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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 venta i se’n despatxen, sense
que ningú hagi desfet l’embolic en que
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 eme-

tre 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 que el Caganer desplaci aquesta funció cap a la seva total
conversió en un mer souvenir?

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.
En aquest horitzó: Continuarà tenint
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Ferran Monegal

Caganer de l'Any 2012 per la seva permanent
difusió del caganer als medis de comunicació.

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 dels Amics del Caganer, per
nomenar Caganer de l’Any 2012 al
periodista i crític televisiu Ferran
Monegal.

Con sempre l’acte va començar al
vestíbul del restaurant en el ja més
que tradicional mercadet de productes de mertxandatge 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 el
número 25 i 27.

En acabar l’explendit 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 es millor
ser caganer que polític de primera
fila.
En acabar l’acte ens vàrem anar
molt silenciosos cap 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

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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Novetats 2012

Català

Anna M. Pla

Avi

Anna Salvatella

Pastoreta
Bertran

Xavier Cugat

Terrisseries de Caldes

Català amb estelada
Anna M. Pla

Àvia

Selecció de més de setanta caganers

Català

Anna M. Pla

Català
Aurora

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

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 a El Grec, 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 e 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 de El 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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