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Editorial
Caganer «Tradicional" vs Caganer «Oportunístic»:
També nosaltres estem immersos en una bombolla?
L'incontestable, i potser imparable, boom de la figura del caganer és palesa.
Recordant les paraules del nostre Joan Safont, no fa ni un any,
«estem immersos en un colorista carnaval de caganers, els
artesans estan més actius que
mai, els mitjans de comunicació
parlen con mai de la nostra figura...» (2) En acabar el seu editorial, es pregunta si el caganer
que comprem avui dia a Santa
Llúcia és el tradicional o un nou
divertiment estacional, fruit del
sentit de l'humor i de l'oportunitat que ens caracteritzen.
Analitzant i reflexionant sobre
aquestes i d'altres paraules,
pensaments i opinions de molta
de la gent que fem el món del
caganer, em permeto posar, negre sobre blanc, el meu estat
d'opinió actual.
1.- Segons ens diuen els companys artesans, si no es fessin
caganers «oportunístics», basats
en personatges del moment, no
se'n vendrien gaires de caganers.
Conceptuo com a oportunistes
aquelles figures que representen cagant a gent del món de
la «mandanga», terme emprat
ja fa molts anys per Unamuno,
i que tenen rabiosa actualitat.
Així, estaríem parlant de fol-

klòriques, polítics, macarres i
putes, estafadors, religiosos, i
també de gent famosa però per
motius més acceptables: esportistes, figures històriques, del
poble, etc.
2.- La demanda potencial de
caganers «tradicionals» (interpreteu en sentit laxe, si us plau)
(1) estaria lligada només a col·
leccionistes i potser també als
caganers que formarien part de
la compra d'un pessebre sencer.
Aquesta segona línia no sé quantificar-la.
3.- Després de contactes amb
els artesans, molts d'ells continuen fent figures tradicionals
amb variants, la qual cosa ens fa
feliços als col·leccionistes àvids
i desitjosos de novetats. No sé si
a ells també.
4.- Si es creen, com molts han
fet, nous caganers, tal com vàrem suggerir el 2008. (1): què
més volem?
5.- M'estic fent un embolic.
D'una part voldria triar i comprar força figuretes cada any.
De l'altra, sé que no és fàcil, ni
econòmic crear-ne de nous.
On som i cap a on anem?
Malgrat tot, i mentre n'anem
parlant, seguiré lluitant per tal
d'aconseguir idees per a caganers tradicionals nous (ajudeume!).

Caganer tradicional. J. M. Gomballest
I per sobre de tot, resaré perquè
no hi hagi una «bombolla caganera», que ens estigui acostant
al «pa per a avui i fam per a
demà».
Ben afectuosament,
Joan M. POU
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Fredi Fauré
«Caganer de l'any 2009»
Poder gaudir d’una clara nit d’hivern des del mirador del restaurant
del col·legi de metges de Barcelona, és el que vàrem poder fer, els
assistents al sopar anual de Nadal
de l’associació «amics del caganer»,
com ja marca des de fa molts anys
la tradició.
Acompanyats d’una nombrosa assistència de membres de l’associació i els seus acompanyants, va
començar l’acte després de gaudir
d’un esplèndid sopar, amb unes paraules del president de l’associació
Sr. Joan Lliteres, que va anar desgranant les activitat dutes a terme
per la nostra associació explicant i
presentant el nou butlletí de Nadal
«núm. 35» i les dues noves postals
de caganers tradicionals, que presenten un format el més semblant a
una postal tradicional.
Tot seguit es va procedir al nomenament de caganer de l’any 2009,
que va recaure per elecció de l’assemblea general «pels seus mèrits
en la promoció de la figura del ca-

ganer» en format de xocolata a la
seva pastisseria de Girona el Sr. Fredi Fauré, tot seguit el nomenat va
anar desglossant la seva trajectòria
professional com a pastisser i la manera que el va portar a la fabricació
de figures de xocolata en forma de
caganer i totes les figures satíriques
que ha realitzat en el seu obrador
en tota la trajectòria professional a
la seva vida, també va agrair el nomenament i va
assegurar que la
seva botiga serà
sempre un bastió dels caganers
de xocolata.
Així va acabar
l’acte tradicional del Nadal,
on tots els assistents, vàrem
gaudir d’un bon
sopar i una bona
companyia.
Mikel

Exposicions de Nadal

Sala de Cultura Girona
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Biblioteca del Casino de Manresa

Local dels Amics de Centelles

Pàgina viatgera
Curiositats canadenques
La darrera Setmana Santa la vam passar a Montreal visitant l'Stephen, la Cato i el petit Tomeu. La ciutat ja la
coneixíem d’altres ocasions i no deixem de recomanarla a tots aquells que algun dia us decidiu trepitjar terres canadenques. La diversitat cultural, gastronòmica,
religiosa i artística no es veu dividida entre els sectors
anglòfons i els més aferrats francòfons. L’amplitud del riu Sant Laurent
i la magnificència de la naturalesa segurament ajuden al tarannà tranquil
i distès dels montrealers. Allà també
hi trobareu l'Stephen amb la seva col·
lecció de caganers.
Si voleu descobrir més coses sobre aquest químic i artista amant de
Catalunya, aquí teniu el seu link:
www.shkawai.ca
I parlant d’art, aquesta és l’escultura
d’home ajupit que ens vam trobar en
ple Down Town. Com que li faltava la
tifa per trobar-hi el símil, allà ens hi
vam col·locar.

Xocolates
personalitzades
made in Japan
La nostra sòcia japonesa, la Toyoda
Kaz, ens ha sorprès una vegada més !!!
Per vigílies de Nadal ens va enviar des
del país del sol naixent una caixa de
bombons embolicats amb papers personalitzats. Com veureu amb més detall a les fotos, la Toyoda va escollir 3
imatges diferents de caganers.
Els membres de la junta, en nom de
tot els socis, li volem donar gràcies per
aquesta iniciativa tan original i per la
seva ajuda en la difusió de la figura del
caganer per terres nipones.
Thanks Toyoda on behalf of Amics del
Caganer.

Les imatges amb què estaven embolicats els bombons

L'Stephen H. Kawai
I per últim, en la recerca de caganers autòctons també vam identificar la «Butt Station Desktop Set».

Curiositats caganeres
Caganer anamòrfic
Un anamorfisme és una deformació reversible d'una imatge produïda a
través d'un procediment òptic (com per exemple fent servir un mirall
corb), o a través d'un procediment matemàtic. És un efecte perspectiu
utilitzat en art per obligar l'observador a un determinat punt de vista
preestablert o privilegiat, des
del qual l'element pren una
forma proporcionada i clara.
Baixant de la Cuesta de Moyano, en ple centre de Madrid, el passat desembre 09,
ens vam trobar amb una fira
de Nadal. En una de les parades hi havia reproduccions de
joguines i invents antics com
el Mirall Màgic (Anamorfosi).
I ves per on, quina sorpresa,
que la imatge que tenien de
mostra era la d’aquest caganer. Fixeu-vos-hi bé en el cilindre reflectant i tot de sobte el veure aparèixer.
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Els Caganers de l'any 2009

Selecció de seixanta novetats

Millet
Terrisseria de Caldes

Capità Masnoví
Terrisseria de Caldes

Hello Kitty
Terrisseria de Caldes

Sac i ganxo
Sant Feliu de Codines

Català
Terrisseria de Caldes

Darwin
Scaramuix

Català
Núria Valls

Caganer de cartró
Girona

Museu de Verdú
Anna M. Pla

Barcelonista
Delgado

Català
Aurora

Caganer mallorquí

Caganera d'Olot

Caganer napolità
Alejandro Estanini

Caganer portuguès

Curiositats italianes
Orquestra de cristall de Murano

Més informació a
Consell de Redacció: AMICS DEL CAGANER
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www.amicsdelcaganer.cat
info@amicsdelcaganer.cat
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