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Editorial
El proppassat 5 de juliol de 2006, a la Societat Gastronòmica Euskalzaleak, l'Associació
d'Amics del Caganer vam celebrar l'Assemblea General, durant la qual, entre d'altres
temes, s'hi va celebrar les eleccions per
escollir una nova Junta Directiva per al període juliol 2006 a juny 2010.
Al només haver-se presentat una sola candidatura va resultar elegida per unanimitat la

mateixa Junta que els últims quatre anys ha
dirigit la nostra associació.
Els components som:
Joan Lliteras, president; Xavier Borrell, vicepresident; Xabier Añoveros, secretari; Joan
Rossell, tresorer; Jordi Sarrate, Albert Freixa, Fernando Jover, Mikel Alsina (butlletí) i
Robert Torns, vocals.
En aquesta mateixa pàgina publiquem la
fotografia d’aquesta nova Junta.
Una de les primeres decisions de la nova
Junta ha estat la de millorar la edició de El
Caganòfil, que presentem en la seva Tercera Època, en la que volem donar un millor
tracte a la publicació de fotos. Esperem que
agradi a tothom.
Us desitjo un Bon Any 2007.
Joan Lliteras
President

NARCÍS COMADIRA

Caganer de l'any 2006
Pel seu treball periodístic «Elogi del canager» sobre el pessebre
de la plaça de Sant Jaume del 2005 va escriure:
«Serà tan cívic i tan modern com vulguin, però sense ell
és un pessebre teològicament mancat»
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Una periodista
nordamericana
a l’Assemblea
dels Amics
del Caganer
Es cert? Sí, es cert. Una periodista del New York
Times, la Nina Roberts, va assistir a la nostra Assemblea d’aquest 2006.
La Nina Roberts a Barcelona
durant la sessió fotogràfica de caganers

Va venir a Barcelona per a fer un reportatge sobre la
música “mestissa” a la ciutat de Barcelona, i buscant
a Internet informació sobre la ciutat va descobrir els
caganers... i va quedar enlluernada. Després va descobrir la nostra pàgina web, i per email va contactar
amb nosaltres. Després, ja tot va ésser fàcil.
Li van agradar la història del Caganer, la història de
la nostra Associació i la nostra afecció a col·leccionar
caganers. Li va interessar la història de l’edifici de La
Seca, del segle XVI, on celebrem les nostres Assemblees ... i els nostres sopars, que també li van agradar.
I tot això ho ha intentat explicar al seu diari, però
per ara el seu editor no veu convenient publicar
l’article, creu que el lector americà quedaria massa
sobtat per la figura del Caganer.
La Nina Roberts, de qui publiquem una fotografia de
la seva estada a Barcelona, ens diu que seguirà demanant que es publiqui el seu article. Us en tindrem
informats.
Joan Lliteras

Exposicions
Aquestes festes de Nadal, es podrà gaudir de dues exposicions on hi haurà exposats
diferents i interessants caganers, seran a:
A Barcelona, al Centre Cívic de Sarrià
A Súria, a la Sala del Coro de la Llanterna, c/ Domènech Quinquer, 25
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Carme Busquets
RECORDS PER NO OBLIDAR
Un migdia del mes de juny ens dirigíem
cap una cita per conèixer una col·lecció de
caganers originals a casa del nostre amic i
venedors tantes vegades dels caganers anomenats murcians, l’Esteve Fàbregas i mentre esperàvem la seva arribada i ens atenia
molt amablement la seva senyora, l’Adelina
Ferrer filla del figuraire Josep Ferrer i germana d’una altra figuraire actual, la Carme
Ferrer amb una parada actualment al mercat
de Santa Llúcia, al cantó dret de la façana
de la Catedral i quan portàvem una estona
esperant vàrem tenir l’agradable sorpresa
de poder conèixer una senyora de 93 anys
menuda i amb un camina d’aquells que denoten les vicissituds de la vida i desprès de
les presentacions tot preparant la maquina
de fotografiar va començar a explicar-nos
com el seu marit, en Josep Ferrer, elaborava figures de fang de 5, 7 i 9 cm catalanes
sense barretina. També col·laborava amb
en Vila i en Gòdia, tot just acabada la guerra civil tornaren a l’ofici començant per les
casetes de suro i retornant a les figures de
fang fins la seva mort ara fa 22 anys, mentre explicava tot aquest passatge de la seva
vida, aquesta dona menuda semblava que
tornes a aquells anys de feina al costat del
seu marit i les seves filles per poder tirant
endavant la família.
Els amics del caganer volem retre un petit
homenatge a la Carme Busquets per conservar la vitalitat i la vivesa tal com la seva
fotografia denota i que vàrem tenir el plaer
de compartir amb ella aquest petits moment
de records de tota una vida i l’herència de
l’elaboració de figures del pessebre nadalenc
i conservació del nostre patrimoni cultural i
artístic.
Quant sortíem del domicili de l’Esteva Fàbregas, anàvem comentat els moments
viscuts al costat d’una dona de 93 anys i

La Carme Busquets a casa del seu gendre, l'Esteve Fàbrega.

que ja voldríem arribar als mateixos, amb
la mateixa vitalitat mostrada per la senyora
Carme que viu en un 7è pis al barri de Gracia i sense ascensor.
Moltes gràcies a la família Fàbregas-Ferrer
Busquets per la seva acollida.

Amics del Caganer
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Memòria
d'activitats
del 2005
Memòria aprovada a l'assemblea
del 5 juliol del 2006.
Les activitats portades a terme per
l’associació en el decurs de l’any
2005 van ser múltiples i diverses.
El mes de març a l’igual que s’ha
anat celebrant en anys anteriors,
es varen reunir un grup d’associats per gaudir d’una calçotada a
la ciutat de Tarragona, va ser una
jornada de festa, d’introducció
i coneixement d’aquest apreciat producte típic del camp de
Tarragona i tot plegat va servir
per a una millor relació entre els
associats.
L’Assemblea General es va celebrar com ja és habitual el dia 4
de juliol al vespre a la societat
gastronòmica EUSKALZALEAK. Van
assistir a la mateixa 29 associats i

es va repartir un caganer original
de l’Anna M. Pla als socis assistents com a record i per engrandir
les respectives col·leccions.
La tradicional exposició de caganers en el transcurs de les
festes de Nadal es va celebrar a
Tarragona, als locals de l’associació de pessebristes de la ciutat.
Va ser inaugurada pel Sr. Alcalde
de la ciutat, hi eren exposades les
peces de 6 associats, amb més de
400 caganers tots d’indumentària
catalana per l’exprés desig de
l’esmentada associació, que va ser
molt visitada al llarg de la seva
durada.
Promogudes per membres de
l’associació es varen portar a
terme dues exposicions més, una
organitzada per Miquel Alsina a
Les Cabanyes, a la comarca de
l’Alt Penedès i que va ser inaugurada per l’alcalde de la població i
l’altra al Museu de l’enrajolat de
Martorell i portada a terme per en
Xavier Borrell.
El ja tradicional sopar de Nadal es
va celebrar al restaurant del collegi de metges de Barcelona el dia
15 de desembre, amb l’assistència
de 44 persones, que varen gaudir

Més informació a

de les excel·lències culinàries del
local, així com el lliurament de
l’anomenat «Caganer de l’any» al
cantautor català Jaume Sisa, que
en ser presentat pel Sr. Joan Lliteres, ens va agrair el nomenament
amb uns simpàtics versets de la
seva collita.
Van lliurar-se als assistents dos
nous exemplars de postals que
reprodueixen dos caganers antics,
com ha anat succeint ens els darrers anys.
Varen sortir a la llum dos nous
exemplars de la revista EL CAGANÒFIL núm. 26 i 27 en les acostumades dates de juny i desembre,
amb diverses notícies, fotografies
i articles aportats pels nostres
asssociats, Jordi Sarrate, Jordi
Arruga, Joan Rossell, Joan Lliteres
i Xavier Añoveros.
La junta es va reunir en set ocasions al llarg de l’any en les que
varen ser tractats els habituals
temes i es varen portar a terme i
organitzar les diverses activitats
que varen tenir lloc en el transcurs
de l’any.
El nombre d’associats a data 31 de
desembre era de 72 persones.

www.amicsdelcaganer.org
informacio@amicsdelcaganer.org

Record
napolità
Postal editada l'any
1995 per l'Archivio
Iconografico
Colonnese de
Nàpols, titulada
«Il dito piegato I»

La Queta caganera
Per encàrrec del Consorci
per a la Normalització Lingüística
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