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Lautor critica amb dures a el 
projecte municipal d'enderrocar la 
tanca de Monforte i estén la seua 
protesta cap al Consell de Cultura i 
Grisolía per no condemnar-Io. 

ra anem d'espotis. Uns més 

A grans que els altres, pero hui 
ens ticarem als jardins. Na sé 
on he llegit que volen posar ca-

meres de seguretat als jardins per controlar 
el vandalisme. 1 ¿qui controla el vandalis
me deIs que volen desvirtuar el jardí de 
Monforte? No m'acabe de creure que hi 
haja professionals que puguen redactar un 
projecte seriós per enderrocar la tapia que 
el defén. Ni comprenc que un Consell de 
Cultura no en proteste. Fa cent anys, l'altra 
banda del riu era periferia rural; els ciuta
dans o urbanites només travessaven el 
pont del Real com a excursió dominical o 
festiva. Una altra cosa era la via que feien a 

El Jardí de Monforte entre camins i séquies (1925). LEVANTHMV 

la inversa els pobletans de Benimaclet, del 
Cabanyal o d'Alboraia, o els llauradors de 
l'Horta. Miraven uns, admiraven els altres 
com a recintes tancats els horts, algunes 
barraques, uns quants molins. El camí de 
Benimaclet -ara carrer de Monforte
passava descrivint una pronunciada corba 
entre els horts de Ripalda i Romero, a un 
costat, i el del Santíssim, per l'altre. Ara hi 
tenim «la Pagoda» i el que resta del jardí de 
Monforte i, a l'altre costat, el col·legi de les 
Esclaves. El molí de Rams va cedir I'espai a 
la clínica de l'Esperanc;:a. Abans hi hagué 
darrere les tanques un castellet de cante de 
fades que es va fer construir la comtessa de 

Ripalda a la ti del segle XIX per l'arquitecte 
JoaquimArnau. I.:atac al patrimoni va co
menc;:ar l'any 1923 amb el Palacio de Mues
tras que ja va mossegar ambdós jardins, 
pero la destrucció del castell romantic s' es
devingué el 1968-69. Ara hi tenim la balu
ema de «la Pagoda». Darrere unes altres ta
pies hi havia l'hort de Romero -ara diem 
jardí de Monforte- que un burgés enri
quitva construir entre 1849 i 1860 per al 
seu propi gaudi. Hi intervingueren després 
jardiners insignes i els anys 1950 o 1960 
-si no estic mal inforrnat- un alcalde 
franquista el va salvar de la destrucció 
quan les maquines estaven a punt d'asso-............... --------------
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lar-lo (convertir-lo en solar!). No sé si els 
ciutadans que s'estatgen a «la Pagoda» de
sitgen més accés al jardí tancat: al cap i la ti 
en tenen un de propio El que puc dir és que 
no tots els estadants de l'altra banda del 
carrer de Severo Ochoa (que va imposar 
algú, eliminant equivocadament el nom de 
Ciutat Universitaria) volen que s'enderro
que la tanca originaria del camí de Beni
maclet. Tome al principio El senyor Griso
lía, tan preocupat pel patrimoni, proposa 
cameres per a vigilar el vandalisme als jar
dins. 1 el vandalisme que el Consell Valen
cia de Cultura aprova sobre la tanca del jar
dí de Monforte ti sembla bé. Un desticaci . 
¿Sabeu, a més, que la malifeta s'ha de su
fragar amb fons del Plan E de Zapatero? 
Banyuts i pagar el beure! ¿ Qui ho ha de co
brar? Ací cal gratar. Convindria aclarir que 
l'espoli és tan condernnable com el del Ca
banyal. El «jardí secret» de Monforte, el tra
vessava la séquia dJ\Jgirós, un deIs brac;:als 
de la de Mestalla, en part desviades quan 
s'obrí el «saló» enjardinat que acabaria sent 
el passeig de Valencia al Mar. Mai no hi va 
haver problemes d'hurnitat, més aviat al 
contrario No té trellat aclamar-se ara a la 
protecció deIs arbres «peIjudicats» per la 
paret (o per l'aparcament soterrat?). 
PD: Endrec;:a aFerran VillaIonga. Fa uns 
quant anys, pero te'n recordaras: duies un 
brac;: en cabestrell i la cosa passava a la 
Conselleria de Cultura. Et vaig recordar 
que el conseller eres tu i no Tarancón, que 
deia «haver arribat l'hora de Cánovas, des
prés de Sagasta». Aquell dia nefast es va 
«liquidar» la Institució Valenciana d'Estu
dis i Investigació (IVEr). AlIo del sistema 
deIs dos grans partits que evocaves al teu 
lúcid article del dia 16 de febrero No ho dic 
per res. Per altra banda, els que creiem en 
alguna cosa t'agralm la teua valenta defen
sa del jardi. Vale. 


