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Editorial
D’ençà que l’Associació Amics del Caganer va ser
fundada el desembre de 1990, un dels seus principals objectius ha estat l’elecció anual d’un personatge que destaqués en la promoció de la figura més emblemàtica i entranyable del pessebre a
Catalunya.
El primer Caganer de l’Any va ser elegit el 1991, i
aquest honor va correspondre a Joan Brossa, poeta
i artista, per la seva difusió de la figura del caganer, en general, i de manera molt particular, per
un poema tridimensional amb la figura del Caganer
encerclada per pastors, realitzat el Nadal de 1956,
exposat als aparadors de l’antiga botiga Gales, del
passeig de Gràcia, de Barcelona.
A propòsit d’aquesta elecció, el desembre de 1992,
al 1r número del Caganòfil, l’inoblidable Isidre
Vallès, un dels fundadors de la nostra Associació,
feia referència al lliurament d’aquest primer guardó, i cito les seves paraules perquè són molt significatives: “fou una mostra del reconeixement públic
de l’activitat de l’homenatjat, reconeixement que
en si mateix, implica la valoració d’algun aspecte
de la seva obra que tingui un parentiu, aproximat
o llunyà, amb l’objectiu de l’Associació: difondre
la figura del Caganer i, al capdavall per mediació
seva, connectar amb els valors humans implícits en
la seva activitat”.

Malgrat la dificultat de trobar personatges adients,
tenim el convenciment que, en el futur, sortiran
noves persones que hauran fet suficients mèrits en
la defensa, promoció i propagació de la figura del
Caganer.
Per a la vostra informació i la vostra memòria, incloem la llista de Caganers de l’Any.
Tingueu un Bon Any 2008.
Joan Lliteras

ALBERT OM

Caganer de l'any 2007

La nominació sempre es fa a través d’una proposta
de la Junta Directiva a l’Assemblea de socis, que
voten entre diversos candidats. Aquest nomenament només es fa efectiu si el nominat l’accepta.
Des d’aleshores i fins l’any 2006, ja hem nomenat 16
Caganers de l’Any, tot constituint, així, una relació
que ens omple de satisfacció per la qualitat i pels
mèrits de tots els elegits.
Hem tingut 5 escriptors, 1 periodista, 1 cineasta,
2 artistes plàstics, 1 actor, 2 dibuixants de còmics,
1 presentador de TV, 1 pallasso, 1 cantautor i 1
alcalde.

Pel seus mèrits en la promoció
de la figura del caganer
en els mitjans de comunicació.
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El culo que aleja
el mal de ojo y
trae buena suerte
He leído con sumo interés el libro de J. Arruga y J.
Mañá (El caganer, 1992), donde se explica que esta
simpática figura existe en varios lugares de Europa
y de sudamérica, y hace su aparición en Cataluña
a finales del s. XVIII. Respecto a su significado se
recogen varias teorías: fertilidad, purificación, escatología...
Quiero aportar otra posibilidad: que cagar servía
para alejar el mal de ojo, como el envidioso, del
latín invidere, “mirar con malos ojos” (diccionario
etimológico de Corominas, 1974). El mecanismo sería que el envidioso apartase la mirada. Es explícito un mosaico de Siria (figura 1) donde atacan al
ojo un tridente, una espada, animales, y un hombre
defecando. Uno de los amuletos más usados contra
el mal de ojo en Roma eran los falos en erección,
previamente símbolo de la fertilidad. También son
romanas las figuras cossim cacans, como este niño
desnudo, con un gorro, agachado y defecando (figura 2) (Grandjouan: Terracotas and plastic lamps of
the Roman period, 1961).

Figura 2: Cossim cacans, segle III d.C.
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En las iglesias
medievales
veremos hombres en piedra defecando
(R. Mellinkoff:
Adverting Demons,
2004),
pero algunos en
el techo (figura
3), y por tanto
lejos del ojo
humano, quizá para alejar
al diablo, que
sí que lo podía
ver. Hay también hombres
defecando en
libros medievales (Figuras 4 y

Figura 1: Mosaic de Síria.
5), algunos de ellos textos religiosos, porque sólo
tenían una función protectora, sin relación al tema
que estaba escrito, y sin que nadie se ofendiese,
porque estaban bien a la vista y nadie los ha arrancado ni tachado. En una casa particular del s. XV de
Goslar, Alemania (Figura 6), vemos un joven tallado
con unas grandes heces pintadas en color oro, que
sirvieron para hacer una moneda conmemorativa a
finales del s. XX, con la explícita inscripción: “el
chico que caga monedas de oro trae buena suerte
a Gostar”.

Figura 3: Teulada de l'església de S. Mary, Redcliffe, Bristol, s. XIV.

A veces simplemente enseñar el culo (tradición que pervive
en Escocia) servía para alejar el mal de ojo, reírse del enemigo y desear buena suerte, como vemos en otra casa particular
del s. XV de Angers, Francia (Figura 7), en iglesias y en otros
libros medievales. Había otros sistemas, como echarse una
ventosidad o pedo, método que utilizó Martin Luther para alejar el demonio (Mellinkoff, 2004, p. 129), escupir al suelo tres
veces, u orinar (Manneken-Pis de Bruselas). El poder protector de las heces perduró vivo en Vizcaya hasta mediados del s.
XX, ya que algunas ancianas mantenían la tradición de poner
excrementos de gallina en unas bolsitas tipo escapulario, junto con páginas de la biblia y dientes de jabalí (Erkoreka: Begizkoa, el mal de ojo entre los vascos, 1995, p. 93). También
en la exclamación ¡merde! que hacían en Francia los actores
ante una representación, o ante una operación o un negocio
(Mellinkoff, p. 130), que algunos siguen usando.

Figura 4: Arthurian vulgate, any 1316.

Como vemos, el significado ha ido variando y acoplándose a
las épocas, pero seguramente está en el origen de tradiciones
como el caganer y el cagatió.
Rafael López Velasco (Pamplona)

Figura 5: Roman de la rose, s. XIV.

Figura 6: Hotel Kaiserworth, Goslar, Alemanya.

Figura 7: Angers, Francia, porta d'entrada, fusta, s. XV.
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La solitud del caganer
El nostre estimat caganer está acostumat a fer les seves feines tot sol,
lluny dels seus congèneres, i per si
no n'hi hagués prou, amagat en un
racó per no ser vist amb facilitat.
Però caldria preguntar-se: per què
hem d'amagar el caganer?
Si el considerem una figura tan
digne com les altres, no té dret a
ser col·locada al bell mig del pessebre?
Potser que un dia, canviem aquest
costum certament amesurat però
del tot bescantador pel nostre personatge.
La història ens demostra que aquesta solitud no era típica a les ciutats:
ens queden exemples evidents i
ben conservats a diferents indrets
d'Itàlia i França, construïts a l'època
romana, tal com podem veure a les
ciutats d'Ostia antica i de la Vaison
la Romaine. Les latrines eren compartides pels seus usuaris, lloc de
conversa, negoci i fins i tot xafarderia. Si hagués viscut aquí, el nostre
caganer no ho faria tot sol, ni molt
menys amagat.
L'edat mitjana no canvia les coses.
També als castells hi trobem unes

Letrina d'Ostia Antica (Itàlia).
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comunes molt concorregudes, com
es pot veure al castell medieval
de Chillon construït sobre el llac
Leman.
Després, anirà desapareixent l'habitud social de defecar, menys el seu
nom: comuna.
El convent fortificat d'Orcival (França), ens mostra la seva comuna literalment penjada a la muralla, llençant els resultats directament als
vianants.
No sé si el nostre caganer deixaria
el seu aïllament per compartir el
seu ofici amb altres confrares, però
del que n'estic ben segur,
és que ens demanaria que no
l' a m a g u é s s i m
més, que ja en
té prou amb la
tasca que li toca
fer, i no vol perdre cap detall
del Nadal.

Comuna del Convent d'Orcival (França).

Joan Rossell
i Carol

Comuna del Castell de Chillon (Suïssa).

Comuna de la Vaison la Romaine (França).

Caganers Apòcrifs
La Llotja de València, monument datat del segle XV,
presenta els muntants de la seva porta oest decorats
amb “ymatges e maçoneries e fullatge”1, que van ser
tema per a un article publicat fa pocs anys a l’edició
valenciana del diari EL PAÍS. Entre les imatges, el periodista local feia referència a una, que ell va identificar com la figura d’un caganer, doncs es tracta d’un
individu despullat i ajupit, una situació compatible
amb l’acció de defecar (Figura)2. Nogensmenys, sobre
l’esquena d’aquest individu n'hi apareix un altre dret
i en posició de mantenir l’equilibri, i per això sembla
més encertada la interpretació que fa un altre autor,
al•ludint als “acròbates i animals simbòlics”1. A la mateixa façana de la Llotja es troben esculpides també
figures de personatges reals o mítics mostrant el cul,
o realitzant altres accions
que es poden considerar
com a “obscenes”.
Aquest és un exemple més
de la interpretació errònia
d'imatges de personatges
adoptant determinades
postures com a suposats
caganers. És ben conegut
que durant l’Edat Mitjana
els artesans de les lògies
que treballaven les façanes de les esglésies i altres
edificis romànics i gòtics
ocasionalment decoraven
racons, generalment poc
visibles, amb escenes sexuals, burlesques o brutes.
D’aquesta probable revenja
vers els bisbes i els senyors
feudals tenim diversos testimonis a la Península Ibèrica, en forma d’escultures
que mostren individus defecant, però en la majoria
de casos es tracta d’accions

diferents falsament interpretades. Un altre exemple
n’és la gàrgola situada a sobre de la porta de Sant
Iu de la catedral de Barcelona, datada del segle XIV,
que ens va descriure el nostre Caganer de l’Any 1997,
Josep Vallès i Rovira3. Ell es basava en l’explicació de
Font i Sagué, segons la qual la figura “representa un
home amb barretina, la boca ben oberta y en posició de… fer lo que no deuria dintre ‘l sant edifici”4. I
un exemple més és l’anomenat “cagaire” d’Illa, a la
Catalunya Nord, que data també del segle XIV, i que
nosaltres vàrem contemplar com representatiu d’un
caganer5. Aquest personatge ajupit i amb uns faldons
que li pengen, esculpit en pedra, ornamenta el xamfrà d’una casa del carrer del Carme en el mencionat
poblet del Rosselló6, i simbolitza algun “culot” (val
a dir-ho), segons un escrit
local7.
Igual que succeeix amb el
personatge de la Llotja valenciana, no existeix una
evidència clara de què la
gàrgola de la catedral de
Barcelona i la figura del cagaire d’Illa corresponguin
realment a individus en acció de defecar, malgrat les
versions que aposten per
aquestes interpretacions.
Personalment penso que,
en els casos esmentats i en
molts altres, una visió partidista o apassionada del
tema ens ha induït a treure conclusions que no són
certes, i per aquesta raó
faríem bé de conformarnos a ser caganòfils, però
sense necessitat d’esdevenir caganovisionaris.
Jordi Arruga
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Caganers de l'any
1991 - Joan Brossa

Poeta. Per la seva difusió de la figura del caganer, en general, i en concret per un poema tridimensional realitzat pels Nadals de 1956, als aparadors de l'antiga botiga Gales, del passeig de Gràcia de Barcelona, amb la
figura del caganer encerclada per pastors.

1992 - Josep M. Ballarín

Capellà i escriptor. Pel seu conte El Caganer, publicat al diari AVUI el 24 de desembre de 1990.

1993 - Josep Pernau

Periodista. Per proposar a la seva columna de El Periódico que el caganer fos el símbol dels Jocs Olímpics,
enlloc del Cobi.

1994 - Ignasi P. Farré

Cineasta. Per la utilització de la figura del Caganer al seu film Un submarí a les estovalles, adaptació de la
novel·la de Joan Barril.

1995 - Francesc Torres

Artista plàstic, resident a Nova York de fa molts anys. Pel seu diorama a una galeria barcelonina, en el que
presentava un grup de caganers enfrontat a uns tancs militars de joguina.

1996 - Antoni Miralda

Artista plàstic, resident a Miami de fa molts anys. Per una instal·lació en una exposició al MACBA i per una
exposició presentada a una galeria barcelonina relacionada amb el pessebrisme i amb una gran exhibició de
caganers.

1997 - Josep Vallès

Crític d’art, escriptor i col·leccionista. Per les seves col·leccions de caganers i de tapes de wàter decorades per
pintors dels anys 70, així com pels seus escrits sobre el món del caganer.

1998 - Antoni Caralps

Alcalde d’Alella - Va aixecar el primer monument al caganer, a Alella.

1999 - Enric Pous

Actor. Per la seva intervenció al programa de Mari Pau Huguet, a TV3, tractant en profunditat el tema del
caganer.

2000 - Fer

Dibuixant de còmic. Per omplir de caganers l’arbre de Nadal publicat a la revista El Jueves, així com pels nombrosos dibuixos publicats sobre el caganer al diari Avui i a El Jueves.

2001 - Lluís Anton Baulenas

Novel·lista. A la seva novel·la La Felicitat, premi Prudenci Bertrana 2000, crea una vila, Alcagaire, on hi ha contínues referències al caganer. També ha incorporat el caganer i el seu món en dues altres novel·les posteriors.

2002 - Ventura i Corominas

Dibuixant i guionista, respectivament, dels acudits diaris a La Vanguardia. Pels seus nombrosos dibuixos i acudits sobre la figura del caganer i les seves circumstàncies, publicats a La Vanguardia.

2003 - Andreu Buenafuente

Presentador de TV. Pel tractament de la figura del caganer diverses vegades als seus programes televisius, fentne icona en la presentació de programes de TV, i en la diada del Llibre.

2004 - Tortell Poltrona

Pallasso. En algunes de les gires del seu Circ Cric regalava caganers, fent-ne una autèntica promoció arreu.

2005 - Jaume Sisa

Cantautor. Per la referència al caganer a la seva famosa cançó “La nit de Sant Joan”.

2006 - Narcís Comadira

Escriptor. Pel seu article al Quadern en català del diari El País, al desembre de 2005, en defensa molt acurada
de la figura del caganer, i criticant la reiterada absència de la figura del caganer als pessebres de la plaça de
Sant Jaume de Barcelona.
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Caganers
«utilitaris»
Presentem en aquest article dos exemples de
caganers que en temps passats han estat emprats com a objectes d’utilitat diferent. El
primer és una estatueta fabricada en gres salat representant un personatge femení ajupit
i amb el cul a l'aire (figura 1a,b), que lliurava una dosi de tabac per ensumar a través del
seu ample forat. Un tap o una clavilla tancava
hermèticament el darrere d’aquestes tabaqueres, que daten de la segona meitat del segle
XIX. Les estatuetes podien igualment prendre
l’aspecte d’altres personatges, com per exemple clergues o titelles, o bé d’animals, com un
porquet, i són probablement originàries de la
Baixa Normandia. El segon exemple és una figureta de ceràmica que representa el personatge
de Charlot, també amb les cames doblegades i
els pantalons abaixats (figura 2a,b) i servia de
tap abocador. Està foradada per tres cantons:
el forat dels peus s’adaptava al tap de suro de
l’ampolla, i el líquid que hi fluïa es vessava pel
forat del barret, mentre que el forat del cul
permetia l’entrada de l’aire. Aquesta figureta,
de procedència també francesa, sembla estar
datada dels voltants de l’any 1930.
Jordi Arruga

Apunts...
El nostre consoci i exvicepresident, Jordi Arruga, va publicar al Butlletí Informatiu de Ceràmica (núm. 86-87,
juliol-desembre 2005) un documentadíssim article titulat
“De la pintura costumista flamenca als pessebres casolans de Catalunya: un recorregut per les manifestacions
de l’escatologia a la imatgeria i la ceràmica”, amb una
extensa bibliografia i 35 fotografies a les que estaven representats 40 caganers. Es tracta d’un article ampli en
el que es fa un profund estudi de la figura del caganer
des de la vessant originaria de la pintura escatològica
flamenca. Ens congratulem que la nostra figura surti del
àmbit d’aquesta revista per apuntar-se a publicacions de
diferents àmbits i dedicades a altres temes.

Exposicions 2007
- La Bisbal d'Empordà, a la Sala
d'Exposicions del Castell. Inauguració el 15 de desembre.
- Espinelves, al Teatre Municipal. A
partir del dia 1 de desembre.
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Memòria d'Activitats 2006
Les activitats desenvolupades per
l'Associació com cada any han estat
múltiples i diverses.
- El dia 11 de març, igual que s’ha
fet altres anys, es va reunir un grup
de socis per gaudir d’una calçotada
a Tarragona. Va ser una jornada de
festa i a banda de gaudir de les qualitats gastronòmiques dels calçots
van passar una grata estona tots
plegats.
- L'Assemblea General es va celebrar el dia 5 de juliol al vespre a la
societat gastronòmica EUSKALZALEAZ, van ésser presents 22 socis. Va
assistir-hi com a convidada la periodista nord-americana Nina Roberts
que estava preparant un reportatge
sobre Catalunya amb la intenció de
dedicar un apartat al caganer, figura
que l'havia sobtat poderosament.
- La tradicional exposició de Nadal
de caganers es va celebrar a Súria
als locals de la Societat Coral La

Llanterna. Va ser inaugurada per
l’Alcalde amb unes paraules d'agraïment que van ser contestades pel
president de l’Associació. Van exposar les seves figures 4 socis, es van
reunir prop de 500 caganers que
van ser molt visitats pels habitants
de la població.
- Promogudes per membres de
l'Associació es van celebrar també
tres exposicions més, una al Casal
de Sarrià a Barcelona en la que van
participar-hi tres socis, un altre organitzada pel Jordi Arruga a Sant
Just Desvern i la darrera organitzada pel Robert Torns a Sant Vicenç
de Montalt.
- El sopar anual de Nadal es va celebrar com els darrers anys al collegi de Metges de Barcelona el dia
19 de desembre, van assistir-hi 43
persones i com cada any es va lliurar el guardó de Caganer de l'Any,
que va correspondre a l'escriptor,
pintor i poeta Narcís Comadira. El

va presentar en Jordi Sarrate i el
guardonat van agrair-ho amb unes
simpàtiques paraules. Es van regalar
als assistents, com els darrers anys,
dues noves postals de reproduccions de caganers antics propietat de
determinats socis i es va repartir un
caganer original de l’Abella, als socis assistents com a record i per engrandir les respectives col·leccions.
- Van sortir dos nous números del
Caganòfil el 28 i el 29, a les acostumades dates de juny i desembre
amb diverses notícies i fotografies,
i amb articles d’en Jordi Sarrate,
Jordi Arruga, Joan Lliteras i Xabier
Añoveros.
- La Junta Directiva es va reunir en
set ocasions en les que es van tractar
els habituals temes i es van preparar
i organitzar les diverses activitats
que van tenir lloc al llarg de l'any.
- El nombre d'afiliats al 31 de desembre era de 75.

Curiositats caganòfiles

Caganer del Pessebre
Vivent Parlat de Les Gunyoles

Mao Tse-Tung. Hong Kong
Foto: Thorsten Stielow (Berlín)

Més informació a
Consell de Redacció: AMICS DEL CAGANER
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Caganer de filferro de
Maringa (Brasil). Autora: Cleo

www.amicsdelcaganer.net
informacio@amicsdelcaganer.net
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