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Av. Empordà, 44 - Pol. Ind. Pont del Príncep - 17469 Vilamalla (Girona)
Tel. +34 972 525 049 - Fax +34 972 525 030

info@agricamp.com – www.agricamp.com

C/ Llevant, 14 - Pol. Ind. Pont del Príncep - 17469 Vilamalla (Girona)
figueres@fluidemporda.com - Tel. 972 525 053 - Fax 972 525 458

Fitosanitaris - Llavors - Adobs
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Benvolguts i benvolgudes,
Aquest any us convidem a gaudir de nou de la Festa Major de Creixell que se cele-
brarà els dies 7 i 8 de setembre, coincidint amb la diada de la Mare de Déu que com-
memora la troballa de diferents marededeus tot fent aplecs, romeries i processons als
molts santuaris de marededeus trobades que hi ha arreu dels Països Catalans.
Creixell us obre les portes per tal de gaudir a la bella/vella capella de Santa Maria i en
plena natura d’aquesta festa que posa punt final a l’estiu al poble. Petits, grans, veïns,
amics, parents i nouvinguts... us esperem als actes que l’Associació de Veïns i Amics
de Creixell hem preparat amb molta il·lusió!

LA JUNTA DIRECTIVA

CONVIT

Foto portada realitzada per: ASSUMPCIÓ CULLELL

JUNTA DIRECTIVA:
Jordi Palmada, Jaume Roura, Núria Roura, Jordi Punset,

Pere Comas, Ricard Hernández, Jaume Llobet, Dana Palmada

La foto dels runners guanyadors a totes les categories de la #trailcreixellemporda
que es va celebrar el 23 de desembre de 2018.
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Afores, s/núm. – Tels. 972 52 58 21 - 678 725 243 – 17770 BORRASSÀ

CARNS A LA BRASA
MENÚ DIARI

PRODUCTE KM-0
Avinguda d’Europa, 15. 

Vilamalla 17469, Girona.

T. 972 526 021

www.laparadavilamalla.com

Segueix-nos a:
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SALUTACIÓ ALCALDE
La Festa Major de Creixell, a les darreries de l’estiu, ens dona l’oportunitat de retrobar-
nos i compartir, d’una banda, les vivències estiuenques i els projectes tardorencs i
hivernencs, i, de l’altra, gaudir junts d’una celebració que ens convida a mostrar els
nostres valors per continuar deixant petjada del que som i del que volem ser.

La festa és fruit del treball incansable dels membres de la Junta de l’Associació de Veïns
i Amics de Creixell que programa actes i activitats per al gaudi de tothom. Una feina,
aquesta, que mostra l’habilitat de la societat civil per organitzar-se i que, des de
l’Ajuntament, reconeixem amb tota la seva extensió. A la vegada, els animem a seguir
aquesta trajectòria per mantenir, difondre i, si és el cas, recuperar les nostres tradicions
amb el propòsit de preservar-les, convenientment actualitzades, i deixar-les com a llegat
per als nostres descendents, tal com havien fet, en el seu moment, els nostres ancestres.

Per tercer any consecutiu, l’actuació infantil es farà el diumenge a la tarda després de
l’àpat popular. Enguany, serà l’espectacle La Xerinola d’en Rikus que l’últim dia de la
festa pretén divertir i engrescar tota la família amb un xou variat i ple de dinamisme.

Us animo a tots a participar-hi, viure i gaudir de les activitats previstes a la Festa Major
de Creixell i espero saludar-vos-hi.

Bona festa Major!!!

Rebeu una forta abraçada,
Ferran Roquer i Padrosa

Alcalde de Borrassà
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L’Ajuntament de
Borrassà aquest any
ha substituït les
velles passeres per
unes de més
modernes,
recuperant així els
traçats dels corriols
d’aigua que
connecten el
municipi.
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RAMS DE FLORS I PORTES TANCADES
Pels volts del mes d’abril passat va aparèixer, a les escales de l’església de Creixell, un
enigmàtic ram de flors (no són les plantes de la foto). Ningú no sap qui el va deixar
allà ni per què. També podria ser que algú l’hagués trobat pels voltants i l’hagués
deixat a l’escaló, tot esperant que el seu propietari el recuperés, com se sol fer amb
les coses perdudes. I allà es va quedar una bona colla de dies, fins que es va marcir.

M’agrada pensar que algú li va deixar expressament, com una ofrena a la Mare de
Déu. Vull pensar que encara hi ha persones amb fe i sensibilitat, i que va ser algú que,
trobant la porta tancada, va dipositar el seu obsequi a la Mare de Déu a les escales.

Això em fa pensar en el drama de les esglésies amb les portes tancades. I dic ‘drama’
perquè una església amb la porta tancada, ¿per a què serveix? Per a res. Ara bé, també
és veritat que, sense una persona que es pugui fer càrrec d’obrir i tancar i treure-hi el
cap de tant en tant, un s’exposa a alguna bretolada o algun robatori.

Però m’he fixat que en una
església oberta sempre hi
entra gent, bé sigui del poble
o de pas. Una església és un
oasi de pau que atrau. De
vegades s’entrarà a resar o a
fer una estona de meditació
en silenci, d’altres serà una
visita més ‘cultural’, per
admirar els seus diversos
elements. D’altres, un entra
no sap ben bé per què,
impulsat, com deia, per
aquesta atracció que irradien
els llocs sagrats i, un cop a
dintre, descobreix que s’hi
troba bé.

Després d’aquest petit parèntesi en el tràfec de la vida diària, tothom en surt més
reconfortat. I això és el que compte. Aquest és el motiu pel qual val la pena, sempre
que es pugui, tenir les esglésies obertes, encara que t’exposis a algun ensurt.

Per això vull pensar que algú, decebut per trobar les portes tancades, va deixar la seva
ofrena a tocar de la porta. O que, qui va trobar el ram de flors va pensar: “On estarà
millor que fent companyia a la Mare de Déu? I el deixà allà als escalons.

La Mare de Déu de Creixell devia somriure.

Que ella ens acompanyi en tot moment, i trobi les portes del nostre cor ben obertes.
Bona Festa Major!

Mossèn Manel Masvidal
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C/ Pla de Sant Pau, 1 - Tel. 972 507 764 - 659 304 187
17484 VILATENIM

MASO VILATENIM

SERVEIS AGRÍCOLES
MOVIMENTS DE TERRES

Ens trobareu al mercat
• Dilluns a Olot
• Dimarts, dijous i dissabtes
a Figueres

• Dimecres a Banyoles

Més informació;

Tel. 609 705 734

CREIXELL - BORRASSÀ
(Alt Empordà)

Productes artesans
• Mató
• Recuits
• Iogurts
• Pastís de formatge
• Formatges artesans

Elaboració amb llet
100% de cabra
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PREGÓ FESTA MAJOR 2018
Creixell, enfilant història i artistes

Benvolguts amics i veïns de
Creixell. En primer lloc, vull
expressar el meu agraïment a
l’Associació de Veïns i Amics de
Creixell per haver-me convidat a
fer el pregó de la festa de la pobla-
ció. He estat fent una mica de
recerca sobre l’indret i la meva sor-
presa ha estat del pes històric d’a-
questa població discreta, pel fet
que es troba amagada de la carre-
tera. En primer lloc, el seu passat
medieval, molt ben resseguit en el
pregó de Quim Tremoleda, el
2014, on destaca el castell de la població, avui desaparegut, comprat el 1276 per Pere I
a Blanca de Creixell, juntament amb el de Pontós. El gran personatge és el cavaller
Dalmau de Creixell, templer medieval que es trobava al servei del rei Pere I de
Catalunya i Aragó, conegut per la seva implicació a la batalla de Las Navas de Tolosa.
D’ell parlen tots els cronistes musulmans del temps de Salaa ad Dim, pel que va supo-
sar la seva intervenció amb la victòria per part dels cristians. Qui també en fa un llarg
esment és Carles Fages de Climent a la seva conferència Vilasacra, capital del mon, no
sense ironia: “En Dalmau de Creixell havia decantat favorablement amb la màxima
glòria, o sigui deixat-hi la carcanada la famosa batalla d’Úbeda, altrament dita pels
cronistes castellans de les Navas de Tolosa.“ I tots els indrets tenen una llegenda negra,
i la de Creixell és la relacionada amb el seu rellotger, el bandoler i assassí amb qui
Josep Pla es va centrar per fer-ne literatura i detallar amb exquisidesa el paisatge dels
entorns, Pontós, Vilopriu, Camallera, Pins, el que era antigament la baronía de Creixell
en el segle XIV.

Creixell no deixa indiferent per la seva església actual construïda el 1779, però que tal
com documenta Núria Roura, l’anterior construcció del temple data del 1647, quan
Bartolomeu Compte va decidir edificar-lo dins la seva propietat, en substitució a l’an-
tiga església del castell dels comtes de Creixell, que va iniciar la seva decadència el
1444. I cal esmentar la meravellosa talla gòtica que habitava a l’interior de l’església,
d’una Verge Maria, que formava part de les tres imatges de la Immaculada Concepció,
que es va salvar durant la Guerra Civil, perquè va ser amagada en un paller.
Malauradament, el que no va destruir una guerra, s’ho van endur uns lladres del tot
insensibles, el 2012, però els veïns de Creixell, immediatament, es van mobilitzar per
a poder sufragar una rèplica de l’escultura sostreta, realitzada per l’escultora Ció
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Llegida del pregó per part de Mariona Seguranyes
durant la Festa Major del 2018.
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FISCAL - LABORAL - COMPTABLE
CORREDORIA D’ASSEGURANCES

Tel. 972 672 639
C/ Sant Pau, 37 - 17600 FIGUERES
e-mail: costaclotas@economistes.com

www.garatgesala.com Garatge Sala

Polígon Industrial de Santa Llogaia • Ctra. N-II, km 1,55
SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA (FIGUERES) • Tel 972 50 20 77
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Abellí, que avui encapçala el retaule neoclàssic elaborat pel mestre de cases Josep
Torroella el 1819. Aquest gest ens parla de l’esperit dels veïns de Creixell, Crexello,
constructors, que estimen el seu patrimoni i el seu espai de convivència.

Precisament aquests veïns són els creadors d’una gran fira, la de l’Allioli, per la qual
Creixell és conegut avui arreu, i té prestigi, els millors cuiners i crítics gastronòmics
han passat per la població, des del 1991.

Però deixeu-me que ara porti el meu discurs envers el meu terreny. He estat fent una
incursió d’artistes i intel·lectuals que van passar per aquesta població. I en primer lloc
us vull parlar del fotògraf Josep Maria Cañellas, que amb motiu de l’encàrrec realitzat
pel polític republicà Josep Rubaudonadeu, procedent de París es va passejar per tot
l’Empordà i també per Borrassà, envers el 1888, tal com testimonien les dues fotogra-
fies de l’església de la població. Rubaudonadeu, però, va promoure aquestes fotogra-
fies amb una segona finalitat, la d’encarregar a un pintor, Félix de Alarcón, un gran
conjunt de quadres seguint fidedignament la temàtica de les fotografies per a vestir el
“Museo de Pinturas del Alto Ampurdán”, ubicat al seu Hotel Central-España-América
del carrer Lafayette de París.

El 1892 Alarcón ja havia enllestit 128 obres del projecte tal com sabem per premsa d’è-
poca i a Borrassà li dedica dues teles, seguint el model de les dues fotografies de Cañellas.

Un altre dels pintors relacionats amb aquest entorn és Ignasi de Genover Balle,
intel·lectual i escriptor, nascut a Figueres el 1848, que va elaborar un gran conjunt de
dibuixos dels pobles del voltant de la capital empordanesa, aplicant el concepte del
naturalisme, que Lluís Rigalt ensenyava a la Llotja. Va morir en un dels seus masos a
Borrassà el 1922, i coneixia molt bé aquests entorns paisatgístics, fruit de les seves pas-
sejades per l’Empordà i sobretot a Pins, a prop de Vilopriu, on el seu germà residia i on
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Actuació de màgia
de Charlotte durant la Festa
Major del 2018.
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Corredoria d’assegurances
Assessoria fiscal i laboral

Carrer Nou, 106
Tel. 972 514 127 - Fax 972 671 836

17600 FIGUERES
e-mail: info@margallicaixas.com

ell el visitava quan volia reposar dels seus viatges entre Barcelona i París. Avui els seus
dibuixos constitueixen un valuós testimoni del paisatge empordanès d’aleshores i els
que es conserven són datats entre el 1874 i el 1905. El plein air que bategava amb força
a les aules de Rigalt i al Saló dels Independents de París fa acte de presència en aquests
delicats dibuixos. Llàstima que tan sols en poguessin gaudir les persones del seu entorn
més pròxim. De fet, l’única exposició de què es té constància que hi fossin presents
obres d’Ignacio de Genover fou una col·lectiva de la capital catalana l’any 1872.

Ens trobem davant d’un dels antecedents del paisatgisme empordanès, que més tard
tan fructífer serà amb el mestratge de Juan Núñez i els seus alumnes Salvador Dalí,
Ramon Reig i Marià Baig. L’escola empordanesa s’alimenta de l’essència i caracterís-
tiques del nostre paisatge, aquest cel net i ras després d’una bona tramuntanada que
permet una atmosfera translúcida, font de creació dels nostres artistes, tal com el
mateix Ramon Reig i Salvador Dalí debatien amb motiu de la mort del seu mestre
Núñez, tal com explica el mateix Reig: “Recuerdo que charlando con Dalí me decía
que no se podía eludir el peso del medio en que vivimos. Un lagarto tumbado al sol
en la montaña de Sant Pere de Roda al alcanzar la vista podríamos reproducirlo en
todo su esplendor ya que la atmósfera no enturbiaría su visión. Y ciertamente es así.
Sobre ello, el dibujo severo a que nos sometía Núñez proporcionaba el ocio necesa-
rio para poder resolver el problema.”
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Però ara que som a Dalí, no puc deixar d’esmentar al seu pare, el notari Dalí Cusí, que
tenia nombrosa clientela entre els terratinents de l’Empordà, i molt possiblement
Borrassà i Creixell formaven part de la seva ruta, quan feia visites a la gent dels masos
per resoldre’ls problemàtiques legals. Home culte, lliurepensador, dominava l’esparan-
tisme, com una llengua que concebia que havia d’unir els pobles, per facilitar les rela-
cions comercials. Republicà federalista, defensava la llibertat de pensament religiós, va
ser vicepresident de la junta impulsora del nou edifici del Casino Menestral Figuerenc, i
membre actiu de la junta del Casino Sport Figuerenc. Va fer costat en tot moment al seu
fill en la seva formació i en moltes ocasions el jove pintor acompanyava el seu pare, en
alguns dels seus desplaçaments per l’Empordà, qui sap si van venir a Creixell.

Fent un salt més a la nostra actualitat i a qui cal considerar un renovador de l’escola
empordanesa, juntament amb els seus companys del Grup 69, és Josep Ministral, que
es troba lligat a Creixell com a lloc de naixença, i d’infantesa. Bona part dels seus
records els va relatar amb motiu del pregó que va realitzar el 2007, i va plasmar les
cases de Creixell amb la seva natura en la primera portada del programa de la festa
del 1989. Diversos pintors han estat els autors de les portades dels programes de la
Festa Major, destaquen entre ells el màgic Evarist Vallès que va transformar els cabells
d’un dels seus personatges femenins amb els troncs dels arbres d’un boscatge generós;
la Titi Tapiola va fer una lectura més introspectiva del paisatge de Creixell; Lluís Roura

13
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GESTIONS IMMOBILIARIES

JOSEP RICART I VIÑAS

Plaça de la Font, nº 3 - 17469 VILAMALLA
Mòbil 649 846 242

finquesricart@gmail.com - www.ricarsa.net

TANCAMENTS
PERIMETRALS

PORTES
I PORTALS

REIXES FIXES,
ABATIBLES

I DE BALLESTA

COBERTES
AÏLLANTS

I METÀL·LIQUES

MAGATZEM DE FERRO
I FERRETERIA

MATERIALS PER A REG

RECUPERACIÓ DE FERRALLADA,
METALL I PAPER

Polígon industrial La Coromina - Av. Àlguema, 7-11

Tel. 972 500 624 - Fax: 972 672 068 - Santa Llogaia d’Àlguema

www.ferrosperich.com - info@ferrosperich.com
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es va centrar en l’església i les cases de l’entorn; Ricard Ansón va indagar també en el
seu paisatge; Daniel Lleixà va fer una relectura de l’edifici de l’església de Creixell
jugant amb les lletres del nom del poble; Josep Maria Pere Solanilla va treballar amb
un dels detalls d’un test d’una balustrada, i el mateix Jordi Palmada va realitzar un
apunt del seu entorn quotidià. Animo l’Associació dels Amics de Creixell a continuar
amb aquesta tasca de cercar un artista que realitzi una portada del seu programa de
la festa, i que s’obrin a les noves generacions, i a noves sensibilitats, d’interpretar una
festa i un lloc tan especial com Creixell. Amb el temps, pot sorgir una exposició retros-
pectiva de les diferents interpretacions de Creixell.

I no me’n vull anar sense fer un esment a la bellesa natural de Creixell, a les seves
aigües, la riera d’Àlguema, les fonts, i les nimfes amagades que ens observen, i ens
omplen de pau. Aquest és el lloc on la saga de metges Frigola es va instal·lar, i amb
teràpies naturals oferien als pacients benestar físic i mental.

Deixeu-vos envoltar per la història, i la natura de l’indret i gaudiu intensament de la
Festa. Visca Creixell! Visca l’Empordà! Visca Catalunya, ara i sempre!

Mariona Seguranyes Bolaños
Historiadora de l’art i Doctora en Humanitats

Setembre 2018
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P RO G R AM A

MATÍ, A 2/4 de 12

OFICI SOLEMNE

PREGÓ
A CÀRREC DE
ANNA M. PUIG GRIESSENBERGER,
doctora en Arqueologia,
Presidenta de l’Institut d’Estudis Empordanesos.

APERITIU PER A TOTHOM
(ofert per l’Associació

de Veïns i Amics de Creixell)

AIGUA - GAS - ELECTRICITAT - CALEFACCIÓ

Plaça Major, 1 - Tels. 972 525 180 - 972 171 654 - 17770 BORRASSÀ

DISSABTE, 7 DE SETEMBRE

Creixell programa 2019.qxp:0  5/8/19  09:31  Página 16



17

MIGDIA, A LES 2

ARROSSADA POPULAR
BEGUDES INCLOSES: AIGUA I VI

Preu 14 €

Socis 13 €

Infantil 8 €

(fins als 12 anys)

– El dinar se servirà a les taules. Menú: amanida, arrossada i pollastre,
gelat, pa, aigua, vi, cafè i gotes.

– No s’ha de portar taula, cadires ni coberts, només gana. La situació del lloc a les
taules serà numerada.

– En cas de pluja s’ha de portar: paraigua, impermeable, paciència i bon humor.

– Es vendrà a preus populars: cava fresc.

TIQUETS A PARTIR DEL DIA 19 D’AGOST,

FINS A EXHAURIR TIQUETS “PLACES LIMITADES, NUMERADES”.

– A L’AJUNTAMENT DE BORRASSÀ, TEL. 972 525 185

– PALMADA DISSENY, C/ COL·LEGI, 4, TEL. 972 510 062 FIGUERES

TARDA, A 2/4 de 4, PER A PETITS I GRANS

ESPECTACLE
“LA XERINOLA D’EN RIKUS”
(cançons, danses, jocs...)

www.serra-pla.com

FIGUERES
Carrer Nou, 56
972 512 285

Ramón y Cajal, 6
972 505 323

Plaça del Sol, 5
972 511 763

CADAQUÉS
Doctor Callís, 12
972 258 340

PALAU-SAVERDERA
Carrer Nou, 11
972 552 736

DIUMENGE, 8 DE SETEMBRE
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Us presentem la tretzena de les entrevistes del projecte: Les Veus de
Creixell, que pretén recollir informació sobre la història de Creixell de
la mà dels seus habitants.

– Com es diu? Soc la Lídia Esteva Prats.

– I quan va néixer? A quin municipi?Vaig néixer el 24 d’octubre de 1952 a Sant
Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.

– Quin vincle té amb Creixell? La meva família era de “Cal Coix” de Creixell. Jo
hi anava a passar els estius, des de mitjan agost fins a mitjan setembre. La meva
família venia per la verema.

– Sap perquè en deien així del mas? No, i tampoc ho vaig preguntar mai.
Potser hi havia hagut algun coix antigament i per això es deia així. Però la veri-
tat és que no ho sé.

– Com es deien els seus pares? La meva mare, Lídia Prats Rosselló, i el meu pare,
Agustí Esteva Costa.

– Eren de Creixell? El meus pares ja no van néixer a Creixell, van néixer a Sant
Feliu de Guíxols, però mai vam deixar de venir a Creixell, a “Cal Coix”.

– Així doncs, qui era originari de Creixell? La família del meu pare. La seva
mare, o sigui la meva àvia paterna, Teresa Costa Barnada, era de Creixell. Es va
casar amb Agustí Esteva Busquets de Sant Feliu de Guíxols; per això el pare ja
va néixer a Sant Feliu de Guíxols. Allí es varen dedicar a la indústria del suro.
Tenien llogada la Fàbrica “El Puig”.

– I de part de mare? D’on provenien? Els avis materns eren de Sant Feliu Guíxols,
i es deien Leonor Rosselló Vidal i Joaquim Prats Mercader.

18

LES VEUS DE CREIXELL

Entrevista a la
LÍDIA ESTEVA PRATS
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– A què es dedicava la seva família de Creixell? Eren pagesos? Sí, eren pagesos,
es dedicaven al conreu i al bestiar.

– I la seva família era propietària o arrendatària del mas? Eren propietaris del
mas des de feia molts anys. El primer avantpassat que jo recordo es deia Silvestre
Costa, casat amb la Maria Anna Darde. Eren els meus quadravis. Després va venir
el meu rebesavi, en Sadurní Costa Darde, que es va casar amb la Teresa Ayats
Simón. Després els meus besavis, en Josep Costa Ayats, que es va casar amb la
Paula Bernada Planes. I finalment, els meus avis, la Teresa Costa Bernada, que es
va casar, com ja t’he dit, amb l’Agustí Esteva. Per tant, la família Costa eren els
originaris de Creixell.

– Recorda qui vivia a la casa? La seva família, quan varen deixar de viure a
Creixell? Jo recordo que els meus avis ja vivien a Sant Feliu de Guíxols. Per tant,
l’última generació que va viure a Creixell van ser els meus besavis. Quan els
meus avis es van traslladar a Sant Feliu de Guíxols, aleshores “Cal Coix” de
Creixell va ser arrendat. Hi van viure els masovers, l’Enric Reixach i l’Amèlia
Casteis amb el seu fill Francisco Reixach Casteis. En Francisco estava casat amb
la Lola Bosch.

– Com era la finca? La finca era una casa al mig del poble, la número 3. Anys
més tard, concretament el 17 de juliol de 1959, es va comprar la casa del costat,
anomenada “Can Serra” i es va ajuntar, fent una sola casa. –Actualment, una part
de la casa s’ha arreglat, però no està habitada i l’altra part és un solar pendent
d’edificar–.

La Lídia Esteva amb el gos
Redi dalt del carro dels
masovers de Cal Coix amb
en Francisco Reixach i la
Lola Bosch, en Santiago
Esteva Costa i els seus fills,
la M. Teresa i en Miquel.
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Av. Pirineus, 2 – Tel. 972 504 968 - 659 741 246
17600 FIGUERES

Especialitat en esmorzars
Menú diari

HOSTAL - BAR - RESTAURANT

Amiel
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– Tenia paller? La casa tenia paller, situat una miqueta més amunt, just davant de
la bassa, era el número 5, on actualment hi ha la seu de l’Associació de Veïns i
Amics de Creixell.

– Tenia era per batre? No recordo que en tinguéssim, però sí que hi havia una
tina per fer vi. Recordo com trepitjava els raïms amb els peus, i les abelles que
sempre voltaven per allà.

– Tenien animals petits, al mas? Sí, gallines, oques, conills. Teníem un galliner
llarg i estret on ara hi ha la plaça dedicada a Pere Moy.

– Quin bestiar hi havia? Tenien ramat d’ovelles, al mas? Recordo cavalls per tre-
ballar les terres, porcs per a consum propi i vaques als baixos de la casa. No
recordo ramat d’ovelles.

– Tenia vinya, el mas? Sí, al terme municipal de Borrassà, teníem la vinya “la
copla” i la “resclosa”.

– I d’olivet, que en tenia el mas? Sí, al terme municipal de Garrigàs, teníem “la
qüestió”, i les oliveres del “Camiral”, “Mallol del Bosch”, “Fontvella” i “l’olivet
Coll”. Però recordo sentir explicar que un any de molt fred es van morir gran part
de les oliveres.

– Com treballaven la terra, tenien tractor? No vam tenir mai tractor.

Verema al camp
de la “Resclosa”,
al darrere l’Enric
Reixach i el seu
fill, en Francisco
Reixach Casteis
(masovers); a la
segona fila: l’àvia
Teresina, el seu
germà solter, en
Josep Costa, i la
mare, Lídia Prats;
i a primera fila: la
Lídia Esteva i el
seu cosí, en
Miquel Esteva.
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– Que tenien hort? Sí, un petit hort, al costat de la bassa, on ara es passa per
anar a la festa de l’Allioli. Aquest hort es regava amb l’aigua de la bassa. I recor-
do vagament que em sembla que hi havia un petit rentador, una pedra on ren-
taven la roba.

– Feien la matança del porc al mas? Suposo que sí que es feia, però per les dates
de la matança jo no hi anava, a Creixell. Jo hi anava a passar només els estius.

– Qui era el jovent de la seva època a Creixell? Recordo sobretot la meva
veïna Inés Roura i el seu germà Jaume. També recordo els germans de Can
Revarder, en Pere i en Josep Maria. També recordo la Dolors Moy, tots ells
venien a casa.

– Quin record en té? Records en tinc molts i bons, per mi venir a Creixell
era tota una experiència. Jo vivia en una casa gran al centre del poble i això
que gaudia aquí a Creixell de poder estar amb animals, banyar-me a la
Ribera, anar amb carro fins a la vinya, poder anar sola pel poble, poder
tallar raïm i trepitjar-lo i omplir semals era molt especial. Tot eren expe-
riències bones i divertides.

Estimant la fusta!
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Pol. Ind. Mas Morató, parcel·la 5 - Av. Euskadi - Tel. 627 567 893
17700 LA JONQUERA

PNEUMÀTICS

REPARACIÓ DE PNEUMÀTICS I EQUILIBRATS
Pol. Ind. Pont del Príncep - c. Tramuntana, 33-34 - 17469 VILAMALLA

Tels. 972 525 054 - 972 526 054 - Fax 972 525 422

ES-0376/2003

Empresa
Registrada

ER-0376/2003

Reparació de tot tipus de pneumàtics in situ Servei 24 hores
SERVEI TALLER:

Dilluns i divendres de 7 a 23 h - Dissabte de 8 a 15 h
Tels. Mòbils 627 567 893 - 627 567 892 - 627 567 891

L’Amèlia Casa,
masovea de
Cal Coix, a
l’hort de
davant de la
bassa amb la
Lídia Esteva
(centre imatge)
i els seus
cosins: La
M. Teresa
i en Miquel.
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Ctra. de l’Escala al Pont del Príncep
17469 EL FAR D’EMPORDÀ

Tel. 972 500 085
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– Us banyàveu a la ribera? Sí i tant, moltes vegades.

– Recorda la Festa Major de Creixell? Com era i on es feia? No la recordo.
Segurament quan jo venia, no era l’època, si no la recordaria.

– Recorda anar a missa a l’església? A Creixell o a Borrassà? Sí, recordo anar a
missa a Borrassà, pujar al campanar de l’església de Borrassà, per unes escales
estretes i fosques. El que recordo de l’interior de la església de Creixell és un rosa-
ri d’ous molt grans que hi havia.

– Fins quan vàreu estiuejar a Creixell? Fins als 13 anys, després els masovers es
van fer grans, ho van deixar i el seu fill no ho va continuar, van marxar a viure a
Figueres. Aleshores el mas va quedar arrendat a la família Grabulosa.

– Quina anècdota (bona o dolenta) recorda de Creixell? Com he comentat
abans, anècdotes moltes. “Recordo que una vegada que em perseguien tres
oques de la ribera fins a casa amb el coll ben aixecat per pessigar-me... me’n
recordo molt”. Una anècdota dolenta que havia sentit explicar a casa és la mort
del meu rebesavi, en Sadurní Costa Darde, “Un 9 d’agost del 1900 el van tro-
bar mort al terra del camí que va de Creixell a Ordis, a les 10 del matí a l’edat
de 80 anys”.

Actualment la Lídia Esteva viu a Sant Feliu de Guíxols, però sempre heu portat
Creixell al cor. Té 3 fills, l’Amanda, en Josep i en Jordi, que viuen entre Girona,
Sant Feliu de Guíxols i Barcelona. I dos nets, l’Alèxia i en Ferran.

Núria Roura
Llicenciada en Història de l’Art i Museòloga
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CIMENTS MIQUEL SL
recollida selectiva de runes

Apt. Correus núm. 10
17600 FIGUERES
info@cimentsmiquel.com
www.cimentsmiquel.com

Tel. 972 50 18 81
Fax: 972 50 25 00

Mòbil: 639 66 37 96
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CONCURSANTS XXVIII FIRA DE L’ALLIOLI - CREIXELL 2019
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NOM I COGNOMS POBLACIÓ QUANTITAT PREMI

1 RAFAEL GUILLOT L'ESCALA 6 kg 86 g Quantitat
2 ROSA CAMACHO MENDEZ FIGUERES 200 g
3 CARME CARITG GIBRAT FIGUERES 238 g
4 ANNA M. LLAVANERA FIGUERES 172 g
5 ISABEL JUANOLA URTOS FIGUERES 246 g 1r Qualitat
6 DANIEL BATLLE FIGUERES 258 g 2n Qualitat
7 MARIA VIÑAS FIGUERES 121 g DALIOLI
8 RAMONA VILA TEIXIDOR FIGUERES -
9 DANI CASOLA CALVET FIGUERES 240 g 3r qualitat

10 GABI GRATACOS FIGUERES 52 g
11 ARNAU GUERRERO FIGUERES 63 g
12 JULI PEREZ FIGUERES 246 g Original

NOM I COGNOMS EDAT POBLACIÓ PREMI

1 ELIA GUERRERO 7 ANYS FIGUERES
2 ONA VALL 5 ANYS PALAMÓS
3 MARTA GARCIA 8 ANYS FIGUERES
4 ALBA PETRUVSA 10 ANYS FIGUERES
5 IRENE PETRUVSA 5 ANYS FIGUERES MUSEU DEL JOGUET
6 TASI MENDEZ LLAVANERA 11 ANYS FIGUERES
7 LLUC COSTEJA SANTA PAU

INFANTILS

Els concursants
de la XXVIII FIRA
ALLIOLI CREIXELL
2019 fent allioli.

Creixell programa 2019.qxp:0  5/8/19  09:31  Página 29



30

Tel.: 972 394 216

Móbil: 616 57 38 25 - 661 84 96 06

www.terramaq.es

MENJAR BÉ NO ÉS

UNA CASUALITAT.

ÉS UNA ELECCIÓ

A Cusins tot el que fem és
per aconseguir un objectiu
comú: produir la millor carn
i oferir als nostres clients els
millors productes cada dia.
I així ho fem des de 1977.

C. de Portugal, 3
17600 Figueres, Girona
Tel. 972 51 07 17 - cusins.eu

Porc - Vedella - Xai
Embotits - Elaborats
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c/ Empordà, 70 baix A - 17600 FIGUERES
Tel. 972 503 882 - Fax 972 508 890

jllobet@gsmep.com
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A JARDINER

Tasques de jardineria
Manteniment de piscines

C/ Dr Silvestre Santaló, 18
17476 Garrigàs (Girona)

Tel. 678 29 00 92
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www.godoy.cat
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