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L'arquitectura és l’art de construir, si construeixes amb maons i 
pedres faràs cases o palaus, si construeix amb la natura faràs
jardins.

Què és per tu un jardí ? 
Penso que un jardí no es només
un hort, un jardí és un lloc
per ser feliç, per sentir-te bé, 
contemplar els arbres, 
les flors, 
però també escoltar els ocells i els arbres, 
que enraonen, jugar amb les ombres, 
mirar el teu reflex a l’ aigua....

Quin millor regal pots fer al teu amic o amiga que un jardí
somiat?



TALLER : FES EL TEU JARDÍ INVENTAT

PRESENTACIÓ

TEMA I. LA IDEA I LA CONSTRUCCIÓ
- Qui hi ha al jardí i com ho construïm quan joemquedoacasa.
- Com organitzes el teu jardí?
-Un jardi somiat inspirit en un pintor;Joan Miró.

TEMA II. ELS ELEMENTS D’UN JARDÍ I LES SEVES  APLICACIONS
- Terra. Aigua . Vegetació: Les entapissant, els arbust i els arbres

TEMA III. IMATGE I NOM DELS ARBRES MÉS COMUNS 
EN ELS JARDINS



PRESENTACIÓ DEL TALLER “FES EL TEU JARDÍ”

Hola, em presento em dic Miquel, Miquel Vidal i durant
molts  anys he estat professor de paisatge a l’escola
d’Arquitectura on explicava què son els jardins i com s’han
pensat i construït al llarg de la història fins avui.

M’hauria agradat coneixe’t a tu els i les  teus/teves mestres , 
i companys i parlar però ens hem de quedar a casa. 

No et preocupis estarem en contacte.!!!



Fes el teu jardí somiat és un taller que té com a fi, presentar-
te una arquitectura feta essencialment
d’elements vius. 

Aquesta arquitectura, que s’anomena arquitectura del 
paisatge, es construeix com la convencional amb un 
programa, unes idees i uns materials  però té la gran 
diferència de que una bona  part d’ells, les plantes, són
elements vius.

S’han de plantar a on  visqui millor amb…
una terra que els alimenti, 
el sol que necessitin, 
l’aigua adequada, 
i la millor companyia possible per compartir tot …
ara construirem un jardí somiat.



Farem un jardí amb imaginació i creativitat doncs el terra 
del jardí i les seves plantes les hauràs de crear tu, i el que has 
de tenir en compte és que quan construeix els arbres i els
arbust fer-ho amb aquells elements que t’inspirin les plantes. 

Deixar anar la teva creació.

La superfície será de 48 m x 24 m, les mides aproximades de 
la pista de futbol-sala.  

El jardí somiat estarà inspirat en un quadre d’ en Joan Miro.

1.Fes un petit resum del perquè agrada el quadre que tries,  
i amb quins arbres el relaciones.



TEMA I. LA CONSTRUCCIÓ

- Qui hi ha al jardí i com ho construïm joemquedoacasa

- Com organitzes el teu jardí somiat.

- Obres d’en Joan Miró.



Qui hi ha al jardí i com ho construïm

1.Comencem pel TERRA.Aquest pot tenir diferents materials 

que tots es podran trepitjar. Ets pots inspirar en el pintor i la 

seva obra. Pots utilitzar colors o fer un collage. Seria com si

plantessis entapissant.

2.Els ARBUST, com s’ explica més endavant són com els mobles, 

serveixen per organitzar els passeigs pel jardí, els farem del 

mateix material que els arbres, doncs en certa manera un arbust

és un arbre escurçat.    

3. Finalment els ARBRES, l’element més important del jardí. 



Com ens quedem a casa haurem de construir els arbres
amb el que tinguem a mà. 
És molt  important que quan busquis el “material” pensis en 
els teus arbres, i que els materials te’ls recordin. 

Alguns materials casolans : esponges, spontex, fregalls, fang, 
pa, paper mullat i assecat, paper maixé si és possible, 
branquillons amb papers o cotó fluix, caixetes aixafades, 
petites branquetes si vols que el jardí sigui a 
l’hivern...segur que amb les manualitats que has fet a 
l’escola tindràs moltes idees més. 

Els arbusts els pot fer dels mateixos materials. 

És molt important la formes dels arbres i el seu color.









Fotos del arbres fets a aqui 







Com organitzem el jardi

T’ aconsello que el teu jardí tingui un punt d'interès:
una escultura, 
un estany (de paper de plat per exemple), 
un turó per pujar-hi, 
un arbre únic, 
uns jocs sensacionals, 
el que tu pensis que pot agradar a la gent veure, 
estar-hi, jugar, etc
i les portes d’entrada que tu vulguis. 

Segons “plantis” els arbres i els arbust pots fer que els
visitants “descobreixin” el teu jardí
d’una forma o d’una altra, tu els guies.



Exemples de com pots distribuir els arbres, sobre una malla de  
6m x 6m cada distribució fa un paisatge diferent.



Relació de pintors i obres.

Probablement un quadre t’agradaran més que els altres.

Saber el que t’agrada és important, procura saber el perquè. 

Desprès fes la cerca sobre cadascun d’ells procurant anar-ho 

lligant amb les formes del arbres. Pensa el punt 1.



El somriure de les ales flamejant 1953 de Joan Miró.1893-1983.



Dona , ocell i estrella de Joan Miró.1893-1983.



Paisatge català, El caçador.1923-24 de Joan Miró.1893-1983.



.

TEMA II.ELS ELEMENTS D’UN JARDÍ I LES SEVES  
APLICACIONS 

Terra. Aigua. Vegetació: Les entapissant, els arbust. 
I els arbres



Un jardí està fet per terra, aigua i vegetació

La terra serveix per fer muntanyes, altes, petites, 
punxegudes com l’Everest, suaus en forma de patata, 
per pujar-hi o no, soles o formant serralades.





WHITMAN

LA VOZ DE LA LLUVIA

¿Y quién eres tú?, le dije al aguacero que caía suavemente,

Y, cosa extraña, me dio la respuesta que así traduzco:

Soy el poema de la Tierra, dijo la voz de la lluvia,

Eternamente me elevo impalpable desde la tierra y 

desde el mar sin fondo,

Hacia el cielo, de donde, formada vagamente, 

cambiada del todo y, no obstante, la misma,

Desciendo a bañar las sequías, átomos,

acumulaciones de polvo del globo,

Y siempre, de día y de noche, devuelvo la vida a mi

propio origen y lo purifico y lo hermoseo

(Porque la canción, brotando del lugar de su

nacimiento , ya cumplida, errante,

Atendida o desdeñada, vuelve a su tiempo con el amor).

L’ aigua es pot fer servir com  un mirall o una font per quan tens set 



La vegetació és una part important d’un jardí, és la part viva. 

En el seu creixement cada any repeteixen el  mateix: 

perdre la fulla: el caducifolis ( pensa en caduca),

renovar-la el perennifolis (perenne), treure fulles noves, 
donar fruits, perdre la fulla....

Ens recorden les estacions de l’any.





El club de la  vegetació té tres membres: 

les entapissants com són les gespes dels camps de futbols, 
normalment planta petita i arran de terra. 

Els arbusts arbres petits, 

i els arbres, els senyors del jardí.



Les entapissant serveixen per dibuixar superfícies
de colors, com es el Jardi de Odette Monteiro de Burle
Marx i per la pràctica de molt esports; futbol, rugbi, 
tenis,etc.

Les gespes són les catifes del jardí, donen
color al terra, algunes es poden trepitjar i 
unes altres només mirar. 



Jardins de Versalles,1661-1674 de Andrée le Notre 1613-1700



Jardins de Stowe,1741-1751 de Lancelot Capability Brown1716-1744



Jardí Odette Monteiro 1954 de Roberto Burle Marx .1909-1994.



Fazenda Vargem Grande 1979-89 de Burle Marx 1909-1994



Plaza del Duque de Caixas.1970 de Roberto Burle Marx 1909-
1994





Els arbusts serien com els mobles fitxes de la casa 

Els arbust com arbres petits que es poden retallar, 
són volums entre les entapissant i els arbres que els pot fer
servir per  controlar la dimensions dels espais i l'ús, 
amagar o ressaltar alguns elements i fer camins segons tu
vulguis i amb la particularitat que, com és un element viu, 
creixen i canvien al llarg de l’any.



Ornament Card with Landscape.1907 de Franz Lebisch 1881–
1965.



Ornament Card with Landscape.1907 de Franz Lebisch 1881–
1965.



Ornament Card with Landscape.1907 de Franz Lebisch 1881–
1965.



La villa Gamberaia,1610-1630 de Zenobi Lapi



La villa Gamberaia,1610-1630 de Zenobi Lapi



Plaça d’ Armes /Joan Fivaller.1929.Jean Claude Forestier.1861-1930



Splice garden,Whitehead Institute .1986 de Marta Schwartz.1950



Splice garden, Whitehead Institute.1986  de Marta Schwartz.1950



Splice garden,Whitehead Institute.1986  de Marta Schwartz.1950



Els arbres són la part més important d’un jardí i com hi ha 
arbres de totes les mides, des de les sequoias que fan fins a 
més de 100 m d’alçada,  a un llorer o un llimoner que es
queda amb 2 m,  els has de triar d’acord amb les mides del 
teu jardí. 

La distància entre els centres dels troncs dels arbres
aproximadament i d’una forma orientativa és de 6 metres.

A les dues imatges 95 i 96  tens els arbres que viuen bé a 
Barcelona. Estan aproximadament a escala, el més gran es el 
plataner que meridià 50 m aproximadament.

Si et construeixes una escala gràfica tu mateix i tindràs mides
orientatives de la resta.

. 



Els arbres poden tenir formes molt diferents: 
esfèrica, ovalada, columna, cònica,  extensa, pendular o 
forma de caputxa, irregular o escabellada, de para-sol, de 
ventall i estesa o horitzontal.

Els arbres en un jardí poden ser: 
fites, columnes, portes avingudes,parets o sostres.

2.De les formes d’ abans quines triaries per cada cas?

Per exemple si vols fer una paret t’aniran bé els arbres en 
forma de columna, però per fer ombra un arbre en forma de 
para-sol.Per fer una fita un arbre de floreixi o tingui les fulles
boniques





Els arbres es divideixen en dues grans famílies: els que
perden la fulla com el plàtans i els que no la perden, 
com el pi. 

Els paisatges dels primers varia molt al llarg de l’any, doncs
van canviant de colors fins que ensenyen l’esquelet, es
tornen transparents i deixen passar el sols.

El paisatge dels segons, dels que no es despullen, varia molt 
poc.

Amb uns tens canvi de “decorat ”i amb uns altres no. 
Depèn del que tu vulguis explicar. 

3.Si vols que els teus amics sàpiguen quan arriba la 
primavera  de quina família els triaràs?.



Els esquelets dels arbres ocults per les fulles durant quasi tot 
l’any també són bells, potser ens posen una mica tristos, 
però dura poc doncs ja cap a la primera lluna nova de l’any, 
les noves fulles ja ens saluden plenes de botons verds.

A la relació d’ arbres quan són caducifolis tens les tres
imatges següents.









Els arbres tenen pells, l’escorça. 

Són molt diferents i no es discriminen  entre ells. 

El suro que compres pel pessebre de Nadal és la “pell” de 
l’alzina surera i si t’hi fitxes veuràs com canvia de color la 
pell del plataners amb la pluja. 



Quan es vesteixen a la primavera cada espècie d’arbre té els
seus vestits de fulles diferents. 

Hi ha moltes formes de fulles i color. 
Les diferent formes de les fulles no és perquè siguin
presumits, cada fulla té la forma millor per la vida del arbre: 
fulla gran capta molta llum necessària per la fotosíntesis, 
fulla petita retenir l’aigua en un clima sec, etc...

Els arbres parlen llengües diferents segons les seves fulles,
si els escoltes atentament els sentiràs cantar o queixar-se.

4.La fulla és important per la seva ombra. Quina diferència
trobes en  estar sota l’ombra d’un pi o d’un plataner? 
Quina ombra t’agrada més i  perquè?.
Has pensat com l’ombra pot canviar els colors de les 
entapissant?









Alguns arbres floreixen aquí els més vistosos son: 

l’arbre de Judea, de color rosa, la Mimosa de color groc, la 
Jacaranda de color blau.



Els arbres poden fer moltes funcions al jardí. 

Poden ser una fita com un element escultòric. 

Es tracta de triar un arbre interessant de forma i color i 
posar-lo en un lloc molt visible. Per formar parets has de 
buscar arbres en forma de columna i els plantes molt junts. 
Als nostres jardins es fa servir molt el xiprer. 

Un cop has format la paret amb arbres ja pots fer una
arquitectura vegetal viva: passadissos i fons per fer
perspectives i escenaris/marcs, com en el teatre dues parets
vegetals emmarquen una escena, una arquitectura, un 
paisatge. La relació entre els tamanys del arbres es molt 
important quan són petits tot iguals però al cap dels anys un 
està desproporcionat al costat de l’altre.



Arbres com a fites

Un arbre ben triat de mida i forma i “plantat” en un punt 
visible, dalt d’un turó o a la fi d’una perspectiva, 

pot ser un punt d’ atracció .



Cementiri del Bosc.1916-1940.Erik Gunnar Asplund,1885-1940 i 
Sigur Leberetz.1916-1940.



Parets vegetals

Fetes amb combinacions d’ arbres, les mes semblants a 
l’arquitectura són les de arbres en forma de columna.



El Laberint d’ Horta.1794-1808 de Domenico Bagutti,1760-1873.



























Passadissos

Formen una perspectiva, marquen una direcció 
enfoquen algun element.



Jardins de Boboli.1550 de Bartolomeo Ammannati.1511-159 i 
Bernardo Buoantalenti.1531-1608..



Fons

Serveixen per si vols donar importància a un element.



Jardins de Stowe,1741-1751 de Lancelot Capability Brown1716-
1744.



Escenaris

Serveixen per emmarcar ressaltar un element.



Jardins de Stowe,1741-1751 de Lancelot Capability Brown1716-
1744.



Sostre

L’aportació més important i exclusiva de l’arbre és la 
formació de sostre. La primera qüestió és vols sol a l’hivern i 
ombra a l’estiu o no, prefereixes ombra tot l’any?

Si vols una ombra molt obscura, mitjana o lleu, hauràs de 
mirar la fulla com més gran sigui més intensa l’ombra.
Has pensat com aquesta ombra incideix en el color de les 
tapissants?

Fixa’t a les diapositives següents com la forma dels arbres
determina les característiques del sostre, totes són vàlides
depèn del que tu vulguis que sigui el teu jardí.
Mira  també com segons la forma que posis els arbres
l’espai canvia molt.



Plaza Mayor de Salamanca.1986 de Emilio Ambasz 1943.













La relació entre tamanys 
És molt important







TEMA III. IMATGE I NOM DELS ARBRES 
MÉS COMUNS EN ELS JARDINS



NOM Acàcia retinoides. Mimosa 



NOM Acer negundo. Negundo



NOM Aesculus hippocastanum. 

Castanyer.



NOM Ailantuss alt.Ailant



NOM
FULLA

FLOR

TAMANY

NOM Albizia 

juibrissin. Acacia.



NOM.Cercis 

siliquatrum Arbre 
de Judea



NOM Barchychyton 

populneum.Braquiquiton



NOM Brusonetia  

papyrifera. Morera de paper



NOM 
Casuarinaequisestifolia. 

Causarina



NOM Catalpa 

bignoides. Catalpa



NOM Cedrus 

deodara. Cedre.



NOM Celtis 

australis.LLadoner



Ceratonia siliqua.

Garrofer



NOM Cercis siliquastrum. 

Arbre de Judea



NOM Citrus. 

aurantium.Taronger.



NOM Cupresus macrocarpa. Xiprer 

de Lambert.



NOM Cupresus 

sempervirens. Xiprer



NOM Eritrina crista 

galli. Eritrina



NOM Eucalyptus globulus. 

Eucaliptus



NOM Ginko biloba. 
Ginko



NOM Grevillea

robusta.Grevillea



NOM Jacaranda acutifola. 
Xicranda



NOM Lagerstroemia indica. Arbre 
de Jupiter.



Laurus 

nobilis.LLorer



Ligustrum japonicum. 
Troana



NOM Magnolia

grandiflora.Magnolia



NOMMelia 
azederach. Mèlia



NOM Melia azederach. 
Mèlia



NOMMorus alba. Morera 
blanca.



NOM Olea europea. 
Olivera



NOM Parkinsonia

aculeata.Parkinsonia



NOM Pawlonia tomentosa. 
Pawlonia.



NOM Phoenix canariensis. 
Palmera de Canarias.



Phoenix dactilífera. Palmera 
de dàtils.



NOM Phytolaca 
dioica.Bellaombra.



NOMPinus halepensis.

Pi blanc.



NOM Pinus pinea. Pi 
pinyoner



NOMPlatan acerifolia. Platan (de 
l’Eixample).



NOM Prunus pissardi. 
Pisardi



NOM Quercus ilex. 
Alzina.



NOM Quercus

pubescents. Roure



NOM Robinia Pseudo 
acacia. Robinia



NOM Salix 
babilònica.Desmai



NOM Schinus molle.

Pebrer bord.



NOM Sophora japonica. Sofora 
del Japo.



NOMTaxus bacata.

Teix



NOM Thuja 

orientalis. Tuia



NOM Tilia 

europea. Tiller



NOM Tipuana 

tipu.Tipuana



NOM Ulmus 

Pumila. Om



NOM Wahsigtonia philiphera. 

Washingtonia.



NOM Populus alba. Alber..








