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PRESENTACIÓ
En la creació i conservació dels espais verds, caracteritzats per la presència d’un element tant
dinàmic com la vegetació, sempre cal tenir presents els factors climàtics i edàfics, la seva funció
i la pressió d’ús que rebrà. Hi ha, però, un factor de difícil control i planificació que inevitablement
condiciona el seu estat final: EL TEMPS.
Quan des del projecte valorem l’efecte del temps, sempre ho fem amb l’esperança que ens sigui
favorable, però no sempre és així:

El temps revela totes les coses: és un xarlatà i
parla fins i tot quan no se li pregunta
Eurípides

És per això que des de l’APEVC hem plantejat el temps com a fil conductor del nostre 12è congrés.
El temps: La quarta dimensió pretén plantejar com a punt de partida per a la reflexió diferents
exemples d’espais verds, analitzats anys després de la seva creació i entrant a valorar la seva
evolució i les actuacions necessàries.
Enguany, amb la intenció de seguir recorrent diferents zones del país, i gràcies a l’interès i la
col•laboració dels nostres socis, us proposem que vingueu a Vila-seca, on també visitarem
l’enjardinament de Port Aventura.
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Programa

3ª sessió: ‘EN ELS JARDINS HISTÒRICS’
		 divendres, 27 d’octubre de 2006, matí
9:30 ‘El capricho’ de la Alameda de Osuna
		 Sra. Isabel González (Eng.Tèc.Agrícola)

		 1ª sessió: ‘EN LA PROJECCIÓ’
		dijous, 26 d’octubre de 2006, matí

10:15 Els jardins de Santa Clotilde
		 Sr. Artur Bossy (Paisatgista)
		 Sr. Lluís Brañas (Logística del Paisatge)

8:30 Acreditació i lliurament de documentació
9:15 Inauguració i presentació
Sr. Josep Poblet i Tous, Excm. Alcalde de Vila-seca
		 Sr. Àlex March, President de l’APEVC

11:00 Pausa café
11:30 La complexitat del procés de restauració en
		 el jardí històric
		 Sra. Mónica Luengo (Historiadora)

9:30 Movimiento, cambio y renovación: ejes del proyecto de paisaje
		 Sr. Iñigo Segurola (Paisatgista, Eng.Tèc.Agrícola)
10:30 “Gestió de l’espai verd públic a la ciutat de Torí”
		 Sr. Gabriele Bovo (Dtor. Agrònom Forestal)
		 Sr. Gian Michele Cirulli (Dtor. Agrònom)

12:15 Jardins modernistes, el pas d’un segle
		 Sr. Jordi Díaz (Eng.Tèc.Agrícola)
13:00 Taula rodona 2ª cesio
Moderador: Sr. Raimon Martí, Director de l’IES 		
		 d’Horticultura i Jardineria de Reus

11:30 Pausa-café
12:00 Processos-Cicles-Creixement-Gestió en els projectes
		 del paisatge
		 Sra. Teresa Galí-Izard (Paisatgista)

13:30 Cloenda
14:30 Dinar de treball

13:00 Taula rodona 1ª sessió
		 Moderadora: Sra. Gisela Andrés, Delegada de l’APEVC
		 a Tarragona

		 DIVENDRES, 27 D’OCTUBRE, TARDA
17:30 Assemblea Ordinària de l’APEVC

14:00 Dinar de treball (Hotel Palas Pineda)
		dissabte, 28 d’octubre de 2006
11:30 Visita tècnica guiada per Port Aventura

		 2ª sessió: ‘EN EL MANTENIMENT’
		dijous, 26 d’octubre de 2006, tarda

LLOC DE CELEBRACIÓ

16:00 Projecte i construcció dels Parcs del Litoral i de Port Aventura
		 Sra. Catalina Montserrat (Eng. Agrònoma)

Auditori Josep Carreras. Av. Generalitat, 27 per Frederic Mompou,1.

17:00 Els Parcs del Litoral: 14 anys després
		 Sra. Ma Alba Fransi (Doctora en Biologia)

ALLOTJAMENT
HOTEL PALAS PINEDA
C./ Muntanyals, 5. 43481 La Pineda.
Tel: 977 37 08 08 - Fax: 977 37 22 66
Per a reserves fer referència al congrés de l’APEVC
Amb servei d’autobusos a càrrec de l’organització
APARTHOTEL ATENEA AVENTURA
Avda. Ramon d’Olzina, núm.52 Esqu. L’Era del Delme. 43480
Vila-seca. Tel: 977 39 62 78 Fax: 977 39 52 74
Per a reserves fer referència al congrés de l’APEVC

18:00 Port Aventura: 10 anys després
		 Sra. Anna Vilarnau (Eng.Tèc.Agrícola)
19:00 Taula rodona 3ª sessió
		 Moderador: Sr. Josep Mª Rofes, Cap d’Àrea de Serveis
		 Públics de l’Ajuntament de Vila-seca
21:00 Sopar de treball (Hotel Palas Pineda)
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EL PAS DEL TEMPS
Durant tota la història, els intents per comprendre i quantificar aquesta magnitud abstracta fonamental a portat a límits increïbles de
precisió, però fins i tot els models més perfectes
no ens permeten conèixer el concepte immaterial d’aquesta magnitud i tots els nostres sistemes i mecanismes de comparació amb elements
externs (el sol, els estels, el sol mig imaginari,
els àtoms de cesi) no són vàlids pel temps absolut (veure fragment de la teoria de la relativitat
d’Albert Einstein, 2n paràgraf).
El temps, concepte abstracte que mesurem mitjançant comparació amb elements externs, element tan immaterial com imprescindible, dimensió que forma part intrínseca de tot ésser viu, magnitud indispensable en la nostra vida i en l’actualitat te tanta importància, és un dels factors que
més influeix en una de les expressions artístiques
més significatives de l’home: El Jardí. En jardineria l’element temps te una clara rellevància ja que
els components que tenen major protagonisme
en la seva concepció són éssers vius, i com a tal,
tenen inclòs en la seva essència el concepte temps
i amb ell el sentit de la finitud. El temps en jardineria és doblement important, tant en la vida dels
propis elements que el conformen com en la pròpia vida del jardí, entenent-ho com un ens complert on allò essencial és que es consideri l’element temps alhora que l’element espai (exemple:
les plantacions han de fer-se col•locant les plantes, estimant la mida que aquestes tindran en estat adult, estat que assoliran lentament al llarg
dels anys), com en els canvis d’aspecte periòdics,
al ritme molt més ràpid de les estacions. L’aspecte
del jardí està bruscament dividit en quatre etapes
clarament diferenciades que depenen de la posició
de l’astre rei, element referencial durant molts segles en l’intent continu de l’home per quantificar
el temps, sobre la cúpula celest, on en cada una es
mostren els diferents estadis vegetatius d’un jardí
i els seus elements.

Alberto Juan y Seva San Martín
Enginyer Tècnic Agrícola
Temps, paraula que dóna significat al concepte
abstracte d’una de les magnituds fonamentals del
món físic conjuntament a la longitud i la massa,
es defineix com “període durant el qual té lloc una
acció o esdeveniment, o dimensió que representa una successió d’accions o esdeveniments”. Una
cosa tan immaterial com imprescindible, element
indispensable en la nostra vida, que en l’actualitat
està prenent un paper prioritari. Tant és així que
fins i tot està desplaçant les altres magnituds fonamentals, essent comú expressar les distàncies
no en unitats de longitud sinó en unitats de temps
(Treballes molt lluny? - A uns 20 minuts).
Quelcom de concepció tan immaterial només es
pot comprendre si es relaciona amb algun element
apreciable i de mesura acceptable (“I. El temps
absolut, veritable i matemàtic, en sí mateix i per
la seva pròpia natura, flueix d’una manera uniforme i sense cap relació amb res extern, i també
es coneix amb el nom de durada; el temps relatiu,
aparent i comú, és una mesura sensible i externa
(ja sigui exacta o no uniforme) de la durada per
mitjà del moviment, i s’utilitza normalment enlloc del temps veritable; exemple d’això són l’hora, el dia, el mes, l’any.” Fragment de la teoria de
la relativitat d’Albert Einstein)
La preocupació per comprendre el temps i per poder quantificar-lo és una constant que acompanya
l’home des dels seus orígens, quelcom que és part
intrínseca de tot ésser viu, en el significat del qual
està immers el sentit de la finitud. Des que l’home
es comportava com un simple depredador, l’observació de la natura li va oferir referències per a ubicar-se en el temps. Alguns fenòmens com el lloc de
l’horitzó on es ponia el sol, les fases de la lluna o les
constel•lacions coincidien amb altres dels que depenia la seva subsistència: recollida de fruits, migracions d’animals, temps de pluja o sequera.
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movimiento,
cambio y
renovación:
ejes del proyecto
de paisaje
comenzando por unos jardines cerrados que excluían la relación con el exterior como los jardines persas y los medievales, pasando por una
adecuación del relieve existente capturando vistas lejanas como en el caso de los jardines renacentistas italianos, desarrollando conceptos
racionales de ordenación del espacio exterior
como en el caso de los jardines barrocos franceses, o apostando por una imagen artificial de
Naturaleza amable que evoca el mito de Arcadia
como es el caso de los jardines paisajísticos románticos ingleses.
El movimiento moderno del siglo XX a pesar
de suponer un impulso para casi todas las profesiones relacionadas con la creación, no lo fue
para el paisajismo, quedando éste excluido de
los avances del momento. Sin embargo, el postmodernismo junto con el comienzo de un pensamiento ecológico supuso la aparición de un
movimiento artístico llamado Land Art, que se

Iñigo Segurola
Paisatgista, Eng.Tèc.Agrícola
El paisajismo resulta de vital importancia
para poder concebir nuevos modelos
de coexistencia entre Ser Humano y
Naturaleza. El Arte Medioambiental
nos ofrece una visión ecocéntrica de la
Naturaleza convirtiéndose en fuente de
inspiración para la práctica del paisajismo.
El paisajismo históricamente ha plasmado en
los proyectos de creación de parques y jardines
las inquietudes intelectuales del momento, ilustrando como cada cultura se relaciona con la Naturaleza.
Esta relación entre Ser Humano y Naturaleza
ha ido modificándose a lo largo de la historia,
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convirtió en referencia para el empuje del paisajismo durante la década de los 80, aportando
frescura y modelos de nueva relación entre Ser
Humano y Naturaleza.
En el arte medioambiental encontramos hoy
en día una base estética y ética para el desarrollo
de un paisajismo actual. Si bien el movimiento
de Land Art americano se caracteriza por la gran
escala de las obras que rozan la monumentalidad, en Europa se desarrolla un movimiento parejo llamado Arte Medioambiental, cuyas obras
son de menor escala pero manteniendo, al igual
que el Land Art, una absoluta dependencia del
entorno que les rodea. Se trata en ambos casos
de de una forma de arte inscrita en la propia Naturaleza cuyas obras pierden su objetualidad y
desarrollan un diálogo con los elementos del entorno en el que se construyen, consiguiendo dialogar en relación directa con el paisaje que les
rodea.
Además de la escala, es la existencia efímera
de las obras del arte medioambiental lo que las
diferencia de las obras del Land Art, y es en la
existencia efímera donde debemos de profundizar para comprender la nueva relación entre Ser
Humano y Naturaleza que nos proponen, una relación de fundamento esférico que contrasta con
las estructuras piramidales predominantes.
La Naturaleza está en continuo movimiento, el
paisaje cambia continuamente, y estos artistas
lejos de intentar inmortalizar un instante de esa
Naturaleza, lo que nos enseñan es que en el cambio reside la esencia de la Naturaleza y por tanto
de su obra. La obra de arte pierde la objetualidad adquiriendo una existencia esférica, donde
la obra se concibe, vive, muere para dejar paso a
la evolución, sin dejar ningún tipo de omnipresencia material pero si mental.
Este concepto de arte nos ayuda a entender
la vida desde un punto de vista más ecocéntrico
dándole a la Naturaleza la importancia y centralidad que tiene.
La relación que existe entre el arte medioambiental y el paisajismo reside en la dimensión
temporal. Las estaciones del año, los ciclos de
la Naturaleza y el inevitable paso del tiempo se
reflejan en el proyecto de paisaje, donde se recurre a la tierra y a los elementos de la Naturaleza como la esencia y base del diseño. Si algo
diferencia el paisajismo del resto de las profe-

siones relacionadas con la creación del espacio
es la dimensión temporal. El material con el que
proyectamos y construimos está vivo: se trata de
proyectar espacios que van a cambiar y a evolucionar con el tiempo recurriendo a materiales vivos que no podemos controlarlos, lo más entenderlos, y cuya dinámica implica un cambio continuo. Precisamente la falta de control absoluto
nos obliga a adoptar una actitud humilde en el
proceso de diseño, lo que nos guía hacia una ética medioambiental de respeto, de fundamento
ecocéntrico que se convierte en la base filosófica
global de la práctica del paisajismo esférico.
El proyecto de paisaje debe satisfacer los objetivos sociales, ecológicos y estéticos implícitos en
todo proyecto. Desde el criterio social, los parques y jardines deben satisfacer las demandas
sociales de sus futuros usuarios pues de lo contrario el proyecto, debido a su fragilidad, corre
gran riesgo de sufrir modificaciones y adaptaciones que desvirtuarán la idea original. Como objetivo ecológico, el proyecto de paisaje debe satisfacer y potenciar los procesos ecológicos locales.
Y por último, como objetivo estético, el proyecto
de paisaje ha de considerar las tendencias artísticas y estilísticas del momento con el fin de que
el lenguaje formal y conceptual con el que se desarrollar el proyecto sea un reflejo del momento
histórico al que pertenece.
Nosotros nos hemos centrado en estudiar las
aportaciones conceptuales del arte medioambiental al paisajismo, ya que creemos que en esta
corriente artística reside no sólo una base estética sino también ética.
Establecidas las bases teóricas sobre la que
afrontamos la práctica profesional pasamos a
describir los proyectos más representativos que
hemos elaborado en nuestro estudio.

PLAZA EUROPA

El proyecto de la rotonda de Plaza Europa surge desde la necesidad del servicio municipal de
proyectos del ayuntamiento de Donostia para integrar la preexistente escultura de Andrés Nagel en la nueva rotonda. Se trataba de entender
las cualidades espaciales de la escultura de 5 m
de altura de bronce que representa un tipo de
animal de tres patas el cual soporta una dama
haciendo el pino en su lomo, y crear un espacio
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acorde a la escultura.
Nuestro análisis de la escultura coincidió con
una magistral ponencia de Xavier Mariscal, el
cual nos enseñó cómo en su proceso de de diseño
dota de vida a los objetos que diseña, creándoles
un entorno global lleno de familiares y amigos,
en definitiva, creando todo un ecosistema al elemento objeto de diseño.
Esta adaptación del entendimiento de la ecología al proceso de diseño industrial o gráfico junto
con un esperanzador sentido del humor nos condujo a realizar la propuesta de la rotonda desde
la necesidad de dotar a la escultura de su propio
ecosistema.
La escultura llevaba años expuesta al sol y consideramos que requería sombra para suavizar su
obligatoria permanencia estática. Por tanto, las
situamos a la sombra de unos pinos piñoneros,
confiando que un canto de Maria del Monte la
animase a andar… Protegida la escultura del sol
debíamos de proveerla de hierba para satisfacer
su hambre y con este fin se creó una pradera ondulante, tapizada por infinidad de gramíneas de
distintas especies, que aportan un aspecto salvaje a la rotonda. Las primeras críticas vecinales sobre la rotonda exigían que se quitasen los
hierbajos que la gente tendía a asociar con malas hierbas, que en este caso de malas no tenían
nada ya que eran el sustento del animal de bronce.
Satisfecha la sombra y la comida, el proyecto de
la rotonda se completa con la necesidad de ambientar la escultura en otro tiempo, en un tiempo
mágico propio de este peculiar ecosistema, para
lo que recurrimos a la instalación de un sistema
de de niebla artificial que se activa a primera y
última hora del día y que nos ayuda a transportarnos al mágico mundo de la escultura

timos de evitar la colocación de objetos memoriales apostando por la creación de un espacio
simbólico entorno a un estanque central de inspiración japonesa con el que se pretende evocar
sensaciones de quietud, paz y meditación
Las referencias que investigamos como ejemplos válidos de espacio simbólico fueron por un
lado el jardín de piedras zen japonés, el Fossar
de la Pedrera de Barcelona, y el Peine del Viento
de Donostia.
El jardín de piedras de los monasterios zen japoneses equivale a los jardines de los claustros
de las iglesias católicas. Ambos son espacios simbólicos, y en el caso de los monasterios zen son
jardines que debido a su abstracción excluyen la
base dinámica y cambiante representada por la
vegetación y apuestan por el absolutismo y quietud que representan los elementos estáticos del
paisaje, como son las piedras. El monje zen se
sienta periférico al espacio central y mediante la
observación de la quietud entra en meditación
espiritual.
El Fossar de la Pedrera es un espacio simbólico memorial proyectado por Beth Gali, la cual
supo con un simple gesto de humildad capturar
la carga emotiva que desprende la cantera en la
que se desarrolla el memorial a las victimas de
la Guerra Civil en Cataluña, consiguiendo que el
espacio oteiziano construido carente de objetos
memoriales aporte la suficiente emotividad.
Pero tal vez sea el Peine del Viento el espacio
que más nos ayudó a diseñar el espacio simbólico del futuro Parque de Amaiur. Como donostiarra, siempre que he visitado el Peine del Viento, he podido observar como mucha gente utiliza
este espacio en soledad. Yo mismo, en momentos de mi vida que por una u otra causa necesitaba estar solo y realizar mis meditaciones personales acudía al Peine del Viento, obteniendo en
este espacio mágico la tranquilidad interior que
buscaba. Sin necesidad de saber cuales eran las
intenciones de Chillida al colocar esas esculturas
y sin entender la organización espacial de la plaza proyectada por Peña Ganchegui: el conjunto
de obra de arte y urbanización consiguen capturar un todo emotivo y cargado de significado.
En el Peine del Viento se combinan la quietud
y el movimiento armónicamente. Un trazado de
la plaza que actúa como homenaje a la línea del
horizonte es complementado por la posición es-

PARQUE DE LA PAZ Y EN MEMORIA DE LAS
VICTIMAS DEL TERRORISMO Y TODO TIPO
DE VIOLENCIA AMAIUR

El parque Amaiur es el principal proyecto que,
junto con el estudio de arquitectura ABR+, estamos desarrollando actualmente. Este futuro parque de 3 Has. se construirá en el nuevo barrio
donostiarra de Riberas de Loyola.
El proyecto fue el primer premio de un concurso internacional de ideas, y como premisa par-
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tratégica de tres esculturas que quedan varadas
ante la fuerza del mar, que de vez en cuando, en
días de temporal, arremete contra la quietud del
lugar mostrándonos la relación propia del paisaje de quietud y movimiento.
Realizadas estas investigaciones previas, el
reto para el diseño del Parque Amaiur consistía en recrear un espacio memorial que en cierta forma, al igual que los ejemplos expuestos, se
basase en la consolidación de un espacio reposado que actuase como escenario para la activación
de nuestra mente, fomentado por un sutil movimiento representado por vegetación, y bajo estas premisas se proyecta un espacio central compuesto por una amplia lámina de agua que queda
ligeramente rehundido respecto a la cota general
del parque.
En esta estancia de agua se consigue una sensación de quietud y sosiego. Sobre la lámina de
agua flotan grandes piedras graníticas siguiendo pautas de organización basadas en los jardines de piedras zen japoneses. Esta estancia de
agua está protegida por lomas de tierra que además de absorber los ruidos periféricos quedan
densamente plantadas por vegetación de distintos portes, tanto de hoja perenne como caduca,
todas ellas de floración blanca. Entre las rocas
surgirá esporádicamente una gran nube de niebla artificial que aportará misterio al tiempo que,
a modo de transparencias, creará una sensación
etérea.
La quietud de la lámina de agua se ve alterada
por ondas concéntricas provocadas por la disposición de emisores de ultrasonidos situados en el
fondo del estanque, como los lechos de grava rastrillados de los jardines de los monasterios zen.
Para observar este espectáculo de agua, niebla y
vegetación se proyecta una gran playa de madera
orientada al sur que permite distintos usos.
El parque en su totalidad se concibe como una
sucesión de caminos que se entrecruzan, permitiendo la permeabilidad del parque y la integración de los principales flujos previstos.
Estos caminos dividen la superficie en zonas
ajardinadas de forma orgánica, en cuyo interior,
mediante sutiles movimientos de tierra se van
configurando estructuras del tipo duna, que albergan una vegetación tanto arbórea, como arbustiva y de plantas vivaces.
Toda la estructura vegetal tiene en común el

color verde del follaje de fondo del que surgen
a lo largo de distintas épocas del año diferentes
floraciones, todas ellas de color blanco.

JARDÍN EFÍMERO DE ARTELEKU

El terreno donde se desarrolla el jardín, en un
plazo de unos pocos años, va a ser urbanizado
por lo que partimos del condicionante de corta
vida que tendrá el jardín proyectado.
La esencia efímera del jardín permite desarrollar esquemas y propuestas de jardín que no serían posibles bajo los tradicionales conceptos de
jardinería. Se investigan y desarrollan ideas nuevas, convirtiéndose en verdaderos laboratorios
de donde poder extraer lecciones para avanzar
en el desarrollo de la idea del jardín, de la relación entre ser humano y naturaleza o de los propios procesos de la naturaleza.
La propuesta de jardín de paja surge como
respuesta a nuestra inquietud de trabajar con la
idea del tiempo. El tiempo es la dimensión más
importante en el entendimiento del paisajismo:
todos los elementos de un jardín cambian con
el tiempo, evolucionando y decayendo y siendo
un cambio temporal perceptible a lo largo de un
día (dependiendo de la luminosidad, o contrastes entre soleado y nublado, seco y mojado,,,) a lo
largo de las estaciones (con el desarrollo de floraciones, follajes, coloraciones otoñales, o la desnudez invernal) y también a lo largo de los años
(con la madurez y desarrollo que van adquiriendo los elementos vegetales).
La propuesta de jardín consiste en agrupar
más de 1.000 fardos de paja, creando una superficie extendida de paja. Entendemos el fardo de
paja como una unidad orgánica para la construcción del jardín.
Con nuestra propuesta de jardín de paja queremos que este elemento inútil, inconsistente e
insignificante se exprese por si mismo, es decir,
promovemos la descomposición de la paja, para
que de su compostaje surja vida de forma espontánea.
Nuestra idea de jardín, por tanto, no plantea
un control sobre el proceso evolutivo del propio
jardín. La paja como superficie estéril irá descomponiéndose, permitiendo el desarrollo espontáneo de plantas variadas. No sabemos cual
es el aspecto final que tendrá el jardín, ya que no
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partimos de un esquema concreto de lo que queremos conseguir. Simplemente queremos que la
naturaleza se exprese por si misma, convirtiéndose en este sentido el jardín en un verdadero
laboratorio de los procesos de adaptación y colonización.
Transcurrido el primer año de vida de este jardín experimental, pudimos observar cómo las
frecuentes lluvias de ese año ayudaron a una rapidísima descomposición de la paja, favoreciendo la aparición de los primeros colonos del jardín, que fueron dos especies distintas de hongos:
uno de ellos con el peculiar aspecto de un vómito, el cual dotó de una textura exuberante al
tiempo que pútrida al jardín.
Ese mismo año germinaron infinidad de hierbas espontáneas que para la mayoría de los seres
humanos entran dentro del calificativo de malas
hierbas, aunque de malas no tengan nada. Zarzas, ortigas y otras hierbas fueron colonizando
la ya deteriorada y descompuesta superficie de
paja, que para el segundo año de vida ya había
perdido todo el aspecto de orden y geometría racional que tenía al inicio.
El proceso de colonización espontánea estaba en marcha, y como era de suponer lo que la
propia naturaleza había decidido producir so-

bre este lienzo en blanco de paja difería muchísimo de cualquier concepto preestablecido
de jardín cuidado y ordenado. En definitiva, el
jardín lejos de agradar los sentidos humanos,
se había convertido en toda una agresión a los
mismos, produciendo malos olores propios de
la descomposición de la paja y una imagen de
vegetación espontánea caótica, desordenada e
inquietante.
Tal fue la inquietud que generó esta superficie
experimental que los propios bedeles del centro
Arteleku optaron voluntariamente por prender
fuego a los restos de paja que todavía permanecían junto con la vegetación que libremente se
había desarrollado en el lugar.
El jardín experimental tuvo un fin peculiar: un
jardín concebido desde la tolerancia y el respeto a toda forma de vida fue mutilado por la acción del ser humano todavía no preparado para
aceptar que lo feo y caótico también tiene derecho a existir.
Esperemos que de las cenizas surja una nueva
expresión vegetal anárquica y espontánea y que
la naturaleza en su inherente proceso evolutivo y
adaptativo sepa imponerse para dotarnos de esperanza a este mundo tan controlado y reprimido por el ser humano.
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GESTIÓ DE L’ESPAI
VERD PÚBLIC A LA
CIUTAT DE TORÍ
rius, envoltats dels parcs existents i de terrenys
no cultivats o zones degradades, essent possibles
objectes de sanejament i transformació en àrees
verdes de caràcter natural. Fruit d’aquest estudi
neix l’any 1993 el projecte ‘Torí: ciutat d’aigües’,
evolució de la important estratègia que va inspirar la idea inicial.
L’anella verda: Simultàniament, l’anella verda tenia present el gran valor que suposaven
les àrees dels turons per la ciutat i els seus habitants. El turó de Torí, amb 3000 ha. de superfície de les quals aproximadament 300 són de
propietat pública, és un element fonamental pel
paisatge de Torí que gràcies a les seves característiques geomorfològiques, naturals i estètiques
contribueix de forma determinant en la potencialitat ecològica residual de l’àrea metropolitana. Els estudis de l’època buscaven la realització
d’un sistema de parcs en turons, connectats entre ells per un camí de carena paral•lel al riu Po,
per constituir una veritable anella de 45 km més
d’extensió.
Les dificultats econòmiques i burocràtiques, lligades a la complexitat de l’expropiació de les zones privades necessàries, han frenat en el temps
la realització del projecte condicionant així el seu
valor global. Després de la realització dels dos
grans parcs ‘Superga’ i de ‘Maddalena’ i d’alguna

Text original: Gabriele Bovo i Gian Michele Cirulli
Traducció: Dina Alsawi

1. ELS SISTEMES DE VERD URBÀ

Un dels principis del patrimoni verd de la ciutat de Torí és la d’haver estat pensat i realitzat en
el temps segons una organització per sistemes
tipològics. Als jardins històrics de l’àrea urbana
central s’han afegit, gradualment en el temps,
els grans parcs de les zones perifèriques, interconnectats per amples vials arbrats i, posteriorment, pels carrils bici.
Des dels anys 70 fins a dia d’avui la superfície
destinada a verd urbà a crescut de 4 a 6 milions
de m2, assolint una ràtio de 17 m2 per habitant
que situa a Torí entre els primers llocs d’Itàlia.
Aquest important creixement, fruit d’una visió
de futur i d’un alt valor ecològic, ha estat guiada
per una sèrie d’estudis i anàlisis urbanístics elaborats a finals dels anys 70, utilitzats per la redacció del Pla General Regulador (PRG) aprovat
l’any 1994. Les bases d’aquesta estratègia es centren sobre la realització del Sistema ‘Verde Azzurro’, l’Anella Verda, el sistema de Carrils Bici i,
des dels anys 90, del Sistema ‘delle Spine’.
Sistema ‘Verde Azzurro’: té en compte un aspecte peculiar de la ciutat que són els seus 4
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àrea de menor dimensió (Parchi di S.Vito e del
Nobile), l’objectiu actual es concentra en la connexió de les àrees existents amb una xarxa de camins en els turons realitzada per part de la ciutat (Anella verda de connexió Parco della Maddalena-Parco di Superga) i per part del ‘Coordinamento Provinciale dei sentieri collinari’ (de la
qual la ciutat en forma part, junt amb la província de Torí, l’Agència del parc del turó de Torí
i d’algunes associacions naturalistes) restaurant
camins històrics de la xarxa de camins preexistent, havent estat funcional durant un temps per
a les activitats agroforestals que es desenvolupaven en els turons de Torí.
Sistema de carrils bici: Aquest sistema s’inicia
als anys 80 amb l’objectiu de connectar els parcs
existents i, al mateix temps, contribuir a la millora dels problemes de viabilitat urbana i contaminació atmosfèrica incrementant l’ús de mitjans
de locomoció alternatius i ecocompatibles.
Els circuits actualment existents es subdivideixen fonamentalment en 2 tipus. Per una banda trobem els que es realitzen en l’interior del
parc i que tenen una funció de connectivitat interna, d’esbarjo i activitat física. D’una altra banda trobem els que es realitzen al llarg de la viabilitat urbana que fent possible la connexió entre parcs, amb l’objectiu d’estimular la mobilitat
urbana alternativa com a resposta als requeriments d’accessibilitat al lloc de treball, els centres d’ensenyament i altres serveis.
Sistema ‘delle Spine’: sistema que s’inicia amb
l’aprovació del Pla General Regulador (PRG) als
anys 90 i consta d’un conjunt continu d’àrees
verdes de diferents formes, amplades i tipologies, realitzant-se actualment sobre la coberta de
les línies ferroviàries enterrades (Spina Centrale
e Spina Reale) i en les àrees on s’ha abandonat
l’activitat industrial (Spina 3 e 4).

urbana exterior de l’àrea central amb caràcter
natural i amb una gestió de tipus extensiu.
- El sistema d’Espina: àrees verdes executades
després de l’enterrament de la línia ferroviària
i del desmantellament de l’activitat industrial
de l’àrea urbana semicentral.
- El sistema del carril bici: connexió rodada al
llarg de les artèries viàries i entre el sistema de
parcs urbans i periurbans.

2. LA GESTIÓ DE L’ARBRAT

La ciutat de Torí te una tradició de dècades del
verd públic i en aquest sentit l’arbrat de carrer i
dels parcs i jardins ocupa el primer lloc en termes quantitatius i qualitatius.
El patrimoni arbori de la ciutat de Torí és enorme en termes numèrics (60.000 plantes són arbrat urbà i aproximadament 100.000 són arbres presents en parcs i jardins, sense considerar els que es troben en les zones comunals dels
turons) i es caracteritza per l’elevat percentatge
d’individus de més de 50 anys. Si es considera
que la vegetació en ambient urbà està sotmesa a
nombrosos factors d’estrès que poden condicionar de forma negativa la seva salut, es dedueix
que es tracta d’un patrimoni amb necessitat de
protecció i cura, en el respecte tant per la vegetació com per l’usuari.
La gestió de l’arbrat, dins de la gestió global
del verd públic, és complexa: en primer lloc per
les responsabilitats que comporta i en segon lloc
per que la sensibilitat dels ciutadans amb el verd
és particular.
Els coneixements tècnics dels ciutadans en
aquest aspecte són òbviament mínims i és per
això que una intervenció dràstica com és la
tala, fruit d’una valoració precisa, és percebuda de forma errònia ja que es pressuposa que
una planta agradable estèticament és també una
planta sana.
Les feines associades a la gestió de l’arbrat es
diferencien en ordinàries i extraordinàries:

En resum, el sistema de verd de la ciutat pot
ser esquematitzat de la següent manera:
- El sistema de parcs urbans: parcs i jardins de
la zona urbana central caracteritzats per una
gestió de tipus intensiu.
- El sistema de parcs en turons: parcs de l’àrea
urbana en turons amb caràcter natural i amb
una gestió de tipus extensiu.
- El sistema del Parc Fluvial: parcs de la franja

FEINES ORDINÀRIES
Poda: queda definida segons un programa redactat pels tècnics municipals tenint en compte
nombrosos factors i genera un Pla de treball que
defineix les freqüències de les intervencions i el
nivell de prioritat. Entre els factors a considerar
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trobem: les característiques físiques i fisiològiques de la planta (dimensió, tipus de creixement,
etc.); el context en el que es troba (un arbre aïllat en un parc es troba en una situació diferent
a la d’un arbre d’alineació o proper a una edificació);
Control de l’estabilitat: des de finals dels anys
80 l’arbrat ha estat sotmès a controls periòdics
de la seva salut avalats de les tècniques científiques més modernes, gràcies a les quals s’ha valorat la resistència de la fusta i en conseqüència
la possibilitat de fractura. Es tracta de metodologies utilitzades a nivell internacional que permeten reduir notablement el risc de situacions
nocives. Actualment està en curs l’afiliació a una
societat especialitzada i en el termini de 3 anys es
completarà el control de tot l’arbrat de Torí.
Control i supervisió d’elements en l’obra civil
que obstaculitzen l’arbrat: Es tracta d’una feina
complexa ja que ha de conjugar els requeriments
de protecció de l’arbrat amb les exigències tècniques de l’obra civil que, a vegades, no té alternativa a aquesta interferència.
En defensa del verd urbà la ciutat s’ha dotat
d’un reglament que vincula de forma significativa les activitats d’entitats i privats que actuïn
en àrees verdes i preveu sancions significatives
en cas de danys.
La situació es complica en casos com són importants obres com són el Metro i el ‘Passante
Ferroviario’ (encreuament urbà de les vies del
tren), per citar algun cas d’exemple. És important evitar situacions extremes: el verd i l’arbrat
són elements fonamentals per a la qualitat de
vida en la ciutat i per això es protegeixen en la
mesura del possible. En qualsevol cas cal tenir
present que les obres citades són necessàries per
la comunitat i han de ser realitzades. El diàleg
entre aquells que projecten i executen les feines
amb aquells que han de mantenir i tenir cura
del verd urbà és indispensable per trobar la millor solució per ambdues parts. També és important la col•laboració dels ciutadans, els quals han
d’estar correctament informats tant de les actuacions com del procediment i els motius que porten a determinades eleccions, però també és cert
que en alguns casos han d’acceptar la tala d’un
arbre enlloc de mantenir en vida un individu
malalt i potencialment amb risc.
Renovació de l’arbrat i substitució d’individus

morts: des de fa anys la ciutat només utilitza,
tant per la substitució de falles com per l’arbrat
de nova implantació, material seleccionat, rebent subministraments dels millors vivers nacionals i tenint a mà un viver propi d’unes 7 ha.
La política d’utilització de planta de qualitat és
important sobretot en ambient urbà, on la supervivència dels arbres resta limitada per nombrosos factors d’estrès. En el cas del nou arbrat
s’ha de fer especial atenció a quina és la localització òptima pel creixement de la planta, evitant
les interferències amb el trànsit i l’edificació. Des
del punt de vista botànic s’identifiquen les espècies amb millors condicions d’adaptabilitat a la
vida en ciutat.
FEINES NO ORDINÀRIES
A part de les activitats descrites, l’àmbit del
verd públic també s’ocupa d’afrontar de forma
tècnico-científica situacions vinculades a problemes fitopatològics que s’estenen en el nostre país
i que en l’interior d’una àrea urbana densament
poblada tenen major dificultat per ser eradicades.
Lluita contra Cameraria ohridella: és un micro-lepidopter que ataca a Aesculus hippocastanum provocant la defoliació prematura a
l’estiu i altera l’equilibri físico-químic de la planta. És un insecte detectat a Torí l’any 2000 que
ha determinat un dany molt evident. De fet la
major part de Aesculus hippocastanum que es
troben al centre, just després de l’atac, han assolit un aspecte desolat, similar al d’una tardor
anticipada. El dany causat per l’insecte és obvi ja
que la defoliació ha alterat l’equilibri de la planta provocant problemes nutricionals tot i que no
sembla que la porti fins a la mort.
Pel moment no existeixen mitjans naturals de
lluita (com és l’ús d’insectes antagonistes) i per
tant la ciutat de Torí, sent contrària als seus principis la utilització de productes insecticides, està
intervenint químicament contra aquest insecte.
L’any 2001 es van tractar 1.000 individus a nivell
experimental, utilitzant tècniques menys agressives per la planta i pel ciutadà. Aquestes tècniques consisteixen en micro-injeccions en el tronc
amb productes insecticides específics que permeten una absorció ràpida per part de la planta,
eliminant completament el risc de la difusió del
producte en l’ambient. Vists uns bons resultats
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experimentals, l’any 2002 es varen tractar tots
els Aesculus hippocastanum en espai públic. En
aquest cas la informació facilitada al ciutadà ha
estat exhaustiva per que el control del patògen
també ha d’estar assegurat en les àrees privades
i és bo tranquil•litzar a les persones que al veure
una planta defoliada pot pensar que és morta.
Lluita contra Ceratocystis fimbriata: es tracta
d’un fong microscòpic que ataca a exemplars de
Plàtan provocant una traqueomicosi, obturant
les vies de transmissió de la saba. Això provoca
la interrupció de tot o part de l’aliment transmès
a la capçada, portant progressivament la planta a
la mort. El símptoma més evident és el ràpid assecament de part o tota la capçada acompanyat
de rebrots en la base i d’aparició de d’una coloració marró-violàcia al llarg de les lesions longitudinals. No existeix mètode de cura i és obligatori,
en base a D.M. 17/4/1998, procedir a la ràpida
tala de l’exemplar segons les normes de precaució acordades amb el sector fitosanitari de la regió de Piemonte.
Conveni amb la Universitat de Torí: Pel seguiment del verd públic ,i sobretot dels arbres, és
indispensable la posada en comú amb centres
de recerca, amb professionals i estructura que
operi en termes similars en altres àmbits als de
l’administració pública. En aquests últims anys
la universitat de Torí ha realitzat importants experiències en temes vinculats a la salvaguarda

dels arbres en àmbit urbà i la col•laboració entre
el verd públic i la universitat han donat notables
resultats que es tradueixen en l’enriquiment de
coneixements en l’ús quotidià de les noves tècniques.
En referència a les grans obres de la ciutat (el
Metro i el ‘Passante Ferroviario’, línia 4, etc.) i
que d’alguna manera interfereixen amb l’arbrat
ha intensificat l’atenció sobre aquest, fent més
importants encara les relacions amb centres
científics. Sobre la base d’una expressa voluntat de l’Administració local de posar la gestió de
l’arbrat en primer pla, a finals de l’any 2002 es
va activar una Convenció Triennal entre el Municipi, la Universitat i la Politècnica de Torí. Objectius de la convenció són:
- Estudi de l’arbrat urbà sota diferents punts
de vista.
- Utilització dels arbres com a indicadors biològics de la contaminació.
- Estudi de mètodes de inspecció de la salut
de les plantes.
- Estudi dels insectes nocius pels arbres urbans, particularment Cameraria ohridella.
Es tracta d’un projecte de col•laboració de gran
importància tan sigui per la gent que hi participarà com per la especificitat del tema o els resultats que es puguin obtenir.
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ProcessosCicles-CreixementGestió en els
projectes del
paisatge
aquesta primera fase de planteig, cadascú a la
seva manera però en general amb un nivell força
acceptable.
En canvi, una vegada feta la implantació del
jardí, poques vegades es determina el seu futur. En alguns casos es dona per suposat. Si en
un plànol es defineix una gespa, implícitament
s’està dient que tindrà un nombre de segues
l’any, un calendari d’abonats i una gestió associada en el temps. Per tant no cal definir-la: sempre serà igual. I així amb qualsevol estructura artificial que s’implanti en el jardí. Aquesta manera de treballar s’assimila molt a l’arquitectura,
on les formes, colors, vistes i perspectives són la
base del projecte.
Es podria definir aquesta jardineria com ESTÀTICA, la jardineria més estesa i esperada, reconeguda i difosa en llibres i revistes de decoració i arquitectura.
Però aquesta segona fase després de la implan-

Teresa Galí-Izard
Paisatgista
El projecte de paisatge o jardineria se sol definir a través d’una actuació que genera les condicions per a que s’hi desenvolupin una sèrie
d’estructures vegetals al llarg del temps. En realitat quan es dona per acabada una obra de jardineria, s’inicia realment el jardí. El moment
d’acabar és el moment inicial ja que el projecte queda en mans de les accions que es desenvoluparan una vegada s’hagi fet aquesta implantació .
Com en la resta de projectes arquitectònics
aquesta primera fase d’implantació és molt important. Crec que a nivell de projecte ha estat
prou desenvolupada i definida i, en certa manera, el nivell d’exigència és cada vegada més
alt. Els projectistes dediquem molt de temps a
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tació pot ser molt més rica que la definició i combinació estricta de prototips: la gespa, el parterre, l’arbreda.... I és a aquest punt al que em referiré, a la jardineria canviant, aquella que muta
amb el temps, que no té nom perquè canvia: a
la gespa que pot ser gespa, pradera o herbassar
segons la gestió que se li doni al llarg del temps.
Jo l’anomenaria jardineria DINAMICA i per a
mi té una gran interès. De sobte s’obren infinites
maneres de fer jardins o intervencions en el paisatge: si es fa treballar el temps, i es transforma
el jardí contínuament a través de la gestió d’una
manera activa i no passiva. Igual com passa en
la natura.
He descrit alguns exemples d’aquest dinàmica, on s’inclou de manera explicita la gestió en
el temps. Aquests exemples van acompanyats
d’un gràfic que descriu el posicionament nostre
respecte la gestió en el temps. És com un codi

de barres que representa la variació de biomassa en el temps, que al treballar en jardineria és
l’element comú que pot representar tots els elements, evidentment amb totes les restriccions
que això suposa. És un model que només funciona per jardins on la vegetació n’és l’element
principal.
En aquest punt haig de dir que aquests son uns
esquemes genèrics, que s’han realitzat per a començar a treballar. No tenen escala ni s’ha introduït la complexitat de factors ambientals o artificials que modifiquen l’evolució de la biomassa al llarg de l’any, ni la velocitat de creixement,
ni l’estacionalitat, ni la climatologia, ni orientació.... però crec que poden servir per a començar
a pensar, o si més no per a representar aquest
jardí dinàmic del qual us estic parlant.
Els exemples dels que faig referència són:

ABONAT DIFERENCIAL DE NITROGEN, de Jacques Simon
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CAMINS D’HERBA TALLATS, de Michel Corajoud

MIXED BORDER D’ANUALS, Gertrude Jekyll
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MIXED BORDER, de PERENNES

REGENERACIO ARBRAT, Blenheim
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PROJECTE DE SUPERPOSICIO o fases en el temps, Parc Sausset

CALENDARI PLAZA DESIERTO

CONCURS
CCCB: El temps
literalment com a
motiu de projecte
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JARDI CANTARELL, anar fent amb el temps

THE SAME GARDEN, fer i deixar
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En aquests darrers exemples la intervenció porta implícita la participació dels processos naturals.
És com una corda que es tensa i destensa, un diàleg
entre els que intervenim i “els” que intervenen. I no
es pot dur a terme si no hi ha un director, algú que
pot ser qualsevol que orquestri i gestioni els canvis.
Que decideixi les tasques a realitzar o no realitzar,
que observi, que esperi, que intervingui i que prengui decisions, tenint en compte i respectant fins a
l’extrem el que el lloc està “proposant”.
Els resultats poden arribar a ser imprevisibles,
i per tant hi intervé activament el factor sorpresa. Una planta no esperada apareix en un moment determinat, una acció determinada desencadena un procés no esperat, ....
Aquest tipus de jardí, encara que pot dependre
inicialment d’una intervenció puntual i més artificialitzada com ocorre en els jardins estàtics, depèn en gran part del que ocorre a partir d’aquest
moment.

És per això que ni el projecte ni el seguiment
pot ser el mateix que en el jardí estàtic. És un jardí que funciona de manera clara si és personalitzat, en el propietari, el jardiner o en el projectista. En aquest últim cas doncs, caldrà adaptar la
feina i els honoraris de “projecte” a un nombre
de visites al jardí al llarg de l’any, en les quals es
decidirà sobre el seu futur.
Però també pot ser programat a l’atzar, depenent d’un pressupost variable al llarg dels anys o
d’altres factors que no tinguin res a veure amb el
jardí pròpiament dit: sèries numèriques, models
matemàtics.... Les possibilitats d’aquests jardins
són immenses perquè no hi ha objectius formals
determinats.
En tot cas segur que és imprevisible. I la seva
bellesa rau en el procés i no en la forma.
I per tant per a valorar-lo es necessària una
nova mirada, lluny de l’aspecte formal que tant
ens acusa en la societat que vivim.
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Projecte i
construcció dels
Parcs del Litoral i
de Port Aventura
dus industrials i urbans de Barcelona. La proximitat al mar fa que el freàtic estigui molt pròxim,
generant problemes de drenatge i de salinitat per
capilaritat en les èpoques de calor, quan l’evaporació de l’aigua superficial genera una corrent
ascendent de l’aigua en el perfil del sol.
També la construcció d’infrastructures genera
sòls molt compactats i poc adients per la vegetació. Els parcs s’ubiquen a sobre del cinturó del litoral, que amb la seva construcció va generar un
canvi de cotes de tota la zona, obligant a modificar el terreny de tota la Vila Olímpica, amb terraplens fortament compactats.
De tota manera el repte més difícil de superar
era la proximitat al mar. Els temporals de llevant són freqüents i tot sovint hi ha forts vents
de llarg recorregut sobre la superfície del mar.
Aquests vents van carregats de sals i de substàncies contaminants, com ara tensoactius procedents dels restes de sabó que suren sobre la superfície, aquestes substàncies augmenten la toxicitat de la sal i la seva capacitat de penetració
en els teixits vegetals (Guidi et al. 1989).
Cal afegir que els projectes constructius dels

Catalina Montserrat
Eng. Agrònoma

VILA OLÍMPICA DE BARCELONA
CONDICIONS INICIALS
La Vila Olímpica de Barcelona va ser construïda amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona
de l’any 1992. El pla parcial de la zona preveia
una nova ordenació per a una antiga zona industrial que implicava crear nous habitatges i una
superfície de 28 hectàrees noves de zones verdes
situades entre la ciutat i el mar.
Aquesta nova ordenació, coherent amb els criteris d’urbanisme no especulatiu amb el litoral,
reserva la primera línia als usos de parcs i de zones verdes. Això, que és bo des del punt de vista
de la preservació de l’ús públic del litoral, presenta algunes dificultats tècniques pel que fa a la
implantació de les zones verdes.
Les condicions inicials per la vida de les plantes
eren molt dolentes, històricament s’havia guanyat terreny al mar amb els abocaments de resi-
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espais verds ja estaven adjudicats en el moment
de començar a treballar i per tant les idees generadores del projecte estaven definides. Moltes
coses i espècies no es podien canviar. Per exemple el parc del Poblenou era concebut com un
gran espai natural, i calia reproduir la vegetació
costanera del litoral català. Conseqüentment els
pins eren imprescindibles i no hi podien haver
pantalles artificials de protecció.
La darrera dificultat era el temps, el termini i la
imatge del resultat final, ja que no tan sols calia
construir primer totes les infrastructures (Cinturó del litoral, Port Olímpic, xarxa de col•lectors,
xarxa de recollida pneumàtica d’escombriaires,
edificis de la Vila Olímpica etc.) per poder construir a sobre els jardins i carrers amb una data
final concreta i inflexible, sinó que la imatge final havia de ser molt bona, per donar la sensació
d‘uns jardins consolidats i no acabats de fer, ja
que la repercussió del jocs era internacional .

Per aquesta feina es va contractar a l’empresa
Enginyeria i Gestió Forestals, amb en Joan Pinyol, en Josep Consola, en Joan Jonama, i jo
mateixa, que vàrem definir les solucions del reg
i del drenatge, vàrem assessorar els arquitectes
autors dels projectes en la selecció de les plantes i vàrem fer la direcció d’obra i la gestió de les
compres als vivers.
Cal assenyalar que en el model de gestió adoptat es va segregar la contractació de la construcció dels parcs, inclosa l’execució de les plantacions, de la compra de les espècies vegetals, que va
fer directament VOSA als vivers, per tal d’assegurar la qualitat i el subministrament, en un moment de forta demanda de planta ornamental.
SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
Hi van haver tres grans línies d’actuació: la millora edàfica, amb la qualitat de les terres i els
drenatges, les actuacions per mitigar l’efecte del
vent del mar i les actuacions per aconseguir uns
jardins amb aspecte consolidat en el moment de
la inauguració.
A nivell edàfic es va fer una substitució total
del terreny en les zones enjardinades, amb un
drenatge format per capes de graves i geotextil,
compactant la superfície situada entre 1 i 1,5 m
de fondària, i donant pendents cap als pous de
drenatge. En parcs de molta superfície es va optar per una xarxa de drenatge en espina de peix ,
com ara el parc del Poblenou. En zones molt pròximes al mar es va intentar impermeabilitzar la
solera del drenatge amb plàstic de polietilé per
tal de trencar la capilaritat.
En total es van aportar al voltant de 200.000
m3 de terra, preferentment sauló enriquit amb
esmenes de matèria orgànica. Es va considerar
que fer una bona fertilitat i estructura en el sòl
permetria suportar millor les cremades successives provocades pels vents de llevant, tenir el drenatge a més, assegurava la possibilitat de fer regs
de rentat de sals, en cas d’acumulació.
Respecte al vent del mar, en alguns projectes
més flexibles es van canviar les espècies originals
per altres espècies més tolerants, com ara les bellaombres (Phytolacca dioica), que van substituir els pins en els laterals del parc dels Ponts.
En el parc del Poblenou, la selecció de les espècies venia condicionada pel projecte i no es podien canviar els pins per altres espècies, tampoc es

ELS PROJECTES I EL MODEL DE GESTIÓ
La superfície total enjardinada va ser d’unes
28 ha, sense considerar els jardins interiors d’illa
de Nova Icària, el nou barri que va servir per a
allotjar als atletes durant els jocs olímpics.
Es van enjardinar els espais següents:
Parc del Port
Parc de les Cascades
Parc dels Ponts
Parc Esportiu del Poblenou
Parc de Carles I
Parc de Poblenou
Passeig Marítim del Port
Urbanització Vila Olímpica

(MBM)
(MBM)
(MBM)
(Cristian Cirici)
(J.Mª Zazurca)
(X.Vendrell-M.Ruisanchez)
(MBM)
(A. Ubac i M. Espinet)

2,9 ha
1,1 ha
3,3 ha
5 ha
4 ha
12 ha

Per la gestió de les obres es va constituir una
societat pública, VOSA (Vila Olímpica SA) que va
coordinar l’execució dels projectes, els enderrocs
i les expropiacions, va contractar les obres i va fer
la seva direcció. Gràcies a la sensibilitat envers
les plantes de la direcció de VOSA, i en concret
de Josep Martorell, responsable de l’àrea d’arquitectura, es va veure amb claredat la necessitat de tenir persones especialitzades en vegetació
que fessin el seguiment dels projectes i la direcció
d’obra de la jardineria, en un moment en el que
encara aquesta figura era molt poc habitual.
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van poder dissenyar pantalles artificials de protecció, ja que trencarien totes les visuals al mar
i serien molt artificioses. La topografia del parc
tampoc no ajuda gaire, ja que al passar soterrat,
el Cinturó del Litoral genera un punt alt, deixat
totalment exposada la vessant que dona al mar i
protegint la contraria.
Per aquests motius es va optar per solucions toves, com ara plantar pantalles vegetals amb espècies de creixement ràpid i fàcil recuperació (Myoporum sp. Morus sp, Populus sp, Eucalyptus sp,
Acacia saligna, Elaeagnus angustifolia, Arundo
donax etc.). Es va procurar generar alguna protecció amb la topografia de les dunes, pujant al
màxim les cotes, la més propera al mar es va fer
molt més alta del que hi havia originalment.
També es va projectar el reg del parc en alçada i es van instal•lar 64 aspersors en bàculs de
9 m d’alçada i 35 m d’abast, perquè l’aigua del
reg rentés les sals dipositades en les fulles. El
reg s’havia de fer de nit i per això cada aspersor
porta una electrovàlvula independent. Com que
el parc era natural i no calia una gespa sinó un
prat naturalitzat, el reg tampoc havia de ser diari. Aquest sistema no va ser utilitzat pràcticament mai i amb el temps s’ha instal•lat una xarxa
de reg convencional.
Per fer la jardineria dels parcs es van plantar
més de 100 espècies diferents, amb una gran
quantitat de plantes entapissants i de port petit.
Pel parc del Poblenou es van localitzar espècies
mediterrànies, que en aquell moment eren molt
més difícils de trobar que en l’actualitat, tant és
així que plantes com el fenàs de bou (Hyparrhenia hirta) es van treure de les vies del tren, altres
es van portar del Saler de València, a on es fixaven les dunes i tenien un petit viver.
La pressió per aconseguir jardins amb un aspecte consolidat era important, ja que la Vila
Olímpica era un lloc emblemàtic i es volia que
els parcs no semblessin acabats de fer. Per això
es van recuperar molts arbres existents dels carrers de la pròpia Vila Olímpica i d’altres zones en
obres a Barcelona que posteriorment es van utilitzar en els parcs.
Es va construir un viver d’unes 3 ha a on ara
hi ha Diagonal Mar. Originàriament la seva finalitat era acopiar els llaurers, els arbres i les palmeres del parc de la Ciutadella afectats per l’obra
del col•lector que allí es va construir. Amb el

temps es van anar recuperant més plantes afectades per les obres olímpiques fins arribar a més
de 1400 arbres.
La majoria d’aquests arbres eren plàtans que
es van plantar en el parc de Carles I i els parcs
del Litoral. Els arbres del parc de la Ciutadella
van retornar també al seu lloc original. D’altres
es van plantar en els enjardinaments del cinturó del Litoral.
Responent a la necessitat de tenir arbres grans
es va adquirir una partida de plàtans del Delta
de l’Ebre. Eren plàtans de gran port que havien viscut a la vora del canal i que els van treure i
vendre quan es van fer les obres d’impermeabilització del mateix. Aquests arbres són els que es
van plantar en els carrers de la Vila Olímpica. En
altres punts també es van posar plantes grans,
com totes les palmeres que es van plantar en la
zona Litoral i que ja en el seu moment van generar molta controvèrsia en la ciutat.
Altres partides de plantes dites “exemplars”
van ser els tarongers de Carles I i els plàtans rebrotats del peu també d’aquest parc.
EVOLUCIÓ DE LA VEGETACIÓ DELS
PARCS DE VILA OLÍMPICA
Malgrat les dificultats, els parcs de la Vila Olímpica s’han consolidat i donen servei a una gran quantitat de usuaris. Són molt utilitzats tant pels veïns
de la Vila Olímpica com pels visitants que van a les
platges o a les zones d’oci del Port Olímpic.
El vent del mar crema les primeres línies de
vegetació però les plantes que es troben protegides es desenvolupen suficientment. L’efecte del
vent del mar és difícil de preveure i hi ha arbres
que van morint sense raó aparent, com ara l’alineació de plàtans del parc de les Cascades i del
Port. En aquest punt sembla que es combina la
canalització del vent del mar entre les torres i
l’efecte de la compactació del terreny, ja que es
troben sobre un paviment de sauló.
En el parc del Poblenou, les barreres amb pollancres no han funcionat gaire bé i s’han envellit
molt, malgrat això, els pins que es troben a la redossa de les dunes i de les pantalles són vius. El
Eucaliptus presenten millor aspecte, encara que
no estan tan a prop de la primera línia de mar.
És cert que s’han perdut molts peus dels que es
van plantar originàriament, però la imatge que
es pretenia era la que hi ha ara, amb pins amb
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com les magnòlies (Magnolia grandiflora) i els
plàtans de Carles I estan força bé.
En la plantació dels arbres en els carrers es va
fer un esforç per posar molta terra vegetal, que assegures la vida dels arbres. Com en molts carrers
hi havia una galeria de serveis, es va omplir l’espai
entre la galeria i la calçada amb sauló poc compactat. A la llarga el paviment de la vora de l’escossell
s’ha enfonsat, per l’assentament de la terra.
El model d’escossell (Cerdà, d’Escofet) de formigó armat, de 130 kg de pes, implantat a tota la urbanització ha funcionat molt malament. Primerament van haver arbres que no es van poder plantar perquè eren massa grans i no cabien en el forat
de l’escossell. Molts s’han retirat fa poc al limitar el
creixement de l’arbre però han deixat ferides important en els troncs, alguns encara es mantenen.
Els paviments de sauló són més barats, tous i
fàcils de construir però a la llarga tenen un manteniment més complicat. Si el manteniment és
deficient resulten impracticables quan plou.
Les esporgues severes practicades als arbusts
per raons de seguretat i neteja van eliminant algunes espècies, com Maleleuca sp. Els transparents (Myoporum sp) ho toleren bé, encara que
no acaben de fer la funció de protecció de la vegetació per la qual s’havien plantat.
El que cal remarcar és un empobriment de la
diversitat vegetal, amb l’evolució clara de plantes arbustives i entapissants a gespes i prats, afavorit pel sistema de reg per aspersió.
Hi han espècies que van desaparèixer molt aviat, com ara Coreopsis grandiflora, Armeria maritima, Weigela florida o Felicia amelloides.
D’altres han anat desapareixent poc a poc com
Hebe speciosa, Cineraria maritima, Leonitis
leonorus, Lavandula dentata, Euryops.pectinatus...però hores d’ara no queda pràcticament cap
peu.
Ni ha que encara hi són com Lantana sp, Gazania, Agapanthus, Euonymus coloratus, Lonicera pileata, Pistacia, Rhamnus, Pittosporum,
Bougainvillea, Juniperus, Raphiolephis sp.....
Amb el temps s’han instal•lat més gespes regades en zones que abans eren arbustives o de prats
de poc reg, donant en general una imatge més verda. Ben segur que la utilització d’aigua no potable
pel reg, procedent de les captacions del freàtic o
dels drenatges del metro, afavoreix aquest tipus
d’enjardinament, més fàcil de mantenir.

algunes branques seques i una zona al davant del
parc amb vegetació més escassa i un altra vessant amb vegetació més densa i més ombra, un
paisatge d’aspecte natural i no artificial.
En general els arbres i arbusts alts que es van
plantar encara es mantenen. Els braquiquitons,
(Brachychiton populneum) i les grevillees (Grevillea robusta) del tronc del cinturó, que van sobreviure al principi, ara estan morint, en gran
part sembla que ajudats per la contaminació.
Les palmeres datileres d’origen africà van morir molt en els primers anys de implantació i van
ser substituïdes per altres palmeres d’espècies diverses, com ara palmeres canàries (Phoenix canariensis) o les washingtonies (Washingtonia robusta), distorsionant la idea original del projecte.
Cal senyalar la reposició de les palmeres de la part
superior del port Olímpic, s’ha fet amb palmeres
de canàries de manera que les fulles molesten als
usuaris de les terrasses i no tenen res a veure amb
l’idea original, que pretenia fer una teulada de fulles amb palmeres datileres de tres mides.
Les palmeres datileres d’origen peninsular han
tingut poques baixes i encara han resultat millor
les washingtonies, que han doblat o triplicat la
seva alçada.
En general es van plantar els arbres a una densitat molt alta, que ha condicionat el seu desenvolupament. En els llocs que han tingut bones condicions se han desenvolupat molt els més vigorosos, deixant escanyolits els altres. En zones de
paviments compactats, tots s’han desenvolupat
poc, fent una massa vegetal de baixa qualitat.
En el passeig de Salvador Espriu hi havia un paviment porós fet amb graves i fusta que va facilitar extraordinàriament el desenvolupament dels
arbres, deixant als pisos de les primeres plantes a
la primera línia de mar sense vistes. Hores d’ara,
per la dificultat de mantenir en bones condicions
els paviments de fusta, s’han pavimentat amb
aglomerat asfàltic de color vermellós.
Els grans exemplars trasplantats han tingut
evolucions diferents segons la seva procedència,
grau de vitalitat i destí. Els plàtans del Delta de
l’Ebre han crescut molt poc considerant el temps
que porten plantats. Els tarongers del parc de
Carles I mai han estat bé. Els plàtans de recuperació de la pròpia Vila Olímpica han donat força
bon resultat, sobretot si s’han plantat en parcs
i no es zones pavimentades. Altres exemplars,
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PORT AVENTURA

zació en cas de ferir o trencar alguna planta.
L’altra decisió va ser buscar la màxima qualitat pel mínim preu, no hi ha que oblidar que era
una iniciativa privada i el control de la despesa
era un objectiu important. Per aconseguir-ho es
van diferenciar els especialistes participants i es
van adquirir les plantes directament, també es
va contractar la plantació, i la instal•lació de reg
a empreses de jardineria, prescindint del contractista principal. D’aquesta manera es garantia
la màxima qualitat, encara que s’incrementaven
els costos de coordinació i calia trobar mecanismes per assegurar la garantia de les plantes.
La interacció entre la jardineria i les restants
components de l’oferta del parc és un factor que
augmentava la dificultat d’un projecte de jardineria que per la seva magnitud ja tenia de per
sí.

CONDICIONS INICIALS I PROJECTE
Les característiques del projecte de Port Aventura van ser totalment diferents. Es va desenvolupà en el marc del Centre Recreatiu Turístic
aprovat pel Departament de Comerç, Consum i
Turisme de la Generalitat de Catalunya en 1989,
com a mesura per a fomentar el sector turístic
de Catalunya.
Per la seva condició de projecte realitzat a partir d’un projecte global i no per addicions successives, que és el cas de la majoria de parcs europeus antics a excepció d’Eurodisney, està dotat
d’una estructura més coherent i equilibrada.
El projecte tenia la dificultat de tenir que evocar paisatges coherents amb els temes de cada
zona del parc: Mediterrània, Polinèsia, Xina,
Mèxic de la península del Yucatan i el Far West
dels Estats Units. Evidentment amb plantes que
poguessin viure en les condicions climàtiques i
edàfiques del Parc, utilitzant espècies originaries
d’aquests països o d’altres que s’hi semblessin.
També aquí es necessitava donar una imatge
consolidada en el moment de la inauguració i no
ens podíem permetre que els jardins semblessin
acabats de fer. El termini condicionava molt, ja
que es va començar la construcció a l’octubre del
92 i es volia inaugurar a la primavera del 95, es
tenien que enllestir les feines en dos anys i mig.
L’equip directiu de construcció del parc va
considerar prioritaria la jardineria, en un parc
d’atraccions amb vocació clara per les activitats
al aire lliure i per tant es van prendre dos grans
decisions estratègiques:
Plantar el més aviat possible, encara que no estiguessin fetes les obres de urbanització ni d’edificació. Els usuaris del primer dia ja tenien que
tenir la sensació de passejar per la Polinèsia o
pel Mèxic selvàtic, i això no es podia aconseguir
si les palmeres estaven acabades de plantar i tenien les fulles tancades, per exemple.
De tots es conegut que com a mínim es necessiten dos estius per començar a recuperar les fulles
de la capçada, es a dir que teníem que començar
a plantar a l’estiu del 93. Tan aviat es van realitzar els primers moviments de terres es va començar a plantar, sobretot les palmeres. La vegetació en aquest projecte va ser prioritaria, i les
constructores tenien fortes clàusules de penalit-

EL PROJECTE
Port Aventura SA va contar amb els paisatgistes de l’oficina d’arquitectes Peckman, Guyton,
Albers and Viets de Saint Louis (Missouri, USA)
que van realitzar el projecte bàsic de jardineria i
el seguiment del projecte constructiu. La direcció d’obra de la jardineria i l’assessorament vegetal es va contractar a l’empresa d’Enginyeria i
Gestió Forestals, amb en Joan Jonama, en Josep
Farreró i en Joan Pinyol que van definir les solucions del reg i del drenatge i jo mateixa, que era
la responsable de seleccionar les plantes, analitzar la seva viabilitat i fer la gestió de les compres
als vivers.
La zona d’actuació comprenia 120 Ha de terreny agrícola plantat bàsicament per oliveres i
garrofers (60ha del parc, 40 ha de l’àrea de serveis i 20 ha de pàrking) . Un cop acabat l’actuació de jardineria era de 42 ha, de les quals 17 ha
eren accessibles al públic.
SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
I CRITERIS DE DISSENY
Aquí també hi van haver tres grans línies d’actuació: la recuperació dels recursos existents
(terra i oliveres i garrofers), la selecció adient
de les plantes per aconseguir paisatges diferents
per a cada nus i les actuacions per aconseguir
uns jardins amb aspecte consolidat en el moment de la inauguració (exemplars i densitat de
plantació).
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El sòl originari era un terreny natural i viu i per
tant de gran valor biològic. Les seves característiques venien donades per la climatologia mediterrània i per la litologia del terreny. El gruix útil
de terra agrícola era molt variable, ja que tot sovint apareixia un horitzó petrocàlcic que limitava la fondària, oscil•lant entre 20 i 50 cm en zones altes i fins a 3-4 m a les fondalades.
La primera actuació va ser trasplantar tots els arbres aprofitables ( 420 oliveres i 380 garrofers, amb
un 100% d’èxit en les oliveres i un 95% en els garrofers) i retirar tota la terra vegetal existent abans
de que comencessin les obres. Es van recuperar
170.000 m3 de terra que es van aplegar en monticles
de menys de 2m. Posteriorment es van moure per la
configuració del parc un total d’ 1 milió de m3.
La terra obtinguda era d’una textura correcta
però deficient en matèria orgànica i nutrients i
per això es van afegir fems a la vegada que es formaven els aplecs. Es va realitzar una aportació
de 8.500 m3 de fems a l’estiu/tardor de 1992 (el
5% del total). La terra obtinguda es va començar
a utilitzar en grans quantitats a partir de l’estiu
de l’any 1993 amb la plantació de les palmeres.
Sempre es va assegurar el drenatge dels forats
de plantació amb l’evacuació de l’aigua. En general es va sanejar el terreny en els llocs a on hi anava vegetació, col•locant entre 1 i 1.2 m de terres
esmenades. A les plantacions en alineació es van
sanejar uns forats individuals de 2x2, connectats
entre ells per assegurar el drenatge.
La selecció de la vegetació es va realitzar en
funció de les característiques de cada zona representada, els criteris bàsics adoptats van ser:

Catalunya
La vegetació del nus de Catalunya era la més
fàcil de reproduir, ja que es van utilitzar les plantes del nostre país. Els arbres, majoritàriament
pins, plàtans i lledoners, no suposaven masses
problemes d’adaptació.
Les plantes autòctones ja eren fàcilment localitzables en aquell moment en vivers especialitzats. D’altra banda l’adaptació d’aquestes espècies a les condicions climàtiques i edàfiques era
assegurada.
Va donar feina el trobar l’alineació de plàtans
de la Rambla, ja que es buscaven arbres iguals i
de mides grans que ja donessin la imatge d’una
rambla. Finalment es va trobar una partida d’arbres molt iguals, a l’entrada d’una masia, però
esporgats amb la creu baixa, que van ser els que
es van comprar.
A la plaça Major de l’entrada del parc es van
plantar uns lledoners de més de un metre de perímetre de tronc.
Polinèsia
La Polinèsia es caracteritzava per la diversitat i
barreja d’espècies, abundància de diferents tipus
de palmeres i flors. La realització d’aquesta jardineria comporta més dificultats que l’anterior,
ja que bona part de les espècies naturals d’aquelles zones no sobreviuen en les nostres condicions climàtiques, i per tant, cal buscar alternatives entre les plantes que s’hi adapten bé.
Per tal de diferenciar la jardineria de la Polinèsia de la resta de jardins de Salou va prosperar
la idea de tenir una col•lecció de plantes en contenidor realment tropicals, que es traurien a l’estiu i tornarien a l’hivernacle a l’hivern. Aquestes
plantes es van col•locar en llocs estratègics, amb
uns contratubs de formigó preparats per facilitar
l’operació de posar i treure els contenidors. Es
van adquirir plantes de diferents mides, fins a 7
m d’alçada, que era el màxim que es podia manipular amb facilitat dins de l’hivernacle.
Algunes de les espècies que es van utilitzar en aquesta zona van ser: Pandanus utilis,
Howea forsteriana, Cycas circinalis, Ravenala
madagascariensis, Schefflera actynophylla etc.
A banda de les plantes tropicals, també en
aquest nus es van posar moltes plantes exemplars, de les que cal destacar els grups de palmeres, les Yuccas i alguns arbres com xicrandas

• Espècies adaptades a les condicions climàtiques i edàfiques del Parc
• Plantes localitzades en el mercat en mides
grans o mitjanes, amb la finalitat d’aconseguir
la percepció de vegetació consolidada, a més de
plantar espècies de creixement ràpid i de plantar
a una densitat elevada.
• Buscar la màxima diversitat d’espècies per
diferenciar clarament els paisatges de cada zona
temàtica, donant prioritat a la diferenciació respecte a la fidelitat al origen botànic de cada planta. Es pretenia crear un paisatge artificial i sintètic, de com el públic s’imagina aquests paisatges,
sempre amb algunes plantes singulars que no es
repetien en cap altre nus del parc.
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(Jacaranda mimosifolia) i parkinsonies (Parkinsonia aculeata).

Far West
La zona del Far West era la representació del
desert americà. Aquest paisatge és per les nostres condicions més fàcil d’aconseguir, ja que
encara que les espècies no són les mateixes, les
adaptacions a les condicions de sequera i insolació mediterrània donen unes plantes molt similars visualment.
Es van buscar diferents espècies de cactus i
àgaves per donar el caràcter necessari a l’espai.
La planta singular més important que es va posar va ser una Euphorbia candelabrum en els
River-Rapids de més de 5 m d’alçada.

Xina
Les plantes originaries de la Xina estan introduïdes des de fa segles a la vegetació agrícola i
ornamental dels països mediterranis. Així podem trobar el taronger o el magraner i moltes altres ornamentals comuns són originàries d’Àsia
i per tant plantes adaptades a les nostres condicions i fàcilment localitzables.
En el projecte, i per contrastar amb els altres
nusos, la Xina era un paisatge més humanitzat,
amb gespes, bordures retallades, plantes anuals
i parterres geomètrics. Com a plantes hi havia
predomini de les coníferes, i diferents tipus de
bambús i de pitosporums.
Es va intentar fer un jardí xinès de “bonsais gegants” fets amb garrofers. També es van utilitzar
aquí plàtans rebrotats de la soca, el més gran de
tots de 14 m d’alçada, que es va plantar per dissimular la mitgera de l’edifici del gran teatre.

EVOLUCIÓ DE LES PLANTES
DE PORT AVENTURA
Amb els anys que han passat la jardineria de
Port Aventura s’ha consolidat extraordinàriament i la majoria dels arbres i dels arbusts s’han
desenvolupat amb força.
Aquest creixement ha fet evolucionar la diversitat vegetal, eliminant en gran mesura les plantes entapissants. En la construcció del parc es van
utilitzar més de 165.000 ut. d’aquestes plantes,
de moltes espècies diferents i hores d’ara queden
alguns llocs a on es poden veure, però en general
han desaparegut.
El manteniment acurat i la vigilància i accés
controlat al recinte han contribuït a que el conjunt de la vegetació sigui impressionant.
En el moment de la construcció, com sempre,
ens amoïnava la dificultat del manteniment i els
recursos que es tindrien que disposar per mantenir un espai com aquest. Per això es van posar
els parterres de plantes anual justos per donar
un punt de color, pocs testos a la mediterrània i
en els pisos no accessibles plantes artificials. Actualment hi ha més parterres de flor que els originals i sobretot moltes més columnes i testos de
flors. S’han eliminat totes les flors artificials, ja
que de ben segur és el que el públic més valora.
Els arbres exemplars també han tingut processos d’adaptació diferents. Les palmeres, en general, s’han adaptat perfectament i han crescut.
Hi ha arbres, com el lledoners de la plaça major,
que no van arribar a adaptar-se i es van canviar
en les primeres temporades. D’altres , com el fals
pebrer de Mèxic, presenta una podrició a la fusta i està en clar decaïment. Molts ficus exemplars
també han desaparegut.

Mèxic
Es un nus a on es representa la selva tropical
americana, amb les runes de la civilització maia
ocultes entre la frondosa vegetació.
Aquí també es van utilitzar plantes tropicals
amb contenidor per tal de donar un aspecte diferent als espais, encara que la base de la vegetació estava formada per garrofers en primera línia
i eucaliptus en la segona, per tal de donar alçada
al conjunt.
Les espècies utilitzades aquí van ser: Roystonea regia, Beaucarnea recurvata, Dicksonia
antartica, Mascarena verschaffeltii, Chamaedorea costaricana etc.
Es van adquirir alguns grans exemplars per
aquest nus, el més singular era el fals pebrer de
la plaça de la cantina, que es va plantar abans de
començar a construir cap edifici, al juliol del 93
i que tenia més de 9 m d’alçada. També es van
plantar ficus exemplars, dragos i xicrandes.
Davant de la cantina, per tal d’ocultar la façana
no tematitzada del restaurant, es van construir
dues piràmides, gunitades amb formigó per assegurar l’estabilitat . La seva revegetació va suposar un repte, per la forta pendent, el formigó
i la necessitat que quedessin totalment cobertes
de vegetació el primer any.
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A nivell edàfic sembla que en general no hi ha
grans problemes, a excepció de les zones realment
molt dolentes, com ara la pujada de vianants del
parc, per sota de la autovia de Vila-Seca – Salou.
Aquesta zona es van excavar els vials en la roca i per
plantar els plàtans es van fer uns forats grans amb
una connexió de drenatge, posteriorment es va pavimentar. Actualment els arbres treuen on poden
les arrels, entremig de les peces de paviment, ja que
clarament els forats eren insuficients.

tits, ja que a la llarga es compromet el seu desenvolupament. La plantació d’arbusts a alta densitat comporta menys problemes.
Els arbres “exemplars” sovint tenen un desenvolupament posterior deficient. Millor utilitzar plantes joves i sanes, amb bones condicions
edàfiques i tenir paciència. (Es poden comparar
els plàtans de l’entrada de Port Aventura amb els
plàtans de la Vila Olímpica)
Un bon drenatge i sòl adequat són fonamentals pel desenvolupament de la vegetació, encara
que no sempre són compatibles amb les necessitats de l’obra civil.
Els equips de manteniment poden representar l’èxit o el fracàs d’un parc. Cal que l’equip de
manteniment comprengui i assumeixi la filosofia
del projecte i la faci seva.

Corolari
Amb el temps els parcs evolucionen i normalment simplifiquen la diversitat vegetal inicial,
quedant les espècies més dures o adaptades a les
condicions del lloc.
No es convenient plantar arbres en marcs pe-
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Els parcs
del litoral:
14 anys després
servació, els canvis que es produeixen i les noves
necessitats que es generen. No és pot obviar que
l’objectiu principal dels espais verds públics urbans es donar servei als ciutadans per a la millora de la seva qualitat de vida.
L’evolució de l’ús dels espais verds del front litoral ha estat condicionat per dos factors importants. Un és l’augment del nombre d’habitants
en la nova urbanització d’aquesta zona, destinada en origen a acollir als participants dels jocs,
fins arribar a la plena ocupació amb tot el que va
associat de tràfic rodat, nous serveis, ocupacions i espais de lleure. L’altre, la recuperació de
les platges per a la ciutat amb un increment de
visitants any darrera any, tan en temporada de
banys com en altres èpoques, per l’hàbit, cada
cop més estès, de gaudir de la platja tot l’any.
Catorze anys desprès de la seva realització els
parcs del front litoral han sofert canvis però el
seu paisatge i característiques essencials s’han
mantingut. L’anàlisi dels canvis, la interpretació de què els ha originat i la detecció dels desajustos entre els plantejaments i realitzacions del
projecte i allò que seria desitjable per a la bona
conservació dels espais, permet extreure conclusions que ajuden a corregir els errors de partida i
apropar la complexitat del manteniment als projectes i a les seves realitzacions.

Mª Alba Fransi Gallart
Doctora en Biologia, Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
L’obertura de Barcelona al mar en motiu dels
jocs Olímpics del 92, va permetre guanyar un seguit d’espais verds que discorren paral•lels a la
franja litoral. Els parcs dissenyats i realitzats, cadascun amb personalitat pròpia, són el parc de
Carles I, el parc del Poblenou, el parc de la Nova
Icària, el parc del Port Olímpic i el parc de les
Cascades. Els tres últims, al formar un continu
i ser dels mateixos autors, s’engloben dins del
nom de Parc del Litoral.
Aquests parcs han estat un guany important
per a la ciutat, tant per l’increment de verd que
han representat com per facilitar la connexió de
la ciutat amb el mar per sobre de la ronda del litoral.
Actualment són molt utilitzats tot l’any amb un
ús intens dels equipaments esportius que ofereixen.
S’ha de destacar la diversitat d’espècies vegetals que s’hi troben, triades amb molta cura, que
en el seu moment va ser molt innovadora.
Per a l’anàlisi dels espais verds públics cal tenir en compte l’entorn més proper i la seva evolució. Ens permet interpretar el seu estat de con-
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Per a l’anàlisi de l’estat actual i dels factors
que han influït en els canvis s’ha considerat:

per a bicicletes i dues àrees per a gossos que hi ha
en el parc del Poblenou i de Carles I.
Els anys 1997 i 1998, a partir d’un estudi de
l’estat de les palmeres, es van arrabassar en la
zona litoral les que eren en mal estat, principalment Phoenix dactylifera, pel risc que representaven.

a) Les intervencions destacades en els parcs
del front litoral realitzades pels propis gestors.
b) Els efectes del medi ambient
c) L’ús que en fan els ciutadans
d) Les intervencions dels gestors per corregir
els defectes de plantejament i realització.

Efectes de les condicions ambientals

La proximitat al mar ha estat un factor important que ha modificat la vegetació al ser afectada
pels aerosols marins carregats de sals i contaminants, tipus tensoactiu, que són arrossegats pels
vents de gregal i llevant i dipositats en el parcs
( Astorga, T. i col, 1993). El parc més afectat ha
estat el del Poblenou on la pineda més propera a la costa s’ha reduït. S’han vist afectats per
la fisiopatia la majoria dels arbres i arbusts que
no estaven protegits per una pantalla que evités
la incidència dels aerosols o suficientment allunyats del mar.
El seguiment de la vegetació en els parcs del
Poblenou, de Nova Icària, del Port Olímpic i en
el passeig Marítim que es va fer durant 10 mesos
i l’estudi de la relació entre la manifestació dels
danys en les plantes i les condicions meteorològiques locals, va permetre detectar el grau de resistència de les espècies plantades. Les plantacions noves s’han fet tenint en compte aquesta
resistència, com és la plantació de Pittosporum
tobira a primera línia de mar del passeig Marítim de la Nova Icària i del Bogatell.

Intervencions destacades
que han realitzat els gestors
en els parcs del front litoral

En els primers anys, es va crear una nova duna
a la platja de la Mar Bella, en front del parc del
Poblenou, per a protegir la vegetació del parc
dels vents marins. La duna es va plantar i s’hi va
instal•lar el reg.
Dins del pla d’aprofitament de les aigües del
subsòl de Barcelona, es va instal•lar una xarxa
de reg específica per aprofitar les aigües sobrants
del metro que es recullen en el dipòsit d’Alfons
el Magnànim i es distribueixen per tota la zona
fins el parc de les Cascades i el carrer de Salvador Espriu.
L’any 1997, es va obrir una connexió des del
carrer Salvador Espriu fins al port Olímpic a través del parc del Port Olímpic que va afectar una
part de la vegetació, principalment arbustiva.
Al llarg dels anys s’han introduït nous equipaments i serveis com el circuit esportiu, el carril
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Efectes de l’ús ciutadà

La situació d’aquests parcs en el límit de la ciutat i el despoblament inicial de la zona van facilitat
el vandalisme i l’afectació d’elements, com l’enllumenat i les fonts, i van provocar la pèrdua d’alguns
elements constructius. És el cas de les voreres protectores formades per un doble cilindre allargat de
formigó eren arrancades i llençades a les vies de
circulació amb el perill que representava. El primer any ja es van eliminar i el terreny es va acotar
amb fites per evitar la invasió dels vehicles.
La proximitat a les platges i el caràcter natural
del Parc del Poblenou atrau a un tipus d’usuari que
l’utilitza per activitats no habituals en altres parcs
com és fer-hi pic-nic, jugar a voleï o acampar en
les zones de prat provocant clapes de difícil recuperació i l’obertura i trencament d’aspersors. Altres parcs com el de Carles I, al quedar una zona
amagada de les vistes dels vianants, també pateix
el vandalisme de grafits i trencament d’elements
constructius i mobiliari.
Les masses arbustives denses s’han de podar per
tal d’aclarir el brancatge i evitar que siguin utilitzades com refugi pels indigents. També, per l’exigència dels ciutadans, es fan podes excepcionals
en la pantalla d’arbres del carrer Salvador Espriu
per facilitar la vista al mar.
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Intervencions dels gestors
per corregir els defectes
del projecte i de la realització

sulten poc adients i algunes tenen problemes de
desguàs. Fins ara no s’ha fet la recepció de les del
parc de Poble Nou pel Departament de Fonts i
Llacs de l’Ajuntament, al considerar-les fora dels
models homologats per ells. S’està en vies de la
seva substitució per altre model.
L’escultura del vaixell del Parc del Poblenou,
tampoc ha estat recepcionada per Patrimoni de
l’Ajuntament i es fa únicament un manteniment
bàsic. Les seves característiques fan que sovint
sigui emprada per indigents com refugi.
Les cadires del parc del Poblenou estaven disposades sobre la gespa i el prat el que provocava
el seu desplaçament diari i trencament a més de
la dificultat de la sega sota seu . Es van traslladar
de la seva ubicació inicial i van ser fixades en els
paviments durs dels camins.
Aquestes reflexions, i les solucions apuntades, ens confirmen la gran importància del diàleg previ entre els projectistes i gestors, així
com la necessitat d’aprofitar l’experiència dels
tècnics de manteniment i les aportacions dels
usuaris.

A l’inici de la recepció es va pavimentar la part
més propera a la platja del parc del Poblenou,
des de la Base Nàutica fins el passeig Marítim de
la Mar Bella i es van allargar algunes passeres
que morien en les dunes.
El desgast i degradació de les passeres de fusta, obligava a un manteniment intensiu i a una
reposició per altre tipus de fusta tractada. Finalment s’ha optat per la seva substitució per paviment de formigó, asfàltic i de sauló en el carrer
Salvador Espriu, en el parc del Poble Nou i en el
parc del Port Olímpic.
La instal•lació del sistema de reg, era adient
per planta de port baix però no va preveure el
seu desenvolupament posterior, ha estat una de
les causes de la pèrdua de planta vivaç i arbustiva
en el parterre corregut de l’avinguda del Litoral
del parc del Port Olímpic i parc de Nova Icària.
Només han subsistit els arbusts més resistents i
vigorosos. La resta de l’espai ha estat colonitzat
pel prat que s’ha reforçat amb sembres. L’increment total de superfície de gespa i prat, en els
dos parcs i en els 14 anys de la seva existència,
ha estat del 20,7 % en detriment de la pèrdua
d’arbusts.
En el parc del Poblenou es va fer la instal•lació
de reg convencional fins el 80 % de cobertura.
Els canons de reg de 9 m d’alçària, pensats per
rentar les sals i contaminants que afectaven al
parc, s’han utilitzat i s’utilitzen per regar però
presenten dificultats de manteniment. Els tubs
en alguns punts són a molta profunditat ( d’un
a dos metres) i l’arranjament de fuites, quan són
en el colze del canó, obliga a foradar la camisa de
ferro i substituir tot el tub interior pel que es necessita disposar d’una plataforma.
Les fonts, malgrat el seu disseny especial, re-

Referències:
Astorga, T.; López, D.; Carazo, N.; Savé, R.
1993. Efecto del viento marino en la vegetación
urbana del nuevo litoral barcelonés. Actas del
Congreso Ibérico, SECH: 539-545.
Astorga, T. ; Fransi, M. A. 1998. Estudi de
l’efecte dels aerosols marins sobre el verd del
litoral de Barcelona. Barcelona Verda, nº 59.
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal.
1998. Estudi de les palmeres de Barcelona.
Barcelona Verda, nº 57. Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal.
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Port Aventura:
10 anys després
ques i privades i altres equipaments com ara un
Centre de Convencions entre d’altres. El projecte
global es caracteritza per un petit índex d’ocupació del sòl i d’edificabilitat, un projecte eminentment paisatgístic en el qual s’intenta respectar
l’entorn amb criteris mediambientals i de desenvolupament sostenible.
Pel manteniment del paisatge de Port Aventura l’aigua han estat els factors claus: l’acurat disseny original, la selecció d’espècies i la seva la
densitat generosa, l’aigua d’origen residual procedent de la depuradora de Vila-seca/Salou, que
ha estat possible la seva reutilització gràcies a la
construcció del terciari en la pròpia depuradora
i el seu sistema de reg, i finalment la dedicació de
l’equip i les empreses concessionàries del servei
de manteniment de jardineria.
Més endavant es tractaran
les particularitats de l’aigua
de reg, el disseny de la seva
xarxa i el càlcul de les necessitats hídriques a Port Aventura. A més a més de l’aigua,
d’altres factors a destacar
com a claus pel desenvolupament actual han estat aspectes com els de canvis a
l’accionariat , la climatologia, l’estacionalitat del negoci de Port Aventura, les plagues i els criteris mediambientals i desenvolupament
sostenible.

Anna Vilarnau
Enginyer Tècnic Agrícola. Responsable de Paisatgisme
i Control Ambiental de Port Aventura
Les 120 ha de projecte inicial del Parc Port
Aventura que inaugurava el 1995 ja s’han convertit en més de 170 ha el 2006 i es preveu que
l’àmbit d’ampliació sobre 445 ha que s’està portant a terme actualment ampliï el projecte de
Port Aventura i enllesteixi així pràcticament el
projecte paisatgístic de la companyia els propers
dos anys.
El parc temàtic és el nucli d’un gran projecte
de Parcs i Jardins format per més parcs, hotels,
camps de golf, vials i vies de comunicació enjardinades, zones esportives, zones verdes públi-
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1. Els canvis d’accionariat

La realitat actual és que tant el parc temàtic com
el parc aquàtic Caribe Aquatic Park, com els seus
tres Hotels tanquen les seves portes dos mesos
escassos de mig gener a mig març i l’estratègia
empresarial apunta a que en un futur el Resort
obri tot l’any.
La bona fama del «clima suau» de la costa litoral de Tarragona ha estat un dels imprevistos
sorgits la última dècada: les glaçades de desembre del 2001 van comprometre enormement la
supervivència de les espècies més sensibles al
fred plantades des de construcció. Aquestes glaçades van ser inèdites a tot Catalunya, però especialment a Tarragona on l’experiència del fred
era escassa i ni tant sols els edificis estaven preparats per conviure amb aquelles temperatures.
Les espècies amb més danys en el moment de
la valoració de les glaçades van ser les següents
Ficus elàstica, Ficus australis, Ficus benjamina, Ficus macrophylla, Schefflera actinophylia,
Strelitzia nicolai, Strelitzia reginae, Hybiscus
rosa sinensis, Howea forsteriana, Cycas circinales, Musa x paradisiaca, Syagrus brasiliensis,
Datura arborea, Dracaena marginata, Dracaena
Drago, Cordyline australis , Dicksonia anctartica, Dicksonia squarrosa, Metrosidero, Duranta,
Euphorbia candelabrum, Bougainvillaea glabra
Sanderiana, Bougainvillaea x buttiana, Bougainvillaea scarlet, Cassia didymobotria, Plumbago, Phoenix roebelinii, Bignonia, Monstera deliciosa, Agave atenuata, planta crassa d’exterior,
Portulaca afra, Aeonioum arboreum, Tradescantia pallida, Philodendron selloum, Alocasia, Neodypsis.
La majoria de les espècies anteriors van causar
baixa definitiva, però algunes de elles desprès
d’una acció d’esporga van sobreviure. Aquest és
el cas d’alguns Ficus, Euphorbia, Bougainvillaea,
Strelitzia i Schefflera. D’altres espècies més llenyoses van començar a mostrar els danys de la
glaçada a la següent època de brotació o en la següent floració, aquest és el cas de la Jacaranda,
algunes Phoenix dactylifera i mimoses. D’altres
espècies, cinc anys després, no acaben de recuperar-se, aquest és el cas de les Euphorbia candelabrum exemplars del Far West i Strelitzia nicolai exemplars de Polinèsia.
Per la reposició de baixes es van comprar 7810
unitats entre arbres i arbustos, es va procurar
comprar (i trobar) les mateixes espècies o espè-

El primer accionista i ideòleg del Parc, Anheuser Bush, ja va preveure en el seu disseny conceptual un espai fortament i delicadament enjardinat, pel que els arquitectes paisatgistes i
l’equip de paisatgisme de construcció s’hi varen
esmerçar detalladament, obrint al públic al 1995
un parc amb una jardineria jove, però que comptava ja amb exemplars singulars i amb la diversitat que encara avui podem veure.
Dels canvis d’accionariat des de 1995 destaca
l’experiència americana liderada per Universal
Studios. L’ús recreatiu de l’aigua i el gran projecte de l’espectacle Fiestaventura al llac de la
Mediterrània va marcar el punt d’inici d’una sèrie de nous projectes de paisatge on les làmines
d’aigua han donat molta feina els darrers anys
als equips de manteniment de Port Aventura.
Els arquitectes de Universal Studios van ser
els que van imposar els majors criteris de color
a l’àrea e Mediterrània amb un augment significatiu en unitats de testos i estructures florals
i en general un augment de la qualitat del verd
en gespes. El canvi de criteri en l’aspecte de les
gespes es va traduir en un canvi d’espècies cespitoses l’any 2000 a favor de la implantació de
barreges de Festuques que garantien el seu color
verd tot l’any.
El 2002, donada la nova estratègia empresarial, es va optar per reduir superfícies de flor de
temporada a favor de cobertes arbustives i convertir superfícies de gespa de segones línies del
Parc en àrees de desbrossat en secà perdent així
només el color verd en temporades de sequera i
ajustant l’abast de la superfície a mantenir, mantenint la qualitat d’enjardinament.
Finalment i com ja s’ha indicat, el lideratge
de”la Caixa” des del 2004, ha comportat el llançament de nous projectes com el Beach Club, que
ha estat capaç de mantenir una pineda vora mar
incloent-hi una zona d’esbarjo amb petites piscines i serveis, i d’altres en construcció que reforçaran el paisatgisme actual.

2. Climatologia i estacionalitat

Port Aventura és un parc que va ser dissenyat
i construït per ser un parc eminentment d’estiu.
En un inici obria les seves portes de mig març
fins a finals d’octubre en una regió de clima suau.
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cies molt semblants i es va procurar no plantarles mai en el forat on hi havia causat baixa una
planta de la mateixa espècie.
El trencament de l’estacionalitat a favor d’obrir
el Resort tot l’any i imprevistos com el de les glaçades (després de la de 2001 va venir la de 2004)
han estat la ocasió per introduir noves especies
més resistents i amb valors ornamentals destacables en mesos de fred.

Thaumetopoea pityocampa es controlen molt bé
amb Bacillus thuringiensis. Un bon pla d’inspecció i actuant a temps amb el Bacillus aquestes
plagues tampoc donen problemes.
En fongs destaca l’oïdi pel seu abast, que si
bé sempre ha estat fàcil de controlar en especies sensibles com Platanus i rosers, en espècies
com l’Euonymus en compromet la supervivència
d’aquesta espècie vegetal al Parc.
La grafiosi en oms ha estat una altra malaltia de difícil control donats els reiterats atacs
de galeruca, amb poc encert en els seus tractaments sobre exemplars amb greus lesions a la
fusta. Ara per ara és molt compromesa la supervivència d’alguns d’aquests exemplars d’oms, alguns d’ells plantats en època de construcció del
Parc.
Les plagues urbanes, tot i que les mantenim
sota control a banda del servei de jardineria, si
que cal coordinar-les de forma conjunta per tal
de no interferir en el Pla de Lluita Integrada implantat per la vegetació. Les plagues urbanes
més importants a port Aventura, apart dels rosegadors, són les formigues (que viuen als jardins) les quals lluitem contra elles aplicant tractaments dirigits als nius i localment als focus on
apareixen. Els mosquits és la segona plaga urbana en importància, aquests creixen a la vegetació i en làmines d’aigua. Els mosquits també fem
perque es controlin en fase larvària amb productes a base de Bacillus thuringiensis.
Les futures plagues a les palmeres son les que
més ens preocupen en aquests moments. Els
passats mesos d’agost i setembre es van localitzar nous focus de l’eruga barrinadora (Paysandisia archon) i el morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) a Catalunya molt a prop
de Port Aventura. L’estratègia, ara per ara es seguir les indicacions del Servei de Protecció dels
Vegetals el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, que
recomana efectuar tractaments preventius a l’ull
de la palmera o en les ferides del tronc amb formulats de fenitrotion 40% CS.

3. Les plagues

Fent una radiografia a les plagues més significatives del parc, la pitjor de totes són els conills:
s’ho mengen quasi bé tot, especialment flors i tiges joves d’arbres i arbustos que tenen a l’alçada de les seves dents, arruïnen les gespes i arriben a matar exemplars d’arbres a base de rosegar-los l’escorça, dificulten el desenvolupament
de noves plantacions obligant a protegir-les amb
protectors físics durant un temps, i el seu control
és molt difícil donada l’absència de depredadors
naturals i la forta implantació d’aquesta espècie
que campa lliurement per uns terrenys que havien estat un antic coto de cacera. Actualment
lluitem contra els conills amb barreres físiques,
no traumàtiques pel paisatge, amb repel•lents i
amb la retirada dels exemplars vius que podem
mitjançant caceres autoritzades amb fures i sendres.
Una altra plaga sense control i sense protocols
de tractament oficials fins a la data es la Metcalfa. Es una plaga que compromet l’aspecte de la
vegetació en algunes zones a causa de la melassa
que diposita sobre les fulles i cada vegada es present sobre més espècies.
Les diferents espècies de pugons que tenim
al parc puntualment causen problemes de plaga. Port Aventura te consolidat un Pla de Lluita
Integrada fruit d’un projecte d’investigació portat a terme per l’equip d’Entomologia Agrícola
del Departament de Producció Vegetal i Ciència
Forestal de la Universitat de Lleida, portat a terme els anys de1999 fins el 2001, finançat per la
Fundació Agbar, la Universitat de Lleida, CESPA
i Port Aventura. Aquest treball ja va estar exposat en el 7è Congrés de l’APEVC a Lleida l’octubre de 2001.
El barrinador del gerani Cacyreus marshalli i
altres lepidòpters com la processionària del pi

4. L’aigua de reg d’origen residual

L’aigua de reg d’origen residual o aigua regenerada, ha estat clau pel desenvolupament del
projecte paisatgístic de Port Aventura. Precisa-
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ment aquest origen residual, sense cap experiència prèvia pel reg en plantes ornamentals també
ha estat motiu de investigació, observació i documentació per tal de conèixer els problemes que
podien sorgir a un projecte incipient on el seu ús
podia fins i tot comprometre la supervivència del
conjunt del projecte.
L’ús de l’aigua de reg d’origen residual es regula mitjançant una concessió administrativa des
de 1995, però els aspectes tècnics pel seu ús es
van acordar mitjançant un conveni que defineix
la qualitat de l’aigua i els compromisos adquirits
per l’ACA i per Port Aventura.

i la periodicitat en que han de se analitzats són
els següents:
Paràmetres crítics:

Coliformes fecals
Estreptococs fecals
pH
Terbolesa
Matèries en suspensió
Clor residual
DBO5

La Conselleria de Sanitat va imposar una sèrie de
condicions per l’ús de l’aigua reciclada, com ara:

unitat	Valors admissibles
En 100 ml
Absència
En 100 ml
Absència
Unitat pH
6-9
UNF
<2-3
mg/l
<10
mg/l
>1
mg/O2
<10

periodicitat
Diària
Diària
Continu
Continu
Diària
Continu
diària

Paràmetres recomanats:

• Separació física de xarxa d’aigua no potable i
la xarxa d’aigua potable, assegurant la impossibilitat de interconnexió per error
• Ràcords diferents dels emprats a l’aigua potable
• Mai utilitzar aigua regenerada pels sistemes
de polvorització
• Analítica bacteriològica periòdica
• La utilització i horari d’ús de l’aigua regenerada ha de ser de forma que impliqui el menor
grau de contacte possible amb el públic, tenint
especial cura amb els aerosols que es puguin
produir
• Mai instal•lar aixetes exteriors a l’abast del
públic que estiguin connectades a la xarxa d’aigua regenerada
• A prop de les zones d’ús i emmagatzematge de l’aigua regenerada s’ha de garantir que
el públic no hi pugui accedir, en cas contrari
s’han d’indicar en llocs ben visibles en els que
s’indiqui que l’aigua no és potable i la destinació exclusiva que se li dóna.

Clorurs
Conductivitat
Nitrogen total
Fòsfor soluble reactiu
Sodi
Potassi
Calci
Magnesi
Ferro total
Manganès
Cadmi
Crom
Coure
Níquel
Plom
Zinc
Mercuri
Molibdè
Seleni
Bor

mg/l ClµS cm-1 a 20º
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

<350
<3000
<30
<15
<600
<30
<400
<60
<5
<0.2
<0.01
<0.1
<0.2
<0.2
<5
<2
<0.001
<0.01
<0.02
<1

setmanal
continu
setmanal/diari
setmanal
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual

L’experiència de 10 anys utilitzant aquesta aigua residual pel reg ha estat molt positiva, la
qualitat de l’aigua subministrada és acceptable
i l’únic inconvenient és que el contingut en sals
de la mateixa (sobretot clorur sòdic) en algunes
èpoques es molt elevada.
L’estacionalitat turística de la Costa Daurada
també es nota amb la qualitat de l’aigua residual, mentre a l’estiu l’aigua crua que rep la depuradora es purament d’origen urbà i és de qualitat
acceptable, els mesos de menys demanda turís-

Donades aquestes restriccions, aquest és l’únic
motiu pel qual l’aigua regenerada només es utilitzada pel reg.
Com a expert en reutilització, l’ACA i Port
Aventura van contar amb la col•laboració del Dr.
Rafael Mujeriego, qui va adreçar els paràmetres
de qualitat mínims exigibles en un principi, basats en els seus treballs com investigador a Califòrnia, una recerca basada en espècies agrícoles
i no de jardineria. Aquests paràmetres mínims
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tica, al hivern, el clavegueram rep poca aigua urbana i molta d’altres procedències: sovint hi ha
obres d’excavació prop de la línea de costa que
en trobar-se aigua de mar al freàtic, es bombada
a la xarxa de clavegueram en grans quantitats,
elevant així el contingut salí de l’aigua de la depuradora. Un altre motiu pel que la depuradora
pot rebre aigua salada és els dies de tempesta de
llevant, els embornals de costa s’emplenen d’aigua de mar inundant les recollides de pluvials
que no sempre estan correctament separades de
les residuals.
Tots aquests episodis fan que en determinades
èpoques de l’any s’ha de tenir molta cura en utilitzar aigua residual pel reg de la jardineria: controlem en continu la CE (conductivitat elèctrica) com a mesura directa per conèixer el contingut de sals i que es proporcional al clorur sòdic.
A partir de 2500 µS cm-1 salten les alarmes del
nostre sistema de control i a partir de 3000 µS
cm-1 se suspèn el reg amb aigua regenerada fins
que es restableixen els paràmetres de salinitat.
Del contingut en sals de l’aigua de reg de Port
Aventura els tres paràmetres que més hem de
controlar pels danys que poden produir a la vegetació són:

estudiar els efectes osmòtics i la toxicitat. Es
van obtenir uns resultats molt interessant en
quant a creixement i desenvolupament de la
planta, anant des de la no afectació, passant
per la necrosi de la massa foliar i assecament
de branques, fins a la pràctica mort de certes espècies des del punt de vista ornamental.
El segon treball fet al decurs dels anys 20032004, va ser coordinat per CESPA, dirigit pel
Dr. Miquel Salgot de la Facultat de Farmàcia
de la UB i participat per nombrosos professionals dels espais verds, estant finançat també per CESPA, la Fundació AGBAR i l’empresa GP Resort. L’objecte van ser les espècies
de gespa que es poden emprar en camps de
golf. La metodologia va ser similar en quant
al reg amb aigua amb diverses concentracions de clorurs.
• El sodi: El SAR (Sodium Absorption Range)
com a indicador de «salut» del sòl en quant al
sodi ha estat calculat periòdicament i en cada
anàlisis de sòl. A Port Aventura des de el primer any en que es va iniciar el reg amb aigua
residual depurada s’han pres mostres del sòl,
analitzat l’extracte de la pasta saturada. També cada any s’ha anat mesurat, registrat i monitoritzat el SAR, mostrant una evolució creixent els primers anys de reg amb aquesta aigua
fins que es van començar a utilitzar mètodes de
rentat de sòls amb la finalitat d’arrossegar el
sodi cap al drenatge.

• El clor lliure: el terciari de la depuradora utilitza el clor com a desinfectant. La concentració de 1 ppm és suficient, i durant l’enviament
es procura que les concentracions de clor lliure
estiguin per sota 1 ppm.
• Els clorurs: L’efecte continuat dels continguts de sal i en concret altes concentracions
de clorurs sobre les plantes, afecta negativament a la jardineria. Molt aviat es van començar a apreciar danys a algunes espècies vegetals i Port Aventura prengué la iniciativa d’encarregar treballs de recerca sobres els efectes
dels clorurs en algunes espècies. El primer
treball es va fer durant els anys 1998 a 2000,
va ser encarregat al IRTA i dirigit pel Dr. Joan
Girona del centre de R+D de Lleida, un projecte finançat també per CESPA i la Fundació
AGBAR. L’objecte d’aquesta recerca van ser
les plantes ornamentals i es va tenir de definir quantitativament l’atribut «ornamental» i l’efecte dels clorurs sobre el mateix. Les
espècies seleccionades es van sotmetre a reg
amb concentracions creixents de clorurs per

5. Disseny de la xarxa de reg i el
càlcul de les necessitats hídriques

Port Aventura disposa d’un programa i sistema de reg automatitzat i una estació meteorològica per tal d’optimitzar l’ús d’aigua reciclada
i minimitzar els riscos sanitaris derivats de l’ús
de l’aigua residual. La xarxa de reg va ser dissenyada fa més de 10 anys incorporant els elements i criteris de l’època. La tecnologia de reg
ha evolucionat bastant en quant a materials i a
tecnologia agrícola, sobretot a nivell paisatgístic:
els programes de reg, els programadors, emissors de reg i en especial els sistemes de reg per
goteig, fan que al llarg del temps calgui anar introduint certes modificacions justificades per la
millor gestió del recurs de l’aigua i la millor disponibilitat per la planta.
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Les dades proporcionades per l’estació meteorològica, son registrades en un ordenador
que calcula l’evapotranspiració potencial (ETO)
i comptabilitza la pluja en continuo. Aquesta informació és la base pel càlcul del balanç hídric i
l’aigua necessària que caldrà aplicar amb el reg
diari segons el següent esquema:

Les noves obres també son bones oportunitats
per provar especies i varietats. Apart d’anuals i
bianuals sobretot de flor, com a introduccions
noves a destacar hi ha les diferents especies de
rosers paisatgístics, la col•lecció de gramínies en
talussos de obres noves i les plantacions massives per tanques de retall en substitució dels Euonymus amb Eugènies, Viburnum, Teucrium, Ligustrum i diferents varietats de Pittosporum.
Les espècies entapissants han estat les més castigades per diferents motius: el reg aeri per difusió
amb alt contingut en sals ha contribuït a la degradació de la massa foliar, el trepig sobre uns jardins
mancats de barreres físiques als visitants, la ombra
dels arbres que al anar creixent han anat mancant
de llum solar al sòl, la gran densitat de plantació i la
competència entre plantes ha fet que sobrevisquin
les més fortes, i com a causa més destructiva les
intervencions als jardins per diferents causes (replantacions, passos de instal•lacions, etc.).
En el capítol d’arbres, tendeixen a desaparèixer les espècies sensibles als clorurs: Xops (especialment Populus canadiensis), til•lers (Tilia
tomentosa) , Ginko, Castanea sativa, i Liquidambar styraciflua. Les pantalles vegetals a base de
xops que han causat baixa, s’han anat substituint
per espècies de fulla perenne com la casuarina
que s’està implantant amb molt d’èxit.
Els altres grans castigats han estat els arbres
exemplars i peces importants plantats per la inauguració del Parc. Alguns d’ells ja han causat
baixa i d’altres sobreviuen malats o precàriament: el Schinus de Mèxic, els lledoners de l’Hacienda, els oms de Xina i els plàtans de la Rambla. Capítol apart mereixen les palmeres plantades exemplars. La majoria d’elles sobreviuen
estupendament adaptades.
Les plantes tropicals han causat alguna baixa
però la majoria d’elles sobreviuen en les condicions per les quals van ser adquirides: es mantenen al hivernacle de l’àrea de manteniment en
condicions tropicals durant els mesos més freds,
i en quan comença la calor es traslladen al Parc.

El programa principal fa els càlculs totals de
reg tenint en compte: la capacitat de bombament, l’ETO i la pluja, les característiques edàfiques de cada parcel•la i el temps de que es disposa pel reg. A continuació dona les ordres als
programadors distribuïts pels jardins, els quals
controlen les electrovàlvules que finalment donaran pas a l’aigua necessària.
D’aquesta manera l’ús de l’aigua es òptim, derivant-se estalvis en el cabal total d’aigua consumida i minimitzant el risc dels efectes de les sals
sobre les pròpies plantes i sobre el sòl.

6. Les espècies ornamentals:
noves introduccions i baixes

Les espècies de plantes anuals i bianuals són
les que més introduccions s’han permès des de
la construcció del Parc. L’obtenció de noves varietats posades a disposició del mercat i la recerca constant de novetats per oferir als visitants
del Resort, fa que aquest sigui el capítol més important de renovacions. Cada any provem sobre
el terreny del ordre de 20 espècies noves i l’experiència fa que s’introdueixin entre 3 i 5 aproximadament.

7. Criteris mediambientals i
desenvolupament sostenible

Segons paraules exactes de la Política Ambiental signada per Mercedes de Pablo, Directora General de la Companyia, Port Aventura està com-
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promesa voluntàriament a desenvolupar la seva
activitat amb el màxim respecte vers al medi ambient i al seu entorn.
Amb el propòsit de dur a terme el seu compromís amb la protecció del medi ambient i amb la
millora contínua dels resultats ambientals, Port
Aventura SA, com a Empresa, es fonamenta en
els següents principis d’actuació:

Dins d’aquesta política ambiental de Port Aventura, la jardineria juga un paper molt important
en quant a la utilització de recursos naturals i al
reciclatge (tant de materials com de restes vegetals), al bon us de productes fitosanitaris a través
del Pla de Lluita integrada i l’ús just d’adobs i l’estalvi d’aigua reciclada d’origen residual.
En aquests moments Port Aventura i els seus
hotels tenen reconegut el distintiu EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) una eina europea voluntària que dona a conèixer a les organitzacions que milloren la seva actuació mediambiental de forma contínua. Les organitzacions registrades amb EMAS acompleixen la legislació vigent, es regeixen per un sistema de gestió mediambiental i informen de la seva actuació mediambiental mitjançant la publicació d’una declaració
verificada per un organisme independent. El logo
del EMAS garantitza la informació publicada.

• Assegurar l’acompliment i superar les exigències de la normativa ambiental que li siguin
aplicables, així com els requisits voluntaris que
subscrigui, fent-los formar part integrant de la
seva Política General.
• Assignar tots els mitjans i responsabilitats
necessaris per garantir l’assoliment d’objectius i metes que ens portin a la millora contínua del nostre comportament ambiental, dissenyant processos que tendeixin a minimitzar
i prevenir els impactes ambientals de les activitats desenvolupades.
• Constituir un equip ambiental, en què estiguin representats tots els Departaments amb
caràcter consultiu i executiu, que té com a finalitat assegurar l’acompliment dels objectius
ambientals, i establir així les bases per vetllar
pel respecte del medi ambient i del patrimoni
natural.
• Formar, entrenar, fomentar i sensibilitzar, a
tots nivells, el personal de l’empresa per crear
un ambient favorable al progrés de qualsevol
mesura ambiental.
• Comunicar la nostra Política a totes les persones que treballen per l’organització o en el
seu nom, incloent contractistes i proveïdors, i
vetllar per tal que compleixin amb les nostres
normes ambientals.
• Avaluar, des de cada Departament de l’Empresa, tots els aspectes ambientals de les seves
activitats, així com l’impacte dels nous projectes.
• Desenvolupar, en la mesura que pugui, projectes que puguin implicar els nostres visitants
vers el respecte del medi ambient i donar a conèixer a l’opinió pública la Política Ambiental
de l’Empresa.
• Promoure i comprometre’s a minimitzar el
consum energètic, així com minimitzar la generació de residus, prioritzant el reciclatge i la
reutilització.

8. Conclusions

• Els jardins es dissenyen per una finalitat i
segons uns criteris determinats. Els canvis de
criteri o l’estacionalitat en el cas de Port Aventura poden canviar la filosofia del jardí pel qual
va ser construït.
• La utilització pel reg de l’aigua regenerada
d’origen residual, un cop contrastada la seva
qualitat i definits i construïts els mecanismes
de control de la mateixa, posa a disposició dels
jardins una font de subministre que permet incrementar la qualitat de les plantacions i sobreviure en èpoques de sequera.
• Els regs aeris per difusió i aspersió van en
detriment de la qualitat de les plantacions en
condicions de reg d’aigües amb alts continguts de sals. El reg per goteig, apart de l’estalvi
d’aigua, contribueix a una millor qualitat de la
planta i la fa més resistents davant la sensibilitat a malalties. Els regs aeris s’han de reservar
per cassos puntuals sense alternativa com es el
cas de sembres massives de gespa.
• El trasplant de grans exemplars requereix
d’una tecnologia i maquinaria especial i no
sempre n’està garantit l’èxit de supervivència.
• La implantació d’un sistema de gestió ambiental permet donar un valor afegit als jardins i
la millora continua ambiental estalviar recursos i despeses innecessàries.
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“EL CAPRICHO” DE
LA ALAMEDA DE OSUNA
Isabel González
Eng.Tèc.Agrícola

TIPO DE JARDIN:
Jardín histórico artístico desde 1934. Creado por
la Duquesa de Osuna en el siglo XVIII con el nombre de “EL Capricho”, es un jardín de estilo romántico y de paisajes y único en su género en la ciudad
de Madrid. Desde 1985 Bien de Interés Cultural de
acuerdo con la ley de Patrimonio Histórico Español
(16/1985 del 25 de junio),

ción y apertura al público.
1985, el jardín es declarado Bien de Interés
Cultural de acuerdo con la ley de Patrimonio Histórico Español (16/1985 del 25 de junio), que actualiza la anterior ley de 1934 en la que se le declaraba Jardín Histórico-artístico. Esta declaración es
clave para la preservación de “El Capricho” como
jardín histórico.
1986 -1992 La Escuela Taller realiza una
exhaustiva documentación del jardín y comienza el proceso de consolidación y rehabilitación. Plan director y primeros proyectos. Consolidación.
1992-1999 Se realizaron y continuaron los
proyectos iniciados con actuaciones en: riegos automáticos, consolidación de caminos y plazas, instalaciones hidráulicas.
1999- 2002 recuperación del conjunto, eliminación de barreras y finalización de la primera fase
de las actuaciones con el fin de rescatar la unidad
compositiva con la que fue creado el jardín, y a su
vez, integrando, de nuevo, la vegetación y arquitecturas. PREMIO EUROPA-NOSTRA al proyecto de restauración.
2002-2006

SUPERFICIE: 17 Has.
PERÍMETRO: 1.700 ML.
SITUACION:
Madrid. Distrito de Barajas. El recinto, de forma triangular, queda delimitado al norte por la
Avda. de Logroño, al sur por la Avda. de la Alameda de Osuna, y por su lado este, por la C/ de
la Rambla.
En 1974 el Ayuntamiento de Madrid compra el jardín “El Capricho” en la Alameda de Osuna. Comienza
entonces la lenta recuperación de este singular espacio, marcado por las siguientes fechas:
1974-1980 primera intervención de consolida-
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REHABILITACIÓN DEL JARDÍN “EL CAPRICHO”

el presidente de la Sociedad Económica Matritense y la duquesa presidenta de la Junta
de Damas de dicha sociedad) con un programa cultural ilustrado que convirtió a la Alameda en un lugar frecuentado por personalidades, intelectuales y artistas del momento,
como Goya, cuya relación con los Osuna comenzó en 1785 y algunos de sus cuadros adornaron sus palacios.
En 1784, Pablo Boutelou, uno de los mejores
jardineros de la corte presentó un proyecto para
la ordenación del llamado Jardín Bajo, que en
aquellos momentos era el eje principal de la finca.
Tres años después, la duquesa contrató a Jean
Baptiste Mulot con la condición de no trabajar
para otras casas del país. Mulot venía de la corte
de María Antonieta, residía en Trianon y conocía a la perfección el Petit Trianon de Versalles.
Para el jardín de la duquesa ideó un diseño paisajista de tipo inglés del cual se debió realizar,
durante su estancia en España, la traza general y dar comienzo a las obras del Abejero y del
Templete. Tras su marcha (1795) se encargó de
la Alameda el jardinero francés Pierre Prevost
y el pintor y escenógrafo italiano Ángel María
Tadey. Este último organizó los espectáculos y
juegos que en él tenía lugar y construyó las arquitecturas que se han dado en llamar efímeras. Estas edificaciones (Casa de Cañas, Tienda de Campaña, Casa de la Vieja, la Ermita, la
Vaquería) tenían que ser descubiertas a lo largo del recorrido, como escenografías salpicadas
en la naturaleza que sorprendían y ofrecían a la
aristocracia el placer y la diversión de jugar a
ser pastores.
Entre 1792 y 1796, se construyó el palacio partiendo de la casa ya existente. La supervisión del
proyecto corrió a cargo de los arquitectos Manuel Machuca Vargas y Mateo Medina sucesivamente.
En 1807 murió el duque y en 1808 la invasión
francesa obligó a la duquesa a su traslado a Cádiz. El gobierno de José l confiscó la propiedad
y se la cedió al general Beliard quien mantuvo a
Prevost al frente del jardín.
Con la restauración en el trono de Fernando
VII, la duquesa recuperó su Capricho y, en 1815
construyó el Casino de Baile, según un proyecto
del arquitecto Antonio López Aguado.

INTRODUCCIÓN
La historia de la recuperación de este sorprendente jardín ha sido muy larga, veinte años desde su inicio. Comenzó como una experiencia única en cuanto a su metodología y aun estamos trabajando. Esta conferencia pretende exponer esta
experiencia a lo largo del tiempo y sobre todo
compartir las conclusiones sobre el proceso de
trabajo que se ha ido prolongando en el tiempo
y en el que ha participado un equipo enorme de
personas a lo largo de todos estos años.
La metodología que se ha utilizado ha ido generando los resultados finales. Este será el fin de
esta conferencia exponer esta metodología y sus
resultados.

REHABILITAR: Habilitar de nuevo a su origen o a su puesto.
RESTAURAR: Restablecer, arreglar una cosa estropeada o rota dándole un aspecto de nuevo.
RECUPERAR: volver a tener algo que se había perdido.

BOSQUEJO HISTÓRICO
Madrid a fines del siglo XVIII y principios del
siglo XIX llegó a contar con una serie de villas
suburbanas que formaban un cinturón en torno a la ciudad con un radio máximo de unos 10
Km.
El proceso de formación de casi todas ellas fue
prácticamente el mismo. En un principio fueron
huertas con modestas edificaciones o simples casas de labor, que se fueron ampliando y renovando al tiempo que aparecen los jardines.
En 1783 los duques de Osuna compraron
una finca, situada en la villa de Alameda, que
tenían arrendada al conde de Priego, con su
“casa, cochera, caballeriza, huertas, estanque y
fuente de agua dulce, todo cercado de tapias”.
Entre 1783 y 1803 se adquirió un buen número
de tierras colindantes, al tiempo que comenzaban las intervenciones en el palacio y en el
jardín.
En esta posesión se consiguió unificar la experiencia fisiocrática (no en balde el duque era
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Al morir la duquesa sus títulos y propiedades
son heredados por su nieto don Pedro Alcántara
Téllez-Girón. Se inicia así una nueva fase constructiva: remodelación de la fachada del palacio
según proyecto de Martín López Aguado; realización de dos monumentos, uno en memoria
de la duquesa (exedra de la plaza de los emperadores) y otro del III duque de Osuna (la isla del
lago); ejecución del fuerte con su foso, el embarcadero chino y el puente de hierro, primera construcción de este tipo en España, además de una
serie de obras hidráulicas para solucionar problemas concretos.
A la muerte del XI duque de Osuna (1844) la
propiedad pasó a su hermano don Mariano. El
arquitecto Martín López Aguado siguió al frente de las obras de la finca, que se limitaron a la
construcción de una faisanera y unas caballerizas.
Don Mariano murió en 1882 sin herederos directos, dejando la casa ducal endeudada, de tal
manera que sus bienes tuvieron que venderse
en pública subasta en 1896, al haberse abolido
en las Cortes de Cádiz los vínculos y mayorazgos (1812).
La Alameda fue adquirida en 1920 por la familia Baüer, representantes de los Rostchild en España, que mantuvieron el jardín en un buen estado de conservación.
En 1934, y en aplicación de la Ley de 13 de
mayo de 1933 sobre defensa, conservación y
acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, “El Capricho” fue declarado
monumento histórico-artístico. La sola resolución de incoación del expediente generaba ya,
de forma automática y preventiva, unos efectos
jurídicos de trascendental importancia para su
protección.
Durante la guerra civil lo convierten en Cuartel General del Ejército del Centro y se construye una serie de edificaciones subterráneas que
debieron originar movimiento de tierras y variación de niveles en zonas del jardín.
Finalizada la guerra, la compañía liquidadora
de los Baüer vendió la propiedad en 1945. En los
años siguientes, Xavier de Winthuysen, Inspector del Patronato de Jardines Artísticos de la Dirección General de Bellas Artes diseña el actual
parterre. Desde este momento, el jardín es totalmente abandonado y la finca se va encontran-

do en un estado de importante degradación. La
propiedad es finalmente comprada por el Ayuntamiento de Madrid en 1974.

RESTAURACIÓN DEL JARDÍN
“EL CAPRICHO” DE LA ALAMEDA DE OSUNA
I. ESTUDIOS PREVIOS.
DESCRIPCIÓN DEL JARDÍN EN 1986:
En el año 1986 el jardín de la Alameda de Osuna
era un jardín abierto, usado como cualquier zona
verde de distrito, a menos de 500 m. finalizaba el
termino municipal de Madrid que se anexionó el
pueblo de Barajas, pasando a ser un distrito de la
ciudad, en ese año, la ciudad crecía.
La adquisición de la finca en 1974 llevó consigo unos trabajos básicos:
Reparación del cerramiento.
Consolidación de la fachada de palacio.
Construcción de la Casa de Vacas como casa
de guardería.
Eliminación de elementos ajenos.
“Limpieza del jardín”…
Instalación de red de bocas de riego.
Elementos de protección de “los caprichos”:
acotación de zonas reservadas.
En 1986 se decidió poner en marcha los trabajos de restauración a través de una ESCUELA
TALLER que redactaría y llevaría a cabo el PROYECTO DE RESTAURACIÓN.
FORMACIÓN DEL EQUIPO
DE RESTAURACIÓN:
ESCUELA TALLER (1986-1992)
COMISIÓN ASESORA: Propietarios (Ayto. de
Madrid) y especialistas.
Equipo de trabajo (áreas de trabajo):
Arquitectura 		
Jardinería 		
Restauración		
Arqueología		
Historia		

5
5
2
1
4

En un número variable de 15 a 20 técnicos; 2 a
4 módulos de alumnos: de 20 a 80 alumnos; de
15 a 20 maestros de oficios.
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DEFINIR LOS VALORES DEL
ESPACIO-JARDÍN Y LAS
CARACTERISTICAS DE
SUS COMPONENTES:
Objetivo en el primer año:
Redacción de Plan Director de la Restauración
del Jardín: se inicio en mayo 1986 y la entrega
fue en mayo 1987.
En el proceso de elaboración del plan director, la documentación recopilada nos iba dando información suficiente para ir realizando
trabajos básicos de consolidación y mantenimiento tanto en las arquitecturas como en el
jardín.
En las arquitecturas: trabajos de apeos de edificios, limpieza de arquitecturas, consolidación y
protección de pinturas, arqueología...
En la jardinería: eliminación de arbolado seco
y enfermo, limpieza de las masas arbustivas,
puesta en marcha del vivero, arqueología…
(En este periodo el mantenimiento era independiente de la E. Taller, solo las zonas restringidas, un 38 % de la superficie del jardín,
se consideraban como zonas que gestionaba
la escuela, solo estaban permitidos fuera de
los recintos restringidos labores de arqueología)

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA
DEL ARCHIVO
El primer trabajo desarrollado por el equipo fue la
estructura que debería tener todo el material recopilado en el análisis y la recogida de datos del jardín.
Basada en la zonificación inicial se planteó que toda
la recopilación de información debería mantener una
nomenclatura básica para que el material que se fuera recopilando fuera de fácil consulta y cada uno de
los componentes de los diferentes equipos de trabajo
tuviéramos una referencia para recopilar los datos.
Cada área tendría su archivo y todas ellas se referirían a la zonificación del jardín.
Las áreas o archivos establecidos fueron:
General : Z.XX (G)
medio físico: climatología, edafología, topografía, zoología, sociología.
Arquitectura: Z.XX. (A)
Edificios. Monumentos y estatuas. Láminas de agua. Cerramientos, muros, escaleras… Cerrajería. Mobiliario urbano.
Infraestructuras (A.I.): Riego y abastecimiento de agua. Electricidad. Drenajes y alcantarillado. Otros.
Restauración (A.R): Pintura. Materiales
de construcción.
Estatuas: Piedra y otros. Cerrajerías.
Jardinería Z.XX (J)
Viales. Árboles y grandes arbustos. Arbustos. Formaciones vegetales.
Historia, arqueología y documentación: ZXX (H):
Historia del medio físico; Historia de la
época. Familia Osuna y personajes. Historia del Jardín.

PLAN DIRECTOR:
El esquema de trabajo que se realizó fue el siguiente:
1. Recopilación de información y documentación del jardín:
Zonificación inicial.
Estructura y metodología de archivos.
Inventario cualitativo y cuantitativo de todos
los elementos del jardín.
Estudio del Medio Físico.
Documentación histórica
Arqueología del jardín.
Estudio paisajístico.
Estudios sociológicos.

INVENTARIO CUALITATIVO Y
CUANTITATIVO DE TODOS LOS
ELEMENTOS DEL JARDÍN:
El inventario cualitativo y cuantitativo de los elementos del jardín para el plan director se realizó
con el siguiente esquema referido a cada zona:

ZONIFICACIÓN INICIAL:
Los criterios establecidos fueron:
Entorno de los edificios y elementos arquitectónicos.
Entornos paisajísticos.
Espacios temáticos.

Inventario.
1. Cerramientos :
1.1. Cerramiento general
1.2. Puertas
1.3. Cerramientos interiores		
1.4. Otros cerramientos.
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2. Arquitecturas:
2.1. Edificios generales.
2.2. Edificios: “Caprichos”
2.3. Monumentos.
2.4. Estatuas
2.5. Construcciones del Jardín; Escaleras;
Muros y rocallas; Atarjeas y otros.
2.6. Laminas de agua y Fuentes ornamentales.
2.7. Mobiliario urbano: Bancos; Papeleras;
Fuentes agua potable
2.8. Redes infraestructuras.
2.8.1. Red de Riego y abastecimiento de
agua: Tubería; llaves de Corte riego: Arquetas; Llaves Corte servicios: Arquetas; Desagües: Arquetas; Ventosas: Arquetas; Arquetas de distribución; otros elementos.
2.8.2. Red de distribución eléctrica: Red
general: Arquetas; Armarios. Red de alumbrado servicios; Arquetas: Armarios y contadores
2.8.3. Red de alcantarillado, drenajes, saneamiento: Alcantarillado; Arquetas; Imbornales. Drenajes: Arquetas; Rejillas e
imbornales; Drenajes en superficie. Saneamiento: Arquetas; Pozos negros.

ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO
La documentación que se recopiló sobre el medio físico fue:
Estudio climático.
Estudio edafológico: análisis de suelo 2 por
ha.
Estudio geológico principalmente las cuencas hidrológicas
Estudio zoológico: aves y otros.
Estudio botánico.
Estudio sanidad vegetal.
Estudio Sociológico y Legislación.
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
Recopilación de documentación existente
sobre el jardín.
Archivo de reinos: La casa de los Osuna y la
Duquesa.
Planimetrías históricas.
Historia de la época siglos XVIII, XIX, XX.
Historia del jardín: cronología.
Historia botánica.
ARQUEOLOGÍA DEL JARDÍN.
Recopilación de datos “in situ” para completar los inventarios.

3. Jardín:
3.1. Pavimentos.
3.2. Terrizos: Paseos; Caminos; Veredas
3.3. Encintados y bordillos
3.4. Elementos vegetales: Praderas (Césped); Praderas naturales; Tapizantes; Árboles; Arbustos aislados; Arbustos en
masa; Setos

ESTUDIO PAISAJÍSTICO
Basándonos principalmente en la documentación histórica y en el análisis de los datos recopilados y el conocimiento que el tiempo nos dio del
jardín, se plantearon las unidades paisajísticas,
en este caso muy relacionadas con la arquitectura y con el estilo del jardín que existía.
“El Capricho” es un jardín paisajista, es decir forma y estructura paisajes pictóricos que
es necesario recuperar. Estos son los que nos
aportan las claves de la restauración, siendo la
base más importante de la definición de la zonificación junto con las zonas de mantenimiento
y las áreas de influencia de los edificios y construcciones.

La metodología de recogida de información de
cada uno de los elementos se basó en una serie
de datos generales en fichas, que se particularizaban en cada elemento pero que contenían los
siguientes datos:
ID ( nº de identificación del elemento en el plano)
Representación gráfica en el plano.
Descripción ( para el arbolado: datos dendrométricos)
Estado
Planos.
Fotos.
Situación en plano topográfico: Simbología.

ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS.
Estudio del uso y función del jardín. Se definió
como un espacio ocupado y cerrado, sus interferencias con el medio exterior y sobre todo las
restricciones de uso que deberían plantearse en
el futuro.
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PROPUESTAS DEL PLAN DIRECTOR
Con la documentación básica (Plan Director)
se marcaron las directrices que deberían desarrollarse en proyecto de restauración del jardín:
El área de Historia recopiló en este año los
documentos escritos y gráficos que pudieran ir
marcando la historia propiamente dicha del jardín. Su labor permite localizar ciertos datos básicos que marcarán el proceso de recuperación del
jardín en cada uno de los proyectos:

prestado especial atención a los casos específicos
de erosión, cuidando la recuperación de perfiles
y cotas dentro de las líneas que marca el consabido plano-guía.
La recuperación del jardín en su conjunto se ha
basado principalmente en los dos documentos
históricos coetáneos que aportaban una referencia visual y unitaria de todo el conjunto: el plano
histórico de 1870 y las primeras fotografías históricas existentes (Clifford 1856).
Las claves son claramente conservacionistas. Esto quiere decir, que tanto en las arquitecturas como en la jardinería la intervención
se realiza recuperando lo que existe y lo que se
puede documentar en el lugar, usando todas
las claves e información que aporta la historia
y la arqueología así como las técnicas de restauración.
Ha sido muy importante desde el inicio de
la restauración la fórmula básica que el propietario, el Ayuntamiento de Madrid, a marcado para el uso del jardín que no ha cambiado
desde su inicio. El jardín deberá ser un espacio público, con las limitaciones de uso que se
consideren para su conservación, integrado en
el conjunto de los parques y jardines del municipio.

En el Instituto Geográfico Nacional, se
encuentra un plano descriptivo de la propiedad en 1870. Plano que incluía la propiedad completa y que insertaba la plantación, esquema y arquitecturas que componían el jardín propiamente dicho.
Igualmente, se localizan multitud de
documentos fotográficos, algunos de gran
valor histórico y de gran calidad, como es
el reportaje realizado por el fotógrafo Clifford en 1856. Documentos a los que se
van añadiendo gran número de legajos,
escritos y datos bibliográficos que poco a
poco van recreando la historia habida en
la Alameda de Osuna.

EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
El ambicioso proyecto que se puso en marcha
con las claves establecidas, se ha desarrollado a
lo largo de 20 años y aun estamos restaurando.
Un jardín como este nunca se finaliza.
Las fases propuestas en le plan director y que
se desarrollarían a lo largo del tiempo según las
posibilidades presupuestarias fueron:
Elaboración del plano topográfico del jardín:
altimetría y planimetría y representación de todos los elementos inventariados

El proyecto de intervención del Jardín Histórico “el Capricho” se planteó con una clara determinación de recuperar el trazado latente y a la
vez integrar la vegetación que el paso del tiempo
había creado y la arquitectura que forman los hitos de ese paisaje.
Esta vegetación profusa y densa, generada con
el paso del tiempo, se ha convertido en el paisaje
del jardín y por tanto hace resaltar su valor como
elemento del conjunto.
Se propuso que la recuperación del jardín propiamente dicho, se basara en un profuso estudio del plano histórico de 1870 de Juan Gutiérrez depositado en el Instituto Geográfico Nacional. Los trazados y plantaciones históricas deberían ser las líneas maestras del diseño del jardín; En su mayor parte, el jardín ha aparecido
con el desbroce y desenterramiento del diseño
original, con los consabidos pasos de acotación
y replanteo de las plantaciones y vías históricas
de las que existía una hulla documental. Se ha

Proyectos generales:
PROYECTO DE RESTURACIÓN DE PALACIO (solo se ha ejecutado la fase de consolidación).
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
Red básica de riego y abastecimiento de agua.
Red eléctrica básica.
Alcantarillado básico.
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PROYECTOS DE ZONAS
Arquitecturas: restauración
Resturación de elementos artísticos: esculturas, bancos, cerrajerías, etc.
Jardineria.
Viales y elementos estructurales del
jardín.
Consolidación y tratamiento estructural de las plantaciones existentes.
Nuevas plantaciones.

cas de riego existente como red primaria
y se sitúan en ella los puntos de abastecimiento de riego de cada una de las zonas,
de forma y manera que cuando se redacte el
proyecto de la zona y por tanto del riego, se
conozca cual es el punto de abastecimiento.
La red automática será independiente de la
de bocas de riego existentes, excepto en su
red de abastecimiento.
El sistema debe ser automático. Posteriormente se instaló un sistema centralizado e informatizado.
Alumbrado: No existirá alumbrado: se realizará una red principal que tendrá puntos de
abastecimiento en arquetas bajo cota por si es
necesario puntualmente electricidad.
Caminos y viales:
Todos los caminos serán terrizos exceptuando los que históricamente sean de
otros materiales. La base de los trazados es
el plano del Instituto Geográfico Nacional,
de 1870.
Las categorías de los caminos:
Paseos: de mas de 3 m. (caja de 0,50:
Subbase de zahorra natural y base de
arena de mina)
Caminos: de 2,5 a 3. ( cajas de 0,35:
Subbase de zahorra natural y base de
arena de mina)
Sendas: de 1 a 1,5 m. ( sin caja: base de
arena de mina compactada)
Bordes de los caminos:
Pletina metálica ( solo para paseos y
caminos principales)
Atarjéas.
Zona de pradera natural.
Alcantarillado y drenajes: se realizará una
red principal donde será necesario acometer
todos las redes de cada zona. Si es posible se
utilizarán sistemas de atarjeas.

La documentación de los elementos se completaba con cada proyecto de cada zona, siendo
muy exhaustivos en cuanto a los datos recopilados. Los equipos de arquitectura, jardinería e
historia de cada proyecto, trabajaban conjuntamente marcando los criterios y las necesidades
de cada conjunto.
La intervención fue minuciosamente planeada. Por un lado, la elaboración y dirección de
los proyectos se mantenía en un mismo equipo,
mientras que la ejecución distinguía la intervención paisajista e infraestructuras, de la intervención arquitectónica.
PROYECTOS DE JARDINERÍA:
Se inició el trabajo con unos conceptos básicos
aplicables a todo el jardín y que serán la base de
los proyecto de cada zona:
No se variarán las cotas existentes si no
es imprescindible: el estudio de la documentación histórica de planos, fotografías, etc. nos
dio esta clave básica.
Infraestructuras globales definidas para
todo el jardín:
Riego y abastecimiento de agua
Se decide instalar en el jardín riego automático en su totalidad ya que han desaparecido los sistemas de riego a pie. Su uso
como jardín público impuesto por el propietario fue determinante en esta decisión.
Se documentan estos y permanecen de una
manera testimonial, restaurando las atarjeas existentes, con la doble función de elementos de borde de los caminos y elementos de evacuación de agua ( conexión a la
red de alcantarillado)
Se plantea la red de abastecimiento y bo-

Jardinería:
Se estudiará la vegetación existente procurando salvaguardar todos los elementos que tengan
calidad paisajística.
Se utilizará la pradera natural como nexo de
unión y elemento neutro y como base de la vegetación existente cuando no se confirmen documentalmente otras plantaciones.
En el futuro se sustituirá este elemento por
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tapizantes en las zonas de borde y de bosque.
Se mantendrán los bosques de lilas por haberse convertido con el tiempo en un símbolo
del jardín.
Las especies a utilizar se restringirán en lo
posible a los listados históricos.
Se escayolarán o trasplantarán los elementos
que tengan gran valor individual procurando
colocarlos en el espacio circundante.

Al finalizar la Escuela taller muchos de los proyectos quedaron redactados y sin ejecutar y han
sido la base de las actuaciones que se realizaron
en los años siguientes.
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
En el año 1992 se creó en el Ayuntamiento de
Madrid una sección especial para la gestión y el
mantenimiento de los parques y Jardines Históricos, de forma y manera que en todos ellos se
mantuviera y desarrollara un criterio único de
trabajo y metodología.
La finalización de la Escuela Taller la documentación y los proyectos redactados y sin ejecutar
fueron desarrollándose en los años posteriores.
Se planteó un pliego de mantenimiento independiente del resto de los jardines municipales
con unas directrices básicas:

El esquema general de los proyectos de jardinería fue:
Estudio y tratamiento de la vegetación existe (basadas en los inventarios dendrométricos
y de estado)
Apeos.
Trasplantes.
Podas y tratamientos de la vegetación establecida.
Infraestructuras: riego y abastecimiento (hidráulica), alcantarillado, instalaciones eléctricas.
Paseos, caminos y veredas incluido definición de bordes.
Restauración de elementos de obra civil: escaleras, muros, etc.
Plantaciones.
Mobiliario y otros.

• Mayor nº de jardineros por ha.: actualmente 1 por ha.
• Equipos técnicos cualificados.
• Equipos de conservación de obra civil y restauración.
• Equipo de poda con técnicas de trepa.
• Desarrollo de un plan de gestión informatizado para el mantenimiento del jardín.
• Desarrollo, dentro del mantenimiento, de las
directrices de los proyectos no ejecutados o de
los elementos y plantaciones proyectadas a largo plazo (periodos de 10 años).
• Planes específicos de gestión integral del arbolado.
• Presupuestos para el desarrollo de obras menores
dentro de los trabajos de mantenimiento siguiendo
las directrices marcadas por el plan director.

La escuela taller desarrollo en el periodo de
1986 al 1992 los proyectos de las zonas de uso
restringido:
Jardinería:
• El Laberinto.
• El jardín bajo o jardín de las ranas.
• La ría y el lago.
• El estanque de las Tencas.
• El jardín de juegos.
• Primera fase del Parterre.
• Zona de viveros.

La puesta en marcha de este pliego de mantenimiento específico fue acompañado de una
serie de proyectos que desarrollaron principalmente los elementos estructurales del jardín:

Arquitecturas:
• Consolidación de los Caprichos: cubiertas,
cimentaciones y consolidación de pinturas
murales.
• Infraestructuras eléctricas y de alcantarillado.
• Consolidación de palacio.
• Restauración de la Casa de Oficios.

•
•
•
•

Red de caminos y viales.
Riego automático.
Limpieza y consolidación del arbolado.
Sistemas hidráulicos.

Hasta 1999 todos los “caprichos” el parterre y
la ría y sus espacios circundantes se encontraban consolidados estructuralmente pero fuera
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del ámbito del jardín ya que se mantenían los
vallados, no se habían finalizado las restauraciones y no estaban integrados en el jardín.
Se desarrollaron entonces los proyectos de una
segunda fase dirigidos por el equipo de técnicos
de la sección con el apoyo de especialistas en restauración. Desde 1998 a 2002 estos proyectos
plantearon la integración de los elementos arquitectónicos, vallados hasta entonces, tratándolos técnicamente de forma especializada. El
jardín fue tomando cuerpo y, a medida que se
acercaban al espacio dominado por una arquitectura, la recuperación progresiva de los entornos iban dotando de mayor relevancia al edificio
e integrándolo fielmente en la vegetación.
A partir de los datos registrados tanto en la
documentación gráfica y escrita, como en la investigación técnica del propio edificio, la información reunida ha permitido poder asimilar, el
estado de consolidación que presentaban sus
estructuras, y, un pormenorizado estudio de los
materiales y los colores en sus acabados vistos,
que ha permitido recrear las paletas que mostraban estos edificios en un momento de su historia.
El resultado ha sido sorprendente, incluso
para los propios artífices de la intervención. El
jardín se ha unificado en una sola entidad. Los
espacios ajardinados “contienen” arquitecturas
perfectamente asimiladas y, de la misma forma,
las arquitecturas están rodeadas de un espacio
ajardinado que las realzan.
En definitiva, a partir de un planteamiento con
rasgos arqueológicos, huyendo de todo intento de interpretación contemporánea de los datos reunidos, y una confianza plena en la traza
original diseñada como un todo, el resultado ha
sido poder recuperar, salvando la distancia en el
tiempo, el color, ambientación y diseño de una
villa suburbana creada a finales del S. XVIII.
Las arquitecturas se han analizado, en su estado de consolidación estructural, y en el estudio detallado de los materiales y colores de sus
acabados. Se han evaluado estructuralmente,
con especial interés en conservar la integridad
del sistema constructivo y reparando puntualmente los elementos necesarios con los mismos
materiales y soluciones técnicas a los históricos, compaginando en todos los casos esas actuaciones con los elementos vegetales de su en-

torno si estos formaban parte indiscutible del
paisaje.
La policromía de todos los elementos arquitectónicos y escultóricos intervenidos se ha estudiado y analizado con técnicas que permiten recopilar los colores y materiales de forma estratigráfica. Estos minuciosos estudios revelaron las paletas de color históricas, así como los materiales
y técnicas empleadas produciendo esta paleta de
colores un fuerte impacto dentro de la vegetación que las circunda.
Los entornos de los edificios “Caprichos” más
elaborado, se convierten en parte en los hitos y
focos del paisaje desarrollando una jardinería
más elaborada y estructuras más abiertas. Se eliminaron las vallas de protección y se integraron
en el jardín sus arquitecturas efímeras.
A la finalización de esos proyectos se plantea
también las limitaciones de uso que imponen la
calidad y la fragilidad de los elementos restaurados y del jardín.
POLÍTICA DE USOS.
Como planteamos al inicio de la exposición, el
propietario del jardín impuso la obligatoriedad
del uso público y abierto del jardín desde el inicio
de su restauración. Al final de este último proceso de la recuperación del jardín, se planteo cual
sería la forma de uso, que dependería principalmente de su nivel de mantenimiento y de la presión que ya el desarrollo urbanístico estaba generando en la zona.
Las limitaciones impuestas fueron las siguientes:
Horario restringido de uso público:
• Fines de semana y festivos (octubre a marzo
de 9 a 18,30 h. marzo a octubre de 9 a 21,00h)
con numero máximo de visitantes al mismo
tiempo de 1.000.
• De lunes a viernes visitas concertadas por las
mañanas de grupos de 10 a 50 personas con
guía alternativa y gratuita.
• No se puede entrar con bicicletas, perros, bebidas y comida.
• Está permitido pisar las praderas.
En la actualidad y desde las obras realizadas
en 1999-2002, se siguen acometiendo actuaciones pendientes de reestructuración y recupera-
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ción sobre todo en la jardinería, de las que podemos destacar:

• Plantaciones de especies incluidas en los listados históricos.

• Recuperación de la alineación de robles del
paseo de los Duelistas.
• Recuperación de cotas de la plaza de la Exedra y sustitución del seto.
• Plantación de tapizantes y especies herbáceas en los bordes de los bosques.
• Mejora de variedades de lilares.

La gestión y el mantenimiento del jardín se ha
convertido en la mejor herramienta para su restauración y recuperación, siguiendo las directrices marcadas en el proyecto de restauración y
teniendo como base el archivo y las nuevas investigaciones que sobre el jardín se siguen realizando en la actualidad.
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Els jardins de
Santa Clotilde
Els autors consideren Santa Clotilde com un
jardí històric, no tant per la seva vellesa, hem de
pensar que les primeres obres s’inicien al 19231925, sinó per la seva singularitat i exclusivitat
en l’estil pel que fa referència al patrimoni paisatgístic del nostre país.
El que va ser el somni del Marquès de Roviralta,
capaç de visionar el verdor del que gaudim avui en
dia, en una època erma de vegetació només matisada per fullam de les vinyes, es avui un espai únic
en una superfície aproximada de 18.000 Mt2 .

Artur Bossy (Paisatgista)
Lluis Braña (Logista)
L’equip redactor del projecte executiu de rehabilitació dels jardins de Santa Clotilde comandat
per el paisatgista Artur Bossy i en Lluís Brañas,
logísta del paisatge, en el 2005 van afrontar el
gran repte de salvar aquest espai únic del paisatgisme Català per encàrrec de l’ajuntament de
Lloret de Mar.
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Degut a la temporalitat pròpia d’un espai privat i
per això en continua successió de canvis botànics i
paisatgístics, provocats no tan sols pels fenòmens
climàtics sinó també pels desitjos d’aquest gran
aficionat a la jardineria , els autors classifiquen el
temps del jardí en cinc períodes:

nols topogràfics al màxim detall de la situació a la
que es trobaven els jardins en aquell moment.
Es localitza i fotografia cada un dels 179 grans
exemplars de xiprers existents, s’analitza l’estat de
conservació de cada exemplar, així com la composició i l’estat dels arbustos que conformen les diferents tanques, i flora inferior i superior del jardí.
Aquest exhaustiu estudi ha permès a l’equip redactor del projecte recuperar les principals línees argumentals que definien els jardins de Santa
Clotilde, que s’havien perdut i per la qual cosa es va
haver de procedir a realitzar les següents accions:

PRIMER
Anys vint:
• Inici de les obres.
• Disseny de l’arquitectura.
• Plantació del bosc de pins petits.
SEGON
Finals del anys trenta, principis del quaranta
• Després d’un primer huracà, el Marquès fa replantar amb eucaliptus per la seva vigorositat.
• S’introdueixen les escultures i les heures que
son idea de Marià Llimona.

- Recuperació de les perspectives que representen l’arquitectura romàntica del jardí, veritable segell de la tasca de la planimetria dibuixada per Nicolau M. Rubió i Tudori.
- Recuperació del minimalisme i el sentit laberíntic de les vorades del jardí.

TERCER
Inici dels anys seixanta:
• Segon huracà.
• Es desestima el bosc i s’estableix un paisatge
més anglòfil introduint la gespa de grama per
tal de contenir les terrasses.
• La sorra dels camins es substituïda per gespa,
tipus “greens” que es va desestimar de seguida.
• El marqués fa construir l’escalinata de la costa.
• Es aquest el moment que més s’apropa al que
coneixement de Santa Clotilde en tenim avui
en dia.

- Recuperació de les alineacions de xiprers,
com a verdadera icona de l’homenatge que el
Marquès i en Rubió volien fer a la mediterrània. S’han substituït 172 xiprers a causa del
seu envelliment.
- Rehabilitació del patrimoni arquitectònic (vorades de totxo manual, escalinates que salven les
desnivells entre terrasses, bancs, pilones, jocs
d’aigua, etc.) i del mobiliari (pèrgoles, baranes
de fundició, escultures, etc.) de tot el jardí.

QUART
Anys setanta
• S’inicià el declivi del jardí

- Rehabilitació dels paviments mòbils d`àrids
procedents de la Platja de Sa Boadella, ara
procedents de canteres legalitzades.

CINQUÈ
2005
• Els jardins passen a ser propietat de L’ ajuntament de Lloret de Mar
• S’encarrega el projecte de rehabilitació.

- Establiment de tots aquest criteris tenint en
compte un acurat projecte de manteniment,
del fluxos d’ informació i les rutines de treball
que garanteixin l’evolució del jardins de Sta.
Clotilde en el temps, evitant que tornin a degradar-se en un futur.

Els autors basen la rehabilitació del jardí en
l’etapa dels anys 60, per que consideren que
es la verdadera referència visual i històrica que
d’aquest jardí és té.
Alhora d’afrontar la seva rehabilitació es realitzen exhaustius estudis del arxiu fotogràfic, ja que
no existeix cap plànol històric, i s’aixequen plà-

Per aconseguir els objectius que es proposaven la rehabilitació s’ha realitzat amb una inversió pública d`aproximadament 500.000€ i
la col•laboració d’una mitjana de 10 professionals en diferents branques de la jardineria, durant aproximadament 7 mesos de feina.
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LA COMPLEJIDAD
DEL PROCESO DE
RESTAURACIÓN EN
EL JARDÍN HISTÓRICO
je y más exactamente de “paisaje cultural”.
Hagamos un poco de historia. La Carta de Florencia, base de la restauración de jardines históricos, redactada por el Comité Internacional
de Jardines Históricos ICOMOS-IFLA, aprobada en 1982, establece que “un jardín histórico es
una composición arquitectónica y vegetal que,
desde el punto de vista de la historia o del arte,
presenta un interés público”, como tal por tanto, debe ser considerado como monumento. Esta
definición, que quizás se quede un poco corta1,
puede ser ampliada y el jardín considerado como
“una creación espacial en la que elementos arquitectónicos y elementos vegetales forman una
unidad inseparable, constituyendo un importante documento histórico, una forma de gran valor estético, una expresión de características indudablemente espirituales; al mismo tiempo, en
las ciudades, forma parte esencial y constitutiva del tejido urbano. La jardinería histórica, por

Mónica Luengo
Historiadora

I. LA TEORÍA

Es fundamental a la hora de tratar el complejo proceso de restauración de un jardín histórico
hacer una reflexión sobre el concepto de jardín
histórico. Si no llegamos a comprender y aprehender su “alma”, nunca seremos capaces de llevar a cabo una buena rehabilitación. Para comenzar quizás lo más importante sería definir lo
que entendemos por “jardín histórico” y “restauración” ya que, a pesar de ser ambos unos conceptos que parecen claros, existen muy diferentes acepciones.
Las tendencias cambian e igual que hoy en día
no se puede hablar de restauración sin hablar de
mantenimiento o de gestión tampoco se puede
hablar de “jardín histórico” sin hablar de paisa-

1 La carta de Florencia, con más de 25 años de antigüedad, está siendo revisada y hay interesantes críticas y aportaciones como las realizadas en su momento por Isa Belli Barsali, “Per una carta del restauro
dei giardini storici”, en Jardins et sites historiques, Icomos, Madrid, 1983,pp.182-185, o la más reciente en J. Tito Rojo y M. Casares Porcel, en un interesantísimo artículo, “Especificidad y dificultades de la restauración en jardinería”, en Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, nº 27, junio 1999 pp.138-145.
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tanto, viene a ser uno de los elementos de mayor peso dentro del patrimonio cultural del hombre”2. Se incluyen dentro de la categoría “jardinería histórica”, las siguientes formas de expresión, siempre que éstas reuniesen valores históricos, artísticos o tradicionales: parques y jardines, jardines botánicos, entornos de monumentos aislados, así como entornos próximos a poblaciones declaradas en su totalidad conjuntos
históricos, todos los espacios verdes incluidos
dentro de los centros históricos urbanos, formas
de expresión tradicionales como pazos, cigarrales, patios de tradición popular, masías, cármenes, etc., cementerios y huertos significativos de
una determinada forma de vida.
Queda claro, aparentemente, que no se debe
confundir jardín histórico con zona verde, tendencia que ante el gran desarrollo urbanístico
de los últimos años, ha sido la tendencia de las
autoridades municipales. Si un jardín histórico
es considerado como un monumento, como un
bien de nuestro patrimonio cultural, no podrá
nunca ser considerado desde un punto de vista
dotacional. La actividad generalmente recreativa y deportiva de la población actualmente no es
compatible con el carácter arquitectónico de un
jardín histórico.
La legislación española, en la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, actualmente vigente3, establece en el artículo 15 punto 2,
la definición de jardín histórico como “el espacio delimitado, producto de la ordenación por el
hombre de elementos ancestrales, a veces complementado con estructuras de fábrica y estimado de interés en función de su origen o pasado
histórico o de sus valores estéticos, sensoriales
o botánicos.”
Sin embargo, las últimas tendencias internacionales, ya desde hace unos 15 años y especialmente tras la ampliación de la Convención de Patrimonio Mundial del año 1992, se ha incorporado al campo de la gestión del patrimonio el concepto de “paisaje cultural”. Se ha producido un
cambio cualitativo con una importante amplitud
territorial en la que el ”monumento” o “bien” ya
no se considera como una obra aislada. Según
León Pressouyre: “la desaparición de las barre-

ras que separaban el patrimonio natural y una
mayor atención a los valores del patrimonio inmaterial, maltratados y fragilizados por la mundialización… revela una evolución conceptual de
gran alcance,… Un patrimonio común e indivisible, en el que se tiene plenamente en cuenta la
interacción del hombre y la naturaleza, va sustituyendo poco a poco en nuestra mente a ese
patrimonio fragmentado.” Se tiende pues a considerar el hombre y sus obras en el marco de la
sociedad, la coexistencia cultural y la espiritualidad y expresión creativa. Así nace la categoría de
paisaje cultural de la Convención de Patrimonio
Mundial, que lo define como una obra en la que
se combina el trabajo del hombre y la naturaleza. Dentro de este “paisaje cultural” se establecen una serie de categorías, entre las que se encuentra, la primera, la de el paisaje claramente
definido, concebido y creado intencionalmente
por el hombre, que comprende el paisaje de los
jardines y parques creados por razones estéticas
que están a menudo (pero no siempre) asociados
a construcciones o conjuntos religiosos.”
El concepto de jardín histórico va adquiriendo
mayor complejidad, ya que a su anterior definición que parecía encerrar unos valores espaciales, estéticos, botánicos, etc.. se unen otros valores como pueden ser los paisajísticos, ecológicos, ambientales e incluso, valores inmateriales
e intangibles.
Podemos considerar al jardín como un paisaje que es también un “documento único, limitado, perecedero e irrepetible, con un proceso propio de desarrollo, una historia particular (nacimiento, evolución, mutaciones…) que reflejan la
sociedad y la cultura que lo han creado y lo ha
vivido y que nos permite vivir esa misma experiencia dentro de una obra de arte y que exige de
nosotros una actitud activa, en la que no nos limitamos a presenciar pasivamente la obra de un
creador.
Rosario Assunto dice que un jardín es la obra
en la que la naturaleza se convierte en arte y el
arte en naturaleza, en la que el arte y la naturaleza se identifican como un aspecto de esta imagen
estética de la historia que constituye toda obra
de arte. Por tanto, su rehabilitación se presenta

2 Congreso del Patrimonio Histórico (ADELPHA, Madrid, 1979)
3 En los últimos años esta situación ha variado teniendo en cuenta las distintas leyes autonómicas que han visto la luz. Así mientras que algunas mantienen esta categoría en otras, por ejemplo en la Comunidad
valenciana donde se ha aprobado recientemente una avanzada ley sobre el paisaje, el concepto de jardín histórico es ya una categoría del paisaje cultural.

55

como un elemento de la reconciliación necesaria
entre el hombre y la naturaleza tras el “delirio
tecnológico” que surge a partir del siglo XVIII.
Entiende la restauración como una forma estética de esta peculiar relación entre hombre y naturaleza: es recuperar la naturaleza para contemplar su belleza, no para explotar sus recursos. El
jardín se convierte en un museo viviente donde
se combinan arte, cultura, ciencia y naturaleza
y se transforma en un lugar de misterio, a través del cual el hombre intenta alcanzar lo mágico-poético, devuelve al hombre a su pasado y a
su historia.
Precisamente estos componentes espirituales
del jardín hacen de su restauración una tarea difícil y delicada, porque en el jardín no existen
tan solo elementos materiales sino otros iguales
o más importantes que son intangibles: la luz,
el sonido, el perfume y el tiempo. Esa cuarta dimensión que es uno de los elementos creadores
del jardín y del que es inseparable al estar constituido por elementos vivos. El mundo mágico
de los poetas y los filósofos es quizás quien mejor
describe este concepto. Dice Luis Cernuda: “Allí
en aquel jardín, sentado al borde de una fuente,
soñaste un día la vida como embeleso inagotable… pasado y presente se reconcilian, se confunden insidiosamente para recrear un tiempo
ya vivido… Sentado al borde de la alberca, bajo
los arcos, piensas como tuya una historia que no
fue tuya. Ese aire que mueve las ramas es el mismo que otra vez, a esta hora, las moviera un día.
Esta nostalgia no es la tuya, sino de alguno que la
sintió antaño en este sitio.”
Así pues vemos al jardín histórico considerado desde muy distintos puntos de vista, con definiciones muy diferentes que se explican por la
complejidad de esta obra de arte, muchas veces sutil e inaprensible. Si continuásemos con la
carta de Florencia, veríamos que en el artículo
2 se afirma que el jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es principalmente vegetal y por tanto, perecedero y renovable. Su imagen el resultado de un perpetuo
equilibrio entre el movimiento cíclico de las estaciones, del desarrollo de la naturaleza y de la
voluntad de arte y artificio que tiende a perennizar su estado. El Artículo 3 lo considera monu-

mento vivo y por tanto mutable, introduciendo
al tiempo (¡de nuevo!), como elemento compositivo, como fuerza creadora ( afirma L. Serredi). El jardín es por esencia cambiante en cada
momento, diferente cada segundo, comparable a
una sinfonía en el tiempo y en el espacio. Citando
a C. Añón, “espacio del tiempo, espacio del lugar.
Claves que tal vez nos conduzcan a comprender
el alma callada del jardín”, a aprehender su autenticidad. Y ese tiempo, que parece un tema tan
poético y quizás alejado de la problemática de
la restauración, es tan real que es el mayor enemigo de las rehabilitaciones basadas únicamente
en la documentación histórica o rehabilitaciones
arqueológicas. Goya decía “El tiempo pinta”. En
el jardín el tiempo vuelve sobre sí mismo, es un
eterno ciclo en el que nos sumergimos cuando
entramos en él.
Restaurar no solo es aplicar una metodología
sino ir más allá de la definición del jardín, y considerar el jardín como documento y palimpsesto4, interrelacionado con su época, la ciudad, la
sociedad, las ciencias, la hidráulica, la enseñanza, la religión, los mitos, las leyendas, la botánica, el arte, la pintura… Es decir, devolver su
autenticidad, concepto que también está muy de
moda actualmente y que refleja claramente lo
que pretendemos decir. Para ello uno de los primeros pasos será conservar o recuperar su espacialidad, ya que el jardín es ante todo un tratamiento del espacio. Espacio que es muy distinto
en cada cultura, en cada momento y que puede
ser cerrado como el de un patio, un claustro o un
jardín privado, o un jardín abierto por la horizontalidad de un parterre al tiempo que se extiende hacia el infinito como los ejes de Versalles; o un jardín inglés que pierde sus límites y se
integra en el paisaje que lo rodea, tanto como lo
hace un jardín japonés , aparentemente cerrado
pero que incorpora sutilmente las copas de los
árboles vecinos, o el lejano paisaje de las montañas recobrado en las piedras de un jardín chino.
Así el jardín vuelve a ser lo que era, un reflejo de
esa relación hombre-naturaleza. En palabras de
Eernest de Ganay hay que restaurar “reinterpretando el pasado. Los auténticos artistas, cuando
son llamados a restaurar, interpretan el pasado
discretamente.”

4 Desarrolla esta teoría L. Scazossi en Il giardino como opera aperta: il progetto di conservazione e il tempo, en Il giardino e il tempo, Milano, ed. Guerini, 1992, pp. 25-58.

56

Estos planteamientos teóricos que en principio pudieran parecer eso, simplemente teóricos,
van a dirigir nuestra idea de la restauración. Si
no comprendemos la esencia de un jardín histórico, nunca podremos restaurarlo. Nos tendremos que plantear además cómo restaurarlo, si
devolver a su estado original, si es que alguna
vez ha existido ese estado original, o por el contrario contemplarlo como un devenir de jardines
sucesivos.
En Europa, ya desde hace tiempo, se han llevado a cabo restauraciones de gran importancia
como el jardín del palacio de Het Loo, Peterhof
(restauración, reinvención, reconstrucción?),
Schonbrunn, Glienicke, Gamberaia, Pratolino,
Villa Borghese en Italia. En Francia, Vilandry, el
primero y de nuevo: restauración, reinvención,
¿? Méreville, las Tullerías; En Inglaterra, el más
famoso últimamente y quizás el de mayor envergadura, el Privy garden de Hampton Court… Se
puede considerar que las primeras intervenciones en Europa se llevan a cabo hace casi dos siglos, y quizás fueron los franceses los primeros,
especialmente con la obra de los Duchêne, padre
e hijo, que reinterpretan el estilo clásico francés.
Eduouard André ya decía en 1879, “le haría falta a un artista la ciencia y el arte unidos en las
más felices proporciones, la posesión entera y el
respeto por la historia de los jardines, la sabiduría y el conocimiento arquitectónico profundo y
una larga práctica en los asuntos de horticultura. Difícil conjunción que quizás será dada a uno
de nuestros sucesores, si el arte de los jardines
se convierte por fin en un ideal digno de tentar a
los espíritus elevados”. Distintas escuelas de rehabilitación surgirán en países europeos, pero la
gran preocupación nace después de las dos guerras mundiales que han asolado Europa. Es entonces cuando surge una verdadera conciencia
del patrimonio cultural y de la importancia de su
defensa y mantenimiento.
En España, con un riquísimo y sobre todo variadísimo patrimonio jardinero debido a su variedad climática, histórica y geográfica, fue por
desgracia siempre a la cola de estas tendencias
restauradoras, a pesar de tener una legislación
pionera que ya reconocía la categoría de jardín
histórica, gracias en especial a la labor inmensa de Javier de Winthuysen, a quien debemos
la conservación de muchos de nuestros jardi-

nes históricos. Pero, salvo esta excepción, hasta
hace 25 años las restauraciones de jardines eran
prácticamente inexistentes. Poco a poco, desde
entonces, comenzaron aisladamente magníficos
ejemplos, como la emprendida en el real Jardín
Botánico de Madrid, El capricho de la Alameda
de Osuna o el Laberinto de Horta. En los últimos diez se ha multiplicado el ritmo geométricamente y es de esperar que así continúe. Hay
que señalar las emprendidas en su día por Patrimonio Nacional, recuperando esa pieza magistral de los antiguos sitios reales, el jardín del rey
en Aranjuez, o la más reciente de los jardines de
la Granja, el ambicioso plan de recuperación del
parque del Retiro en Madrid, la recuperación de
la obra de Forestier y Rubió i Tudurí en la montaña de Montjuic, el jardín botánico y los jardines de Monforte en Valencia, el Carmen de los
Mártires y el Patio de la Acequia del Generalife
en Granada, los reales Alcázares de Sevilla, las
azulejerías del Parque de Maria Luisa también
en Sevilla, el claustro del monasterio de Guadalupe, el pazo de Oca, etc.
Pero queda mucho por restaurar y mantener,
tantos ejemplos de jardines abandonados, convertidos en zonas verdes, tantos amenazados por
la presión urbanística,…a pesar de ser ejemplos
indiscutibles que probablemente en otro país
hubieran merecido una muy distinta atención:
el Bosque de Béjar, La Fresneda, etc…
La recuperación de los jardines es en ocasiones
competencia de las administraciones, pero en la
mayor parte de los casos es una batalla contra
ésta la planificación del suelo, el interés de los
propietarios, la ignorancia generalizada, los intereses económicos o especulativos…. Desde el
interés por lo “verde”, hay otros peligros no menos importantes: el aumento del turismo cultural y de jardines, la obsesión ecológica y por la
“sosteniblidad”, los grandes concursos arquitectónicos,…Coincido con C. Añón cuando dice que
“rehabilitaciones debe haber muy pocas. Escasos jardines mantienen completa su estructura y
los suficientes elementos para poder hablar con
seriedad y respeto de una verdadera rehabilitación. Pero, tal y como sucede en la restauración
de edificios hay muchos matices y muchas formas de tratar la recuperación de un jardín. Evocar de una manera simbólica la antigua estructura de un parque o de un jardín recuperando la
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“memoria del lugar”, incluso con elementos actuales, la restauración parcial de un determinado espacio dentro del conjunto de un determinado jardín, me parecen una forma mucho más
creativa y más honesta de enfocar este trabajo.
La recuperación ante todo, del sentido espacial
de cada jardín, de su auténtica razón de ser ofreciendo una lectura perceptible a la mirada del siglo XXI, me parece un desafío y la clave de toda
restauración. Creo que se debe volver a reinterpretar el sentido de nuestro pasado cultural jardinero como un nuevo camino para la proyección de jardines en el mundo. No cortemos las
alas a la creatividad, simplificando el trabajo de
restauración al conocimiento de una tecnología
necesaria y espléndida si la usamos como base y
punto de partida para dejar volar nuestra imaginación. Recuperemos las verdades raíces de los
grandes creadores, profundizando en la filosofía
de su trabajo y en los parámetros que guiaban sus
composiciones. Restauremos con seriedad y humildad aquello que deba ser restaurado y trabajemos en la mayoría como un reto y a la búsqueda
de arte, belleza y perfección que cada tiempo y sociedad ha sabido plasmar en un jardín.”

2. Valorar el tiempo como elemento creador
del jardín donde se acumulan diferentes capas.
A qué momento de su historia volveremos?
3. Valorar los aportes que a veces son tanto o
más importantes que el propio origen. ¿Cómo
considerar, por ejemplo, el monumento a Alfonso XII en el Retiro madrileño? Es ahora
pieza tan importante como el mismo estanque
aunque no date del origen del parque. Saber
encontrar el equilibrio, como dice Brandi, entre lo histórico y lo estético, será una de las claves de toda restauración.
4. Evitar las disonancias que alteran profundamente la lectura del jardín.
Se pueden distinguir también cuatro grandes
tipos de rehabilitación:
- Reconstrucción, solo en casos extraordinarios (p.e. Peterhof)
- Rehabilitación habitual
- Llamada a la memoria , es quizás lo más
ético cuando no queda nada
- Restauración de características ambientales , que se puede hacer en clave moderna (p.e. patio en edificio antiguo, recuperar
el espacio pero no su trazado, que desconocemos)

II. LA PRÁCTICA

Toda rehabilitación será un complejo proceso de elecciones en el que hay que ir tomando
decisiones. A pesar de que existe una metodología, en la que prácticamente todos los autores
se encuentran de acuerdo, llega el momento de
decidir, y es ahí donde la sensibilidad del restaurador será decisiva. Podremos seguir a conciencia el método5, que si no hemos sabido comprender el “espíritu del lugar”, poco podremos
hacer. Hay que conocer perfectamente el jardín,
hay que haber trabajado in situ, por que el jardín nos habla, pero también hay que investigar,
analizar, estudiar…
Coincidimos con C. Añón, que establece cuatro
principios fundamentales:

Otro tema importante llegada la hora de la
práctica sería el de la formación de los profesionales adecuados para un trabajo tan específico,
que normalmente requiere de la creación de un
equipo multidisciplinar. Sin embargo es de lamentar que hoy en día no exista una adecuada
formación para profesionales en el sector de la
arquitectura del paisaje y de su conservación.
Sería necesario que adquirieran toda la elaboración teórica, las indicaciones metodológicas,
las técnicas de análisis y estudio, las soluciones
proyectuales que vienen del campo de la restauración tradicional. Así ocurre también en Italia,
por ejemplo, donde como afirma L. Scazossi los
profesionales que se ocupan de la restauración
de jardines en Italia provienen de campos diferentes (arquitectos, agrónomos, forestales, botánicos, etc.) y generalmente no están relaciona-

1. Respetar los orígenes, el espíritu, la razón
de ser del jardín

5 La metodología desarrollada en este artículo está basada en los textos de Les Jardins historiques. La sauvegarde d’un patrimoine européen, Communautés européennes, Bruselas, 1997, Jardins et sites historiques, Icomos, Madrid, 1993 y C. Añón, , “El jardín histórico. Notas para una metodología previa al proyecto de recuperación”, en las Actas del I Seminari Internacional de Jardins Histórics, Escola-Taller del Laberint
d’Horta, Barcelona, 1989, M. Catalana y F. Manzini, Giardini Storici. Teorici e techniche di conservazione e restauro, Roma, O. Ed., 1985.
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dos con la metodología general de la disciplina
de la restauración, en la que el tiempo es un factor decisivo, ya que estamos tratando con elementos vivos, una materia en continua y veloz
transformación.
En cuanto a la metodología, todos los autores
parecen coincidir en establecer cuatro grandes
fases para el desarrollo del proyecto de restauración:

Fuentes, en archivos públicos y privados, municipales y locales, militares, familiares, parroquiales, etc.
Todo este material deberá irse ordenando y catalogando, es decir, se comienza al mismo tiempo que
la restauración, un archivo tanto sobre la historia del
propio jardín como del proceso de restauración.
- Material gráfico histórico. Debe realizarse una búsqueda exhaustiva de todo el material
gráfico histórico. Planos, mapas, grabados, fotografías, cuadros, películas, fotografías aéreas,
etc.. que deberán irse asimismo clasificando, y
no solo los referentes al jardín sino también a su
entorno. Mucha información a veces proviene
de los mapas catastrales o municipales que reflejan la evolución del jardín.
Los archivos mencionados que deben irse formando con los documentos clasificados, deberán ordenarse
- cronológicamente
- numéricamente
- temáticamente
- biográficamente
- por manuscritos originales
- por fotocopias

1. Análisis, documentación e investigación
2. Criterios
3. Proyecto
4. Actuaciones complementarias
1. ANÁLISIS, DOCUMENTACIÓN
E INVESTIGACIÓN
Como se ha mencionado anteriormente, es imprescindible para llevar a cabo una restauración
el conocimiento profundo del jardín. Para ello debemos estudiar tanto su pasado como su presente para poder hablar sobre su futuro. Esta fase es
a menudo problemática ya que suele ser costosa
y larga, por lo que no se podrán ver resultados de
forma inmediata. Sin embargo, todo lo invertido
en ella resultará a la larga muy rentable, ahorrando en posteriores fases tiempo y dinero.
Fundamentalmente puede dividirse a su vez
en una investigación histórica y una importantísima labor de campo en el propio jardín, que
“habla” por sí mismo.

En cuanto al material gráfico debe también ordenarse en archivo fotográfico, gráfico, y debe
realizarse también un archivo bibliográfico, así
como un archivo actualizado en el que se vaya recogiendo todas aquellas noticias que aparezcan
referidas al proceso de restauración.
La figura del historiador, o un experto en la
materia, resulta en esa fase de una importancia
extraordinaria.

1.1. Análisis histórico
Se centra en distintas fuentes, tanto escritas
como gráficas y generalmente se realiza en archivos, bibliotecas, etc. Habrá que consultar:

1.2. Análisis del estado actual
Esta labor de campo es esencial porque es el mismo jardín quien proporciona los datos básicos. Los
italianos consideran al jardín un “documento” que
hay que saber leer y de esta lectura obtendremos:

- Antecedentes históricos del propio jardín:
bibliografía, tanto sobre el propio jardín como
de sus propietarios, artistas, jardineros, elementos arquitectónicos, escultóricos, personajes históricos vinculados a él, el paisaje que lo rodea y
sus transformaciones, entre las que se encontraran con toda probabilidad, información botánica, paisajística, hidrológica histórica e, incluso
consultar la bibliografía referente a sus valores
intangibles. Este material se puede recoger en
bibliotecas públicas y privadas, literatura de la
época, revistas, Internet, etc.

1.2.1. Plano de situación
Servirá para ubicar perfectamente su localización y para establecer sus límites legales.
1.2.2. Planta general (estudio del trazado,…)
Esta planta será en realidad la descripción del
jardín y resumen de su estado actual, que podremos contrastar con otros planos antiguos que

59

del jardín se posean. El detenido análisis de este
plano, a través de criterios históricos y estilísticos, será piedra angular de los criterios a tomar.
Así ocurrió, por ejemplo, con el patio de convento de las Dominicas en Loeches. El plano de estado actual mostraba una fuente o pozo central
junto con algunos restos de caminos, únicamente en sentido transversal. A pesar de la escasez
de noticias y de la ausencia de planos originales,
los conocimientos históricos hacían pensar que
éste debió ser un típico caso de jardín de crucero, en el que partían de un centro cuatro caminos perpendiculares. Los estudios arqueológicos
se encaminaron, por tanto, a comprobar la existencia de esos caminos perdidos. Los hallazgos
confirmaron las sospechas, apareciendo restos
de empedrados y solados donde debieron existir estos caminos.
La geometría y el conocimiento de su empleo
en otras épocas es otra de las fuentes de las que
hay que saber beber. Los antiguos tratados de arquitectura y jardinería muestran una importante sujeción a rígidas leyes de geometría. Buen
ejemplo de ello sería el jardín del palacio de la
Mosquera, del Infante D.Luis en Arenas de San
Pedro, donde los escasos restos (fuentes, muretes…) fueron la base para determinar mediante
la aplicación de la proporción aurea y las reglas
geométricas al uso en el siglo XVIII, la existencia de tres terrazas cuyas medidas coincidieron
exactamente con los posteriores hallazgos arqueológicos que confirmaron el trazado estructural del jardín.

y de acuerdo a unas especificaciones muy precisas. Este documento desgraciadamente no suele existir y tiene un elevado coste en jardines de
gran extensión, pero ninguna actuación es posible sin él. El trabajo, realizado por expertos, tiene que ir acompañado por un trabajo de campo
que corrija los posibles errores que se desprenden, por ejemplo, de la localización de especies
arbóreas por fotogrametría, que pueden conducir a grandes errores en la exacta localización
del tronco. Se consideran indispensables los siguientes planos.
- plano topográfico general del jardín a escala
1:2.000 o 1:1.000, con curvas de nivel cada 0,50
o 0,25 m.
- planos topográficos especiales de zonas específicas a escala 1:100 o 1:50, e incluso en jardines
de muy reducidas dimensiones se puede llegar a
trabajar a escala 1:10.
Deben quedar recogidos en los planos todos
los elementos, incluyendo árboles (centro del
árbol, proyección de copa, altura,…), viales, secciones, arquitecturas (incluyendo sus aceras de
existir), pavimentos duros, sistema acuático (tuberías, arquetas, estanques…, diferenciando los
artificiales y naturales), sistema de iluminación
(farolas, postes, líneas de alta tensión…), elementos botánicos (recogidos de forma simple ),
muros, muretes, escaleras,…
1.2.5. Planos de arquitectura mayor y menor
Quedarán recogidos con detalle todos aquellos
elementos de arquitectura en su estado actual.

1.2.3. Plano de zonificación
Salvo en jardines de muy reducidas dimensiones, es conveniente realizar un plano de zonificación en el que el jardín se divide en distintas zonas atendiendo a distintos criterios, que pueden
oscilar entre sus diferentes usos, distinta concepción espacial, estado de degradación, condiciones botánicas, etc.

1.2.6. Planos de elementos escultóricos
Lo mismo ocurrirá con todos los elementos escultóricos.
Junto a estos planos se realizarán también los
siguientes estudios y los correspondientes planos:

1.2.4. Planos topográficos de estado actual:
- plano topográfico general
- plano topográfico de zonas específicas

1.2.7. Estudio arqueológico
Este estudio se ha convertido en una baza importante en las más recientes restauraciones y,
con técnicas no destructivas, está contribuyendo
de forma decisiva al conocimiento de los jardines
históricos. Será indispensable un estudio que determine la necesidad de excavación y la razón y

Estos planos son otra de las bases de todo el
proceso. Son los que más información pueden
proporcionar si están correctamente realizados
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objetivos que se persiguen, evitando la pérdida
de algún elemento importante sin una importante justificación. El estudio se acompañará de
los correspondientes planos, dibujos, fotografías
e informe y será realizado por un arqueólogo experto en la materia.

1.2.11. Estudio hidrográfico
1.2.12. Estudio climatológico
En él se detallan todas las condiciones climatológicas y sus exponentes: temperaturas, precipitaciones, humedad relativa, vientos, insolación, etc.

1.2.8. Estudio botánico
El estudio botánico es otro de los pilares del
proyecto. Todas los elementos botánicos (incluidos tocones,…) deben figurar en los correspondientes planos topográficos y en ellos debe determinarse la especie, posición, diámetro, altura y
en el caso de setos, las marras y número de pies
por metro.
Además hay que catalogar e inventariar todos
los elementos vegetales, árboles, arbustos, y flor,
elaborando una ficha completa de cada uno de
ellos. De esta forma, sabremos cuántos árboles
de cada especie , sus características biológicas y
paisajistas, enfermedades, tratamientos, podas,
etc..
Y se realizarán los siguientes trabajos: catálogos florales de las distintas zonas, determinación
de las comunidades vegetales, evaluación del estado vegetativo de las diferentes comunidades,
vitalidad y condiciones de regeneración natural,
conclusiones sobre condiciones edáficas, cambios y anomalías climatológicas, estado sanitario, etc. en algunos jardines antiguos se pueden
llegar a realizar estudios palinológicos, aunque
se ha demostrado que salvo en contadas ocasiones, estos pueden inducir a error y que no son totalmente fiables ya que hay especies que no florecen hasta la madurez, otras que muy recortadas
no florecen, como el boj, etc.

1.2.13. Estudio de fauna
Indispensable a la hora de mantener el equilibrio ecológico del jardín y en algunos casos determinante. Habrá que estudiar todos los tipos
de animales vertebrados: peces, aves, etc.
1.2.14. Estudio de infraestructuras:
- Estudio de red de riego: En este estudio se recogerán las condicionantes hidrográficas del jardín
y su abastecimiento de agua, tanto histórico como
actual y que en muchos casos ha determinado su
trazado. Será vital determinar el caudal de agua y
su distribución. Habrá que elaborar un catálogo con
sus elementos naturales y artificiales (estanques, canales, fuentes, lagos, acequias, viajes de agua, etc.) y
también bocas de riego, arquetas, tuberías, etc.
- Estudio de drenaje: Recoge toda la red de
drenaje (si existe) del jardín con su plano correspondiente.
- Estudio de iluminación: La iluminación quedará recogida tanto en uno o varios planos como
en un estudio en el que se detallen todos sus elementos y características.
1.2.15. Estudio de equipamiento:
Todos los elementos de mobiliario y servicio
del jardín se detallarán en planos y fotografías,
estudiando su origen, estado, etc. En este apartado se incluyen bancos, papeleras, juegos, señalética, etc. de los que se debe realizar un catálogo.

1.2.9. Estudio fitopatológico
El estudio fitosanitario de todos los elementos
vegetales es imprescindible a la hora de tomar decisiones, por lo que debe ser exhaustivo y quedar
recogido en la ficha de cada elemento. Será también una de los estudios que determine las actuaciones inmediatas a realizar si alguno (o varios)
de estos elementos se encuentra en peligro.

1.2.16. Estudio de dependencias anexas
Dentro del perímetro del jardín se pueden encontrar otro tipo de dependencias de servicio
que deben quedar también reflejadas en un plano y detalladas en catálogo como pueden ser corrales, establos, aseos, taquillas, etc.
1.2.17. Estudio del entorno, medioambiental y sociológico
El entorno del jardín es probable que haya variado notablemente desde su origen y será imprescindible para su restauración conocerlo a

1.2.10. Estudio edafológico
Es imprescindible el análisis de la tierra para
establecer sus condiciones, que pueden haber
variado de forma notable desde su fundación.
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fondo ya que como se ha mencionado en líneas
anteriores en la actualidad se concede gran importancia al entorno de los bienes culturales,
pero además es muy probable que éste determine el futuro uso del jardín y las características de
su mantenimiento.

1.3.6. Estudio botánico-histórico
Habrá que estudiar con detenimiento todos los
documentos o estudios que nos conduzcan a determinar las plantaciones originales (o sucesivas)
del jardín y sus posibles causas de desaparición o
degradación, siempre recurriendo también a documentos de la/s época/s como manuales, catálogos de viveros, etc. y también será necesario determinar las antiguas técnicas que se emplearon
(por ejemplo, de poda) y que en muchos casos son
decisivas en el trazado del jardín al definir, por
ejemplo, la distancia entre plantaciones.

1.3. Estudio paisajístico
1.3.1. Zonificación
Realizada sobre distintos criterios que la anterior, con la que puede no coincidir, ya que aquí
primarán los criterios históricos o paisajísticos.

1.3.7. Aspectos legales
La actual normativa municipal, local, regional
o nacional impondrá en muchos casos parte de
las decisiones a tomar, en especial en lo que respecta a su futuro uso, por lo que es conveniente
encargar también a un especialista el estudio de
este aspecto.

1.3.2. Circulaciones
Se estudiarán los caminos e itinerarios actuales y será necesaria una primera propuesta en
función de las actuaciones inmediatas a tomar,
de la posible recuperación de trazados y del uso
y función futuros.
1.3.3. Perspectivas y puntos de interés
Este es uno de los puntos que probablemente habrá variado más desde su origen, que habrá que estudiar y analizar, proponiendo también, en función de las circunstancias actuales,
la señalización de las más importantes, la apertura de alguna nueva o la ocultación de algunas primitivas cuyo estado de degradación así
lo aconseje.

1.3.8. Estudio y función del jardín
Otro de los puntos determinantes será el uso
y función posterior del jardín, que habrá que tomar en cuenta para su recuperación. En la mayoría de los casos, muchos de los jardines históricos
de carácter privado han pasado a ser de uso público, lo que determinará la implantación de una
serie de servicios (accesos, aparcamientos, taquillas, aseos, instalaciones,…) sobre las que habrá
que tomar una decisión de cara al proyecto. Es
lamentable en muchas ocasiones que ello prime
sobre la recuperación del jardín, y será tarea del
restaurador optar por la presencia o no de ellas,
teniendo en cuenta que su objetivo principal será
la devolución al jardín de su “razón de ser”.

1.3.4. Estudio de la vegetación
Aunque se ha analizado la vegetación desde un
punto de vista botánico, resta el análisis de ésta
desde un punto de vista paisajístico, que puede
variar desde su origen basándose en el estudio
del estado actual. Se estudiarán los diseños vegetales perdidos, los de posible recuperación, la
altura de setos, etc.

1.4. Estudios complementarios
Dependiendo de las características del jardín
en ocasiones pueden surgir otros estudios complementarios que pueden provenir de:

1.3.5. Estudio analítico-histórico
En este estudio se recogerán no solo la historia
del jardín desde su origen sino sus posibles influencias, otras obras del mismo autor o propietario, el estilo predominante, el de las sucesivas
aportaciones o modificaciones que pueden haber
conducido a un cambio total de estilo, etc. con el
fin de definir y determinar el “espíritu” que ha de
guiar la recuperación estilística en su totalidad o
en determinadas zonas.

1.4.1. Información oral (vecinos, antiguos propietarios, antiguos empleados...)
1.4.2. Estudios específicos
Todos estos apartados nos conducen a la conclusión de la necesidad de un equipo multidisciplinar, en el que deben tener cabida paisajistas,
ingenieros, botánicos, arquitectos, geógrafos, his-
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toriadores, arqueólogos, técnicos, abogados, etc…
trabajando a las órdenes de un director que sentará las bases para la unificación de criterios, establecerá el orden de prioridades, el nivel de detalle,
el sistema de representación, coordinará a todos
los equipos, etc. De su sensibilidad y buen criterio
dependerá el resultado óptimo de todos los trabajos y la restauración final del jardín.
Con esto habremos finalizado la primera fase
de recogida de datos y análisis del jardín y hemos
profundizado en su conocimiento, lo que nos lleva a la segunda fase.

3. PROYECTO
En esta fase, una vez determinados y aceptados los criterios anteriores, se pasa a la redacción
del proyecto, en el que se definirán de la forma
más detallada posible todas las actuaciones a tomar, así como a la elaboración de presupuestos
parciales y totales.
4. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
Es indudable que el mantenimiento y gestión
forman parte indivisible del proceso de restaurador. Ya hemos visto como los diferentes autores consideran hoy en día que mantener es restaurar, pero además existen otro tipo de actividades que aseguran su correcta conservación.
Entre ellas hay que destacar su apertura al público y la concienciación de éste para que comprenda y aprecie su valor histórico. Tendremos
que explicar al visitante la esencia del jardín,
su devenir a lo largo del tiempo, las actuaciones que se han realizado y su porqué, para que
lo aprecie en todo su valor y sea capaz así de
contribuir a su protección y salvaguarda. Conocer es amar y tendremos que trasladar nuestro
propio conocimiento del jardín a todo aquel que
lo disfrute.
Solo puedo recomendar, finalmente, que sigan
las palabras de Dézailler d’Argenville, quien ya
en el siglo XVIII decía hablando de “reajustar un
viejo jardín”: “hay que entrar tanto como se pueda en el espíritu del que ha hecho el plan general
del jardín, acomodarse a lo que ya está hecho sin
destruir demasiado y si se hicieran piezas nuevas, que no sean demasiado grandes, ni tan magníficas que oculten el resto. Las piezas simples se
acomodan mejor a un viejo jardín que las piezas
ricas y extraordinarias. Hay que conseguir hacer
un todo agradable, más que singularizarse.”6

2. CRITERIOS
Una vez obtenida toda la información posible
del jardín habremos logrado un conocimiento exhaustivo de éste y podremos pasar a la siguiente
fase, en la que deberemos elaborar los criterios
que van a dirigir la obra de restauración. Es en
esta fase cuando deberemos responder a las pregunta teóricas que nos planteábamos en la introducción. Las normativas legales, las cartas internacionales y el propio estado del jardín, así como
su uso futuro, determinan en muchos casos los
criterios que habremos de adoptar. ¿Cómo ha evolucionado éste desde su fundación? ¿Cuál es su
estado actual? ¿Qué tipo de intervención aconseja? ¿Cuál será su uso y su función futuras? Como
respuesta a todas estas preguntas habrá que fijar unos criterios generales y criterios específicos
aplicables a cada caso particular o a zonas o elementos específicos del bien.
Además de responder a todas estas cuestiones, se pueden realizar unas consideraciones generales en las que se podrá evaluar el tiempo y
las fases del proceso restaurador (es conveniente plantear la necesidad de distintas fases cerradas), los costes estimados, las actuaciones inmediatas (consolidación de ciertos elementos, cierre al público, etc…). Se decidirán, pues, los medios a utilizar y los objetivos a cumplir.

Restaurar, pues, con humildad esos “viejos jardines”.

6 Citado por TITO ROJO, J. y CASARES PORCEL, M., ob. Cit.
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Jardins
modernistes,
el pas d’un segle
Patrimoni

Jordi Díaz
Enginyer Tècnic Agrícola

Del patrimoni tothom te una noció intuïtiva,
tothom sabria explicar el que es sobre tot, si parlem del patrimoni individual. Mes o menys les definicions s’acostarien a recordar que el nostre patrimoni és tot allò que tenim o que hem heretat.
Si considerem però, que també existeix un patrimoni col•lectiu, que ens pertany a tots, la seva
definició ja no és tan fàcil per que no és un concepte tant intuïtiu i clar. Es cert que és de tots,
però no tot el que no és privat és patrimoni.
Com no tot el que és col•lectiu és patrimoni
primer ens hauríem de posar d’acord per decidir
que ho és i que no.
Arribats a aquest punt podríem entrar en el
terreny de com es fa la selecció i qui decideix
el que és patrimoni i que no, però no ho farem
ara.
De moment només recordem que qualsevol
objecte antic, sigui el que sigui ens convida a
apreciar el contrast entre el passat i el present.
Sabem que darrera un objecte hi ha un disseny,
una tecnologia, una tècnica de fabricació i una
utilitat que pot ser en aquests ja no té, però que
la va tenir. Gairebé sense cap més argumentació
tothom entén que a qualsevol objecte li podem
atribuir aquest component històric i cultural.

Se entra en el futuro
retrocediendo
PAUL VALÉRY

Aquesta cita és una bona excusa per recordarnos que sense tenir en compte el passat dels nostres jardins, i sense fer-ne un bon ús i manteniment es fa molt difícil parlar d’una jardineria per
al futur.
Els jardins no han estat considerats tradicionalment part del nostre patrimoni, i no vull referir-me només als jardins històrics, que entenc
que a aquestes alçades ningú no ho pot dubtar, si
no a molts altres que pot ser per la seva modèstia en les dimensions o poca espectacularitat no
s’han sabut valorar.
Pocs són els municipis que tractin el jardí com
un monument, malgrat que existeix legislació
que així ho contempla quan un espai enjardinat
reuneix les condicions per ser-ho.
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Seguint la mateixa argumentació, els jardins
també els poden considerar com objectes als que
podem associar fets històrics i culturals i no limitar-nos a la seva lectura en clau de vegetació, natura o oci ciutadà. La majoria dels jardins situats
a l’interior de les nostres ciutats no es poden contemplar exclusivament com aquesta quota d’oci i
natura a que obliga una ciutat densa i fortament
urbanitzada. També són bens culturals.
Ens equivoquem si permetem que jardins i
parcs, tant dignes com la plaça empedrada i porxada d’un casc antic, es descarreguin d’autenticitat i d’aquests valors immaterials que sí sabem
apreciar en altres objectes i bens.
Tradicionalment al concepte de patrimoni se
li han associat uns components històrics i culturals, però recentment se li ha incorporat també
un component viu, natural.

No es una qüestió de romanticisme, ni tampoc
d’especulació acadèmica.
Ens cal saber com eren els nostres jardins,
quins elements tenien, quines espècies, quines
formules, valors i models s’empraven, i avançar
en el coneixement general de la nostra jardineria.
Només per aquesta via podrem ser capaços de
planificar i projectar uns bons manteniments, i
estarem en disposició d’exigir els recursos necessaris per mantenir les característiques singulars
de cada espai verd sense que s’imposin únicament els criteris economicistes, o els més moderns de pretesa sostenibilitat.

Modernisme

Per modernisme hom reconeix el període històric comprés entre la dècada de 1880, fins ben
entrat el segle XX, alguns autors assenyalen el
final el 1918 coincidint amb el final de la guerra europea. Representa un període de ruptura
amb el passat i de tempteig i recerca de noves
formes i idees.
La societat del canvi de segle, sota l’impuls del
capitalisme i la rica burgesia, va modificar les
possibilitats de difusió de totes les manifestacions culturals. Les idees, les sensibilitats estètiques i les manifestacions artístiques, així com
la mateixa concepció de l’art i de l’artista, viuen
una radical. I això afecta de manera substancial
tot el que comprèn el mon cultural barceloní i català, es a dir, la producció literària, artística, arquitectònica, musical; la promoció de la ciència o
la difusió del pensament, en la que fins i tot, apareixen noves manifestacions de lleure i de l’oci,
traduïdes en l’incipient estiueig i l’esport.
El modernisme com a renovació artística, coincideix amb moviments similars i paral•lels
anomenats Art Nouveau a França i Bèlgica,
Jugendstil a Alemanya, Modern Style a Gran
Bretanya i EUA, Sezession a Àustria i Liberty a
Itàlia. Malgrat totes les similituds i diferències
amb aquests, a Catalunya aquest procés de renovació cultural, ideològica i artística pren també
un caràcter nacional que es vincula a un projecte polític. Com impuls artístic s’ha d’interpretar
com un fenomen complex que pren una amplia
gamma de matisos i s’enriqueix amb nombroses
referències d’art popular i d’altres estils històrics

ELS JARDINS SÓN PRECISAMENT DELS POCS BENS DEL
NOSTRE PATRIMONI COL•LECTIU QUE REUNEIXEN EN
UNA SOLA UNITAT ELS COMPONENTS HISTÒRICS, CULTURALS I NATURALS DEL PATRIMONI
La noció de bé patrimonial també l’associem a
un cosa de valor però sobre tot a un objecte antic
que porta l’empremta del pas del temps, i en conseqüència a la necessitat del seu manteniment.
Però, per què una introducció tant llarga sobre
el patrimoni si es suposa que hem de parlar i reflexionar sobre els jardins modernistes?
• Per que no tindria sentit propiciar i reivindicar la posta en valor d’uns jardins d’una època
concreta si no entenem per que són importants
els jardins antics.
• Per que cal que tothom prengui consciència
que els jardins son també espais culturals que
formen part de la nostra història.
• Per que no tots els parcs i jardins han de ser
espais d’ús social en constant transformació
per adaptar-se a un únic tipus de lleure.
• Per que els jardins són, en definitiva, l’expressió més dèbil del nostre Patrimoni Històric i Cultural.
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presents en el territori com ho són les construccions medievals o el gòtic.
Si haguéssim de caracteritzar l’art modernista
parlaríem de:

ritat que la jardineria no va tenir en el moment
ni el personatge prou destacat, ni la seva formulació teòrica, malgrat presentin un valor notable
com a conjunt i com a obra col•lectiva.
A més a més, el jardí modernista presenta unes
característiques pròpies del seu temps que es fa
difícil de conèixer:

• Cosmopolitisme
• Voluntat de renovació i actitud de recerca de
la modernitat
• Importància de l’ornamentació i la decoració
• Trencament de la simetria i de la línia recta
• Adaptació i barreja d’elements artístics del
passat amb els nous
• Ús de molts materials i tècniques diverses

• El jardí, una obra que triga en consolidar-se
• Una obra sempre inacabada
• Una obra que es transforma

Els inicis. Antecedents.
Propietats rurals: Torreblanca, Ca l’Erasme, El Laberint.
Jardins de fàbriques

Jardins modernistes

Veiem algunes hipòtesis lligades al moment
històric del perquè a la jardineria del període
modernista se li ha donat tan poca importància.
No hi ha cap dubte que l’arquitectura és la manifestació més important del moviment, amb
tipologies i elements decoratius adaptades als
nous materials industrials i als nous temps i
amb tanta força que arrosseguen la resta d’activitats culturals i artístiques; els arquitectes modernistes són homes de completa formació professional i artística amb molts coneixements i
capacitat multidisciplinària, cada un dels seus
col•laboradors artístics son totalment part integrant del programa marcat per l’arquitecte, seguint la idea de globalitat concebuda a priori, i
en benefici d’un conjunt.
Associada a l’arquitectura s’han anat reivindicant i valorant amb anys i estudis totes les arts
decoratives i artesanies que li són més o menys
subsidiàries. Amb la jardineria no ha succeït.
Caldria que ens féssim la pregunta que perquè
els jardins que van acompanyar moltes edificacions modernistes mai no solen apareixen ni citats
als textos sobre el modernisme. Molts autors de
disciplines diverses li han dedicat part dels seus
escrits, però pràcticament tots creuen els jardins
sense alçar la vista, la majoria ni es detenen.
No hi ha estudis sobre la producció jardinera
a Catalunya.
Els països petits com el nostre, no podem pretendre basar la valoració del nostre patrimoni
jardiner en paràmetres com la monumentalitat
o la puresa d’estils. També es dona la particula-

Els antecedents mes pròxims als jardins modernistes cal trobar-los en el grup de jardins anomenats romàntics o vuitcentistes que comencen
a aparèixer a partir de mitjans del segle XIX. La
seva la seva construcció s’accelerà al darrer terç
del segle coincidint amb el moment de màxima
activitat econòmica i puixança de la ciutat de
Barcelona, i es perllongà coincidint en el temps
amb el Modernisme.
Podríem dir que durant aquest període de poc
més de 50 anys, aproximadament a partir de
1870, es desenvolupa un interès i una conjuntura propicia per la jardineria com no s’havia produït abans al nostre país exceptuant alguns precursors com ho van ser algunes finques i explotacions agrícoles del pla de Barcelona, Maresme o
el Baix Llobregat, que ja tenien i mantenien jardins.
Aquests jardins d’entorn agrícola, estaven encara carregats d’esperit rural però manifestaven
també un ostensible tractament luxós com si es
tractes del jardí d’una villa del renaixement italià.
La majoria d’aquestes grans finques a partir de
la segona meitat del segle continuen mantenint
els seus jardins, i inclús algunes els reformen i
amplien buscant una certa modernitat. És el cas
del Laberint amb la incorporació del llac i el canal feta per Elies Rogent, per exemple. Tot i amb
això, no cal perdre de vista que en general parlem
d’un món rural, i que els propietaris solen ser encara grans terratinents de l’antiga noblesa.
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El procés d’industrialització a Barcelona ja
s’ha iniciat, però encara no han aparegut en escena els grans empresaris i burgesos de finals de
segle. Els ideals socials i artístics, i els de tots els
àmbits de la vida encara es troben subordinades
a antics patrons. La renovació i la modernitat
que ho ha de revolucionar tot, des del camp de
les arts i la tècnica passant per l’arquitectura, la
construcció i tota la vida social encara no es manifesten.
Les reformes més “modernes” seran de tipus
romàntic, amb canals d’aigua, cascades, ocelleres, rocalles, etc. Elements que anys després es
mantindran i s’incorporaran als models modernistes, i no tan sols en els jardins.
Un altre grup de jardins, gens coneguts que comencen a aparèixer a mitjans del segle XIX i que
es van mantenir fins el final de segle van ser els
jardins dels recintes fabrils de l’antic municipi
de Sant Martí de Provençals, i cap a finals del segle els d’algunes colònies industrials. Segons el
cens i el parcel•lari realitzat el 1871, 13 fàbriques
de Sant Martí tenien grans jardins. Molt heterogenis i diferents per les seves característiques i
malauradament totalment desapareguts no deixen de ser prou interessants ja que son els mateixos industrials i les nissagues familiars que poc
després construiran les seves vivendes modernistes a l’Eixample, i els seus palauets i jardins
d’estiueig a les poblacions de moda.

durant anys de jardineria pública i privada. Alguns
autors destaquen que l’impuls de Fontserè i la participació d’arquitectes com Elies Rogent, Lluís
Domènech i Montaner o inclús el mateix Gaudí en
les obres d’acondicionament del parc per a l’Exposició de 1888 va suposar l’arrencada vital i creativa
per a la formulació d’una arquitectura nova, i també podríem afegir que ho va ser per a la definició
d’una jardineria protomodernista i la reformulació dels seus elements de composició. El conjunt
va suposar un canvi en la concepció de jardí i l’inici
del parc públic a la nostra ciutat.
La barreja d’estils paisatgistes, geomètrics i
naturalistes que incorporava i amalgamava, i
aquest fet de la concepció d’un projecte públic,
encertat en el context i necessitats de la ciutat de
Barcelona amb visió d’equipament urbà el converteixen en un jardí de perspectiva moderna,
pioner de les tendències més avantguardistes del
moment a Europa, i en sintonia amb les actuacions de Frederick Law Olmsted als EE.UU., del
que Peter Walker i Melani Simo han assenyalat
va ser el creador de l’idioma modernista de l’arquitectura del paisatge.
La significació i importància de la Ciutadella,
no prou estudiada i coneguda des del punt de
vista jardiner, i el seu estat, ús i manteniment
actual no prou acurat malgrat ser un Bé Cultural
d’Interès Nacional, mereixeria un tracte especial i ser entès per tothom com una obra de jardineria protomodernista, o seguint l’argumentació
que fan sobre F. L. Olmsted els autors citats, precursora del modernisme paisatgista.
A casa nostra va ser model i font d’inspiració
per a futurs espais enjardinats.
Dos exemples de jardins que són herència directa de La Ciutadella bé per la seva vegetació o
bé per aprofitar part de la seva ornamentació son
el Palau Robert a Barcelona o la Quinta de Sant
Rafael a Tarragona.
Els jardins i els plàtans de la Devesa de Girona
malgrat el que diu la llegenda sobre els francesos, no es van plantar fins mitjans del segle XIX.
Els jardins, eren anteriors, van aparèixer per primera vegada als vols de 1820, però no va ser fins
principis del segle XX que no va arribar a la seva
plenitud. D’aquells dies encara es manté part de
la seva traça, però per sobre de tot el que és realment interessant és el manteniment de les anomenades “coques”.

Precursors. Jardins protomodernistes
Ciutadella
Palau Robert
La Quinta de Sant Rafael
La Devesa de Girona
Enjardinaments públics de la Barcelona de 1890
Les obres de “mejora y ornato de la jardineria y
plantaciones” realitzades a la ciutat de Barcelona
amb motiu de l’Exposició Universal de 1888 i sobre tot la mateixa construcció del Parc de la Ciutadella, lloc i fita important en la pròpia definició
conceptual i cronològica del modernisme, són el
gran exemple de jardí protomodernista, i un vestigi del moment mai no prou reconegut.
La nova imatge de jardí nascuda amb Josep
Fontserè i Ramon Oliva va ser model i exemple
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Les “coques” són aquests parterres sobreelevats i guarnits amb plantes de diferents aspecte
i color disposades mes o menys de manera concèntrica.
Precisament aquestes coques, amb les seves
variants circulars o rectilínies, van ser uns dels
elements més característics de la migrada jardineria pública de Barcelona durant molts anys.

novetats del moment sense perdre els fruiters,
per exemple, i altres característiques d’àmbit
domèstic.
No obstant això, existeixen jardins de gran
unitat formal i ambientació modernista com
veurem.
On i sota quines premisses es van fer.
On es poden trobar vestigis.

Jardins plenament modernistes

No pensem que cap jardí ens espera, el jardí malgrat ser una realitat tangible és també un
concepte cultural i com a tal només el podrem
trobar després d’una reflexió i d’una presa d’actitud.

Quan es van fer.
Ja apuntàvem abans que la jardinera evoluciona més lentament que altres obres o construccions, per tant al marge de la cronologia habitual
establerta per al període modernista, cal considerar que la construcció dels jardins es succeeix
amb un cert retard respecte d’altres manifestacions. Tradicionalment es considera el 1906 la data
d’inici del noucentisme, però tothom és conscient que les més emblemàtiques obres modernistes apareixen precisament a partir d’aquests
moments i en dates posteriors.
Podríem considerar que el gran moment de la
jardineria modernista, al marge de singularitats
i dels grans arquitectes és precisament durant el
final del primer decenni del segle XX i fins ben
entrats els anys 20.
El modernisme prenent el model dels grans
creadors, es va convertir en un moviment artístic molt popular i imitat pels representants de la
petita burgesia que s’ho podia permetre.
En general les circumstàncies socials, econòmiques i culturals van propiciar un jardí que
s’adequava a la modèstia de la funció per a la que
va ser concebut i a la modèstia professional de la
majoria dels seus autors.
Són aquests professionals, mestres d’obra,
arquitectes menors, oficials paletes i jardiners rurals en moltes ocasions anònims o poc
coneguts, els que van incorporar en la mesura del possible les noves tecnologies i materials del moment, sense perdre la lògica de les
velles tecnologies rurals relacionades amb la
producció agrícola. És per això que en moltes ocasions aquests jardins arrosseguen certa inèrcia i repetició de models vuitcentistes
que perduren, i es barregen amb les tècniques i

Establiments hospitalaris i Institucions medico sanitàries
i balnearis.
Les corrents higienistes europees van propiciar la creació de molts establiments hospitalaris
i sanitaris pel tractament dels malalts des d’una
inquietud ambientalista. L’aire lliure i la proximitat de la natura era un bé necessari per recuperar la salut. No és casual aquesta visió ambiental-higienista, doncs la tuberculosi i altres malalties infeccioses van ser la causa de grans mortaldats al llarg de tot el segle XIX.
Van sorgir nombroses clíniques, centres termals i balnearis i també hotels a on curar-se o
descansar en que l’exterior, els jardins, eren espais imprescindibles, és més, era inconcebible
que no hi fossin.
En aquest sentit l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu és el gran exemple, i el sanatori Pere Mata
de Reus el seu antecedent, també enjardinat.
Tot el recinte de l’Hospital de Sant Pau estava
organitzat en edificis independents comunicats
per l’exterior per carrers urbanitzats amb nombrosos patis i places amb vegetació, i per una
xarxa de soterranis. El projecte des del seu naixement concebia que cada pavelló tingués dos
jardins propis, un jardí d’estiu amb porxo i un
altre d’hivern situats i orientats segons les seves
necessitats.
La integració entre la vegetació de l’urbanisme intern del recinte i l’edificació dels pavellons
amb els seus jardins independents defineixen
una relació intima entre vegetació i construcció
com no s’havia donat mai anteriorment.
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En els establiments balnearis els jardins eren
imprescindibles per les corrents higienistes de
moda, però també ho eren com espais de relació
entre les classes benestants usuàries dels seus serveis. Pràcticament la totalitat de jardins d’aquests
establiments s’han transformat per complert,
però encara podem trobar alguns vestigis a La
Garriga, Caldes de Malavella o Caldes de Montbui
per citar-ne algunes poblacions termals.

dernisme en general, però és essencial pel jardí
modernista, com també ho serà després per la
difusió del noucentista.
Segurament el fenomen del turisme és l’adob
responsable de la majoria de jardins modernistes del nostre país. En aquest entorn de nova creació és on es poden apreciar millor i sense reminiscències anteriors les voluntats i els elements
modernistes. La creació de noves construccions
durant aquesta època no s’entenen sense jardí.
Normalment son jardins de caire familiar però
amb un gran interès per que siguin vistos pels de
fora de la casa i puguin ser “passejats” pels convidats. Són com una estança més de la casa on es
prenen begudes, es fa tertúlia i es busca la fresca
de l’ombra dels arbres i les pèrgoles.
Els mestres d’obres o arquitectes d’aquests clients son actors compromesos amb aquestes noves funcions que adquireix el jardí que el deslliguen de l’entorn rural, però sovint aquesta actitud queda mediatitzada en poc temps pels executors i mantenidors de l’obra que solen ser paletes i jardiners locals, que sí provenen del mon
agrícola, -origen i distribució de l’aigua, tractaments agrícoles de la vegetació ornamental, producció fruitera,...- amb la qual cosa queden difuminats certs artificis artístics, però malgrat tot
l’assumpció del model modernista queda representat en molts elements del jardí.
Moltes poblacions es van posar de moda com a
destí per l’estiueig, solen ser poblacions situades
a no més de 50 Km de Barcelona, que es poguessin recórrer en menys d’una jornada. Però sobre
tot son poblacions amb estació de ferrocarril, la
immensa majoria d’aquestes poblacions estan
situades en la línia del tren. Una altre condició
indispensable era que tinguessin molta aigua.
Al llarg de tota la costa entre Canet de Mar i
Vilanova I la Geltrú, poblacions com Arenys de
Mar, Caldetes, Mataró, Argentona, Teià, Alella,
Badalona, Sitges, etc. tenen cases amb jardí on
es poden trobar vestigis modernistes.
A l’interior cal destacar Cardedeu, Cerdanyola,
La Garriga o Sant Feliu de Codines al Vallès, i
Vilafranca o Gelida al Penedès.
Si fessin aquest recorregut ens podríem trobar,
son moltes les poblacions i variats els condicionants, tot un ventall de possibilitats des de noticies de jardins desapareguts fins veritables “petits tresors” encara existents.

Noves solucions urbanístiques:
Camprodon, Cardedeu, La Garriga,... El Parc Güell.
Aquest fets de creixement sobtat de poblacions
menors cal relacionar-lo amb el fenomen del turisme que inicia la burgesia de forma generalitzada en una primera tongada des de l’any 1900
fins els anys 20.
Molt sovint les cases anomenades en un principi torres o xalets esteses al llarg d’avingudes i
passeigs dels nous eixamples presenten la tipologia de cases aïllades envoltades de jardí.
El mateix projecte d’eixample solia contemplar grans avingudes i places enjardinades.
Trobem exemples a La Garriga, Cardedeu,
Sant Cugat, Sitges, Olot o Camprodon, però no
pensem només en grans actuacions. Petites promocions de tres o quatre vivendes amb la urbanització d’un nou carrer solen contenir també
cases i jardins modernistes, com seria el cas de
Teià amb les anomenades Torres d’en Godó.
Un cas especial és el Parc Güell, però que en
origen respondria a aquesta categoria de construcció de nova ciutat, d’eixample exclusiu amb
la creació de la Ciutat Jardí.
No cal dir que la construcció i ambientació del
Parc Güell va ser model i escola per a molts oficials artesans de l’època que després van traslladar
aquesta tipologia arreu de Catalunya. Tampoc
cal estendre’s gaire per que és prou conegut, només recordar-lo com un excel•lent exemple del
mateix que dèiem de l’Hospital de Sant Pau. La
importància del diàleg i la conjunció entre l’obra
constructiva i la jardineria com una novetat que
no s’havia donat mai en la jardineria.
Poblacions de moda del moment:
El fenomen de l’estiueig juga un paper molt important en la difusió i en la supervivència del mo-

69

gir la posterior desvirtuació del projecte original on les mansanes i parcel•les van anar
tendint a la màxima ocupació possible, deixant mitjeres i suprimint la presència de jardins.
En el seu inici, sobre els anys 1860 es van arribar a construir edificacions envoltades de jardins sobre tot situats a la seva part davantera,
però poc a poc en successions edificatòries, i ràpidament a partir dels anys 1880 va anar desaparèixent totalment aquesta tipologia. El sòl començava a ser massa valuós per dedicar-lo a jardí.
D’aquesta manera el procés de desaparició
d’espai privat plantable -susceptible de convertir-se en jardí- es va convertir en l’element
determinant per que a la ciutat modernista per
exelència no es pogués manifestar la jardineria modernista, tot i que om ha reconegut tradicionalment que és un fenomen eminentment
urbà. L’Eixample barceloní doncs es va quedar sense ni espai privat ni públic per a parcs
i jardins.
Per citar un exemple escollirem una vivenda
característica per la seva significació i singularitat. Malgrat que a les fotos que ens han arribat del jardí no es pugui apreciar amb tota exuberància el caràcter modernista, la casa Vicens
(1883-1885) era una proposta en la relació entre edifici i jardí innovadora que no va tenir prou
continuïtat a la ciutat, pot ser per aquestes exigències i limitacions de l’Eixample que es van
traslladar com a model a altres localitzacions.
Situada a l’actual carrer Carolines, antic límit
entre les viles de Gràcia i Sant Gervasi de Cassoles, Gaudí va projectar la casa a un lateral del
solar edificable, adossant-la a la mitgera d’un
convent de monges amb la que feia llindar. El
fet de no centrar l’edificació en la parcel•la li va
permetre conservar el màxim de jardí a l’entorn
i al davant de la façana principal, sense alinearla amb el carrer. Aquesta pràctica o “solució” no
cal dir que no va tenir continuïtat. El jardí pràcticament ha desaparegut al llarg del temps en
successives intervencions. Segons Fabiola Jover que va néixer i ha viscut tota la seva vida a
la Casa Vicens, “mantenir un jardí que arribava fins al carrer del Príncep d’Astúries era molt
costós, a causa dels impostos sobre els solars
no edificats”.

Centres industrials. Fàbriques i Colònies.
Can Artigues
Els recintes industrials i les Colònies Fabrils
són altres localitzacions de restes de jardins modernistes. La seva concepció de “ciutat” obliga a
un urbanisme intern que organitza aquests espais semi-públics sota les premisses modernistes del moment.
Son nombroses les colònies sobre els eixos
del Llobregat, del Cardener o del Ter que a
més a més del recinte urbanitzat i tancat tenien jardins a les cases dels directors o encarregats. També molts propietaris tenien la seva
vivenda o una casa, en ocasions molt luxosa,
voltada amb jardins. De moment, i a pesar de
tots els estudis i la posta en valor que s’ha fet
sobre les colònies industrials no existeix cap
documentació elaborada sobre la seva jardineria.
La realització més coneguda son els Jardins de
la fabrica de Ca l’Artigas a La Pobla de Lillet.
Poblacions d’activitat industrial:
Terrassa, Sabadell. Barcelona, un cas diferent...
Els fabricants i grans empresaris construeixen
noves residències burgeses a les seves poblacions de tradició industrial. És el cas de Ca l’Alegre
a Terrassa o el singular palauet Ricart al Pg. de
Sant Joan a Barcelona.
El cas de Barcelona és una mica singular, doncs
la ciutat va traslladar la seva indústria del Raval al municipi veí de Sant Martí de Provençals,
mentre que els empresaris construïen i es traslladaven a l’Eixample.
El jardí no té espai en una ciutat que creix ràpidament i especula amb el seu sòl, a l’Eixample
no hi caben els jardins.
La ciutat, condicionada per la regularitat de
la traça i parcel•lació del Pla Cerdà i la necessitat i l’oportunisme de rentabilitzar el terreny,
van ofegar la presència de jardins a les propietats privades i a l’espai públic on, en el seu moment, no només no es van fer les reserves de terreny oportunes, si no que fins i tot es va perdre
la propietat i ús social de tot l’espai públic que
envoltava les muralles.
A més a més d’aquests antecedents, cal afe-
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Com són aquests jardins:

• La senzillesa de molts jardins modernistes.
• Ús d’arbres nobles com les coníferes, principalment cedres aïllats per significar el jardí, i
les frondoses com els til•lers, els plàtans d’ombra, o en àmbits més rurals les acàcies i moreres en les seqüències dels vials i espais mes
petits.
• Entre les plantes de flor, els rosers i les hortènsies eren les plantes estrella.
• Eren molt apreciades les plantes amb les floracions de colors freds, sobre tot les que anaven del blau al violeta i les de floració blanca, i
poc apreciats els colors vermells i roses.

Ja hem anat apuntant com eren els jardins modernistes, per acabar resum irem algunes de les
seves característiques mes singulars:
• Predomini en el jardí de la línia corba sobre
la recta. La linealitat de totes maneres no desapareix i es sol mantenir en els elements constructius com baranes, balustrades i avingudes
d’accés...
• Intima relació com no s’havia donat abans
entre la vegetació i l’obra de fàbrica, entre el
jardí i la casa.
• Multiplicitat d’elements voladissos amb voluntat d’omplir l’espai en tres dimensions creant escenes i ambients protegits i domèstics.
• Creació de platabandes amb flor adossades a
les parets de les construccions.
• Presència de petits edificis com obradors,
ocelleres, barraques per les eines, integrades
totalment en el jardí.
• L’ús de grans testos de ceràmica.
• L’ús d’enfiladisses i garlandes florals que
penjaven i unien arbres pròxims en les alineacions, i la plantació de rosers al seu peu per que
s’enfilessin pels troncs.
• La creació d’estructures metàl•liques al voltant dels arbres per facilitar l’emparrat de vegetació i evitar el trons despullats.
• La barreja en la decoració de fonts i elements
de fàbrica del jardí de la ceràmica amb la rocalla.

El reconeixement d’aquestes característiques
i dels valors de cada jardí, i el seu estudi és el
que encara ens pot ajudar a despertar sensibilitats per a la seva recuperació i posta en valor
com a patrimoni cultural, inclús més enllà del
fet modernista.
Ens calen més estudis de recerca des de la nomenada microhistòria o la història local fins a la
que pot proporcionar l’historiografia més clàssica, passant pel gran ventall multidisciplinar de
les ciències i tècniques que es relacionen en un
jardí.
L’ estudi, la descripció i la documentació de
jardins malgrat que hom els hi reconeix la seva
fragilitat és una feina institucional encara per
complir. En aquest sentit cal destacar la necessitat urgent de la realització d’inventaris i
d’un catàleg de jardins, ara per ara inexistent
a Catalunya.
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