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Editorial

E

n l’Assemblea el passat 2
de juliol vaig ser escollit
president de l’Associació
d’Amics del Caganer i
juntament amb els nous membres
de la Junta volem mantenir l’esperit
fundacional de donar a conèixer la
figura del nostre estimat caganer.
Estic segur que tots ja em coneixeu
ja que estic en aquesta associació
des de la seva fundació i he estat un
membre actiu de la Junta des de fa
24 anys. Ara, com a president, voldria agrair molt especialment als
nou companys fundadors: Martí
Torrent, Jordi Arruga, Joan Rossell,
Josep Mañà, Joan M. Pou, Jordi
Sarrate, Xabier Añoveros i Isidre
Vallès.
També vull agrair a Joan Lliteras
per aquests 16 anys que ha estat al
capdavant de l’Associació, que ha
consolidat i ha fet créixer, internacionalitzant-la i actualitzant-la. Joan,
et trobarem a faltar, el teu sentit de
l’humor, el teu ordre, els teus sopars
a Euskalzaleak (esperem això no
perdreu-ho, eh?), els teus discursos,
les reunions de junta... avui també
trobem a faltar la Roser, que sempre
t’acompanyava i ens acompanyava,
snifff.
Marxen de la Junta 3 Joans, en J.
Lliteras, en J. Rossell, tresorer des
de la fundació i J. Safont, tres bons
amics que seguirem tenint entre
nosaltres.

I ara em toca presentar-vos els socis que m’acompanyen en aquesta
7a junta de l’Associació: Iolanda
Marchueta com a vicepresident,
Xabier Añoveros com a etern secretari i com a vocals continuen Glòria
Ollé, Jordi Sarrate, Mikel Alsina.
Vull donar la benvinguda a Roser
Mitjà i Marc Ignasi Corral.
Es una Junta compensada amb joventut i experiència i volem mantenir i millorar el Caganòfil, volem

estar presents a les xarxes socials,
volem fer exposicions i volem tornar a intentar que es faci a Barcelona un monument al caganer.
I ara una crida a la participació dels
socis en les activitats, és la nostra
raó de ser. Estem a la vostra disposició per a rebre noves idees.
Aneu i escampeu pel món, que tothom conegui la figura del caganer.
Xavier Borrell, president
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Pilar Rahola

Caganer de l'Any 2014 per la seva pública
afinitat per la figura del caganer.

A

l’Assemblea de socis del 2 de juliol d’enguany, es va escollir com a Caganera de
l’Any 2014 a la Pilar Rahola.
Aquesta és coneguda com ex-política, periodista, escriptora i tertuliana diferents cadenes de televisió i ràdio.
Des de ja fa temps ha demostrat afinitat per la figura
del caganer i l’ha estés a varis medis, tant a premsa escrita com a les xarxes socials. Per exemple l’article La
caganera publicat a La Vanguàrdia durant el 27 de novembre del 2013, o la publicació Postal de Navidad con
“caganer” al diari El País el 24 de desembre del 2005.
A la seva pàgina de twitter també ha reconegut el seu
orgull davant de la seva col·lecció de caganers.
Amics del Caganer

Nova junta de l'Associació
d'Amics del Caganer

President: Xavier Borrell; Sots-presidenta: Iolanda Marchueta; Secretari: Xabier Añoveros; Tresorera: Gloria Ollé; Vocals: Jordi Sarrate, Marc Ignasi Corral, Roser Mitja i Mikel Alsina.
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La meva col.lecció de caganers

L

’altre dia vaig tenir la paciència de comptar, un a un,
tots els caganers que tinc a
la meva col·lecció. No més
que mil vuit-cents setze (1816), que
no són pas pocs. Els tinc ordenats per
temes (pagesos catalans, hebreus, esportistes, bruixes, caganeres, àngels,
metges i infermeres, capellans i frares,
monges, guerrers, artesans, advocats,
negres, xinesos, parelles de nuvis, presoners, “pamploniques”, personatges
literaris i de cinema, dimonis, músics,
guàrdia civils, toreros, Pares Noels,
pallassos, polítics, Dalís, militars, etc.)
i tots a la vista, en prestatgeries que
ocupen un llarg passadís.
Quan es comença una col·lecció, mai
se sap quin temps durarà la il·lusió

de continuar-la, ni l’esforç que suposarà aplegar les peces, ni els diners
que costarà adquirir-les, ni el nombre
d’exemplars que s’arribarà a aconseguir. Per aquestes causes l’inici d’una
col·lecció sempre constitueix una petita incògnita.
Les col·leccions, siguin del que siguin, no es comencen comprant una
peça de qualsevol cosa i dient al mateix moment “vaig a recopilar tots els
exemplars que trobi com aquest”.
Jo portava rumiant-ho un parell
d’anys abans de començar-la, donat
que sempre m’han fascinat les figures del pessebre, tota vegada que les
trobo íntimes i curioses. Entre totes
elles, sense cap dubte, la que més em
va atreure des de que era petit va ser
el caganer, la considerava, graciosa i
realment entranyable.
Treballava jo, aleshores, com a lletrat
a la assessoria jurídica de la Caixa
d’Estalvis de la Diputació de Barcelona (després es diria Caixa de Catalunya, quan es va convertir en banc
Catalunya Banc i ara no saben encara
com es dirà en el seu indecís futur)
ubicada a la avinguda de la Catedral.
Quan instal·laven la Fira de Santa Llúcia, als voltants de Nadal,
cada dia a mig matí, a l’hora del
cafè, em donava un vol per cada
una de les parades disposades a
l’efecte. Coneixia a quasi bé tots
els firaires i artesans, i xerrava
amb ells habitualment de temes
pessebrístics.
Per ells em vaig assabentar que hi
havia persones que col·leccionaven
caganers i aquesta notícia juntament
a la meva estima i devoció per la figura, em va decidir a començar també jo
la meva pròpia col·lecció.
Un d’aquells matins del Nadal de
1975, em va donar un rampell i em
vaig decidir a comprar tots els caga-

ners que hi havia a la Fira. Vaig adquirir exactament divuit peces. (Avui
podríem adquirir de ben segur més de
cinc-centes d’una sola tacada).
A l’arribar a casa meva les vaig col·
locar a sobre la llosana de marbre de
la llar de foc que presidia el saló, ordenades de la més gran a la més petita.
Estaven precioses i vaig pensar que
havia estat un encert la decisió que
havia pres aquell matí.
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ta gràcia i va admetre de bona gana
la meva afició caganòfila, i a més veia
amb simpatia el fet que als nostres
fills els hi agradés tant la col·lecció.
Uns anys després deu col·leccionistes
ens varem agrupar i varem constituir
l’Associació d’Amics del Caganer.
Ens animaren a que contactéssim, els
artesans de Santa Llúcia què, un a
un, ens coneixien a tots i ens
van anar presentant, principalment els acollidors
germans Vidal.
Amb l’existència de l’Associació van començar les
exposicions per Nadal i
les nostres figures varen
començar a viatjar cada
any de punta a punta de
Catalunya.

Quan va arribar la meva dona que, dit
sigui de passada, mai havia demostrat massa entusiasme per la figura,
encara que va admetre que la inclogués al pessebre que varem muntar a
casa nostre el primer Nadal després
de cassats i formava part des de llavors del nostre pessebre anyal, em va
preguntar que era aquella filera de
figures col·locades a sobre la llar de
foc. Jo li vaig contestar, entre temorós i content: “És una col·lecció que
he començat avui”. Ella molt seriosa
i convençuda em va respondre: “Que
has començat i acabat avui”.

Jo particularment he participat tots els anys en diferents
exposicions amb moltes de
les meves peces caganeres,
és a dir porto més de vint
anys mostrant els meus caganers allà a on ens inviten
a exposar-los. I ho faig, Nadal
rere Nadal, encantat de la vida, perquè a tot col·leccionista li agrada exhibir les seves peces i lògicament jo
no soc pas una excepció.
Parlant de col·leccions tots tenim les
nostres dèries i concretament a les de
caganers, després de l’eclosió dels darrers anys, els col·leccionistes les hem
anat limitant a aquells exemplars que
més ens agraden o bé els que són d’un
determinat tipus.

Evidentment es va equivocar en el seu
vaticini, ja que aquells divuit primers
caganers, dinou si comptava el que
estava guardat amb la resta de figures
del nostre pessebre, no es varen quedar en aquell esquàlid número sinó
que s’han multiplicat amb els anys
quasi bé per cent.

Jo, per exemple, no compro animals
caganers, ni coses caganeres (arbres,
màquines etc.), ni figures irreverents
(sants, reis mags, Nen Jesús, papes
personalitzats etc) ni personatges famosos vius, deixant a banda els polítics que em fan gràcia (que si els col·
lecciono), ni tampoc caganers amb
signes independentistes. Cadascú te
les seves respectables idees i les seves
pròpies manies que hem de respectar.

S’ha de reconèixer que amb el temps,
a la meva dona, li van arribar a fer cer-

Una de les incògnites que ens assalten molt sovint i ens preguntem en-
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tre nosaltres, és què passarà amb les
nostres col·leccions quan marxem
d’aquest món. Què faran els nostres
hereus amb les col·leccions que amb
tanta il·lusió, cura i dedicació hem
anat aplegant amb els anys.
No sabem pas què serà de les nostres
col·leccions en general i concretament
jo, de la meva estimada col·lecció de
caganers en particular, que amb tant
de zel he anat aplegant durant quasi
bé quaranta anys i que, com deia al
començament, arriba a la gens menyspreable xifra de mil vuit-centes
setze peces. Hores d’ara no tinc encara decidit el seu destí testamentari.
Hauré de pensar-ho. Espero, malgrat
tot, tenir encara molt de temps per resoldreu-ho.

Nadal a Barcelona

Homenatge a Eugeni Xammar (1939) -1a Part-

A

casa el pessebre es feia per
la Puríssima. En sortir de
missa a la Catedral, a Santa
Maria o a Sant Just, es donava un tomb per la fira de Nadal. No
es tractava pas de comprar figures. El
meu pare i la meva mare, que eren persones de gustos primmirats, una mica
tocades i posades, asseguraven que les
figures de pessebre, si es volien bones,
s'havien de comprar a la Fira de Santa Llúcia i més concretament a certa
parada que ells coneixien del replà de
les escales de la Catedral, pujant a mà
esquerra. La fira de la Puríssima era, si
es pot dir, la fira del paisatge. Venia bé
per comprar la molsa, el grèvol, el llorer,
el vesc, una mica de suro si en feia falta.
[...]
Després de dinar, amb prou feines retirades les tovalles, una capsa de cartó
plena de pols i teranyines era posada
damunt de la taula. A dintre de la capsa
dormien feia onze mesos, embolicades
amb encenalls i paper de diari, les figures del pessebre. D'una a una la mà captinguda del meu pare les anava traient i
arrenglerant. Sempre hi havia víctimes!
Rabadans decapitats, el bou amb una
banya trencada, galls sense cresta i ovelles tristament privades de totes quatre
potes. Amb paciència i una solució enganxadissa casolana, feta a base de midó
i de pa mastegat, el meu pare realitzava
veritables miracles de cirurgia, acabats
els quals el cirurgià arquitecte esdevenia
escenògraf, esdevenia taumaturg, creador omnipotent de la terra i del cel, de
l'aigua, dels homes, de tot un món. Un
món nou. Un món de pessebre.
Després de sopar, abans d'anar al llit
s'encenien els gresols per primera vegada. Quina meravellosa visió! El pessebre era un pessebre de l'estil que a mi
m'agrada. No era l'obra d'art d'un mestre pessebrista; era la improvisació d'un
bon burgès barceloní que, en acostar-se
Nadal, complia amb bona voluntat, amb
traça i amb il·lusió el seu deure de pare
de família. Entaforat al primer prestat-

ge d'un armari raconer, triangular i profund, el nostre pessebre tenia una gran
intimitat que altres pessebres no tenien,
bastits com eren a un angle del menjador o damunt d'una taula de sala de
rebre. Al fons del fons de tot, hi havia
l'estable, el naixement aixoplugat sota
d'una muntanya de suro tota coberta
de neu. A banda i banda una carenada
de turons anava baixant cap al primer
terme. El vesc, el grèvol i el llorer sortien perquè sí darrera de les muntanyes
nevades i s'enfilaven paret amunt fins al
segon prestatge de l'armari, que era el
cel blau i estrellat. D'una bassa d'aigua
feta amb un tros de mirall, en sortia un
rec, fet amb paper d'estany, que lliscant
entremig de la molsa anava a parar a
l'hort d'una masia. D'una masia catalana, ben entès, amb el portal rodó, la
teulada de dues vessants, un rellotge de
sol a la façana, un pou a la vora, l'era
al davant i al costat de l'era un paller
amb una gibrelleta a dalt de la perxera.
Al nostre pessebre hi eren admesos el
nombre estrictament indispensable de
personatges i animals exòtics: els Reis
màgics d'orient, amb els seus camells, i
els membres de la Sagrada Família. Per
tot el demés era un pessebre català, poblat de gent catalana i de bestiar de la
terra. La mula era de Vic - ho portava
escrit a la cara; el bou era un bou del
Lluçanès; a les ovelles, blanques i grasses, no els mancava sinó la paraula per
a poder dir que eren del Montseny; els
capons i les gallines tenien aquella vivor a l'ull i aquella vermellor a la papada
que són pròpies de l'aviram del Prat del
Llobregat. Les dones anaven amb ret
i amb mocador al cap, els homes amb
gec de vellut, espardenyes de veta negra
i barretina vermella o morada. Raça treballadora i de cor generós! Els homes
llauraven, fangaven o traginaven una
portadora. Les dones rentaven agenollades a la vora del riu, feien mitja al
pas de la porta o donaven menjar a les
oques. Els camins eren plens de gent
que baixava de la muntanya cap al pla.
Tots caminaven guiats per la mateixa
llum, tots havien sentit la veu de l'àngel.

Ningú no anava amb les mans buides.
Un pagès portava un parell de pollastres, l'altre un conill, l'altre una panera
d'ous, l'altre, petit i rabassut, un pa moreno més gros que ell. El pastor anava
content amb un xai a coll-i-be. I la ben
plantada mestressa, amb el gipó negre i
les faldilles vermelles, ¿què hi deu portar dintre la cistella tan ben tancada?
Siguem tafaners. Alcem una punta del
tovalló de lli i veurem que al dessota s'hi
amaguen les llaminadures que tots ens
pensem: panses i figues i nous i olives
i mel i mató. ¿Qui, fora dels catalans,
coneix tan bé els gustos del Noi de la
Mare? Oh Catalunya, terra santa del
pessebre de la meva infantesa!
El Nadal barceloní és una festa llarga.
Comença amb les fires i s'acaba amb
els Reis. A la fira de Santa Llúcia cap
barceloní que s'estimi no es descuidarà d'anar-hi a treure el nas. De totes les
fires barcelonines és la més barcelonina,
la més lluïda. El rovell de l'ou de la fira
és a les escales de la Catedral. Però les
parades dels firaires, l'olor de la farigola
i la cantarella dels ceguets s'escampen
pel carrer de la Corríbia, per la plaça Nova, pel carrer del Bisbe, i pel de
Santa Llúcia, i el dels Comtes, i el de la
Pietat. Quina gentada a tot arreu! No
sigueu pas tocatardans si voleu entrar a
la capella de Santa Llúcia sense haver
d'aguantar empentes i trepitjades, contemplar la imatge de la santa, d'or vestida i coronada, mig amagada entre la
cera i la llum dels ciris i de les candeles,
al bell mig de l'altar que és tot ell una
flamarada d'or, sortint de la capella enlluernats i, un cop al carrer, la resplendor del sol d'hivern que ens enlluerna
altra vegada. La cantarella no para mai:
Santa Llúcia gloriosa us conservi la vista i la claredat. Hem fet almoina a tots
els ceguets que hem trobat pel camí i
per cada miserable engruna de caritat
una veu ha sortit de les tenebres i ens
ha promès que Déu ens pagaria el bé
que fèiem.

Joan Safont
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Museu del caganer a Centelles

MUSEU DEL CAGANER
COL·LECCIÓ JORDI SARRATE
CARRER JESÚS, 36 · CENTELLES

Exposició a Banyoles

Exposició de caganers i Pessebres Escolars amb materials reciclats
Sala d’Exposicions temporals del Museu Darder"
Inauguració oficial: 13 de desembre a les 17 h - Xerrada sobre la historia del Caganer
Organitzen: Associació de Pessebristes de Banyoles.
Col·laboren: Museu Darder, Ajuntament de Banyoles, Consorci de l’Estany.
Amb el suport de: Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

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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Trobada amb
l’Ana Maria Bermejo

A

la Iolanda i a mi se’ns encarregà la perillosa tasca
d’endinsar-nos en la selva
turística que envaeix Barcelona per trobar-nos amb l’autora de
Köln Barcelona”, l’Ana María Bermejo
qui ha tingut la delicadesa i el bon seny
de voler obsequiar la nostra Associació
amb un exemplar del seu llibre.
Coronada amb un barret blanc per a
que ens fos fàcil localitzar-la, ens espera en el “Bo pan” de Rambla Catalunya
amb un amic o company (no vaig preguntar). Quan arribo trobo a la Iolanda
que ja està repartint petons, tasca a la
que m’hi afegeixo amb alegria. Fetes les
presentacions i demanades les begudes,
continuem amb una conversa fluida i fàcil que ens aproxima a les grans coincidències que han fet possible la redacció
d’un llibre que compara les grans similituds que hi ha entre ambdues ciutats.
L’Ana María, amb progenitors de Madrid i Toledo, va néixer i viure fins als 5
anys a Mataró per després marxar nord
enllà a colonitzar Köln, la ciutat que
per aquestes contrades coneixem com
a Colònia. Per a qui es pregunti per què
ens ha regalat aquest llibre, la resposta

és senzilla, perquè hi dedica un capítol
al caganer. Tot i haver nascut en terres
nostrades no va saber del singular personatge fins a la trobada que es va fer
a Berlín fa un parell d’anys, en motiu
del pessebre, a la que hi va assistir com
a membre de l’associació Kolonia Barcelona i on hi trobà una exquisida representació de la nostra associació. La
figura del caganer li va resultar impressionant però no pas estranya doncs a la
seva vila adoptiva tenen un personatge/
figura que també es dedica a tan fisiològiques tasques. Tot i el paral·lelisme,
la nostra amiga no fa cap col·lecció de
caganers però si que té una figura del
típic pagès amb barretina (no sabria
pas dir si també du pipa!).
Fa quatre anys que li va venir la idea
de recollir el gran nombre de similituds
que hi ha entre les dues ciutats, tant
a nivell històric, com de costums, begudes i un llarg etc. De les anècdotes
que ens explica i que ens ha semblat
potser més curiosa és la de la mascota del Köln club de futbol, un boc, que
sempre es bateja amb el nom de Joan, i
l’actual és en Joan VIII!
Per aquells i/o aquelles que tingueu

interès en enriquir la vostra biblioteca
amb aquesta edició, la podreu localitzar
a través del Facebook de l’autora, tot i
ser una edició que pels nostres estàndards és gran, 2000 exemplars, no oblideu que també està dirigida al públic
alemany (l’edició és bilingüe castellàalemany) i que potser caldrà donar-se
pressa abans no s’exhaureixi.
Li desitgem que tingui un gran èxit
amb aquest llibre i que ajudi a popularitzar la nostre estimada figura en terres alemanyes.

Marc Ignasi Corral

Facebook: https://www.facebook.com/architektur.stadtfuehrung
Web de l’autora: www.rheinauhafen-koeln.de/Bermejo
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Memòria d'Activitats 2013

L

es activitats desenvolupades
per l'Associació como cada
any han estat múltiples i diverses.

L'Assemblea General va tenir lloc el
dia 3 de juliol al vespre a la societat
gastronòmica
EUSKALZALEAK,
van assistir-hi 27 associats. Es varen
repartir un caganer fet per l’empresa
artesana Trencadís, als socis assistents,
com a record i per engrandir les seves
col·leccions respectives. Es va lliurar el
corresponen diploma a la nova sòcia
Maria Ibàñez Compte i es va escollir
com a Caganer de l’any al ninotaire de
La Vanguàrdia Toni Batllori, després
d’una disputada elecció.
Les tradicionals exposicions varen ser
tres i es van celebrar a La Casa dels
Entremesos a Barcelona, a Sant Julià
de Vilatorta i a la Botiga Òptica Roig
de Vilafranca. Varen proporcionar les
figures d’aquestes exposicions els so-

cis, Xabier Añoveros, Xavier Borrell,
Iolanda Marchueta, Jordi Sarrate i Miquel Alsina. Totes les exposicions van
ser visitades per molta gent amb el
beneplàcit i satisfacció de tots els visitants. A la Casa dels Entremesos el
mateix dia de la inauguració va tenir
lloc una conferencia compartida per
Joan Lliteras, Xabier Añoveros i Xavier Borrel amb col·loqui i posterior
visita a la Fira de Santa Llúcia dels
assistents amb els ponents. Així mateix acompanyant a la exposició de
Sant Julià en Jordi Sarrate va pronunciar una conferencia sobre el caganer.
El sopar anyal de Nadal es va celebrar
al Hotel Gallery de Barcelona el dia 9
de desembre, van assistir-hi 53 persones i com cada any es va lliurar el guardó de Caganer de l'Any, que va correspondre al famós dibuixant i ninotaire
Toni Batllori. El va presentar en Xabier
Añoveros i el guardonat va agrair-ho
amb unes simpàtiques paraules i va

signar i dedicar molts menús amb dibuixos Es va regalar als assistents, com
els darrers anys, dues noves postals de
reproduccions de caganers antics.
Varen sortir dos nous números de "El
Caganòfil" el 42 i 42 especial de l’assemblea i el 43, tots dos de vuit pagines,
i el número especial a quatre pagines a
les dates acostumades de juny i desembre, amb noticies, fotografies, entrevistes i diversos articles d'en Jordi Arruga,
Marc Ignasi Corral, Joan Lliteras, Joan
Rossell, Nerea Blanqué 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 72.

Xabier Añoveros

Curiositats caganòfiles

Kelie Minogue amb el caganer de l'estelada

Rellotge del Culer caganer

Més informació a:
Consell de Redacció: AMICS DEL CAGANER
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Cervesa Damm del Nadal 2014

www.amicsdelcaganer.cat
info@amicsdelcaganer.cat

Disseny, maquetació i impressió: GRÀFIQUES KERPE, SL · Vilafranca del Penedès

