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Carta oberta

a socis i sòcies

Quan rebreu aquest butlletí ja s’haurà celebrat
l’Assemblea d’estiu d’aquest any 2003.
Aquest butlletí correspon al segon número
de la nova etapa que la Junta elegida a
l’Assemblea del 2003 va decidir tirar endavant.
Hem procurat canviar-ne el format, l’estil i el
disseny de la capçalera, així com ampliar el
contingut amb més pàgines. Tot això representa un esforç més gran per editar cada butlletí i,
alhora, un increment del seu cost, que ha estat
finançat amb el lleuger increment de la quota
que la nova Junta va acordar l’any passat.
La intenció d’aquest doble esforç és que tots
els socis i totes les sòcies pugueu, en primer lloc,
rebre tota la informació referida a la figura del
Caganer, que els membres de l’Associació
siguem capaços d’obtenir. En segon lloc, que
puguem tenir un major coneixement de les
activitats de l’Associació, i en darrer lloc, però
no el menys important, que en pugueu gaudir
tot llegint-lo.
Pel que fa a la informació, volem demanarvos a totes les persones associades que si
disposeu d’informació ens la feu arribar, així com
si voleu escriure comentaris o fer-nos
suggeriments que ens els envieu per tal de poder-los publicar. Volem insistir en el fet que
aquest butlletí és obert a tots.
Per acabar, us comuniquem que per al proper
mes de setembre estem preparant un Taller de
Caganers. Ja us donarem més informació.
Us desitgem un bon estiu,
El President
Bon any 2003

EXPOSICIÓ DE
RICHARD HAMILTON
Una de les quatre caganeres exposades a
«INTROSPECTIVA» al MACBA, de març a juny
d’enguany.
Hi destacava una sala dedicada al caganer,
en aquest cas caganeres, i al tractament irònic
dels objectes escatològics. En temes florals
emfatitzava el paper higiènic, i en les postes
de sol eren presidides per un escultòric
cagarro.
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Caganers de l’any 2002

Òscar Ventuta parla amb Toni Corominas i Joan Romaní (Scaramuix), s’ho pensa.

Parlament introductori per a Ventura i Corominas

2

Benvolguts companys d’afició caganera
us llegiré una mena de quartets
ara que estem tips, i no cal que us poseu drets,
que els he composat de qualsevol manera.

Fill il·lustre de Vic i periodista
ha fet guions per a ràdio i televisió
amb la ploma carregada d’ironia i precisió
escriu tant per a un diari com per a una revista.

Permeteu-me que em posi el nas de pallasso
per fer aquesta conya,
en realitat em moro de vergonya
i així, no l’evito, però me l’empasso.

No em vull extendre, que podria,
cantant les excel·lències d’aquest homenot,
que veig que torna a omplir el got,
i aquí se’ns pot fer de dia.

En la darrera assemblea de caganòfils reunits,
de suculenta i gastronòmica memòria,
es va decidir, enmig de florida oratòria,
premiar aquests amics pels seus acudits.

L’altre homenatjat és el dibuixant, en Ventura,
un home dotat de la gràcia divina
tant amb el llapis, el pinzell o la sanguina,
perquè tot el que fa, ho fa amb cura.

Per la relació que hi tenia en el passat
se’m demanà de contactar amb el guionista
i encara que feia temps que ens havíem perdut la pista,
va ser un retrobament molt afortunat.

Per a mi, que dibuixar és la meva feina,
aquesta presentació és un orgull
perquè en Ventura, allà on posa l’ull
al darrere segueixo, dòcil, l’eina.

Però, la meva sorpresa va ser absoluta i total
quan en Serrate, en nom de la junta rectora,
va encomanar-me la tasca acollonidora
de fer davant vostre una presentació com cal.

Dibuixant poc aficionat a les aglomeracions
incansable treballador que no està per punyetes
tots heu vist les seves historietes
al Papus, al Jueves o a altres publicacions.

Sense més preàmbul i entrant en matèria,
presentaré aquests personatges,
amb qui ens uneix l’afició a les natges
i per qui la cagalera també és dèria.

I tots dos, tractant el caganer amb amor,
s’han fet un lloc entre nosaltres,
que els hem triat entre molts altres
per ser enguany caganers d’honor.

En primer lloc, en Toni Corominas,
insigne lletraferit de la comarca d’Osona
amb qui s’agraeix passar una estona
assegut davant de begudes fines.

I això és tot, companys de taula,
ara que siguin ells els protagonistes,
que jo només he donat quatre pistes
i el meu mai ha estat la paraula.

Company d’experiències psicodèliques i altres tonteries
sempre implicat en totes les mogudes,
tant les vistoses com les desconegudes
que es fan a Osona o a les Guilleries.

GRÀCIES
SCARAMUIX, Nadal de 2002

Contestació

dels anomenats Caganers de l’any
- L’actor procurarà fer una veu aflautada i amb deix català -

DISCURSO DEL GENERAL PRIMITIVO VIVALES,
CON MOTIVO DE LA EXALTACIÓN ANUAL DEL DEFECADOR
¡Caganeras y caganeros, desafectos al régimen, comensales todos! Miembros de la Junta Directiva de la egregia asociación comunera «Amigos del Defecador» acreditados profesionales y buenas
gentes venidas de allende los mares, de toda España, de la olorosa y balmesina llanura vicense, del
altísimo y ventoso Ampurdán, de la aristocrática y señorial Barcelona, de las salvajes «Zorrerías» -que
los nativos llamáis Guillerías-, de todas las pedanías y villorrios más recónditos de las províncias
periféricas.
Habéis abandonado la calidez de vuestros hogares, comunas y labavos, para daros cita, hoy, aquí,
en este marco incomparable del Ilustre Colegio de Galenos de Barcelona, a fin de celebrar con tronío,
regocijo y desparpajo la ceremonia anual de exaltación del tradicional «Defecador» del pesebre autonómico.
Si el grandioso desfile de nuestro invicto ejército por estas encantadoras tierras catalanas, fue
antaño el acontecimiento más grandioso de nuestro renacer etílico, escatológico y psicodélico, hoy
somos los seguidores y adláteres del Gran Defecador que, curtidos por años de dura pelea, estamos
sorprendiendo de nuevo al mundo con entusiasmo, con aplomo, con empeño y con filarmónico
desdén, demostrándole que la pachanga imperial que un día le imprimió su fe y su carácter, sigue viva
en las patrióticas barrigas del populacho.
Camaradas: no olvidéis nunca que por la redención de nuestro querido anfitrión, «El Defecador»,
ENTREGÓ España, su mejor tesoro, sus mejores deposiciones, en aras de la Unidad de La Nada más
Absoluta.
¡Honremos y glorifiquemos siempre a los que, en la mesa de este entrañable salón, un día evacuaron su calderilla por España!
Amigas y amigos: El mundo entero siente el orgullo de vuestro temple y de vuestro talante constitucional.
Desde lo más profundo de los nalgatorios, gritad conmigo:
¡Visca el Caganer!
Barcelona, diciembre de 2002
Décimo Año Triunfal

FESTA DEL
CAGANER
Celebrada al Col·legi
Oficial de Metges de
Barcelona, el dia 11 de
desembre de 2002
La junta cantant nadales
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Novetats Caganers 2002

Caganer del
Montgrí

Caganera de
l’Estartit

Gaudí
Trencadís

de l’Anna M. Pla

de l’Anna M. Pla

de l’Anna M. Pla

Pau
Gasol

Didal
Caganer

Artur
Mas

de l’Anna M. Pla

de l’Anna M. Pla

de la Nuri Valls

Paleta

Locutor
Ràdio

Gaudí
150 anys

de la Nuri Valls

de la Nuri Valls

de la Nuri Valls
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Floquet
de Neu

Noi
assegut

Bin
Laden

de la Nuri Valls

de la Mari Bel

de la Mari Bel

Novetats Caganers 2002

Noia
amb flor

Caçador

Filadora

Murcians

Murcians

Home
que s’escalfa

Hebreu
amb pipa

Tortell
Poltrona

Murcians

Murcians

de Scaramuix

Pagès

Dimoni petit

Hebreu

de l’Aurora

d’Olot

d’Ibars

Hebreu

Home
jaqueta verda

Shin Chan

de la Mari Bel

de Carmen Ferrer

de Pérez
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Exposicions

2002

MAGNA I IL·LUSTRE
EXPOSICIÓ DE CAGANERS
AL VESTÍBUL
DE L’AJUNTAMENT
DE GRANOLLERS

A LA CIUTAT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Magnífica exposició de caganers de la
col·lecció de Laura Sendrós.

Amb la col·laboració de l’associació Gran
Centre de Granollers dels dies 14 de
desembre de 2002 a l’11 de gener de 2003,
exposició d’un miler de caganers, aportació
de diferents membres de l’associació i a l’acte
inaugural amb la presència del Sr. Alcalde de
Granollers.

AL BAR RESTAURANT
«VIA FORA», DE VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
Petita mostra de diferents figuraires autors
de caganers, de la col·lecció de Miquel Alsina.
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TORROELLA
DE MONTGRÍ
L’Anna M. Pla va
presentar una magnífica exposició amb les
últimes creacions de
caganeres i caganers
per ella realitzades.

EXPOSICIÓ
ANTOLÒGICA
DE JOAN MARTÍNEZ
A CENTELLES
Es celebrà del 25 de
desembre de 2002 al 6 de gener
de 2003 a la sala d’Amics de
Centelles. És un recull de cent
trenta models de caganers que
ha realitzat fins ara. Aquest artesà
de Caldes de Montbui es
caracteritza per un tractament personal del tamany dels caganers, i pels òrgans sexuals, i pels
colors vius aplicats a la gran varietat de prototipus de caganers.

RECORD A JOSEP VIDAL
El passat dia 21 de desembre morí
a Barcelona el figuraire Josep Vidal,
que realitzà els caganers que cada
any otorga als «Caganers d’any» i
que fou el creador de la primera
caganera de postguerra. Són
importants els nombrosos caganers
realitzats per ell que seguien l’arrel
popular.
Ara, la família plega el taller que
durant seixanta anys han mantingut
al Poble Espanyol de Montjuïc.
Un bon record dels amics del
caganer pel Sr. Josep.
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Bar El Caganer
La junta directiva del dia 27
de maig es va celebrar a la
taverna del nostre amic i
associat, en Toni Costa, de la
ciutat de Terrassa anomenada
El Caganer.

Membres de la Junta Directiva:
President: Joan Lliteras
Vicepresident: Xavier Borrell
Secretari: Xabier Añoveros
Tresorer: Joan Rossell
Vocals: Jordi Serrate
Albert Freixa
Fernando Jové
Cynthia Lisuk
Miquel Alsina
Robert Torns

Recordeu

e-mail: informacio@amicsdelcaganer.org

KERPE - Vilafranca

racó del col·leccionista
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Parella de caganers propietat
d’en Jordi Serrate

Caganer del
Sr. Joan Lliteras

Mides: 12 cm d’alt ell i 13 cm d’alt ella

Tamany: 80 cm

