
Carolina Álvarez 
 

A Na Carolina li agradava passejar per la Devesa les 

vesprades de primavera. I com Roc ho sabia, per allí que 

apareixia ell. 

-Hola Roc, vine!-  

-Bona vesprada, Carol- 

-Roc, no em digues Carol! Puc ser la teua iaia. Almenys, dis-me Carolina- 

renyia la senyora Carolina Álvarez a Roc. 

- D’acord, ho sent Carolina- 

Roc s'acostava i passejava al costat d'ella pels pins 

blancs, les garroferes, les alzines, els eucaliptus, els 

margallons o les murtes, entre les moltes altres 

espècies que habitaven la Devesa del Castell i que Na Carolina li anava 

mostrant fins a arribar junts a la pèrgola, on esperaven un pitxer d'orxata 

molt fresca i mitja dotzena de fartons casolans… Roc se'ls menjava en dos 

segons, baix la complaent i afectuosa mirada de Carolina Álvarez Ruíz. 

 

-Què estudiaràs de major? 

Roc es quedava pensant per a encertar amb la resposta, 

fins que contestava: Botànica o jardineria. 

-Molt bé, ací sempre tindràs la teua casa. 

La vesprada finalitzava amb una abraçada i un bes de comiat.  

-Fins a la setmana que ve, Roc- 

-Adeu, Carol…ina- Roc tutejava amb un encant especial que es reflectia en els 

seus grans ulls negres, i llavors sempre li arrancava un somriure a Dª Carolina 

Álvarez Ruiz. 

 

 



 

 

El Col·legi Major Sant Joan de Ribera de Burjassot 

naix de la voluntat de Dª Carolina Álvarez Ruiz 

qui va decidir, l'any 1912, destinar els seus béns a 

una fundació que oferira la possibilitat d'estudiar a 

joves sense recursos 

econòmics. 

 

Per part seua, el jardí de la Devesa de El Castell reuneix 

una bona mostra d'espècies pròpies de la vegetació i el 

bosc mediterranis. A més, el jardí s'ha senyalitzat amb 

peanyes explicatives amb informació sobre les principals 

espècies que l'habiten i està sembrat de llocs idíl·lics per a 

passejar o asseure's a gaudir d'aquest bell lloc,  ara obert 

al públic per a sort de tots. 

 

            TLM


