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Petits jardins amb molt
d’encant

Aquest mes us vull parlar de com aprofitar al màxim un petit jardí entre dos murs
de cases.
Aquest estiu hem començat amb la rehabilitació d’una casa mitgera on hem intervingut en la distribució i reforma de
l’interior, però una de les coses que més
preocupava als seus propietaris era la
manera d’aprofitar al màxim els pocs metres de jardí i també la manera de "no
veure" les altíssimes parets que els separaven dels veïns.
El jardí petit, efectivament, és un gran
desafiament, ja que tot es veu al mateix
temps i els errors no es poden dissimular,
per tant cal molt d’enginy per treure-li tot
el suc. Són espais que, si es planifiquen
bé, resulten molt íntims i acollidors.
Per això us porto unes quantes idees perquè veieu que és possible tenir un jardí
espectacular i alhora original, on la simetria i l’ordre ens definiran els espais, i ens
ajudaran a solucionar l’estètica d’aquestes àrees reduïdes.
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Els petits jardins com els de les fotos els
definiria a l’instant amb els conceptes de
simplicitat, elegància i ordre. En el pla real
aquests conceptes es tradueixen en mantenir la varietat d’espècies de plantes utilitzades al mínim, sempre prioritzant les
de colors similars, en triar plantes que es
destaquin pel seu fullatge i bellesa, en l’ús
de pocs mobles i en ressaltar els elements estructurals del jardí com a complement de la decoració.

Recordeu que els colors influeixen en la
forma de veure les coses. Les gammes
cromàtiques càlides (vermells, grocs i taronges), per exemple, acosten i estrenyen
els espais. Són apropiats per fer acollidors els jardins grans, però poden arribar
a saturar l’ambient o transmetre sensació
d’estretor en llocs reduïts. En canvi, els
colors freds (blaus, verds i morats) tendeixen a baixar el pla de visió i et fan sentir
els objectes com llunyans, eixamplant així

els espais.
T’aconsellem situar plantes amb colors
càlids a la part del davant del jardí i deixar
les de colors freds per la posterior. Així
aconseguiràs l’efecte que el jardí s’estén
més enllà de la seva longitud real.
Un error molt comú és posar mobles d’exterior amb una mida i disseny poc adequat per a les dimensions del jardí. Si els
mobles són massa voluminosos, l’espai
semblarà més petit.
Un bona opció és utilitzar mobles que no
tallin el camp de visió. Per guanyar espai
hauràs de ser capaç de veure per sota i
per sobre de la peça, o potser fins i tot a
través d’ella. Utilitza cadires lleugeres,
amb estructures simples i línies rectes. Si
van entapissades, procura que els teixits
siguin clars.
Una de les millors maneres de duplicar la
mida d’un petit jardí és mitjançant la reflexió. Per això pots utilitzar franges d’aigua o petites piscines. Aquestes
reflectiran la llum i generaran sensació
d’amplitud. Si la piscina és llarga, donarà
recorregut visual a l’espai i el jardí semblarà més gran.
Molt importants són els punts focals. Ja
siguin escultures, plantes, un arbre original, o com he dit abans, una piscina. I sobretot, tenir cura d’una bona il·luminació
sobre aquests objectes. Així ens desviaran l’atenció en aquests punts i no en la
mida total de l’espai.
Una altra manera fàcil i pràctica per fer
que el teu petit jardí es vegi més gran és
l’ús correcte de la il·luminació exterior.
L’equilibri s’aconsegueix combinant zones
amb molta llum i zones d’ombra o profunditat. La foscor produeix un efecte òptic
de longitud, que hi ha quelcom més enllà
que no es pot veure.
El fet que tinguis un jardí reduït no vol dir
que estiguis obligat a utilitzar només plantes petites. L’ús de plantes diminutes fa
que el teu parcel·la es vegi més petita,
com si fos una casa de nines. Barrejant
diferents mides de plantes no només
crearàs interès, sinó que conformaràs un

espai acollidor. Compte amb posar massa
plantes, pots acabar desbordant l’espai i
transmetre desordre!
Els caminets amb fusta o pedres no
només són funcionals, també ajuden a
què un petit jardí sembli gran. Dóna sensació de profunditat, que el jardí continua
i es perd més enllà dels nostres ulls.
També us porto dues fotografies d’un
jardí situat en plena ciutat, entre mitgeres
altes i desenvolupat en dos nivells. Això
també és una bona opció per fer créixer
visualment el nostre espai exterior.
En el nivell inferior, per on s’accedeix al
jardí des del menjador-estar, es va

col·locar un estany de línies rectes i poca
profunditat que ens ocupa tot l’ample del
jardí, amb un camí que connecta amb
l’escala que porta al nivell superior. El
camí està construït amb materials clars i
al costat de l’aigua, per tant ens ajuda a
potenciar la llum i l’amplada del jardí, aspecte fonamental quan el jardí es desenvolupa entre parets de gran alçada.
En el nivell superior, les plantes de bambú
són l’única espècie vegetal utilitzada. El
bambú es caracteritza pel seu creixement
ràpid i de gran alçada, per les seves fulles
primes i allargades de gran atractiu i per
mantenir-se verd durant tot l’any. Plantat
davant d’una paret de maó vist, genera un
contrast de colors molt interessant i es
converteix en el punt focal del jardí, es
miri des d’on es miri, també des de dins
de la casa. La resta de la superfície es va
cobrir amb gespa i es va generar un petit
sector de descans amb dues cadires i un
paviment clar del mateix material que el
del camí principal.
El resultat final és un jardí minimalista
perfecte, simple, ordenat i elegant, on
cada element brilla en el seu conjunt,
creant un lloc que convida a quedar-se,
gaudir-lo i admirar-lo.
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