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Sopar del Caganer de l'Any

celebrat a l'hotel Yurbban de Barcelona on
varem nomenar caganer de l'any a Werens.
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Editorial

E

Més enllà de les fronteres

l Caganòfil ha complert
50 números!!!

Qui ho havia de pensar
quan, al desembre de 1992, Jordi
Arruga editava el primer número.
Des de llavors n’ha sortit un cada
semestre. Vull agrair-ho públicament des d’aquest editorial, al primer editor i al Mikel Alsina que va
agafar el relleu a partir del núm. 21.
Com hem crescut en aquests anys!
Tots som ara molt més savis que en
aquells inicis. Més savis i més internacionalitzats. Aquest any hem
saltat de nou les fronteres. Després
d’algunes aparicions a televisions
estrangeres, tenir socis forans i fer
exposicions a l’estranger, l’article al
New York Times amb l’enginyos títol: “T’han agafat amb els pantalons
avall, deu ser Nadal a Catalunya” on
es fa ressò de l’èxit a l’estranger dels
personatges caganers, en especial
del Trump, de caganer.com i la presentació / seminari sobre el caganer
realitzat per Jezabel Martínez, de
Terrisseria de Caldes, a l´universitat
de Massachussets, han estat les cireretes per coronar el pastís.
El primer soci de fora de Catalunya va ser en Manuel de Benito de
Tokio, després el Daniel i la Cyndy
Lisuk, la Cindy va estar uns anys
membre de la Junta, en Thorsten de
Berlín, en Gianpaolo de Venècia, en
Richard de Portland i l’Ana María
de Colònia són els socis en actiu,
encara qué n’hi ha més que han estat
socis. Un comentari a part mereix la
Linda Wormsbecher de Herford,
autora de la tesina publicada per la
nostra Associació titulada “El Caganer". Anatomia folklòrica d’una
figura del pessebre català”. Curiosament no tenim ni hem tingut cap
soci d’Espanya.

Exposicions fora de Catalunya també n’hem fet algunes, vam començar
el 2000 a Onda Castellón, el 2008
a Ordino, el 2010 a Ceret i el 2012
a Colònia i Perpinyà. Missatge per
als socis de fora: no estaria bé fer
exposicions a Tokio, Berlin, Venècia í Portland? Vinga, animeu-vos a
proposar-ho, la resposta de la Junta ja la teniu: Quan ho fem? Hem
d’escampar pel món la nostra figura,
que tothom la conegui i l'identifiqui
amb la cultura catalana.

Amb motiu del 50é Caganòfil que
teniu entre mans, vull encoratjar-vos a que us animeu a escriure
articles d’opinió o ressenyes d’activitas. Som-hi!, El Caganòfil és de
tots!
Llarga vida al Caganer!!! també a
l’estranger.

Xavier Borrell
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El Caganòfil 50 números

E

ls 50 números del Caganòfil. Cincuanta números, en el cas d’una revista
modesta com és la nostra,
són realment molts números, pel qué
considero que és una magnífica ocasió per celebrar-ho.
Des d’aquell primer número al desembre de 1992, humil, amb poc
recorregut i amb un cert grau d’incertesa sobre la seva continuïtat, però
amb una immensa il·lusió per part
de tots els que llavors formàvem la
Junta Directiva, s’ha desenvolupat
molt treball, molta dedicació i molta
imaginació. Treball i dedicació inicialment d’uns pocs i il·lusió des de
sempre de molts.
Aquell primer número constava
d’una editorial redactada pel president Martí Torrent i dos articles, un
del Jordi Arruga i l’altre de l'Isidre
Vallès. Passa el temps i amb ell moltes coses, avui ni Martí Torrent ni
Isidre Vallès, ja no estan desgraciadament entre nosaltres.
Els motius de la creació de la nostra
publicació els resumia el president en
l’esmentada editorial: “Que ara nosaltres vulguem fer arribar les nostres
informacions, els estudis i els treballs
a l’entorn de la figura del caganer
fent servir el paper com a mitjà, és
perfectament natural i conseqüent”.

ta amb notícies sobre l’associació, la
Memòria anyal i alguns articles relacionats amb la nostra entranyable
figura del pessebre.
Un nom rotund, definitiu i que, a
més, no portés a confusió:
CAGANÒFIL.
Els primers números tenien dues cares (quatre pàgines), i amb tan escàs
espai poc es podia publicar i més encara en el de Nadal en el que s’incloïa
la Memòria, que havia estat llegida i
aprovada en l’Assemblea anterior.
Es va decidir que el paper de cada
número seria d’un color diferent: el
primer va ser de color crema, el segon lila, el tercer verd, el quart gris i
així fins a nou colors (blau, groc, rosa,
taronja, mango).

Malgrat la seva modèstia en la presentació, no ho era però de contingut, ja que les aportacions de Arruga
i Vallès, ambdós distingits i prestigiosos professors de la Universitat
de Barcelona, tenien la més que suficient qualitat per donar llustre a la
revista.

Poc a poc es van anar ordenant les
idees i ja es va fer clàssica la distribució que en aquell moment vam considerar lògica, d’espais i continguts.
Jordi Arruga, amb uns mitjans summament precaris, però amb una gran
dosi de bona voluntat i una constància infinita, va ser el responsable de la
seva direcció, maquetació i elecció de
treballs, així com de les seves escasses
i pobres fotografies.

Crec recordar que fou Josep Mañá
el que va proposar que l’Associació
podia publicar un parell de vegades
a l’any, coincidint amb l’Assemblea
d’estiu i el sopar de Nadal, una revis-

A partir del número 10 es va oficialitzar la publicació, tota vegada que
vam sol·licitar la corresponent autorització, que ens va ser atorgada amb
la referència B-21.699/9, que des
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d'aleshores (juny de 1997) consta en
la nostra capçalera.
Miquel Alsina va substituir a Jordi
Arruga des del número 21, en tots
els menesters que fins llavors aquest
s'havia ocupat, fent-se absolutament
càrrec de la revista.
La modernitat, vinguda amb les noves tecnologies, va aparèixer, com era
lògic i natural, en la nostra estimada
publicació, i a partir del número 29
(desembre de 2006) va arribar el color per quedar-se en el Caganòfil.
Va ser aquesta novetat que li va donar
vida i força al Caganòfil, i des d'aleshores una major acceptació. Aquelles
primeres escasses quatre cares foren
setze des del número 21, després es
van publicar dos o tres números amb
8 i a partir del 25 es venen publicant
ininterrompudament amb setze cares, amb l’excepció d’algun número extraordinari que ha sobrepassat
aquesta xifra.
Són tantes les notícies, els comentaris, les entrevistes, les curiositats que
han aparegut en el Caganòfil, que
fan impossible la seva enumeració,
però que a cada número estan com
a demostració permanent de la força i l’actualitat de la nostra estimada
figura, quina difusió i transcendència
pessebrística i cultural ha anat engegantint amb el temps, i per què no
dir-ho, la nostra revista ha contribuït
de forma evident.
En aquests 25 anys han publicat
articles ni més ni menys que vint-ivuit autors, uns socis (quinze), altres
Caganers de l’any (set) i altres amics
(sis), però tots, sens dubte, entusiastes de la figura del caganer.
Celebrem, doncs, aquests 50 números i desitgem a la nostra revista
molts anys de vida plena d’èxits.
Xabier Añoveros

El caganer de Bussoga

B

ussoga és un projecte que va iniciar el dissenyador i emprenedor Josep
Motas l’any 2010, el taller del qual es
troba a Sant Jordi Desvalls i que vam
poder veure i gaudir en primera persona alguns
de nosaltres gràcies a la visita i l’hospitalitat que
ens van oferir el Jordi i la Irina el dia 18 de febrer
d’enguany.
Actualment, l’equip està format per un grup de
ceramistes, entre els quals hi ha el propi fundador Josep Motas i Irina Grosu.

El caganer de Bussoga (foto: web Bussoga)

Tot utilitzant la tècnica de la serigrafia, dissenyen
i fabriquen productes per a interiors o exteriors,
des de mobiliari fins a revestiments, passant per
murals fets a mida o articles per a la llar. A principis de maig de l’any 2016, els de Bussoga ens
van presentar per les xarxes socials les fotos del
primer prototip del seu caganer de ceràmica de
disseny funcional de xocolata fondant, que des
del primer moment ens va entusiasmar tant als
amants del caganer com als de la xocolata però,
com ens van dir, la primera fornada de caganers
el s'hi va sortir amb problemes de restrenyiment,
no “cagaven” del tot bé.
Després de molts mesos fent proves van aconseguir, per fi, resoldre els problemes tècnics i per
Nadal ja vam poder gaudir del caganer que ells
l’anomenen com la “Fàbrica de Bombons”: està
dissenyat de tal manera que quan li escalfes les
mans, i en posar-li xocolata negra a la motxilla,
es fon i s’obté xocolata desfeta, que en solidificar-se esdevé un deliciós bombó.

Visita al taller de Bussoga

El seu caganer es podia adquirir el passat Nadal
al seu web o també es podia trobar a l’estand que
tenien al mercat nadalenc Design Market que ja
fa cinc anys que organitza l’ADI-FAD al Disseny Hub Barcelona. I la veritat és que no deixava indiferent a ningú, sens dubte, almenys per
a nosaltres, era un dels productes estrella i més
originals d’aquella fira. Qui vulgui conèixer-los
en persona que vagi al seu taller que tenen a Sant
Jordi Desvalls, la veritat és que val molt la pena
anar-hi, la seva ceràmica serigrafiada és sensacional i molt original!
Xavier Nubiola Briera
Ignasi Nubiola Briera

Bussoga al Design Market
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A l'escultor que té
el Récord Guiness de caganers

G

uillem Duran i Suñer va
néixer a Llançà el 16 de
juny de 1921,on també
hi va morir,el 23 de novembre de 2010.
Fou un escultor que sense anar a cap
escola d'art aprengué la pràctica de
marbrista i així poder guanyar-se la
vida. Fent servir l'observació i captació de formes a trobà el seu “estil”
propi que es manifesta a les obres
seves.
Una base de dibuixant li serví per esbossar i fixar els projectes a realitzar
i per temes paisatgístics. Va treballar
amb diferents materials. Les resines,
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la pedra el ferro i el fang són les més
emprades en la seva obra.
Els caganers realitzats per ell són de
peça única. Comptà amb l'ajut de la
seva esposa Llúcia Malagraba a l'hora de pintar-los.
Començà a fer-ne el 1971, cridat per
l' interès per la figura de gent diversa
a l'Alt Empordà. Al Museu del Juguet de Figueres es poden veure una
bona colla de caganers de la sèrie inicial de “Soldats i uniformes”.
És en inici de diferents temàtiques,
on sobresurten les agrupacions de
“Els caganers de mal de queixal”,

“Els Pallassos”, “Els Músics”, “Bruixes”, “Oficis” i “Gent de mar”.
El 1997 entrà en el Llibre de Récords Catalans per la realització de
1037 caganers, però fou al 2001 on
va inscriure's al Récord Ginness per
haver fet i agrupat 2000 caganers.
A la fotografies es poden veure part
dels caganers del Récord.
Podeu veure caganers de Guillem
Duran al Museu del Juguet a Figueres i al Museu del Caganer a Centelles.
Aquest any a Calella, algú dels més
grans de l'Aplec va dir: En Guillem
de Llancà és viu encara.
Jordi Sarrate

El cançoner
de Zeghere van Male

E

l cançoner de Zeghere van Male és un recull manuscrit
de cançons reunides l’any 1542 a la ciutat de Bruges,
per un comerciant flamenc que responia a aquest nom.
Va aparèixer en el context musical burgés de Flandes
durant un període en el qual el corrent de prosperitat econòmica
s’havia capgirat irreversiblement, però la producció artística era
encara en un nivell alt. Es tracta, sens dubte, d’un dels manuscrits músicals de l’Europa óccidental més intrigants tant pel seu
contingut com per la seva aparença formal. A finals del segle XV
i a començaments del XVI els cançoners esdevingueren molt populars, i el seu origen tingué lloc dins esglésies prominents i corts
fastuoses, si bé poc a poc van ser aplegats també per les classes
mitjanes i pels estudiants. L’adveniment de la impremta musical,
nascuda a Venècia, va permetre la popularització d’aquests reculls
de cançons i va facilitar la seva difusió.

Figura 1

Figura 2

Aquesta obra, que es troba a la biblioteca municipal de Cambrai,
consta de quatre voluminosos toms, amb més de 1200 pàgines, i
229 composicions, i conté una gran diversitat de gèneres. D’una
banda, la música sagrada està representada per misses-parodies, i
motets llatins, dels quals es tenia coneixement assistint a les esglésies col•legials o parroquials. D’altra banda, la música profana
comprèn en primer lloc cançons neerlandeses polifòniques, en
segon lloc, cançons franceses, en tercer lloc madrigals italians, i
finalment els treballs per bandes instrumentals. El repertori predominant reflecteix una tendència humanística internacional, si
bé també inclou una evident inclinació regional, on la nostàlgia
cortesana de l'amor, així com cançons de caire burlesc i obscè hi
són presents.
Les partitures del cançoner estan il•lustrades amb miniatures
de coloració brillant i d’una qualitat extraordinària, que van ser
realitzades amb una cura minuciosa. Inclouen les lletres inicials
adornades, a més de centenars de petits dibuixos extrets de la vida
reial, sovint sota l’aspecte de fantasies estranyes que a vegades tenen poca relació amb el contingut de la música. Algunes figures
miren d’amagar-se rere els pentagrames, d’altres es recolzen en
ells, i dins la gran varietat de motius apareixen escenes sexuals i
escatològiques. Entre aquests es poden veure individus vomitant o
orinant i també caganers, un d’ells formant part d’una inicial (Fig.
1), un que es troba acompanyat per un dropo i per un gos (Fig. 2),
i un altre que té al darrere un porc ensumant-lo (Fig.3). Tots plegats formen part integrant d’un dels llibres més enginyosos i més
animats d’aquesta època, escenificant el triomf de la imaginació i
de la il·lusió.
Jordi Arruga

Figura 3
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Werens,
una trobada a Sabadell

A

quest article va especialment dirigit a aquells
consocis que no teniu
per costum participar
activament a les trobades que la
nostra associació realitza al llarg
del curs. L’elecció del Caganer de
l’Any a la darrera assemblea, va ser
una bona excusa per programar una
sortida per conèixer el caganer més
gran del món així com l’obra que el
seu creador té escampada per Sabadell.
La trobada va ser un dissabte al
matí, puntualment convocats a l’estació dels ferrocarrils, que no va fer
més que recordar-me que el temps
no passa en va, doncs l’estació que
coneixia estava tancada i barrada!
La nova es troba tot just a doscents metres de l’antiga, on ens hi
esperava en Francesc Bartolomé, el
vicepresident de l’Agrupació Pessebrista de Sabadell, qui ens va explicar que la nova plaça que ha sorgit
arran de la nova estació, no ha pogut
satisfer la necessitat de generar un
espai polivalent doncs no es va tenir
en compte que un cop feta l’estació
no s’hi podrien posar parades per
no bloquejar les sortides d’emergència. L’encontre amb en Francesc
va ser breu, doncs sols ens va rebre
per passar el relleu a la seva dona i
a l’artista que tots volíem conèixer.
En Ramon Puig i Artigas, de nom
de guerra Werens, és tot allò oposat a
la imatge que el poble pla tenim del
graffiters i això ho varem poder veure
tot just haviem caminat al seu cantó
una cinquantena de metres per fer
la primera parada de la nostra ruta.
Quina no va ser la nostra sorpresa
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en entrar en un petit parc interior
i veure la canalla que hi jugava venir corrents a saludar-lo tot cridant
“Werens! Werens! Cap de nosaltres
no s’esperava que un graffiter pogués
ser una persona popular i abastament
coneguda per la ciutadania. Aquesta
no va se l’única vegada que gent pel
carrer el va aturar per fer-li l’amistat.
No es tracta pas doncs d’una graffiter
a l’ús, l’encaputxat que s’amaga i pinta a les fosques.

No cal que us descrigui quina és la
personalitat d’en Werens, ja varem
tenir l’ocasió de conèixer-lo durant el
sopar, de la mateixa manera natural
i prudent, ens va passejar per la vila
per admirar, no sols la seva obra sinó
també la d’altres artistes. Durant la
passejada vàrem tenir oportunitat
d’interrogar-lo abastament, sobre la
seva formació, trajectòria i interès pel
graffitis i com la seva obra havia anat
essent reconeguda amb el temps.

és l’Ajuntament de Sabadell qui el
cerca i contracta per a pintar murals
per la ciutat, és més, anualment s’organitza una trobada oficial internacional de graffiters per a que deixin
la seva obra per la ciutat. I no és sols
l’ajuntament qui els encarrega, fins
i tot vàrem veure cases amb graffitis, que eren encàrrecs pagats pels
mateixos propietaris. La implicació
en la vida urbana d’en Werens no
es redueix a les col·laboracions amb
l’Ajuntament sinó que també dóna
classe i tallers a les escoles de la vila.
En la ruta vàrem fer una parada a
la seva botiga, que serveix de punt
de trobada i intercanvi d’artistes del
graffity, amb tot allò necessari per
pintar-los així com llibres i revistes
sobre el tema, parada curta doncs el
rellotge no perdonava.

Format artísticament a l’Escola
Massana i a l’estranger, ja de petit va
decidir que les parets tristes s’havien
d’animar i que Sabadell necessitava
color de totes totes. Recordava com
sempre pintava en cases abandonades o amb permís dels amos (novament una raresa del gremi). Al principi es dedicava a pintar flors, flors
que no deurien agradar gaire al consistori que es va dedicar a tapar-les
totes amb quadrats de pintura grisa,
testimonis de la censura a manera
de Rothko(s) urbans, que es poden

veure abastament per Sabadell, tant
és així que fins i tot hi havia qui
cercava quin era el graffiter que els
pintava. A rel d’això va decidir deixar de pintar flors per començar a
pintar abelles que cercaven les desaparegudes flors, abelles que han
acabat tenint el cap com un objectiu
de càmera fotogràfica que ara pinta
per denunciar l’espionatge al que el
sistema sotmet al ciutadà.
Però els anys de l’obscuritat varen canviar de tal manera que ara

Com cal, el plat fort va quedar pel
final, l’oportunitat de veure en directe i poder-nos fotografiar davant
del caganer més gran del món. Es
tracta d’un encàrrec pagat que li va
fer l’Agrupació Pessebrista de Sabadell. En Francesc, el vicepresident,
ens esperava al local de l’Agrupació i va tenir a bé passejar-nos per
les seves instal·lacions i donar-nos
el plaer de poder veure com alguns
pessebristes estaven enllestint (això
és un dir doncs semblava que el més
calent era a l’aigüera) els seus pessebres per a l’exposició que s’havia
d’inaugurar en una setmana. També ens va explicar els entrebancs
que l’Agrupació va haver de sortejar per poder poder-lo pintar, doncs
les instal·lacions en les que es troba
pertanyen a un centre catòlic, que
en aquestes qüestions és força més
reservat i qui en definitiva havia de
donar el permís.
El fi de festa va ser una orgia de fotografies, en grup, per separat i qui
més qui menys acompanyat de l’artista!
Marc Ignasi Corral
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Novetats 2016

Caganer Bussoga

Caganer de llana

Anna M. Pla - Chase
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Kiba online

Caganer artesania

Artesania de fang

Anna M. Pla - Lego

Caganer artesania

Artesania de fang

Anna M. Pla - Mecànic

Caganers francesos

De vidre

Artesania

Artesania de fang

Anna M. Pla - Minecraft

Caganers francesos

Fada

Anna Maria Pla - St.Jordi

Kiba online

Anna M. Pla - Patufet

Novetats 2016

Donald Trump

Terrisseries de Caldes

Terrisseries de Caldes

Drac de Vilafranca

Terrisseries de Caldes

Mussol

Terrisseries de Caldes

Fofucha

Terrisseries de Caldes

Sitgetans

Parxís català
Sitgetans

Terrisseries de Caldes
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Sensació
de 50 Caganòfils

Q

uan en Xabier Añoveros em va demanar d’escriure
unes ratlles per El Caganòfil núm. 50 vaig acceptar
encantat, doncs 50 Caganòfils són ja molts Caganòfils.

Vaig voler reflexionar respecte les sensacions que sento, i que he
sentit, per tots els Caganòfils en els que, d’una manera o altra, hi
he participat.
Caganòfil núm. 1

He viscut, de manera personal 32 números del nostre butlletí, tots
ells sota l’atenta batuta d’en Jordi Arruga, primer, i d’en Mikel Alsina, després, tots dos, és clar, amb dos estils diferents. Les meves
sinceres felicitacions a tots dos pels esforços personals que els hi ha
representat la seva tasca. No els hi ha estat mai fàcil.
En tots aquests anys, El Caganòfil ha evolucionat de manera notable, tant per la influència directe o indirecte dels diferents membres de les juntes directives, com per la transformació de la tecnologia editora.
Només cal mirar atentament el núm. 1 i el núm. 49. No sabem
encara cóm serà el núm. 50...

Caganòfil núm. 49

Així doncs, les meves sensacions més significatives són, per una
banda, la nostàlgia per la col·laboració en la confecció del butlletí
durant uns anys, i un gran desig de que El Caganòfil tingui una
llarga vida plena d’èxits.
Joan Lliteras
Caganòfil núm. 21
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Caganòfil núm. 30

Caganòfil núm.40

Sóc de Berlín

I

ch bin ein Steuerberater und CaganerSammler in Berlin/Deutschland. Ein
Land in dem an jeder Supermarkttür
„drücken“ steht.

"El nostre soci Thorsten Stielow al seu despatx d’assessor fiscal a Berlín”.

In meiner Vitrine im Büro, die sich bei Mandanten nach anfänglichem Kopfschütteln einer großen Beliebtheit erfreut, stehen einige
Exemplare. Seltsamerweise interessiert meine
Kunstsammlung niemand im Büro. Mein derzeitiges Lieblingsexemplar, was man unschwer
an meiner Handhaltung erkennen kann, ist
Angela Merkel. Passender wäre unser Finanzminister, doch der benötigt leider einen Rollstuhl.
Aus aktuellem politischem Anlass brauche ich
natürlich noch einige andere Caganers. Ich
befürchte nur, dass bei diesen der... Haufen vor
der falschen Körperöffnung positioniert ist...
Scheiß drauf! Ihr
Thorsten Stielow

I

am an accountant and caganer collector from
Berlin/Germany. A country, in which every
supermarket door is marked with a sign
“press”.

My showcase in the office that caused a lot of headshaking in the beginning but is now increasingly
popular holds some specimen.
Strangely enough nobody is interested in my art
collection in the office. My favorite one is Angela
Merkel as you can recognize from the holding position of my hands.
Our finance minister would be more appropriate,
but unfortunately needs a wheelchair.
In the current political situation I would of course
need some other caganers, but I am afraid that the
pile of … is positioned in front of the wrong body
orifice… I don’t give a shit!
Sincerely yours
Thorsten Stielow

J

o sóc comptable i col·leccionista de caganers, a Berlín, Alemanya, una ciutat, en la que a cada porta dels
supermercats hi ha un rètol que diu “press”, “empenyeu”.

La meva vitrina al meu despatx professional, que conté alguns espècimens importants de caganers, va causar
molts mals de cap al seu inici, però ara cada cop és més
popular.
No acabo d’entendre que al meu despatx ningú estigui
interessat en la meva artística col·lecció. La meva peça
favorita és l’Àngela Merkel, com tots podeu comprovar
que tinc a les meves mans.

De fet, al nostre ministre alemany de finances també li
escauria tenir la seva figura de caganer, si be desafortunadament necessitaria una cadira de rodes.

En la actual situació política, caldrien més figures de
caganers dedicades, però em temo que el munt de m...
hauria d’estar posicionat no al darrera, sinó davant d'ells.
Encara que no m’importa una m...
Molt sincerament

Thorsten Stielow
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I si ens
mengem la tifa ?

C

om molt bé sabeu, pels
catalans els temes del
"cagar" i l'escatologia en
general està molt arrelat
en la nostra cultura i tradicions. Per a
nosaltres, el final de procés digestiu i
l'eliminació dels residus és senyal de
salut i benestar "caga el rei, caga el
papa, de cagar ningú se n'escapa".
Amb aquest article volem anem més
enllà del personatge que dona nom
a la nostra associació. Volem fer un
plantejament més holístic que va des
de la pròpia ingesta d'aliments fins
l'excreció dels sobrants.
Recentment hem descobert que
en alguns països asiàtics però també Amèrica del Nord, comencen a
emergir restaurants on seus en un
lavabo o et serveixen menjar en un
orinal.
Segur que tots recordem des de ben
petits les tifes comestibles que es venien i encara es venen a les fires de
reis.
Carbó negre o pa de figa en forma
de femta és, sens dubte, una difícil
elecció.
D'altres exemples els trobem en el
Caganòfil 35 on es cita el dispensador
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de "caques dolces/caramel" (candy
poopers) comercialitzades als Estats
Units i en el Caganòfil 49 s'explica la
tradició de regalar "snowman poop"
o tifes de ninot de neu.
Bé recordarem Frederic Fauré, Caganer de l'Any 2009 en reconeixement
a 15 anys fent caganers de xocolata.
També comestibles el caganers de
xocolata i les tifes de turró elaborades per altres pastissers i xocolaters
com Marc Rodellas, Cristian Escribà, Jordi Comas i Enric Rovira, entre
d'altres (veure web i Caganòfils).
A destacar un altre exemple recent
seria la creació de Josep i Irina de
ceràmiques Bussoga, el caganer amb
espelma que fa tifes de xocolata fosa.
Però segurament, entre les noves creacions, un dels caganers més sonats
és l'ideat per Franc Aleu a l’Òpera
Samfaina. Es tracta d'un formós caganer amb vida pròpia que interacciona amb els visitants. Un caganer
de rialla ampla i de dolces digestions
que si tens bon "encert" t'obsequia
amb tifes de xocolata amb segell Jordi Roca.
I ja per acabar, no em podia oblidar
que el petit dels germans Roca també

va dissenyar unes tifes de mides més
contundents en diferents formats,
sola i/o amb embolcall caganer i que
es podia comprar a l'Òpera Samfaina i al Rocambolesc respectivament
el Nadal passat.
I es que estic segura que els catalans,
com diuen en argot modern, som uns
"influencers" en escatologia al paladar...
Apa, que vagi de gust!
		 Iolanda Martxueta

El caganer, l'irreverent i tunejable
Article publicat al diari el Món, Diari lliure

T

ot i no ser un imprescindible del pessebre -com
sí ho són el nen Jesús, la
Mare de Déu o Sant Josep- ni, òbviament, aparéixer en cap
dels evangelis canònics ni apòcrifs, el
personatge del caganer no acostuma
a faltar a cap pessebre català, especialment en el de cases particular on hi
ha nens. El caganer tradicional és una
figureta d'un home vestit amb camisa
blanca, pantalons foscos, faixa i barretina vermelles, sovint fumant amb
pipa, en posició fecal i amb les natges al descobert. Situat sempre fora
de la cova o estable on neix Jesús, el
caganer acostuma a col·locar-se sota
un pont, o en algun lloc amagat i no
especialment visible.
Tot i que Catalunya és el lloc on té
més arrelament, també es troben caganers al País Valencià, i fins i tot a
Múrcia, Portugal i Nàpols. Aquesta
figura apareix als pessebres catalans
a finals del segle XVII, encara que
no es van fer populars del tot fins al
XIX. Però la figura del caganer no era
exclusiva del pessebre, sinó que són,
en origen, una mena de personificació d’escenes quotidianes que ja es
representaven en rajoles decoratives
del segle XVI.
El caganer, però, és una figura que

crea controvèrsia. Hi ha gent que no
està gens d'acord amb col·locar-lo al
pessebre perquè asseguren que és de
mal gust o fins i tot que té un component d'irreverència religiosa. En canvi, per d'altres el pessebre no s'entén
sense el caganer, ja que el vinculen
amb una figura emblemàtica, popular, etc.

Representació de diferents
personatges

Una de les particularitats de la figureta del caganer, i que no té cap altre
dels personatges del pessebre, és que
cada any és reinterpretat i modificat,
ja que actualment al caganer se li
posa la cara de personatges coneguts,
ja siguin polítics, esportistes, actors,
cantants, periodistes, dibuixos animats, etc. El 2016 les grans novetats
han estat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el president
dels EUA, Donald Trump; els personatges de la sèrie 'Joc de Trons'; l'entrenador del Barça, Luis Enrique; i el
pokèmon Pikachu, entre d'altres.
El 2015 les noves figures van ser
les alcaldesses Ada Colau i Manuel
Carmena; l'exlíder del PSOE, Pedro
Sánchez; l'icona de Twitter, i el 2014
va triomfar l'urna de la consulta del
9-N. Tot i això, el pagès no ha dei-

xat però de ser la forma més popular. L'empresa gironina Caganer.
com -una de les més importants en
la creació de caganers de personatges
diferents- ja suma més de 400 caganers de personatges diferents i, de fet,
aquesta empresa arriba a vendre unes
30.000 figuretes cada any.

La tradició creix

El secretari de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, Josep Porta, ha
explicat en declaracions al Món que
la tradició de fer el pessebre "ha tornat a pujar bastant i, sobretot, a les
cases particulars". Porta assenyala que
"a les botigues de 'tot a un euro' han
tornat a vendre figures portades de
la xina, que són lletges, però són barates" i que això permet "fer un pessebre amb pocs diners, i l'agent s’aficiona i després va a la Fira de Sant
Llúcia, per exemple, i compra figures
boniques". A més, Porta constata que
"els grans magatzems tenen també
figures i complements del pessebre",
el que demostra que "el pessebre està
pujant, perquè és una cosa que les famílies poden fer col·lectivament".

Quan treure el pessebre

Passat el dia de Reis -el 6 de genermolta gent es comença a preguntar
quan és el moment de guardar el
pessebre. Actualment, la majoria de
gent el desmunta just quan acaben
les festes nadalenques (a partir del 7
de gener), però antigament la tradició
era mantenir-lo fins el dia 2 de febrer,
data en què se celebra la Candelera
o festa de la Purificació de la Mare
de Déu, també coneguda com a Presentació del Senyor o Presentació del
Nen al Temple.
Nerea Rodríguez
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El restaurant
Canaules a Ripoll

E

l Canaules guarnit per les
festes de Nadal amb tot
l'encant que ens porta el
nostre estimat caganer.
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Exposicions
El Masnou

Centre Gent del Masnou
Carrer del Doctor Josep Agell, 9

L

’exposició al barri de Gràcia es realitzar a l’Espai Albert Musons amb el títol La figura del
Caganer en el Pessebre Català. El 2 de desembre, abans de la inauguració, una cercavila
va recórrer els carrers del barri de Gràcia i va conduir
el públic fins a la seu de la Fundació de la Festa Major
de Gràcia, aquesta Fundació, juntament amb l’Associació
d’Amics del Caganer, vam organitzat aquesta mostra de
caganers a la Vila de Gràcia. Els castellers de Gràcia i la
Federació de colles de Sant Medir també van participat
enla cercavila. Finalment uns parlaments dels representants de les quatre entitats organitzadores i un pica pica
nadalenc van cloure l’acte donant per inaugurada la variada mostra de caganers exposats.

D

urant el mes de desembre es va poder
visitar l’exposició de Caganers al Centre Gent del Masnou i va permetre als
seus habitants poder gaudir, descobrir
i observar moltes d'aquestes figures populars tan
excepcionals de la tradició catalana.
D’on ve el caganer? Per què el posem al pessebre?
Posar el caganer al pessebre només ho fem a Catalunya? Aquestes són algunes de les preguntes que
molts habitants de la ciutat es feien. Nens i nenes,
joves i adults van descobrir els secrets del caganer
gràcies a aquesta exposició que es va situar en una
vitrina d’un casal de gent gran de la ciutat. Es van
poder veure caganers de tot tipus, de polítics, de
dibuixos animats, de jugadors de futbol, d’oficis i
no es van oblidar tampoc els caganers tradicionals.
Un ampli ventall de figuretes ens van acompanyar
durant les festes nadalenques a un racó de la ciutat.

Barcelona

Espai Albert Musons
Carrer de l'Alzina, 7 - Gràcia
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Xocolates Alemany
i Pilarín Bayés

D

es de l’any 1996 l’empresa Alemany SA,
amb seu a Malgrat de
Mar (Maresme), es
troba ubicada en una nau del Polígon Industrial de Can Patalina,
on produeixen i distribueixen gelats a l’estil italià, tant artesans com
industrials, i xocolates artesanes.
És una empresa familiar nascuda
el 1949 de la mà del seu avi Joan
Alemany que va començar la seva
activitat en l’obrador d’una cèntrica
pastisseria de Malgrat de Mar.

Concretament, nosaltres vam visitar l’obrador de xocolates on s’hi
fan mones de Pasqua i la figura més
entranyable del pessebre català: el
Caganer. La idea de fer el Caganer
de xocolata va sorgir conjuntament
de l’obrador de xocolates Alemany
i la creativitat del pastisser gironí
Frederic Fauré Garriga (que ens
va deixar l’any 2012), Caganer de
l’Any 2009 pels seus Caganers de
xocolata de personatges mediàtics
(Messi, Pasqual Maragall, Pau Gasol, etc.) que va fer a la seva pastisseria del centre de Girona durant
gairebé dues dècades.
Actualment produeixen i distribueixen quatre models diferents de
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caganers de xocolata: el pagès, el
català, el culer i el de la Pilarín
Bayés. El primer model, el Caganer
pagès, el va dissenyar l’Scaramuix,
Joan Romaní (soci de la nostra associació), fa més de deu anys; així
mateix el segon model, el català, i
el tercer, el del Barça també estan
dissenyats pel mateix artista.
L’últim model que han creat és el
que ha dissenyat precisament la
nostra estimada Pilarín Bayés, Caganera de l’Any 2015.

Es tracta d’un caganer de xocolata
representat en la seva forma més
tradicional, la de pagès i, amb un
disseny d’allò més original ja que
està dotat amb els grans trets característics que tant notablement
distingeixen les seves il·lustracions.
El van presentar en Jordi Comas
Alemany (soci de la nostra associació) i la mateixa Pilarín a l’Expo
Nadal 2016 a l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona. In
situ vam poder comprovar com el
procés d’elaboració del caganer és
100% artesanal.
Aprofitem l’avinentesa per recordar que l’any 2013 l’Alemany va
obsequiar-nos amb un dels seus
caganers de xocolata als assistents
del sopar de Nadal. A l’últim sopar de Nadal no hi va poder assistir
però com a obsequi ens va oferir a
tots els assistents unes xocolatines
de caganer d’allò més bones!
Moltes gràcies Alemany!
Xavier Nubiola
Ignasi Nubiola
Jordi Casals

Activitats: Pastisseria Miquel

T

robada a la pastisseria Miquel del Masnou per elaborar coques de llardons,
pastafullada i de crema
pastissera amb pasta de full.

Santa Llúcia 2016

E

l ja tradicional esmorzar a la
lleteria Dulcinea del carrer Petrixol el dia de l'obertura del
mercat de Santa Llucia.
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Curiositats caganòfiles

Felicitació Nadal 2016

Lavabo d'or massís del Guggenheim de Nova York

Racó caganer, Restaurant l'Espineta, Calafell

Visitan's al nostre
Facebook
amicsdelcaganer.cat

Segueix-nos al Twitter
@AmicsCaganer

Visiteu el nostre web

El nostre equip weberos:

Nerea Blanqué, iolanda Marchueta, Xavier Boronat,
Xavier Nubiola, Ignasi Nubiola i Pascal González.
Més informació a:

www.amicsdelcaganer.cat
info@amicsdelcaganer.cat
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