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Editorial

Aventures i desventures del
primer monument mundial
al caganer. (Alella 1997-2012),
escrites per un qui hi va col.laborar

P

uc equivocar-me en el temps,
però crec que no passa després de fundar-se l'Associació
d'Amics del Caganer, molts
dels qui en formàvem part, teníem en el
subconscient (i en inconscient), la idea i
la il·lusió de què dia vindria en què tindríem un monument públic dedicat al
nostre Caganer.
És molt probable que una conjunció estel·
lar fos la responsable de què l'Antoni Caralps, nefròleg i humanista eminent, un
dels pares del primer trasplantament de
ronyó a Espanya, i jo ens trobéssim vivint
a Alella, l'un en front de l'altre. Ell feia
molts anys que hi era. Jo hi vaig arribar
empentat pel creixement exponencial de
la meva família, el 1995.
Ens coneixíem de l'Hospital de Bellvitge. Ens vàrem ensenyar les nostres
cases. L'Antoni es va quedar bocabadat
i esmaperdut en veure, a casa meva, una
vitrina plena de caganers. Només va
caldre mostrar-li “Bibliografia del tema”
per acabar de tancar el cercle virtuós.
En la seva qualitat d'Alcalde en aquells
moments, va acceptar ràpidament el meu
suggeriment i el desig de tots els caganòfils (suggeriment alhora mig tímid, mig
punyeter), de què fer un monument al
Caganer seria bo tant pel nostre personatge com pel propi poble: una mena de
Manneken-pis a la catalana.
La seva posterior proposta va ser la següent: Es faria un concurs de dibuixos
del caganer per part dels més petits de

l'Escola Fabra. S'escollirien els realitzats
per un nen i una nena (A Alella hi creiem
en la paritat de sexes!), triats per l'Escola
i l'Ajuntament. Un escultor en plasmaria
el resultat.
Dit i fet: el 15 de desembre del 1997 s'inaugurava el primer monument mundial
al Caganer, barreja alhora de naïf i Miró
(veure Caganòfil núm. 12, juny 1998).
Hi varen assistir l'Alcalde, el nostre President Lliteras, nens premiats, pares dels
nens i públic en general.
Malauradament, els primers anys de
vida del nostre “ídol” no van ser gaire
divertits: ens trobàvem el monument
pintat, trencat en part i maltractat en
general. Fins que, un bon dia, no se sap
ni com ni quan, el nostre Caganer va ser
arrestat al magatzem municipal. Una
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petita campanya liderada per un germà
d'en Caralps (cartells amb el lema: On
és el Caganer?) no va tenir massa èxit.
La perseverança, però, d'aquests últims
anys ha tingut finalment el seu premi.
Tot passejant pel meu barri del Rost, la
passada verema, vaig redescobrir, com
una aparició galàctica, que el nostre
monument estava refet i instal·lat a la
plaça de Maria Auxiliadora (premonició
meva?, miracle?), plaça propera a les noves Escoles en uns jardinets plens cada
dia de nanos! (veure foto). El nostre
alcalde actual, el Sr. Andreu Francisco,
va tenir la gentilesa d'informar-me que
no s'havia fet publicitat del fet perquè
es volia fer una reinauguració amb els
mateixos protagonistes del 1997. (Els
nens “dissenyadors” ja deuen ser grandets, i nosaltres devem estar igual, naturalment) Els francesos diuen: Tout
est bien quii finit bien. Us esperem a la
inauguració de la que en sabreu la data
properament.
Joan Maria Pou

El monument al caganer d'Alella en el seu primer emplaçament i en l'actual.
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Ferran Monegal
Caganer de l'any 2012 per la seva
permanent difusió del caganer
als medis de comunicació.

A

l’Assemblea de socis del 4 de juliol d’enguany, es va escollir com a Caganer de l’Any 2012 a en Ferran Monegal,
per a la seva permanent difusió del caganer als mitjans de comunicació.
Enguany el periodista i crític televisiu és l’escollit com a Caganer de l’Any per les diferents referències al caganer aparegudes a la seva secció diària Tu i jo som tres a El Periódico de Catalunya.
Entre alguns dels articles publicats destaquem: Linguista y Caganer (2004), Caganers en Nápoles (2004), Perruqueria Merceditas (2004), Mapa de Caganers con Chorizos (2009), Arguiñano, caganer Feliç (2011) i Mariano es tanca al vàter (2011).

Homenatge a l'Aurora
“Per mi un
caganer ha de
ser un pastoret.
Jo sóc artesana
de figures de
pessebre”

Com ha de ser un caganer per vostè?
Jo sóc artesana de figures de pessebre,
per tant, per mi un caganer ha de ser
un pastoret amb barretina, espardenyes,
faixa, tots més o menys iguals però amb
posicions diferents. I és un caganer per
posar-lo al pessebre.
Com veu la moda dels caganers que
recreen personatges famosos i d’actualitat?
Sense comentaris...
Com acabo de dir, sóc artesana de
figures de pessebres, per tant, no vull
barrejar una cosa amb l’altra.
Quina és la particularitat de les seves
figures?
Les meves figures són molt populars,
des d’un centímetre fins a deu. Les de
deu són molt maques perquè van vestides de catalanes, però de les d’un que
caben en una capsa de llumins, n’hi ha
per tot arreu del món.
Com recorda la fira de Santa Llúcia de
quan va començar?
Aquest any farà 58 anys que vaig a la
fira. Vaig començar amb 15 anys, gairebé 16. Per mi, ha evolucionat molt, però
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les figures no deixen de ser el pessebre
tradicional: el naixement, l’anunciata,
els reis. Tot això, quan ho explico als
nens, se’n van tan contents i il·lusionats,
que tornen l’any següent per comprar
una figureta nova, un pastoret, un xai,
un conillet...
I té continuïtat...
Estic molt contenta i molt orgullosa,
perquè la meva filla treballa millor
que jo!

Racó del soci/a
Entrevista a
Gianpaolo Tonini
Quin fou el teu primer contacte amb la
figura del caganer?
El Nadal de 2007, estant a Santa Cruz
de Tenerife, vaig anar a veure els pessebres amb la meva dona. Va ser ella qui
em va assenyalar una figura mig amagada i ajupida fent les seves necessitats.
Jo, havent treballat com a professor
per més de deu anys en universitats
d’Espanya i Portugal, conec força bé
tota la península ibèrica, la seva cultura,
les seves tradicions i mantinc amb ella
una relació molt especial d’afecte i gran
estima, però confesso que desconeixia
aquesta tradició i pots imaginar-te la
meva sorpresa i desconcert. La Mònica,
canària per part de pare, però que va
néixer a València de mare valenciana i
que mai no ha deixat de sentir-se també
valenciana, em va explicar el significat
de la figura.
Com es percep a Itàlia la figura del caganer?
A Itàlia es desconeix aquesta figura i,
clar, suscita sorpresa. Quan la gent s’as-

sabenta del seu significat considera simpàtica i interessant aquesta tradició.
Existeix alguna figura popular italiana
similar al caganer?
Al centre i sud d’Itàlia, probablement
per la presència aragonesa, ja a partir del
segle XV, sí que hi havia aquella tradició.
He vist figures del pessebre napolità que
són caganers. El meu germà en tenia dos
d’uns 20 cm.
Al 2010, el nostre president i entranyable amic Joan Lliteras es va assabentar
pel professor anglès Jeremy Johns (que
estava preparant una publicació sobre
la Cappella Palatina del Palau Reial
de Palerm, a Sicília) de l’existència de
dues pintures de caganers al sostre de
la mateixa. Sembla ser que les figures
varen ser pintades per catalans durant
les obres de restauració dutes a terme
a mitjans del segle XVI. Però aquesta
tradició ha desaparegut del tot.
El que sí és curiós és que a Nàpols, a
la Via San Gregorio Armeno, on s’agrupen les botigues i tallers de figures del
pessebre, és possible veure-hi cada any
noves figures de terrissa de cèlebres contemporanis per posar en el pessebre, així
com fan alguns dels artesans catalans,
però les figures napolitanes no estan
amb els pantalons abaixats ni amb les
faldilles pujades: lamentablement no
són caganers!
Quins elements valores més en un caganer?
Els elements que més valoro en els
caganers, a part de la bellesa que pugui
tenir l’objecte en si, són els significats
que expressen. Tota manifestació d’artesania i de cultura popular m’encanta.
És la part més autèntica i sana d’un
poble. M’encisa el missatge que transmet aquesta figura en el pessebre, el seu
desig / promesa de prosperitat, la seva

representació de la fertilitat de la terra,
de la igualtat de les persones més enllà
del gènere sexual, de l’ètnia o del seu
estatus social.
Quin tipus de caganer t’interessa més i
per què?
No tinc una preferència particular.
Diguem que en principi m’estimo més
caganeres que representin persones de la
tradició popular i que no tinc per costum
col·leccionar caganers animals. De fet,
d’aquests darrers, sols en tinc tres: el
llop de la Caputxeta vermella, un brau
enfrontant-se a un torero i un gos per
ser el mateix gos de l’artesana d’Olot
que el va fer.
Com o per què es va decidir a començar
una col·lecció de caganers?
El dia de Reis d’aquell Nadal de 2007,
la Mònica em va deixar, mig en broma,
entre els regals, una capseta amb uns sis
o set caganers. Ara, sabràs que tot just
tingui dos exemplars d’un objecte que
m’agradi i interessi sorgeix sobtadament
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en mi el desig de tenir més variants del
mateix. És una de les meves debilitats.
Així em succeí amb les pipes de fang,
els llibres, les campanetes de fang, els
segells de fusta per decorar teixits, com
amb les trompes o baldufes de fusta,
etc. En el cas dels caganers, a part de
la simpatia i l’interès que vaig sentir
immediatament per la seva tradició,
també m’esperonà a col·leccionar-los
el fet que aquestes figures representen
característiques molt importants com
els aspectes artístics o els històrics
antropològics.
Quants caganers tens?
No en tinc gaires però considera que
he començat la meva col·lecció fa sols
quatre anys i mig. En tinc 456. Fins
la setmana passada estaven col·locats
a moltes lleixes de la llibreria del meu
despatx de casa. Sincerament m’agradava que estiguessin tots allí, em feien
molta companyia, m’alegrava poder-los

veure estant jo a l’ordinador o assegut
a la taula de l’estudi o a la butaca, però
s'omplien de pols i consultar els llibres
que eren al seu darrere era cada cop
més difícil. Ara bona part d’ells són en
unes vitrines de vidre al bell mig de
la casa. No varen cabre-hi tots, hauré
d’encarregar més vitrines... el problema
és on posar-les.
Quin o quins dels caganers de la teva
col·lecció consideres més especial?
Tots els que tinc els considero especials
però els més especials són tres:
• Un és el primer que vaig treure de
la capseta el dia de Reis al gener de
2008, un caganer murcià.
• Un altre és un caganer portuguès que
vaig comprar en una botiga d’antiguitats a Lisboa, l’amo de la botiga
no me’l volia vendre i em va costar
molt convèncer-lo. És de dimensions
notables i en un pedestal hi porta la
inscripció Já estou cansado, tal volta
per la impressionant quantitat de
defecació que li surt pel darrere... ha!
ha! ha! ha! ha! No és un caganer en
el veritable sentit del terme ja que
a Portugal aquesta figura no es sol
posar en el pessebre. Representa a
Zé Povinho i quasi tots els caganers
portuguesos que tinc són figures de
Zé Povinho. A Portugal Zé Povinho
representa el poble en la seva definició
més àmplia (povinho és diminutiu de
povo -poble-, Zé és diminutiu de José,
com ho és “Pep” en català). La figura
de fang i el mateix disseny de Zé Povinho foren creats per un gran artista
i humorista de finals del segle XIX,
en Rafael Bordalo Pinheiro.
• El tercer és el caganer Giampaolo
Tonini: una figura de terrissa que

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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em representa en aquella funció
essencial. La figura la va fer na Mar
Sabina, filla de la Mònica, llicenciada
en Belles Arts i que està acabant un
màster a Sevilla. Me’l va regalar fa un
parell d’anys i està realment molt ben
aconseguit.
Quina és la reacció dels teus amics quan
veuen la teva col·lecció?
La reacció dels meus amics en veure la
meva col·lecció? Al principi es queden
astorats, després, en sentir les meves explicacions, se n’interessen i el somriure
inicial es transforma en autèntic interès
i curiositat per saber més sobre aquesta i
altres tradicions del poble català.
Marc Aureli

Plaça François Arago

Del 8 al 29 de desembre de 2012

Les Borges del Camp
Mil caganers a Les Borges del Camp

Col·lecció particular d'Antoni Parés Subietas
Sala d'Exposicions de Cal Dasca

Dies 23, 25, 26, 30 de desembre i 1 i 6 de gener
Horaris de visites:
De 13 a 14.30 hores

Agenda d'Exposicions

Perpinyà. Palmarium

Köln (Colònia)

Nordrhein-Westfalen. Alemanya
Exposició dels Caganers al dissetè
Camí dels pessebres de Colònia

Kunstraum H & H, Buttermarkt 9, 50667 Köln

A partir del 6 de desembre
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Bateig i exposició a
Köln (Colònia)
Nordrhein-Westfalen. Alemanya
L’Associació organitza una exposició de CAGANERS a la ciutat de
Colònia, Alemanya. Com ha estat
possible?
Per a situar-nos, Colònia, Köln en
alemany, és una ciutat situada a l’oest
d’Alemanya, a ambdós costats del riu
Rin i prop de les fronteres amb Bèlgica i Holanda, té un milió d’habitants i
està agermanada amb la ciutat de Barcelona, ara fa precisament 20 anys.
Cada any hi ha en aquesta ciutat
alemanya una fira tradicional de
Nadal, amb motius nadalencs propis
de la zona. I enguany, per celebrar

aquest 20è aniversari, organitza un
segon mercat paral·lel de tradicions
nadalenques de Barcelona, entre els
quals destaquen els nostres pessebres
i, òbviament, el Caganer.
Les persones responsables de l’organització van viatjar a Barcelona per
entrevistar-se amb dues institucions
“bàsiques” a la vida de la ciutat,
l'Ajuntament i l’Associació Amics
del Caganer.
La Fira va començar el 26 de novembre i s’acaba el 6 de gener de 2013,
dia de Reis, festa molt important a
Colònia, ja que a la catedral hi ha les
relíquies dels tres Reis Mags o Savis,
com ells els anomenen.
Nosaltres hi exposem 45 caganers,
molt seleccionats, que són en una
galeria d’art situada prop de la plaça
on hi ha la Fira de Nadal.
Membres de la Junta Directiva vam
assistir a la cerimònia inaugural, celebrada el dia 6 de desembre. I l’endemà,

Caganer vestit amb el típic vestit de Colònia

El Pep el nou caganer de Colònia

Cartell anunciador de 17è Camí de Nadal

Kallendresser,

Der
en el dialecte de Colònia, és un
home que caga en un canaló. És una figura no gaire coneguda fora de Colònia, bastant bast, de la que exactement no
se'n sap l'origen, però de la qual hi ha diferents llegendes.
Per exemple, diuen que, a l'Edat Mitjana, la figura expressava l'opinió del poble enfront d'un conseller injust. També hi
ha el conte d'un teuler gandul que no volia baixar de la telada per cagar i ho feia en un canaló. O un altre, d'un home
que va defecar des de dalt la teulada a la finestra d'un veí
perquè li molestava el so d'una trompeta que tocava.
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Bateig d'en Pep

La representació de l'Associació que va viatjar a Alemanya amb la Caroline Weber i la Linda Wormsbecher

dia 7, vam batejar el Caganer de fusta que ells han fet
construir a un artista polonès.
L'interès de Colònia pels caganers també és degut al
fet que ells tenen un caganer gran, el Kallendresser,
situat a la façana d’una casa, a la plaça de l’Ajuntament
de la ciutat, i que podeu veure a les fotos annexes.
Ens van demanar de batejar aquest Caganer, i ho vam
fer amb el nom de PEP.
També han encarregat, a un artesà català, la confecció
d’un caganer original basat en un personatge local
molt popular a la ciutat, anomenat Johannes.
No puc acabar aquest article sense agrair, en nom de
tota l'Associació, a Linda Wormsbecher la seva favorable intervenció en aquest esdeveniment.
Joan Lliteras

Representants catalano-alemanys de l'associació

En record del Fredi Fauré
Caganer de l'any 2009

E

l passat 8 d'agost va morir a Girona Frederic Fauré i Garriga (1951-2012) que fou Caganer de l'any el 2009. A
mitjans dels anys noranta inicià l'aventura de fer caganers de xocolata. Començà pel caganer tradicional, com
calia, i va fer passos cap a personatges de l'actualitat local primer i ampliant-los a altres de l'àmbit nacional. Esportistes, polítics, sants i gent de tota mena anaven engrossint el seu ampli repertori. Els Nadals, Pagants, Pujols,
Maragalls, Ronaldinhos, Eto'os, Gegants, Capgrossos i sants Narcissos ens indiquen la popularitat del moment i la fugacitat
del temps, ara que tot va quedant enrere.
L'aportació de Frederic Fauré a l'univers del caganer és d'ampliar-lo amb imatges de xocolata. Amb inquietud anava
estimulant el seu interès i anava creixent la seva vessant artística com a creador nat. Ha sigut un artesà artista.
Sona “Ruta 66” mentre el recordem. Els aparadors plens de caganers de la Pastisseria del carrer de l'Argentaria es van
fonent.
Jordi Sarrate
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Memòria d'Activitats 2011

L

es activitats desenvolupades
per l’Associació com cada
any han estat múltiples i diverses.
L'Assemblea General va tenir lloc el
dia 29 de juny al vespre a la societat
gastronòmica EUSKALZALEAK,
van assistir-hi 19 associats i es va repartir un caganer de l'artesà de Sabadell
Hom, als socis assistents com a record
i per engrandir les seves col·leccions
respectives. Els integrants del comitè
de la Web van presentar el nou Web de
l’Associació, que va ser molt celebrat pels
assistents, així mateix en Xavier Boronat
va presentar la proposta d’un nou logo,
Es varen aprovar també unes reformes
dels estatuts. I va ésser escollida per
majoria de vots com a Caganer de l’Any
l'escriptora Anna Canyelles.

Les tradicionals exposicions varen ser
tres i es van celebrar a Barcelona a la Fira
de Brocanters de la Diagonal, a la Casa
dels Entremesos, a la botiga Can Cisa
del carrer Princesa i a Molins de Rei.
Varen proporcionar les figures d’aquestes
exposicions els socis Glòria Ollé, Xabier
Añoveros, Jordi Sarrate i Xavier Borrell,
Totes les exposicions van ser visitades
per molta gent amb el beneplàcit i satisfacció de tots els visitants.
El sopar anyal de Nadal es va celebrar
com els darrers anys al Col·legi de Metges de Barcelona el dia 14 de desembre,
van assistir-hi 38 persones i com cada
any es va lliurar el guardó de Caganer de
l'Any, que va correspondre a l'escriptora
Anna Canyelles. La va presentar en Xavier Borrell i la guardonada va agrair-ho
amb unes simpàtiques paraules. Es va re-

galar als assistents, com els darrers anys,
dues noves postals de reproduccions de
caganers antics.
Varen sortir dos nous números de "El
Caganòfil" el 38 i el 39, el primer de vuit
pàgines i el segon de quatre, a les dates
acostumades de juny i desembre, amb
notícies, fotografies i diversos articles
d'en Jordi Serrate, Iolanda Marchueta,
Joan M. Pou, Joan Safont, Xavier Boronat 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 73.
Xabier Añoveros i Tris de Bes

Curiositats
caganòfiles
Bàmbola d'Enric Rovira Xocolater

Un caganer al segle XII?
Caganer a l'església del poble d'Uncastillo
(Altas Cinco Villas. Osca)

Vestidors de la botiga Puma del Passeig de Gràcia, amb el Dylan en versió caganer

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