BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ «AMICS DEL CAGANER»
ESPECIAL ANIVERSARI · DL.: B-21.699/97 · BARCELONA · DESEMBRE 2010 · NÚM. 37

Figueres, Olot, Sant Feliu de Codines, Barcelona, Centelles, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Castellar
del Vallès, Ripoll, Martorell, Vilafranca del Penedès, Bagà, Santes Creus, Agramunt, Alella, Tortosa,
Igualada, Tarragona, Bàscara, Cadaqués, Lleida, Blanes, Onda (Castelló), Hannover (Alemanya), Balaguer, Mataró, Granollers, Torroella de Montgrí, Terrassa, Sitges, L'Estartit, Les Cabanyes, Martorell,
Súria, Sant Vicenç de Montal, Sant Just Desvern, La Bisbal d'Empordà, Espinelves, Ordino (Andorra),
Esparreguera, Girona, Manresa, Ascó, Céret (Catalunya Nord), Santa Perpètua de Mogoda, Napa (EUA).
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Editorial
Després de vint anys
Amb renovada il·lusió celebrem el vintè aniversari de la nostra estimada associació que al
cap d’aquests anys ha aplegat, més que socis,
amics.
Sovint penso com vàrem reunir-nos fins arribar
al dia de la fundació.
Per aquest motiu, voldria recordar els precedents i circumstàncies que es van donar abans
d’aquell dinou de desembre de mil nou-cents
noranta…
L’any 1984, al museu del joguet de Figueres,
regentat pel nostre soci Josep Maria Joan, es
feu la primera exposició de caganers amb les
col·leccions de Sílvia Ruiz i d’en Jordi Arruga,
qui havia contactat amb Josep Maria Joan mercès a Antònia Pelauzzy que regentava la botiga
Populart de Barcelona.
L’any 1986, al mateix Museu del Joguet es fa la

Sopar al
Restaurant
Can Pitarra,
celebrat el 19
de desembre
de 1990, amb
l'assistència
de set dels
nou fundadors
de l’Associació Amics
del Caganer.
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segona exposició de caganers, aquesta vegada
a més de la Sílvia i el Jordi, s’hi afegeixen el
Josep Mañà i l'Isidre Vallès.
L’any mil nou-cents vuitanta set, en Jordi
Arruga surt al programa de TVE «Un Dos
Tres», on porta diferents caganers, i els que
en col·leccionàvem, descobrim que no erem
els únics.
Mentrestant, en Jordi Arruga coneix altres col·
leccionistes: Martí Torrent, mitjançant la muller d’en Martí, infermera del pare d‘en Jordi.
Joan Rossell, a l’Hospital de Bellvitge li varen
dir que hi havia un col·leccionista a Tarragona
i va venir a veure'm tot seguit. Jordi Sarrate,
que va conèixer a través de l’Antònia Pelauzzy,
i finalment, en Joan Maria Pou, també metge
i amic, al que va animar a fer col·lecció de caganers.

Nadala de Jordi Sarrate realitzada
expressament per al sopar fundacional
de l’associació. Al dors de la nadala,
la signatura dels assistents al primer
sopar dels amics del caganer, al
Restaurant Can Pitarra de Barcelona.
L’any 1989 es fa la tercera exposició a Figueres,
en aquesta exposició ja es reuneixen: Martí
Torrent, Jordi Arruga, Joan Rossell, Isidre Vallès, Josep Mañà, Joan Maria Pou i Jordi Sarrate. De camí a Figueres (Torrent, Arruga, Pou,
Sarrate i Rossell) varen decidir que al marge
de les exposicions, havien de reunir-se i no perdre el contacte.
A la fira de santa Llúcia donàrem veus del nostre projecte, i els germans Vidal ho havien dit
als seus clients col·leccionistes, i d’aquesta manera vàrem conèixer en Xavier Borrell i en Xabier Añoveros.
I així arribem al dinou de desembre de 1990.
Havíem quedat per sopar al restaurant Pitarra,
proposat per en Martí Torrent pel seu significat
cultural i romàntic.
A aquell sopar hi varen faltar Isidre Vallès i Joan

Maria Pou, malgrat ja havien deixat palès que
s’adherien al nou projecte. Quedava doncs,
completat el grup de nou que decidiren fundar
aquesta associació.
Fins aquí la nostra prehistòria que va ser el fonament sobre el que es va sostenir la nostra
entitat.
Ara, mirant endarrere, ens adonem que gràcies
a tots els socis, tant els qui ho han sigut com
els qui ho són, l’Associació Amics del Caganer
ha arribat fins avui amb l’esforç de tothom, i
sobretot, per la il·lusió que uns i altres hi han
posat.
Felicitem-nos i seguim treballant per assolir noves fites.

Joan Rossell i Carol
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Sobretot hi ha d'haver-hi
un caganer
El passat Nadal, la revista Enderrock regalava un CD de nadales
en l'edició de desembre. Una de
les cançons incloses en el disc
col·lectiu Cançons PreNadal, va
ser la cançó de la campanya de
Nadal de TV3 i de Catalunya Ràdio, en la que el protagonista és
el caganer. La cançó està interpretada per importants cantants
de l’escena musical catalana:
Albert Pla, Joan Miquel Oliver,
Gerard Quintana, Estopa, Quimi
Portet, Josep Puntí i Els Manel,
amb la col·laboració indispensable de la seva promotora, Judit
Farrés.
Podeu escoltar la cançó entrant
directament a la nostra web:
www.amicsdelcaganer.ca

ALBERT PLA

Caganer de
l'any 2010

Per la seva contribució
al coneixement de la
figura del caganer en
el món de la música.
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La lletra de la nadala:
(Tots)
Sha-la-la-la… Sha-la-la-la… Sha-la-la-la lai la.
Sha-la-la-la… Sha-la-la-la… Sha-la-la-la lai la.
(Albert Pla)
En un pessebre hi ha d’haver-hi: el nen Jesús i Sant Josep.
També la Verge Maria, una vaca i una mula i mal penjat un angelet.
(Tots)
Però sobretot hi ha d’haver-hi, hi ha d’haver-hi un caganer!
Però sobretot hi ha d’haver-hi, hi ha d’haver-hi un caganer!
(Gerard Quintana)
Hi ha d’haver-hi escorça i molsa i un poblet ben nevadet
i un riu de paper de plata i pastorets i pastoretes al voltant d’un foc
rogenc!
(Tots)
Però sobretot hi ha d’haver-hi, hi ha d’haver-hi un caganer!
Però sobretot hi ha d’haver-hi, hi ha d’haver-hi un caganer!
(Estopa)
En un pessebre hi ha d’haver-hi: tres gallines i un ferrer,
un ramat de cabres soltes i una iaia castanyera i un dimoni dins l’infern!
(Tots)
Però sobretot hi ha d’haver-hi, hi ha d’haver-hi un caganer!
Però sobretot hi ha d’haver-hi, hi ha d’haver-hi un caganer!
(Manel)
Agafeu la cartolina retalleu un cel immens i afegiu-li unes estrelles.
Els que no tingueu llumetes hi podran posar gomets!
(Tots)
Però sobretot hi ha d’haver-hi, hi ha d’haver-hi un caganer!
Però sobretot hi ha d’haver-hi, hi ha d’haver-hi un caganer!
(Joan Miquel Oliver)
També ha d’haver tres Reis amb tres patges, tres camells
que vénen des de l’orient, carregats porten presents:
que bé ens ho passarem!
(Tots)
Però sobretot hi ha d’haver-hi, hi ha d’haver-hi un caganer!
Però sobretot hi ha d’haver-hi, hi ha d’haver-hi un caganer!
(Quimi Portet)
Al pessebre hi ha d’haver, ha d’haver-hi un tamboret perquè
hi segui Sant Josep
i si no hi ha tamboret, que el pobret s’estigui dret!
(Tots)
No us oblideu mai més que en un pessebre hi ha d’haver,
en un pessebre hi ha d’haver: hi ha d’haver-hi un caganer!
No us oblideu mai més que en un pessebre hi ha d’haver,
en un pessebre hi ha d’haver: hi ha d’haver-hi un caganer!
Sha-la-la-la… Sha-la-la-la… Sha-la-la-la la la.
Sha-la-la-la… Sha-la-la-la… Sha-la-la-la la la.
Si has trobat alguna falteta o algo raro, pos res, fes un comentari i miro
de solucionar-ho. Sha-la-la-la, Sha-la-la-la-laaaiii-laaaaaaa!!

Exposicions de Nadal
BARCELONA

Centre d’Artesania de Catalunya

Carrer Banys Nous, 11.
Del 4 de desembre de 2010 al 16 de gener de 2011
Horaris: Dilluns a dissabte, de 10 a 20 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
No us podeu perdre:
- Conferència Jordi Arruga sobre la figura del Caganer. Dimecres, 12 de gener de 2011, a les 19 h.
- Taula rodona sobre «Present i futur del Caganer». Dijous, 13 de gener de 2011, a les 18.30 h.

CÉRET, França

Médiathèque Ludovic Massé

Maison Companyo, 2 rue de Commerce, Céret.
Fins al dia 30 de desembre de 2010.

Santa Perpètua de la Mogoda
La Granja Espai Cultural. Espai 3

Plaça de l’Era, s/n
Quan? Acte inaugural: Dijous 16 de desembre, a les 12 h.
Horaris: Dimecres, dijous i divendres, de 18 a 20.30 h.
Dissabtes, d’11 a 13.30 h. Diumenges, de 12 a 14 h.
Per Nadal romandrà tancat del 25 de desembre al 6 de gener.

ASCÓ

Centre Neuràlgic

Av. Països Catalans, 8.
Horaris: Dissabte 4 de desembre, de 16 a 21 h
Diumenge 5 de desembre, de 10 a 13 h i de 16 a 21 h
Fins al diumenge 12 de desembre
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Mostassers amb caganers
Sabem que al nostre país veí,
França, són molt populars els
recipients de ceràmica que
s’utilitzen per servir a taula la
mostassa (moutardiers). Doncs
bé, hem trobat uns exemplars
de porcellana que associen a
l’utensili la figura d’un caganer.
Es tracta d’un home cofat amb
barretina, o d’una dona cofada amb capell de roba, que es
troben fent «les seves feines»
enmig de dos cistells. El cistell
davanter té una nansa central i està destinat al
condiment en pols, mentre que el posterior, proveït d’una tapadora, ha de contenir la pasta de
mostassa. És possible que la coloració i la consistència d’aquesta darrera inspiressin la idea de posar l’individu que caga ajupit just davant del cistell que la conté. En qualsevol cas, però, podem
atribuir al nostre personatge favorit una utilitat
més, que fins ara ens era desconeguda.
Jordi Arruga

Caganer animat
Zoòtrop

Exemplar fabricat per Elisenda Managuerra i Jordiu Feliu.
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El zoòtrop va ser inventat al 1834 pel científic anglès William George Horner (1789-1837). Tant el
zoòtrop, com altres invents, foren importants per
a la invenció del cinema. Aquests aparells són la
base de la creació dels dibuixos animats actuals.
El zoòtrop consisteix en un cilindre de
metall amb ranures verticals. A través d'aquestes es miraven
els dibuixos que es formaven dins del cilindre.
Els dibuixos eren d'un
mateix cos, en fer girar el
cilindre donava la sensació
d'estar en moviment. Doncs
per aquells col·leccionistes que us
manqui un caganer en moviment, només us cal una caixa cilíndrica giratòria amb escletxes fetes a la paret
de la caixa i una tira amb diferents
imatges del vostre caganer favorit.
Iolanda Marchueta

La policia de Catalunya també
representada en la figura del caganer
Curiosament l’altre dia passejant
vora el palau de la generalitat em
va cridar l’atenció una petita botiga
amb un munt de caganers i figures
de ceràmica diverses. En vaig entretenir a mirar-ho i la meva sorpresa
fou trobar quatre caganers que caracteritzaven diverses unitats dels
mossos d’esquadra i un caganer que
podria representar perfectament
la majoria de policies locals d’arreu del país, tot i que pel lloc de la
troballa no m’estranyaria gens que
s’hagués moldejat pensant amb la
Guàrdia Urbana de Barcelona, tal
com m’informa el botiguer. Evidentment no me’n vaig poder estar de
fotografiar-los amb el mòbil per poder-los oferir als nostres lectors.
Cal informar, a aquells que no ho coneguin, que la figura del caganer és
típica de l’època de Nadal, la col·
loquem en els nostres pessebres,
lleument amagada entre arbustos,
perquè els nanos s’entretinguin a
buscar-la. Esdevé un símbol propi

del país que tradicionalment, s’ha presentat amb
la forma de pagès, vestit
amb la barretina catalana, faixa vermella, camisa blanca i pantalons foscos, tot fumant, amb pipa
i amb el cul a l’aire. Això
no treu que en aquest darrers temps l’enginy i creativitat d’alguns artesans
ha portat a innovar la seva
forma, així trobem en el mercat caganers que representen personatges
històrics o del moment, polítics vistosos o jugadors mediàtics.
Ja fa temps, a l’article sobre les figures de Mossos d’Esquadra a escala
s’anotava un mosso i una mossa fets
caganers i distribuïts pel portal web
www.caganer.cat. Donada l’especificitat de l’esmentat article, centrat únicament al cos dels Mossos
d’Esquadra no s’anotava que a la
botiga virtual també s’hi pot trobar
caracteritzat un policia municipal.

Després d’aquestes curioses i divertides troballes, i amb l’objectiu de
continuar la recerca de més caganers, s’ha pogut localitzar dins una
col·lecció privada penjada públicament en els àlbums de Picasa, 4
figures més de caganers que representen la Policia de Catalunya, ens
referim concretament a la col·lecció
de caganers d’en Joan Escapa i Carulla. Per poder gaudir de la resta
de caganers de la col·lecció podeu
visitar l’àlbum complet.
Revista dels Mossos d'Esquadra

Caganers
sicilians

Fotografies d'uns caganers que s’han trobat a un sostre pintats de la Capella
Palatina, al Palazzo Reale, de Palermo. El sostre data del segle XII, mentre que els dos caganers es troben en plafons repintats al voltant de l’any
1555, possiblement per operaris catalans.
Aquests gravats ens han estat enviats per en:
Jeremy Johns
Professor of the Art and Archaeology
of the Islamic Mediterranean
Director, Khalili Research Centre for
the Art and Material Culture of the
Middle East,
University of Oxford, 3 St John St.,
Oxford OX1 2LG, U.K.
http://krc.orient.ox.ac.uk/krc/
El professor Johns està escribint un
llibre sobre els sostres pintats del
segle XII, de la Capella Palatina, i hi
pensa mencionar també les pintures
fetes al segle XVI, incluent les figures dels caganers.
Joan Lliteras
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Memòria d'Activitats 2009
Les activitats desenvolupades
per l’Associació com cada any
han estat múltiples i diverses.
L'Assemblea General va tenir lloc
el dia 3 de juliol al vespre a la
societat gastronòmica EUSKALZALEAK, van assistir-hi 26 associats i es va repartir un caganer
portuguès als socis assistents
com a record i per engrandir les
seves col·leccions respectives.
El sopar es va fer conjuntament
amb la Coral de l'Euskalzaleak i
en acabar es van cantar moltes
cançons.
Les tradicionals exposicions es
van celebrar a Girona a la Sala
de Cultura Municipal inaugurada
pel regidor de Cultura, a Sant
Feliu de Codines al Centre Cívic
inaugurat per l'Alcalde i a Manresa a la Biblioteca del Casino,
que va ser inaugurada pel Regi-

dor de Cultura local, varen proporcionar les figures d’aquestes
exposicions vuit socis, totes les
exposicions van ser visitades per
molta gent amb el beneplàcit i
satisfacció de tots els visitants.
La definitiva Web de l’Associació
té ja el domini .CAT.
Van sortir per fi els segells personalitzats amb la figura del Caganer autoritzats per la Societat
de Correus.
El sopar anyal de Nadal es va
celebrar com els darrers anys al
Col·legi de Metges de Barcelona
el dia 10 de desembre, van assistir-hi 42 persones i com cada any
es va lliurar el guardó de Caganer
de l'Any, que va correspondre al
pastisser gironí, en Frederic Faure. El va presentar en Joan Lliteras i el guardonat va agrair-ho
amb unes simpàtiques paraules.

Es va regalar als assistents, com
els darrers anys, dues noves postals de reproduccions de caganers antics.
Varen sortir dos nous números de
«El Caganòfil» el 34 i el 35, ambdós de vuit pàgines a les dates
acostumades de juny i desembre,
amb notícies, fotografies i diversos articles d'en Jordi Sarrate,
Jordi Arruga, Joan Safont, Julio
Simil, Mikel Alsina, Josh Ward i
Xabier Añoveros.
La Junta Directiva es va reunir
en sis 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 69.
Xabier Añoveros Trias de bes

Curiositats caganòfiles

Bàmbola del Caganer Andreu Buenafuente d'Enric Rovira
Xocolater. Dibuix realitzat per Andreu Buenafuente.
Caganer gegant al Maremàgnum de Barcelona

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