
En el nostre dia a dia, fins i tot els no creients hem trobat un sant a qui venerar: Sant Google. 

Ningú no queda aliè a les seues bondats i és ben freqüent recórrer a ell per a demanar-li parer 

sobre qualsevol assumpte, des de preguntar-li quin temps farà demà fins a demanar-li consell 

sobre quin cotxe comprar-nos. Sembla que al Sant no se li escapa res, ho sap tot. Bromes a 

banda, el buscador en xarxa Google ha esdevingut una ferramenta molt potent per a obtenir 

informació sobre una varietat de temes que m´atreviria a qualificar de quasi-infinita. Amb el 

seus algoritmes de cerca, Google ens mostra informació extreta d’entre tots els continguts 

enregistrats en xarxa.  

Més enllà dels registres informàtics, tenim al nostre abast una immensa quantitat d’informació 

disponible per a consultar i aprendre. Em referisc a tot el que podem conèixer del nostre 

entorn si som capaços d’observar el paisatge que ens envolta i d’interpretar-lo adequadament. 

Atenent als manuals teòrics disponibles, els principals factors de tipus natural que defineixen 

el paisatge són el relleu, la geologia, el clima, els cursos fluvials, la vegetació i la fauna. A més 

d´aquests factors naturals, intervenen també els de tipus antropogènic, tals com l’ocupació i 

l’ús del territori. 

Si se’ns demanara de resumir breument aquestes variables a la comarca dels Ports, podríem 

dir que es tracta d’un territori ubicat a en la confluència de les Serralades Catalanes i el 

Sistema Ibèric, a unes poques desenes de kilòmetres del litoral mediterrani, presenta una 

pluviometria mitjana que voreja els 600 mm anuals [1] i el fet què les altituds màximes 

superen els 1.600 m sobre el nivell de la mar (Tossal dels Motllats, 1656 m.s.n.m.) determina 

un règim de temperatures baixes que sovint fan que a l’hivern aquestes precipitacions es 

produisquen en forma de neu. Els cursos fluvials presenten un caràcter temporal intermitent i 

la vegetació es composa majoritàriament per pinars (Pinus sylvestris i Pinus nigra, sobretot), 

savinars (Juniperus phoenicea i Juniperus sabina) i carrascars (Quercus rotundifolia). Pel que fa 

a la fauna, trobem mamífers com el porc senglar, la cabra hispànica, el conill i fins i tot alguna 

llúdriga, i entre les aus comptem voltors, àguiles, falcons, perdius i tords. 

Ara però, farem l’exercici invers: quina informació podem obtenir mitjançant l´observació del 

nostre paisatge? A mode d´exemple, qualsevol observador que contemple l´escassetat de 

vegetació a les parts més altes de les muntanyes podrà pensar fàcilment en l´adversitat de les 

condicions climàtiques imperants al nostre territori. Una estampa típica de les serres i llomes 

més altes la formen els eriçons (Erinacea anthillis), les sabines i els ginebres. La forma 

arrodonida adoptada pels primers (Figura 1) els permet minimitzar la superfície exposada al 

fred i les nombroses terminacions punxegudes permeten que la neu s´acumule formant una 

capa superficial i evitant que aquesta s’escórrega entre les seues tiges. D’altra banda, 

observant l’angle d´inclinació amb el que creixen els troncs de les sabines i els ginebres no 

costa d’endevinar quina és la direcció predominant del vent a la zona, ni tampoc d´imaginar la 

virulenta magnitud que aquest assoleix.  



 

Figura 1. Detall del paisatge on s’observen alguns eriçons. 

 

Altres elements que ens parlen del present i del passat del territori són la seua geologia i 

paleontologia. Passejant per les nostres muntanyes podem trobar fòssils de diferents formes i 

orígens, entre els quals destaquen els coneguts popularment per orelles de moro. La primera 

part del mot es deu a la seua analogia morfològica amb l´aparell auditiu i la segona ho 

relaciona, òbviament erròniament, amb l´expulsió i aniquilació de musulmans que es va dur a 

terme en l´època de la reconquesta cristiana. Les orelles de moro o orelles de jueus són fòssils 

ostreids de l’època cretàcica (des de fa 145 milions d’anys fins a fa 66 milions d’anys), que ja 

van ser descrits a la nostra comarca per Cavanilles al segle XVIII. Es tracta de petrificacions 

calcàries d’ostres del gènere extinte Exogyra, les quals van viure en substrats durs de mars 

càlids a poca profunditat. L’existència d’estos fòssils marins a terres que hui en dia fins i tot 

superen els 1.000 metres d´altitud sobre el nivell de la mar s’explica mitjançant la tectònica de 

plaques. Aquests moviments entre les plaques en què està dividida l’escorça terrestre fan que 

algunes parts inicialment submergides baix les aigües de la mar afloren a la superfície terrestre  

i amb el pas del temps siga possible observar les petrificacions de la flora i fauna que allí 

habitaven. A mode de curiositat, a la Figura 2 podem admirar la làmina de fòssils de Cavanilles 

(1795-1797), la qual és la primera figuració de fòssils valencians i la segona de fòssils espanyols 

[2]. 



 

Figura 2. Làmina de fòssils intercalada entre les pàgines 296 i 297 del tom II. Fig. 1: “Pedres lenticulars”; 

a) vista còncava; b) vista convexa (probablement són Paleorbitolina lenticularis). Fig. 2: “Pedres 

nummulàries”; a) vista externa; b) vista interna (són representants de la família Nummulitidae, 

probablement la vista externa és d’una Assilina i la interna és d’un Nummulites). Fig. 3: “Orelles de 

moro, vul.”; a) vista exterior de la valva; b) vista interior de la valva (probablement es tracta ). Fig. 4: 

“Echinites”; a) vista aboral; b) vista oral (probablement és un representant de la família 

Echinolampidae). [2] 

Altres elements que podem observar al paisatge ens parlen dels costums dels seus habitants, 

de la seua forma de viure i d’aprofitar els recursos del medi. De tot açò, en podem aprendre, i 

molt, conversant, passejant i preguntant a les nostres persones majors. Ells, com Sant Google, 

són una font inesgotable de saviesa de la que tenim molt a aprendre per a entendre millor el 

lloc on vivim, estimar-lo encara més i contribuir a conservar-lo i millorar-lo. 
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