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Ara que vénen estes dates tan especials, no podríem deixar 

passar l'oportunitat que ens brindava fer un Pedregar mo-

nogràfic sobre les pròximes ereccions municipals del 22 

de maig. Ara tindrem l'oportunitat de votar i d'il·lusionar-

nos en la nova era de felicitat que ens prometen els nostres 

representants. A hores d'ara ja podem veure com, des de fa 

setmanes, ens prometen coses, es tiren trastos al cap 

mútuament, són els més ecologistes, els més defensors 

dels drets socials, els que et donaran les pensions més altes 

i, si els votem, viurem com a reis. Després de veure com 

actuen, us donarem algunes idees de com són de veritat i 

què volen dir quan fan les seus promeses electorals. Ara 

bé, aquí nosaltres, com sempre, patint els desvaris dels que 

ens manen. Per exemple, havem sabut que l'Ajuntament 

d'Alacant vol fer un passeig marítim a l'illa de Tabarca 

(nova Manhattan) que, a banda d'inútil, es gastarien molts 
diners i destrossarien el que queda de Parc Natural. Quina 

falta fa? 

Anem a coses més domèstiques, del poble, com estem 

comprovant, vàries zones de les afores de Crevillent s'es-

tan convertint en femers il·legals, en altres s'estan alçant 

unes torres d'edificis blancs enmig de polígons industrials 

i, en d'altres, novament estan arrasant i movent terra i terra 

per no deixar créixer res. També podreu comprovar que hi 

ha un nivell d'atur molt alt i, les fàbriques están tancades i 

els polígons cada volta més buits. Els comerços locals es-

tan plens de cartells de “Es Ven” o “S'alquila” perquè tota 
la gent se'n va als centres comercials d'Elx. O les ins-

tal·lacions esportives del nord del poble estan desapa-

reixent sota el terra, degut a la deixadesa del seu manteni-

ment. Per no parlar del Casc Antic, que es troba la meitat 

enterra, ple de solars, i el Raval i el Pont, totalment deixat, 

les Coves desapareixent, les Fàbriques antigues apunt de 

ser demolides i solars i solars arreu del poble, amb cartells 

explicatius d'un futur cinema-teatre, d’un centre juvenil, 
etc. etc. I damunt ens diuen que podem confiar amb ells! 

No se'ls cau la cara de vergonya!! 

Si l'estar-hi més de quinze anys en el mateix silló els ha fet 

acomodar-se, que deixen al poble ser sobirans i decidir 

activament pels seus problemes; de segur que hi ha perso-

nes que ho farien molt millor, perquè sinó estarem advo-

cats al més absolut fracàs. Per això, si al diumenge 22 de 

maig aneu a les urnes, penseu amb el cap què voteu i, al 

llarg d’aquestos quatre anys, no us quedeu pasmats davant 
d’una caixa que emet llums i sons constantment, i penseu 
si això és el que realment voleu per a les vostres vides. 
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LA POLÍTICA COM A QÜESTIÓ DE LA VIDA 
QUOTIDIANA 

 

 Al pròxim vint-i-dos de maig, com ja sabem tots/totes tindrà un gran event, la majoria de gent 
anirà a exercir el seu dret a vot. Així es com s’ha construït al ciutadà té una sèrie de drets i deures, 
sempre que no es surti d’una premissa: Obeir. Pots triar quina roba comprar, de vegades si tens sort 
pots triar en quin treball t’agradaria que t’explotessin, també pots triar quina música escoltar, pots triar 
moltes coses, fins i tot, fixat tu que pots triar a qui et mana.  
 
 El que no pots triar és fer política, tens vot però no tens potestat, no pots triar com gestionar el 
teu barri, la teva comunitat, la teva serra, la gestió forestal del lloc on vius, etc. Podràs obviar les 
obligacions que realment ens fan humans, és a dir, ser protagonista de la teva pròpia vida. 
 
 Tens tots els drets que pot tenir un ciutadà, els romans ja ho feien, era la clau per al seu èxit, 
convertir als esclaus en ciutadans amants a una pàtria. Increïble, molta gent encara pensa que som una 
civilització superior i no hem superat ni tan sols el status jurídic Romà que fa més de dos mil anys ha 
fracassat, les nostres lleis estan moralment i filosòfica lligades al dret romà fracassat ja fa més de dos 
mil anys. Altres pobles han tingut un sistema jurídic més equitatiu, participatiu i avançat, altres han 
tingut sistemes numèrics que fins ara no sabem interpretar, altres han desenvolupat una filosofia moral 
molt més gran que nosaltres, occident, els reis del Mambo, i d’altres simplement no tenen ni una 
desena part de malalties que patim a la nostra civilització. Els demagogs diran: ells viuen menys 
temps. També es pot dir, viuen menys temps però lliures, una vida completa i satisfactòria això del 
qual estem fugint en occident per intentar escarufejar-nos de les nostres responsabilitats. 
 
 Encara queden sistemes de gestió col·lectiva, com es la gestió de l’aigua gestionada pels propis 
usuaris, mantinguts al llarg de la història –ni els àrabs ho van abolir- també la cultura associacionista 
ha sigut molt important en el poble de Crevillent, les col:lectivitats d’Elx a la Guerra civil, etc. Bé, 
pareix que això al poble de Crevillent li molesta bastant, perquè la majoria de persones que viuen en 
ell prefereixen un poble dormitori que no tinguen que pensar massa sobre el futur de la seva vida, que 
deixen en mans d’empresaris i alcaldes. Això són els drets de ciutadans, l’estat educa al teu fill,  et 
gestiona la teva alimentació i la salut, i els tècnics gestionen l’agricultura i els espais públics i serrils, 
els acadèmics generen discursos socials per justificar la “democràcia”… I tu tan sols has de fer dues 
coses, deixar de pensar en el teu paper dins del poble i ficar la papereta dins de l’urna. 
 
 Al poble de Crevillent hi havia una gran cultura associacionista que s’ha anat perdent per la 
desídia de la gent i pels governs feixistes de la dreta que han anat mutilant la financiació d’aquets 
col·lectius, bé ara poden demanar subvencions, però llavors el partit de torn haurà de tindre redit 
polític o s’acaba el xollo. Aquet és el joc, treure-vos els diners és el treball dels buròcrates, i a sobre 
tenen un salari per poder fer això eficientment. La gent avui dia forma una espècie de ramat insatisfet 
que vol consumir ansiosament qualsevol porqueria del mercat. Bé ànims, sols he de fer una cosa, ficar 
una papereta dins de la urna, ja sabeu, podeu triar. 
 
 Les altres opcions pareixen tindre una connotació prohibida o taliban, com potser que els barris 
gestionen les seves festes, tinguin la responsabilitat de gestionar l’espai que ocupen, que puguin 
resoldre els problemes de l’enllumenat, d’aparcament, dels impostos i un llarg etc. Però per fer això 
s’ha de dedicar temps, i la gent d’avui a Crevillent no té ni  temps ni el valor que fa falta tenir, perquè 
treballa fent hores extres, perquè esta atemoritzada per una hipoteca o un hipotètic treball que pensa 
que li durarà tota la vida!, perquè creuen que els polítics i empresaris són la solució als seus 
problemes, i no saben justament que en realitat el problema són ells, perquè ells gestionen la majoria 
d’aspectes de la nostra vida. 
 



 Ara bé, hem fet un pacte, el contracte social que deia Rousseau, però a l’altra banda del pacte 
estan els dimonis de l’infern esperant a que deposites la teva ànima en una urna, això sí, cada quatre 
anys, no sigui cosa que et done que pensar sobre la teva pròpia vida més d’un dia cada quatre anys, si 
en tot cas et passa això, no pateixis, tindràs una escola correctora que t’ensenyarà els veritables valors 
democràtics, et tindrà quiet durant molts anys anul·lant la teva adrenalina, et posarà en fila militar per 
entrar a classe, i et dirà que has d’obeir jeràrquicament a qui té mes edat que tu (una clau fonamental) 
i si això falla, estarà tota una gama d’educadors, treballadors socials, psicòlegs esperant-te per 
analitzar la teva anomalia, i si això no falla, tindràs un bon quarto en el magnífic establiment 
penitenciari. 

 
 Total no passa res, estem en democràcia i ja val la pena que els polítics pensen per tu, tu sols 

has de fer dues coses: una ja se m’ha oblidat i l’altra és anar a dipositar la teva papereta en la urna. No 
cal que facis res més, l’alta tecnologia que ens caracteritza et tindrà entretingut, televisió, videojocs, 
internet, etc. Tecnologia neutral que ara ja s’estudien les patologies que provoquen i el temps robat 
que ja no té cada persona per dedicar-se a la seva pròpia vida. 

 
Les coses es transformen i les masses es conformen, a ningú li agrada ser ningú, podríem ser 

per un moment protagonistes de la nostra pròpia vida i començar a preocupar-nos per un moment d’on 
prové la nostra alimentació, o conrear-la nosaltres mateixes, quins remeis utilitzaven les nostres iaies i 
tot el saber tradicional medicinal per no quedar sols a dependència del discurs mèdic, que en part 
necessari, en part empresari, podríem crear col:lectius d’auto aprenentatge, apuntar-nos a la Colla 
Ecologista i Cultural “el Campanà” i començar a repensar sobre el nostre territori, posicionar-nos 
davant del desenvolupament que destrossa el nostre poble com els bungalous nous que han fet allà al 
costat de la Garganta, les escombraries que inunden la nostra serra, l’obelisc i tota una sèrie d’obres 
publiques de “destrucció y pan para hoy  y destrucción y hambre para mañana” podríem fer pressió i 
desbancar als polítics corruptes i fer una alcaldia de tota la gent del poble decidint i participant dels 
problemes quotidians de la nostra vida, podríem no ser avariciosos i no voler hipotecar-nos, podríem 
practicar el suport mutu o ajudar-nos amb el problema de la vivenda,  apostant per un terreny sense 
preu i construint la teva pròpia casa, podríem gestionar i participar a les nostres festes amb les coses 
que realment ens agrada i sense preus prohibitius que provoquen caciquisme com en el cas de les 
festes del poble, las familias bien (o que ho aparenten) de alçarrabos de les famílies Elite a les millors 
comparses, ppatetic.  

 
Ens hem d’organitzar per ser realment lliures, fer política es ser protagonista de la teva vida en 

totes les facetes de la teva vida, elegir a un pandereta per a que decideixi per tu, és un error vital, és 
una conseqüència nefasta per al sentit de la teva vida. També pots passar de tot, i votar cada quatre 
anys al pandereta de torn, ja estàs acostumat a l’escola, tele, radio i etc. t’han ensenyat bé. En 
definitiva, pots agafar la teva responsabilitat com a persona humana que viu a un món interactuant 
amb el seu medi físic i fer política per aconseguir tindre importància a la teva vida pròpia o pots seguir 
treballant onze hores al dia, consumir droga i ser un babau que deposita un vot cada quatre anys, clar 
la culpa desprès la tindran els moros i els comunistes. Així es molt fàcil… i els que volen diners fàcils 
són els primers en caure… 

 
“Para que perduren tus privilegios hay que echar la culpa a quien no puede defenderse,  

necesitamos Seguridad! Hay que odiar al diferente, expulsar al extranjero, aborrecer al debil, olvidar a 
los enfermos, excluir a los parados, anular a los viejos, obedecer al dinero!, este es el plan para tener 
bien  controlado a los borregos” LPR 
 

 



Promeses serioses 

Loreto Mallol: “En un futuro, la bicicleta podría ser 
otro medio que conecte Crevillent a sus pedanías” 

 
Font: El periòdic.com 12 de Novembre de  2009 

Un veí de Crevillent porta des de 2009 esperant que es 

complisca la profecia de la Loreto, a l'home l'ha donat lloc 

a emprimar mentre espera el carril bici per anar a sa casa. 

L'equip especial personal de 

pitonisses de la Loreto du anys 

d'experiència en prediccions de 

l'Ajuntament. Altres predic-

cions seues són l'estació inter-

modal de Luvipol i el teatre 

Chapí, projectes de “futur”. 

 Una petita mostra de les altres desenes d'opcions que 

hi ha ara mateix per anar a les pedanies, i de les qual la  

bicicleta serà “altra més” 



Los partidos políticos que concurrirán a las próxi-

mas Elecciones Municipales, han acordado mantener 

limpio Crevillent, durante la campaña electoral 
 

Font: TeleCrevillent 

Agapito Futifoll, operari de Selesa, treballa durament 

per a poder netejar la merda de tots els polítics. 

Laura Gomis Ferrández, número 3: 

Si yo fuera alcalde... “Como dijo el escrito Paulo Coelho <<Yo nunca permitiré que me llamen 
tela, puesto que soy un SIMPLE TEJEDOR>>. No me planteo ni en la imaginación este cargo por-

qué quién lo ostenta es el mejor” 

 

Rafael Candela de la Fuente, número 4: 

Si yo fuera alcalde... “No aspiro a ese cargo 
porque el que tenemos tiene cuerda para rato, 

por lo tanto no puedo ponerme en esa tesitu-

ra” 

 

Maria Loreto Mallol Sala, número 5: 

Si yo fuera alcalde... “Cuando hay una per-
sona que quiere profundamente y conoce per-

fectamente Crevillent, le dedica todo su es-

fuerzo y está muy preparada, creo que la res-

puesta és muy sencilla: no se me ha ocurrido 

pensar en ser alcaldesa. Eso no quiere decir 

que, a la hora de elaborar el programa electoral, no tenga propuestas para incluir si son considera-

das interesantes por el cabeza de lista y el resto de componentes de la candidatura” 

 

Gema Isabel Gálvez García, número 6; 

Si yo fuera alcalde... “No puedo imaginarme ese puesto, soy la número 13 y tenemos un buen al-
calde” 

 

...i així fins a l’infinit i més enllà!! 

Si jo fora alcalde… 

 

La millor secció del periòdic del poble!! 
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EN EL 200 ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1812 
 

DENUNCIAR EL RÈGIM DE DICTADURA POLÍTICA CONSTITUCIONAL, 
PARTITOCRÀTICA I PARLAMENTÀRIA 

 
En 2012 es compliran 200 anys de la imposició de l'ordre polític vigent, una afrontosa tirania exercida 
per un bloc interconnectat de grups de dominació extremadament elitistes, que prenen totes les 
decisions. 
 
Els qui governen amb reduplicada força, des d'aleshores, són els poders militar, polític, judicial, 
funcionarial, acadèmic i intel· lectual, tecnocràtic i econòmic, no el poble. Lluny de ser el triomf de la 
llibertat i els drets de l'home, com exposen els mentiders manuals escolars, la promulgació de la 
Constitució Política de la Monarquia Espanyola per les corts de Cadis el 19-3-1812, va significar un 
desenvolupament vertiginós de l'ens estatal, sobretot dels aparells militar, policial, econòmic-fiscal i 
d'alliçonament, amb la corresponent disminució de les llibertats populars. D'açò va sorgir la dictadura 
perfecta (que, a més, es perfecciona dia a dia) que ara patim. 
 
El constitucionalisme liberal i parlamentarista va ocasionar un declivi dramàtic de la capacitat 
d'autogovernar-se i viure autònomament de les classes populars. Aquestes van patir una repressió 
militar-policial terrible, doncs aquell es va imposar per les armes, sent l'exèrcit la seua criminal força 
d'avantguarda. La carnisseria continuada que va realitzar el constitucionalisme espanyol va ser fins i 
tot pitjor que la que va fer el franquisme, durant a més, molt més temps. Açò priva de legitimitat al 
règim actual, format a partir de la Constitució Espanyola de 1978, en vigor, el fonamental text polític-
jurídic del sistema de tirania vigent que actualitza el de 1812. 
 
La Constitució de 1812, a més d'un creixement descomunal de l'aparell estatal, va imposar l'escola 
primària obligatòria, la revolució industrial, va destruir el medi ambient a través de la seua política 
agrària, especialment amb les diverses desamortitzacions, va desmantellar el règim popular agrari, que 
llavors era el del 85% de la població, de consell obert, béns comunals i sistemes d'ajuda mútua, va 
crear la burgesia en el sentit modern del terme i, amb ella, l'infame sistema salarial d'explotació i 
degradació. Així mateix, va imposar definitivament l'ordre patriarcal, copiant-ho de l'atroç Codi Civil 
francès de 1804, i va atacar les llengües, llibertats i cultura dels pobles diferenciats, Euskal Herria, 
Galícia i Països Catalans, sotmetent a especial opressió a Canàries. 
 
Amb aquella Constitució, i les que van anar recreant els seus continguts posteriorment, es va esfumar 
del tot la llibertat de consciència tant com la llibertat política i civil, en donar l'Estat un formidable salt 
endavant, no solament quantitatiu sinó a més, i sobretot, qualitatiu. Com a conseqüència, els éssers 
humans van deixar de ser açò, humans, per a fer-se mera mà d'obra i sotmesos perfectes, per tant, 
subhumans funcionals, desproveïts de les qualitats que defineixen la humana condició. 
 
Per desgràcia, cada 6 de desembre, aniversari de la imposició de la Constitució, de 1978, s'observa el 
trist espectacle del que ningú fa res per a denunciar en el carrer el més substantiu de l'actual sistema de 
dominació, considerat en concret, no de forma abstracta i fraseològica, segons acostuma el radicalisme 
fals. Açò no pot seguir així. 
 
Qui calla atorga, diu el refrany, i qui no s'oposa col•labora i coopera. Per tant, els deixen passar tan 
significada data sense alçar-se contra la dictadura constitucional, partitocràtica i parlamentarista, per a 
expressar el rebuig a tal règim i per a preconitzar, com a alternativa revolucionària, un sistema de 
govern per assemblees populars en xarxa, es fa responsable, almenys per omissió, del manteniment de 
l'actual ordre polític, que estatueix el capitalisme. 
 



Les causes últimes de tot açò són l'esperit socialdemòcrata, conformista i furiosament estatolàtric, que 
domina a la gran majoria dels moviments suposadament radicals. D'ací el seu suïcida “apoliticisme”, 
el seu activisme, tan inoperant com malgastador d'esforç i personalment aniquilant, el seu pervertit 
gust per la marginalitat i la tendència a reduir-se a qüestions locals, secundàries i d'escassa 
significació, que en definitiva manifesten el seu desig d'acomodar-se a l'actuant ordre de dominació, 
sense més exigència que millorar un poc les condicions d'existència sota ell. 
 
Mentre molts es perden en minúcies i futileses, utopies reformadores ací-i-ara, lluites “anti”, admissió 
de les consignes que elabora el PSOE (amb el qual van cooperar en 2004, de manera que el govern 
actual és, també, el del fals radicalisme activista) i fraseologia “anticapitalista” abstracta i inofensiva, 
l'ordre vigent organitza cada any notables campanyes polítiques i mediàtiques d'embelliment de 
l'actual règim, entorn del 6 de desembre, que tenen un gran impacte en l'opinió pública, sense trobar 
rèplica política alguna. 
 
Amb motiu del 200 aniversari de la Constitució de Cadis l'algaravia mediàtica serà inclús més 
sorollosa, impactant, intimidant i adoctrinadora. És necessari, doncs, donar una resposta crítica 
contundent a tal ofensiva dictatorial, preconitzant una societat plural i assembleària, amb llibertat de 
consciència, política i civil, sense ens estatal ni capitalisme. 
 
El gran capital espanyol, a més de l'Estat, s'està mobilitzant a favor del sistema de dictadura 
constitucional. Una mostra d'açò és El Corte Inglés, que en la seua publicitat, omnipresent, ha inclòs 
el logotip “La Pepa 2012. Constitución Española. Cádiz-San Fernando”. D'aquesta manera s'està 
formant un gran bloc reaccionari, en que la gran patronal va de la mà de l'esquerra institucional que 
recolza activament l'antidemocràtic règim constitucional i l'esquerra radical que ho fa amb el seu 
silenci i negativa a lluitar, cal dir, per omissió. 
 
Les propostes d'acció immediata serien les següents: 
 
• Constituir grups de treball per a fixar els continguts de la crítica de l'ordre constitucional, així com 
esbossar els rudiments del règim polític capaç de superar-ho de manera revolucionària, el fonamentat 
en un ordre assembleari. Per això els meus llibres, “La democracia y el triunfo del Estado” que hi 
dedica diversos capítols, i “Seis estudios”, poden ser d'utilitat. També “Naturaleza, ruralidad y 
civilización”, que denuncia l'ecocidi ocasionat per la Constitució de 1812. 
 
• Preparar accions de denúncia i editar materials crítics amb major intensitat a mesura que es vaja 
acostant l'any 2012. 
 
• Convertir cada 6 de desembre en un dia de denúncia, repudi i lluita en el carrer contra la tirania 
política vigent i a favor de la llibertat, realitzable en una societat autogovernada i autogestionada. 
 
AVALL LA DICTADURA CONSTITUCIONAL 
VISCA LA LLIBERTAT 
PER UN RÈGIM D'ASSEMBLEES POPULARS OMNI-SOBIRANES 
 

 
Félix Rodrigo Mora 

esfyserv@gmail.com 
 

 
 
 



Contacta amb Contacta amb 

la Collala Colla  

Per telèfon: 
617 202 461 / 638 932 356 

 

Per correu electrònic: 
collaelcampana@gmail.com 

 

Passa’t per la Coveta! 
Estem al carrer Llorens, 82 
 

Vine a fer-te una cerveseta, criticar a l’Ajuntament, fer-nos propostes, 

agafar i llegir un llibre de la Biblioteca, passar-t’ho bé, assistir a les  

activitats, passar una bona estona… el que vulgues! Nosaltres t’esperem. 

Com arribar: Puja per la Salut i, després del segon pas elevat de peatons, gira pel ca-

rrer de la dreta (C. Llorens del 70 al 84). Avança cap amunt i dalt de tot ens trobaràs. 

 

Biblioteca. Des de fa un temps s’està portant a cap un projecte de  

Biblioteca especialitzada amb Medi Ambient i Crevillent per a l’abast de 

tothom. Prompte estarà per consulta on-line, de mentre, podràs fer-ho 

acostant-te in situ a l’Ateneu Cultural la Coveta. 

Fes-te soci de la Colla el Campanà, i col·labora per crear un voltant més 

ecològic i cultural 

   Nom:       Adreça: 

   Telèfon:    E-mail: 

   Vull col·laborar amb:      20€/any       5€/trimestre     Altra quantitat: 

   Entitat bancària i Número de compte: 

 
                    

Per a estar informat de tot el que hi fem i passa per la terreta, visita la  

nostra pàgina web: http://elcampana.wordpress.com 


