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PARC ESCULTÒRIC
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JUAN DE ANDRÉS
[Arévalo (Uruguai) 1941]
Variaciones
2008
Acer Corten
300 x 106 x 56 cm

I

MOISÈS VILLÈLIA
[Barcelona 1928-1994]
Sense títol
1995
Matèria fibrociment
250 x 260 x 110 cm

J

QUIM DOMENE
[Olot 1948]
PIC-NIC (La casa que vull)
2008
Acer Corten i fosa
300 x 500 x 240 cm

K

XAVIER CORBERÓ
[Barcelona 1935]
2 artistas flamencas
2003
Pedra de basalt
265 x 120 x 140 cm

L

TORRES MONSÓ
[Girona 1922]
Homenatge al Dr. Trueta
2006
Acer Corten
300 x 126 x 130 cm

M

ENRIC ANSESA
[Girona 1945]
Encontre Mitològic 1 (Sunion)
2009
Acer inoxidable
300 x 250 x 250 cm

N

SANTI MOIX
[Barcelona 1966]
Volta d’Horitzó
2005
Terra i Xamota
200 x 160 x 180 cm

P

MARCEL MARTÍ
[Alvear (Argentina) 1925]
Ergo
1970-2006
Polièster i fibra policromada
328 x 72 x 72 cm

Q

PAUL SUTER
[Gränichen (Suïssa) 1926]
Janus
1976-2006
Acer Corten
350 x 155 x 125 cm

R

MIGUEL BERROCAL
Villanueva de Álgaidas
[1933 - 2006]
Almudena, 1974
Kevlar i acer Corten
145 x 250 x 150 cm

S

AMADEO GABINO
[València 1922-Madrid 2004]
Agamenón III
2000
Acer Corten pintat
296 x 252 x 90 cm

T

JOSEP M. RIERA I ARAGÓ
[Barcelona 1954]
L’hèlix de ferro
1991-1998
Ferro
225 x 161,5 x 75 cm

U

BONAVENTURA ANSÓN
[Tossa de Mar 1945]
La lluna i el núvol blanc
2008
Acer inox i vidre
300 x 300 x 300 cm

ANA MERCEDES HOYOS
Platón
2009
Fibra de polièster
policromat
160 x 220 x 220 cm
ROSA SERRA
[Vic 1944]
Femme au jardin
2009
Bronze
117 x 180 x 92 cm
LUCREZIA DE DOMIZIO
ANTONIO NIEBLA
MARCOS BAGNOLI
MARIO BOTTINELLI
VITANTONIO RUSSO
Il Giardino di Beuys, 2009
JORGE OTEIZA
[Sant Sebastià 1908-2002]
Caja abierta, variante
1958-1984-85
Ferro
190 x 230 x 140 cm
NÉSTOR BASTERRETXEA
[Bermeo 1924]
Itinerario abierto n.º 8
2006
Acer Corten forjat
350 x 222 x 72 cm
CARLOS LIZARITURRY
[Sant Sebastià 1955]
Columna
1997
Granit de Porrinyo
210 x 62 x 62 cm

El Jardí de Cap Roig, situat entre els municipis de Palafrugell
i Mont-ras, a la comarca del Baix Empordà (Girona), és per

PALAFRUGELL - MONT-RAS

la seva singularitat un espai únic a la Mediterrània. Naturalesa, art, cultura i història s’uneixen en aquest paratge de 17

Cap Roig. 17210 Calella de Palafrugell

hectàrees que atresora més de 1.000 espècies botàniques

Telèfon: 972 61 45 82

procedents d’arreu del món i escultures de reconeguts artistes
nacionals i internacionals. L’auditori a l’aire lliure és l’escenari

Situació GPS:
X - 514790 / Y - 4636.328
Latitud: 41,885136. Longitud: 3,181499

d’un dels festivals més prestigiosos de música d’estiu, el Festival Jardins de Cap Roig.

Horaris:
D’abril a setembre*: de 10.00 a 20.00 h.
D’octubre a març**: de 10.00 a 18.00 h.
Gener i febrer: dissabtes i diumenges de 10.00 a 18.00 h.

La història d’aquest espai es remunta a l’any 1927, quan
el coronel rus Nicolai Woevodsky, amant del dibuix i l’arquitectura, i l’aristòcrata anglesa Dorothy Webster, decoradora,
aficionada a l’arqueologia i a la jardineria, van cercar a la

*Els dies de Festival els Jardins tanquen a les 14.00 h.
**Nadal: tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1
i 6 de gener.

www.caproig.cat

Costa Brava un lloc per viure i construir el seu somni. Després
© Caixa Girona 2009

H

O

SERGI AGUILAR
[Barcelona 1946]
Mirador
2008
Acer inox i vidre
250 x 400 x 220 cm

© Fotografies: Pere Duran, Julián Guisado, Antonio Niebla i Jordi Mas.

G

JAUME PLENSA
[Barcelona 1955]
Cuc
1986
Ferro de fosa
53 x 600 x 60 cm

d’anys d’esforç i treball van aconseguir crear aquest espai singular on regnen la naturalesa i la calma. El rus i la russa de
Cap Roig, sobrenom amb què eren coneguts, descansen, com
desitjaven, en un dels indrets més bells d’aquest paratge. El
castell i els seus jardins són avui el seu llegat.
El 1969 els Woevodsky i Caixa Girona van signar un acord
que preveia la cessió de tot el conjunt a l’entitat a canvi que
aquesta garantís la conservació del patrimoni paisatgístic
i arquitectònic. El seu ideari continua vigent avui gràcies
al relleu assumit per Caixa Girona que ha apostat decididament per preservar el lloc i convertir els Jardins de Cap
Roig en un referent cultural i turístic. Amb aquest objectiu s’ha creat un parc d’escultures, amb obres de grans
mestres contemporanis, i el Festival Jardins de Cap Roig,
que reuneix en aquest marc idíl·lic grans noms de l’escena
internacional.

H
1 POBLAT. És el punt d’entrada al jardí. Recorda una placeta i un poblet d’estil mediterrani. Actualment acull l’accés i els serveis per al públic.
Allotjava els treballadors i famílies que van construir el castell i el jardí. A la
placeta hi ha dos magnífics exemplars d’alzines sureres.
2 CAMÍ DEL CASTELL. Un cop passada l’arcada del poblat, comença el
passeig pel jardí. Una magnífica Bougainvillea (flor de paper) ens dóna la
benvinguda. A la dreta, podem observar una espècie única, la Rosa de Cap
Roig (Ferarca), creada a partir d’una rosa catalana de Dot, i una francesa,
Meillan. Al cim de les terrasses de l’esquerra podem observar l’Ozothamnus diosmifolius o flor d’arròs, i a peu de camí, diversos exemplars de
Rynchospermum jasminoides (gessamins). A la dreta, descobrim la família de palmeres o les palmàcies. Mirant cap al mar, podem contemplar
les illes Formigues.
3 PALMÀCIES. Baixant pel camí, a la dreta, arribem al Jardí de les Palmàcies. Cal destacar tres tipus de Washingtonia: la Macrozamia moorei o
macrozamia gegant, la Phoenix híbrida (Phoenix Roebeleniix reclinata), Chamaerops humilis «vulcano» i un grup de cinc Phoenix roebelenii, entre d’altres. Al final trobem una col·lecció de iuques, entre les quals
destaquem la Lucea brasilensi i la Yucca rostrata.
El camí continua sortejant una col·lecció de buguenvíl·lees que duen de
nou al camí del Castell, on trobarem, a la dreta, l’escultura Variaciones
de Juan de Andrés (A). A l’esquerra, una parcel·la dedicada a plantes cràssules (semprevives). Al costat d’uns baladres, la rosa blanca dedicada al
violoncel·lista Pau Casals. Una col·lecció d’hebes (veròniques), parterres
de canes i un grup de cirerers de flor delimiten el camí. Més avall, podem
contemplar la singular peça de l’escultor Moisès Villèlia (B).
4 VIAL DEL FESTIVAL. Quan s’acaba el camí del Castell, a l’esquerra,
comença el vial del Festival. Aquí hi trobarem plantes enfiladisses, pins,
xiprers i plantes autòctones. El vial acull una selecció d’escultures. Pujant
a la dreta veiem PIC-NIC de Quim Domene (C), 2 artistas flamencas de
Xavier Corberó (D), Homenatge al Doctor Trueta de Francesc TorresMonsó (E), Encontre Mitològic 1 (Sunion) d’Enric Ansesa (F), i Cuc de
Jaume Plensa (G). Quan tornem pel vial trobem Volta d’horitzó de Santi
Moix (H) i Ergo de Marcel Martí (I).

te. Sortim del castell, en direcció al mar, per unes escalinates flanquejades
per xiprers. Des d’allà accedim a tres terrasses situades a mà dreta, en
diferents nivells, amb les parets recobertes de Ficus pumila i bignònies.

G
1

7 TERRASSA DE LES MONGES. Al costat del castell, el seu espai està
dividit per bardisses de xiprers. A l’interior hi ha jardineres amb hortènsies
i una font d’aigua.
8 TERRASSA BASSIN. Es caracteritza per una petita bassa al centre. Uns
Cercis siliquastrum, o arbres de l’amor, i unes oliveres marquen l’estructura de la terrassa amb parterres de flors. Hi trobarem la misteriosa rosa
Caramba, la Punica granatum «nana» (magraner nan) i Solanum capicastrum (gessamí de Xile) amb els seus fruits de color vermell. Al fons, ens
podem adelitar amb unes vistes de les costes de Calella i Llafranc.
9 JARDÍ DELS ENAMORATS. Dos majestuosos pins pinyers dominen
sobre un conjunt de Pittosporums retallats en forma d’arbret. Flors de
temporada i els parterres de gardènies donen color a l’indret. Unes arcades
de pedra aporten un toc romàntic a la terrassa.
10 JARDÍ DE PRIMAVERA. Sortint del Jardí dels Enamorats per un camí
flanquejat de Ligustrum, arribem al Jardí de Primavera I. Es tracta d’un
corriol estret, amb canyes americanes i Senecio petasitis a l’esquerra, i
Ophiopogons (conval·lària) i Chaenomeles a la dreta.
Quan arribem a l’escalinata, comença el Jardí de Primavera II. A la dreta
hi trobem abèlies, cal·listèmons, Ceratostigma, Raphiolepis, feijoes,
rosers, nandines, ginesta, una col·lecció de Teucriums i una petita bassa
d’aigua amb Papyrus. El lateral esquerre està ocupat per una tanca de
Jasminum mesnyi, anomenat gessamí de primavera de flor groga.

5 PLAÇA DEL CASTELL. Des de la plaça es pot contemplar un conjunt
de glicines de flors blanques, situades a la façana del castell. La porta
d’entrada està flanquejada per lantanes.

11 JARDÍ DEL CORONEL. A la dreta, l’Othona, amb les seves flors grogues,
ens marca el camí. Darrere hi ha la franquènia tapissant, i una col·lecció
d’Ilex (grèvol).
Mentre anem pujant cap a la dreta ens trobarem: Eleagnus (arbre del paradís), Lavandula Hidcote (lavanda), lantanes, Eremophilas, Agapanthus
Africanus (agapant) Arbutus, Helichrisum (semprevives), Laburnum
(pluja d’or), Pandorga, Dodonaea. Al costat de la paret de pedra trobem
plantes de Diplopappus i Erigeron i, quan donem el tomb a la placeta, la
singular Santolina chamaecyparissus (abròtan femella).
Presideixen la plaça tres escultures monumentals: Janus de Paul Suter (J),
Almudena de Miguel Berrocal (K), i Agamenón III d’Amadeo Gabino (L).

6 CASTELL. De color vermellós per l’òxid que genera la pedra ferruginosa, es va construir utilitzant la cantera que existeix a la finca. La sobrietat
compositiva de la façana recorda les construccions medievals. A l’estiu es
pot visitar el claustre; aquest ens descobreix un magnífic exemplar d’alzina
surera, una petita bassa amb plantes aquàtiques i uns parterres de flors de
temporada. Aspidistres i kènties s’afegeixen a les plantes d’aquest recin-

12 JARDÍ DEL CAPORAL. El trobem encerclat per una bardissa de Viburnum lucidus. Al seu interior, hi trobareu grups d’Evonimus i Viburnums,
Magnolia x soulangiana, Brunfeslia pauciflora, Hamamelis mollis,
weigèlies, Perowskia (sàlvia russa), Schefflera, Datura, cortadèries,
dues Araucaria heterophylla (pi de pisos), i una majestuosa Phytolacca
dioica (bella ombra).
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13 PLAÇA DEL FESTIVAL. Entre la plaça del castell i el jardí del Coronel
trobem la plaça del Festival. Durant els mesos de juliol i agost un auditori
temporal acull grans espectacles de música i dansa del Festival Jardins
de Cap Roig.
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15 JARDÍ DELS CACTUS. En aquest jardí, a més de gran diversitat de cactus, es poden contemplar àloes, agaves o cràssules. Entre la varietat de
cactus, destaquem els següents: Dracaena draco, Opuntia, Kalanchoe
beharensis, Espostoa lanatus, Echinocactus grusonii (coixí de sogra),
Echinopsis pasacana, Euphorbia canariensis. Unes escales ens duen
fins al Mirador de Les Formigues.

Mediterrànies

Parc escultòric
A
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Juan de Andrés
Moisès Villèlia
Quim Domene
Xavier Corberó
Torres Monsó

N
O
P
Q
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Bonaventura Ansón
Sergi Aguilar
Ana Mercedes Hoyos
Lucrezia de Domizio

Enric Ansesa

Antonio Niebla

Jaume Plensa

Marcos Bagnoli

Santi Moix

Mario Bottinelli

Marcel Martí

Vitantonio Russo

Paul Suter
Miguel Berrocal
Amadeo Gabino

L’illa Roja

Rosa Serra

S Jorge Oteiza
T Néstor Basterretxea
U Carlos Lizariturry

14 CAMÍ DE CAP ROIG. A ambdues bandes veiem unes gerres amb la
Russelia equisetiformis i darrere d’aquest parterre una Caesalpinia
gilliesii (poinciana), lndigofera dosua, Coprosma repens, Magnòlia
grandiflora.
A l’esquerra, veiem l’escultura L’hèlix de ferro de Riera i Aragó (M).
Seguint el camí trobem: Exochorda macrantha, Cinnamomum camphora, Kèntia forsteriana, Iochroma australe, Calliandra tweedii,
Brachychiton populneum, Grevillea robusta, Sophora pendula, i
diferents tipus d’acàcia com Vestita, Baileyana, Podarilifolia, acàcia
pèndula. Si comencem per l’esquerra veiem: Plumbago auriculata,
Abutilon arboreum, Jacobinia pauciflora, Erythea armata. Al camí,
a l’esquerra, hi ha una escultura mòbil La lluna i el núvol blanc de
Bonaventura Ansón (N). Finalment, arribem al jardí dels Cactus. Davant el mar, l’escultura Mirador de Sergi Aguilar (O) emmarca un fons
privilegiat.

Cala d’en
Massoni
La banyera
de la Russa

Josep M. Riera i Aragó

Cap Roig

16 MIRADOR DE LES FORMIGUES. Una petita plaça es converteix en un
mirador des d’on s’albiren les illes Formigues i un paisatge excepcional de
la Costa Brava. Sortint del mirador, seguim pel camí paral·lel al mar i veiem
una paret de pedra a l’esquerra amb Glottiphyllum linguiformi, Kleinia
mandraliscae, Iberis sempervirens i Agave americana.
Pel camí de l’esquerra trobem els cactus Myrtillocactus geometrizans,
Marginatocereus marginatus, Ferocactus stainesii, Azureocereus
harlingtianus i cràssules com la Graptopetalum paraguayense. També
hi trobem cactus com Soehrensia bruchii, Ferox glaucescens, Ferox
horridus, Pachycereus pringlei i Cereus peruvianus.
Un cop finalitzada la visita al Jardí dels Cactus, ens dirigim per un camí que
puja cap al passeig dels Geranis.
17 PASSEIG DELS GERANIS. Hi trobem una variada col·lecció de geranis,
des dels més delicats i bigarrats, fins als rústics, com el Pelargonium
graveolens. A la part lateral esquerra, darrere els geranis trobarem Westringia longifolia, Banksia integrifolia, Deutzia tourbillon, Caryopteris clandonensis, Murraya exotica, i diferents tips de Cornus. A la dreta,
Jacaranda mimosifolia, Tipuana tipu i al final una parcel·la de Cotinus
Grace.

18 MIRADOR DE LA LADY. Una finestra ens emmarca una vista de Calella
de Palafrugell. Un indret privilegiat pel qual Lady Woewodsky sentia predilecció. Pugem per una rampa i arribem a unes terrasses que ens permeten
observar plantes com la Calamagrostis acutiflora, Miscanthus sinensis
i Pennisetum villosum, combinades amb plantes de temporada. Més endavant, unes gerres de terrissa amb Acnistus i Melaleuca ens mostren el
camí cap a la placeta del Te.
19 PLACETA DEL TE. En aquest indret idíl·lic el matrimoni Woevodsky prenia el te i observava el mar a través del Mirador de Calella, des del qual
s’albira també el far de Sant Sebastià. Parterres d’Agapanthus africanus
i un grup d’Iris germanica com Jane Phillip, Black sivan o Mystique
ocupen aquesta plaça al costat d’un altre parterre de flors de temporada.
A l’esquerra, sota el castell, hi trobem l’escultura Platón d’Ana Mercedes
Hoyos (Q).
20 PUJADA DEL TE. El camí puja i s’estreny. A l’esquerra veurem Bergenia
cordifolia. Més amunt, Femme au jardin de l’escultora Rosa Serra (R). A
continuació una petita bardissa Ligustrum (troana) envolta Il Giardino di
Beuys, homenatge a l’artista alemany Joseph Beuys (S).
21 PASSEIG DE LES TORRES. Flanquejat per escultures de Jorge Oteiza
Caja abierta, variante (T) a la dreta, i de Néstor Basterretxea Itinerario abierto nº. 8 (U), i Carlos Lizariturry, Columna (V) a l’esquerra.
Una Araucaria heterophyla destaca enmig d’una col·lecció de plantes
com Cedrus deodara pendula, Cryptomeria japonica (cedre japonès),
Cupressus macrocarpa, Taxus baccata fastigiata, Cephalotaxus harringtonia.
22 JARDÍ DE LES PLANTES MEDITERRÀNIES. Quan tornem pel camí del
Castell, un sender a mà dreta ens condueix al Jardí de les Plantes Mediterrànies. Més de 80 espècies pròpies de la zona mediterrània estan distribuïdes en diferents sectors separats per camins. Espècies com Ulex parviflorus o Colutea arborescens es barregen amb d’altres més populars
com Mentha puligeum o Thymus vulgaris, i complementen la col·lecció
de plantes del Jardí Botànic.
Un cop finalitzat el recorregut pel Jardí de les Plantes Mediterrànies, reprenem la pujada del camí i tornem al Poblat, i deixem el Jardí de Cap Roig per
la mateixa porta d’accés.
Gràcies per la seva visita.
CAIXA GIRONA

*La informació botànica de l’itinerari fa referència solament a les espècies més singulars.
Moltes de les plantes del recorregut són de temporada i el seu cultiu depèn de les estacions.

