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Col·leccionar caganers, una afecció de fa 25 anys

R

ecordo moltes activitats
que feia de petita conjuntament amb el meu
pare, nedar fins a la boia i
jugar a pales a Palamós, anar a jugar
el partit de bàsquet de cada cap de
setmana per diferents pobles de Catalunya, anar a buscar bolets, espàrrecs o molsa al bosc segons l’època
de l’any que fóssim... i col·leccionar
caganers.
Al meu pare sempre li ha agradat
col·leccionar, va començar amb les
monedes i els segells, llavors amb els
taps de cava i els pins, no obstant,
crec que col·leccionar caganers és
l’única afecció que no ha abandonat
mai des de que vam començar a l’any
1991. Aquell desembre quan vam
anar a Santa Llúcia vam trobar a una
de les barraques de fusta dels firaires,
un full de paper, on et podies apuntar
per formar part d’una associació, que,
com nosaltres, eren col·leccionistes
de caganers. Vés per on, hi havia
gent, avui dia en diríem frikis, als que
els hi apassiona aquesta figura tan
entranyable del pessebre català. El
meu pare ens va inscriure a tots dos.
Encara me’n recordo quan arribava
entre rebuts d’electricitat i d’aigua la
invitació del sopar de Nadal i l’assemblea d’estiu amb una fotocòpia
d’un mapa on s’informava del lloc
on es celebrava la trobada. Més endavant, també rebíem El Caganòfil

que era un DIN-A3 doblegat per la
meitat sempre de colors vius diferents on s’hi recollien noticies, novetats i articles al voltant de la figura
del caganer. Quins records!
Vam participar en diverses exposicions. Em va fer especial il·lusió quan
el meu pare va fer uns rètols metàl·
lics on posava ‘Col·lecció de Roser
Mitjà’ per l’exposició que vam fer al
Museu del Joguet de Figueres que és
la primera exposició que jo recordo.
Llavors també vam fer exposicions
a la Casa de Cultura de Girona, al
Castell de la Bisbal de l’Empordà i
a Perpinyà. Els nostres caganers poden estar ben contents, sempre els
hem portat a tot arreu!

No obstant, el meu record preferit
és anar cada any a la Fira de Santa Llúcia amb el meu pare normalment pel pont de desembre per
comprar les novetats de caganers.
Sempre diu que si no hi vaig en
compra de repetits. De fet és una
excusa com qualsevol altra ja que el
més important no és el ritual d’anar
a Santa Llúcia ni a les parades de
la plaça de la Sagrada Família, sinó
fer una activitat de forma conjunta
i gaudir-la com una nena des de fa
gairebé 25 anys.
Moltes felicitats a tots per molts
anys més!
Roser Mitjà
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Pilar Rahola

Caganer de l'Any 2014 per la seva constant
difusió del caganer als mitjans de comunicació
ritzada d’ella i de quan se li va comunicar el nomenament, no es va pensar dues vegades l’acceptació i l'agraïment per poder entrar en aquest reduït però extens en
el temps grup de caganers de l’any, comprometent-se a
ajudar a l’associació a aconseguir l’anhela’t i desitjat monument al caganer a la ciutat de Barcelona. Va acabar la
seva locució donant les gràcies a tots els assistents per la
gran festa acabada de viure i al premi rebut amb un visca
el Caganer i visca Catalunya.

E

n l’incomparable marc del restaurant de l’hotel Galery de Barcelona, una nit del mes de
desembre, reunits els Amics del Caganer amb
un insuperable sopar prenadalenc per endavant, el nou president de l’associació Xavier Borrell, va
anar presentant les diferents activitats que duem a terme els Amics del Caganer. Entre elles, la presentació de
l'equip que conforma i posa al dia la nostra pàgina web
i el facebook; el reconeixement al nostre associat Kim
Giralt que treballa a Metges sense fronteres; el lliurament de nous diplomes de soci de l'associació als nous
afiliats; i especialment, el nomenament com a President
d’Honor de l’associació a Joan Lliteres que va agrair molt
emocionat el nomenament, tot donant les gràcies a tots
els assistents i posant a disposició de l’associació la seva
incondicional dedicació al Caganer.
Acte seguit, es va donar pas al nomenament del Caganer
de l’any 2014, que en l’anterior assemblea del mes de juliol va ser escollida la Sra.
Pilar Rahola, que en una
breu presentació del Marc
Ignasi Corral, va glosar el
tarannà de la nominada, en
els camps de la política, la
premsa escrita i els mitjans
de comunicació. La Pilar
Rahola va contestar amb
una llarga locució del seu
record de la figureta del
caganer quan, de petita, la
posava al pessebre, de la
seva col·lecció de caganers,
de l’il·lusió que va tenir
quan una figuraire li va fer
una reproducció caricatu2

Al sortir de l’hotel tots teníem la sensació de satisfacció
de la feina feta i que en el proper any 2015 en el que celebrarem el 25è aniversari, tornarem a gaudir d’una festa
com la que acabàvem de celebrar.
Amics del Caganer

Novetats 2014
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El Caganer a la literatura
i la seva història bibliogràfica

L

a continua evolució de les
ciències, unida a una creixent i incessant necessitat
d’especialització, ha donat
peu a la creació de repertoris bibliogràfics que contenen aquelles obres
en torn a la temàtica d’un treball investigador.
La documentació és el primer problema amb el que s’enfronta l’estudiós, i la bibliografia és, per antonomàsia, la ciència auxiliar de la
investigació.
Quan s’emprèn l’estudi o investigació sobre un tema determinat, la
documentació és, sense dubte, el
primer problema amb el que es topa
l’investigador i entre la documentació, la bibliografia és, la major i més
important ajuda que troba, fins el
punt que s’ha dit que és la ciència
auxiliar de tota investigació històrica.
Qualsevol tema o sector, econòmic,
artístic, cultural, jurídic, esportiu o
literari, suscita per la seva continua
evolució, estudis recollits en un conjunt de publicacions, encaminades
a aconseguir un coneixement més
gran del tema, que assimili en cada
moment la doctrina, la crítica i els
canvis humans i socials esdevinguts
en el seu sector.
Si ens centrem en el tema pessebrístic, trobarem nombrosos llibres que
ho tracten des d’un punt de vista
ampli. Des del més antic que conec
“La construcció dels pessebres” de Josep
M. Puig i Roig que data de 1933,
passant per el seu homòleg castellà,
“Como se construye un nacimiento”
de Juan Pérez Cuadrado (Madrid
1957) o la immensa obra costumista
de Joan Amades “El pessebre” (Editorial Aedos. Barcelona 1959), s’han

4

publicat un bon nombre de llibres,
contemplats sota diferents prismes.
Reduint més el cercle existeixen llibres que tracten sobre les figures del
pessebre en general. El més antic és
una novel·leta titulada “Nadó”, amb
el subtítol “Novel·la de les figuretes
humils del meu pessebre” de R. Surinyach (Llibreria Catalonia 1933) i
el de Mila Barruti i Laura Vinyola “Les figures del pessebre popular”
(Barcelona 1980) i els més moderns
“Fent camí per la molsa. Les figures
del pessebre popular” de Josep Mañá
i Isabel Banal (El bou i la mula.
Barcelona 2009), “Les nostres figures del pessebre” d'Albert Dressaire i
Jordi Montlló (Mataró 2010), “Les
figuretes del pessebre” de Lola Casas
(La Galera 2013) i “Les figuretes del

pessebre” de Martí Pla i Bach (s/d).
No obstant, cap figura del pessebre
te una bibliografia pròpia, fent excepció del caganer.
A rel de l’eclosió de la figura del
caganer, traduït en els centenars de
peces creades pels artesans i el gran
nombre de peces venudes, (tinguem
en compte que és l'única figura de
la que es venen exemplars al llarg
de tot l’any), el caganer s’ageganta
i s’estén per tota Espanya primer i
per la resta del món més tard, i tot
això fa que el públic s’interessi per
l’emergent figura i que els autors escriguin sobre ella.
El crescut nombre de llibres i articles, tant de premsa com de revistes,

(a aquets últims no farem pas referència en el present escrit, a causa
de la seva amplíssima extensió) apareguts en l’àrea editorial amb motiu
de la citada eclosió, ens pot donar
una idea bastant exacta de l’enorme
repercussió nacional i internacional
que ha tingut en el món en general
i en l’àmbit pessebrístic en particular la nostra estimada figura, posant
de manifest l’interès que entre els
grans i els petits (sobre tot aquests)
ha despertat.
L’estrebada mediàtica que ha tingut
sempre el caganer, l’enorme augment de la seva popularitat, constatat els últims anys, no té parangó
comparat amb la resta de les figures
del pessebre, i cada any, a les dates
nadalenques, escriptors, humoristes gràfics i periodistes, s’aboquen
aportant noves opinions sobre el
pou inesgotable que és la nostra estimada figureta.
Comença a ser considerable la literatura que ha generat el caganer.
Des del primer llibre monogràfic

que varen escriure els socis de la
nostra Associació Josep Mañá i Jordi Arruga “El caganer. La figura més
popular del pessebre català” (Editorial Alta Fulla). Barcelona 1992, han
aparegut vint-i-tres llibres més, que
són: “Gràcies per la tapa del water”,
en japonès, de Yuji Morieda (Editorial Fukvinkan 1996) existeix una
edició de 2007; “Història del caganer” de Basilisa Sanahuja i Rifé
(Piera 1997); “El caganer” de Teresa Sabaté i Rodié (Editorial Salvatella 2003); “El caganer. Anatomia
folklòrica d’una figura del pessebre”
(en alemany) Tesina universitària
de Linda Wormsbecher (Munster
Westfalia 2008); “El gran llibre dels
caganers” de diversos autors (Editorial Llibres de l’índex. Barcelona
2008; “El caganer” d'Anna Canyellas (Editorial La Galera. Barcelona
2010); “El meu primer llibre del caganer” de diversos autors (Editorial
Estrella Polar. Barcelona 2011); “En
banyeta i el caganer” de Mercè Aranega (Editorial Baula. Barcelona
2011); “On és el caganer?” de Roger
Vilaplana (Editorial Salvatella. Bar-

celona 2012); “El misteri del caganer” d'Antoni Dalmases (Editorial
Cruïlla. Barcelona 2013); “Pinta i
escriu el caganer” d'Anna Canyellas
(Editorial La Galera. Barcelona
2013); “El caganer” d'Anna Rius i
Sagrera (Editorial Cruspim Contes.
Barcelona 2013); “El caganer més
divertit del Nadal” (en 3D) de Cristina Vallés (Editorial Estrella Polar.
Barcelona 2013); “Caganer” de Jesse
Russell i Ronald Cohn (en anglès)
(Miami 2013); “El caganer” de Jordi
Sarrate (Quaderns El Bordiol. Centelles 2013); “Els viatges del Caganer-Voltereta” (VVAA coordinat por
Fermí Tarrés 20139; “El fabricant de
caganers” de Xavier Morcillo (Editorial Risky Events, 2014); “El Caganer” de Mónica Abad (Editorial Susaeta. Col·lecció tradicions catalanes.
2014); “On és el caganer?” de Teresa
Giménez Barbany (Editorial Mondadori. Barcelona 2014); i els sense
datar: “El caganer, fertilitat i prosperitat per a l’any que ve” Anònim (Atipus paper films.); “Evaryone Poop”,
en anglès, de Taro Gomi (Editorial
Kane/Miller); “El caganer. Figureta”
(Anònim) i “El caganer” d'Esperança
Ros Arqué (Editorial Stonberg).
Vista la relació que acabem d'oferir,
no hi ha dubte, de que ens trobem
davant un fenomen únic en l'artesania pessebrística mundial. No
existeix cap altre figura del pessebre, a qualsevol país del món, de la
que s’hagi escrit tant i a la vegada
tan variat. Literatura que va des de
la simple publicació infantil fins a
la tesina universitària, passant per
la històrica i la folklòrica. Cap altre figura (com a tal) ha despertat la
mateixa admiració i interès.
D’aquell esmentat reconeixement i
entusiasme sorgeix aquesta espècie
de récord que en el hipotètic rànquing de publicacions pessebrístiques, ostenta el caganer. Ni més ni
menys que vint-i-quatre llibres publicats, i més d’un centenar d’articles de premsa diària i de revistes.
Les esmentades xifres ho diuen tot.
Xabier Añoveros Trías de Bes
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Exposició a Banyoles

L

’Associació Amics del Caganer va participar en una gran
manifestació pessebrística
que tingué lloc a la capital
del Pla de l’Estany, del 28 de novembre de 2014 a l’1 de febrer de 2015, en
motiu de la 15a edició de la Biennal del
Pessebrisme Català.
La Biennal és una mostra de diorames
presentats pels socis de les diverses associacions que formen part de la Federació Catalana de Pessebristes. En
aquesta ocasió es varen exposar cent
trenta-un diorames corresponents,
cinquanta-tres de la pròpia Associació
de Pessebristes de Banyoles i setantavuit dels socis de les vint-i-vuit entitats
pessebrístiques de la resta de Catalunya que participaven, exposats tots ells
al extraordinari marc del Monestir de
Sant Esteve de Banyoles.
La nostra aportació va consistir en l’exposició de cinc-cents caganers de tot
tipus, respecte a mides, materials, procedència, antiguitat i estils, que es van
presentar a la planta baixa del Museu
Darder.
Les figures van ser cedides pels socis
Xabier Añoveros i Rafel Mitjà.
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La inauguració va tenir lloc el dia 13
de desembre a les 5 de la tarda, presidida per l’alcalde de la localitat en
Miquel Nogué i Planas i va consistir
en una mesa rodona a la sala d’actes
del Museu, que estava totalment plena, amb parlaments d’en Jordi Xargay,
president del Consell Comarcal del Pla
de l’Estany, en Tomàs Vinardell, president de l'Associació de Pessebristes de
Banyoles, en Franc Figueras, membre
de l’esmentada associació banyolenca
(que va coordinar la nostra exposició)
i el propi alcalde. En Xabier Añoveros
va pronunciar una conferència sobre la
Història del Caganer. La sessió va concloure amb un petit concert de la Coral

Veus de l’Estany, que va interpretar diverses cançons nadalenques.
L'exposició de caganers va romandre
oberta fins al dia 1 de febrer i durant
les dates que va estar oberta va tenir un
extraordinari èxit de públic, ja que varen passar pel Museu Darder unes cinc
mil de persones, de la pròpia Banyoles i
rodalies, així com visitants d’altres llocs
i turistes que van poder gaudir de la visió de totes les interessants varietats de
caganers exposades.

Xabier Añoveros Trías de Bes

Activitats: Museu del Caganer
de Jordi Sarrate a Centelles

A

la petita població de Centelles el nostre bon amic i associat Jordi Sarrate, en els baixos de casa seva a establert el primer museu del món
del Caganer amb una demostració de les més de mil figures i altres
expressions del caganer (postals, quadres, pintures, revistes i publicacions diverses) on es mostra tot el petit però increïble món que envolta la figura del
Caganer.

Santa Llúcia
2014

C

om ja va sent tradicional els amics del caganer,
ens trobem a la Xocolateria Dulcinea del carrer
Petrixol de Barcelona per esmorzar i escalfar
motors i tot just acabat l’àpat, ens dirigim cap a la
plaça de la Catedral, on acaba de començar la Fira de Santa
Llúcia. Com sempre tenim de conèixer les principals novetats que aquest any presenten els figuraires i així començar
el ritual de compra de les principals novetats. Al cap d'una estona, fem cap a la plaça de la Sagrada Família on altres figuraires
que no tenen lloc a la Catedral presenten les seves novetats i poder comprar encara més caganers. Acabem molt cofois per les
noves adquisicions tot esperant un proper any a veure amb quins nous caganers ens sorprendran els figuraires.
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Curiositats
caganòfiles

Visita'ns
al nostre
Facebook!
amicsdelcaganer.cat

Caganera de fusta (Suècia)

Caixa de petards

Caganera del carnaval de Solsona

Visiteu el
nostre web

Anunci publicitari

El nostre equip weberos

Més informació a:
Joc d'escacs caganers (Terrisseria de Caldes)
Consell de Redacció: AMICS DEL CAGANER
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www.amicsdelcaganer.cat
info@amicsdelcaganer.cat
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