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Editorial

Conte quasi editorial
El 43 em deixa a prop de la plaça de la Sagrada Família. Els
autocars de visitants japonesos, alemanys o de tot arreu tapen
les escultures de la façana del quasi oblidat Subirachs. Travesso el pas zebra que em menarà al centre de la plaça. Allà s’hi
troben les parades de figures i de verd. Repasso els dalts de
les parades que indiquen les referències dels venedors. J.V.F.
El meu país és com un roc. J.B. Plàstic i marmolina. M.B. A
mi també m’han fet de fang. B.D. Like a Rolling Stone. J.S.
Múrcia-Itàlia-Xina. N.V. De les pedres se’n fan pans de fang. És
aquesta que elegeixo. Quan m’hi adreço sento un so a penes
perceptible dins el brogit de passejants i cotxes. Com més m’hi
apropo al grup on hi ha els caganers es fa més audible aquest
so. Estan col.locats en una escala de miralls a la parada de la
Núria Valls. Ara ho sento més clar: sussus, sussus, sussus.
És l’Homer que m’indica un paper plegat sota seu. Escrit en
paper seda hi diu: Els caganers que no portem barretina, ni
som fills d’un passat tradicional però sí d’un avui ben viu, et
demanem pel futur que ens tinguis presents. Sia en les vostres
catalogacions, sia en les vostres valoracions o bé en els criteris de difusió. Tots som caganers. Vigileu els homes petits que
són estrets de mira. Ho controlen tot. Dóna-ho a conèixer en
l’editorial del Caganòfil. En el teu Homer que tens a casa mira
a sota, hi trobaràs la clau per posar-nos en contacte. Tu saps
com entendre’ns i reivindicar-nos. Homer, el caganer de caolí.

Caganer tradicional
de Núria Valls

Plego el paper i l’embutxaco. Compro l’Shrek que és novetat
d’aquest any. La Núria encén una cigarreta de Camel, i diu:
Aprofito un moment de calma per empassar-me un gran plaer.
Torno a agafar el 43 que em portarà a Les Corts on m’espera
l’Homer i el seguiment d’aquesta situació dels caganers bastards.
							

Jordi Sarrate
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Albert Pla,
Caganer de l'any 2010
En l’incomparable marc del restaurant del Col.legi de Metges de Catalunya,
la nit del 17 de desembre de 2010, el cantant Albert Pla va ser nomenat
Caganer de l’any 2010 per la seva contribució al coneixement de la figura
del caganer en el món de la música i especialment per ser l'autor de la
cançó de l’espot de la campanya de Nadal de Catalunya Ràdio i Televisió de
Catalunya TV3. Juntament amb l'Albert Pla van ser nomenats cocaganers
els músics Quimi Portet, Gerard Quintana i Joan Miquel Oliver que també
van participar en l'espot.
La nit va començar al vestíbul del restaurant amb un animat mercadet de
caganers dels nostres associats i on es va posar a la venda una part del fons
de caganers de l’associació per a aquells socis que els fes falta algun dels
caganers lliurats en anteriors ocasions. Seguidament es va passar al saló
principal per tastar l'esplèndid sopar i on, a més, es van lliurar als assistents dues noves postals de col.lecció.

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.
Fracgment de la nadala
de l'Albert Pla

En acabar l’àpat, el nostre president, Sr. Joan Lliteras i Lliteras, va donar la
benvinguda a tothom i especialment a dos dels nostres convidats, l'Albert
Pla i el Quimi Portet, ja que els altres dos coguardonats no van poder assistir a l’acte de lliurament. També va donar l'especial benvinguda a la Sra.
Judit Farrés, promotora dels guardonats. El nostre president va començar
amb un petit reconeixement a diferents persones presents a l’acte per la
seva dedicació en tirar endavant les diferents tasques de l’associació, i
especialment al Pascal i a la Iolanda, per la feina duta a terme en la modernització del nostre web. També va agrair la presència i donar la benvinguda
als nous associats, per tot seguit, presentar la figura del guardonat i els
seus coguardonats, donant la paraula a l’Albert Pla perquè expressés el que
sentia uns moments abans del seu nomenament. A continuació, l'Albert Pla
va començar el seu discurs que deia així:
«Moltes gràcies a tothom, com que no sóc gaire parlador i que per això
em fan fora de casa, com que no sóc gaire parlador quan vaig pel món,
com que no sóc gaire parlador i no sé de què parlar, parlo del caganer
i del Barça i això m'ajuda a trencar el gel, i parlo de què a Catalunya
el pessebre hi posem un caganer i explico el que representa la figureta
dins d'una representació com aquesta. Quan el Quimi em va proposar
que acceptés ser nomenat caganer de l’any, em va fer molta gràcia i
sobretot un gran honor, doncs no tothom és nomenat caganer de l’any,
sobretot pels grans personatges que l’han rebut anteriorment, no com
alguns dels que reben la Creu de Sant Jordi i que després l'han de tornar pel desprestigi dels seus actes».
Tot seguit ens va delectar amb una cançó molt satírica sobre la Matilde,
una noia que estava fent les seves necessitats en un bar de Barcelona i tot
el que li va passar en el lavabo de l’establiment. En acabar aquesta cançó
tots els assistents vàrem acompanyar-lo en la seva nadala sobre el pessebre
i el caganer.
L’Albert va donar les gràcies a tots els assistents i a l’associació pel seu
nomenament i així va acabar una màgica nit on varen cantar una nadala
caganera amb l’estimada companyia de l’Albert Pla.
Redacció
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116 icones de Catalunya

Enllaç a 116 icones turístiques de Catalunya
http://www.gencat.cat/diue/serveis/publicacions/turisme/icones/116icones/arxius/index.html
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Els Caganers de l'any 2010
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Selecció de setanta novetats

Català
Anna M. Pla

Català
Anna M. Pla

Català
Anna M. Pla

Hebreu
Anna M. Pla

Català
Anna M. Pla

Angelet
Anna M. Pla

Olentzero
Anna M. Pla

Ruc del pessebre
Anthropoanimals

Català
Aurora

Català
de ceràmica

Le cagadou
França

Catalana
Olot

Català
de cartró

Català
Carrefour

Català
Esclat

Català de fang
Llagostera

Puntaire
Martínez de Caldas

Català
Protocol

Català amb absenta
Scaramouix

Cabra de pessebre
Scaramouix

Exposicions de Nadal
Santa Perpètua de Mogoda
Benvolguts,
D'ençà que sóc membre de l'Associació he tingut l'oportunitat de participar en el muntatge de diverses
exposicions nadalenques. Arreu, petits i grans ens han rebut amb calidesa i gran expectació. Com us
podeu imaginar, el nostre estimat caganer no deixa indiferent a ningú i allà on va, triomfa.
Totes les exposicions són especials, però de ben segur que de
la de Santa Perpètua de Mogoda, celebrada durant el Nadal
de 2010-2011, en guardaré un
record entranyable. L'espai cultural de La Granja Soldevila va
acollir durant tres setmanes més
de dos-cents caganers, la major
part provinents de col.leccions
privades dels nostres socis.
Aquest cop però, vam tenir l'honor de compartir la sala amb una selecció de caganers fabricats per nens de tres escoles (Escola Sagrada
Família, Escola Tabor i Escola Santiga). D’aquesta manera es responia així a una crida de la regidoria de
cultura de Santa Perpètua. L'objectiu; escollir el caganer que millor representés el poble. La tria no va
ser gens fàcil donada la gran quantitat i l'alta qualitat de les obres presentades.
Finalment, un caganer diable portador de l'estela ibèrica (símbols representatius del poble) va ser el
guanyador. D'aquest exemplar se’n van fer tres rèpliques; una per al seu autor, en Pol Bravo, l'altra per
a la regidoria de Santa Perpètua i el tercer exemplar va ser lliurat a l'Associació per exhibir-lo en les
futures exposicions que organitzem.
Fotos del lliurament de premis i del caganer
de Santa Perpètua amb el seu rodolí:
«L'Estela Ibèrica del museu
l'ha robada Pepa la Fera
però fugint corrents a peu
li pica la caguera»
L'associació Amics del Caganer vol felicitar
a Santa Perpètua de Mogoda per tan lloable
iniciativa, a tots aquells alumnes que han participat i també volem agrair aquest obsequi
que mostrarem amb orgull en les properes
exposicions nadalenques.
Iolanda
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Exposicions de Nadal
L’Associació a França:
records de l’exposició a Ceret, Nadal de 2010
Dins el programa, força diversificat, d’exposicions anuals de caganers, que fem «urbi et orbi», vàrem
anar amb les nostres figuretes a la
Médiathèque de Ceret al Vallespir.
Érem quatre socis: el matrimoni
Juncosa (en Jaume i la Glòria), en
Joan Rossell i jo.
Amb el cotxe dels Juncosa, conduit
per en Jaume com aquell que no fa
res (en sap de conduir aquest xicot!) vàrem anar xerrant i xerrant
i l’arribada d’hora a Ceret ens va
permetre dinar força bé, donar un
volt pel poble, ben bonic, i fins i
tot, comprar algun caganer (com
és la nostra obligació).
A la tarda ens varen acollir a la
sala d’exposicions de la Médiathèque, institució exemplar en el seu
disseny i ens els seus objectius culturals.

Tenen una magnífica biblioteca per a gent de totes
les edats, videoteca, sala
de reunions, etc., en fi,
l’antiga cultura i civilització francesa continua el
seu històric plaer per l’humanisme i la cultura, i ho
facilita com si res.
Després de preparar les
nostres figures hi va haver
la inauguració oficial, presidida pel
senyor alcalde i els responsables
de la Médiathèque.
Sé que l’exposició va tenir força
èxit, que vàrem sortir als diaris
(l’Indépendant). Com érem als vols
de Nadal vàrem participar en un
bufet obert ofert per l’Alcalde als
seus funcionaris.
Tornada plàcida.

Taipéi, Taiwan
Miniexposició de caganers organitzada pel nostre soci
Josep M. Joan i Rosa del Museu del Joguet de Figueres,
en una sala del Museu Nacional d'Història de Taiwan a
la ciutat de Taipéi.
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Moltíssimes gràcies als responsables de la Médiathèque, al senyor
Alcalde... i a en Joan Rossell i esposa per recollir-nos els caganers.
Nota: els membres de la Junta
agrairíem, per als pròxims anys
una mica de col·laboració en les
properes exposicions. Volem veure
els culs dels vostres caganers pel
món, també!
Joan M. Pou

Exposicions de Nadal
Exposició al Centre d’Artesania de Catalunya
Del dia 4 de desembre de 2010 al 16 de gener de 2011, va tenir lloc
una gran exposició de caganers al Centre d’Artesania de Catalunya
(ubicat al carrer Banys Nous). La inauguració va ser el dia 9, en un
acte presidit pel director general d’Artesania de la Generalitat,
el comissari de l’exposició, el Sr. Josep Mañà, i el president de
l’Associació, el Sr. Joan Lliteras, que van dirigir unes paraules als
assistents.
L’exposició comptava amb més de 400 caganers de tota mena, del
soci Xabier Añoveros. Van participar-hi també amb algunes peces
en Jordi Arruga, en Josep Mañà i en Joan M. Pou.
Paral.lelament, el dia 12 de gener, es va celebrar a la sala d’actes
del Centre d’Artesania, una conferència a càrrec d’en Jordi Arruga
sobre la figura del caganer, i al dia següent, una taula rodona amb
col.loqui, titulada «Present i futur del caganer», en la que varen
participar en Xabier Añoveros, el periodista en Martí Crespo i en
Joan Lliteras. Ambdós actes van estar molt concorreguts i seguits
atentament pels assistents.
Durant els dies que va romandre oberta l’exposició la van visitar
més de 10.000 persones, xifra que ha representat un rècord d’assistència al Centre d’Artesania de Catalunya.
Xabier Añoveros

Fotos d'Enric Benavent. www.elbouilamula.net

Ascó, Ribera d'Ebre
L'exposició es va celebrar entre el
4 i el 12 de desembre de 2010 al
Centre Neuràlgic d'Ascó a càrrec
del nostre president Joan Lliteras
i Lliteras.
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Nova junta 2010-2014
President: Joan Lliteras i Lliteras
Sotspresident: Xavier Borrell i Vilaseca
Secretari: Xabier Añoveros Trias De Bes
Tresorer: Joan Rosell Carol
Vocals: Jordi Sarrate Aregall
		 Joan Maria Pou Fernàndez
		 Glòria Ollé Goig
		 Joan Safont Plumed
		 Iolanda Marchueta i Hereu
		 Mikel Alsina Pla

Curiositats caganòfiles

Marraco tradic

l'Anna M. Pla

ional de la Mon

ti

«Lo Marraco» de

Un animal de foc
i tres caganers diferents
«Lo Marraco» és el drac del seguici festiu de Lleida
i una peça molt apreciada per tots els lleidatans.
L'Anna M. Pla en va fer, en el seu dia, una reproducció en forma de caganer i ara, la Monti n'ha fet
dos més, un de tradicional i un de molt especial
dedicat a l'Aplec del Cargol.

Més informació a

«Lo Marracol» de

la Monti

www.amicsdelcaganer.cat
info@amicsdelcaganer.cat
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