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Editorial Ja som de la Junta!

A

ra fa uns mesos, al mes
d’abril d’enguany, el Xavier Borrell i la Iolanda
Marchueta ens van oferir
la possibilitat d’entrar a formar part de
la Junta Directiva de l’Associació dels
Amics del Caganer coincidint que a
l’Assemblea d’Estiu hi havia eleccions.
Nosaltres ara ja fa quatre anys que ens
vam fer socis i de bon grat vam acceptar
aquest oferiment, donat que ja portem
uns quants anys col·laborant de forma
activa escrivint articles pel butlletí d’El
Caganòfil, piulant al Twitter i difonent
la figura del Caganer a les xarxes socials, assistint a les Assemblees d’Estiu i
Sopars de Nadal, participant a d’altres
activitats que s’organitzen i més recentment col·laborant en alguna de les exposicions que organitza l’Associació.
És per nosaltres un gran honor formar
part de la vuitena Junta de l’Associació, de la qual justament a la passada
Assemblea de socis, celebrada el passat mes de juny, el nostre President el
Xavier Borrell va revalidar el càrrec, i
en seguiran formant part la Iolanda
Marchueta (Vicepresidenta), el Xabier Añoveros (Secretari), la Glòria Ollé
(Tresorera), el Miquel Alsina (vocal i
responsable d’El Caganòfil) i el Marc
Ignasi Corral (vocal). Si algú més vol
formar-ne part que ens ho comuniqui,
el rebrem amb els braços ben oberts.
Encara recordem el primer dia que
vam decidir fer-nos socis, ara ja fa 4
anys, precisament quan la Pilarín Bayés
va ser guardonada com a Caganera de
l’Any, deu n’hi dó com passa el temps!
Nosaltres ja portàvem força anys col·
leccionant caganers i va ser a través
dels Caganers de Caldes que vam tenir

constància que hi havia una associació
que cada any organitzava un sopar de
Nadal en el qual s’atorgava el guardó de
Caganer de l’Any. No va ser fins passats
uns anys, aprofitant que pel 25è aniversari de l’Associació es va publicar la tesi
de la Linda Wormsbecher, la primera
dedicada a la figura del Caganer, vam
decidir assistir al sopar de Nadal. Va ser
una gran vetllada en què vam gaudir
molt, vam conèixer altres apassionats
del caganer, i gràcies a la Iolanda i el
seu entusiasme i empatia, i altres ‘malalts’ del caganer que hi havia a la nostra taula ens van acabar d’engrescar per
fer-nos socis.
A les portes del 30è aniversari de l’Associació volem aprofitar l’ocasió, tal com
s’ha fet en anteriors caganòfils (números 13, 21, 22, 26 i 45), per animar als
socis i sòcies a seguir contribuint i col·
laborant a les diferents activitats (or-

ganització exposicions, elaboració d’El
Caganòfil, Assemblea anual, sopar de
Nadal i entrega de guardó de Caganer
de l’Any, etc.) que des del principi han
estat els fonaments principals perquè
l’Associació hagi perdurat fins els nostres dies.
En definitiva, els objectius de la nova
Junta són seguir engrescant als socis i
sòcies perquè participin en les activitats col·lectives de l’Associació, seguir
treballant perquè puguem disposar algun dia d’una seu on puguem guardar
el material i fer reunions, i per últim,
seguirem persistint fins a la consecució
del desitjat Monument al Caganer que
tots volem a la ciutat de Barcelona.
Us desitgem Bones Festes i Bon Any
2020!
Ignasi i Xavier Nubiola Briera
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Exposicions
Mataró

Associació de Pessebristes de Mataró

C/ Alarcón, 27 (cantonada C/Enric Prat de la Riba)

Del 8 de desembre del 2019 al 12 de gener del 2020

E

nguany trobareu a la 91a Exposició de Pessebres dels
Pessebristes de Mataró, una magnífica Exposició amb
molts Caganers! Ens fa moltíssima il´ lusió poder collaborar per primera vegada amb aquesta entitat que va
ser fundada l’any 1935 (una de les més antigues de Catalunya) l’objectiu de la qual és promoure el concurs públic de pessebres de la
ciutat de Mataró (que se celebra des del Nadal del 1926). A més,
l’any 1980 es va inaugurar l’Escola de Pessebrisme, de lliure inscripció, amb la qual es pretén assegurar el futur del pessebrisme a la
ciutat de Mataró. Des de l’any 2015 estan ubicats a l’antic parvulari
de l’escola Menéndez y Pelayo, a uns 13 minuts caminant des de la
Plaça Santa Anna (segons el Google Maps).
Per a més informació visiteu el seu web: https://www.pessebresmataro.org/.
També us recomanem que aneu a la Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal de Mataró (del 30 de novembre al 23 de desembre
del 2019 a la Plaça Santa Anna), considerada una de les fires més
destacables de Catalunya d’aquestes característiques, tant pel seu
emplaçament com per la qualitat dels productes que s’hi ofereixen.
Més informació: http://www.firanadal.com/firanadal/Benvinguts.html.

Solsona

5a Fira del Tió

Claustre de la Cateral

Dia 7 de desembre
de 2019
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Quico Sallés
Caganer de l'Any 2019

C

om cada any una persona
més pública que anònima és elegida com a caganer de l’any per la seva
contribució, volguda o no, a la divulgació de la figura tan nostrada. Enguany aquest guardó, sols cobejat per
ments privilegiades i/o excepcionals,
ha recaigut en el periodista Quico
Sallés, qui serà el primer en rebre’l
per haver fet de caganer vivent. Bé
cal especificar, doncs tots els vius
som caganers vivents, en Quico, com
si d’un actor dels pastorets es tractés,
el darrer Nadal va fer de caganer en
el pessebre amb el que el programa
FAQs va obsequiar a la seva audiència. No té cap sentit que us descrigui
una escena de tots coneguda, la del
caganer en actiu, però per aquells
de vosaltres farts de les fake news o
de les notícies distorsionades us en
podeu fer paga veient el vídeo del
programa a: https://www.ccma.cat/
tv3/alacarta/preguntes-frequents/elpessebre-del-faqs/video/5808227/ on
a partir del temps 1 min 52 segons
el podreu admirar amb tota tranquil·
litat ja que es tracta d’una filmació
apta per a tots els públic, doncs no
s’hi veuen ni les parts pudendes ni
les pudentes. Tot dins de la més sublim i estricte correcció política i
mai no millor dit!
No cal dir que ens darrers anys estan proliferant els candidats a caganer de l’any la qual cosa fa que
les votacions siguin més renyides
i amb presentació oficial de candidats. Les eleccions han passat de fer
una revisió asèptica dels mèrits dels
candidats a promocions acolorides
i amanides la qual cosa fa més difícil saber si es premia al candidat o
la seva presentació. Però no dic pas
això per treure cap mèrit al nostre

darrer caganer de l’any electe. En
Quico és una personatge polifacètic
a qui li ha tocat fer tots els papers
de l’auca. Encara que aquest llicenciat en dret el coneguem com a periodista que ha passat per medis tan
diferents com La Vanguardia, Nació
Digital o ElNacional.cat, ha fet de
tot, des de treballar en un escorxador a paleta o cambrer, per tant no
és d’estranyar que accepti esports de
risc com el d’airejar les natges en ple
hivern en mig de la natura televisiva
del programa de TV3 FAQs. Com
a curiositat, remarcar que d’entre els
altres col·laboradors que té el programa FAQs hi ha un altre caganer
de l’any, en aquest cas caganera, la
Pilar Rahola. Haurem de parar-hi
atenció doncs si la cosa continua per
aquests averanys potser ens sortirà
més a compte premiar al programa
directament i així poder mirar cap a
altres candidats.

Ara sols ens cal veure com serà el
discurs d’acceptació amb el que en
Quico pensa obsequiar-nos, no oblidem que el discurs del darrer caganer
de l’any i primer que en posterioritat
s’ha fet soci de la nostra associació, el
ninotaire Ferran Martín, va merèixer
la seva transcripció al Caganòfil per
a que tots aquells consocis que varen
tenir la desgràcia de no poder compartir el sopar nadalenc amb nosaltres el poguessin gaudir.
Aprofito per fer una crida, des
d’aquí, per a que els passats caganers
de l’any que encara són entre nosaltres, es facin massivament socis de
l’Associació d’Amics del Caganer.
Marc Ignasi
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Aquests caganers
són una autèntica obra d’art!

A

meitats de juliol vam rebre un mail de la Galeria
Contrast. Ens informaven que estaven fent una
reorientació de la galeria i, revisant
el seu inventari, hi havia uns caganers d’una exposició celebrada al desembre de 1997. Els volien entregar
a l’Associació Amics de Caganer per
tal que es poguessin mostrar en el
lloc on els corresponia.

diferents, organitzada per Antònia
Boixadós i Alain Moreau a la galeria Contrast de Barcelona del Carrer
Consell de Cent. La mostra estava inspirada en una reflexió plàstica sobre
el caganer i el seu valor simbòlic com
a element tradicional català, i el seu
manifest es referia a “un irreverent que
proclama als quatre vents, i en un acte
apassionat d’afirmació individual, el
seu dret a cagar … sense tron!”

Al desembre del 1998, en Joan Lliteras, President de l’associació en
aquells moments, ja havia deixat testimoni d’aquella exposició a l’editorial del Caganòfil número 13:

En el Caganòfil 27 (any 2005), al
“Racó de Curiositats”, també apareixia una imatge d’un caganer produït
per Ricard Aymart, que va formar
part d’aquella exposició.

“Vet aquí una nova denominació que
cal afegir a les ja conegudes de caganer,
cagador, home que caga, etc… Va ser
ideada el Nadal del 1997 amb motiu
d’una exposició de caganers realitzats
per 60 pintors, escultors, il·lustradors
i ceramistes de generacions i cultures

Tornant al juliol 2019, tan aviat com
vam poder, vam respondre a l’oferta
de l’Antònia, directora gerent de la
galeria i ens vam presentar a Consell
de Cent 281 a recollir els caganers.
Hi anàvem amb il·lusió, encuriosits
i també agraïts.

Josep Moscardó
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Un parell de caixes farcides de figures protegides amb plàstic-bombolla. En total 12 exemplars han estat
entregats a l’Associació Amics del
Caganer.
També ens va deixar 70 diapositives
amb les fotos de les peces exposades
al 1997 i els seus autors. Les diapositives han estat digitalitzades i les
imatge ja formen part del patrimoni de l’associació i, per tant, de tots
els socis i sòcies. Mirarem de crear
una “expo virtual” per poder reviure
i gaudir d’aquestes extraordinàries
creacions artístiques.
Les obres han estat cedides amb
l’objectiu de que puguin ser mostrades en les exposicions en que l’Associació participa cada Nadal i corresponen als següents artistes:

Philippe Lavaill

Jordi Sugrañes

Benjamí Tous

Quart Creixent (Rosa Vila-Abadal i Jordi Marcet)

Meritxell Duran
En nom de l’ Associació Amics del Caganer, de tots els socis i sòcies, volem agrair a l’Antònia Boixadós i artistes la cessió d’aquests
exemplars reconeixent-ne el seu gran valor artístic.
Rein de Lege

Iolanda Marchueta i Hereu
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Trending Topic caganòfils

A

partir d’aquest Caganòfil iniciem aquesta nova
secció, en la qual us
anirem ressenyant aquelles publicacions més destacables que
hem anat difonent a través de les
nostres xarxes socials: Facebook,
Twitter, Pinterest i Instagram.
A continuació us destaquem algunes de les publicacions que
han tingut més ressò a les nostres xarxes.

El gran tractat de la caca

‘El gran tractat de la caca’ (2016)
és un llibre interessant que parla
d’un tema tabú com és la merda i
del qual hauríem de parlar-ne i saber-ne més coses. Enguany per Sant
Jordi ens vam assabentar pel Twitter que l’autor del llibre, en Martín
Piñol, signava a La Llama Store,
una botiga especialitzada en humor,
i no vam deixar escapar l’ocasió de
conèixer-lo i d’aconseguir una signatura. Més informació: https://lallamastore.com/collections/libros-dehumor?page=2

Petards caganers per
la Revetlla de Sant Joan

El ‘petard caganer’ de l’empresa Petards CM ha estat una de les sensacions de la Revetlla de Sant Joan
2019. Anteriorment havia sortit al
mercat el ‘gos caganer’, però aquesta nova versió sens dubte ha tingut
molt bona acollida entre la canalla
i el públic adult perquè recorda el
caganer del pessebre. I si voleu tornar a repetir l’experiència ara també
el podeu adquirir per a fer un regal original per a l’amic invisible o
per a aquestes Festes de Nadal. Més
informació: https://caganer.petardoscm.com/

El caganer més mític de la Boqueria
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Des del passat mes de juliol el Juanito del mític Bar
Pinotxo ubicat a l’emblemàtic Mercat de la Boqueria ja
té el seu Caganer fet per encàrrec als Caganers de Caldes. El Juanito als seus 86 anys, amb el somriure que
el caracteritza i el seu bon humor, segueix sent l’ànima
del bar. Al llarg de la seva vida ha rebut molts reconeixements, però mai cap en forma de caganer. És per
aquesta raó que per retre-li homenatge vam decidir ferli entrega del seu Caganer. Mai oblidarem la visita que
vam fer-li i el moment en què vam fer-li l’entrega. Si
el voleu veure de prop aneu-hi i de pas degusteu algun
dels plats que cuinen, estan per llepar-se els dits! Més
informació: http://pinotxobar.com/

Ferran Martín, Caganer de l'Any 2018

L’any passat el Caganer de l’Any 2018 va ser el Ferran Martín, humorista gràfic, caricaturista i il·lustrador.
Abans de donar-li el merescut guardó, el 23 de novembre de 2018 va fer la xerrada “Humor gràfic, caganers i
tifes” a La Llama Store (C/de Villarroel, 34, Barcelona).
Ja al Sopar de Nadal 2018 ens va complaure amb dibuixos, punts i postals de Caganer que podíem adquirir.
I ara al Sopar de Nadal 2019 seguim gaudint encara
més amb nous dibuixos, postals, punts, imants i d’altres
sorpreses!

Inauguració de la botiga Käthe Wohlfahrt

El dimecres 6 de novembre, concretament a les 12 h,
es va inaugurar al carrer dels Banys Nous, número 15
de Barcelona ‘Käthe Wohlfahrt’, la botiga alemanya de
decoració nadalenca més famosa del món, la més gran
de Barcelona en aquest sector i la primera que s’obre a
Espanya. El director va confessar durant la inauguració
que fa quatre anys, passejant pel Barri Gòtic, es va enamorar de la botiga que fins fa poc era la botiga centenària ‘La cistelleria Germanes Garcia’. Però ara l’esperit
de Nadal regna en aquest local i trobareu ornaments de
vidre com per exemple, la Moreneta, la Sagrada Família, les xemeneies del Palau Güell, el Taxi de Barcelona
i no podia faltar el nostre estimat Caganer! Més informació: https://kaethe-wohlfahrt.com/es/Caganer.html?list
type=search&searchparam=caganer

Ignasi i Xavier Nubiola Briera

Més informació:

https://www.instagram.com/humor_caganer/
https://twitter.com/HumorCaganer

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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Memòria d'Activitats 2018

L

es activitats desenvolupades per l'Associació, com
cada any, han estat múltiples i diverses. L'Assemblea General va tenir lloc el dia
10 de juliol al vespre a la societat
gastronòmica EUSKALZALEAK,
van assistir-hi 42 associats i en total
48 persones. El sopar es va cuinar
sota la direcció d’en Joan Lliteras, en
Xabier Añoveros, en Juan Abásolo i
en Xavier i Ignasi Nubiola. Es varen
repartir un caganer als socis assistents, com a record i per engrandir
les seves col´ leccions respectives. Es
varen lliurar 12 diplomes als nous
socis i es va escollir com a Caganer
de l’Any al dibuixant Ferran Martín
per la seva defensa i propagació de
la nostra figura.
Les tradicionals exposicions varen ser tres i es van celebrar a Sant
Vicenç de Castellet, a l'Agrupació
Pessebrística de Sabadell i al Mercat
d'Horta. Varen proporcionar les fi-

gures d’aquestes exposicions els socis Iolanda Marchueta, Joan Lliteras, Xabier Añoveros, Fina Duñach,
Xavier i Ignasi Nubiola, Xavier Borrell i Rosa Espunya. Totes les exposicions van ser visitades per molta
gent amb el beneplàcit i satisfacció
de tots els visitants. A més, a la de
Sant Vicenç de Castellet es va posar
un photocall, amb dos caganers, noi
i noia, amb un forat a la cara, on la
canalla posant-hi les seves cares als
citats forats 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 4 de desembre. Van
assistir-hi 68 persones i, com cada
any, es va lliurar el guardó de Caganer de l'Any, que va correspondre
a la persona escollida per l'Assemblea, el dibuixant Ferran Martín. El
va presentar la Iolanda Marchueta i
el guardonat va agrair-ho amb unes

simpàtiques paraules i a més va fer
una caricatura dedicada a totes les
persones que li van sol´ licitar. 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 52 i el 53, a les
dates acostumades de juny i desembre, amb notícies, fotografies,
entrevistes i diversos articles de
Glòria Ollé, Jordi Arruga, Xabier
Añoveros, germans Nubiola, Xavier
Borrell, Iolanda Marchueta i Marc
Ignasi Corral.
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 102.
Xabier Añoveros i Trias de Bes

Activitats socials
Santa Llúcia 2019

Trobada de membres de l'Associació

Granja Dulcinea (C/ Petrixol) - 30 de novembre

Vilafranca del Penedès

El Caganer i el col·leccionisme de figures de pessebre
Conferència a càrrec de Miquel Alsina i Robert Rovira
Sala d'actes de l'Escorxador - 17 de desembre, a les 19 h

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