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El Pat i la Val Mills, d’origen australià i britànic 
respectivament, van arribar fa 39 anys al poble 
de Salo, a la comarca del Bages. Buscaven una 
casa aïllada que va servir de refugi durant els 
caps de setmana dels primers anys i ara, que ja 
estan jubilats, és la seva residència habitual. A 
Pedrafita, que així és com es diu la masia, han 
treballat un entorn rústicament ajardinat, amb 
espècies que resisteixen les temperatures i el 
règim de pluges, i s’adapten al sòl de l’indret. I 
no és pas que les condicions siguin massa favo-
rables: estan a uns 680 metres d’altitud, només 
plou entre 400 i 600 mil·lilitres l’any –i no arriba 
aigua de xarxa–, a l’hivern la temperatura pot 
baixar fins a -15ºC i a l’estiu pot superar els 35ºC. 
El sòl tampoc és cap ganga perquè és més aviat 
argilós, tapassenc1 i pobre en matèria orgànica.

Però malgrat tot, el Pat es va entestar durant 
anys i anys a plantar rosers, fins al punt que la 
rodalia li va treure el nom de “l’home de les ro-
ses”. N’arribava a plantar 100 cada any i com que 
pocs resistien, l’any següent repetia l’operació 
amb menes diferents, tots ells rosers de varie-
tats antigues originàries d’Anglaterra, França 
i Alemanya perquè no trobava alternatives a 
Catalunya. Aquests tipus de rosers poden ser 
més resistents que els híbrids que es comercia-

litzen actualment. El primer any els afegia com-
post, els regava del desembre fins passat l’estiu, 
i a partir d’aquí els peus havien de resistir sense 
assistència: “Ni vull ni puc mimar”, ja que no podia 
destinar ni 10 litres per roser el mes de juliol i 
agost. Els que estan bé de salut i s’han aclima-
tat al règim d’aigua, també solen resistir el fred 
cruent de l’hivern. A hores d’ara, després de tres 
o quatre anys que el desfici pels rosers s’hagi 
apaivagat, encara resten al jardí entre 100 i 150 
exemplars, tots ells en peu de roser caní. 

Resistir per sobre de tot
La seva idea de no “mimar” els rosers es fa exten-
siva a tot el jardí. La finca de Pedrafita té gairebé 
una hectàrea i el Pat l’ha anat dissenyant tenint 
en compte que tot el que s’hi planti ha de poder 
fer la seva via sense haver-hi de destinar ni reg ni 
cap tipus d’esmena: “Per què posar-ne si les plantes 
del bosc no en necessiten?”. A partir de l’observació 
del seu entorn més proper, el Pat va agafar-se a 
aquesta filosofia i ha aconseguit un jardí que ne-
cessita de manteniment però que passa amb el 
que li dóna l’ambient on està ubicat. 

Amb aquesta idea ha aplicat un sistema molt 
interessant d’estalvi d’aigua. Com que l’estiu a 
Pedrafita és molt calorós i hi ha molta evapora-

biojardineria

Text i: Cristina Babot, enginyera tècnica agrícola
imatges: Alba Gros

Hem anat a veure un jardí de secà de debò. Una parella de Salo mantenen una 
àrea ajardinada amb centenars d’espècies diferents on apliquen tècniques d’estalvi 
d’aigua i sobretot posen en pràctica la llei de la supervivència: les plantes que 
aguanten un primer any amb reg de suport es queden, i si no es reemplacen per 
altres que passen la mateixa prova. Sense aigua de xarxa, amb 400-600 mm/any de 
pluviometria i amb temperatures extremes pròpies de la Catalunya Central.

Un jardí sense reg

1. La paraula no és al 
diccionari però és la que 

s’utilitza a la zona per 
referir-se a un sòl constituït 

per terra i pedra mig 
desfeta que dóna un sòl 

molt poc fèrtil.
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01. Convolvulus cneorum.

02. Tanacetum densum.

03. En Pat ensenyant 
l’hort de casa seva.

amb el fred; no entens per què algunes aguanten i 
potser la que està a pocs metres no; crec que hi ha 
diferències personals com entre les persones”. Tot i 
així, la tria de les plantes és la base del seu jardí. 
En Pat es proveeix sobretot fora de les fronteres 
estatals perquè és allà on troba més oferta i hi 
ha diferents vivers especialistes en plantes del 
Mediterrani. “Aquí encara hi ha molta gent que en-
tén el jardí com un espai amb gespa i flors, (…); més 
que modificar el lloc per fer-lo acollidor a les plantes 
el que cal és buscar plantes adequades pel sòl i les 
condicions del terreny”. La seva principal font d’in-
formació i assessorament és el Mediterranean 
Garden Society, una entitat que es dedica a 
compartir experiències i parlar de la jardineria 
vista des d’un punt de vista més adaptat al ter-
ritori, trencant amb el model de jardí verd amb 
gespa que demana molts recursos i pot ser molt 
pobre quant a diversitat vegetal. Aquesta enti-
tat publica trimestralment un butlletí en anglès 
al qual hom es pot adherir per 40 euros/any. A 
través d’aquesta associació s’assabenta d’altres 
experiències i comparteix les vicissituds del seu 
jardí amb altres persones del grup de Catalunya 
amb qui es troben un cop al mes. 

A l’actualitat ja comença a haver-hi vivers de-
dicats a la comercialització de planta mediter-
rània en el nostre territori tot i que costa més 
de trobar-ne en centres de jardineria petits i 
cal anar directament als majoristes. És sem-
pre interessant buscar planta de vivers el més 
pròxims possibles per així assegurar-nos que la 
planta esta més ben adaptada a la zona on ha 
de viure. y

ció superficial, al costat de cada planta –ja sigui 
del jardí o bé de l’hort– hi col·loca semi soterra-
da una torreta on afegeix aigua en el moment 
del reg durant el primer any. L’aigua penetra en 
profunditat pels forats del test i no es perd per 
evaporació. Quan la planta és gran, la tècnica 
varia lleugerament. Enlloc de torretes de plàs-
tic les utilitza de terrissa, que tenen un únic fo-
rat; sota d’elles, ben enterrada, hi col·loca una 
garrafa d’aigua amb forats al capdavall. La tor-
reta fa d’embut a través del forat de desaigüe i 
la garrafa deixa anar l’aigua mica en mica pels 
forats. D’aquesta manera, les arrels cerquen l’ai-
gua més avall, creixen en profunditat i l’aigua 
encara s’evapora menys. Paral·lelament cobreix 
el terra amb acotxat, ja sigui amb triturat de lle-
nya o bé amb pedres petites de la pròpia zona.

En Pat dedica la major part del seu temps lliure 
al jardí; s’hi pot passar dues hores al matí i una o 
dues hores més a la tarda: recull fulles, treu her-
bes no desitjades, prepara triturat de fusta per 
fer acotxat. Diu que en total deu haver-hi unes 
1000 espècies diferents al jardí, moltes d’elles 
similars, d’un mateix gènere, però diferents al 
cap i a la fi. I l’adquisició de nou material no 
s’atura perquè substitueix les que no aguanten 
per altres de noves en la seva recerca constant 
en plantes rústiques. L’ única esmena que ha fet 
ha estat en una zona del jardí on hi ha afegit 
sorra, ja que el sòl era extremadament argilós.
L’objectiu no és fer servir només plantes autòc-
tones sinó també fer servir espècies adaptables 
a les condicions adverses del seu jardí: poca ai-
gua, sòl pobre i climatologia extrema. Potser la 
dificultat que se li ha afegit a la recerca ha estat 
utilitzar plantes de vivers amb climatologies 
tan diferents al lloc de destí, cosa que provocava 
en la planta un fort estrès quan arribava, supe-
rior al viscut si hagués nascut en un ambient 
preparat per al seu objectiu: sobreviure.

De fet, la resistència no és només una qüestió 
d’espècie. En Pat explica: “hi ha coses estranyes 

Achillea
Atriplex halimus
Ceanothus
Cistus
Clematis
Convolvulus cneorum
Coronilla glauca
Dorycnium
Erodium cygnorum
Eryngium

 Per fer un cop d’ull:

www.bioriza.net

www.salagraupera.com

www.Mediterranean
GardenSociety.org

www.jardin-sec.com

www.pepiniere-armalette.fr

Algunes de les espècies poc utilitzades que al 
Pat li han respost millor:

Forsithia
Nerium
Perovskia
Phlomis
Plumbago
Rhodanthenum
Romanthus
Tanacetum densum
Teucrium
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