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Cultiu

PER UNS JARDINS MÉS SOSTENIBLES

Un record de la infància, que sempre m'agra-
da evocar, és la sensació de frescor que
sentia quan travessava el parc del meu po-

ble i trobava el jardiner regant amb la mànega els
parterres dels jardins públics.

Aquest record ple de frescor, però, entra en
contradicció amb una visió més moderna de la jar-
dineria. Avui en dia, els jardins no es poden regar a
dojo. Els jardins han de ser sostenibles, és a dir, el
cost econòmic, el consum d’aigua i la mà d’obra
que requereixen han d’estar en equilibri amb el
benestar, l’estètica i l’oxigen que proporcionen.

En aquesta visió, també es té en compte la “xe-
rojardineria”, una manera de dissenyar els jardins
fent servir plantes adaptades a la sequera, tècniques
d’irrigació eficients i cobertures del sòl per limitar
l’evaporació d'aigua1.

.

TEXT I IMATGES: Salvador Cardero Aguilera

Detal l del Jardí de la Mi l iana

1La xerojardineria és la traducció de la paraula americana xeriscaping. Inventada els anys vuitanta (segle XX) a l'oest dels Estats-Units, fa referència a
jardins on es fa servir molt poca aigua per regar, com per exemple un jardí de cactàcies amb una cobertura mineral del sòl.

Avui en dia, els jardins han de ser sostenibles,

fent servir plantes i tècniques adaptades al lloc

pel qual es dissenyen. En el cas dels jardins

mediterranis, el repte més gran és l’adaptació a

la sequera. La xerojardineria és una de la

tècniques que tenim al nostre abast per poder

crear jardins visualment sorprenents, amb plantes

autòctones i naturalitzades, que respecten

l’entorn i són fàcils de cuidar. Basantse en

l’experiència del Jardí de la Miliana, aquest article

proposa maneres d’iniciar un jardí així com una

selecció de plantes mediterrànies particularment

ben adaptades a la nostra zona.
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Últimament, les paraules sostenible o eco- lògic
s’utilitzen tant que, a vegades, em semblen buides
de sentit. La idea d’aquest article, justament, és do-
nar més sentit i contingut a la noció d’un jardí sos-
tenible.

La creació d’un jardí és un procés bastant com-
plicat, que implica unes quantes etapes:

- Primer, triar el lloc.
- Estudiar l’espai que tenim: si és un jardí aban-

donat, un ermot; un lloc amb pedres, camins,
alguna paret, etc.

- Estudiar el clima, la classe de sòl i la ubicació.
- Començar a dissenyar un projecte.
- Preveure les eines adequades.
- Preparar el terreny i aplicar-hi els adobs neces-

saris.
- Calcular i escollir les espècies d’arbres, arbus-

tos, mates i plantes enfiladisses que necessita-
rem.

- Finalment, posar-se a plantar.

Aquesta complexitat faria que aquest article fos
molt llarg. És per això que he decidit centrar-lo en
dos aspectes clau per realitzar un jardí sostenible:

- Treballar amb el concepte de xerojardineria, és
a dir, aconseguint un jardí amb poca necessi-
tat d’aigua, adaptat a la secada.

- Crear un viver propi per a la reproducció de
plantes anuals i d’altres plantes per esqueix,
empelt, divisió de mata, etc.

El Projecte. Concretament, el projecte a què fa
referència aquest article (el Jardí de la Miliana,
http://www.massisdelport.org/miliana) està pensat
com un jardí mediterrani, precisament perquè la ve-
getació típica d’aquest clima és esclerofil·la i xeròfi-
la. El clima mediterrani, característic dels voltants del
mar Mediterrani, també apareix entre les latituds
30º i 45º als dos hemisferis terrestres. Això significa
que aquest clima es troba en diferents llocs del
món, com Califòrnia, Sud-àfrica, Austràlia o Xile, per
la qual cosa podrem utilitzar plantes exòtiques pro-
vinents d’aquests llocs per crear aquest tipus de
jardí, ja que s’hi adaptaran sense problemes.

El concepte de xerojardineria implica que
s’utilitzaran preferentment plantes del clima menci-
onat i, per tant, es crearà un jardí amb un consum
d’aigua i manteniment mínims.

Es tindrà en compte la planificació del reg, que
serà sempre per degoteig, procurant distribuir l’ai-
gua als diferents llocs del jardí.

Es planificaran els moviments de terres per a la
formació dels diferents parterres.

Si el jardí està vinculat a algun servei, edifici o
habitacle, es pot definir un lloc per crear un estany
per a la depuració de les aigües grises, on també
podrem plantar plantes aquàtiques adaptades.

S’ha de preveure igualment la construcció d’una
cisterna per a la recollida de l’aigua de pluja. El sis-
tema de reg tindrà un bypass per a poder-se con-
nectar i consumir l’aigua d’aquesta cisterna. Amb
l’aprofitament de l’aigua de pluja es dona més sen-
tit al terme “jardí sostenible”.

En el projecte s’ha d’establir també la dis-
tribució de les espècies que hi plantarem. En funció
de l’extensió i l’orografia del jardí, s’ha de calcular
la quantitat d’arbres, arbustos i mates que es ne-
cessiten. Normalment hem de comptar que un ar-
bre adult requereix l’espai equivalent a un cercle de
8 a 10 m de diàmetre. Aquest espai servirà també
per plantar-hi algun arbust o mata que s’adapti a

Estany i passarel · la del Jardí de la Mi l iana
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l’ombra que farà l’arbre. A l’ombra de cada arbre,
hi podrem plantar més o menys dos arbustos i tres
mates.

S’haurà de reservar una zona per a plantes
baixes o mitjanes que poden viure al peu dels ar-
bres i arbustos. Normalment s’usen plantes que es
mantenen verdes tot l’any, com l’heura (Hedera he-
lix), la vinca (Vinca major), l’hipèric (Hypericum
grandiflorum), etc. Aquestes plantes afegiran tona-
litats de color diferents durant l’època de l’any més
desfavorable i evitaran l’aparició de males herbes.
Són plantes de cobertura que tenen una tendència
reptant i creen una catifa verda en entrellaçar-se
entre elles, admeten molt bé el tall i algunes es po-
den trepitjar. També es reservarà una zona de gespa
amb gramínies resistents i de poc consum d’aigua,
com l’agram (Cynodon dactylon) o l’agram d’Amè-
rica (Stenotaphrum secundatum). Aquestes dues
zones són complementàries, per la qual cosa el dis-
seny del jardí les pot preveure juntes o separades.
Eines com la desbrossadora o el tallagespa ens per-
metran fer el treball de manteniment de les dues
zones.

Necessitarem igualment alguns espais lliures
d’arbres i arbustos per construir-hi platabandes.
L’objectiu d’aquests espais és causar un impacte vi-
sual conspicu, gràcies a la densitat i els colors de les
diferents flors que s’hi poden plantar.

A les platabandes, als espais entre arbres o a les
vores de la gespa hi cultivarem les plantes anuals o
de temporada.

Per últim, també hem de planificar un espai de ro-
calla. Aquest espai estarà a ple sol. Per norma general,
s’aprofita algun espai amb orografia difícil per plantar-
hi cactus, plantes crasses, algunes falgueres resistents i
alguns bulbs, i s’adorna amb pedres grosses.

Les plantes autòctones. Al nostre jardí hem de tenir
una bona representació de plantes autòctones o de
plantes naturalitzades que s’adaptin millor a la zona.
A continuació, s’adjunta un llistat, que no és exhaus-
tiu, d’arbres, arbustos, mates i altres plantes peren-
nes amb aquestes característiques. Per no renunciar a
la bellesa d’algunes plantes exòtiques, s’afegeixen
també al llistat diferents categories i espècies que, tot
i no ser autòctones ni naturalitzades, s’adapten bé al
tipus de jardí que descrivim en aquest article.

Symphyotrichum novi-belgii

Eschscholtzia californica

Ipomoea indica

http://www.floracatalana.cat/drupal843
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Plantes anuals o de temporada. A banda de la pri-
mera inversió en arbres, arbustos i mates, un cost
econòmic important es produeix cada any amb la
compra, als diferents vivers, de les plantes anuals o
de temporada que necessitem. Per reduir aquest
cost, aconsello crear un banc de llavors, tenint cura
de seleccionar plantes que no siguin híbrids infèrtils.

Aquest procés de selecció és llarg i complex. La
meva experiència durant molt anys treballant en di-
ferents jardins m’ha permès fer un llistat d’algunes
d’aquestes espècies, que servirà per poder co-
mençar a crear un banc de llavors.

En la taula que s'adjunta, a més del nom cientí-
fic i dels noms populars de les espècies, també ano-
to la data aproximada en què recomano la sembra i
alguna observació complementària.

Per produir les nostres plantes anuals o de tem-
porada necessitarem: safates de porexpan o de
plàstic per a la sembra; substrat (terra) neutre i tes-
tos per a trasplantar.

Una vegada sembrades les llavors, poden trigar
a germinar de 5 a 30 dies, segons l’espècie. S’han
de mantenir en un ambient càlid i ventilat, i s’ha de
vigilar que el substrat no s’assequi mai.

Al cap de pocs dies de la germinació, es seleccio-
nen les plàntules nascudes deixant-ne de 3 a 5 a ca-
da punt de sembra. Quan les plàntules formen la
seva primera fulla (sense considerar els cotilèdons),
es trasplanten als testos en els quals creixeran fins a
assolir una alçada de 10 a 15 cm. Aquest serà el mo-
ment ideal per a la seva plantació definitiva al jardí.

Vivers d'esqueixos i empelts. Encara que una mica
més tècnic, aquest apartat també contribuirà a la
bona gestió econòmica del jardí. Moltes plantes
perennes, mates, arbustos i arbres són fàcilment re-
produïbles a partir d’un tros de l’espècie escollida.
Els esqueixos es poden preparar a partir de diverses
parts de la planta: esqueixos tendres, semillenyosos,
estaques llenyoses, esqueixos de fulla o esqueixos
d’arrel.

També hi ha diverses modalitats d’empelts: em-
pelt a cavall,d'ullet, de coronet, de clivella, etc.
A banda, també s’han de tenir en compte altres
modalitats de reproducció de plantes, com són la
divisió de mata, els colgats o la multiplicació per es-
tolons.

Cistus albidus

Hemerocallis fulva

Iris xiphium
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Silene coronaria

Podreu trobar més informació sobre aquestes
últimes tècniques en els dos llibres següents:

- MacMillan Browse, P. 1994. La multiplicación

de las plantas. Folio, Barcelona.
- Bonar, A. 1981. Com practicar la jardineria.

Blume, Barcelona.

Esperem que amb la presentació d’aquestes ide-
es i tècniques, us animeu a dissenyar jardins més
adequats per el nostre clima!

Laurus nobilis

Myrtus communis

http://www.floracatalana.cat/drupal843
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A la pàgina següent, taula de 48 espècies de
plantes anuals, biennals o perennes, silves-
tres i de jardineria, que s'han adaptat bé al
Jardí de la Miliana i de les quals tenim llavors
al nostre banc. En el llistat, s’hi especifiquen
les dates més favorables per a la sembra.

http://www.floracatalana.cat/drupal843/milfulles
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TAULA DE 48 ESPÈCIES AMB LES DATES MÉS FAVORABLES PER A LA SEMBRA
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Salvador Cardero Aguilera ha dissenyat el Jardí de la Mi l i -
ana, a l Montsià . Forma part del Grup de recerca científica
de les Terres de l ´Ebre i imparteix cursos de botàn ica, fi to-
teràpia i etnobotàn ica. També és fotògraf i especia l i sta en
orquíd ies si lvestres. Més . . .

Silene pseudoatocion

Zinnia elegans

Stenotaphrum secundatum
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