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En qualsevol mapa la xarxa hidrogràfica apareix sempre de color blau perquè aquest és el símbol clàssic que utilitza la cartografia per a representar els 

cursos fluvials. Ara bé, el fet de veure dibuixada una línia blava indica necessàriament l’existència d’aigua? Als Ports i molt especialment al seu vessant 

meridional, la majoria de cursos fluvials que venen marcats als mapes no porten aigua gairebé mai, en aquests casos la línia blava dels mapes només 

indicarà el camí que seguiria l’aigua, en cas d’haver-n’hi. 

D’altra banda si ens fixem en la denominació d’aquests cursos fluvials ens n’adonem que tots ells, excepte alguna excepció, s’anomenen com a barrancs. 

Segons el diccionari català-valencià-balear, un barranc seria una “depressió fonda produïda per les aigües corrents o de pluja”. Aquesta definició fa 

referència a la forma de la vall, fonda i abrupte, que està dominada per la presència de cingles verticals i trencaments de vessants que són característics 



d’aquest massís. Aquest fet confereix als barrancs i més concretament a les seves capçaleres un caràcter eminentment erosiu, les aigües desgasten la roca 

mare i s’enduen els sediments curs avall.  

Una altra definició que també apareix al mateix diccionari és rambla. Segons la qual una rambla és un “llit de riu o de torrent cobert d’arena o de pedres 

procedents de les avingudes”, aquesta definició parla d’un aspecte clau, els materials arrancats a les capçaleres dels barrancs després d’una avinguda 

d’aigua són dipositats corrent avall tot formant una rambla. De rambles se’n troben amb profusió a la zona del pla de la Galera, un cop els cursos fluvials han 

sortit de les muntanyes i han perdut el fort pendent els barrancs esdevenen àmbits de sedimentació i els seus llits estan coberts de sorres i pedres de 

diferent gruix. 

 

 

Les dues definicions anteriors expliquen dos aspectes fonamentals de la 

dinàmica fluvial, l’erosió i la sedimentació. Però que se’n diu als 

diccionaris del règim hídric dels barrancs? Com i quan porten aigua? Per 

tal d’aclarir aquest terme caldria anar a l’entrada torrent del diccionari 

que el defineix com un “corrent impetuós d’aigua, especialment el que es 

forma a conseqüència d’una pluja abundant” en aquesta definició es fa 

referència a la impetuositat i a l’abundància. Sovint es parla d’una 

torrentada com a un episodi brusc d’augment de cabal d’un curs fluvial. 

Aquesta seria la definició que correspon al règim hídric dels barrancs dels 

Ports i més especialment els que estan situats al seu vessant meridional. 
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Els barrancs dels Ports, excepte algun riu d’aigües permanents, només porten aigua quan hi ha grans episodis de pluja forta, això passa quan hi ha grans 

llevantades. És durant aquests fenòmens que els barrancs s’omplen, les fonts i els ullals ragen i sembla que tota la muntanya vessi aigua pels quatre costats. 

Dissortadament aquests fenòmens meteorològics són molt poc freqüents, encara en resta el record i les marques damunt del terreny, de la llevantada del 

setembre de l’any 2000.  

En aquella ocasió els efectes que produí als vessants foren de grans dimensions, s’hi pogueren observar enormes esllavissades de roques, obstruccions de 

ponts, arrencades de grans arbres, etc. un fenomen clarament observable fou l’alteració dels llits de rambles i barrancs en forma de re ompliment amb 

materials, tant si es tracta de vegetals com de minerals, arrossegats per la impetuositat de l’avinguda. 

D’aquell fet excepcional se’n pot treure una conclusió important, el ritme de canvi de la morfologia dels barrancs té dues característiques d’una banda 

l’energia descomunal que prenen les aigües en algunes ocasions és tan forta que és capaç d’arrossegar enormes quantitats de materials i d’altra banda, la 

periodicitat amb la que es donen aquests fenòmens és lenta. Els barrancs dels Ports poden estar-s’hi anys sense veure modificada la seva forma habitual, 

una pluja “normal” no modifica res o ben poca cosa, per contra una precipitació com la de l’any 2000 pot causar efectes radicals. 

Un altre aspecte a destacar és la forma de la xarxa de barrancs, observant-la des d’un mapa hi destaca un tret, la seva dualitat de formes. Mentre que les 

capçaleres dels barrancs presenten multitud de cursos amb major o menor densitat, quant aquests entren al pla de la Galera s’uneixen en un únic curs lineal 

fins a desembocar al riu Ebre. Un exemple d’això es troba al barranc de la Galera. Aquest està format per la unió dels barrancs de la Vall i el de les 

Carroveres on hi van a parar multitud de barranquets que en entrar a la plana formen un únic curs que fins a la seva desembocadura al riu Ebre no rep cap 

altre tributari. 

 

 

 



Xarxa hidrogràfica del sector de la dreta de l’Ebre comprés entre Xerta i Amposta. Es pot observar la dualitat de 

formes de la xarxa: densa i complexa a l’interior dels Ports, lineal i simple a la plana. 

Font: MDT i BTN-5m, Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

Els processos erosius derivats d’aquestes característiques afecten a grans blocs de roca que es desprenen dels cingles i que són dipositats de manera caòtica 

en les capçaleres tot formant les anomenades tormedes. També en queden afectats els vessants inestables de terra i rocs tot provocant esllavissades del 

terreny, material que un cop arrossegat per l’aigua es dipositarà als llits fluvials seguint un ordre definit per les seves dimensions. Finalment els arbres i 

fragments vegetals que son arrossegats per aquestes esllavissades, suraran damunt l’aigua impetuosa fins que quedaran aferrats a qualsevol obstacle 

formant acumulacions capricioses de restes vegetals, el nivell de les quals serà l’indicador de l’alçada a la que ha arribat l’aigua de la torrentada. 

 

Un cop ha baixat el nivell de l’aigua, el paisatge immediat de barrancs i rambles queda al descobert tot presentant noves perspectives i elements com a 

signes del que ha succeït en aquest domini fluvial. Mes tard la mirada encuriosida d’un artista a aquests penjolls de troncs, arrels i fulles en copsarà idees i 

arguments per a crear elements artístics inspirats en la bellesa salvatge dels nostres barrancs. 
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