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Els ambients litorals constitueixen un medi
sedimentari caracteritzat pel seu variat dinamisme morfogenetic, les manifestacions del qual es
tradueixen tant a escala temporal com espacial.
A aixb contribueixen de manera decisiva els
canvis climitics que al llarg del Quaternari
segueixen una oscil.lació cíclica. Les seues
alternances provoquen la resposta directa de
mars i d'oceans, els Iímits dels quals experimenten desplacaments o retirades en relació
amb les masses continentals, seguint de prop
la cadencia de períodes freds o cilids.
Aquesta mobilitat dels marges costers s'ha
traduit Ibgicament en els radicals canvis del
paisatge per on es desplacaven els grups cacadors i recol.lectors.
Nombrosos punts que en epoques glacioeustisiques regressives van ser vies favorables
per al pas de l'home i en permeteren la
instal.lació, actualment apareixen inundats per
les aigües més o menys superficials de la transgressió marina flandriana que respon a les
característiques climitiques de I'actual interglacial Holocé.
El País Valencia, amb 450 km. de costa, s'articula actualment en una successió de platges
baixes i arenoses que alternen amb penyasegats rocosos elevats i abruptes. La comprensió
dels episodis deposicionals successius que
han anat superposant-se en aquest entorn,
seguint la oscil.lació de la Iínia de la costa, es
fa a partir de I'estudi dels registres sedimentaris conservats en diverses zones. En les badies
i cales actuals, sovint es troben testimonis de

vells depbsits litorals que revelen la situació
d'antigues platges formades en moments d'alt
nivell marí, semblant al present. En els trossos
abruptes són les paleoacumulacions coluvials
les que revelen I'evolució d'aquells vessants
quan, pel fet de no tenir una erosió marina en
la base durant els períodes freds, desenvoluparen un talús d'esllavissada als peus dels penyasegats que es va projectar cap endavant donant
lloc a un modelatge de trets continentals, totalment diferent de I'actual.
La franja litoral que s'estén entre el Cap de la
Nau i la Punta de Moraira constitueix, al llarg de
10 km., un dels sectors d'espadats alts més
espectaculars de la costa valenciana. En la seua
facana s'alineen algunes cavitats que va habitar
I'home paleolític i neolític, com 6s el cas de la
Cova de les Cendres. En I'espadat on es troba la
cova poden observar-se actualment nombroses
restes de paleodepbsits que romanen adossats
als costats de les parets de les menudes torrenteres i reguerons d'espadat que compartimenten el faralló rocós. Entre ells predominen els
de caricter coluvial i aluvial que, a partir de
vessants i barrancs, es desenvoluparen quan
les condicions ambientals estaven marcades
per una baixa glacioeustisica, i la plataforma
continental, avui submergida, es modelava sota
l'acció de processos subaeris. Entre aquests
materials s'intercalen restes d'edificis dunars
de diferent edat que, al seu torn, ens informen
que a prop hi ha antigues Iínies de costa.
Un detallat estudi topogrific basat en la distribució i posició dels testimoniatges que actual-

ment es conserven, permet reconstruir I'antiga
geometria d'aquells depbsits, que originiriament avancaven de manera radial a partir
d'ipex successius, interdigitant-se progressivament en les seues irees distals. L'obtenció de
datacions absolutes en alguns nivells presta un
marc temporal concret sobre el qual poden inscriure's els episodis positius i negatius del Iímit
marí en aquel1 entorn.
Partint d'aquesta informació, que s'afegeix a
I'anilisi sedimentolbgica de les series, s'han
pogut reconstruir les alternances mes destacades que es van succeir en el penya-segat de la
Cova de les Cendres durant el Quaternari final,
expressades grificament, encara que de manera ideal, en cinc blocs diagrama. En ells es
representen dues fases de baix nivell marí
corresponents al Pleistocé Mitji i Superior (1 i
4), durant les quals, al peu de I'antic penyasegat, es desenvoluparen cons i talussos els
materials dels quals assenyalen I'activació de
processos de meteorització propis d'un clima
relativament fred.
lntercalat entre ells un depbsit dunar correspon a un retrocés del mar, que degué permetre
la formació d'una platja prbxima, font de subministrament dels materials eblics. Aquesta
fase correspon a I'interglacial Eemii, o RissWürm de la cronologia alpina (2 i 3).
Finalment, I'actual Holocé, amb un mar transgressiu, irromp en les antigues terres emergides, fa sapes en la base dels espadats, destrueix
els antics edificis sedimentaris i retalla el perfil
coster fins a la configuració actual (5).

3. PleistacéSuperior.Culmioació de la fase transgrssiva
del Riss-Wiirm. Clima temperat.
Pleistoceno Superioz Culminación de la fase íranspsitu
del Riss-Würm. Clima templado.

4. Pleistocé Superior. Würm alpí: nova regressió de la knia
de costa. Clima relativament fred. Paleolític hlitjii i
90.000-10.000a.C.
PleistocenoSuperior. lVÜm alpino: nueva regresión de la
línea de costa. Clima relativamente Mo. Paleolítico dkdio
y Superior,SOO
. Oa1OW
. a.C

5. Transgressió marina de I'Holocé.Situació i clinia actual
A partir del 10.000 a.c. fins avui.
Transgresión marina del Holoceno. Situación y clima
actual. A partir del 1O.WO a.c. hasla hoy

