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Editorial
A la revista El Caganòfil i en els números
14 (juliol 1999) i 30 (juliol 2007), vaig
publicar indistintament dos articles titulats respectivament «Editorial» i «Els
noms del caganer a la resta d’Espanya»
els diferents mots que per deformació
fonètica o per lectio facilor (versió més
fàcil) batejaven la figura del caganer en
altres zones de la geografia de l’Estat
Espanyol.
Per aquelles dates a més del nom original català del caganer, teníem recollits
i controlats altres quatre substantius
com a (Cagón, Caganero, Cagané i Caganet) repartits per punts tan llunyans
de la geografia de la península ibèrica
com Granada, Madrid, Pamplona, Galícia, etc.
En l’últim dels esmentats articles, escrivia «... diria de forma agosarada, que no
s’acaba la sèrie i que amb el temps apareixeran en el cel pessebrista altres versions noves per anomenar el caganer».
M’explicava el meu company i consoci
de l’associació Jordi Arruga, que l’any
passat i amb motiu d’un viatge professional a les Illes Canàries, concretament
a la ciutat de Las Palmas, va aprofitar
per visitar la fira anual que amb motiu
de les festes del Nadal se celebra a la
illa i on es pot trobar qualsevol figura
del pessebre, arbre, casa o guarniments
i altres estris per adornar les festes
nadalenques i m’explicava la seva sorpresa quan entre una munió de figures
molt ben treballades per un artesà local va trobar un caganer vestit a la canària, al qui curiosament anomenaven
«Cagonet» és a dir, s’havia aprofitat per
ajuntar la paraula «Cagón» i la terminació catalana «et» fen una paraula nova
i sorpresiva.
L’etimologia és una ciència que és dedicada a l’estudi de la història de les
paraules, quan i com són incorporades
a un idioma, de quina font provenen i
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Altres maneres d’anomenar el caganer
com la seva forma i significat ha evolucionat a través del temps.
En castellà, com qualsevol altra llengua, hi ha nombrosos deixos procedents
d’altres llengües que en diferents espais
de temps s’han incorporat al cabdal del
lèxic espanyol i entre ells diversos que
han passat del català al castellà.
En català és evident que tenim un vocabulari que identifica inequívocament
la figura del caganer dins les figures
del pessebre, però en castellà, per la
seva tardana incorporació al pessebre
tradicional, no hi ha cap paraula que
identifiqui majoritàriament la figura del
caganer, fins i tot a la Reial Acadèmia
de la Llengua Espanyola (que sempre va
tard a tot arreu) no té una paraula per
anomenar l’esmentada figura.
Aquest és el motiu perquè van apareixent diferents paraules, sense que cap
d’elles en cap moment agafi l’empenta
i adquireixi la força suficient que serveixi per fer desaparèixer les demés
nominacions, ja que la majoria de les
paraules que surten o es modifiquen en
el llenguatge és pel seu ús constant i
repetitiu.

El llenguatge no és quelcom res estàtic
i inamovible, si més no evoluciona, es
modifica i acaba fixant-se quan el poble
inconscientment així ho decideix.
Per això acostuma a dir-se que el llenguatge és una cosa viva, perquè va
transformant-se tots els dies.
Utilitzant textos antics, els etimòlegs,
tracten de saber quan i com una paraula és incorporada o evoluciona cap al
llenguatge actual i quines transformacions ha experimentat, això és el que
faran els etimòlegs del futur, quan estudiïn l’origen de les paraules que hagin triomfat i s’utilitzin generalment en
castellà per identificar el caganer, si
més no, existeix el pessebre i la figura
del caganer en temps futur, ja que gràcies a l’etimologia es té una clara idea
dels orígens d’un idioma, estudiant el
significat de la paraula, la seva forma
així com els canvis soferts en el temps.
L’etimologia en castellà i en català deu
molt a l’obra del filòleg català Joan
Corominas, el més important estudiós
de la llengua catalana i castellana del
segle XX.
Els etimòlegs i filòlegs del futur, quan
estudiïn el vocable castellà que hagi triomfat per identificar la figura del caganer en l’esmentat idioma, hauran d'anar
a les biblioteques i treure la pols dels
vetustos exemplars del nostre butlletí
per saber quina va ser l’evolució i quants
noms diferents van aparèixer per donar
a conèixer la nostra estimada figura.
Ja tenim doncs una nova forma i ja en
van cinc, d’anomenar el caganer (fora
de l’àmbit català) la figura més controvertida i buscada del pessebre. Poc a
poc i sense donar-nos-en estem de mica
en mica facilitant el treball dels etimòlegs i filòlegs del futur.

Gaganer de Canàries

Xabier Añoveros Trías De Bes
1

Albert Om
Caganer de l'any
2007

Albert Om, nomenat Caganer de l’Any 2007 per la
seva reiterada contribució en els mitjans de comunicació, en la presentació i defensa de la figura del
caganer el dia 12 de desembre de 2007.
La nit va començar en una rebuda al vestíbul del
restaurant del col·legi de metges de Barcelona,
amb el tradicional intercanvi de caganers i altres
materials adients al gènere, per passar al sopar
pròpiament dit, amb el lliurament de dues noves
postals de caganers de les col·leccions dels nostres
associats.
En acabar l’àpat, el nostre president va donar la
benvinguda a tothom i principalment als nostres
convidats de la nit, després d’una paraulada molt
àmplia del funcionament de l’associació, ens va fer
delir tot pujant dalt d’una cadira i recitant un vers
de Nadal que reproduïm a continuació:

El Caganer
Un pastoret molt golafre
fent camí cap a Betlem
li ha agafat un mal de panxa
i una mata busca impacient.
Un majoral ja l’apressa,
vinga, vinga, Caganer!!!
que tot això et passa
per ser massa llaminer.
L’estel que tot ho veu
se n’adona d’aquest fet,
posa la llum més fluixeta
li diu a un angelet,
no sigui que algun espieta
descobreixi el Caganer.
(Versió adaptada d’un poema de Francesca Aubanell, recitat per
Joan Lliteras, al sopar de Nadal del 2007, de l’Associació Amics
del Caganer).
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Un cop fet el recital va donar la paraula al primer
convidat de la nit, el periodista esportiu i nebot
seu Xavier Torres i Lliteras que va fer una glossa
del nomenat caganer de l’any 2007 i que ens deia
el següent: Bé, jo no sóc membre de la vostre associació, però fa molts anys a casa pel dia de reis,
escolto al meu oncle i es passa tota l’estona que
si el caganer amunt si el caganer avall, o sigui que
us conec perfectament i sé de què va tot aquest
assumpte.
Bé, demà totes les enciclopèdies, que és on surt
la gent important diran que l’Albert Om (Taradell.
1966) periodista, «Caganer de l’any 2007» (poca
broma) perquè ningú més que tu en el món podrà
dir això que és el Caganer de l’any 2007 i que és
diferent ser caganer de l’any, que la gran cagada
de l’any, que això ja saps que el premi el recull
cada dia la Magdalena Álvarez. Bé, jo crec que tots
el coneixeu, és una estrella mediàtica molt, molt
important de TV3, un dels pals de paller de la televisió de Catalunya, té un programa fantàstic, però
a mi m’agradaria no valorar la figura de l'Albert pels
números que li dóna l’audiència, és molt important,
us ho dic que experiència, doncs faig un programa
a la tele dels que no els mira mai ningú i sé que difícil és que la gent et miri amb tanta competència,
si més no, l’Albert és una persona normal, un amic
dels seus amics, un gran amant, un gran exjugador
de tennis i de padel, una lesió l’apartat de la pràctica esportiva, menys quan corre per les platges del
Garraf. Un gran amic que no va dubtar ni un segon
quan li vaig preguntar si acceptaria que l’anomenessin Caganer de l’Any 2007.
En acabar, el Xavier Torres va prendre la paraula
l’Albert Om que va fer una petita glossa de què
li semblava que el proposessin com a Caganer de
l’Any 2007, tot i que, fets ocorreguts a la seva infantesa, ja donaven senyal que al passar el temps seria
nomenat caganer de l’any i això va ser la principal
decisió per acceptar la nominació i va oferir-nos les
següents paraules, sota el títol de «A Cagar a la
Via».

«M’han nomenat caganer de l’any 2007 i succeeixo
en el càrrec gent com Brossa, Sisa, Comadira. Això
m’obliga a mirar l’actualitat amb ulls escatològics.
El cas de RENFE per exemple».

A cagar a la via
Aquesta és la història del que passa quan unes
línies de Rodalies més velles que el cagar ajupit, amb unes estacions que estan fetes una
merda i uns trens que són una caca, coincideixen en el temps amb les obres d’un tren
de gran velocitat que ha d’arribar a Barcelona
cagant llets. La data límit és el 21 de desembre. Fins que el 20 d’octubre, i a la vista de la
primera dotzena d’esvorancs, els tècnics es
caguen a les calces i decideixen que a la merda tot: les Rodalies i el TGV. I, aleshores, els
pobres usuaris que cada matí s’han de llevar
una hora abans per arribar a la feina o queden atrapats en el cul-de-sac en què s’han
convertit les carreteres o se’n van a l’estació
i, mentre esperen el tren que no vindrà mai,
es caguen en tot.
Mentrestant, tots els partits, la societat civil,
l’opinió pública, es mobilitzen per engegar la
ministra a cagar a la via, però no compten
que ella i el president del govern espanyol
són cul i merda. Magdalena Álvarez es converteix en el cul d’en Jaumet: ara inaugura
un AVE a Valladolid, ara un a Màlaga. Als socialistes catalans els agafa mal de ventre cada
vegada que la veuen pilotant un tren, somrient i amb el dit polze enlaire. Víctor Morlán,
el virrei de la ministra a Catalunya, va de cul,
pobret. Sort en té de tractar amb un conseller -Joaquim Nadal- que té el cul pelat de
torejar situacions límit sense que l’esquitxin
a ell.
El Patronat de la Sagrada Família repeteix a
tothom qui el vol escoltar que si Foment l’ha
cagat al Gornal i a Bellvitge la pot tornar a cagar, aquesta vegada, amb el túnel pel centre
de Barcelona. Estan cagats de por, uns que
no caigui la Sagrada Família i els altres que,
amb tot aquest merder, no acabi guanyant el
Partit Popular les eleccions del 9 de març.
L’oposició es queixa que tenim un país que
fa cagar. Fins i tot, Ronaldinho, el símbol del
Barça, ha passat en pocs mesos de Pilota d’Or
a Tifa d’Or. Queda clar que, si volem jugar
amb un TGV abans d’acabar l’any, haurem de
demanar al Tió que ens cagui un Ibertren o
un tren Payá. I desitjar molta sort -és a dir,
molta merda- per quan l’AVE arribi de veritat
a Barcelona. Que espero que sigui durant el
2008, o si no sí que serà per agafar la ministra
i, tot imitant el rei, dir-li molt respectuosament: «Escolta, Magdalena, per què no t’hi
cagues!».

També va parlar la nostra convidada sorpresa de la
nit, la Linda Wormsbech, estudiant alemanya d’antropologia de la ciutat de Münster, que va conèixer
la nostra figura fent un estudi per preparar la seva
tesina del pessebre català i on es va interessar pel
caganer i tot allò que l’envolta i que va compartir la
compra de caganers amb nosaltres el primer dia de
la Fira de Santa Llúcia, tot donant les gràcies per
l’acollida rebuda per part dels membres de l’Associació d'Amics del Caganer.
Redacció

Albert Om
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Una dimensió
internacional
del caganer
Un any més, la nostra pàgina web ha demostrat la
seva utilitat, en donar a conèixer l’existència de la
figura del Caganer i de la nostra Associació, més
enllà de les nostres fronteres.

Linda vingué amb nosaltres, i es va poder assabentar de molts aspectes del Caganer, malgrat que ella
ja en tenia un bon coneixement d’una estada prèvia
a la ciutat de Barcelona.

Tots recordareu que a l’estiu del 2006 ens va venir a visitar una periodista nord-americana, collaboradora del diari New York Times, interessada
en la figura del Caganer.

També la vam convidar al sopar de Nadal del 2007,
on les persones que hi vau assistir, a més de conèixer-la, vau poder admirar el seu bon català.

Bé, doncs abans del Nadal passat vam rebre, a través
de la nostra web, un correu electrònic d’una noia de
la ciutat alemanya de Münster, Linda Wormsbech,
estudiant d’antropologia, interessada en escriure la
seva tesina sobre el pessebre català en general, i
sobre la figura del Caganer, en particular.
Al seu missatge electrònic, la Linda ens explicava
el seu interès pel tema esmentat, així com la seva
intenció de venir a Barcelona durant la primera
quinzena de desembre, i ens proposava tenir una
entrevista per ampliar coneixements sobre la figura
del Caganer.
Vam tenir una primera trobada el primer dissabte
de desembre, diada tradicional d’anar a visitar la
Fira de Santa Llúcia, a la catedral de Barcelona,
per part d’alguns membres de la Junta Directiva. La

Ara, la Linda ens ha enviat informació sobre l’escultora austríaca Karin Frank, de la qual publiquem algunes fotografies d’una part de la seva obra. Aquesta escultora treballa amb fusta, la seva temàtica
sempre ha estat el cos humà amb un enfocament
molt orgànic. Es va dedicar molt a aspectes relacionats amb la defecació, sobretot en els seus treballs
del 2002-2004.
Us transcric una descripció del seu treball, feta per
un periodista austríac:
«Al país de Freud i de l'Accionisme vienès l’excrement és un material especial[...] L'accionisme vienès ha utilitzat tots els productes del cos humà com
a material, o com a gesta, de provocació contra
convencions de l’art obsoletes.
També artistes reconeguts internacionalment des
de Piero Manzoni fins a John Miller, reflexionaven
sobre aquest producte corporal.[...] Karin Frank
tracta les aparents atrocitats de l'ésser ser humà
d’una manera molt natural i mostra les persones
com éssers isolats i desesperats; i la solució per a
ells mai serà més que una enyorança.
Sembla que, quan caguem, verifiquem que no som
d’un origen diví».
Si hi esteu interessats, es poden veure imatges del seu
treball a la pàgina web: http://www.karinfrank.at/
Finalment afegir que també és la Linda qui ens ha
enviat les fotos que publiquem al present número
sobre els carnavals alemanys.

Caganers austríacs
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Joan Lliteras

Els caganers de l'any 2007
Selecció de cinquanta novetats

Albert Om
d'Anna M. Pla

Tamudo
d'Anna M. Pla

Cuiner
d'Anna M. Pla

M. Tura
d'Anna M. Pla

Henry
d'Anna M. Pla

Buda
d'Anna M. Pla

Català
d'Anna M. Pla

Geganteta de La Bisbal
de Joan Rulduà

Ceramista
de Joan Rulduà

Dona
de Carme Ferrer

Home de ceràmica

Pallasso
de Gemma Solé

Fotògraf
de Gemma Solé

Veterinari
de Gemma Solé

Charlot de plastilina

Benet XVI de plastilina

Timbaler del Bruc
de Martínez de Caldas

Gos d'Olot

Borbó
de Martínez de Caldas

Nen
de Gorriz de Girona

Yoda
de Nuri Valls

Nen català
de Pessebres Olivé

Català
de l'Aurora

Català
de l'Scaramoix
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Exposició a
La Bisbal d'Empordà
L’Exposició més important pel que fa a nombre de
socis expositors i quantitat de figures exposades, organitzada por l’AAC va tenir lloc a la petita població
gironina de La Bisbal d'Empordà, amb la col·laboració
de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament.
Va estar ubicada en el magnífic marc del Castell de
la Bisbal que data del segle XII, a la part vella de la
ciutat. Es tracta d’un magnífic exemplar de l’arquitectura civil de l’edat mitjana, que fou palau episcopal
dels bisbes de Girona (d’aquí el nom de la ciutat) i
actualment, després d’una acurada restauració allotja
l’Arxiu Històric Comarcal.
En les seves dependències es col·locaren catorze vitrines en les que s’exposaren més de 1.500 caganers

de tota mena i mida, cedits pels socis habituals a més
de tres de locals.
Fou inaugurada la tarda del dissabte 12 de desembre
per l’alcalde de la població Lluís Sais, que va fer un
petit parlament donant las gràcies a l’AAC per l’iniciativa i l’originalitat de l’exposició. Paraules contestades pel president de l’AAC, Sr. Joan Lliteras, que
va agrair a l‘Ajuntament, representat pel seu alcalde
les facilitats que havien donat i l’interès amb el que
havien acollit la idea de l’exposició.
Amb motiu d’aquest esdeveniment, l’ajuntament va
encarregar al ceramista local Joan Rulduà dos caganers representatius de La Bisbal, un d’un artesà ceramista amassant fang i un altre de la Geganteta, un
personatge típic i molt volgut de les festes locals.
L’exposició que fou molt ben acollida i va tenir nombrosos visitants, tant de la localitat com de turistes i
residents de cap de setmana i vacances nadalenques,
que gaudiren de les curioses i entranyables figures
que s’exposaven per primera vegada a la comarca.

Joan Rulduà, ceramista de La Bisbal d'Empordà

Xabier Añoveros Trías De Bes

Caganers a Espinelves
La nostra entitat va participar en la 27a Fira de l’Avet
d’Espinelves que va celebrar-se de l’1 al 9 de desembre de 2007.
Quatre-cents caganers varen omplir les vuit vitrines de què constava l’exposició duta a terme al saló
del teatre d’aquesta meravellosa vila de la comarca
d’Osona.
Els nombrosos visitants van elogiar-ne la varietat, les
diverses mides i la procedència d’aquesta mostra.
Jordi Sarrate
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Exposició al Masnou
A la seu de Gent del Masnou vàrem poder gaudir
d’una gran exposició de caganers dels nostres associats del Maresme: el Miquel, el Vicenç i el Joan Maria
i amenitzada pel grup musical La Colla dels Caganers, que ens oferiren un recital de nadales.
En acabar vàrem poder fer un tast de
les exquisiteses culinàries del Masnou,
invitació una vegada més dels nostres
amics Miquel i Vicenç, i amenitzat el
refrigeri amb una cantada d’havaneres,
on vàrem descobrir que bé toca l’harmònica el Miquel Garolera.
A l’una de la matinada ens acomiadàvem
dels nostres amics amb el convenciment
d’haver passat una bona vetllada i un bon
àpat a la bonica vila marinera del Masnou.
Moltes gràcies.
Xavier Borrell

Parlem català
«Parlem Català» és el nom d’una associació no lucrativa fundada al juny de 1991, a Sant Llorenç de
la Salanca, una localitat de la comarca del Rosselló,
molt a prop de Perpinyà. El seu objectiu és defendre, difondre, desenvolupar i fer viure la llengua i
les tradicions catalanes, i la seva vocació, la promoció de tot el que concerneix la cultura catalana.
Que siguin catalans de soca-rel, catalans d’adopció
o simplement àvids de coneixences locals, s’hi acullen totes les persones desitjoses de descobrir la
llengua, la cultura, el patrimoni i l’art de viure a
Catalunya. L’associació proposa cursos d’iniciació i
de perfeccionament de la llengua catalana i permet
l’obtenció d’un certificat oficial de català atorgat
per la Generalitat de Catalunya. Així mateix, participa i anima les festes tradicionals com el Sant
Jordi, el mercat de Nadal, la castanyada, etc., a
més d’organitzar sortides, viatges i trobades de caràcter cultural.
Pel Nadal del 2006 i per encàrrec de «Parlem Català», Mr. Jean-Claude Rodríguez, un simpàtic artista
en objectes de terrissa instal·lat a l’esmentada lo-

calitat, amb la seva esposa Marie-Claude, va emmotllar: «aquests petits objectes, quan celebres, a
les nostres llars d’infants catalanes (Pessebres), els
Caganers!», els quals es podien adquirir durant els
mercats de Nadal a Sant Llorenç, a l’estand de l’associació. La importància d’aquesta notícia és que
per primera vegada tenim coneixement de caganers
de pessebre fabricats a l’altra banda del Pirineu.
Per qui hi estigui interessat, l’adreça de contacte
de l’associació «Parlem Català» és: Marcel Dessale.
2 carrer Jean Gutenberg. Sant Llorenç de la Salanca-66250. França. Telèfon: 334 68 28 57 64.
Jordi Arruga
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Caganers de la Gran
Escala Daurada
Selvaggio
Fragments del projecte a realitzar a l’aparador de
la llibreria Selvaggio del carrer Freneria
darrere la Catedral.
És una escala de caganers projectada pel pare amb
els seus caganers antics d’abans dels anys cinquanta, i enriquida pel seu fill Fernando amb caganers
de figuraires dels anys seixanta.
Ara esperem que la puguem veure aviat i veure el
conjunt, i així desvetllar l’enjòlit que han envoltat
els caganers d’en Selvaggio.
Jordi Sarrate

Els CATganers: una idea feta realitat
Els CATganers, una genial idea dels germans Vendrell del Masnou per portar sempre
la nostra estimada figura arreu, en format d’adhesius i exportar-la fora dels límits
del pessebre i anar més enllà, i situar el caganer en els temps que vivim.

Contacte:
Isidre i Francesc Vendrell
Tel. 605 004 016
isidrevendrell@yahoo.es

Més informació a
Consell de Redacció: AMICS DEL CAGANER
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www.amicsdelcaganer.net
informacio@amicsdelcaganer.net
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