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Canvi 
Climàtic 
Editorial 

Ans de tot, vos preguem que ens disculpeu per la tardança al editar el 
següent número, perquè hem tingut algun que altre problemeta per falta 
de temps, a més d’escasses col·laboracions, però el Pedregar nº 3 ja està 
al carrer. Gràcies a tots i a totes. 

Hem volgut fer menció especial sobre tota la lluita que la Colla i altres as-
sociacions van portar fins al final, sobre el ja desaparegut, Pont Vell. 

Sí, sí, sí...! El Canvi Climàtic ja està aquí! Enhorabona..! A tots els nostres 
mandataris que per fi s’han adonat que el calfament global, els afecta més 
econòmica que mediambientalment, milions de veus de tots els i les ecolo-
gistes de tot el món, que estan farts, i diem farts..! D’advertir-ho des de fa 
més de 20 anys. 

Enhorabona...! Sí...! Ara que el problema, ja és un problemot, i que la bom-
bolla està a punt d’esclatar, volen arreglar alguna cosa, on sembla més 
que, un polític retirat vullga omplir-se les butxaques, fent pel·liculetes, o 
per a vendre samarretes amb el lema : Stop the Global Warming ! Oh! Que 
güay que sóc...! 

I ara que venen les eleccions, els partits polítics s’enrecorden de nosal-
tres. 

I recordem que tots els dies al món seguixen morint persones de totes les 
edats i sexes, per a que el primer món s’enriquisca encara més, amb el 
mercat d’armament. 

Esperem que este número siga del vostre gust, i ja sabeu que podeu 
col·laborar com siga a la nostra Colla, a la penúltima pàgina trobareu 
tota la informació. 
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“ Reflexiona, rebutja i actua ”  
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Marxa en bici al fondo

La baixada

El passat diumenge 25 de febrer, tres 
membres de la Colla vam fer una 
marxa en bici a la tolla que té 
l’associació AHSA a un zona pròxima 
del paratge natural de El Fondo. 

Haguera sigut millor sinó fórem tan 
poquets, però davant tot, va ser un 
dia agradable i un bona experiència 
per als assistents. 

Com el dia convidava, gaudirem d’una 
baixada molt tranquil·la fins la Venta 
de la Ursula sense quasi esforç, 
llavors fou quan decidirem desviar-
nos una miqueta per observar el pas 
del riu Vinalopó que se situava a 
escassos 10 minuts. Tenia un aspecte 
més saludable del que estem 
acostumats a vore pel seu pas a Elx, 

no era poca cosa, sinó que portava 
prou cabdal d’aigua, amb un aspecte 
semi-cristalina.

Després d’una pixadeta, varem desfer 
el camí, atarantàrem a uns visitants,  i 
ja ens ficarem cap el camí que 
conduïx a la tolla d’AHSA que anàvem 
buscant.

Esta badina és un antic abocador que 
AHSA va comprar i transformar al que 
hui és. Allà estàvem asseguts a 
l’ombra d’una caseta que es prestava 
per l’ocasió, recuperant forces, quant 
ens va sorprendre la visita d’una 
perdiu disfressada d’àguila, on la 
mateixa, ens argumentava que estava 
d’incògnit per a que l’home no la 
caçara.

La pujada

Després del merescut descans, ens 
posàrem les piles, agafàrem les bicis 
y cap amunt, com no volíem tornar pel 
mateix camí que l’anada, es va decidir 
pedalejar cap l’aventura y mos vam 
tira per el cami que donaba a la 
charca, pero en direcció contraria al 
lloc d’adés.

Als pocs minuts arribàrem a un poble 
fantasma, ple de cagarrades de 
borrego, on cases abandonades 

omplien el decorat que ens envoltava, 
quatre cotxes i un puticlub. Quan el 

van deixar enrere, ja estàvem 
perduts, però un home amb accent 
murcià ens digué que seguirem un 

camí lateral, i allà que anàrem, el cas 
va ser, que després d’una estona a la 

bici, ens adonàrem de que un altra 
vegada havíem tornat a El Fondo. 
Finalment a casa feliços i satisfets 

d’una eixida un tant estranya.

AHSA ( amigos humedales del sur de Alacant )



Marxa Nocturna
El passat dissabte dia 17 es va 
organitzar una marxa nocturna per 
gaudir de la natura en horaris 
desacostumats. Després d’arribar al 
lloc on havien quedat, tot seguit van 
agafar el cotxe i aplegàrem fins la 
costera del Catí on deixàrem el 
vehicle per caminar fins el lloc 
d’assentament ( la cova d’El Raig ) 
Quan van arribar, observàrem que la 
gent que puja a la nostra Serra seguix 
deixant al seu pas ronya i fem, com 
per exemple, el pou.
He de dir que durant el trajecte 
constatàrem amb pena, que les 
canteres que hi ha al voltant de la 
serra del Poble, van creixent i s’han 
menjat un bon tros de serra. En un 
altre número parlarem més 
detalladament d’estes. 
Bé, després de deixar les coses al 

nostre indret, van sopar i després 
d’una amena sessió d’acudits i amb 
bon humor, es va disposar a 
començar la marxa, que a causa del 
vent va ser curta una mica deslluïda, 
però malgrat el temps, gaudírem de 
bon tros la Serra de nit. Percebríem la 
contaminació llumínica que es pot 
apreciar des de l’altitud, dir que a 
Crevillent es va vore el bon resultat 
del canvi de il·luminació del seus 
carrers amb el contrast del nostre 
voltant. Amb açò vull dir que no sols 
tenim que demanar als polítics, sinó 
que nosaltres també podem aportar i 
molt, per canviar la situació a la que 
ens trobem. Finalment ens anàrem a 
dormir-la, i algun matinador va fer la 
seua marxeta de matutina i al hora 
d’esmorzar ja aviem baixat. Salut i fins 
i l’altra.

Replantació a La 
Vella
Com a part de les activitats de la Colla 
per al mes de Febrer, el passat 
diumenge 11 eixírem cap a La Vella a 
fer una petita replantació amb els 
plantons que ens van donar pel dia de 
l’arbre.
Al voltant de les 10 del matí van eixir 
des del passeig Donants de Sang, 
camí del cim en dos cotxes (érem 9 
persones + 1 gosset). Una vegada allí, 
mentre un dels cotxes pujava les 
eines, la resta van fer l’últim tram a 
peu, donant un agradable passeig.
El lloc on van decidir fer la replantació 
va ser una vessant junt al pou que hi 
ha, com he dit abans, per la zona de 
La Vella. Un lloc prou accessible i 
amb la facilitat de poder tindre l’aigua 
necessària per a l’abast. Bàsicament 
van plantar tamarit, coscoll i tomello, 
sempre buscant la protecció de 
l’espart que hi ha per la zona.

I així, amb molt bon ambient i plantant 
xano-xano se’ns va passar el matí. 
Gràcies a les plogudes dels dies 
anteriors, la terra estava humida i no 
va ser necessari regar el que 
acabàvem de plantar.
Una vegada acabat el treball, van 
devorar d'un merescut esmorzar (que 
fam dóna la serra :D) amb les vistes 
de la Vega Baixa i el Baix Vinalopó de 
fons. Al voltant de les 2 del migdia 
vam emprendre camí de tornada cap 
al poble. Alguns als cotxes, i altres 
valents van ajuntar forces per baixar a 
peu fins al poble serra avall.



Tomillo, Thymus vulgaris
Planta aromática de hojas perennes, con numerosas flores de color rosado y una 

altura de 10-30 cm. Florece en primavera. Necesita abundante luz, es poco exigente en 
cuanto a la naturaleza del suelo y resiste bien las heladas y sequías moderadas. Es 
abundante en sitios secos, áridos y pedregosos. Se recolecta entre abril y mayo. 

Se trata de una planta con gran tradición en la herboristería. Se utiliza par aliviar la tos, 
los trastornos digestivos (flatulencia, digestiones pesadas) y para combatir la 
inapetencia (una infusión de flores y hojas tomada antes de las comidas). Es un remedio 
eficaz contra la diarrea leve y se ha utilizado tradicionalmente para combatir los 
parásitos intestinales. Enjuagarse la boca con una infusión de tomillo combate el mal 
aliento. En uso externo es antiséptico, bactericida, vermífugo, revulsivo, cicatrizante, 
antivenenoso, parasiticida, antipútrido y antirreumático. Se utiliza en dermatosis, 
forúnculos, heridas, leucorreas, cuidados de dientes y encías, desinfección cutánea, 
caída de cabello, reumatismos articulares y musculares, piojos, etc. En afecciones 
respiratorias (gargarismos).

Seguramente debido a sus propiedades digestivas, es una de las hierbas más 
utilizadas como condimento. Combina bien con estofados, escabeches y todo tipo de 
salsas. Si se utiliza en platos muy grasos, facilita su digestión y realza el sabor. Perfecto 
con el pollo asado.
. 

1: hoja; 2: flor sin abrir (vista anterior); 3: flor 
abierta(vista posterior); 4: flor (vista anterior); 5: 
flor (vista lateral); 6: flor en sección longitudinal; 
7: flor femenina; 8: estambres antes de la 
dehiscencia; 9: estambres tras la dehiscencia; 
10: grano de polen; 11: flor desprovista de corola 
y con el cáliz abierto, mostrando el anillo de 
pelos en su garganta y el gineceo; 12: gineceo; 
13: cáliz en la fructificación (el fruto está en el 
interior del tubo); 14: clusas (fragmentos 
monospermos del fruto); 15: clusas en sección
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 Articles d’opinió

>>> Gaia soc joc  
Avís!. No es pot prendre el meu article com una guia(digues-li guia espiritual, digues-li 

bíblia... ) a seguir. És un article on la seua única fi és conscienciar, donar un sentit a la nostra 
percepció del món com més propera. 

Aclarit aquest punt... deixe en el vostre criteri i elecció sacar les vostres pròpies 
conclusions.

Jo sempre he considerat; bastant freqüentment; al humà com un ésser global(teniu en 
compte aquesta terminació més avant), un centre d'alguna cosa difícil d'entendre, primer 
direm; o millor, intentarem explicar el perquè de l'evolució de les espècies(de la manera que 
siguen), per quina raó van tots buscant eixa evolució que lleva, a la seua volta, a la perfecció. 
Conclusió, esta qüestió té una resposta simple i eficaç, i es la cerca de la perfecció(com he 
nomenat abans). No dic que siga la correcta, però una de les tantes possibles. L'evolució cerca 
la millora de l'especie. Per superar-se a si mateixa i convertir-se en qualsevol cosa que perdure 
i tinga la via més concorde amb el seu voltant. Tot 'astò' és la típica i famosa qüestió(esta clar, 

que la nostra qüestió està més manipulada i 
complexa) de: Qui som?, D'on venim?, A on 
anem?...

Deixaré aquest tema que desvia lo que seria 
el tema central que vull tractar. I deixeu-me que 
intente; a partir de paraules escrites; mentalitzar-
nos d'un paper més important del que puguem 
creure que ocupem en la nostra 
curta(relativament) vida. Curta en respecte a 
l'ésser global(ací esta el terme anteriorment 
nomenat) que és la terra.

Comence reprenent lo que jo freqüentment 
considerava al humà, el tenia com un conjunt de 
éssers individuals que formen lo que es el nostre 

jo conscient(es dir, l'home es el resultat de la unió de tots ells, unió d'éssers individuals, que 
seran en definitiva, qui els formen) respecte a l'espai i el temps. Nosaltres no som més que 
una mena de representació, d'interacció amb el mon reial... (...)Deixem els termes 
filosòfics(soc un negat per a ells).

Ara bé, si no és per la perfecta coordinació i funcionament correcte de les tasques que 
ocupen cadascun dels éssers individuals(les cèl·lules, òrgans,... etc) no seriem aqueix “jo 
conscient”. Tots els “éssers individuals” tenen una fi: la nostra supervivència i el nostre 
benestar. Ells tenen com a paper fonamental processar recursos i donar-nos la vida. Donen la 
vida al nostre “jo”(espai-temporal). Nosaltres existim gracies a ells. Cadascun lleva a terme el 
seu paper individual per a una fi col·lectiva... la vida.

Resulta que aquesta teoria es mantinguda per algun arrel de la medicina. No 
exactament així, però a més d'un científic se li ha vingut al cap(sorprenentment no soc l'únic 
que la estat pegant voltes a l'assumpte, nosaltres estem formats per éssers individuals que es 
socialitzen per un bé comú).

En resum, som un ésser grandiós resultat del treball en equip de molts éssers 
individuals minúsculs. I ells tenen una màxima prioritat, un primer objectiu, la nostra vida, una 
vida sana, una vida llarga, una vida plena... i ells que saquen a canvi?... la seua pròpia 
supervivència, la seua pròpia vida... es di, vida aporta vida. No pareix una relació bastant 
equitativa i equilibrada?. Tots guanyen. Tots viuen. Tots tenen un objectiu.
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 Articles d’opinió

Que passaria si una de les dos parts, ja siga el jo conscient o l'individual, pren el seu propi 
destí i no vol prendre el seu paper en la relació(es dir, pensa egoistament sense pensar en les 
conseqüències?)... exacte, el sistema, el conjunt, es mor. 'Aixina' de directe, es mor. 
S'autodestrueix.

Per posar un exemple, un home o una dona decideix deixar de seguir els consells tant 
repetits per el ministeri de sanitat i per els metges i fuma 5 paquets per dia, 6 els festius... 
dons de la 'fumarra' que té en els pulmons, col·lapsen tot el sistema respiratori i simplement 
es van podrint els òrgans. La respiració es torna d'un so paregut a una 'marxeta' mortuòria i 
poc a poc el conjunt es va desgastant i al final tot s'acaba i es mor tota eixa globalització 

d'éssers, per culpa d'un egoisme, ja siga intencionat o 
no, o per simple comoditat, tot s'ha anat a pique i han 
pagat tots per una irresponsabilitat que ha llevat a 
tots contra la seua voluntat a desaparèixer(Paguen 
justs per pecadors). 

Però ara imaginem que la intel·ligència primitiva que 
té una de les nostres cèl·lules, decideix que fins ací ha 
arribat i ja no té(anem a di) gana de treballa i ja el 
paper que cobria en el funcionament del cos es va 
degradant poc a poc, i be, anem a di que eixa cèl·lula 
té una curta 'via' i mor, i es reemplaçada... be, no 
passa res, el cos tornaria a restablir la part afectada 
per si soles i la VIDA seguiria normalment. Però i si 

aquest acte no es realitzat per una cèl·lula, sinó per un grup d'elles... i es més, les cèl·lules 
noves segueixen realitzant aquest acte irresponsable i egoista... el resultat de tot es que el cos 
es mor, els éssers individuals moren, el nostre jo(espacial-temporal) mor... la VIDA 
desapareix. Ara sens a quedat una visió bastant humanitzada, bastant propera. Esta clar que 
ara podem 'vore' els efectes directes de lo que 'vullc' exposar a continuació.

 Ara, i si nosaltres som les cèl·lules. I el cos que nosaltres(com a cèl·lules) formem és la 
terra?. Podríem plantejar-ho així, 'vitat'?. I perquè deuríem plantejar-ho així?... perquè si ho 
plantegem així aconseguirem mentalitzar-nos que nosaltres som els que li donem la vida igual 
que se la podem furtar(a la terra). Nosaltres som els encarregats de mantindré-la. Ja que 
nosaltres igual que vivim gracies a la terra, nosaltres tenim que cuidar la mateixa terra... vida 
per vida. Es el mateix tracte just que abans. Som part del seu cicle vital, i ella es part del 
nostre cicle vital. “El temps corre tant per a ella com per a nosaltres...”(Extract literal de la 
cançó de més abaix).

Sols me queda pensar que si anem(nosaltres, la humanitat) en contra del nostre cos(la terra), 
som un virus(virus, concepte també reflectit; que jo sàpiga, segur que hi han mes; en la 
pel·lícula “The Matrix”). Un càncer. Hui per hui estem matant-la, sense importar-nos res. 
Dintre de poc, no haurà aigua neta(la seua sang), no haurà ni oxigen ni boscos(els seus 
pulmons), acabarem amb la capa d'ozó(la seua pell), no hauran animals ni vegetals(els seus 
òrgans vitals)... estem firmant la seua sentència de mort. Tal volta nosaltres siguem la seua 
vellesa, els símptomes de que ja no es una deessa tant jove com 'ans'. Tal volta, en realitat, li 
ha llegat l'hora. Tal volta, ja no esta en els seus millors temps. Tal volta, siguem uns enviats 
per alguna entitat que se'ns escapa de la raó per acabar amb ella per tindre una edat ja molt 
elevada. Tal volta, som la seua sentencia de mort.

Jo crec que no ho som. Jo crec que tal volta, som el seu remei si volem. Tal volta, podem ser 
la seua sentencia de vida... si volem!. Som part d'un cos. Som part d'una vida. Ella es la 
nostra vida. Siguem la vida, no la mort.

Fa poc vaig tindre la sort d'escoltar la meua idea plasmada en una cançó, és d'un grup que 
s'anomena “NdNo” i la cançó es diu “Ciclo vital”, vos la recomane, 'sinse' més 
contemplacions vos mostre la seua lletra(bastant clara):
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“Al menos voy a veros sudar, agonizar
pensais escapar de este invernadero.
Quiero llorar, por abusar vais a lidiar
con mas de un aguacero, pero negar
que hay que cambiar, que ya no doy mas.
Se os ha acabado el tiempo de reclamar,
tendreis que enmendar, primero.

Gaia, SOY YO(Som nosaltres, les celules).
Gaia, soy yo.
Gaia, soy yo.

(HE!)No ven, pierden el equilibrio en vez de pensar,
quieren caminar sobre el mar,
tocar el cielo que van a quemar al pasar si son mi 
virus letal.
Soy parte de su ciclo vital.

¡Cuenta atrás!.
Ojos que le vieron ir
nunca le verán volver.
Si, para ti y para mi corre el tiempo aqui.
Aqui, el tiempo corre para ti y para mi.

Para ti y para mi corre el tiempo aqui.
Aqui, el tiempo corre para ti y para mi.

(HE!)No lo ven, pierden el equilibrio en vez de pensar,
quieren caminar sobre el mar,
tocar el cielo que van a quemar al pasar si son mi 
virus letal.
Soy parte de su ciclo vital.

(HE!)ESTANDO A SUS PIES, ME RETAN EN ESTE 
PULSO(Si!).
LO VAN A GANAR, NO ES NADA NUEVO.
PORQUE... QUIEREN CAMINAR SOBRE EL MAR,
TOCAR EL CIELO QUE VAN A QUEMAR AL PASAR
SI SON MI VIRUS LETAL.
SOY PARTE DE SU CICLO VITAL.

Como lo hemos hecho tan mal,
como me he dejado llevar.
Si yo aun quiero caminar sobre el mar,
tocar el cielo que voy a quemar al pasar
SI SOY SU VIRUS LETAL.”

Vaig a donar-vos la meua interpretació de la 
cançó:
Tota la cançó parla en primera persona. I és 
com un diàleg de la terra amb... podria ser amb 
si mateixa. Ella veu lo que li estem fent. La vida 
que li estem fugint. I ella ens torna la seua 
agonia amb desastres naturals. Som el seu virus 
letal. Ella es part del nostre cicle vital, si ella 
mor, nosaltres morim amb ella. El temps de la 
mort corre tant per a ella com per a nosaltres.
En els dos últims paràgrafs, em detindré més.
En el penúltim paràgraf, parla com si fora 
encara la terra(la deessa Gaia). Diu -”ESTANDO 
A SUS PIES”- això es veritat, ella ens ho oferix 

tot, oxigen, menjar, aigua, sol... vida. La estrofa seguix dient -”ME RETAN EN ESTE PULSO”- 
déu!, la humanitat es molt egoista, sempre vol més, i més sense acceptar conseqüències. La 
'vitat', pense que volem coses innecessàries des de el punt de vista de la supervivència(de la 
especie, de tot). I després ens queixem de que 'haisguen' conseqüències?. Esta clar que 
aquestes no son agradables... però?... no es veritat que les vèiem venir?.
I ja en l'ultim paràgraf parla des de el punt de vista de la humanitat ............
..........
..........
sense comentaris per la meua part, jo crec que queda ben clar, no?.

P.S: Si algú vol sentir la cançó, que es compre el CD de NdNo que es diu Quatro. O si 
tant sols vol escoltar esta cançó que pregunte en la colla per ella.
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per Joan Carles Campello i Mas “Cureta II”

La pilota és l'esport nacional valencià. L'origen es perd en el temps però no la seva identitat.  
Aquest esport ha estat representat en la seva puresa i genuïnitat, al País Valencià, pel raspall  

i les llargues. Així, doncs, es coneix popularment com a PILOTA VALENCIANA.

A Crevillent, la història més recent ens demostra l’arrelament que la pilota té en la nostra 
cultura malgrat l'abandonament majoritari i la fredor indiferent que hi pateix avui.

Prova d'açò és el carrer que actualment s'anomena "Ramón i Cajal" però que sempre ha sigut 
"el carré de la pilota". Un carrer xicotet, 
estret, vetust, típic de poble. Un carrer que 
encara conserva l'essència del que fos 
Crevillent, a pesar de "la bogeria 
urbanística", i que per les seues 
característiques va ser durant molts anys 
testimoni d'un dels espectacles més 
fascinants que es poden contemplar: les 
llargues.

D'altra banda, a la façana de l’església de 
Betlem es jugava a frontó mentre que als 
trinquets es practicava la modalitat de salt 
de corda.



  Això és, als trinquets. A principis del s. 
XX es construïren tres trinquets, tots ells 
fets amb molt sacrifici i esforç per 
distints particulars. Aleshores 
esdevingué encara més afició, més 
jugadors i més goig popular. Era com 
un ritual anar-hi a veure el joc esforçat, 
dur, el cor, els crits, el dolor, els 
sentiments, la desil·lusió, l'alegria, el 
guanyar o perdre, la derrota o la 
victòria...

Aquests trinquets, ara desapareguts, 
eren coneguts amb els malnoms dels 
seus propietaris, és a dir: "el trinquet de 
la Pasqualeta", "el del Tio Mingeu" i "el 
del Toni el encanyonaó".

La guerra civil i la postguerra suposaren 
un contratemps per al desenvolupament 
del nostre esport, entre altres motius, per la 
pèrdua i l'exili de molts jugadors.

Als anys 40, el gremi dels "filaós" 
suposava, pràcticament, la totalitat dels 
pilotaris ja què la variabilitat horària 
d'aquest treball els permetia la seva 
pràctica. Treballaven a preu fet, segons els 
encàrrecs i plantaven les seves eines de filar 
en un bancal, carrer o pati. Per açò gaudien de la suficient "llibertat" per visitar-se, fer xerrades 
i arreglar partides. Si calia, recuperaven el diumenge i lliuraven el gènere elaborat durant la 
setmana aqueix mateix dia, sent dilluns quan més partides es jugaven, Cal dir que eren 
pilotaris atlètics, ja què filar a mà suposava per al filador un gran esforç físic perquè hi havia de 
caminar des de la roda fins al punt d'enganxament una mitjana de 25 m el més ràpid possible. 
Cada dia, per guanyar-se el jornal, un filador hi havia de recórrer uns 20 o 30 km.

Les travesses eren sempre gastronòmiques, és a dir, es jugaven 
una gatxamiga o una "perola d'arròs i mondongo", plats típics de 
Crevillent. Tot açò s'hi acompanyava d'un bon vi, una colla 
d'amics, comentaris de les partides i bon humor.

El trinquet del Tio Mingeu va quedar inhabilitat per poder jugar i 
a principis dels anys 60 es construí un altre, "el Corones". Però 
aquest va resultar un fracàs ja què estava orientat malament i el Sol 
impedia poder jugar-hi perquè no es veia be la pilota. Finalment 
fou abandonat i s'hi va instal·lar una granja avícola.

    Ja a finals dels anys 60, sense cap trinquet i amb el declivi del 
filar a domicili (era època de transformació industrial), el joc de la 
pilota a Crevillent va arribar al seu punt més agònic. Els 



treballadors del filar, base humana d'aquest esport, hi hagueren d'emigrar o canviar a la 
indústria de la catifa, aleshores en alça. Açò va suposar l'acompliment d'horaris fixes i la manca 
de l'acostumada "llibertat" per arreglar partides.

Malgrat estar tocada de mort la pilota 
valenciana no va desaparèixer a Crevillent. 
Sembla com si hi haguera una massa social; 
això sí, molt minoritària però totalment 
encoratjada, que no volia deixar-la morir.

Aleshores, cap al 1980 el propietari del 
bar Grill (al barri de la Salut) hi construí un 
xicotet frontó que va resultar l'antídot per 
començar a curar el nostre esport malalt. 
D'ací hi aparegueren nous jugadors que, a 
més d'oferir grans partides es preocuparen 
de fundar el Club de Pilota Valenciana de 
Crevillent i formaren dos equips de 
llargues per a la lliga provincial.

L'any 1990, Crevillent va rebre la visita 
del millor jugador de pilota de tots els 
temps, el mite de la pilota valenciana: 
PACO CABANES "EL GENOVÉS". 
Aquest va jugar una partida d'exhibició 
contra alguns jugadors locals.

Deu anys desprès, al 2000, la 
Cooperativa Elèctrica "Sant Francesc 
d'Assís" va portar la SELECCIÓ 
VALENCIANA de pilota que va jugar 
una partida al Passeig del Calvari en un 
dia de festa i davant nombrosos 
aficionats.

Avui, el Club de Pilota Valenciana de 
Crevillent compta amb dos equips 

inscrits en la Lliga Provincial de Llargues i, a més a més, treballa perquè l'Escola de Pilota 
Valenciana de Crevillent, creada l'any 2004 siga el referent de la pilota valenciana al sud del 
País Valencià.

Des del Club de Pilota de Crevillent seguim i seguirem lluitant per dignificar la pilota, perquè 
recupere el seu espai social i perquè no mora i esdevinga un costum o una tradició en la 
memòria d'aquells que en gaudiren. 

Faig constar el meu agraïment a en Manuel Penalva “Manolo el Culón”. Gràcies per la teva 
saviesa.

“Queda clar, per tant, per a tothom, la meua carta de naturalesa. No és miracle, ni és un 
malson; m’ha tocat, i és la meua feblesa.”  (O.Montllor)



El cambio climático ya está aquí

¿Qué ocurrirá cuando el calentamiento global llegue a su cota máxima?

Rusia ratifica Kioto
Gran paso contra la amenaza 
del Cambio Climático.

Renovables
Las tecnologías renovables están 
disponibles hoy en día, contamos 
con un potencial y una diversidad 
suficiente para plantearnos un 
escenario 100% renovable.

Más de 5.000 personas exigen 
a Montilla un etiquetado 
eléctrico uniforme y fiable
El Congreso de los Diputados ha 
aprobado una ley que incluye el 
etiquetado eléctrico.

Pasar de las palabras a los 
hechos para frenar el cambio 
climático

Se hace imprescindible que los 
políticos actúen por fin para evitar un 
cambio climático catastrófico.

El Cambio Climático por fin 
llega al Congreso

Esta convocatoria se hace 
coincidir con la reunión en París 
del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático

4.000 manifestantes contra el 
Cambio Climático en Madrid
La manifestación en el Día de la 
Tierra reune a más de 4.000 
personas dispuestas a exigir 
medidas para luchar contra el 
cambio climático.

Todavía no es demasiado tarde
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BOUS, cultura o tortura???
Hola. Hem dic Josep. Soc un anti-taurí declarat. 

Mire endarrere i m'avergonyisc de tota la “festa 
nacional” en la que he col·laborat directa i 
indirectament. Em sent desolat per tot el que he 
provocat i he contribuït a que se produira. Com 
podia ser jo un màxim defensor de una barbàrie?... 
em vaig adonar que la ignorància era la capa 
visceral que ocultava el fals plaer d’una festa. Una 
festa totalment destructiva. Una festa on el plat 
principal era una vida. Una vida tractada sense cap 
respecte. Com un objecte sense drets ni 
sentiments(esta clar que no tenen els sentiments 
tant complicats com nosaltres... però els bàsics son 
tant important com els complexos). Es un “ritual” on 
tothom i tot don que participa, jutja la seva vida com 
si estiguera destinada a eixa mort per “un dret 
celestial”(o “còsmic”), i lo més fort es que li(jo també 
ho feia...) nomenen “festa”, orgull nacional.

Encara recorde quant anava amb mon pare 
a la plaça de bous, la il·lusió que em feia passar el 
dia amb ell. Des de el tribuna ens sentíem 
poderosos: la seua vida condemnada; el final de la 
seua vida; el principi de la seua mort. I nosaltres des 
de l’altura admirant el poder del home... fer de la 
mort tortuosa... un espectacle. Vergonyós.

Jo, sent un xiquet, veia com mon pare 
gaudia; com el torero, per fer el seu ofici de matar, el 
teníem com un heroi(?!). Em vaig crear una 
percepció de la matança que ocultava la veritat, una 
percepció camuflada per falses peripècies, crits 
aclamant mes sang, palmes que ofeguen, humilien, 
deprecien, xafen, agonitzen... palmes on ressona la 
rialla de la mort. Jo el tenia com un home valerós,   

El “capote” del torero ara no es de color 
encarnat, es negre. És la túnica de la mort. Ara ha 
llegat un moment on el torero es la pròpia mort. I la 
seua espassa es la guadanya. I nosaltres els deus. 
Uns deus cruels. 

Mentre tot açò passa, l’animal agonitza, esta 
confús, desorientat, desolat... esta abandonat, 
recordarà , per exemple el moments viscuts amb la 
seua mare?, el dia en que va provar per primera 
volta la gespa?, el primer dia que va vore ploure?... 
si ho fera... quin trist final, no vos pareix?. Desolació, 
confusió, agonia, desorientació... no vos pareixen 
tristos sentiments en els últims moments de la seua 
vida?. 

Els crits mortals dels “deus”(veig com mon 
pare se’n colera, li brillen els ulls) demanen mes 
mort, mes crueltat.

A la mort disfressada de torero no li queda 
mes remei que acomplir les demandes dels “essers 
superiors”. REMATA LA FAENA, pensa ell. La faena 
de furtar la vida. Donar fi al espectacle. 

Després d’una lluita acarniçada, va mirar els 
ulls del llastimós animal, li van fer l’estocada i, el 
pobre animal va fixar(per atzar) la seua mirada amb 
mi. 

Jo, en els meus 13 anys, des de aquell 
moment vaig decidir saber més de la veritat que els 
seus ulls volien mostrar-me en un últim intent abans 
d’abandonar aquest món que tant poc la respectat.

El seus ulls m’han fet descobrir la veritat. 
Ara la veritat es la que parla.

Aquest escrit, per a tu, pot ser els seus ulls... 
els ulls de la veritat:

“A ti, toro de España,
que cada tarde mueres en el exangüe corazón de tu cuna,

asesinado por una barbarie sin ventanas
de un grotesco país que por tal odia la belleza.

A ti te dedico mi combate lírico. Quiero
que, desde tu agonía, sepas:

Tu denuncia está en mi pluma.
 Tu grito en mi voz.

 Tus patas en mis piernas.
 Y tu amor en mi amor. 

Ángel Padilla, La guadaña entre las flores“

Ara seré mes tècnic. Esta festa es igual a tortura animal, tortura d'una vida. Ara parlaré des de el meu 
punt de vista mes explícit, es dir, el punt de vista del autor(es dir jo). Fa un temps vaig rebre un correu electrònic 
on explicava en tot detall, del principi a final, el art de matar. Faré un resum del text, destacant lo mes impactant i 
sobretot... real.

De tots es ben sabut que el toro, per natura no es un animal agressiu:

“El toro en libertad es un animal 
pacífico, es herbívoro, vive en manadas y 

mientras está en ellas su defensa del peligro 
es, como otros muchos grandes herbívoros, 

la huida. Usualmente es pacífico aunque 
determinadas circunstancias pueden hacer de él un animal 
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peligroso, especialmente cuando está aislado. Básicamente son 
los celos de las vacas, lo que hacen que los machos compitan y 
se muestren agresivos, situaciones de cría... el miedo... etc... Su 

forma de combatir es empujando con las testuces (no con los 
cuernos) hasta que uno de ellos cede, esta característica es la 

que se aprovecha en el toreo.”

“El toro es aislado de la manada y asustado, lo que le 
predispone para el ataque, por esa razón el toro ataca por miedo 
y no por bravura. Pese a lo que se dice, el toro berrea  y llora  y 

en ningún momento de la lidia, ésta es aceptada por el 
animal, como  su destino”

Són les raons de el perquè se ha elegit dit animal per al toreig. Partint d'eixe principi, en el que el animal 
es un animal pacífic, com aconseguir eixa fúria, tant potent, eixa ràbia incontenible del bou?. La resposta esta en 
que un dia abans el bou es tancat a fosques. Passat el dia, llega el dia de la “festa”. I es soltat a la sorra. Per 
d’inestabilitat produïda per el tancament, al sentir els crits del públic, aquest reacciona(desorientat i aterrat) 
tracte de fugir saltant les barreres, corre d'un costat a un altre, aconseguint eixa imatge per al públic d'un animal 
ferotge(però en realitat es el seu instint el que li diu que tracte de fugir, i es lo que fa, ací tenim la primer engany 
de la festa, que es una de les raons per les que Josep defenia abans aquesta tortura).

Ara, el torero te les de guanyar, això sempre. A part de que l'animal esta totalment desorientat, aterrat i 
en les banyes retallades; abans de sortir a la sorra, al bou li han penjat sacs de sorra(o qualsevol pes 
considerable) al coll per debilitar-lo durant hores. Li colpegen en els testicles, aigua contaminada amb 
compostos(com sulfats) per provocar-li un cos descompost(en diarrera), animal debilitat i abandonat. També li 
posen grassa als ulls, per dificultar la seua visió. Ha començat la seua tortura i sobretot desigualtat abans de 
començar.

Un altre protagonista(secundari) que forma part de la tortura, es el cavall de lídia. Son cavalls sense valor 
comercial, es colpejat per el bou:

“En el tercio de varas, el toro encuentra un contrincante que es el peto del caballo, así qué, los instintos, le vuelven a funcionar, el toro 
bravo no se despega del peto y toma bien las varas, pero, el toro inteligente, rehuye la pelea y ese es al que llaman un toro manso.”

El bou colpeja instintivament. Dit això, el peto que lleva el cavall no fa la funció de protegir-li, sinó que 
serveix per protegir al públic de la horrífica visió de vore els resultats dels colps. Costelles trencades, 
destripaments... i tot açò amb el pobre animal en una bena als ulls. Sense cap percepció del que passa al seu 
voltant, soles colps i mes colps i el clamor del públic. El treball del picador es simplement debilitar mes al bou, en 
cas de que el torero es veja en un animal encara fort. La seua acció de picar, provoca el perduda gran de sang i 
músculs a l’altura del coll, destrossats.

Les banderilles aconsegueixen mantindré l’hemorràgia La sang segueix sortint:
“El gancho se mueve dentro de la herida con cada movimiento del toro y con el roce de la muleta, el peso de las banderillas tiene 

precisamente esa función.
Algunas banderillas tienen un arpón de 8 cms, y se les llama “de castigo”, a las cuales es sometido el toro cuando ha logrado evadir la 

lanza del picador. Las banderillas prolongan el desgarre y ahondamiento de las heridas internas. No hay límite al número de banderillazos: 
tantos como sean necesarios para desgarrar los tejidos y piel del toro. ”

Alguna vegada, per desgràcia o per atzar, haureu vist al torero demostrant el seu valor, plantant-se 
davant del toro, i el toro ni fer menció de clavar-li una banya enmig de tot el seu negre cor. Es debut a que l'animal 
esta ja tant debilitat per les ferides de l’espina dorsal que ja no pot ni siquiera alçar el cap de manera normal:

“Cuando el toro alcanza este estado lastimero, el matador entra en el ruedo en una celebración de bravura y machismo, a enfrentarse a 
un toro exhausto, moribundo y confundido”

Ja esta arribant el seu final, el seu descans(del seu sofriment provocat injustament), es l'hora de 
l’espassa:

“El toro es atravesado con una ESPADA de 80 cms de longitud, que puede destrozarle el hígado, los pulmones, la pleura, etc., 
según el lugar por donde penetre en el cuerpo del animal; de hecho, cuando destroza la gran arteria, el toro agoniza con enormes 

vómitos de sangre. 
A la hora de matar, si el toro corre con un poco de suerte muere de una estocada, pero no como se piensa de una estocada al 

corazón si no que la espada penetra pulmones y diafragma, a veces una arteria mayor, y de ahí la hemorragia que se aprecia del 
hocico y de la boca. A veces mueren ahogados en su propia sangre ”

L'animal, encara esta viu...:
“Lo 'rematan' con la PUNTILLA de 10 cms. con lo que intentan seccionarle la médula espinal, a la altura de las vértebras 

'atlas' y 'axis'. El toro queda así paralizado, sin poder siquiera realizar movimientos con los músculos respiratorios, por lo que 
muere por asfixia, muchas veces ahogado en su propia sangre, que le sale a borbotones por la boca y la nariz. ”

Ara queda retirar el cadaver, arrastrat sense cap respecte a ell:
“Despues que le destrozan las vertebras, el toro pierde control sobre su cuerpo desde el cuello hacia abajo, sin embargo hacia arriba se 

mantiene intacto, por lo que esta conciente de todo el horror y de cómo es arrastrado fuera del ruedo. ”
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El pont Vell es va enfonsar un Divendres Sant de l’any 1946?El pont Vell es va enfonsar un Divendres Sant de l’any 1946?
EL PONT VELL,  UN MONUMENT SECULAR,  AL QUE ALGUNS L’HAN TRET LA IMPORTÀNCIA MERESCUDA;  L’HAN DESESTIMAT, 
SENZILLAMENT,  PER SER VELL.  SENSE ADONAR-SE DE QUE ÉS PRECISAMENT AIXÒ EL QUE L’ATORGA LA GRANDESA I EL VALOR 
PATRIMONIAL QUE LI NEGUEN. 

Sembla que a Crevillent tinguem un complex d’inferioritat que ens fa amagar el nostre patrimoni 
històric i cultural, és com si ens avergonyíssim del que som i del que hem sigut, i per això el destruïm. 
Hem patit  pèrdues  irreparables,  hem perdut  un llegat  centenari  dels  nostres  avantpassats  que ens 
arrelava a esta terra, que ens identificava amb ella... i, ara, també perdrem el Pont Vell? 

Acabarem  sent  un  poble  anònim,  sense  personalitat  pròpia,  sense  Història.  I  encara  pitjor, 
estem negant als nostres fills el dret de tenir-la. 

Una història que encara hi som a temps de filar, almenys la més recent, amb l’ajut dels majors  
que de tant en tant ens conten alguna coseta; i amb els documents, amb l’arxiu. Millor dit, amb les 
referències documentals d’altres pobles que sí han sabut i han volgut conservar-la i alguns documents 
que encara sobreviuen en l’arxiu del nostre Ajuntament, això sí, no més antics del s. XVIII.

Gràcies a ells hem sabut que el pont Vell no és nou, no ha estat reconstruït, almenys als anys 
quaranta. 

Quan els més majors ens diuen que aquell 19 d’abril de 1946, Divendres Sant, es va “afondre” el 
pont, es refereixen al clot que es va fer a bona part de la calçada. I recorden com, per anar des del barri  
del Pont a la Plaça o des de la Plaça al cine, havien de passar pel damunt dels taulons de fusta disposats 
a manera de passarel·la, amb llistons verticals que subjectaven un passamà de corda.  

En esta època, el pont estava 
al  Km.  49.713  de  la  “Travesía  del 
Camino Nacional nº 340 – Cádiz y 
Gibraltar  a  Barcelona”  i  per  ell 
circulava trànsit pesant que, tot i no 
ser  massa  abundant,  podria  haver 
ajudat a afeblir un pont centenari de 
paraments  verticals  acostumat  a 
resistir el lleu pes dels carros. No és 
d’estranyar  que els  anys,  el  trànsit, 
l’aigua,...  o  tot  plegat,  ocasionaren 
clots i altres desperfectes.

Com era habitual en l’època, 
estes petites cavitats es reblien amb 
runa, material que va reblanint-se al 
contacte amb l’aigua o la humitat. La 
primavera  del  46  va  ser  molt 
plujosa. Molts, recorden que desprès 
de  vàries  setmanes  plovisquejant, 
aquell  Divendres  Sant  va  caure  un 
aiguat  considerable.  Potser  el 

paviment era permeable, potser l’aigua de pluja que s’escolava per la sèquia de l’interior del pont es va 
filtrar o potser la combinació dels dos motius fera que el reble mullat, a l’augmentar de pes, exercira 
una càrrega massa pesada per a la verticalitat del parament de la cara nord del pont. El portell que es va 
produir al mur, de pedra i algep, va alliberar el reble que va anar desprenent-se progressivament i amb 
relativa rapidesa, esculpint un clot  de forma més o menys semicircular que ocupava quasi tot l’ample 
de la calçada. El pont Vell s’ha enfonsat!
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Una fotografia publicada en la revista de Setmana Santa de 1947 ens mostra la cara sud amb una 
bastida  de  costat  a  costat,  mentre  s’executaven  les  obres  de  reparació  i  restauració  del  pont  Vell,  
concretament  el talús, un mur amb el parament inclinat per reforçar-lo. I això és el que ens relaten,  
entre d’altres,  els  documents consultats.  Parlen d’una ”reparación del Puente de la Rambla”. 
Reparació, no reconstrucció.

El propòsit de reparació del pont Vell no es va plantejar l’any 46 arran d’aquest incident com es 
pot pensar, sinó que forma part d’un projecte general de pavimentació de l’antiga Carretera Nacional 
340 al seu pas per Crevillent i és objecte de projectes i reformes vàries. 

El 29 de maig de 1940 Luis Prats y García del Busto, enginyer de Camins, va redactar un projecte 
general de “Pavimentación de la Travesía de Crevillente” i en la memòria exposava que de les tres 
classes  de  paviment  proposades  en  l’avantprojecte,  “La  Alcaldía  ha  decidido  el  pavimentar  con 
adoquín mosaico el trozo de travesía comprendido entre la esquina de la fachada principal de la  
Iglesia en la Plaza de los Mártires y el final de la calle de San Sebastián, en las cercanías del puente...”

No va ser fins novembre de 1942 quan es va contemplar l’actuació en el tram on es troba el pont 
Vell. En la memòria d’este “Proyecto de Pavimentación de la Travesía de Crevillente 2º Trozo” es detalla  
que “comprende desde el principio de ella en dirección a Murcia hasta empalmar con el tramo ya  
pavimentado en la calle del General Mola, comprendiéndose también en el proyecto el ensanche del  
puente sobre el barranco (...) Los muros y tímpanos del puente no son paralelos, y así tenemos unos  
anchos entre pretiles de 5,80 y 6,85 en cada extremo del puente...”

Estes dimensions justificaven l’ampliació del pont perquè resultava estret per a la circulació de 
doble sentit i perillós per als nombrosos vianants que el transitaven. L’ampliació consistia en suprimir 
les baranes existents i construir unes voreres de formigó armat en voladís d’1,20 metres d’ample amb el  
que quedarien 6 metres lliures per al trànsit rodat.

Del  pressupost  d’execució  de  les  obres  de  382.400’57  Pta,  es  destinen  12.990.-  Pta.  per  a 
possibles reparacions de la volta i dels murs del pont. 

Cinc mesos desprès, en maig del 43, es redacta una reforma del projecte anterior degut a la 
necessitat  de regularitzar,  reforçar  i  construir  el  clavegueram  de la zona afectada per les obres de 
pavimentació. L’Ajuntament vol obligar a la “Compañía de Abastecimiento de Aguas a desplazar sus  
cañerías a las aceras, con el fin de evitar las continuas catas, que por el estado deficiente de la red de  
distribución habrían de efectuarse con detrimento del pavimento.” 

Però  la  situació 
econòmica  de  la 
Companyia i l’escassesa de 
materials  o  el  retràs  que 
haguera  suposat  la 
municipalització  del  servei 
com  a  possible  solució, 
obliguen  a  la  reforma  del 
projecte  degut  a  la 
necessitat  urgent  de 
pavimentar la travessia. La 
reforma  consisteix  en 
substituir  el  paviment 
projectat per un altre amb 
els  consegüents 
modificacions 
econòmiques  que  açò 
suposa.
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Així, es decideix utilitzar, en tot el trajecte excepte en el tram del pont, pedra de dimensions 
normals assentada sobre fonament de sorra en compte de pedra sobre fonament rígid de formigó o 
pedra mosaic. Amb el que s’obté una reducció d’un 22% respecte del pressupost anterior. 
Este  pressupost  de  les  obres  de  pavimentació  de  la  travessia,  juntament  amb  el  del  projecte  de 
construcció  del  mercat,  s’elevaren  a  1.096.472’15  Pta.  i  s’aprovaren  per  unanimitat  en  la  sessió 
extraordinària celebrada per la Comissió Gestora el dia 22 de juny de 1943. Per a finançar ambdós 
projectes acordaren sol·licitar un préstec per 975.000 Pta. al Banc de Crèdit Local d’Espanya a tornar en 
30 anualitats, i obtenir la quantitat restant mitjançant la imposició de contribucions especials per les 
millores de voreres i pavimentat.

Dos anys desprès, en la sessió ordinària del 3 d’agost de 1945, l’estat del pont fa que el 9é punt 
de  l’ordre  del  dia  tractara “de  la  ejecución  inmediata  del  proyecto  de  ampliación  del  Puente  del  
Proyecto de Pavimentación de la Travesía de Crevillente (2º Trozo)”,  on s’acorda l’execució de les 
obres i incoar l’expedient oportú per realitzar la subhasta. 

De  nou un  altre  problema,  en  dos  anys,  els  preus  estimats  han augmentat  gairebé un  27% 
motivant el que quedaren desertes, no una sinó, les dues subhastes anunciades per l’Ajuntament de 
Crevillent.  Com a conseqüència,  torna a ser necessària la redacció d’un nou projecte per ajustar els 
pressupostos a l’augment dels jornals i dels costos dels materials.   

Finalment, i amb la previsió de desviar el trànsit pel carrer del Salitre i el Camí del “Matadero” 
fins a la Carretera, les obres d’ampliació del pont començaren en febrer de 1946.

El 7é punt de l’ordre del dia del 27 de març de 1946 deia així: “...por el señor Ingeniero Director  
de las obras de Ampliación del Puente de la Travesía de Crevillente se habían suspendido las obras  
debido al estado ruinoso en que se encontraba el citado Puente, que toda vez que se encuentra en el  
Camino Nacional de Murcia a Alicante y Valencia, Camino Nacional nº 340 de Cádiz y Gibraltar a  
Barcelona,  lo había puesto en conocimiento del  Ingeniero Jefe  de Obras Públicas de la  provincia  
personalmente en visita y por oficio de fecha nueve de los corrientes a fin de se ordenase una visita de  
reconocimiento del mismo y normas a seguir para su restauración...”. 

El 10 d’abril, unes dies abans de l’esllavissada, la Comissió Gestora rebia notícies “...el Ingeniero 
conservador había girado visita a dicho Puente y había quedado encargado de la redacción de un  
Proyecto de reparación del citado Puente, que se había remitido al Ministerio para su aprobación y  
tan pronto lo fuera se procedería a la reparación urgente que precisaba...”  
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Pocs dies desprès d’anunciar que prompte s’emprendrien les obres, el 21 de juny, el President de 
la Comissió comunicava que “el Excmo. Gobernador Civil en carta particular, le manifestaba que el  
Director Gral. de Caminos informaba que se procedía a la tramitación del Proyecto de reparación del  
Puente (...) y que el libramiento se hará enseguida para dar comienzo a las obras...”

Un llarg any 46 que acaba amb un informe datat el 31 de desembre en el que l’Enginyer notifica 
a  l’Ajuntament  de  Crevillent  que,  degut  al  temporal  de  pluges,  s’han   de  modificar  les  obres  per 
reconstruir el mur esllavissat a una distància suficient com per escometre l’ampliació sense haver de 
construir  els  voladissos  i  així  no alterar  el  pressupost.  La  certificació  d’estes  obres,  executades  pel 
contractista  Avelino de la Uz Fernández, queda aprovada per la Comissió Gestora el 17 de gener de  
1947.

En març d’eixe mateix any es redacta un projecte addicional al d’ampliació del pont de Crevillent 
que  queda  aprovat  en  sessió  extraordinària  el  dia  16  de  maig,  al  mateix  temps  que  s’aprova  el  
pressupost extraordinari i una sol·licitud al Banc de Crèdit Local d’ampliació del préstec per acabar les 
obres  del  mercat  i  d’ampliació  del  pont.  Finalment,  és  el  23  de  juny  de  1947  quan queda aprovat 
definitivament el pressupost extraordinari complementari per les esmentades obres.

L’actuació definitiva sobre les obres del pont Vell es detalla en este últim projecte de l’any 47. Ell 
és la clau, ell ens confirma que el pont Vell no és nou, que aquell Divendres Sant de 1946 no es va 
ensorrar i que a l’interior encara atresora bona part de la seua història. 

     Així que cite textualment les dades més rellevants: 
“Iniciada la construcción levantando el firme (...) sobrevinieron los temporales de la primavera  
de 1946 que tanto daño hicieron en esta  zona sur  de  la  Provincia  y a causa de  mojarse  el  
terraplén de relleno y rotura de una acequia de riego que por su interior discurría se produjo un  
empuje de tierra superior a la estabilidad de los muros de acompañamiento de aguas abajo que  
produjo su derrumbamiento arrastrando también la boquilla del arco de ladrillo de 9 metros de  
luz del puente (...) por lo cual era preciso además de reconstruir el muro derrumbado procurar  
reforzar el arco y el muro de aguas arriba que estaban en condiciones análogas al destruido, así  
como sustituir el relleno de materiales arcilloso por relleno de grava que no produjesen empuje.
Al tener que reconstruir el muro de aguas abajo resulta innecesario el construir los voladizos  
(...) por lo cual se proyecta un muro de contención de tierra (...) a una distancia del eje que  
permita establecer dos aceras de 1 metro de ancha y una calzada de 5,40 m. suficiente para el  
cruce de dos vehículos en ella.
Se proyecta también la reconstrucción de la boquilla del arco disponiendo una rosca de ladrillo  
hueco (...) así como el refuerzo de los estribos y una contrarrosca de hormigón de 0,20 metros 
que proteja el trasdós del arco viejo que también es de ladrillo pero tomado con yeso.
Con el fin de proteger y reforzar el muro viejo de aguas arriba se proyecta un recalce de la  
cimentación del estribo derecho y muro mediante un repié de 1,50 x (¿) metros situado al pie del  
muro y en toda su longitud y también se levantará toda su coronación en una altura de 1,50  
metros, sustituyendo la fábrica actual en mal estado por un muro de 0,70 metros de espesor.
Igualmente se procederá a ripiar y enfardar con mortero hidráulico el paramento de este muro  
y  los  de  los  estribos  intradós  del  arco y  a  rellenar  el  espacio  entre  muros  y  tímpanos  con  
terraplén de gravas o tierra exenta de arcilla.
Una  vez  efectuadas  estas  operaciones  se  procederá  a  la  construcción  de  una  imposta  de  
coronación de muros y un pretil...
Posteriormente la Jefatura de Obras Públicas (...)  destinó la suma de 48.795,82 pesetas a la  
reconstrucción del puente, efectuando la construcción de parte del muro de aguas abajo y del  
arco y a su terminación fue emprendida por el Ayuntamiento la continuación de las obras (...)  
produciéndose la certificación de obras el mes de Octubre de 1946...
En esta situación queda por ejecutar de las obras necesarias para la total terminación de la  
ampliación del Puente, los especificados en los presupuestos parciales que se adjuntan, siendo  
por tanto preciso redactar este proyecto adicional...

El  pont  Vell  va  assumir  una  restauració  urgent  i  necessària,  per  què no  una  de  nova,  més 
conscient i reflexiva, amb els coneixements i les tècniques actuals? 
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INFORME HISTÒRIC SOBRE EL PONT VELLINFORME HISTÒRIC SOBRE EL PONT VELL
Situació i tipologia

El Pont Vell de Crevillent, també conegut com de la Morquera, es troba al centre de la 
localitat, unint el carrer de sant Sebastià amb el de Blasco Ibáñez i salvant el torrent de la Rambla. El 
monument es format per un sol arc de mig punt, dibuixant una única volta de llum que arrenca des de 
dues piles massisses, sent la més voluminosa la de la vora esquerra. Quant a la seua factura, és difícil 
d’esbrinar, puix apareix pràcticament recobert per una capa, no molt antiga, d’enlluit de ciment. Amb 
tot, hi ha diverses zones lliures d’aquesta crosta que mostren una mixtura de fàbriques: maçoneria, a la 
banda nord de la pila dreta, i algunes filades de maons moderns concentrats, especialment, en el perfil 
de la volta. 

Dades històriques
Les primeres i escarides notícies conegudes fins ara procedeixen de certs informes dels 

administradors de les rendes dels Marquesos d’Elx dels anys 1773 i 1784 (PUIG, 1999); 
(GONZÁLVEZ, 1977). Comptem però amb dades indirectes registrades en els Comptes Municipals 
de 1761 que parlen de les despeses ocasionades en la construcció d’un pont (PUIG, 1999). Donant per 
bo que aquest pont fora el que ara ens ocupa, s’ha considerat que el monument deuria haver-se bastit 
entre 1755 i 1760, tot relacionat amb l’expansió urbana i la creació del Raval de santa Teresa, nom 
antic de l’avui Barri del Pont.

Altres documents que permeten una 
aproximació històrica són les 
recentment descobertes pintures 
decimonòniques. La més antiga, obra 
de la pintora francesa Villèle 
(PELÁEZ, 2000) datada en les 
primeres dècades de 1800. La imatge 
ens mostra un pont amb arcada 
geminada que, en gran mesura, evoca 
el model de l’aqüeducte dels Pontets. 
No obstant això, una observació atenta 
permet entreveure un art diferent entre 
les dues construccions. Això és: si als 
Pontets el cos inferior que es conserva 

actualment, - àrab dels segles X-XI- presenta arcs pseudocarpanells, en el quadre es dibuixen 
lleugerament apuntats (sempre i quan no es tracte d’un efecte òptic producte de la perspectiva 
pictòrica). Els arcs apuntats són característics de la arquitectura cristiana dels segles XIV, XV i XVI. 
Exemples propers d’aquesta tipologia constructiva la veiem utilitzada en aqüeductes com el de Biar i 
el de la Rambla de Puça a Petrer. Altrament, una obra tardana amb voltes apuntades o ogivals és el 
Pont de la Maredéu d’Elx, projecte iniciat a mitjans del segle XVII i inaugurat pel Duc d’Arcos en 2 
de maig de 1705 (BLASCO et alii, 1999). De tota manera, el Pont que va retratar Villèle, tant si es 
tracta d’una construcció islàmica com cristiana, no hi ha dubte que la seua cronologia resultaria 
medieval. És important fer de notar que darreres investigacions han plantejat la possibilitat que el Pont 
Vell o de la Morquera estiguera ja en peus al segle XIV (MENARGUES, 2004). La menció en 1320 
entre de les propietats dels hereus de l’arraïs Muhammad II d’un hort anomenat del Gonter, 
confirmaria l’existència a la Rambla d’una construcció semblant, ja que Gonter significa ‘pont’ en 
àrab. Gonter procedeix de l’arrel qntr i és una forma de l’àrab primitiu valencià. Aquesta paraula tenia 
l’equivalent, en altres parts, de qantara (recordem el pont d’Alcántara a Extremadura). Si l’àrab 
clàssic es va anar generalitzant entre la població d’Al-Andalus a partir del període califal (segles IX-
X) deixant de banda el primitiu parlar, no resultaria desgavellat pensar que el pont s’edificara, com a 
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mínim, per aquelles dates, o inclús, en un moment anterior. Aquesta hipòtesi casaria perfectament amb 
la que fa poc han formulat els historiadors i arqueòlegs Enric Guinot i Sergi Selma sobre la cronologia 
de la construcció del qanat o sistema de pous i séquies de la Font Antiga de Crevillent (GUINOT & 
SELMA, 2003).

La segona pintura pertany al també francès M. Engalière qui va realitzar el quadre en 1853 
(MAS GALVANY, 2002). Deixant de banda l’estil –molt més realista- a primer cop d’ull, una sèrie 
de canvis es constaten, entre ells, el que afecta al Pont Vell. Aquest, ara només consta d’un únic arc de 
mig punt, si bé, potser, de nou, la perspectiva ens ha jugat una mala passada, tapant l’altre. De tota 
manera, tant si fora un com dos 
arcs, quedaria clara la 
diferència estilística entre els 
ponts dels dos retrats; podent 
incloure que entre 1800 i 1853 
hi hauria algun tipus de 
reforma en el disseny 
morfològic que els papers, per 
ara, no han testimoniat. 
Aquesta reforma, sembla, ha 
sigut la que en línies generals 
s’ha mantingut fins als nostres 
dies, per més que el pont es 
reparara i reforçara amb 
materials moderns en dates 
recents.

Datació i conservació del monument
Després del que acabem d’argumentar, tan sols restaria demanar que s’encetaren línies 

d’actuacions arqueològiques per tal de contrastar el que diuen els documents. Rar és el pont que al 
llarg de la seua vida no ha sofert reformes i afegits de tot tipus. L’experiència i els testimonis 
monumentals ens diuen que històricament ha hagut aprofitament sistemàtic dels elements constructius, 
més quan aquests resulten de tanta utilitat social com són els ponts. La nostra creença és que els 
crevillentins que a mitjans del segle XIX van actuar sobre el Pont Vell, reforçant-lo i eixamplant el 
seu camí, van respectar part de l’obra antiga. Amb el bastiment de nous murs, les construccions 
antigues restarien al si del Pont modern, especialment a les piles. És per aquest motiu que previ a 
qualsevol mesura, fóra bo intervenir arqueològicament, no sols de forma subterrània, sinó també aèria, 
defugint-li, per a millor avaluació, les capes i crostes d’enlluits moderns.
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 Articles d’opinió

Què us han fet Pontets?                         ?   
El passat any, l’Ajuntament de Crevillent portà a cap una suposada restauració sobre l’aqueducte d’Els 

Pontets, els quals servien per a salvaguardar el desnivell que produeix el Forat i, així, continuar amb la 
conducció aquífera provinent de la Font Antiga que servia per abastar al poble d’aigua des de temps 
àrabs. 

La Colla ecologista-cultural El Campanà va seguir aquesta restauració i la va criticar per la seua falta 
de respecte  i incoherència al bé immoble.  Durant el  procès, la Colla envià una instància a l’Àrea de 
Patrimoni  Cultural  Valencià  criticant  aquesta  tasca,  demanant  informes  oficials  del  projecte  i  donant 
alguna sugerència del què podria haver sigut una restauració en condicions seguint els actuals paràmetres 
de restauració.

Encara que tres tan sols, els aspectes negatius sobre Els Pontets són prou importants i han desvirtuat la 
seua estètica, o el que és el mateix, la seua integració en el paisatge.

-  El  primer  aspecte,  i  tal  volta  el  més 
important  en  quant  a  patrimoni,  és  el  fet 
d’haver destruït l’únic arc musulmà que hi 
quedava a l’aqueducte; aquest era el situat 
al  cos  inferior,  just  al  costat  de  l’arc  del 
camí que condueix cap al Castell Vell. La 
restauració  rebentà  la  seua volta  dotant-la 
de més altura i creant-hi un nou arc, de mig 
punt perfecte.

- El segon aspecte es refereix al concepte 
estètic.  En la  restauració  se  l’aplicà  a  tot 
l’aqueducte  un  enlluïment  d’un  color 
cremós  i  un  material  aterrosat  amb 

l’argument de donar-hi “uniformitat al conjunt”. Aquest enlluïment no ha estat basat en cap document ni 
visió històrics; el cos superior, del segle XVIII, no presentava cap mena d’enlluïment, mentre que el cos 
inferior, àrab, estava enlluït amb uns materials protectors a la plutja i no amb una argamassa d’argila i 
algep que es desprén a trossos cada vegada que plou un poc.

- Pel que respecta al tercer aspecte, és el que es podria anomenar com a  lloc artístic. Al voltant 
d’Els Pontets s’ha creat un espai d’oci i recreu amb uns banquets de formigó armat i el terra amb una 
massa uniforme d’alquitrà (on les sobres han anat a parar al mig de la rambla) que té un fort contrast 
totalment inadequat entre la massa arquitectònica, la formigonera i la mediambiental -a l’estar el lloc 
enclavat al mig de la serra-.

Per tant, amb aquests tres aspectes esmentats, la restauració no contemplà les dos premisses bàsiques 
actuals de restauració: la idea estètica de l’obra d’art i el respecte cap als elements existents en l’obra. A 
més, la destrucció de l’arc musulmà fou per l’ínfima raó de donar pas al trànsit rodat, cosa que ja deuria  
haver estat superada en aquestos temps.

El paper de les administracions (l’instància la remitírem a l’Ajuntament de Crevillent i a l’Àrea de 
Patrimoni Cultural Valencià) com ve sent habitual en aquestes qüestions fou, la d’una escarida resposta 
per part de Patrimoni i el de silenci per part de l’ajuntament crevillentí. 

Com a incís, tanta amabilitat i implicació cap al patrimoni valencià (i en concret al crevillentí) per 
aquestes dues administracions no resulta sinó, francament acollidora i satisfactòria.
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  On  trobar- nos
Al carrer Llorens, 82 Crevillent 
Pujeu per La Salut i a partir del segon pas de peatons elevat, gireu a la dreta, o 

seguiu les indicacions que trobareu al carrer de La Salut

A la  Xarxa
www.elcampana.tk     collaelcampana@hotmail.com

Per  Telèfon
651 064 032  
667 927 205

 On  trobar  les  nostre s  public a c i on s  ( Revi s t a  El  Pedre g a r  )
- Llegeix-lo a: 

A la nostra Coveta
Biblioteca municipal

            Casal Jaume I
            Casa de Cultura

- Col·labora a: 
Espiral
Casal Jaume I
C.E.U. 

                 A la nostra coveta

Estem preparant més coses de les aquí exposades, si vols tindre informació actuaitzada  
sobre el que estem realitzant, o si tens cap problema o dubte, acosta’t a la nostra cova (sense  

compromís): carrer Llorens, 82

 

 Al pròxim número
Intentarem trau-lo ans..!
 Però no prometem res ... jejeje
Reunió amb la regidora de Medi Ambient de Crevillent
  Si teniu algun tema que vos preocupa no dubteu en contactar-nos
Polígon I-13, nova urbanització al Poble, les nostres seccions i el que 
et preocupa, gràcies, un abraçada a tots i a totes, fins al pròxim..!!!

CONTRAPORTADA  per cortesia de  Rubén Sempere               
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La Penúltima

http://www.elcampana.tk/

