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casa cap el mes de novembre, el meu pare
començava a fer el pessebre. Era genial, amb
draps i guix feia unes muntanyes
espectaculars, després s’entretenia a
pintar-les i així, els caps de setmana anava agafant forma el pessebre
d’aquell any… el millor és quan posava les figures, doncs això volia dir
que ja estava acabat, jo sempre al seu
costat i em permetia, amb molta cura,
amagar la figura que més m’agradava,
aquella petita, el Caganer.
Ja de gran sempre he seguit les tradicions i a casa nostra no ha faltat mai
el pessebre amb totes les figures i evidentment el caganer.
Al començament de desembre del
1995, comprant al mercat del Ninot,
vaig sentir una conversa d’un senyor
que parlava que col·leccionava caganers, el senyor Torrent i que era el
president de l’Associació Amics del
Caganer. Realment em va fer molta
gracia, vàrem esta parlant i jo li deuria caure bé doncs em va donar el seu
telèfon tot dient-me que a la tarda
podíem continuar la conversa, així
o vàrem fer. Vam tenir una xerrada
llarguíssima, em va explicar la fundació de l’associació, qui en formava part, on es reunien, que feien, etc.
Aleshores va venir el torn de preguntes, si era casada, si treballava en què,
on havia nascut, si tenia fills... El que
em va fer més gràcia va ser quan en

va preguntar si era del Barça…
Fins aquell moment mai havia col·
leccionat caganers, la idea em va entusiasmar i vaig començar!

Vaig ser acceptada a l’associació i en
el sopar de Nadal d’aquell 1995, el
meu marit i jo ens vàrem fer socis.
Glòria Ollé
1

Jordi Roca i Franc Aleu
Caganers de l'any 2017

A

l’assemblea
de socis del 5
de juliol del
2017, es van
escollir com a Caganers
de l’Any 2017, Jordi Roca,
reconegut com un dels
millors xefs de pastisseria del món, i Franc Aleu,
artista, visionari, ideòleg
i creador del caganer de
l’Òpera Samfaina, que es
va dur a terme a l’antic
Espai Liceu i on es retratava al català en forma de
figura del caganer en totes
les seves dimensions, virtuts i defectes.
El lliurament d’aquestes
distincions es va celebrar
al restaurant de l’Hotel
Yurbban Passage de Barcelona la màgica nit caganera del 13 de desembre de 2017.
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Més caganers de museu

L

a coprofília, una tendència força arrelada en
moltes cultures, a més de
la nostra, s’ha traduït recentment en la creació de museus
amb instal·lacions que tenen com
a protagonistes excrements de tota
mena. En són exemples la col·lecció
permanent del Museo della Merda,
al sud de Milà, la del National Poo
Museum, a la illa anglesa de Wight,
i l’exposició temporal que tingué
lloc el 2014 al museu Miraikan de
Tòquio. Així mateix, la temàtica és
tractada en tot el seu abast al museu
de Suwon, una localitat de Corea
del Sud a prop de Seül, el nom del
qual traduït seria “Parc Cultural de
l’Excusat”. De gran èxit entre grans
i petits, l’edifici, que té forma de vàter, conté nombroses mostres de tifes de procedència diversa i latrines
de diferents èpoques. Però el més
destacable és la presència d’unes
estàtues de dimensions reals que
d’una banda representen caganers i
caganeres de bronze evacuant en ple
jardí. D’altra banda personifiquen
individus de pedra policromada,
vestits amb indumentària popular
coreana i alleugerint-se de pes dins
unes casetes. És indiscutible que les
analogies existents entre el museu
amb les figures a escala
de
natural que té exposades i el Museu
del Caganer, de l’amic Jordi Sarrate,
amb la seva col·lecció de caganers a
escala reduïda, són motius mereixedors per què en un futur no llunyà
s’estableixi un agermanament entre
l’esmentada població sudcoreana i la
vila osonenca de Centelles.
Jordi Arruga
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La desaparició
del Restaurant Pitarra

E

l món i la vida segueixen
imparables i moltes vegades van a pitjor, i en el
seu vertiginós viatge es
van emportant per endavant edificis
antics, racons entranyables i negocis
centenaris.
Darrerament a Barcelona ha desaparegut, com a tal, un restaurant antic,
entranyable i centenari: El Pitarra,
situat al número 56 del carrer Avinyó.
Un restaurant que amb el seu tancament s’ha emportat irremissiblement
un tros de la història de Barcelona.
En aquest local va tenir la seva rellotgeria el irrepetible escriptor Frederic
Soler, conegut literàriament com a
Serafí Pitarra.

perdut tota referència sobre l’antic
propietari, poeta i dramaturg.

Però poc abans de la mort d’en Pitarra (esdevinguda al 1895), el 1890
l’establiment va ser traspassat. Es va
convertir primer en el Restaurant
Can Cisco i molt després, al 1953,
en el Restaurante Sogas. A aquestes
alçades de la història, el local havia

Jaume Roig i el seu germà es van dedicar amb una paciència infinita, acudint els diumenges al matí al Mercat
de Sant Antoni, així com a molts antiquaris i brocanters a recuperar tot
el que pogués recordar Pitarra. Des
d'originals de les seves obres com El
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Al 1970 un jove arribat de les terres
del Penedès, Jaume Roig, entrà a treballar com a cambrer al citat restaurant.
Al 1987, en Jaume s’alia amb el seu
germà Marc Roig, que portava deu
anys treballant de cuiner a l'Hotel
Princesa Sofía, i es queden amb el
restaurant d’en Sogas i obren El Pitarra, al que més tard afegirien el local del costat, aleshores ocupat per el
restaurant gallec O Nabo de Lugo, per
deixar l’espai tal com estava quan era
la rellotgeria Pitarra.

ferrer de tall i L'apotecari d'Olot, fins a
retrats o manuscrits del mateix Pitarra.
D’aquesta forma a les seves taules i
reservats es va seguir escrivint una
part de la historia literària de Catalunya i en un raconet d'aquesta història
es troba la fundació de la nostra Associació d’Amics del Caganer.
Al Pitarra, la nit del 19 de desembre
de 1990, nou col·leccionistes de caganers (Martí Torrente, Jordi Arruga,
Joan M. Pou, Jordi Sarrate, Xavier
Borrell, Joan Rosell, Josep Mañà, Isidre Vallès i el que escriu aquestes ratlles, Xabier Añoveros) ens vam reunir
per conéixer-nos i parlar de la nostra
afició. Al Josep Mañà se li va ocórrer
constituir una associació, vam demanar paper al Jaume Roig, ideàrem un
nom i vàrem redactar l’acta fundacional que firmàrem tots. Posteriorment
vaig redactar els estatuts, que varen
ser inscrits a la Direcció General

d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Justícia de la Generalitat.

de l’Any, l’únic que es va celebrar al
Pitarra.

En aquest històric restaurant es celebraren les reunions de la Junta de
Directiva els primers anys, al mateix
altell on havíem tingut el primer sopar i on Pitarra tenia el seu escriptori, amb un gran finestral des del que
controlava la porta d’entrada i la caixa
del negoci, actualment una estança
plena de records fotogràfics i documents emmarcats que entapissaven
les seves parets.

Va ser un bon començament, que
després s’ha repetit 26 vegades, amb
una llista de personatges famosos que
han quedat units perpètuament a la
nostra associació, per la seva relació
amb l’entranyable figura del caganer.

A aquella mateixa taula al 1991, amb
l’assistència dels pocs socis que érem
aleshores, vam atorgar al poeta Joan
Brossa el guardó de Primer Caganer

El Pitarra era un dels pocs restaurants de la ciutat anteriors i en funcionament des d'abans del 1900 i, per
aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona li va concedir la Medalla d'Or
al mèrit cívic, l’any 2016.
El dia 14 d’abril del 2018 va tancar definitivament les seves portes
el centenari restaurant per instal·lar
un pub irlandès, realment un negoci també d’hostaleria, però que no té
res a veure amb la història literària de
Catalunya i molt menys amb el nostre estimat caganer.

El seu propietari d’aleshores, Jaume
Roig, mort fa poc, ens va rebre sempre amb un somriure als llavis i una
contagiosa simpatia. Ens va obrir per
fer les nostres reunions les seves portes i el més important, els seus braços.
Quants bons records!
Afortunadament no es perdrà l’arxiu
i els records d’en Pitarra que amb tant
d’amor i dedicació van reunir els germans Roig. L’Ateneu Barcelonès ha
fet públic que rebrà l’arxiu de l'històric restaurant format per primeres
edicions, manuscrits, cartes, dibuixos
d’en Frederic Soler. Amb aquesta
acció es salvarà un patrimoni valuós
d'un dels pares del teatre català.
Amb aquest inesperat tancament del
Pitarra, la nostra associació s’ha quedat una mica orfe i per això trista,
perquè malauradament ha desaparegut el lloc on amb tanta il·lusió va
néixer.
Xabier Añoveros
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Novetats 2017

Catalana

Anna M. Pla

Anna M. Pla

Català

Jordi Cuixart

Jordi Sànchez

Català d'Olot

Català d'Olot
de paper maixé

Català d'Olot
de paper maixé

Carles Puigdemont
Martínez de Caldas

Martínez de Caldas

Major Trapero

Txingurri Valverde
Martínez de Caldas

Martínez de Caldas

Piolín

Charlie Rivel

Santó de la Provença

República
del Salvador

República
del Salvador

República
del Salvador

Playmòbil

Lego

Martínez de Caldas
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Selecció de més de seixanta caganers

Anna M. Pla

Anna M. Pla

Català d'Olot

Quim Torra

Som Cultura Popular 2018

P

er segon any vam estar
presents al Fòrum Som
Cultura Popular (enguany
era la segona edició), que
va tenir lloc del 25 al 28 de gener.
Aquest esdeveniment se celebra a
la Fàbrica de Creació Fabra i Coats
de Sant Andreu, a Barcelona, cada
dos anys, on es desenvolupen una
multitud d’activitats obertes al públic, al voltant del món de la cultura
popular. Aquesta trobada ha estat
organitzada pel Servei de Cultura
Popular de l’Ajuntament de Barcelona i per la Direcció General de
Cultura Popular i Associacionisme
Cultural de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Museu Etnològic de Cultures del Món
de Barcelona, la Federació d’Ateneus de Catalunya, l’Associació per
a la Difusió del Folklore i l’Ens de

l’Associacionisme Cultural Català.
Enguany hi havia tres eixos que articulaven aquesta edició: l’educació i
la cultura popular, el patrimoni cultural immaterial i els canvis socials
associats a la transformació urbana i
la gentrificació.
Hi vam participar amb una exposició de caganers, que es va poder
visitar durant els quatre dies del
fòrum, cedits pels socis Xavier Borrell, Laura Cendrós, Ignasi Nubiola
i Xavier Nubiola, al Museu Nòmada (espai Fàbrica de Creació) i una
xerrada el dissabte 27 a les 11h a
l’Espai Josep Bota on van intervenir
en Xavier Borrell (president) i la Iolanda Marchueta (vicepresidenta).
Van parlar de la figura del Caganer,
la nostra Associació, així com les activitats que s’hi organitzen. Es van

projectar dos vídeos de producció de
caganers per mostrar que el procés
és 100% artesanal: el de Caganer.com
i el de Caganers de Caldes. I per
finalitzar, vam cantar la nadala ‘El
Caganer’ d’Albert Pla. En aquest
vídeo del canal de YouTube de Cultura Popular de Barcelona podeu visualitzar la xerrada sencera: https://
youtu.be/aKdfZicpRY4
Com a novetat d’aquesta segona
edició s’ha creat el Fòrum d’Educació i Cultura Popular que va tenir
lloc a la Biblioteca Ignasi IglésiasCan Fabra de Sant Andreu, al costat de la Fàbrica de Creació Fabra i
Coats, que ha nascut amb l’objectiu
de reflexionar i intercanviar experiències sobre el paper de la cultura
popular a l’educació.
Germans Nubiola
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Exposició a l'Illa Diagonal

E

exposició de caganers a
l’Illa Diagonal gràcies a
les gestions que va fer la
nostra vicepresidenta Iolanda Marchueta. Del 4 al 23 de desembre, inclosos diumenges i festius,
es va poder visitar a la primera planta
del centre comercial de l’Illa Diagonal una de les exposicions amb més
nombre de caganers que ha fet l’Associació: gairebé un miler! Va causar
una gran repercussió pel fet que un
grandíssim nombre de gent va tenir
al seu abast 11 metres lineals de vitrines amb caganers de diferents tipologies: des dels tradicionals de tota
la vida fins a caganers de personatges
mediàtics que ràpidament són identificats i fotografiats pel públic més
jove.
Es van exposar gairebé un miler de
caganers i altres objectes caganòfils
que adornaven les vitrines i acompanyaven els caganers, gràcies a la col·
laboració dels següents socis: Xavier
Borrell, Iolanda Marchueta, Xabier
Añoveros, Glòria Ollé, Mikel Alsina, Laura Cendrós, Ignasi Nubiola,
Xavier Nubiola, Pascal Gonzàlez i
Meritxell Hereu. Volem donar les
gràcies també a l’il·lustrador, ninotaire i humorista gràfic Ferran Martín i
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González pel seu dibuix caganòfil de
Star Wars i per un altre amb una tifa
ben gran i a la il·lustradora Marta
López Fernández pel Chibi Caganer
que ens van proporcionar per a l’exposició.
Per completar-la hi havia un fantàstic photocall amb caganer i caganera,
dissenyat pel nostre amic i soci Xavier Boronat, per a que els visitants
poguessin tenir un bon record i po-

sar-la a les xarxes socials amb l’etiqueta #caganersLilla. Paral·lelament
l’Illa va organitzar el concurs ‘Troba
els 5 Caganers’ que estaven ubicats a
cinc aparadors de diferents botigues.
Un cop els participants havien localitzat els 5 caganers de Caganer.com
i posat les respostes en una aplicació
del Facebook, entraven al sorteig
d'una Targeta Regal de 100€.
Germans Nubiola
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Exposició a l'Arboç
Del 8 de desembre del 2017 a l'1 de febrer del 2018
Casa de Cultura - Can Rossell de l'Arboç del Penedès
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Exposició a Mollerussa
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Curiositats caganòfiles
Postal de Nadal

Collage de Jordi Sarrate

Caganer abstracte

Caganer de sorra

Segueix-nos a
les xarxes socials

Més informació a:

www.amicsdelcaganer.cat | info@amicsdelcaganer.cat

Consell de Redacció: AMICS DEL CAGANER
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Visita el
nostre web
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