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Editorial El pacte del Kansas

V

aig escriure el meu primer
editorial com a president
d’aquesta Associació al “Caganòfil” número 13 de desembre de 1998.
Avui, setze anys després, escric al “Caganòfil” número 44 el meu darrer editorial
com a president.
Recordo bé les dues reunions de la junta directiva, a la qual jo pertanyia des del
maig de 1995, celebrades el juny de 1998
a l’antiga cafeteria Kansas, al Passeig de
Gràcia de Barcelona, i també com a petició dels membres de la junta vaig resultar
ser candidat únic a la presidència. I vaig
ser elegit president a l’assemblea de socis del setembre de 1998, en un moment
d’incertesa al si de l’Associació, atesa la
dimissió de l’anterior president, Martí
Torrent.
Haig de dir que per a mi va ser una situació insòlita, ja que era proposat com
a president d’una junta de la qual jo era
l’únic membre no fundador, ja que vaig
entrar com a soci de l’Associació al desembre de 1992, dos anys després del
sopar fundacional. I per això, jo no tenia
gaire clar que tot pogués funcionar. Ara,
però, m’adono que aquest experiment ha
funcionat prou bé durant 16 anys, i això
ha estat possible, indiscutiblement, pel
generós suport dels 4 membres que han
estat presents en aquestes quatre juntes,
durant aquests setze anys: Xavier Borrell, com a vicepresident, Xabier Añoveros, com a secretari, Joan Rossell, com a
tresorer, i Jordi Sarrate, com a vocal.
Però també per la inestimable col·
laboració dels altres socis que han estat
membres d’algunes de les juntes: Jordi
Arruga, Josep Mañà, Isidre Vallès, Joan
M. Pou, Montserrat Capdevila, Albert
Freixa, Fernando Jové, Cynthia Lisuk,
Miquel Alsina, Robert Torns, Iolanda
Marchueta, Joan Safont i Glòria Ollé.

I també la dels socis i sòcies que durant
aquests anys han ajudat en diferents àmbits com són les activitats dutes a terme o
les finances de l’Associació.
Agraeixo a tothom i aprecio no només la
col·laboració, sinó també l’amistat i companyonia que s’ha establert en aquests 16
anys.
Tots plegats hem gaudit de bons, de
magnífics moments i hem patit, òbviament, els naturals conflictes. Hem aconseguit passar de 36 socis al 1998, a la xifra
actual de 70 socis. Cal destacar que n’hi
ha que són d’Itàlia, Bèlgica, Alemanya,
Japó i dels Estats Units d’Amèrica.
Pel que fa a les assemblees anuals de socis
(amb sopar inclòs) se n’han fet 16. També s’han organitzat 16 sopars de Nadal. I
s’han nominat 16 Caganers de l’Any. Es
pot dir que amb aquest premi s’ha anat
constituint una gran llista de personalitats. I em remeto a les paraules d’un dels
premiats que va dir públicament que era
millor que la del Premi Sant Jordi.
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I no puc acabar sense un emotiu record
per a tots els socis que ens han deixat durant aquests anys, la mort dels quals hem
sentit, de manera especial per a dos dels
socis fundadors de l’Associació, Martí
Torrent i Isidre Vallès.
I també la de la meva esposa, Roser, que
tant ha col·laborat amb mi en aquesta
Associació, de la que ella se'n sentia tan
orgullosa.
Estimades sòcies, benvolguts socis: quan
llegireu aquestes ratlles, ja hi haurà un
altre president amb una nova Junta, que
requeriran del vostre continuat suport,
indispensable per seguir promovent, arreu del món, la figura del Caganer, la més
emblemàtica del pessebre català.
En nom propi i de tots els companys
de les Juntes directives, gràcies per tots
aquests anys que hem passat junts. Ha
estat un plaer.
Joan Lliteras
President. Setembre 1998 - Juny 2014

Quant a la publicació “El Caganòfil”
n’hem pogut publicar 32 números gràcies
a la dedicació i l’esforç personal, primer de
Jordi Arruga i després de Miquel Alsina.
I, atenció, hem organitzat 48 exposicions de caganers, no només a Catalunya,
sinó també al País Valencià, a Andorra, a
França i a Alemanya.
Em plau mencionar l’esplèndid desenvolupament de la nostra pàgina web, que va
ser iniciada en una primera i esforçada
etapa per Sebastià Capella, i continuada i
millorada per un entusiasta equip format
per Iolanda Marchueta, Pascal González,
Xavier Boronat, i Martí Crespo.
Hem confeccionat un nou logo de l’Associació, amb un modern i elegant disseny
d'un caganer de colors vermell i negre,
gràcies a la creativitat de Xavier Boronat.
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Més santons provençals ajupits!

D

’ençà l’aparició dels primers caganers als pessebres de Provença (veure Caganòfil núm.
35), els anomenats “cagadous”, “cagaïres” o
“cagalous” han anat proliferant des dels tallers
artesans de la regió. Així, a banda de l’exemplar cofat amb
gorra de Beatrix Scamaroni a Miramas, i que presentàvem
a l’esmentat article, hem trobat un seguit de santons cagant, de tipologies diverses que descriurem a continuació.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Alguns d’ells es troben asseguts en una comuna, com el
moliner de Paul Garrel, a Rocbaron (Fig. 1) o el cofat amb
boina de Louis Della Maggiora, a Saint André les Alpes
(Fig. 2). El taller de Florence Massota, a Nîmes, fabrica
un caganer que també duu boina (Fig. 3), i pertany al grup
dels que apareixen a l'aire lliure recolzats en un arbre o
en un tronc, com els de Robert Maurin, a Aubagne (Fig.
4), i del marsellès F. Gonzague (Figs. 5 i 6). Aquests tres

Figura 6
22

Figura 7

darrers porten una barretina semblant a les nostres, que
és també una cofadura molt popular entre els mariners de
la Costa Blava, des de Marsella fins a Niça. El taller de la
capital provençal produeix a més un model de caganera
(Fig. 7), un nen assegut en un orinal (Fig. 8) i un home
cofat amb barret de feltre dins la comuna (Fig. 9). Aquesta
figura és semblant al cagadou que fabrica J.M. Blanc, a
Callas (Fig. 10), i amb un barret igual, però evacuant sense

Figura 4

Figura 5

comuna, es troba l’exemplar d’Alain Vaquette, a Saint Gilles (Fig. 11). Els models de Laurence-Angélique Madre,
a Mouans-Sartoux (Fig. 12) de Santons Girault, a Aix en
Provence (Fig. 13), i de Lambert & fills, a Carpentras (Fig.
14) estan satisfent les seves necessitats al descobert i amb
el cap descobert. I, per acabar, en la mateixa posició es troben els camperols calbs, que són fabricats pels santonniers
Daniel Coulomb, a Aubagne (Fig. 15) i Gateau & fills, a
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Figura 16

Marsella (Fig. 16). Crida l’atenció el fet que cap dels individus descrits es troba fumant, la qual cosa demostra que
les lleis antitabac són força més estrictes al país veí que a
casa nostra.

de Portugal i de Nàpols, ha acabat per arrelar també als
pessebres provençals. Els caganòfils que n’esteu interessats,
podeu trobar a Internet les adreces de tots els artesans i
tallers mencionats en el present article.

Podem concloure, doncs, que el nostre personatge favorit, després d’haver estat exportat als pessebres de Múrcia,

Jordi Arruga

Toni Batllori

Caganer de l'Any 2013 per la seva permanent
difusió del caganer a la premsa escrita.

E

n una freda nit del mes de
desembre ens vàrem trobar al voltant d’unes taules al magnífic restaurant
de l’hotel Galery de Barcelona per
celebrar el més que tradicional sopar de Nadal de l’associació Amics
del Caganer, l’acte que va començar
amenitzat pel grup Tres Cant que
ens va tenir embadalits amb les seves
cançons mentre anàvem sopant i continua amb un resum de les activitats
de l’associació de l’any 2013 per part
del nostre president en Joan Lliteras
i Lliteras i després poder anomenar
Caganer de l’Any en Toni Batllori,
escollit a l’assemblea de l’entitat per la
seva permanent difusió del caganer a
la premsa escrita.

A l’emotiu acte va respondre el guardonat amb unes paraules de suport a
l’associació i va encoratjar a tirar endavant les tasques necessàries per la
continuïtat de la nostra entitat, tot
agraint el reconeixement rebut.

Vàrem acabar l’acte amb la sensació
que tot s’havia acabat i que fins al
proper any no tornaríem a retrobarnos per poder guardonar un nou caganer de l’any.
Amics del Caganer
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Novetats 2013

Caramellaire
Anna M. Pla

Català de fang

Cha Cha Scaramuix

Anna M. Pla

Òscar

De Cartró

De ceràmica

De foam

De sucre

Dona de paper

El flautista d'Hamelín

La Rateta que
escombrava l'escaleta

El gat amb botes

Gemma Soler

The Beatles

Martínez de Caldas
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Selecció de més de setanta caganers

The Beatles

Gemma Soler

Martínez de Caldas

Pasta de vidre

Pau Casals
Anna M. Pla

The Beatles

Gemma Soler

The Beatles

Martínez de Caldas

Martínez de Caldas

Caganer

Scaramuix

Pessebres Oliver

Activitats

E

l dissabte 14 de desembre alguns alumnes de
català del Centre d'Acolliment Lingüístic de
Barcelona vam assistir a l'activitat "Un matí
amb els caganers" del programa Quedem?
d'Òmnium Cultural. Ens vam trobar a la Casa dels Entremesos, on els Amics dels Caganers ens van explicar la
història d'aquesta figureta tan emblemàtica del pessebre
català i com es va crear la seva associació. Tot seguit els
alumnes de català i la resta de públic assistent vam visitar l'exposició de caganers que hi havia a la mateixa Casa
dels Entremesos i, després de presentar-nos i conèixer-nos
una mica més, ens vam dividir en grups petits i vam visitar les parades de caganers de la fira de Santa Llúcia,
a l'avinguda de la Catedral. Va ser interessant veure com
es troben cultures tan diverses com la catalana i la dels
alumnes, on hi havia gent d'Hondures, Paraguai, República Dominicana, Brasil, Canàries, Paquistan, Itàlia...

Passar un matí amb l’associació Amics del Caganer
pot ser interessant. La història del Caganer és coneguda: una figura del pessebre caga. Dit així sembla simple,
però ens vam equivocar. No ho és. Al voltant del Caganer hi ha un món: històries, facetes, contradiccions.
Pensant en aquest món, ens sorgeixen mil preguntes:
Una figura del pessebre pot ser irreverent, però no massa?
La tradició i el mercat poden conviure?
Què pensaria Freud de l'amor per l'escatològic?
Què és la cultura? I la identitat?
Què no poden fer les dones, tampoc en el pessebre?
Com distinguir els caganers d'autèntic fang català dels de
verdader plàstic "made in Italy"?
Existeix una associació Amics de l'arbre de Nadal?
En fi, tot un món...
Alumnes de Bàsic 1 del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona

Santa Llúcia 2013

C

om ja és tradició el primer dia de la fira de Santa Llúcia de Nadal membres de l’Associació Amics del Caganer ens vàrem reunir i esmorzar al Dulcinea (lleteria emblemàtica del carrer Petrixol de Barcelona) i després
vàrem anar al mercat per conèixer i poder comprar les novetats tant a la catedral com al mercat de la Sagrada
Família.
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La calçotada 2013

E

n el magnífic marc del restaurant "can Rosselló" de Tarragona varem tornar a celebrar una calçotada caganera,
un any més ens retrobàvem per poder gaudir d’aquest típic menjar del camp de Tarragona envoltats de pins i
de la salabror de l'aire del mar Mediterrani tan proper de nosaltres, també el nostre amic Jordi Sarrate ens va
presentar el seu nou llibre "Caganers". Quan tornàvem cap a casa encara sentíem el rau rau dels calçots que
poques hores abans ens estàvem menjant.

Exposicions
Sant Julià de Vilatorta

A la casa de cultura, conferència sobre el caganer a càrrec de Jordi Sarrate

Cafè Canaules de Ripoll
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Can Salambo de Barcelona

Casa dels Entremesos
de Barcelona

Aquell que estigui lliure de pecat
que llençi la primera pedra

S

’ha aixecat una petita polèmica,
dintre del nostre limitat cercle,
sobre la defensa d’una figura
del caganer tradicional, és a dir,
l’entranyable pagès amb barretina, o bé
en l’altre costat, l’admissió d’un tipus de
caganer en el que tingui cabuda la representació de qualsevol persona, animal o
inclús cosa.
No hi ha dubte que la figura tradicional
d’un pagès amb la seva pipa a la boca,
llegint un full de diari, sempre serà més
propera i nostra, i possiblement millor
incardinada en el pessebre habitual de
qualsevol casa del nostre país, i no es pot
negar que així és i així serà sempre.
Jo, particularment, no m’imagino pas a
casa meva un pessebre amb el caganer
del Messi, Picasso, Tintin o Homer
Simpson.
No podem dir que aquestes figures, diguem-ne no tradicionals, com ara esportistes, polítics, artesans, metges, mossos
d’Esquadra, dimonis, àngels, capellans,
frares, monges, personatges del cinema
o de la televisió, vaques, gossos, dracs,
arbres, etc., no són veritables caganers,
tota vegada que estan en la positura de
defecar, han estat realitzades pels mateixos artesans que la resta de figures del
pessebre i les venen com a caganers a
les parades de figures de les fires nadalenques, com ara Santa Llúcia o la Plaça
de la Sagrada Família, per anomenar les
més importants.

Els artesans van veure, amb aquesta
moda, un filó i el cel obert, amb la lògica
aspiració d’ampliar la seva oferta i amb
ella el seu merescut i honest negoci i es
van debanar el cervell per presentar cada
any noves peces amb les que contentar a
la seva cada vegada més àmplia clientela.
Fins i tot, es pot dir que s’espera cada
Nadal amb una certa expectació, quins
seran els nous caganers, quins coneguts
personatges apareixeran en la sabuda
positura i quin dels principals artesans
serà el més original i més encertat amb
les seves creacions.
Aquest afany de novetat i de sorprendre,
ha suposat una curiosa i lloable lluita
per sortir-ne guanyador en l’anyal disputa, però malauradament s’ha arribat,
en algunes ocasions, a l’esperpent i àdhuc l’ofensa, traspassant l’invisible ratlla
vermella del que és permisible, utilitzant
personatges religiosos als que mai haurien d’haver acudit com a models.

És indubtable que l’Associació Amics
del Caganer, encara que aliena a qualsevol controvèrsia, estarà sempre més a
prop al caganer tradicional, però sense
menysprear de cap manera qualsevol altre tipus de caganer que, no podem oblidar, fan les delícies de nens i grans, però
sempre dintre d’un ordre.
No imposem normes, no posem portes al camp i que cada artesà, repeteixo
dintre d’un ordre, presenti cada any tots
aquells caganers que amb la seva imaginació i el seu enginy hagi creat i cadascú
adquireixi lliurement els caganers que li
facin gràcia, li agradin o li serveixin per
ampliar les seves col·leccions.
Tothom, i fins al més ortodox dels
amants del caganer ha comprat en alguna ocasió, un caganer dels que podríem
anomenar heterodoxos, per això el títol
d’aquest escrit “Aquell que estigui lliure
de pecat que llençi la primera pedra”.
Xabier Añoveros

Una altra cosa és que, com abans indicava, no siguin les figures més idònies per
col·locar al pessebre a casa nostra, que
sens dubte no ho són.
Es tracta de figures que adquirim com
una facècia o una broma, o perquè els
hi fa gràcia a la canalla, o bé per a col·
leccionistes, que no s’han conformat amb
tenir a les seves vitrinas solament el típic
pagès, sinó han estat ells mateixos els qui
han demanat i animat als diferents artesans, noves i distintes figures de caganers
per enriquir les seves col·leccions.
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Curiositats
caganòfiles

Visita'ns
al nostre
Facebook!
amicsdelcaganer.cat

Etiqueta felicitació de Nadal

Caganer d'origami

Visiteu el
nostre web
Tres en ratlla caganer

Més informació a:
Caganer romànic al pessebre de Barcelona
Consell de Redacció: AMICS DEL CAGANER
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www.amicsdelcaganer.cat
info@amicsdelcaganer.cat
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