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Actualitat

Una crònica a l’antiga sobre una 
diada molt especial al poblat de les 
cabanyes d’en garrell
El diumenge 28 de setembre, responent 
a la iniciativa d’un grup de joves de  l’As-
sociació de Joves d’Argelaguer i amb la 
col·laboració de tota la resta d’associaci-
ons del poble, es va celebrar una diada 
d’homenatge a l’obra d’en Josep Pujiula, 
conegut popularment com en Garrell.

Després de molts dies de feina, sobretot per part del mateix 
Josep, de preparar el terreny per posar taules i escenari, 
organitzar una exposició fotogràfica i donar publicitat a 
l’esdeveniment, la diada va iniciar-se ben aviat amb un 
esmorzar al Casal organitzat pels geganters.

A quarts de dotze, davant de l’Ajuntament, es va donar la 
benvinguda als assistents, en nom de totes les entitats, 
amb una presentació de l’acte per part d’en Marc Terradas, 
membre de l’organització. En el mateix acte, Eduard Saiz, 
veí del poble, va fer una interessant intervenció en relació 
amb les referències recollides pel col·legi d’arquitectes en 
diverses publicacions i  al reconeixement de l’obra d’en 
Josep Pujiula per part dels especialistes més prestigiosos 
que fan que se citi la seva obra al costat de reconeguts 
arquitectes com Norman Foster o Enric Miralles. Finalment, 
en Josep va agrair l’organització d’aquest acte i la presència 
dels participants.

Acabada la presentació a l’Ajuntament tothom es va dirigir 
a les cabanyes on es va gaudir d’una visita per totes les 
instal·lacions. Els més petits van poder participar en jocs 
organitzats pels joves, a mans de Joana, Rocio, Sara, Eli, 
Judit i companyia.

A més de la visita es va poder gaudir d’una exposició de 
fotografies actuals i antigues, retalls de premsa i informació 
general de l’obra, cedida per diversos amics i per la mateixa 
família d’en Josep.

La presència del carretó i els tres ponis d’en Ricard Ayats 
(Ka) i del cavall d’en Jim Ginesta van fer les delícies dels 
petits i dels no tan petits.

El dinar popular, amb 150 participants i en el mateix indret 
de les cabanyes, va donar pas a l’entrega de premis de 
l’exposició fotogràfica.

elS PReMiatS vaN SeR:
La família Lejarza-Llansana d’Argelaguer, en Joan Marcé de 
Sant Jaume de Llierca i l’Ellen Gieles d’Holanda. També es 
va fer una menció especial a la fotografia feta per al disseny 
del cartell de l’homenatge, obra d’Adrià Nebot.

Els premis van ser làmines d’animals autòctons cedides 
amablement per l’artista Toni Tort, vinculat a Argelaguer 
des de sempre.

El jurat escollit per a la ocasió va estar format per Pere 
Palomeras (veí de Can Garrell d’Argelaguer), Marc Subirós 
(Grup de joves) i Toni Tort (pintor).
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A continuació Adrià Camps (del grup de joves) va llegir 
una referència biogràfica i unes paraules d’agraïment a 
Josep Pujiula que van donar pas a l’entrega d’una placa 
de record, per part del president de l’Associació de joves, 
amb la següent inscripció:

  Un artista per al món i un geni per al poble
  Josep Pujiula “Garrell”
 
En Josep va agrair a tots els assistents les mostres de 
reconeixement i estimació amb unes breus paraules.
A la sobretaula i després dels parlaments, la tarda es va 
amenitzar amb la participació dels músics locals i con-
vidats: Xevi Murcia, Mirna, Francesc Tomás “Panxito”, 
Perepau Jiménez, Pep Coca, Aniol Nebot, Miki Cruz, Marta, 
Guillem, entre d’altres.

La diada va finalitzar amb l’actuació d’un grup de perfor-
mance de Masnou, “Gnoro Gnoro”, que van omplir la foscor 
de llum i fantasia.

Les opinions recollides entre els assistents van ser de 
satisfacció i totes coincidents quant a la idoneïtat de fer 
un acte de reconeixement públic de la figurà i l’obra d’en 
Garrell per part dels seus amics i veïns més propers.

l’organització




