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Editorial
La
consideració
mediatica
del caganer

L

a importància de la figura
del caganer té una de les
seves manifestacions més
evidents en l’interès que
demostren els personatges públics
(esportistes, polítics o artistes), per tal
d’ésser representats per aquestes figuretes del pessebre, que es posen a la
venda en ocasió de les fires organitzades per la festivitat del Nadal, i en
botigues especialitzades o de records,
durant la resta d’any.
Es curiós veure que els personatges
públics no s’ofenen, i menys si són catalans, pel fet d’aparèixer amb el cul
a l’aire, i a vegades, inclús amb altres
parts més íntimes al descobert, ja que
són coneixedors de la tradició i de la
força mediàtica d’aquesta figura. Per
contra, i fent cas omís a aquest possible oprobi que pot ser el fet d’ensenyar les vergonyes, es senten orgullosos d’estar representats per un caganer
o caganera de fang.
Tenim constància de la il.lusió que li
va fer a l’alcalde de Barcelona, el Sr.
Xavier Trias, el fet de que finalment el
passat any aparegués la seva figura del
“caganer”. “Ja era hora!” deuria pensar
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quant li van dir que ja s’havia posat a
la venda a les botigues.
Així mateix, i arrel de l’exposició organitzada per la nostra associació, que
va tenir lloc a la fira de Brocanters de
la Diagonal el Nadal passat (i de la
que en aquest mateix número de la revista se’n fa una merescuda ressenya),
un important i conegut polític que no
es va trobar en l’estand on s’ubicaven
les figures de caganers de diferents
personalitats polítiques, o que li van
dir que no hi era, va indagar qui era
el propietari de les figures exposades ,
i li va fer arribar la seva pròpia al seu
domicili, amb una targeta on li desitjava les Bones Festes, i a la base interna de la figura, havia escrit amb el
seu puny i lletra, el text següent: “Per
la col.lecció de caganers d’en........, amb
afecte”, i la seva signatura. Em consta
que al receptor li va fer gràcia i il.lusió
aquest gest.
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un honor, i no es considera pas una
vexació o mostra de menyspreu. La
raó d’aquesta positiva valoració es la
importància i l’afecte que es té, a tots
els nivells, a la figura del caganer.
Alegrem-nos doncs, d’aquesta actitud
que fa que la nostra figura s’engrandeixi, i dia rere dia, vagi guanyant
adeptes i prestigi, que a última hora
es una de les finalitats d’aquesta Associació.
Xavier Añoveros

Es una prova evident que aquest polític l’hi hagués agradat trobar-se alineat amb els altres deu o dotze polítics,
que s’exhibien amb postura de caganer
a l’estand corresponent, i es per aquest
motiu que va arribar a la conclusió
que si no estava allí exposat, era perquè el col.leccionista que havia deixat
les seves figures no tenia la seva. Així
doncs, sens cap mena de dubte, li va
regalar perquè l’any vinent, si realitzava una nova exposició de la seva col.
lecció, hi estigués ell present, de fang,
ajupit, i ensenyant el cul.
Indubtablement doncs, el fet de que
un personatge públic estigui representat amb actitud de defecar, amb els
pantalons abaixats i el cul a l’aire, es
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Anna Canyelles
Caganer de l'any 2011

E

n una estrellada nit del cel
barceloní i dins el salo del
restaurant del col.legi de metges de Catalunya, l’escriptora
Anna Canyelles va ser investida caganer
de l’any 2011.
La nit va començar al vestíbul del restaurant i, que com ja es tradicional, es varen posar a la venda material i figures del
caganer del fons de l’associació així com
també altres figures de col.leccionistes
que posen a la venda els seus excedents
de caganers.
Es van lliurar als assistents uns punts
de llibre (novetat d’enguany i una nova
postal de col.lecció amb el número 25.

Desprès d’un magnífic àpat , el president
Sr. Joan Lliteres va donar la benvinguda a
tothom i especialment a la nostre invitada, també va fer un repàs de les activitats
dutes a terme l’últim any així com agrair
la tasca desenvolupada pels membres de
la junta, pel bon funcionament de l’associació i el muntatge de les exposicions
de caganers arreu del nostre país, agraint la presencia dels assistents al sopar.
Tot seguit va presentar a la guardonada
i el perquè havia estat escollida. L’Anna
Canyelles va agrair el nomenament amb
unes paraules que reproduïm al costat.
Per acomiadar aquesta màgica nit barcelonina, l’Anna Canyelles, va firmar i
dedicar a tots que teníem el seu conte, i
així va acabar el sopar tradicional de Nadal, tot esperant una nova i lluïda nit el
proper mes de desembre.
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Bona nit a tothom!
Il.lustre Junta directiva, amics i amigues del caganer, senyorun gran orgull per a
mi ser caganer de l'any 2011 i, especialment, ser la primera dona en la història
de la HUMANITAT que rep aquest guardó. Ben poca gent ho pot dir! Al
costat d'això perden valor els premis Nobel, els premis Planeta o les Creus de
Sant Jordi. Res comparat amb el plaer de dir amb contundència: PRIMERA
DONA DE LA HISTÒRIA DE LA HUMANITAT coronada caganer de
l'any.
I tot gràcies al meu Manelic, al pobre petit que de camí cap a Betlem s'amaga
darrera una penya i relaxa els esfínters. L'editorial La Galera em va encarregar
un conte sobre el caganer i us ben asseguro que em va portar molts maldecaps.
Com explicar qui és el caganer als més petits de la casa sense caure en una escatologia que podria ser censurada per mestres, editors i fins i tot pares? I a més a
més, també pensava en la vostra associació, que ja coneixia. Inventar, crear una
llegenda del caganer, em podia valer una crítica ferotge per part dels idòlatres
de tant nostrat personatge.
Per això, ser avui aquí em produeix una doble satisfacció: a més d'un gran orgull,
un gran descans, suposo que similar al del Manelic darrera la penya. Sembla
que no he comès sacrilegi i això em dóna una gran tranquil.litat. Moltes gràcies,
doncs, pel premi. I gràcies també a l'editorial la Galera i a tot el seu equip per
confiar en mi, a l'editor David Monserrat i a la dibuixant, Roser Calafell, que fa
agafar forma a les paraules.
Però, amics i amigues del caganer, editorial La Galera... no estem sols! Més de
20.000 persones han comprat aquest llibre en el darrer any, la qual cosa mostra
no només interès, sinó fins i tot es podria dir que devoció pel petit pastor ajupit.
De moment, no sembla que hi hagi risc de perdre aquest senyal d'identitat!
Els senyals d'identitat... quin enigma! Qui som? Qui diuen que som? Què volem que diguin? Què volem ser? Per a alguns som un poble amb barret mexicà,
o places de braus reconvertides en centres comercials amb aires de nau espacial;
per a d'altres som uns garrepes o gent massa tancada; alguns diuen simplement
que som polacs i n'hi ha que es pregunten per la forma de les nostres muntanyes
sagrades, mentre que d'altres es pregunten si la nostra verge negra no és una
irreverència més dels catalans.
I penso en els tòpics, i en l'orgull dels pobles. Als italians els omple d'orgull ser
els pares de la pizza; els suïssos són els amos del temps, amb els seus rellotges
perfectes; els francesos se senten el centre del món quan parlen del camembert...
I nosaltres? Reivindiquem els calçots? I l'arròs bomba? I la ratafia? Tenim tantes
coses per reivindicar! Si fossim d'un altre país, més orgullós, potser el món sencer se'n faria ressò. Per què, doncs, tanta timidesa amb el nostre patrimoni?
Intento fer-hi front. Quan un estranger em pregunta qui som li dic que observi
el caganer. Ell ens representa. Observo, és clar, la cara de perplexitat: com pot
ser que un poble s'identifiqui amb la imatge d'algú cagant?
Mantinc la resposta. La defenso. I a mesura que ho faig, s'alça un castell de tres
de nou, i l'anxeneta fa l'aleta, i hi ha morenetes, i freakes que construeixen catedrals amb formes extraterrestres, i veig calçots que regalimen salsa, i muntanyes
excèntriques...
I resolc l'enigma. I afirmo: SÍ, SOM EL CAGANER. Tot i la insistència sé que
l'estranger no m'entendrà. Fa més de tres-cents anys que ho expliquem i no hi
ha hagut manera...
Moltes gràcies i molt bona nit!

Novetats 2011

Astèrix
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Hola, Martí

E

t vaig conèixer l’any 1981,
te’n recordes? La teva dona
Conxita, infermera, treballava amb el meu pare, Alfredo,
metge, i un dia, en acabar la visita, es
van assabentar que tu i jo compartíem
la mateixa dèria. Poc després ens varen
presentar, i jo recordo que durant la
nostra primera trobada em vas dir: “Entre tots els que col.leccionem caganers
hauríem de crear una associació”. Jo vaig
pensar: “Aquest paio flipa. A quin cony
d’associació es refereix si només som
ell i jo els sonats que ens dediquem a
això?” Sis anys més tard, la teva idea va
fructificar en una proposta de fundació
quan viatjàvem a Figueres amb altres
companys col.leccionistes per muntar una exposició al Museu del Joguet.
I efectivament, nou anys després de la
teva premonició naixia la nostra Associació d’Amics del Caganer, amb tu com
a President Fundador. Dins l’heterogeni
grup de membres que s’hi inclouen, en
trobem les motivacions més diverses: la
figura és simpàtica, és irreverent, és grotesca, és naturalista... però en el teu cas
estava clar: és un emblema de la nostra
terra, i tu, per damunt de tot, has estat
sempre un fervent enamorat de Catalunya. Quan presidies l’Associació, com
a bon català, alternaves el seny del teu
saber fer, per tractar amb gent de pen-

En Martí Torrent, el nostre primer President, ens va deixar el passat dia 15 d’abril. Aquí apareixia,
envoltat per un grup de caganòfils, amb motiu d’una exposició de caganers celebrada al museu figuerenc de joguines. (Foto: Joan Rossell).

saments i sentiments tan diferents i a
vegades contraposats, amb la rauxa de
les teves emprenyades, si succeïa que els
membres de la Junta ens relaxéssim i ens
sortíssim del guió. Sempre et recordarem amb el teu puro a la boca, uns cops
encès, altres cops apagat, i en aquells sopars a Can Pitarra, quan els altres llegíem la carta per escollir plat, i tu triaves

Visiteu el nostre web

U

s recordem que al nou web de l'associació hi trobareu
les últimes informacions que es generen a l'entorn de la
nostra entitat i de la figura del caganer. Els continguts
són actualitzats periòdicament, però també hi trobareu
tot l'arxiu de documental d'anys anteriors.
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sempre el mateix: una truita a la paisana.
Des d’ací a allà on ara mateix et trobes,
tots els caganòfils et fem arribar la nostra més forta i afectuosa abraçada.
A reveure, Martí, i fins sempre!
Jordi Arrua

Exposició a...

La Casa del Entremesos.
Barcelona

D

urant les festes de Nadal, i
coincidint amb una exposició de diorames, vam realitzar una exposició de caganers a la Casa dels Entremesos, situada
a la plaça de les Beates, 2, de Barcelona.
Quatre vitrines plenes de caganers que
estaven al vestíbul de la primera planta
d'aquest centre de producció cultural i
que a l'hora és la seu de moltes entitats
de la ciutat. El centre també compta
amb una exposició permanent de imatgeria festiva de Barcelona.
L'exposició es va celebrar del 9 de desembre al 8 de gener.

Can Cisa. Barcelona

E

ntre finals de desembre i mitjans de gener, a la coneguda
bodega del carrer Princesa, ha
estat muntat un aparador que
dona al Carrer Barra de Ferro en el que
figurava una taula parada de Nadal i uns
20 caganers grans. Es dona la circumstància que la propietària de la bodega
sempre té un caganer a l’aparador.
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Exposició a...
Fira de Brocanters.
Barcelona

L

a famosa i concorreguda FIRA DE BROCANTERS de la Diagonal va requerir la col·laboració de la nostra Associació per instal·lar-hi en un dels estands una exposició de caganers. En Xabier Añoveros va presentar tres-centes figures
de tota mena i, pel que van dir els organitzadors de la Fira, va tenir una acceptació extraordinària i tots els visitans
varen passar pel nostre estand, amb la frustració de més d’un que volia comprar les nostres peces. Va tenir també molt
de ressò mediàtic tota vegada que va sortir en tots els mitjans de comunicació.

La Massana. Andorra
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Exposició a...
Ca n'Ametller.
Molins de Rei

E

ntre el 17 de desembre i el 8 de gener es va celebrar a la Sala d'Exposicions de Ca n'Ametller de Molins de Rei una extraordinària exposició de
caganers a càrrec de la nostra associació
La mostra que va disposar d'un gran número de peces, va ser molt concorreguda durant tots els dies i el públic que hi va assistir en va sortir molt satisfet per
la qualitat de les figures exposades. Destacar també el bon suport gràfic que comptar
aquesta exposició.
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Un amic caganer
al Camí de Sant Jaume

En record del
Valentí Safont

D

es de la junta de la nostra
associació volem retre un
sentit homenatge al Valentí Safont i Sisa, un associat
que ens a deixat recentment i que per la
seva vitalitat ha deixat entre nosaltres un
viu record de companyerisme i solidaritat, també volem fer arribar un sentit i
profund condol a la seva família, de la
qual, seu el fill és associat i membre de la
junta dels Amics del Caganer.
Reposa en pau amic.

Curiositats caganòfiles

La comparseria d'Olot

Una gran novetat d'aquest any és la nova col·lecció de caganers de la comparseria de la
Mare de Déu del Tura d'Olot. La podeu trobar al web www.artesanies.com

Més informació a:
Consell de Redacció: AMICS DEL CAGANER
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Saler
caganer

www.amicsdelcaganer.cat
info@amicsdelcaganer.cat
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