
14. CREVILLENTUS MAXIMUS (AMB ESTHER) 

/Vicen-T/ 
Passege a pas lent pels carrers del meu barri, em pare, i recordes les hores que he passat jugant en el 
calvari. Avui són llençols a les finestres de: No volem l'antena! Ahir, tot eren pintades a les parets per la 
Independència. Seguisc caminant i fins que arribe al pont, em pare, mire a la serra, i sí, m'arriba eixa olor, 
és cantueso, tomello i romer. Mire al col·legi i recorde quan jugàvem amb el pero o al tello, en el carreronet 
Maulets. Sona el tro i per la costera ja baixen els cabeçuts i darrere tota una tirà de xiquets. I ací, el teatre i 
el cinema destruïts, ací, la ciutat esportiva abandona't, ací soles hi ha diners per a pirulís. I xé primo! Que jo 
sóc del poble, i que l'estime! Però al mateix temps, l'odie! 
 
Terreta meua situada al sud del País Valencià, terreta que estime amb força i amb ganes de lluitar. I si puge 
a la vella, des d’allí us veig les calbes, divise el Fondo, el pantà, la rambla i les coves. 
 
Poble de merda feixista que ix al carrer per tirar als moros, racistes de merda que suporta gent d'altres 
colors, i no! Ací no sobra ningun immigrant, ací el que sobra és la puta estàtua eixa del Fontenay! 
Monuments a dictadors, monuments a faraons, què serà lo pròxim, també un aeroport sense avions? I sí, 
TeleCrevillent em recorda no sé perquè a Canal 9, primo no serà per què ací també manipulen un ou? 
Ajuntament de Crevillent, passeu, benvinguts al circ, on els subcontractes van que volen, te'n done una 
me'n porte cinc. I a qui li pique, pos que s'arrasque! Però seguim sense tindre un cinema i ni un digne 
teatre! 
 
/Esther/ 
Crevillent jo t'estime, 
i encara que no estiga, tu sempre seràs el meu llar.  
Sempre al meu cor, 
una terra que no oblide, 
Crevillent jo t'estime.  
El meu poble la meua gent, Crevillent. 
 
/Vicen-T/ 
I la gent em diu, xé Vicent no et queixes tant home! Mira el nostre excel·lentíssim que ha fet amb la 
rambla, i ña, la Plaça de la Comunitat. I jo, jo em ric, i a tots eixos els dic, però xé! Sereu imbècils? Em cague 
en el puto pirulo, ña que és lleig! I la gent no sap que això significa que ací mana el PP. Plaça de la 
Comunitat? Una altra cagada amb el nom i errada amb la bandera de Jaume el Conqueridor? Ací les 
millores festes són les tradicionals, i no la punyetera Setmana Santa i els Moros i Cristians, si entre pas i pas 
hi ha un espai que té dóna temps a cagar i entre comparsa i comparsa et dóna temps a sopar. A sopar un 
trosset de pa torrat en mullao, i si demà fa bon temps, al Pinet en tirants i banyaó. I per a esmorzar un 
trosset de coca d'ou i tomata, després per a refrescar-se un, de Cal Polero una orxata. Una paelleta d’arròs 
i mondongo per a dinar, encara que jo la preferisc de conill i sense faves, clar! Unes herbetes de la serra per 
a digerir l'impacte visual que em causen les màquines als senders del Castellà. I no saps, com m'agradaria 
posar el pause i rebobinar, només per veure com anava la gent al Lord Pepe a lligar. Només per veure una 
pel·lícula de kung-fu o de l’oest al cinema de l’Iris mentre em feia un sac de palometes. Només per poder 
veure els castells que teníem abans, per veure als xiquets banyar-se a les sèquies i llavar amb les mans. 
Però la vida segueix i avui seguim lluitant, per recuperar el poble que una vegada ens varen deixar! 
 
/Esther/ 
Sempre recordaré el meu poble, la seua gent, 
sempre al meu cor, la serra sempre present, 
mai l’oblidaré. 


