Uzès
El jardí Medieval
Un lloc històric i botànic per descobrir
jardinmedievaluzes@gmail.com / www.jardinmedievaluzes.com

L’associació, IN SITU, administra i manté aquest lloc a fi d'embellir, el millor possible, aquest patrimoni tan
valuós. Durant tota la temporada alta, el Jardí Medieval acull exposicions permanents i temporals. Els
convidem a descobrir aquesta vall de pau. No s'oblidin de tastar una beguda de plantes que se'ls oferirà a la
sortida, a la fi de la seva visita.

Llegenda
1 Carreró Port Royal
A Pati d’entrada
2 Parterre de plantes d’ombra
3 Recepció
4 Terrasses
5 Herbolarius (herbari)
6 Parterre de cereals
7 Sala de guàrdia (aula)

8 Sala del Rei (aula 1r pis + exposició)
9 Sala Charles VIII + exposició +
accés panorama
10 Sala Elzéar III (torre del Rei 1r pis
exposició)
11 Sala De Laudun (torre del Rei 2r pis)
12 Panorama (torre del Rei)
13 Cel.la

B Pati del Bisbe
14 Hortus (Hort)
15 Parterre de plantes utilitàries
16 Sala de temporalitat (exposició)
17 Capella
18 Sala Rainon (exposició tore del
Bisbe)
19 Sala del Bisbe (torre del Bisbe
1r pis)

Història del lloc
Al segle XI, a Uzès hi havia dos castells: el castell de Bermond i el castell de Raymond,
els cognoms dels dos senyors d'Uzès.
El castell de Bermond es convertiria en ducat. El Jardí Medieval està
situat al recinte del castell de Raymond.
Al 1242 i al 1280, els bisbes i més tard el Rei Charles VIII al 1493,
adquiriren, cadascun d'ells, una part de la senyoria de Raymond... Els
tres consenyors d'Uzès foren des d'aleshores: el Senyor (descendent dels
Bermond), el Bisbe i el Rei.
Les tres torres d'Uzès: la torre Bermonde (ducat), la torre del Bisbe i la
torre del Rei (al recinte del Jardí Medieval) varen simbolitzar els tres
poders que foren rivals fins a la revolució..
Ben aviat els bisbes usaren aquest castell com a seu de justícia (tribunal i
presó). El castell del rei, molt probable que s'utilitzés com a residència. Louis XIII hi sojornà del
10 al 14 de juliol de 1629, durant el període de la Pau d'Alès (submissió de les ciutats
protestants). també fou utilitzat d'acantonament de les tropes de pas i com a presó.
En la revolució, aquests bens foren requisats i passaren a propietat de l'estat. Aplegats de nou
els dos castells, es feren servir de presó de barri fins a principis del segle XIX.
Al llarg d'un temps oblidats, aquests llocs farcits d'història han sorgit a una nova vida per obra
de bastir-hi un jardí medieval obert al públic.

El Jardí
Configurat al 1995, és un lloc l'obra del qual
s'inspira en els jardins tancats de finals de l'Edat Mitjana. Es disposa d'abundants il·lustracions
i il·luminacions de manuscrits que han estat una important font d'informació i d'inspiració per
erigir aquest jardí botànic.
Una gran part de les plantes que s'hi conreen han acompanyat a l'home des dels seus orígens fins
als nostres dies. A l'Edat Mitjana foren usades per alimentar-se, curar-se i per a varis usos de la
vida domèstica: roba, tints, adorns... També hi trobarem una acurada documentació sobre les
nombroses varietats de la flora salvatge de la regió, flora que antigament tingué molta importància
en la població
La finalitat d'aquest jardí és la de permetre'ls descobrir, reconèixer, informar-los i, tanmateix, de
reprendre vincles, potser oblidats, amb el món vegetal. També hi ha una clara vocació de
contribuir a la preservació d'algunes especies
En el transcurs de la seva visita, veuran cartells explicatius i d'advertència relatius a les plantes
tòxiques; un punt vermell les indica. Com a mesura de seguretat, els instem d'anar en compte i,
també, per respecte envers "El Món Vegetal" els preguem de no tocar ni agafar les plantes..

