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La veu del caganer

l vaig veure per primer
cop en un marge prop de
Puigxoriguer. Era clavat
com el de la fotografia
que m'acompanya. Fent les seves feines, i fumant picadura.
T'he vist passar moltes vegades. Avui
t'has parat i endevinat. No sempre
em veuen. Cal tenir-ne ganes. És fonamental el mirar i l'observació. No
són el mateix. La mirada va cap endins i s'ajunta amb totes les mirades

emmagatzemades. Quan t'ho expliquis, observaràs que tens la teva manera de veure'm i de totes les coses
vistes.
No havia sentit parlar a un caganer.
Escoltava els seus raonaments i l'observava sorprès.
Fa més de dos cents anys, diuen, de
la meva naixença. Hi ha un temps
llarg de silenci, només de presència.
I només de fa poc, escriptors o es-

tudiosos han començat a dir coses
sobre mi. Que si significo això, que
si serveixo per animar el pessebre ensopit, que si sóc irrespectuós, i tota
mena d'idees que suggereixo. Sempre estic callat. I només si parlo, és
per orientar a aquell que s'ha m'ha
fet seu. Acostuma ser una veu feta de
temps. I del sons acumulats durant
anys. Des d'on sóc, quiet, contemplo
i m'explico tota la natura. Muntanyes
i planes. Rius i mars. I tota mena de
gent i animals que l'habiten. Crec
endevinar que ja comences a fressar
per aquests itineraris silenciosos que
et parlen en veu potent...
Anava afirmant amb el cap les raons
sàvies exposades.
Pel teu semblant et demanes i em
demanes una perennitat. Recorda
que vaig originar-me amb fang. Un
material que a la llarga es fondrà o
trencarà. Només qui m'observi em
reviurà. Puc passar per variacions
i facècies fins arribar a tornar a ser
terra o oblit. Pel mig les glòries i vanaglòries que vulgueu atorgar-me.
Però sobretot, el plaer d'haver sigut
de referència i de gaudir de petits i
grans. I després... Un altre dia ja continuarem la jugada, ja fosqueja.
Retornava a casa ressonant-me la
veu, les idees i la seva presència. Caldrà tornar a buscar-lo.
Jordi Sarrate
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Sopar d’hivern 2018

E

l 4 de desembre, a l’hotel
Yurbban de Barcelona,
la flor i nata mundial del
món caganòfil, es va congregar per celebrar el sopar d’hivern
de l’associació. Com ve passant els
darrers anys, la trobada va ser molt
concorreguda, ningú es volia perdre un dels esdeveniments més rellevants de l’any, el lliurament del
guardó al “Caganer de l’any”. L’any
passat va recaure sobre l’humorista
gràfic, caricaturista i il·lustrador Ferran Martín. Com sempre no varen
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mancar a la convocatòria els nostres
consocis d’Oregon, també tinguérem
socis d’Andorra i Madrid, a part dels
habituals aborígens catalans.
Abans del sopar es va muntar un petit basar dedicat al món caganer així
com a obra original del mateix Ferran Martín. Després es va passar a
una de les fases més importants per a
un caganer, la de la incorporació de la
matèria primera a reciclar, per entendre’ns el sopar. Ja en el temps de les
postres, l’Ignasi i en Xavier Nubiola
ens varen posar al dia sobre les xar-

xes socials de l’associació, en Mañà
i l’Arruga varen presentar la reedició
del seu llibre “El caganer” una edició
revisada i ampliada del seu anterior
llibre i on s’hi fa també un repàs del
caganòfil. A continuació la webera
major Iolanda Marchueta va presentar el nostre guardonat junt amb una
revisió de la seva trajectòria i el lliurament del guardo. En Ferran ens va
obsequiar amb un discurs breu, contundent i afí a la causa caganera. Per
als qui no vareu tenir la sort d’assistir
al sopar aquí us el transcric:

“Bona nit, amics i amigues del caganer.
Déu n’hi do! Com està el pati... Sembla com si un munt de caganers s’haguessin posat d’acord per veure qui la fa més grossa, oi?
Bé, aparquem l’actualitat un moment.
L’humor és com fer caca, el resultat és imprevisible, de vegades, sorprenent i
altres cops, costa de fer. Així doncs, els dibuixants fem com els caganers: amagats de la vista de tothom, solitaris, ens desfoguem en un racó i ens quedem
bena gust: El caganer sí que em representa!
Els ninotaires, com els caganers, som part de la cultura popular. M’enorgulleix formar part d’un repertori que ha engrandit altres caganers il·lustres
del món de l’humor: Buenafuente, Toni Batllori, Pilarín Bayés, Ventura i
Coromina, Werens, Albert Pla, Tortell Poltrona... En aquest punt voldria
tenir un record per a tots ells i per a tants d’altres que m’han influït i precedit
en el noble art de la ironia, la sàtira i el sarcasme.
El caganer és irreverència, és tradició i el nostre país té tradició de fer bones
merdes gràfiques: des de la revista el Cu-cut, passant pel Papus, les historietes
Bruguera, el TBO, el Cavall Fort, el Jueves... Totes elles publicacions fetes
aquí. Queda demostrat que els catalans i els caganers, com diu el filòsof, fem
coses.
El caganer ressol el seus problemes a base de fer caca. Proposo, doncs, fer com
fa el nostre amic:
Que la banca sotmet la justícia, fem caca.
Que ens pugen els impostos, els autònoms, fem caca.
Que ens visita un monarca qualsevol, fem caca.
Que no sabem quina jugada mestra tocar fer, fem caca.
Hi ha pressions que s’han de deixar anar, per pura força natural. Potser no
resoldrem gaires coses, però almenys ens quedarem ben descansats.
Moltes gràcies, amics i amigues caganers.
Força i molta merda!”

Després del flamant discurs, el respectable va aprofitar l’avinentesa per
aconseguir el seu autògraf. Home de
món i experimentat ja va venir preparat per a tal contratemps. El resultat és que el socis el vàrem mantenir
esclavitzat tota la segona part del sopar. Amb la més gran de les bonhomies que una artista homenatjat pot
tenir, es va dedicar a fer la caricatura
de tots els que la hi varen demanar,
això sí, fins que el bloc de dibuix que
va dur es va acabar.
Ja veieu doncs el què us vareu perdre
els que no poguéreu assistir al sopar.
Marc Ignasi Corral
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El Cagatrooper Cubeecraft

E

ls socis i sòcies heu rebut
aquest any a l’Assemblea
d’Estiu aquest magnífic
obsequi: es tracta del Cagatrooper Cubeecraft (Caganer +
Stormtrooper), el Caganer en forma
de retallable dels d’«Aquesta no és la
pàgina que busqueu», primera pàgina
a Facebook i a Instagram en català
dedicada a “La Guerra de les Galàxies”, i dissenyat per Astroworks,
empresa que es dedica al disseny de
merchandising personalitzat relacionat amb el món del cinema, la televisió i els còmics.

encàrrec tan fantàstic ja que els beneficis els destinaran a la seva obra
benèfica. Moltes gràcies per tot, que
la força us acompanyi! Per més informació podeu entrar al seu bloc:
http://aquestanoeslapaginaquebusqueu.blogspot.com/.
Per últim, us animem a que munteu
el Cagatrooper i envieu una foto que
serà publicada al proper Caganòfil.
Ignasi i Xavier Nubiola Briera

Aquest caganer retallable es tracta
d’una edició especial i limitada ja
que inclou el logo dels Amics del
Caganer i, com posa a la làmina, està
basat en el disseny del caganer tradicional en format cubeecraft que va
fer el 2010 com a felicitació de Nadal
el nostre company i soci Xavier Boronat i Llop. Podeu trobar aquesta i
totes les altres felicitacions de Caganers a la seva web: http://www.corporeixon.com/wp/caganers/.
Els cubeecrafts són una derivació
dels coneguts papercrafts i són uns
retallables geomètrics en 3D amb un
cap en forma de cub que avui en dia
estan molt de moda ja que són fàcils
de muntar, i no es requereix ni cinta
adhesiva ni cola, només cal descarregar i imprimir amb un paper DIN
A4 gruixut el corresponent model,
tallar amb un cúter i plegar. A la web
http://www.cubeecraft.com/ que va
crear el 2007 en Christopher Beaumont a part de la plantilla original, es
poden trobar models ja fets de personatges de videojocs, de sèries de televisió, de pel·lícules, de còmics, etc,
tots ells de manera gratuïta.
Estem molt contents i agraïts d’haver confiat amb en Joan Casadevall
Rovira (administrador de la pàgina)
i els d’«Aquesta no és la pàgina que
busqueu», i d’haver-los fet aquest
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Uns 500 caganers ocupen
el Casal Pere Quart de Sabadell

A

mb aquest títol comença l’article de Nació Digital que es
fa ressò de l’exposició realitzada el passat Nadal, si recordeu
fa dos anys vam lliurar el guardó de Caganer de l’any a
Werens pel mural d’un caganer que va realitzar a la seu de
l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, allí va sorgir la proposta de fer
aquesta exposició a la ciutat vallesana.
Al rovell del ou de Sabadell, a la Rambla, al Casal Pere Quart, entre
el 19 de desembre i el 5 de gener hi vam exposar uns 500 caganers,
compartint sala amb figures de pessebre de l’Agrupació Pessebrista, si
no recordo malament sols hem fet 3 exposicions conjuntes amb pessebristes de les més de 120 que hem fet al llarg de la nostra història.
El cartell anunciant l’exposició, que es va repartir per tot Sabadell, estava realitzat per Werens i va atreure molta gent a visitar l’exposició.
Tothom que entrava anava directe a veure les vitrines dels caganers i
durant la inauguració, l’alcalde sols preguntava per la figura més popular del pessebre català, ja ho sabem: allí on va el caganer, triomfa!!!
Xavier Borrell
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Exposició
al Mercat d’Horta

L

’exposició
del
Mercat
d’Horta es va inaugurar el
dissabte 15 de desembre
del 2018 i es va donar per
clausurada el 12 de gener del 2019.
Ha estat la primera exposició que
l’Associació Amics del Caganer ha
organitzat en un mercat municipal
en els seus 29 anys de història. En tot
aquest temps hem muntat exposicions en espais molt diversos (museus,
escoles, biblioteques, centres culturals
i també en botigues i centres comercials) però aquest cop era la primera
vegada que es feia en un mercat.
A vigílies de Nadal, vam rebre un
e-mail del Mercat d’Horta demanant-nos si els podíem cedir el Photocall que havíem utilitzat a L’Illa
Diagonal durant el Nadal del 20172018. Uns dies més tard, en una conversa telefònica, i de manera improvisada, va sorgir la idea... Dit i fet, ens
vam plantejar transformar un espai
en desús en un mostrador de caganers entre verdures, carn, aviram, llegums, xivarri i carrets de la compra.
Teníem el repte d’omplir una parada
de grans dimensions, més de 5 metres
de llarg i 0,7 m de profunditat. Van
ser quasi tres hores de feina però el
resultat va valer la pena. Mentre els
paradistes miraven encuriosits el nostre dispositiu i organització, els veïns
del barri que venien a fer la compra
quedaven ben sorpresos per aquesta
iniciativa. Els més menuts posaven
els dits a l’aparador i no paraven de
repetir “mira mare/pare ..caganers,
molts caganers”.
La mostra anava acompanyada de
cartells explicatius sobre l’origen del
caganer i de l’associació i també del
photocall dissenyat pel Xavier Boronat.
La valoració va ser molt positiva i ja
estem pensant en poder repetir-ho
més endavant. Una manera d’apropar
les tradicions a peu de carrer i de revitalitzar espais tancats.
Agraïm al Mercat d’Horta i als seus
paradistes la seva acollida i el vermut
que ens van oferir als voluntaris que
hi vam participar.
Iolanda Marchueta
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Exposició de Caganers
a Sant Vicenç de Castellet

S

ant Vicenç de Castellet és
un municipi situat al sud
del Bages, a uns 10 kilòmetres de Manresa i amb 9.200
habitants. Té més de mil anys d’història documentada, i no ha tingut
sempre el mateix nom, per exemple,
a mitjans del segle XIX es deia Castellet y Vallhonesta.
Una de les bases de l’economia local
és l’explotació de la pedra calcària,
amb un acabat molt similar al marbre, popularment identificada com a
“pedra Sant Vicenç”.
El dia 13 de desembre del 2018 es va
instal·lar i inaugurar l'exposició de
caganers a la Biblioteca Municipal,
un magnífic edifici de nova planta
situat al centre de la vila. Hi havia un
total de nou vitrines on vam poder
posar caganers, llibres i Caganòfils,
tres vitrines al vestíbul d’entrada a la
Biblioteca i sis a l’Espai d’Exposicions.
L’acte va ser inaugurat per la Regidora de Cultura, qui va dir unes
paraules davant del públic assistent
al petit auditori que hi ha a la Biblioteca. En Xabier Añoveros va
explicar l’objectiu de l’associació i de
les exposicions nadalenques. A continuació dos actors locals van fer una
representació divertida sobre l’origen
del caganer, acompanyada d’unes
transparències.
El dia 9 de gener vàrem recollir els
caganers exposats. Els responsables
de la biblioteca ens van manifestar la
seva satisfacció per l’èxit de públic, i
ens van obsequiar amb dos llibres a
cadascun dels tres expositors.
Joan Lliteras
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Caganers - Cagabens
Col·lectiva de Nadal 2018

A

mb aquest títol els membres de l'Associació de Ceramistes de Catalunya van organitzar, a la seva seu, una variada i rica mostra de
figures de ceràmica al·legòriques al caganer i el seu entorn, en una
visió poc tradicional de la nostre estimada figura nadalenca. Aquí
mostrem un petit recull de les peces exposades.
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Sortides caganòfiles

E

n un diumenge de maig
molt assolellat, vàrem reunir-nos un grup d’amics
del caganer per poder gaudir a fons del Museu del Caganer de
Centelles, acompanyats del seu creador, en Jordi Sarrate. Després de les
interessants explicacions varem acabar amb un bon dinar al Restaurant
Can Llavina, on en Jordi va demostrar, un cop més, les seves bones condicions comunicatives.
Una bona trobada i més especialment
per fer grup al voltant del nostre estimat caganer.
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Santa Llúcia 2018

I

matges de la tradicional visita
que duu a terme el nostre amic
Jordi Sarrate a diferents figuraires de les fires de Santa Llúcia
que es fan al nostre país, i del tradicional esmorzar de l’associació a la Xocolateria Dulcinea del carrer Petrixol
el dia que s’obre la Fira de Nadal a la
plaça de la Catedral de Barcelona.

Curiositats caganòfiles
Escultura gaudint de l'entorn
Reciclatge de materials

Ninot de neu xafarder

Espais inversemblants
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Les xarxes socials
dels Amics del Caganer

D

es de l’any 2014, a part de la magnífica web
que ja teníem la nostra associació va començar a tenir presència en el món de les xarxes
socials. Des d’aleshores, la difusió de la figura
del caganer s’estén arreu del món gràcies a la col·laboració
dels socis i sòcies i d’altres caganòfils que ens comparteixen
informació, tots ells ambaixadors i ambaixadores d’aquesta
figura tan nostrada. Alguns d’aquests socis i sòcies s’encarreguen de gestionar aquestes xarxes socials i pels que no els
coneguin encara es fan anomenar “Junta Webera” o “Caganers Weberos” per als amics i amigues. Si algú més vol
formar-hi part té les portes obertes, i si encara no us heu
decidit us hem de dir que de tant en tant queden per fer
petar la xerrada.

La primera xarxa que es va engegar va ser el Facebook
(19/04/14), actualment té 1.125 seguidors i és on es comparteixen fotos d’esdeveniments, exposicions i trobades i
també algunes curiositats. El Twitter va aparèixer mesos
més tard, al 21 de novembre de 2014, actualment té 710
seguidors i és on es tuitegen i retuitegen fotos d’esdeveniments, exposicions i trobades. Ja al febrer de 2016 va aparèixer el Pinterest, actualment té 34 seguidors i és on es
col·leccionen per temes com si fos un catàleg diferents fotos
i vídeos del món caganòfil. El 24 de novembre de 2017 es
va crear l’Instagram, actualment amb 320 seguidors, on es
comparteixen imatges curioses i d’interès caganòfil. Per últim destacar el Telegram (25/11/17), que es fa servir com a
canal de comunicació per compartir la informació de la web
i les diferents xarxes socials i que compta amb 11 membres.
Us animem a que entreu a la nostra web on trobareu informació relativa a l’associació i des d’allà també accedireu
a cadascuna de les xarxes socials. Ah, i no us oblideu de
seguir-nos!!!
Ignasi i Xavier Nubiola Briera
Consell de Redacció: AMICS DEL CAGANER
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