B U T LLE T Í D E L’ A S S O C I AC I Ó « A M I C S D E L C AG A N E R »
T ERC ERA ÈP O CA

·

DL.: B-21.699/97

·

BA RC ELO NA

·

D ES EM B RE 2 0 1 8

·

NÚM. 53

1

Ferran Martín
Caganer de l'Any 2018

E

l passat dimarts 10 de juliol, durant l’Assemblea
d’estiu, els socis vam votar
el Caganer de l’Any 2018.
Es van presentar tres propostes, les
tres complien amb els criteris de selecció, les tres havien donat a conèixer
la figura del caganer i les tradicions
catalanes en disciplines tan diferents
com el teatre de carrer, la literatura, el
periodisme i l’humor gràfic.
En Ferran té una dilatada trajectòria professional com a dibuixant, il·lustrador, humorista gràfic,
caricaturista i guionista d’humor.
Les seves il·lustracions les trobarem
en un gran nombre de revistes, diaris,
llibres de text i col·leccions editorials.
També ha treballat com guionista
d’humor per ràdio i tele i actualment
és col·laborador de la revista El Jueves i i·lustrador de la tertúlia de Els
Matins de TV3. És un dibuixant “influencer” amb milers de seguidors a
les xarxes socials. Durant la seva carrera professional ha obtingut el reconeixement amb diferents mencions i
premis. Així doncs, en Ferran Martín
s’uneix a la llista dels molt honorables Caganers de l’Any. El guardó
serà entregat durant el proper sopar
de Nadal.
Amics del Caganer

Ferran Matí a la xerrada caganera "Tifes amb humor"

Visiteu el nostre web

U

s recordem que al nou web de l'associació hi trobareu les últimes
informacions que es generen a l'entorn de la nostra entitat i de la figura del caganer. Els continguts són actualitzats periòdicament, però
també hi trobareu tot l'arxiu de documental d'anys anteriors.
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Editorial:

D

L'etern desig

es dels inicis de la
nostra associació, un
dels objectius que ens
vam proposar, tant a
la primera junta com a totes les
posteriors, va ser que Barcelona
tingués un monument del caganer. Prova d’això és el recull d’alguna de les citacions a la nostra
revista Caganòfil.
A l’editorial del núm. 3 de desembre de 1993, dèiem: “Ja és hora
que el caganer gaudeixi d’un monument a la ciutat de Barcelona
com a element representatiu que
és de la nostra cultura, a més de
com a atracció inoblidable per als
visitants”
A l’editorial del núm. 7 de desembre de 1995, Martí Torrent explicava que havíem iniciat converses
amb l’ajuntament per aconseguir
tenir un monument a ciutat, converses que no van fructificar.
Al juny del 2002, Joan Lliteras, en
acomiadar-se dels seus primers 4
anys com a president, deia: “Un
gran tema ha quedat pendent, ja
ho sabeu, el monument a la figura
del Caganer a la ciutat de Barcelona”.
A l’editorial del núm. 41, Joan
Maria Pou començava l’escrit,
dient: “Molts dels que formàvem
part de l’Associació teníem en el
subconscient (i en l’ inconscient),
la idea i la il·lusió que un dia tindríem un monument públic dedicat al nostre Caganer”.
Alella va ser on, el desembre del
1997, s’inaugurava el primer monument al caganer, gràcies a una
conjunció estel·lar de dos personatges: Antoni Caralps i el nostre
soci fundador Joan Maria.

Però aquest primer i accidentat monument va ser desmuntat
i tornat a muntar anys més tard.
Aquest fet no impedeix que la
junta vulguem que sigui a Barcelona i als voltants de la plaça de
la Catedral on s’aixequi un monument que doni a conèixer definitivament la nostra estimada figura
al mon.
Hem tornat a presentar un escrit
a l’ajuntament i fa uns dies hem
rebut la decebedora resposta per
part del Consell Assessor d’Art
Públic. Es basa en dos arguments
principals: per una banda, ens diu
que no consideren que sigui adequat un monument commemoratiu d’una manifestació cultural
plenament viva. La reapropiació
popular de la figura que cada any
es redissenya adoptant fisonomies
diverses és, de fet, la millor commemoració, primera cagada. I
com que amb aquest argument no
van quedar prou alleugerits, encara ens afegeixen que: “Conscients
a més de la densitat d’elements
petris o permanents que ja hi ha

a l’espai públic, és força restrictiu
pel que fa a la incorporació de noves intervencions i considera que
l’espai públic no requereix una
intervenció d’aquestes característiques”.
A l’escrit que vam presentar a
l’ajuntament dèiem: “Pel seu arrelament cultural entre els catalans,
per la projecció cultural que dóna
de Catalunya a l’exterior, per resumir en ell la rauxa tan catalana
i per la seva tan bona acollida per
part dels visitants a les nostres
terres, l’Associació d’Amics del
Caganer creu que el Caganer té
més que merescut disposar d’un
monument que li sigui dedicat”.
Prometo que la junta no defallirà
amb l’intent de fer que Barcelona disposi del desitjat monument,
ho hem intentat i ho continuarem
intentant.
Xavier Borrell
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FER
Creu de Sant Jordi 2018

E

l dibuixant i humorista gràfic Josep Antoni Fernández i Fernández, conegut pel seu
pseudònim Fer, ha estat guardonat amb la
creu Sant Jordi 2018 "en reconeixement a
una llarga trajectòria com a humorista gràfic en mitjans
de gran difusió".
Degà de la premsa catalana, s’ha significat també en el
camp de la docència i la difusió dels valors democràtics
i cívics, des d’una profunda vinculació amb el teixit cultural i un infatigable activisme social.
Fer ha estat humorista gràfic de nombrosos mitjans
com el diari Avui, l'Ara, El Punt Avui, la revista satírica
El Jueves o el mateix Contrapunt. També és l’impulsor
dels Premis Internacionals d’Humor Gat Perich.
Pels Amics del Caganer, en FER és i serà el Caganer de
l'any 2000 (veure Caganòfil núm. 18).
Enhorabona pel merescut reconeixement!
Iolanda Marchueta
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El Caganer de Gràcia

E

l 8 de desembre del 2013,
a la plaça de la Vila de
Gràcia, a les portes del
Nadal, la Victòria Ibars i
la Maria Llanos (membres de l’Associació Verdi Comerç) van presentar el Caganer de Gràcia, que ha
esdevingut tot un símbol nadalenc
per als comerciants graciencs, ja que
simbolitza la unió de tots els botiguers, les tradicions catalanes de
Nadal i la creativitat pròpia del comerç del Districte.
Aquest personatge va ser ideat
per la Maria Llanos i realitzat per
l’artesana Victòria Ibars, ambdues
membres de l’Associació Verdi Comerç; representa el Campanar de
Gràcia o Torre del Rellotge, un símbol distintiu de Gràcia amb més de
150 anys, que es troba a la plaça de
la Vila. El Caganer també té incorporat la campana coneguda popularment com “La Marieta” (és la que
corona la Torre), i amb un cistell de
la compra, pel fet que representa el
comerç.
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Va ser una idea que va sorgir des del
Districte de Gràcia a través dels òrgans de participació de comerç, que
són el Consell de Comerç i els grups
de treball, on van proposar una sèrie
d’idees amb l’objectiu d’impulsar,
donar visibilitat i unificar el petit
comerç del barri de cara a la campanya de Nadal del 2013. La seva
presentació oficial va ser durant
l’acte d’encesa de llums del 2013 i
des d’aleshores cada any per Nadal
acompanya els comerciants de Gràcia en les seves activitats i actes.
Durant les festes de Nadal aquest
personatge tant simpàtic se’l pot
trobar per diferents places i carrers de Gràcia i per això ara que ve
Nadal us animem a que consulteu
l’itinerari del Caganer de Gràcia i
volteu i gaudiu de l’esperit nadalenc
que es viu al barri de Gràcia. Ah! I si
el veieu toqueu-li la campana que us
donarà sort i feu-vos fotos amb ell i
pengeu-les a les xarxes socials amb
el hashtag #elcaganerdegracia. Per a
més informació visiteu el web ofici-

al www.elcaganerdegracia.blogspot.
com i per conèixer les activitats nadalenques i el recorregut del Caganer de Gràcia itinerant busqueu al
web del Districte de Gràcia www.
ajuntament.barcelona.cat/gracia/
ca/.
Des de l’any 2015 existeix una versió
més reduïda del Caganer de Gràcia,
també fet per la ceramista Victòria
Ibars, que podeu adquirir per 20€ a
la botiga Dos Tallers de Gràcia (C/
Vic, 7), on comparteix l’espai amb el
taller tèxtil de l’Anna Solà. Cal dir
que el procés és totalment artesanal
i que la Victòria no té cap motlle i,
per tant, cada figureta és única. Així
que, si no sabeu què regalar aquest
Nadal, pot ser un bon regal per oferir als vostres éssers més estimats i
desitjar-los bona sort i prosperitat
de cara l’any vinent.
Ignasi i Xavier Nubiola Briera
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Rajoles políticament
incorrectes

E

l món dels caganers ens pot sorprendre per
qualsevol cantonada, real o digital, com ha
estat el cas que m’ha dut a escriure aquest
article. En Joaquim Viladevall, home de pau
i de bé, president de la Penya jove i esperonat per tot
d’interessos varis, al WhatsApp de la penya, per a il·
lustrar-la i il·luminar-la, hi va penjar les fotografies
d’unes rajoles mostrant fumadors de pipa. Aquestes
rajoles eren i són propietat d’en Miquel Rubio Calvo,
qui, com en Joaquim, és un membre de llarga tradició
del Pipa Club, un dels pocs que encara resten a casa
nostra, fundat al 1980 i que durant molts anys tingué
la seva seu a la Plaça reial i que per culpa de la gentrificació que està patint el centre
de Barcelona va haver-se de
traslladar al núm. 21 del carrer Santa Eulàlia. Tornant al
tema que ens interessa, quina
no va ser la meva sorpresa en
identificar entre aquelles rajoles moltes que hi mostraven
caganers, tot i que ben pensat
no m’hauria d’haver sorprès,
doncs tot i les noves tendències de la salut pública, el
nostre estimat caganer tradicional normalment se’l representa fumant una pipa. Com
molt bé haureu intuït, em va
mancar temps per demanar a
en Joaquim d’on sortien eixes
rajoles i la voluntat de poder-ne fer un article pel nostre estimat caganòfil. Heus
aquí que el meu interès va acabar en un agradable sopar
al Cercle de Liceu, al que en Joaquim hi va emplaçar a
en Miquel, home agradable i polifacètic, de tracte fàcil,
de verb generós, pou de saviesa, pèrit químic enòleg i
col·leccionista de pipes, rajoles i dones, si ho heu llegit
bé, dones (com veieu hi ha qui no s’està de res!).
En arribar al Cercle, en Miquel ja ens hi esperava i un
cop fetes les presentacions de rigor, vaig entrar directament en el tema de les rajoles i els caganers, no se sap
mai cap a on pot derivar una tertúlia després d’un bon
sopar i acabar tornant a casa sense haver recollit la informació desitjada. Tot va començar a la fira del càntir o
de terrissa d’Argentona on hi va localitzar un artesà de
Granollers que havia anat recopilant dibuixos d’En Ramon Casas del 1902 que reproduïen rajoles dels XVIII.
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El què no he pogut resoldre és si els dibuixos que l’artesà va anar recopilant eren els originals o fotografies
dels mateixos. Aquelles rajoles o dibuixos, tenien com
a tema principal la pipa o més ben dit, els fumadors de
pipa i sembla ser que el terrissaire, segons li convenia o
per encàrrec, anava fent edicions parcials de les reproduccions d’En Casas. Amb el temps en Miquel ha col·
leccionat 31 rajoles de fumadors de pipes i més de 500
pipes. Però allò que a nosaltres més ens interessa són les
dedicades a caganers que representen més de la meitat
de la seva col·lecció, exactament 16. Les rajoles doncs,
tot i ser de factura moderna són una “rereproducció”
d’antigues (reproducció de les reproduïes per En Casas). No entraré a descriureles doncs les imatges adjuntes
ja són prou il·lustratives, sols
ressenyar que es tracta de rajoles políticament incorrectes
per partida doble, personatges defecant i a sobre fumant!
Suposo que els nous temps
obligaran a reinterpretar-les
i mostraran vapejadors enlloc
de pipes i tablets o smartphones substituint els diaris dels
caganers tradicionals.
Després del sopar i de repassar la gènesi de la col·lecció i
del món de la pipa i derivats,
el tema es va reconduir cap a
anècdotes vàries de ciutat vella i d’edicions prohibides i dels articles de contraban
que als anys 60 es podien trobar als voltants de l’ajuntament, recordant amb especial enyorança aquella edició
de tapes taronges de “Les virtuts del cagar” d’En Serafí
Pitarra i que en Miquel certifica que es podia comprar,
d’amagatotis, al carrer Ferran al cantó d’una farmàcia.
Sols em resta agrair novament a En Joaquim el seu encert en penjar les fotografies al grup i l’amabilitat de
presentar-me i organitzar una vetlla memorable amb
en Miquel, que amb tertúlia inclosa va depassar la 1 de
la matinada, deixant molts temes oberts. Està clar que
en Miquel, tard o d’hora s’haurà d’apropar a la nostra
associació, doncs no hi ha com ser un col·leccionista
políticament incorrecte!
Marc Ignasi

Exposicions
Sant Vicenç de Castellet

Espai Ateneu
Biblioteca Salvador Vives Casajuana
Plaça de l'Ajuntament, 10

Del 5 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019
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Els caganers de tinta
d'en Ferran Martí

C

om cada any des de l’any 2009, durant el mes
d’octubre, artistes, dibuixants i il·lustradors
d’arreu del món se sumen al repte d’Inktober,
exercici creatiu que es va fer viral a través de
les xarxes socials fins a convertir-se en una pràctica per
a tothom. La va posar en marxa ja fa 9 anys l’il·lustrador
Jake Parker per tal de millorar les seves habilitats en
l’àmbit de la il·lustració i per a desenvolupar bons hàbits
de dibuix.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és lluitar contra la procrastinació típica entre ments creatives, és a dir, és un bon
exercici per a deixar d’ajornar el propòsit, sempre pendent, de millorar cada dia com a il·lustrador. Les regles
per a participar són molt senzilles: en primer lloc, s’ha de
fer un dibuix a tinta (es pot dibuixar primer amb llapis);
en segon lloc, es pot enganxar-lo a la nevera o bé si vols es
pot compartir-lo a través de les xarxes socials, incloent-hi
el hashtag #inktober i també el del mateix any, en aquest
cas #inktober2018, la qüestió és compartir el teu art amb
algú; per últim, es recomana repetir aquest hàbit durant
tots els 31 dies del mes d’octubre per tal d’adquirir una
bona pràctica de dibuix.
Des de l’any 2016 es publica un llistat amb propostes a mode d’ajuda per inspirar als participants sobre
què dibuixar i que dóna peu al tema del dibuix a fer el
dia corresponent, encara que si es tenen les idees clares o et marques una temàtica a seguir no és necessari
utilitzar-lo. Per a més informació visiteu el web oficial
www.inktober.com.

Enguany, el nostre Caganer de l’Any 2018, en Ferran
Martín, reconegut il·lustrador, ninotaire i humorista
gràfic, ha decidit participar-hi seguint la temàtica dels
Caganers, la qual cosa emfatitza encara més que avui al
Sopar de Nadal se li atorgui el guardó que rebrà de part
de tots els socis, sòcies i assistents. Des de l’1 fins al dia
31 d’octubre, dia rere dia hem seguit i compartit per les
xarxes socials el repte de l’Inktober d’en Ferran Martín:
un dibuix fet a tinta cada dia d’octubre on apareix la nostra figura més estimada, el Caganer!!!
Xavier i Ignasi Nubiola

Exposicions
NADAL ALS MERCATS

Exposició dedicada a la figura del caganer

Barcelona

Mercat d'Horta

C/ Tajo, 56 · Barri Horta

De l'1 de desembre de 2018
al 31 de desembre de 2018
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Memòria d'Activitats 2017

L

es activitats desenvolupades
per l'Asssociació, com cada
any, han estat múltiples i diverses. L'Assemblea General
va tenir lloc el dia 5 de juliol al vespre
a la societat gastronòmica EUSKALZALEAK. Van assistir-hi 32 associats
i en total 40 persones. El sopar es va
cuinar sota la direcció d’en Joan Lliteras, en Jaume Juncosa, en Xabier Añoveros, en Pascal Gonzalez i en Xavier i
Ignasi Nubiola. Es varen repartir uns
caganers regalats per la Fundació Maresme de Gent Discapacitada als socis
assistents, com a record i per engrandir
les seves col·leccions respectives. Es
varen lliurar diplomes als nous socis i
es va escollir com a Caganer de l’Any
al restaurador Jordi Roca i al comunicador i artista Franc Aleu, creadors de
l' Òpera Samfaina per la seva defensa i
propagació de la nostra figura.
Les tradicionals exposicions varen ser
dos i es van celebrar al Centre Comercial L’Illa de Barcelona i a la Casa de
Cultura de L’Arboç. Varen proporcionar les figures d’aquestes exposicions

els socis Iolanda Marchueta, Gloria
Ollé, Xabier Añoveros, Xavier i Ignasi
Nubiola, Laura Cendrós, Xavier Borrell, Mikel Alsina i Robert Rovira. Totes les exposicions van ser visitades per
molta gent amb el beneplàcit i satisfacció de tots els visitants. A més, a la de
L’Illa, es va posar un "photocall" amb
dos caganers (noi i noia), amb un forat
a la cara, on la canalla hi podia posar
les seves cares. Es van fer moltíssimes
fotografies!
El sopar anual de Nadal es va celebrar,
com als darrers anys, al Hotel Yurban
del carrer Trafalgar de Barcelona el
dia 13 de desembre. Van assistir-hi 56
persones i, com cada any, es va lliurar
el guardó de Caganer de l'Any, que va
correspondre al restaurador Jordi Roca
i al comunicador i artista Franc Aleu,
creadors de l' Òpera Samfaina. Els va
presentar la Iolanda Marchueta i els
guardonats van agrair-ho amb unes
simpàtiques paraules. Es va regalar als
assistents, com en els darrers anys, dues
noves postals de reproduccions de caganers antics.

Varen sortir dos nous números de "El
Caganòfil", el 50 i el 51, a les dates acostumades de juny i desembre. El primer,
de 20 pàgines, per commemorar que es
tractava del núm. 50, amb notícies, fotografies, entrevistes i diversos articles
de Xavier Borrell, Xabier Añoveros,
Xavier i Ignasi Nubiola, Jordi Sarrate, Joerdi Arruga, Marc Ignasi Corral,
Joan Lliteras, Thorsten Stielow, Iolanda Marchueta, Nerea Rodriguez i Jordi Casals. El segon, de 8 pàgines, amb
articles de Jordi Arruga, Roser Mitjà,
Xavier i Ignasi Nubiola, Jordi Sarrate,
Marc Ignasi Corral, Xabier Añoveros i
un petit conte de Mireia Vidal.
La Junta Directiva es va reunir en sis
ocasions en les que es van tractar els
habituals temes i es van preparar i organitzar les diverses activitats que van
tenir lloc al llarg de l'any.
El nombre d'afiliats al 31 de desembre
era de 98.
Xavier Añoveros

Exposicions
Barcelona

C/ Doctor Dou, 7

Del 29 de novembre de 2018 al 7 de gener de 2019

Sabadell

Casal Pere IV, Rambla 69

Del 21 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019

Més informació a:
Consell de Redacció: AMICS DEL CAGANER
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www.amicsdelcaganer.cat
info@amicsdelcaganer.cat

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

