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Editorial

Voleu dir que faríem un bon negoci?

T

othom sap que un dels objectes més famosos i extravagants que hom pot trobar
als establiments de souvenirs
de la ciutat de Barcelona són els barrets
mexicans de fantasia. Any rere any se’n
posen a la venda i se’n despatxen, sense
que ningú hagi desfet l’embolic en què
alguns dels nostres turistes viuen: Catalunya no fa frontera amb l’Estat de
Guanajuato. Altres objectes imprescindibles en aquestes botigues convertides
en la quinta essència del kitch són les
figuretes com de Lladró, i els toreros i
les manolas amb bata de cua. Si és una
figureta a l’estil de Lladró que representa
el matador i la folklòrica, ja tindríem el
pack complet del record que el visitant
vol endur-se al seu país, per més que la
realitat ens digui que les curses de braus
van ser prohibides en ple ocàs de la Monumental – quan ja només hi anaven
turistes el dia que no matava l’ídol José
Tomás – i que els nostres millors cantants de flamenc, Maite Martín o Miguel Poveda, disten molt de l’estètica de
caseta de Feria.
Quin sentit té aquesta digressió sobre
el souvenir barceloní al butlletí de l’Associació Amics del Caganer? És pertinent associar la nostra estimada i venerada figura amb l’horterada? No voldria
passar per aquí, però d’un temps ençà
alguns hem escrit en aquesta mateixa
plana amb la preocupació que només
pot néixer de l’amor. És a dir, amb el
toc d’alerta i d’alarma que només el qui

es preocupa i estima una cosa pot emetre quan ensuma la possibilitat d’una
banalització tan bèstia que pot acabar
convertint l’objecte de desig en objecte de rebuig. M’explico: Que el caganer sigui un dels símbols de Catalunya,
un objecte material que identifiqui en
ell sol gairebé tots els caràcters i trets
que descriví Josep Ferrater Mora –seny,
ironia, mesura i continuïtat– i que així
sigui entès dins i fora de les nostres
terres és una gran notícia. Un dels diferents motius pels quals ens apleguem
i treballem a l’entorn de l’Associació és
la seva difusió i apreciació pública. Ara,
arribarà el dia en què el Caganer desplaci aquesta funció cap a la seva total
conversió en un mer souvenir?

En aquest horitzó: Continuarà tenint
sentit el caganer com aquella figura del
pessebre català, simbòlica, idiosincràtica, estimada, sarcàstica, fertilitzant, icònica, desitjada i venerada? O, acabarem
situant-la, fins i tot nosaltres, al mateix
nivell que les figures de pseudo-Lladró?
O més ben dit, els fabricants de Lladró
o els seus vulgars imitadors, acabaran
fabricant caganers per ser venuts als basars de souvenirs de Barcelona? Faríem
un bon negoci si no alertéssim d’aquest
perill?

Joan Safont

No és un perill tan llunyà que no valdria la pena ni discutir-lo, sinó que d’un
temps ençà la figura ja apareix a les parades de quincalla turística de la Rambla,
fins i tot alguns dels nostres artesans ja
treballen amb la mirada fixa en el potencial comprador estranger: Caganers futbolistes dels equips locals i d’altres, caganers presidents dels respectius països,
caganers estrelles mediàtiques globals,...
quan trigarem a veure caganers personalitzats a gust del país d’origen del possible comprador? És a dir, caganers del
Manchester United o caganers del guanyador del Big Brother. Fins i tot, potser
acabarem trobant caganers amb la cara
personalitzable a gust del client, fetes al
costat mateix de Colom en un moment
i amb la darrera tècnica possible.
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Ferran Monegal

Caganer de l'Any 2012 per la seva permanent
difusió del caganer als mitjans de comunicació.
dels Amics del Caganer, per nomenar
Caganer de l’Any 2012 al periodista i
crític televisiu Ferran Monegal.
Com sempre l’acte va començar al
vestíbul del restaurant en el ja més que
tradicional mercadet de productes de
marxandatge de l’associació, així com
la venda de novetats i caganers antics
dels excedents de col·leccionistes.
Es varen lliurar als assistents dues noves postals de col·lecció amb els números 25 i 27.

E

n una freda nit del mes
de desembre, els salons
del restaurant del Col·legi
de Metges de Barcelona
varen acollir per enèsima vegada el
típic sopar de Nadal de l’Associació
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En acabar l’esplèndid sopar, el president Sr. Joan Lliteres va donar la
benvinguda a tots els assistents tot
explicant com va anar el viatge a la
ciutat alemanya de Colònia amb l’èxit
pel que va representar el coneixement
del caganer, també va voler donar les

gràcies a tot l’equip que porta el web
de l’associació. Seguidament va explicar a tots el participants les raons que
van dur a Ferran Monegal ser escollit
Caganer de l’Any. Després del parlament del president, el Sr. Monegal
ens va delectar amb un petit monòleg
de les seves creences sobre el caganer
i els comparatius amb polítics de renom i actuals, acabant dient que és
millor ser caganer que polític de primera fila.
En acabar l’acte ens vàrem anar molt
silenciosos cap a la sortida del Col·
legi de Metges tot pensant els moments viscuts i fent càbales de qui
serà l'escollit per ser el proper caganer
de l’any.
Amics del Caganer
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Bertran
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Selecció de més de setanta caganers
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Anna M. Pla

Català
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Anna Salvatella

Artesaines.com

Artesaines.com

Sant Jordi

Caganer de Barcino

Caganer de fusta

Caganer català
de fang i roba

Nena

Nen

Català

Català

Català

Terrisseries de Caldes

Drac

Àngel de resina

Núria Valls

Olot

Yakare

Olot

Patufet

Gemma Soler

3

Racó del soci/a
Entrevista a
Richard Satnik

Hi ha algun tipus d’imatge similar en
la cultura dels Estats Units o dels indis
americans?
No, bé hi ha alguna coseta amb persones
amb els pantalons abaixats per expressar
descontentament, però no pas en l’acte
de reciclar la natura, i aquesta serà la part
més interessant d’explicar a la gent perquè
el gran problema amb la vida moderna
és el divorci amb la natura, ens recorda
que nosaltres encara estem en el cicle de
la natura i és per això que és un símbol
tan important.
Aquestes imatges mostrant descontentament són figures modernes o culturalment
ja hi eren?
No, són modernes, són coses recents.

E

ntrevista al nostre consoci
dels Estats Units d’Amèrica
en Richard Satnick, doctor
en antropologia y propietari
d’una cadena de restaurants d’entre altres negocis varis.
Quin va ser el teu primer contacte amb
els caganers?
Vaig llegir sobre ells en un llibre sobre
Barcelona i va ser una cosa suficientment
intrigant i sorprenent que vaig decidir
volar a Barcelona per descobrir per mi
mateix què era aquesta criatura petita
i esbojarrada. I m’ha dut un cert temps
desentrellar-ne el significat doncs no és
que sigui una cosa molt accessible per al
foraster. Però ja saps que no és cap secret
que cal que t’obris camí en la cultura catalana per esbrinar el que veritablement
significa i per suposat vol dir moltes coses.
Com es percep des dels Estats Units el
caganer?
Crec que és completament desconegut.
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És per això que estic treballant en un
petit llibre per explicar-lo als americans
que hi trobaran l’humor, la terrenalitat i
la connexió amb el cicle de la vida i totes
les diferents interpretacions del caganer.
El trobaran molt interessant, però serà
un petit grup de persones, especialment
gent del folklore, l’antropologia i bons
col·leccionistes d’art i figures d’aquest
tipus. Però ho vull explicar millor als
americans perquè fins i tot quan els explico la meva pertinença als “Amics” tots
em miren d’aquella manera divertida.
De fet recordo haver llegit sobre una
exposició als Estats Units d’un artista
català, que va exposar alguns caganers i
l’exposició fou prohibida.
Això no em sorprendria. Una vegada
vàrem penjar en un dels meus restaurants un pòster dels caganers del Museu
de Figueres, senzillament el pòster d’un
museu, amb fotografies de vells caganers
i a la gent no els va agradar i el vaig haver
de despenjar.

Quins elements valores d’un caganer o
cerques a l’hora de col·leccionar-los?
Cerco un valor artesanal, alguns artistes
o treballs de petits estudis enlloc de peces
a l’engròs de plàstic o fibra de vidre. Ara
el que cerco són figures poc habituals,
personatges polítics, del rock & roll, no
pas les tradicionals, perquè la meva primera col·lecció era més de caganers del
tipus tradicional dels que en tinc més de
150. Ara cerco més peces especials. M’he
començat a adonar dels diferents estils
de caganers, alguns són més rudes altres
més rústics. De fet m’agraden tots però
conforme els vaig coneixent n’hi ha que
trobo que són molt divertits.
Aleshores quan parles de polítics estàs
pensant en Obama potser?
Bé, sí Obama, i ja saps... el rei d’Espanya
i totes les figures necessàries per recordar
que tots ells també han de fer la seva
feina.
Què et va empènyer a començar una col·
lecció de caganers?
Bé, un cop vaig entendre de què es tractava en vaig comprar alguns i els vaig
ensenyar a alguns dels meus amics, però
la idea estava allà. Per a mi els caganers
també són una bona raó per venir molt
a Barcelona, és una excusa per venir i
dir ohhhhh! haig d’anar-hi i comprar
alguns caganers i venir a Barcelona per
una setmana. No em cal la col·lecció més
gran, perquè el que vull són els bons, els
que poden aparèixer en el meu llibre de
fotografies. Alguns dels “amics” m’han
deixat anar a casa seva i fotografiar les

els molt clàssics, el molt tradicional pagès
català, d’aquest en tinc de totes les mides
fins als més petits.

seves col·leccions. Per la qual cosa tinc
una bona representació, però sempre n’hi
haurà alguna nova d’interessant o alguna
cosa que no hauré vist, nous personatges.
Sempre m’interessen les novetats anuals
dels tallers.
Quants caganers tens en la teva col·lecció?
Uns 200. No és gaire gran comparada
amb la dels xicots d’aquí a Catalunya però
ja saps, els haig de carregar de tornada als
Estats Units i pesen.
Quin dels teus caganers consideres més
especial?
Els personatges històrics, com l’Einstein
i l’Obama, ja saps, gent que representa
personatges universals per tots coneguts, i

I quina és la reacció dels teus amics quan
veuen la teva col·lecció?
Es rasquen el cap i es pregunten...., ja
saben que estic boig i això només ho
fa patent. Se n’interessen. Normalment
els intriga, per això, novament el llibre
que espero que no sigui molt gran, no
pas un llibre acadèmic, però amb vàries
fotografies amb alguns textos en diferents
llengües, de manera que sigui útil per a
força gent de fora de Catalunya per entendre la cultura del caganer. No només
el “bé, compres una figura del caganer
en el mercat d’hivern en una fira” sinó
més l’entendre i fruir d’un petit tros de
la cultura catalana que ja saps que és una
petita nació però que en molts sentits és
universal.
Hi ha alguna cosa que t’agradaria afegir
a l’entrevista?
No, sols que em sento honorat de formar
part dels “Amics”, és un grup especial de
gent que em dóna accés a molts aspectes
de la cultura del caganer però també de
la cultura catalana que és un dels meus
llocs preferits per estar. Doncs, com deia
abans n’haig de continuar comprant, no
pas massa cada vegada, de manera que
tinc una raó per tornar.

Marc Ignasi Corral
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Exposicions

Andreu Giralt

Ajuntament de Perpinyà

A

quest últims mesos per diverses raons, entre
elles el caganer, he passat varis caps de setmana a la Catalunya Nord. Gràcies a l'ajuda d'un
bon amic, en Guillem Dalmau -Nét d'exiliats
de la Guerra Civil, aficionat a la cultura popular, entès de
la història Nord Catalana i lluitador per la llengua- Hem
pogut muntar una exposició de caganers i col·laborar a
una altra amb les nostres figures.
Primer de tot l'ajuntament de Perpinyà ens va deixar organitzar una exposició de caganers durant tres setmanes per

les festes de Nadal. Vam tenir molt bona rebuda i degut a
la ubicació, el Palmàrium -edifici al centre a on hi ha l'oficina de turisme- hi va haver molta afluència de gent. Vam
exposar 200 caganers de la col·lecció d'en Rafael Mitjà i
d'en Kim i l'Andreu Giralt. Cal destacar l'atenció que vam
tenir el dia de la inauguració per part de les autoritats i
mitjans de comunicació locals.

Casa de la Catalanitat (Perpinyà)

La segona cita la vam tenir durant tot el mes de maig a la Casa de la Catalanitat de Perpinyà. Després que Karine Vonna
-Comissària de l'exposició "Qui aurait pu imaginer une chose pareille?"- veiés els caganers exposats al Palmàrium.
Es va posar en contacte amb mi per si volíem col·laborar en una exposició sobre el feminisme que estava organitzant.
Una de les artistes que exposava -Angela Marzullo- havia reproduït 100 pixaneres, totes de color blanc d'uns 15 cm
d'alçada. La idea de Karine era fer una comparació amb la figura de la caganera i el caganer. I vam participar amb 80
caganers de les col·leccions d'en Mikel Alzina i d'en Kim i Andreu Giralt. A la inauguració hi van haver 200 convidats
i al llarg del mes que va estar oberta l'exposició s'hi van acostar 800 persones.
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Quasi una tradició

É

s quasi una tradició la trobada anual de components
de la nostra associació el dia d’obertura de la fira de
santa Llúcia de Barcelona que comença amb un explèndid esmorzar d'una bona tassa de xocolata calenta amb nata i un grandiós croissant a la lechería Dulcinea del
carrer Petrixol del casc antic de Barcelona, per anar tot seguit
a la plaça de la Catedral per començar a gaudir i comprar les
novetats dels figuraires de caganers de tota la vida així com els
nous artesans que cada any ens sorprenen amb noves formes i
materials per elaborar les figures del caganer.
Quan s’acaben les salutacions i les compres, s’inicia el desplaçament cap a l’altra gran plaça on també infinitat de parades
l’omplen de gom a gom i que és la plaça de la Sagrada Família,
en acabar i amb els peus inflats i els braços cansats de portar
les bosses plenes de figuretes de caganers, ens sentim plens de
satisfacció de què un any més hem complert un ritual que ja
comença a ser una tradició.
Amics del Caganer

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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Un caganer al pessebre

del Museu del Greco de Toledo

U

n article publicat al diari
ABC ha fet esment d’un
espectacular pessebre construït el passat Nadal en
homenatge al Greco, per encàrrec de
la “Hermandad Virgen de la Estrella”
a l’església de Sant Tomé de Toledo.
En aquest conjunt arquitectònic s’han
representat els edificis-monuments
més emblemàtics que l’artista cretenc
va pintar, en una composició que ha

simbolitzat la fusió entre dues ciutats,
Candia, el seu bressol i Toledo, on va
arribar al seu cim artístic.
En primer terme apareix el baluard
fortificat de Candia a les ribes del mar
mediterrani, les aigües al qual s’uneixen
imaginàriament amb les del riu Tajo,
establint un pont espiritual amb Toledo
(fig. 1).
Segons mostra el mateix article, un “caganer" es troba instal·lat a la caseta cor-

responent al museu del Greco (fig. 2),
com a testimoni de la polèmica generada per la remodelació que l’Ajuntament
toledà va dur a terme en aquest recinte.
Així doncs, queda clar que la figura del
caganer no deia d’estar implicada en les
discrepàncies ciutadanes.
Jordi Arruga

Curiositats caganòfiles

Caganers indignats d'Olot

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