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Dibuixos de Pilarín Bayés

Editorial

25

anys des que uns
quants enamorats de
la figura més popular del pessebre català
vam decidir que ens associaríem per
a potenciar aquesta figura. Encara
recordem aquelles primeres trobades
a la rebotiga del Pitarra, que sempre
acabaven en un sopar, no podia faltar
la truita a la paisana del Martí que va
ser el nostre primer president, molts
de vosaltres recordareu per sempre les
primeres entrevistes. L’Isidre aportava la seva discreció, tots dos ens han
deixat, vam compartir activitats i en
guardem molt bons records. En Jordi
i en Josep van escriure el llibre sobre el
caganer, «la bíblia» caganera. En Joan
el tresorer, i el Joan Maria des d’Alella. Tots sis han estat fundadors juntament amb el Xabier i en Jordi, secretari i vocal perpetus respectivament i jo
mateix que hem estat a totes les juntes
des dels inicis. En aquest Caganòfil
hi trobareu un escrit de cada un d’ells,
vàrem ser els pioners, els fundadors de
l’Associació.
25 anys en els que hem conegut molta
gent i hem donat a conèixer la figura
del caganer arreu. Més d’un centenar
de persones han estat en algun moment socis de l’entitat. Hem fet més
de 75 exposicions arreu de Catalunya
i algunes a l’estranger on hem mostrat
les més variades figures i sempre han
tingut una gran acceptació. El Caganòfil. la nostra estimada revista de la
qual avui complim el número 47, no
ha fallat mai per l’assemblea i per Nadal, dos cops l’any, des de la seva aparició. Això ha estat possible gràcies al
gran treball del Jordi i el Miquel. I la
nostra pàgina web que juntament amb
la presència a les xarxes, posa a l’abast
de molta gent les noticies caganeres i
la informació de la nostra associació.
No vull perdre cap oportunitat per
felicitar l’extraodinari equip que ho fa
possible, encapçalat per la Iolanda i el
Pascal.
En aquest número extraordinari, ja heu
vist que la Pilarín ens ha fet un regal
excepcional, una meravellosa portada i
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Sí, ja n’hem fet 25!

jo em conformo a anar a la pagina 2,
l’ocasió s’ho val. Justament la Pilarín és
l’última del gran llistat (en quantitat i
qualitat) de caganers de l’any que han
compartit sopar de Nadal amb els socis durant aquests 25 anys, personatges
de tots els àmbits: músics, escriptors,
dibuixants, presentadors de TV... a la
pàgina web en podreu trobar el llistat
complet. En aquest número trobareu
algunes aportacions que ens han fet
arribar amb motiu dels 25 anys. Com
anècdota m’agrada recordar que l’Albert Pla ens va dir que el llistat de caganers de l’any era més importat que el
llistat dels premis San Jordi...
El dia de l’Assemblea us vam entregar
un caganer realitzat per Caganer.com
i durant el sopar de Nadal un altre del
25 aniversari realitzat pe Terrisseria de
Caldes, tots dos dissenyats per Xavier
Boronat un luxe treballar amb ells.
També durant el sopar de Nadal us
presentem l’edició bilingüe de la tesina
de la Linda sobre el caganer, un treball
etnològic impressionant, probablement cap altra figura del pessebre ha
estat objecte d’un estudi tan detallat.
Des d’aquestes pagines la nostra felicitació a l’autora.
No fa gaires dies una persona destacada
del departament de cultura expert en
cultura popular va dir-me: «El caganer
us l’heu inventat vosaltres» L’afirmació
em va deixar perplex, però... si en el llibre del Jordi i el Josep queda clar que té

més de 200 anys? I em pregunto: l’Associació te alguna cosa a veure en l’evolució que ha seguit la figura en aquests
25 anys? Jo estic segur que si! Hem fet
que se’n parli, que surti als mitjans, que
la gent el demani... i entre tots l’hem
reinventat, l’hem tret del pessebre per
convertir-lo en una icona, també en un
reclam turístic. Fa 25 anys anaves a la
fira de la Catedral i podies comprar
uns 20 caganers fets per 20 artesans
diferents, ara en pots comprar mooolts
més. Està clar que el col·leccionisme
ha influenciat el mercat i que el mercat
és imparable. Com a associació no volem ni podem parar el mercat, però si
que ens agradaria ajudar a potenciar la
figura més tradicional, no oblidar-nos
dels orígens. Aquest és un debat obert
i estem encantats de rebre les opinions
dels socis sobre aquest tema, podem
seguir inventant-nos el caganer?
Som un poble meravellós que genera
entitats meravelloses com la nostra
Associació. Molts sou els que heu col·
laborat perquè tot això fos possible,
moltes gràcies per ajudar-nos a arribar
fins aquí! El cert és que tenim ganes
de més, a més de continuar amb les
activitats que tots ja esperem, ara se’ns
presenta un repte «monumental» oi
que m’enteneu? I ens queda corda.
Moltes felicitats, Associació d’Amics
del Caganer, ja n’hem fet 25. Llarga
vida al CAGANER!!!
Xavier Borrell

Pilarín Bayés

Caganer de l'Any 2015 per la seva difusió
de la figura del caganer

D

e nou arriben les Festes de Nadal i,
com cada any, els membres de la junta
estan preparant els nostres tradicionals actes i celebracions, el més important dels quals és el Sopar de Nadal 2015 on
tindrà lloc el lliurament del guardó al Caganer de
l’Any 2015.
A l’Assemblea de socis del 1 de juliol d’enguany,
es va escollir com a Caganer de l’any 2015 la dibuixant i ninotaire, Pilarín Bayés, per la seva difusió de la figura del caganer.

El Caganer

El llibre de Linda Wormsbecher
ara també en català

P

er fi ja tenim aquí, en català, la publicació de la primera tesi dedicada al caganer. La nostra estimada Linda Wormsbecher la va escriure en alemany fa
uns anys i, amb motiu del 25è aniversari de l’Associació, la podem presentar
en edició bilingüe alemany-català.

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.

www.amicsdelcaganer.cat

Visita'ns
al nostre
Facebook!
amicsdelcaganer.cat
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Sensacions
de (gairebé) 25 anys ...

D

isset mesos després de deixar l’enyorat càrrec de president de l’Associació miro endarrere, amb nostàlgia, no només pels anys
compartits amb amics i companys de les
Juntes Directives i amb alguns dels socis de l’Associació, sinó també pels meus vint-i-tres anys al seu si formant-ne part.
Amb la commemoració enguany dels 25 anys de l’Associació, venen a la meva ment tota mena de sensacions viscudes, començant per la meva primera trobada,
el desembre de 1992 a l’exposició de la ja desapareguda
botiga Vinçon i al sopar de Nadal al barceloní restaurant Diagonal Can Soteras. El Caganer de l’Any va ser
l’admirat Mossèn Josep Ballarín, per el seu conte «El
Caganer», al diari Avui.
Em vaig decidir a ser membre de
l’Associació, no només pel bon ambient d’aquell vespre, sinó també
perquè em va sorprendre la figura
de l’aleshores president, i un dels
fundadors, en Martí Torrent,
home peculiar amb els seus
immensos purs havans i les
seves truites a
la paisana.

Durant aquests anys he vist créixer i enfortir-se considerablement l’Associació i, en la meva opinió, totes les
activitats desenvolupades han anat enriquint el patrimoni cultural i social de l’Associació ... i dels seus socis
i sòcies.
Òbviament, l’Associació no és una entitat gastronòmica, però com els dos grans esdeveniments de l’any, assemblees i sopars de Nadal, així com algunes reunions
de juntes directives s’han celebrat al voltant d’una taula,
el tema culinari ha estat predominant i ha originat tremendes discussions per a elaborar els menús, doncs no
hi podien, ni poden, haver-hi determinats ingredients
que no eren, ni són, del gust de tots. I les dures, duríssimes, negociacions per cuinar plats de peix, per als qui
no agrada la carn, i a l'any següent cuinar plats de carn
per als qui no agrada el peix.
I els debats florentins al si de les Juntes per a les propostes de candidats per a Caganer de l'Any per ser presentats a l'Assemblea anual de socis? Debats que tenien
la seva continuació a les votacions dels socis, que van
aconseguir el seu clímax l'any que hi va haver un triple
empat entre els tres candidats proposats. Fins i tot es
va sentir alguna veu parlant de «tongo» a la segona o
tercera votació... Ah!, quins temps!
I no puc acabar sense parlar de tot el procés per a decidir, organitzar i preparar les exposicions anuals de
Caganers arreu, demanant als ens organitzadors que
paguessin, si era possible, els desplaçaments, els hotels
i els sopars dels expositors, si era lluny de la ciutat. Ai!
a quins hotels ens havien portat alguns ajuntaments...
Queden també al meu record les exposicions, com les
de Figueres, els anys 1991, 1993 i 1995, aquest darrer
any amb «inoblidable» dinar a Peralada, la inigualable
exposició feta al Casino de Cadaqués, l’any 1997, amb
xerrada inclosa, la rocambolesca a Onda, Castelló, l’any
2000, i la magnífica a Colònia, Alemanya, el 2012, envoltats de neu i amb tots els discursos en alemany, pel
que no ens vàrem assabentar gairebé de res. Què entranyable!!
I desitjar a la Junta Directiva que persisteixi no només
en els seus encerts escatològics, sinó també en els gastronòmics.
Joan Lliteras i Lliteras
Ex-president
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L'Associació 25 anys ...

N

o podia pas pensar quan
el 19 de desembre de
1990 ens varem reunir
nou col•leccionistes de
caganers a sopar al restaurant Pitarra del carrer Avinyó que aquella
aventura que tot just començava
arribaria a complir les Noces d’Argent.
Nou persones, que la majoria ni ens
coneixíem entre nosaltres i d’aficions, professions i procedència variada i heterogènia, vam decidir, en
aquell improvisat sopar, (concretament jo em vaig assabentar perquè
m’ho van dir els artesans germans
Vidal aquell mateix matí a la seva
parada de la Fira) i sobre la marxa
constituir una associació que aplegués a les persones decidides a defensar la figura mes simpàtica, curiosa i entranyable del pessebre català.

dem arribar fàcilment a la increïble
xifra de 500 exemplars.
La figura s’ha agegantat de tal manera i ha adquirit un ímpetu fora del
a les hores inimaginable, que avui
ens aombra. De fet no existeix altra figura del pessebre (reis, pastors,
rentadores, pescadors, caçadors, dimonis, soldats romans, capellans
amb paraigües vermell, àngels etc.)
de la que es celebrin exposicions
monogràfiques, mentre que de caganers, la majoria impulsades per l’Associació, s’han celebrat en aquests
temps més de 100. És solament una
dada però sense dubte enormement
significativa.
Tots els fundadors, cadascun en la
mesura de les seves possibilitats, ganes i disposició, han contribuït a la

extraordinària explosió i difusió del
caganer. Ells van formar la primera
Junta Directiva de la que actualment
en romanen tres membres (Añoveros el perpetu secretari, Borrell
l’actual president i Sarrate, la única
persona al món que té oberta una
exposició/museu permanent del caganer). Tots els fundadors segueixen
sent (menys els que malauradament
han mort, Isidre Vallés i Martí Torrrent) col•leccionistes empedernits,
cadascú amb les seves especialitats i
manies, i sens dubte dels més entusiastes de la nostra estimada figureta, que esperem continuïn aportant,
juntament a la resta de socis, el que
calgui per l’engrandiment, exaltació
i mundial reconeixement de la figura del caganer.
Xabier Añoveros Trías de Bes

El grup, com deia, era variat en professions i edats, el més jove, l’actual
president, Xavier Borrell, tenia a les
hores 30 anys, i el més gran el que
varem escollir president, en Martí
Torrent, 73 i entre els nou hi havia
dos advocats (Xabier Añoveros i
Joan Rossell), dos metges ( Jordi Arruga i Joan Mª Pou), dos professors
( Josep Mañá i Jordi Sarrate), un
filòsof (Isidre Vallés), un enginyer
(Xavier Borrell) i un jubilat (Martí
Torrent).
Varem iniciar aquesta empresa sense
pensar, ni de bon tros, que la figureta
que ens unia, anava a experimentar,
impulsada per l’Associació que justament acabava de néixer, un canvi
tan extraordinari i espectacular en el
món de la cultura popular en general i del pessebrisme en particular.
Una idea del interès que el caganer
ha suposat en aquets anys és que
l’any 1990 a la Fira de Santa Llúcia
o la de La Sagrada Família es podien trobar no més de 25 o 30 caganers diferents i en l’actualitat po5

Bondats i malvestats
del «boom caganer»

L

a joiosa celebració dels primers 25 anys de la nostra
Associació és també una
bona ocasió i un bon pretext
per a fer una ullada retrospectiva, avaluativa i també no exempta de crítica,
del que ha estat en aquest període de
vida associativa l’exponencial increment de l’interès i la presència social de
la figura del caganer, fenomen que sens
dubte, podem anomenar i definir com
el «Boom caganer».
Indubtablement les múltiples accions
que l’Associació i els socis han dut a
terme al llarg d’aquests anys mitjançant
la presència en els mitjans de comunicació, les exposicions, les conferències,
les publicacions, el guardó del Caganer
de l’any etc, han tingut un cabdal i exitós paper a l’hora de vindicar i d’afermar la figura essent també un important factor que ha contribuït a activar
l’eclosió de l’esmentat «Boom caganer».
Amb l’ànim d’obrir un debat sobre el
tema, a continuació de manera succinta intentaré explicitar el que segons el
meu parer ha estat l’impacte i les conseqüències d’aquest «boom» amb les seves llums i ombres i els seus pros i els
seus contres.
Considero que un dels més grans actius
i valuoses aportacions que ha fet l’Associació i un dels aspectes més positius
del «Boom caganer», és haver ajudat a
mantenir des d’un punt de vista icònic
i simbòlic un element nadalenc propi
i singular enfront la iconografia nadalenca de procedència anglosaxona que
majoritàriament vehiculen els mass media i la publicitat dels grans comerços
amb tot el que comporta de colonització i desculturació..
Per ser conscients de l’abast i la significació d’aquesta qüestió només cal que
ho comparem amb l’actual declivi de la
tradicional Castanyada la qual des de
fa poquíssims anys, cada vegada més, és
substituïda pel Halloween.
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La sort de poder tenir en la nostra
imatgeria popular la figura del caganer, imatge potentíssima i generadora
de complicitat, ha ajudat a una cultura
minoritària com la nostra a mitigar
l’esmentada dinàmica homogeneïtzadora de la globalització la qual uniformitza, els llocs, els costums i les maneres de fer.

Per una banda, la figura del caganer ha
usurpat i ha agafat un protagonisme
egòlatra i monotemàtic que ha empobrit l’oferta de la Fira, i per l’altra banda, ha decantat a artesans cap a una
dedicació exclusiva a la seva producció
que ha anat en detriment de la innovació i en certs casos la continuïtat de
l’artesania de figures de pessebre.

Per a un caganòfil i amant de les pròpies tradicions, veure una figureta del
Pare Noel fent les seves necessitats, és
la reconfortant visió que expressa el
peatge que aquest ha tingut que pagar
per la gosadia de voler envair el «territori caganer».

Davant d’aquest panorama i per tal
d’intentar incidir en la correcció de les
esmentades disfuncions m’atreveixo
a posar a consideració i a proposar a
l’Associació dues accions :

Com a contrapunt oposat a l’esmentada bondat del «Boom caganer», cal fer
palès també les malvestats i les disfuncions que aquest ha ocasionat.
Unes facetes negatives de l’esclat caganer i de la seva proliferació han estat la
desvirtuació que ha generat en relació
a la pròpia naturalesa de la figura així
com la distorsió que ha produït en el
que podem denominar l’ecosistema
pessebrístic i el de la Fira de Santa
Llúcia.
En quan al primer aspecte es constata
cada vegada més una banalització de
la figura, fent-li adoptar tots els rols
i personatges segregant-la, isolant-la
i descontextualitzant-la del seu marc
natural que és el pessebre, lloc on troba la seva raó de ser amb la seva contingència humanitzadora la qual fa de
contrapunt al missatge transcendent i
sobrenatural d’aquesta representació
En relació a la segona qüestió, utilitzant el símil ecològic, talment com
una espècie invasora i desestabilitzadora d’un biòtop, el «Boom caganer»
ha generat una descontrolada invasió
i colonització que ha fagocitat i empobrit el mercat i l’artesania pessebrística.

- La primera que a partir d’ara en cadascuna de les exposicions que realitzi
s’hi exposi també un pessebre.
- La segona, semblantment com succeeix amb les poblacions que s’agermanen, que la figura del caganer cada
any s’agermani amb una figura diferent del pessebre amb la voluntat de
fer-la conèixer i d’incentivar la seva
reinterpretació i producció.
Llarga vida a l’Associació!!!!
Josep Mañà

El caganer 25 anys després

D

es de l’any de la fundació
de l’Associació d’Amics
del Caganer, l’interès per
col·leccionar caganers ha
crescut d’una manera exponencial,
com ho demostra el nostre número de
socis i l’afluència d’afeccionats que any
rere any s’acosten a la Fira de Santa
Llúcia cercant a «l’home que caga».
La fesomia de l’esmentada fira ha anat
evolucionant, de manera que si l’any
1990 el caganer era una figura més del
pessebre, enguany és un protagonista
de primera línia i, sense discussió, el
personatge pessebrístic més representatiu de la nostra terra. Però, realment,
quines són les aportacions que al llarg
d’aquests anys s’han dut a terme pel
que fa a la tipologia del caganer?

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6

Jordi Arruga

Fig. 1

Quant als caganers de pessebre de fora
de Catalunya, dels tallers de Múrcia
han anat arribant a la fira barcelonina sèries exhaustives de cagones, amb

vestits de diferents regions d’Espanya
o amb indumentària hebraica, òbviament destinades al col·leccionisme
(Figura 1). Així mateix, han aparegut
caganers als pessebres de Mallorca, on
es tracta d’homes que duen les robes
típiques dels camperols balears (Figura 2), i a les illes Canàries, on també
van vestits com els camperols locals,
anomenats magos (Figura 3). A les
cascatas d’estiu de Portugal es continuen popularitzant els cagões (Figura
4), a l’igual que succeeix amb els caconi
dels pessebres de Nàpols (Figura 5).
I més recentment, els santonniers de
Provença han decidit per fi incorporar
figures equivalents al nostre caganer
als seus pessebres, que s’anomenen cagadous, i poden ser de sexe tant masculí com femení (Figura 6).

Fig. 4

En primer lloc, dins el nostre àmbit,
hem de fer menció dels figuraires, que
han garantit la pervivència del caganer

i la caganera catalans, així com d’altres
figures de fang, davant la proliferació
de les de plàstic, que han produït una
veritable invasió al mercat. Alguns
d’ells, a més, han creat models insòlits diferents dels tradicionals, entre
els que s’hi troben representats, d’una
banda, protagonistes mítics o imaginaris, com el Pare Noël, el Banyeta,
etc, o personatges anònims de la vida
quotidiana, com clergues, membres
de les forces de l’ordre i d’altres feines o ocupacions. D’altra banda, hi
ha reproduïdes nombroses persones
conegudes, com ara artistes, còmics o
esportistes famosos, si bé l’especialitat
favorita són els polítics nacionals i estrangers.
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Origen, aventures i desventures
del Caganer d´Allella
Tota la veritat escrita per un que l'ha viscut

Q

ue se sàpiga, el monument al caganer d'Alella, inaugurat al 1997, és el primer existent al món. (S'accepta informació complementària en cas de que no
fos així).

ETIOLOGIA.- (Disculpeu termes mèdics)
L'anomenat monument es va crear gràcies a la conjunció probablement astral, però també de veïnat, de dos persones amants de
la tradició, de la cultura, evidentment coneixedors i amants del
Caganer. Tant bon punt ens vàrem retrobar l'Antoni Caralps i
jo, es va iniciar una xerrada recordant vells temps de l'Hospital
de Bellvitge i d'altres. Ell era llavors alcalde d'Alella on hi havia
estiuejat i viscut molts anys, obert a propostes i il·lusionat en
la seva nova tasca, ara política. Jo, com a membre de l'Associació d'Amics del Caganer tenia una dèria, (així com tenien
molts més companys «caganers»), moltes ganes d'aconseguir un
lloc on plantar la nostra figura, tan icònica, tan divertida, tan
provocadora i potser una mica transcendental. Barcelona va ser
una plaça impossible en els primers anys de vida de l'Associació.
Encara que no hi ha rés impossible, semblava llunyana que la
Ciutat Comtal ens donés el «sí».
En visitar casa meva l'hi vaig ensenyar la meva vitrina de caganers, i llibres i revistes sobre el tema. Es va quedar parat sobretot
amb el Caganòfil, el Petóman, el llibre d'en Jordi Arruga i d'en
Josep Mañá i d'altres escrits i anècdotes que tinc i recordo. De
seguida, però no a traïció, vaig «inocular-li» les nostres cuites
com a membres de l'Associació, (quins 25 anys més macos renoi!) i a l'Antoni li va agradar molt la idea. Poc temps després
em va proposar el següent: es faria un concurs de dibuixos sobre
el caganer a les escoles públiques del poble i aquesta seria la base
de la creació del Monument del Caganer d'Alella.
Dit i fet! El concurs el varen guanyar la Carla Alonso i Taló i
l'Albert Cuadras i Carulla. Es va triar l'escultor Josep Cano per
plasmar l'obra.
Varem inaugurar el monument a l'entrada del poble, a l'esquerra
de la Riera (a mà esquerra segons puges) i varen participar-hi,
l'alcalde Caralps, membres del consistori, el nostre president,
Joan Lliteras i, per suposat el nens guanyadors, amb els seus
pares, tots plegats cofois i orgullosos i contents. Gent d'Alella,
l'escultor i jo…
AVENTURES.- (Millor no dir-ne d'una altra manera menys
fina)
Poc de temps després de la seva inauguració, el nostre caganer,
ben acompanyat per el seu bolet, el seu esquirol i la seva cagarada, vas ser objecte de trencadisses i d'altres barbaritats impròpies
d'una gent mínimament civilitzada. Tanmateix, algunes bones
gents d'Alella, fines i poc informades es van permetre criticar el
monument i la seva ubicació. Que hi farem!
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DESVENTURES (Part A).Un mal dia, no se sap ni quan, ni com, ni qui, o quins, ni perquè
el nostre amic caganer va desaparèixer! No recordo el temps passat entre aquest fet i l'aparició per parets, pals de llum i d'altres
panells informatius del poble d'un pòster que cridava: on és el
Caganer? Per a molta gent era com trobar en Wally.
Per fer-ho curt. Finalment es va trobar als magatzems municipals, una mica desorientat, amagat i no massa ben cuidat. Pobret!
Part B.La continuació de l'aventura-desventura va ser també peculiar.
Un bon dia vaig assabentar-me que el Caganer d'Alella havia,
com dir-ho, ressuscitat. Es trobava, això sí, tan ben plantat com
quan el vam inaugurar, però ara en una altra ubicació. A Alella
un del barris més coneguts és el del Rost (elevació, colina), antic,
encara amb dret de pas, (si veniu a Alella us agradarà, és curiós
i a més hi visc jo) i a la seva part més elevada hi ha la plaça de
la Verge Maria Auxiliadora. Aquesta plaça, té una mica de jardinets, elements de joc per a la canalla i una petita imatge de la
Verge, en una urna.
Doncs aquí hi trobareu el nostre caganer, sota un arbre, envoltat
de terra i arbrets. Els nens hi juguen en sortir de les Escoles
Públiques on va ser dissenyat.
De moment no l'han trencat…
Part C.El nostre actual alcalde, l'Andreu Francisco (penso que pare discret de la renaixença, o no (¿?) el va reinaugurar amb la presencia
de l'Antoni Caralps, (pare de la criatura, en Joan Tomás Caralps,
el dels pòsters, els « nanos» (ara ja grans, veure foto), alguns coneguts i saludats i jo mateix (mare de la criatura). I allà el tenim!
Gaudiu-lo quan vulgueu. Us hi acompanyaré.
EPÍLEG.El nostre Caganer pot agradar o no. Hi ha a qui sí, hi ha a qui
no. Sobre gustos... Però de moment és el que tenim.
Joan M. Pou

Les exposicions
com a punt de partida

E

n complir-se vint-i-cinc
anys i veient l'auge de la
nostra associació, voldria
recordar els antecedents,
del tot imprevisibles, que ens portarien a la seva fundació i posterior consolidació.
Penso que les exposicions de caganers
fetes a Figueres, concretament els anys
1984, 1986, 1988 i 1989, varen ser els
primers fonaments de la futura associació. Al museu del Joguet, regentat
per el nostre soci Josep Maria Joan
Rosa, es trobaven uns amants del caganer del pessebre, en principi units
per aquesta figura, però molts d'ells
amb el desig de prolongar aquestes
trobades més enllà de les exhibicions.
Després, una vegada fundada l'associació, aquest desig es tornà realitat en
l'exposició de 1991.
Cada any s'hi afegien nous expositors
que desprès revenien amics. Les jornades festives que tenien per objecte
principal exposar les col.leccions de
cadascú, acabaven en una cloenda gastronòmica que ensems, ens apropava i
deixava patent el nostre tarannà. Sense
el naixement d'una veritable amistat

entre els assistents, no podríem parlar
avui d'una associació consolidada.
La nostra entitat ha estat un gresol on
ens trobem des de fa 25 anys un grup
que ha resistit el pas del temps amb
el seu esforç i voluntat de seguir endavant.

Vull tenir un emotiu record per els que
ja no estan amb nosaltres, i un sincer
agraïment als presents per la seva desinteressada amistat.
Joan Rossell Carol
Nadal 2015
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«El Caganer» en la història

del Museu del Joguet de Catalunya / Figueres
1984 - Exposició temporal a la Sala Oberta
«EL CAGANER» La figura més popular del pessebre català
Col·leccions Jordi Arruga / Sylvia Ruiz
1987 - Exposició temporal a la Sala Oberta
«EL CAGANER» La figura més popular del pessebre català
Col·leccions Jordi Arruga / Josep Mañà / Sylvia Ruiz / Isidre Vallès

1984

1989 – Exposició temporal Sala Oberta
«EL CAGANER» La figura més popular del pessebre català
Col·leccions de Jordi Arruga, Josep Mañà, Josep Maria Pou, Joan Rosell, Sylvia Ruiz, Martí Torrent i Isidre Vallès
1991 – Exposició temporal a la Sala Oberta
«EL CAGANER» La figura més popular del pessebre català
Associació d’amics d’El Caganer
Col·leccions de Xavier Añoveros / Joana Argerich / Jordi Arruga / Xavier Borrell / Josep
Maria Joan Rosa / Josep Mañà / Joan Maria Pou / Joan Rosell / Jordi Sarrate / Anna Solà
/ Claret Serrahima / Martí Torrent / Isidre Vallès
Figures d’El Caganer pels pastissers: Francesc Forés i Josep García Ginés
1993 - Exposició temporal a la Sala Oberta
«EL CAGANER» La figura més popular del pessebre català
Associació d’amics d’El Caganer

1987

1995 - Exposició temporal a la Sala Oberta
«EL CAGANER» La figura més popular del pessebre català
Associació d’amics d’El Caganer
1998 - Instal·lació de vitrina a l’exposició permanent
L’escultor de Llançà Guillem Duran, realitza i dona al Museu vint i dos caganers i caganeres, tots ells, a més, tenen mal de queixal.
1999 - Exposició temporal
ELS MENUTS DE FIGUERES DIBUIXEN EL CAGANER
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2006

2011 - Instal·lació de vitrina a l’exposició permanent
Gràcies a la donació de la Fundació Lluís Coromina de Banyoles, el museu exhibeix un
caganer de l’artista Lluís Vilà titulada «El català universal - el caganer de Can Japet».

2006

1991

1989

2006-2007 - Tres exposicions a museus de Taiwan
«EL CAGANER» La figura més popular del pessebre català
Col·lecció Museu del Joguet de Catalunya
National Museum of History a Taipei 2006
Tainan Municipal Cultural Center a Tainan 2006
National Centter for Tradicionals Arts a Yilan 2007

Lluís-Anton Baulenas
Caganer de l'any 2001

25 anys del Caganer
Text d'adhesió als vint-i-cinc anys dels Amics del caganer
Benvolguts amics, és per a mi un moriu de veritable alegria participar
en la vostra celebració. Recordo amb molt d'afecte la trobada en què
vaig ser nomenat caganer de l'any. És una de les satisfaccions més
inesperades que em va dur aquella novel.la, "La felicitat", en particular, i la meva carrera literària en general. La figura del caganer és
una de les que més simbolitza els trets bàsics de la nostra cultura: La
ironia, l'arrelament a la terra, el comunicar que déu nostre senyor
està naixent en alguna banda, que alguna cosa extraordinària està
succeint però a mi, no solament m'enganxa cagant, sinó que continuo
fent-ho tranquil.lament. Perquè el primer és el primer. És extraordinari i costa molt d'entendre. Sobretot als nostres veïns més propers,
que tenen tendència a ridiculitzar-ho. No ho comprenen. És difícil
que des de la terra dels místics, puguin entendre la veu de la Terra
que significa el caganer. El caganer és el Mediterrani: molt bé, vosaltres poseu-hi angelets anunciant la bona nova, però a casa nostra,
tot plegat, s'ho mira algú que està cagant. I això no treu que hi hagi
angelets, també és clar. A casa nostra som d'allò de "menja molt i
caga fort, i no tinguis por de la mort" Aquesta visió relativitzadora
de tot el que ens afecta, per més que sigui déu fet home qui tenim al
costat acabat de néixer és un dels nostres trets diferencials més clars.
Ser Amics del Caganer vol dir ser Amics de la Terra. Per molts
anys!
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El caganer i el femer
Toni Coromina
Caganer de l'any 2002

A

mitjans de tardor, l’amic centellenc Jordi Sarrate em va
demanar que, amb motiu dels
25è aniversari dels Amics del
Caganer, escrivís un text commemoratiu relacionat amb l’efemèride. I m’ho
va demanar en la qualitat de guardonat
per aquesta singular entitat. L’any 2002,
Enrique Ventura (el dibuixat dels acudits editorials que aleshores publicava
La Vanguardia) i un servidor de vostès
(el guionista) vam tenir l’honor de ser
nomenats «Cagners de l’Any» arran de
la publicació d’una vinyeta on apareixia
un caganer amb barretina tancat en una
presó americana, custodiat pel xèrif de
torn. Aquest dibuix era un homenatge a
l’artista Antoni Miralda que feia poc havia presentat una polèmica exposició de
caganers als EUA. Per aquella innocent
mostra d’art lligat a la tradició catalana,
Miralda va ser acusat de fer apologia de
la pornografia. En canvi, a Ventura i a mi,
els Amics del Caganer ens van donar un
premi per fer-nos ressò de l’esdeveniment.
D’entrada, he de dir que no tinc una predilecció especial per l’escatologia, ni pels
caganers, més enllà de la simpatia per
una figura imprescindible en l’imaginari
infantil de la majoria de nens catalans,
que el consideràvem el nostre ídol del
pessebre, al costat del nen Jesús, el bou i
la mula.
Tanmateix, he de reconèixer que als nens
de la meva generació –i em sembla que als
infants d’avui també els passa- ens feien
molta gràcia les al•lusions a la merda i els
pets. Aquells dies, en moltes llars també
es donava gran importància a les defecacions dels nadons i pàrvuls, perquè eren
un senyal inequívoc de la bona o mala
salut dels petits. De fet, a les cases era habitual que la iaia mostrés a les visites la
gibrelleta del nen, mentre exclamava amb
orgull i satisfacció: «Mireu quina caca
més maca!».
Recordo que, quan teníem tres o quatre
anys, per molts de nosaltres cridar en veu
alta la paraula «cagarro!» era una excla-
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mació subversiva que ens feia riure, igual
que, més endavant, els acudits sobre culs
i pets, com aquell que deia que «El pet és
el crit de llibertat de la merda oprimida» .
En aquest marc, la presència del caganer
al pessebre significava una petita victòria
de l’esperit contestatari infantil, igual que
per trencar amb l’excés de transcendència
litúrgica trobàvem molt divertit fer un pet
a missa.
Més endavant, a l’entrada de l’adolescència vam començar a fixar-nos amb una
curiosa utilització del llenguatge escatològic per part dels adults cada vegada que
volien queixar-se d’algun contrarietat i en
buscaven el culpable directament o a través de paràboles i expressions encobertes:
«Me cagum dena», «Me casum la mar salada», «Cagum l’hòstia»...
En el meu cas, l’autèntica significació positiva dels excrements la vaig descobrir a
la serralada del Cadí, un paradís a la terra
on durant set o vuit estius, a la dècada dels
setanta, vaig fer de mosso de pagès per
guanyar-me algunes garrofes. Al poble
d’Ortedó i al veïnat de Lletó, a sobre la
Seu d’Urgell, em dedicava a carregar bales
d’herba, guardar vaques, rampinar, segar i
lligar garbes; i, sobretot, a calçar-me unes
catiusques, recollir amb una pala i un carretó els pixats i la merda de les quadres de
vaques i abocar aquests residus al femer.

Molts anys després, el bon amic Jacint
Torrents, un antropòleg de Folgueroles,
avui professor de la Universitat de Vic,
va publicar el llibre «Femer fa graner»
(editat per la Generalitat), un extraordinari treball de més de tres-centes pàgines
sobre el món de la pagesia, un sector social imprescindible que durant segles ha
gestionat amb eficàcia i saviesa els productes que ens regala la terra, el territori,
el bestiar, els boscos i els erms. Tot plegat
amb la finalitat de treure’n el màxim rendiment, aplicant les tècniques adequades i
seguint els cicles estacionals, les rotacions
de conreus i les fases biològiques de la cria
del bestiar.
Tal com deia Torrents en la introducció
de la seva obra –que abans de publicar-se
havia estat la seva tesi doctoral- el títol del
llibre, Femer fa graner, fa referència a una
dita popular que palesa la importància
dels fems en les agricultures de base orgànica, front a l’evidència d’una altra dita
que proclama «Els tractors no caguen».
Em fa l’efecte que aquí rau el secret del
popular caganer al pessebre, un personatge que acompanya els pastors. La seva
presència a prop del portal de Betlem és
un evident homenatge als agricultors que
transformen els adobs orgànics en collites
de cereals i hortalisses.
Felicitats als Amics del Caganer.

Narcís Comadira
Caganer de l'any 2006
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A cagar la via
Albert Om

Caganer de l'any 2007

M

'han nomenat Caganer de l'Any 2007 i
succeeixo en el càrrec gent com Brossa,
Sisa i Comadira. Això m'obliga a mirar
l'actualitat amb ulls escatològics. El cas
Renfe, per exemple.
Aquesta és la història del que passa quan unes línies de
Rodalies més velles que el cagar ajupit, amb unes estacions
que estan fetes una merda i uns trens que són una caca, coincideixen en el temps amb les obres d'un tren d'alta velocitat que ha d'arribar a Barcelona cagant llets. La data límit
és el 21 de desembre. fins que el 20 d'octubre, i a la vista
de la primera dotzena d'esvorancs, els tècnics es caguen a les
calces i decideixen que a la merda tot: les Rodalies i el TGV.
I, aleshores, els pobres usuaris que cada matí s'han de llevar una hora abans per arribar a la feina o queden atrapats
en el cul-de-sac en què s'han convertit les carreteres o se'n
van a l'estació i, mentre esperen els tren que no vindrà mai,
es caguen en tot.
Mentrestant, tots els partits, la societat civil, l'opinió pública, es mobilitzen per engegar la ministra a cagar a la via,
però no compten que ella i el president del govern espanyol són cul i merda. Magdalena Àlvarez es converteix en
el cul d'en Jaume: ara inaugura una AVE a Valladolid, ara
un a Màlaga. Als socialistes catalans els agafa mal de ventre
cada vegada que la veuen pilotant un tren, somrient i amb
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el dit polze enlaire. Víctor Morlán, el virrei de la ministra
a Catalunya, va de cul, pobret. Sort en té de tractar amb
un conseller -Joaquim Nadal- que té el cul pelat de torejar
situacions límit sense que l'esquitxin a ell.
El Patronat de la Sagrada Família repetix a tothom qui el
vol escoltar que si Foment l'ha cagat al Gornal i a Bellvitge la pot tornar a cagar, aquesta vegada, amb el túnel pel
centre de Barcelona. Estan cagats de por, uns que no caigui
la Sagrada Família i els altres que, amb tot aquest merder,
no acabi guanyant el Partit Popular les eleccions del 9 de
març.
L'oposició es queixa que tenim un país que fa cagar. Fins
i tot, Ronaldinho, el símbol del Barça, ha passat en pocs
mesos de Pilota d'Or a Tifa d'Or. Queda clar que, si volem jugar amb un TGV abans d'acabar l'any, haurem de
demanar al Tió que ens cagui un Ibertren o un tren Payá. I
desitjar molta sort -és a dir, molta merda- per quan l'AVE
arribi de veritat a Barcelona. Que espero que sigui durant
el 2008, o si no sí que serà per agafar la ministra i, tot
imitant el rei, dir-li molt respectuosament: «Escolta Magdalena, per què no t'hi cagues!».
Albert Om
Diari Avui. 18 de desembre de 2008

La llegenda del caganer
Anna Canyelles
Caganer de l'any 2011

O

uan l’any 2010 vaig escriure el conte El caganer per a l’editorial la Galera, poc em pensava el que
vindria després.

Però fem un pas enrere. Escriure sobre el caganer em va semblar un gran repte. Tenia l’avantatge
que el tema, per poc que hi fes, ja és un dels preferits de la canalla. Escriure la paraula caca o pet
en un conte és garantia d’èxit, almenys entre els infants catalans, tot i que penso que és un tema ben universal.
Però, quina història em suggeria aquest emblemàtic personatge de la nostra tradició? Vaig fer un salt al passat
i em vaig preguntar què en pensava jo quan era una nena. I potser perquè era una criatura força anal•lítica,
recordo que em sobtava que hi hagués un pastor fent les seves necessitats tan a prop de l’establia. No s’havia
pogut aguantar? I aquesta pregunta que em feia quan era petita em va disparar la història d’en Manelic, el nen
que fa de caganer al meu conte.
El llibre va ser un èxit rotund –un dels més venuts en la història recent de l’editorial– tot i ser un conte que
només es distribueix al voltant de les festes de Nadal. Vaig celebrar molt –i celebro, perquè ja anem per la setena
edició!– l’èxit i el conte em va aportar moltes satisfaccions: des de pares que em comentaven l’entusiasme dels
seus fills, fins a entrevistes de ràdio i ressenyes en revistes especialitzades.
Però una de les grans satisfaccions que em va aportar la història del Manelic va ser poder sentir i llegir frases
del tipus «ha escrit una versió divertida de la llegenda del caganer», «ha recreat la llegenda del caganer»... Quina
llegenda? Perquè vaig buscar i remenar i de llegenda no en vaig trobar cap ni una! Sí que en vaig trobar d’altres
icones catalanes, és clar: sant Jordi, les quatre barres, el timbaler del Bruc, etc. Però del nostre homenet ajupit
res de res! Així que si haig de sentir-me orgullosa d’alguna cosa és d’haver escrit una humil i senzilla llegenda
per a respondre als nens i nenes que, com jo quan era petita, es pregunten el perquè de les coses.
En Manelic és un caganer més, no és l’únic és clar, i ben bé pot ser que al voltant del pessebre n’hi hagués més
d’un que buidés el ventre de penes. I que cadascun tingués una història, una llegenda ben diferent. Perquè diuen
que n’hi ha un que pel camí es va fer un fart de cireretes de pastor, que en gran quantitat són indigestes, i quan
va arribar al destí ja no es podia aguantar; i es veu que va haver-hi una pastoreta que ja feia dies que arrossegava
una grip intestinal, d’aquelles que no et deixen viure, però no es va voler perdre el naixement a Betlem; i encara
n’hi havia un altre que es va pensar que tots plegats feien una ofrena i no se’n va voler anar fins que va poder
afegir-s’hi, i una altra que... La llista seria infinita. De caganers i caganeres n’hi pot haver mil històries. En canvi,
només en un país petit i obstinat pot tirar endavant durant vint-i-cinc anys una associació que recull, preserva,
viu i s’apassiona per una figura de pessebre. O potser no és això? O potser el que vol preservar és una manera
de ser, de pensar i de viure? Com la nena que em va inspirar el conte del caganer, em segueixo fent preguntes.
La resposta és incerta, però si alguna cosa sé, és que em fa sentir feliç haver format part d’aquesta associació, i
haver estat una més de la llarga llista de Caganers de l’any.
Per molts anys, amics del Caganer! Que en feu molts i molts més fins a passar a ser una llegenda.
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Toni Batllori

Caganer de l'any 2013
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Exposicions
Vic

Sala Josep Romeu
Biblioteca Joan Triadú
C/ Arquebisbe Alemany, 5

Del 4 de desembre de 2015
al 10 de gener de 2016

Parets de Vallès
Concurs Popular

EL CAGANER DE PARETS
Concurs de figures sobre el Caganer

Fins al 24 de gener de 2016
Figures participants exposades al Pessebre Monumental de Parets
Ho organitzen: Agrupació Pessebrista Parets del Vallès

Vilafranca del Penedès

Capella de Sant Pelegrí

CULTURA POPULAR NADALENCA
Pl. Jaume I

Del 12 al 28 de febrer de 2016
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Els caganers del 25è aniversari

A

principis d’any, la Junta de l’Associació d’amics del Caganer, em van
demanar que dissenyes el logotip per a la commemoració dels 25
anys de l’associació. Al mateix temps em van demanar que pensés un
caganer que un artesà reproduïra i seria el que es donaria als socis
per a l’assemblea de l’estiu. En aquest cas, l’únic condicionant que tenia era que
el volien amb orinal.
Primer vaig treballar la idea del logotip. Després d’uns quants esbossos, a part
de algunes variacions del logotip oficial “customitzat”, en vaig seleccionar un
parell per començar a treballar més la forma. En junta van escollir l’opció de la
samarreta, molt més festiva i que connota més la idea de celebració i pertanyença a l’associació. Després d’uns quant arranjaments vam tenir el logotip enllestit.
Per al caganer amb orinal, li vaig estar donant unes quantes voltes. De seguida
em vaig imaginar que si el caganer havia de fer servir l’orinal, aquest hauria de
anar amb camisa de dormir. Per això el vaig pensar com adormit i amb l’espelma a la ma. Un cop aprovada la idea per part de la junta, vaig passar l’esbos a
el Caganer.com. Van entendre la idea ràpidament i van suggerir alguns retocs,
per millorar-ho. Ja m’interessava que ells també li donessin el seu toc! Per les
cares que vaig veure a l’assemblea d’estiu va
ser tot un èxit.
Ja passat l’estiu, la junta em va tornar a avisar… ja que estàvem de celebració, volien
donar un segon caganer, i havien pensat en
convertit el logotip del 25è aniversari en caganer físic. Ufff, com seria aquest personatge? jo només havia pensat en un simpàtic caganer, una mica rodanxó, a la gatzoneta
i d’esquenes, amb la samarreta commemorativa i la barretina. Per això vaig fer varies
proves per posar-li cara i decidir en quina posició tenia les mans. En aquesta ocasió
els encarregats de realitzar-lo van ser els Caganers de Caldes. Ells també van suggerir
alguns arranjaments. I espero que també agradi molt. Ha estat tot un plaer poder
dissenyar aquests caganers per a l’associació.
Moltes gràcies!
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Xavier Boronat

e

Miniatures un documental canadenc

al Museu del Caganer de Centells
Hi Iolanda;
Thanks for the email. I hope all is well in Barcelona. Here
is a short note about our film.
MINIATURE is a feature length documentary that
travels the world to discover the impact that miniature
creations have had on the development of individuals,
communities and civilizations over the course of 50,000
years. The film will intercut modern miniature art, historical stock footage, hand-crafted animation and verite
interviews with subjects creating and/or collecting exquisite and surprising art. All will weave together to create an intimate journey into miniature worlds, allowing
those who love them to share their profound passions and
and laugh at their absurd obsessions. One of these miniature stories is the history and development of nativity
scenes (precepe in Italy, creche in Catalonia) in mediterreanan europe. It is in this context that we will discover
the Caganer and Jordi's museum. It will be another year
or so before the film will be finished.
Tony Coleman

TRADUCCIÓ:
Hola Iolanda,
Gràcies pel teu mail. Espero que
tot vagi bé per Barcelona. Aquí tens
una nota curta sobre la nostra película.
MINIATURA és un llargmetratge
documental que viatja pel món per
descobrir l’impacte que les creacions en miniatura tenen o han tingut
en el desenvolupament de les persones, les comunitats i civilitzacions
al llarg de 50.000 anys. La pel·lícula
intercalarà art en miniatura actual,
material d’arxiu històric, animació
manuals i entrevistes reals amb persones que creen o col·leccionen art
exquisit i sorprenent. Tot s’uniran
per crear un viatge íntim als móns
miniatura, permetent que aquells
que les estimen compartir les seves passions profundes i riure de
les seves absurdes obsessions. Una
d’aquestes històries miniatura és
la història i desenvolupament dels
pessebres (precepe a Itàlia, creche a
Catalunya) a l’Europa mediterrània.
És en aquest context que descobrirem el Caganer i el museu d’en Jordi. Encara haurà de passar un altre
any per a que la pel·lícula estigui
acabada.
Tony Coleman
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Pessebres de Sorra de la Pineda
i Caganers de Sorra

L

’escultura de sorra és una
construcció realitzada exclusivament amb sorra i aigua,
igual que els castells que fèiem a la platja en la nostra infantesa.
Si ens remuntem en la història, hi ha
qui veu el seu origen en els egipcis,
que sembla que utilitzaven maquetes
de sorra per a futures construccions. O
bé a l’Índia del segle XIV, quan un famós poeta representava els Déus amb
sorra. Però no és fins al segle XX que
l’escultura de sorra passa a ser una forma d’expressió artística moderna, i ha
adquirit popularitat gràcies a diversos
entusiastes que n’han fet la seva professió. Així, com a gran esdeveniment cultural, neix als Estats Units a principis
dels anys 70, després s’exporta al Japó,
i finalment arriba a Europa l’any 1991.
Es compacta la sorra, ben barrejada
amb aigua i després s’esculpeix el bloc
compactat, de dalt cap a baix. Segons
com s’hagi fet la compactació es podran construir formes més o menys
detallades o arriscades.
Perquè una figura de sorra aguanti a la
intempèrie cal assegurar que sempre
mantingui un nivell d’humitat adequat.
Pel que fa a la pluja, aquestes construccions amb sorra la resisteixen molt bé,
sempre que no vagi acompanyada de
forts vents. En aquest cas dependrà de
la compactació el fet que aguanti més o
menys temps sense deteriorar-se.
Els escultors de sorra provenen del món
de l’art: pintors, escultors, il·lustradors,
arquitectes, dissenyadors, etc.
L’any 2000 el Patronat de Turisme de
Vila-seca contacta amb la Núria Vallverdú per organitzar un Pessebre de
sorra amb escultors internacionals durant el pont de la Constitució i que es
mantingui a la platja de la Pineda totes
les Festes de Nadal. Les ganes de totes
dues parts fan que no solament sigui
possible sinó que es vagi repetint cada
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any des de llavors. Actualment podem considerar el
Pessebre de sorra de la Pineda com el tret de sortida
de les Festes de Nadal a la
Costa Daurada.
Les 15 edicions que ha tingut fins al moment han permès veure unes obres d’alta
qualitat artística i tècnica
que, per la seva característica
d’efímeres, només resten a la
nostra memòria o a la documentació gràfica que se n’ha
fet.
Us recomanem el llibre ‘Pessebres de sorra a la Pineda’
de Núria Vallverdú i Mario
Hernández, on s’immortalitzen les 11 primeres edicions amb un recull de més de
200 fotos en color.
...i com en tot pessebre no
pot faltar el caganer, aquí teniu algunes fotos de les diferents edicions cedides per la
Núria Vallverdú.

Apologia del pet

D

es del petarrell fins al pet
amb cua, discret, sonor o
pudent, el pet està mal vist i
atempta contra el decòrum.
Engegar un pet en solitari a l'aire lliure
és un moment incommensurable de plaer, mentre que el pet en un espai tancat
genera escarni i rebuig. Qui no s’ha trobat en un ascensor, un pet devastador i
acompanyat de gasos? De fet, en l'ascensor no hi ha cap rètol que ho prohibeixi.
En alguns taxis de Madrid és l'únic lloc
que conec on es prohibeix explícitament,
uns adhesius estratègicament col·locats
a l'exterior i a l'espai dels client ens ho
adverteixen. El què no sé és quina sanció
o càstig ens pot imposar el taxista en el
cas que se’ns escapi un pet. Llevat dels taxis madrilenys, no es prohibeix tirar pets
enlloc, encara que petar genera el rebuig
social. I és que petar és inevitable, més
encara si mengem mongetes, llavors és el
nostre cul deixa els canons de Navarone a
l’alçada d’escopetes de canya.
Potser cal fer com s’ha fet amb el caganer
i reivindicar la figura del petaner, tot i que
és més difícil representar-ho en una figureta de pessebre. És clar que podem imaginar a qualsevol personatge del pessebre
tirant-se un pet, fins i tot amb el llepet
als calçotets. El llepet, que és patrimoni
de petaners, un altre tema és el pet amb
cua, que deixa un regal més evident que
el llepet. Podríem dir que l’obsequiat amb
la cua del pet ja pertany a la categoria de
caganer, mentre que qui porta el llepet és
un petaner.
L'evolució històrica i social provoca
canvis, sovint inadvertits. Actualment el
tema escatològic és el principal tabú social, mentre que el sexe, que durant molt de
temps ha estat el principal transgressor,
passa a segon terme en ser tractat de forma habitual. Fixem-nos que hi ha pocs
acudits sobre pets, mentre que abunden
els de sexe i no cal dir que el cinema està
farcit de sexe, mentre que la pedomància
n’està desapareguda.
Antigament el pet era un element de
broma habitual i estava present a festes i
espectacles, almenys des del segle XVIII.
Un seguit d’artistes es van dedicar a tirar
pets dalt d’un escenari. Potser el més famós va ser un marsellès d'origen català

anomenat Joseph Pujol (1857-1945), de
nom artístic Le Pétomane, que podia controlar la sonoritat dels seus pets fins arribar a interpretar un fragment de la sonata
«Clar de lluna» de Beethoven. Va voltar
per tot França i fins va estar uns anys al
Moulin Rouge de París.
Apart de llibres mèdics, hi ha literatura
sobre els pets. El llibre més antic dedicat al pet és «L'art de peter. Essai theóriphysique et methodique a l'usage des personnes costipées», de Pierre-Thomas-Nicolas
Hurtaut, publicat al 1775. Més modernament trobem un treball de Salvador
Dalí anomenat «El arte de tirarse pedos o
Manual del artillero socarrón». Evidentment una i altra obra, a més d'altres que
ometo van ser escrites amb sentit de l’humor i amb una intenció clarament transgressora.
Els pets formen part de la vida quotidiana i més enllà del virtuosisme de petaners artístics, en qualsevol esdeveniment
social, un pet era i és, objecte de bromes
i retrets. Com és normal, les fartaneres, siguin de l'estrat social que siguin,
és normal que acabin amb pets de tota
mena. Per això, de la mateixa manera que
s'editaven romanços sobre el cagar, se'n
van publicar dedicats als pets. A partir de
mitjan segle XIX, amb el nom de «Licencia para ventosear» trobem un ventall de
proses i versos per a qui tenia incontinència petanera, que es van reeditar al llarg
del segle XIX i fins entrat al XX. Potser,
perquè a tothom, ens ha fet falta una llicència com aquesta alguna vegada. Qui
no ha patit rebomboris intestinals reprimint el pet en una situació compromesa ?

N'hi ha diversos models, de redactat
semblant al dels romanços. No sabem si
primer van ser els romanços i després el
certificat, o a l’inrevés. Amb un llenguatge lletraferit, el text acull un reguitzell de
frases fetes relatives a la «petomància»
dignes d'un estudi lingüístic. Per cert,
«petomància» és el nom popular però els
noms científics són flatulència, aerofàgia
o meteorisme. Aquesta darrera denominació em fa pensat que avui potser utilitzaríem un altre llenguatge. Potser parlaríem dels gasos de les galàxies que surten
del forat negre abans que, amb l’esclat de
la supernova acabi amb la pluja de meteorits.
No crec que si aparegués un politò de pet
pel mòbil tingués èxit, però un certificat
actualitzat no aniria malament, diuen
que quan s'arriba a una certa edat ja no
ens aguantem els pets.
Jan Grau

A partir del segle XVIII almenys, entre
la burgesia circulaven uns documents
que justificaven el portador petaire quan
es deixava anar per darrera. L’imprés imitava els documents oficials, amb segells,
signatures i el nom de l’autoritzat. Estava
pensat per ser exhibit amb la pompa necessària. Ja no es tractava d’engegar el pet
esperant reaccions, sinó que aquestes es
multiplicaven quan l'interfecte enarborava el document i el llegia en veu alta. No
cal dir que la situació afavoria que tothom hi aportés els seus pets i com més
sonors millor.
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Caganers for Foreigners

M

y first exposure to the caganer was in a travel book
about Catalunya and its culture. As a collector of figurines and other “unusual” small toys, and with my
own “strange” sense of humor, my interest was piqued,
so I decided to travel to Barcelona to find out what these unusual characters were all about.
Little did I realize that these funny little figures would open a big door
into Catalán culture and to making very special, new friends from all
around Barcelona and Catalunya.
The very idea of a peasant character defecating during the Nativity was
just the sort of weird sense of humor that I celebrate. As I dug into the
character, and visited Barcelona several times during Christmas to begin my own collection (which now numbers over 450 different characters), I discovered that these characters had transcended their “childhood”
connection to become a source of parody and humor regarding current
cultural figures. I also discovered the Amics del Caganer, and all the special people who helped me understand the cultural significance of these
figures.
So, now at the 25th Anniversary of the Amics, I wish to salute and
thank all the generous members who have befriended me, and shared
with me their private collections and understanding of the phenomenon.
I am very proud to be an ambassador of “caganisme” here in Portland,
Oregon in the United States.

TRADUCCIÓ:
Caganers per a forasters
La primera vegada que vaig veure
un caganer va ser en una guia de
viatges sobre Catalunya i la seva
cultura. Com a col·leccionista de
figures i altres petites joguines
«inusuals» i amb el meu sentit de
l’humor «estrany», va picar el meu
interès per la qual cosa vaig decidir
viatjar a Barcelona per esbrinar de
què es tractaven aquests personatges insòlits.
Poc em podia imaginar que aquestes divertides figures m’obririen una
gran porta a la cultura Catalana i a
fer nous amics, molt especials, de
tot Barcelona i Catalunya.
La sola idea d’un pagès defecant
durant la Nativitat era exactament
el tipus d’humor estrany que celebro. Conforme aprofundia en
el personatge i visitava diverses
vegades Barcelona al Nadal per
començar la meva col•lecció (que
ja supera els 450 personatges diferents), vaig descobrir que aquests
personatges havien transcendit la
seva connexió «infantil» per esdevenir una font de paròdia i humor
sobre personatges culturals actuals.
També vaig descobrir els Amics del
Caganer i tota la gent especial que
em va ajudar a entendre el significat cultural d’aquestes figures.
Doncs ara, al 25è Aniversari dels
Amics, vull saludar i agrair tots
els membres generosos que m’han
ofert la seva amistat i han compartit amb mi les seves col•leccions
privades i la seva percepció d’aquest
fenomen. Estic molt orgullós de ser
una ambaixador del «caganisme»
aquí a Portland, Oregon als Estats
Units.
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A Vinçon
amb agraïment i anyorança

E

n el procés de valoració i de popularització de la figura del caganer que s’ha esdevingut en els darrers
anys, l’emblemàtica botiga Vinçon, la qual enguany
malauradament s’ha vist obligada a baixar la persiana
a conseqüència de la crisis, hi ha tingut un important paper i
protagonisme.
Aquest comerç avantguardista, en el qual s’hi podien trobar tant
els dissenys més sofisticats i elitistes com els objectes més insòlits i assequibles, l’any 1992, amb motiu de la presentació en el
seu local del llibre «El Caganer, la figura més popular del pessebre català», va exposar en els seus originals i comentats aparadors, un extens repertori de la nostra figura.
Així mateix, anys després, aquest comerç també emprà una caricatura del caganer de la dissenyadora Pati Núnez com a reclam
publicitari i motiu gràfic d’ una de les seves sempre diferents i
esperades bosses i paper d’embolcallar els regals de Nadal.
El ressó i la difusió de les esmentades iniciatives que impulsà
aquesta prestigiosa botiga que era un referent del món del disseny i de la creativitat, contribuïren sens dubte a posar en valor
i a consolidar la figura del caganer com un dels actuals elements
emblemàtics de les festes nadalenques a Catalunya.
Josep Mañà

El caganer,
un testimoni sense veu

É

s ben sabut que la passada
tardor va tenir lloc un judici contra els humoristes de
«El Jueves», per haver publicat a la portada del setmanari unes
caricatures del Príncep Felipe i de Doña
Letízia en una situació en la que probablement a cap de nosaltres li agradaria ser observat. De fet, es tractava
d’una sàtira vers la llei governamental
del«xec-bebè», o sigui, la mesura del
govern estatal d’atorgar una subvenció de 2500 € per cada nou fill nascut.
No és, en canvi, tan conegut el fet que
l’advocat dels acusats, Jordi Plana, va

presentar com a testimonis de la defensa dos caganers, un representatiu
del Rei Juan Carlos I i l’altre, del president Rodríguez Zapatero. Segons un
article del diari «El Mundo», «el fiscal arquejava les celles davant el que li
acabaven de plantar sobre la taula, just
al costat del seu escrit d’acusació». És
de suposar que la finalitat d’aquesta
maniobra era demostrar que, si la caracterització dels membres de la família reial en forma d’estatuetes defecant
no havia tingut conseqüències penals,
no existia raó perquè en tingués l’escenificació de les relacions íntimes dels

prínceps enamorats. Tanmateix, el jutge de l’audiència va rebutjar finalment
les figures dels caganers com a proves
atenuants a favor dels autors de les
caricatures. Això, però, no és impediment per aconsellar-vos que si mai teniu problemes amb la justícia, penseu
en la possibilitat de recórrer a l’auxili
d’un caganer, i qui sap si aquest cop
tindreu més sort i us podreu sortir de
l’embolic gràcies a ell...
Josep Mañà i Jordi Arruga
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Memòria d'Activitats 2014

L

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

L'Assemblea General va tenir lloc el dimecres 2 de juliol al vespre
a la societat gastronòmica EUSKALZALEAK, van assistir-hi 28 associats.
El mes important va ser l’acomiadament d’en Joan Lliteras com a president
de l’associació després de setze anys en
el càrrec i la elecció de la nova junta
presidida per en Xavier Borrell. Es va
regalar un caganer obra de la artesana
tarragonina Carme Àlvarez als socis
assistents, com a record i per engrandir
les seves col·leccions respectives.
Va sortir escollida com a Caganer de
l’Any la periodista i expolítica Pilar
Rahola per la seva defensa i propagació
tant a la radio com a la premsa de la
nostra figura.
Al sopar que va tenir lloc després de
l’Assemblea varen assistir 41 persones.

Les tradicionals exposicions varen ser
dues i es van celebrar a Banyoles i al
Museu del Caganer d’en Jordi Sarrate
a Centelles Varen proporcionar les figures d’aquestes exposicions els socis,
Xabier Añoveros, Rafel Mitjà i Jordi
Sarrate. Totes les exposicions van ser
visitades per molta gent amb el beneplàcit i satisfacció de tots els visitants.
Es van pronunciar dues conferencies
sobre el caganer ambdues al desembre,
una a Banyoles per en Xabier Añoveros i l’altre conjuntament per en Xavier
Borrell, Iolanda Marchueta i Jordi Sarrate
El sopar anyal de Nadal es va celebrar
com l’any anterior al Hotel Gallery de
Barcelona el dia 11 de desembre, van
assistir-hi 60 persones i com cada any
es va lliurar el guardó de Caganer de
l'Any, a la persona escollida a l’Assemblea, La va presentar en Marc Ignasi
Corral i la guardonada va agrair-ho
amb unes simpàtiques i aplaudides pa-

raules Es va regalar als assistents, com
els darrers anys, dues noves postals de
reproduccions de caganers antics. I Van
rebre en el mateix acte el diploma de
l’Associació les noves sòcies Montse
Carbonell i Isabel Hernàndez.
Varen sortir dos nous números de «El
Caganòfil» el 44 i el 45, tots dos de
vuit pagines, a les dates acostumades de
juny i desembre, amb noticies, fotografies, entrevistes i diversos articles d'en
Marc Ignasi Corral, Xavier Borrell,
Joan Safont, Joan Lliteras, Jordi Arruga
i Xabier Añoveros.
La Junta Directiva es va reunir en vuit
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 73.

Xabier Añoveros i Trias de Bes

Curiositats caganòfiles

Caganer de San Fermín

Self caganer de Josep Mañà

Més informació a:
Consell de Redacció: AMICS DEL CAGANER
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Caganer de paper krafft

www.amicsdelcaganer.cat
info@amicsdelcaganer.cat
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