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Caganers en confinament

n el moment de redactar
aquesta editorial, encara ens
trobem al vell mig del confinament per obra i gràcia d’un
organisme, que no pas ser viu, que ha
monopolitzat l’atenció mundial, el nom
del qual m’estalviaré de citar.
Aquest confinament no està afectant
sols a les persones de pau i de bé, sinó
també a nins, joves, adults, gent gran,
malfactors i gent de mal viure, i com no
podria pas ser d’una altre manera, també
als caganers. Aquí no m’estic referint a
totes les persones i sers vius que fisiològicament excreten el resultat de la seva
digestió a través de l’anus sinó a la nostra
tan estimada i promocionada figureta.
Aquest confinament pot semblar virtual,
però no és pas així, projectes d’exposicions es veuen alterats i ens obliguen a
mantenir les nostres col·leccions recloses
a casa i protegides de mirades forasteres
(recordeu que encara no ens és permès
de rebre visites a casa d’amics i molt
menys d’estranys). Aquesta que acabo de
descriure, és la forma generalitzada de
confinament que està experimentant la
majoria de caganers, però no pas la que
una part important de la meva col·lecció
està patint. És cert i me’n declaro culpable! Culpable per deixadesa, desídia, i sobretot procastinació, bé això no és del tot
ben bé cert, també hi ha jugat un paper
més que rellevant la manca d’espai (una
de les desgràcies de ser proletari).

La manca d’espai i la participació en una
exposició de caganers van ser la causa
per la qual, una vegada ja de tornada a
casa, la caixa amb un centenar de caganers, ben embolicats, d’un en un en paper de diari, quedés arraconada i sense
obrir, condemnant-los no sols a la clausura sinó a la seva pràctica desaparició,
com si no els tingués.
Si es pregunta a molts col·leccionistes i
no col·leccionistes que també disposen
de varis caganers, on els tenen desats
o exposats, et responen que a les lleixes davant (o més ben dit darrera) dels
llibres. Aquesta petita franja de fusta,
aglomerat o materials alternatius, sol ser
una zona que sols pot tenir dues funcions, la d’emmagatzemar una segona
filera de llibres (si és prou ample) o posar-hi petits objectes que no tenen un
lloc pròpiament assignat, com poden
ser els caganers. És cert que d’altres sí
que disposen de lleixes sols destinades
als caganers o directament vitrines, però
aquest no és pas el cas generalitzat. Com
ja us deureu imaginar, les desgràcies no
solen anar soles i qui col·lecciona caganers probablement col·lecciona moltes
més coses; entre els membres de l’associació s’hi troben col·leccions tan dispars
com: agulles de corbata, barrets, imatges
de Sant Francesc, rajoles, instruments
en miniatura, punts de llibre, encenedors o màquines de fotografiar antigues,
per citar-ne algunes, i poques són les

col·leccions que no ocupen lloc. Per tant,
si tot va bé i es van sumant anys sense
deixar de perdre capacitat adquisitiva,
l’espai aprofitable, sol anar disminuint
de manera vertiginosa fins poder arribar
al moment dramàtic d’haver de decidir
quina col·lecció deixar de mantenir.
És cert que la mania de col·leccionar
fa que hom guardi de tot, doncs el col·
leccionisme no deixa de ser una variant
de recull, conservació i arxiu de memòria històrica palpable. De fet la majoria de museus del món no existirien si
al darrera no hi hagués hagut un gran
col·leccionista. Col·leccionar caganers,
no és sols mantenir una petita tradició
catalana viva a les nostres llars, sinó que
al mateix temps recull una evolució no
sols dels gustos estètics imperants en
cada moment sinó també de l’evolució
dels temps, els oficis i darrerament catàleg de referents polítics, esportistes,
famosos i altres personatges, reals o ficticis que d’alguna manera influencien la
societat del seu temps. Queda pendent
la gran tasca de recopilació, estudi a i
anàlisi profunda de les noves incorporacions en forma de personatges que
han ampliat el món del caganer, quines
han estat més exitoses i quines no han
despertat l’interès de col·leccionistes i
altres afeccionats. Algun petit intent
s’ha fet en motiu d’eleccions o comicis,
tant nostrats com d’altres països, on s’ha
pogut constatar la correlació entre les figures més venudes i els guanyadors dels
mateixos.
Aquest temps de clausura, pot ser un
bon temps per començar aquest estudi i
també per a desembolicar i trobar nous
forats a les lleixes pels meus caganers
confinats.
Marc Ignasi
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Quico Sallés

Caganer de l'any 2019

E

l darrer
caganer de
l’any ens va
obsequiar
amb un simpàtic, irònic
i periodístic discurs que
per manca de gravacions sols se n’han pogut
conservar els primers
7 minuts. Per a que en
quedi memòria escrita i tot esperant que
algun soci que disposi
dels minuts posteriors
enregistrat ens els faci
arribar, aquí podeu
llegir la transcripció del
seu discurs, de passada
aclarir-vos que veureu
entre claudàtors algun
aclariment meu per a
fer més entenedor el
discurs:

...Els personatges i el cap de guionistes
em truca i diu:

-Escolta, farem això, farem
el pessebre vivent i aquesta
tarda farem una reunió per
a distribuir els personatges i
sàpigues que seràs el caganer.
(silenci!)
-No dius que havíem de fer
una reunió per distribuir-los?
-Sí, però seràs el caganer.
Després sí que es varen barallar per qui
seria el rei, per no sé què, qui feia de
Melcior, de Baltasar, be tot això unes
bufetades, però el caganer ja me’l varen
endossar i mira, per gravar aquesta escena vàrem estar un hora i mitja. Perquè
és clar, això, segons el càmera la virtualitat de la semiòtica de la imatge, havia
de tenir, no sé si us hi heu fixat, hi havia una pala al mig perquè es veiés que
era un hort, perquè aquest personatge és
el que veu, però que no és vist, etc. i a
més a més volien que l’expressió fos la
que toqués. «No, no em doneu més cafè
d’aquest, que no ho faré aquí al davant
de la gent», perquè de fet, fer de caganer,
és l’últim acte íntim que ens queda. L’últim, és clar, era menjar, però ara l’últim
que ens queda és el de fer de caganer.
I d’aquí va una mica aquesta història,
no sabia que aquí em canviaria la vida
aquest esquetx. I de fet ha estat així, me
l’ha canviada. A tal punt és així que en

un dels viatges, anava al 75 aniversari del
desembarcament de Normandia, era el
mateix dia 6 al matí aproximadament, el
mateix dia que es feia la celebració del
desembarcament i feia tard al discurs del
Donald Trump i em truca [en Quico tot
assenyalant a la Iolanda], amb qui ja ens
havíem comunicat pel Twitter i diu:

«Mira escolta’m, soc la Iolanda de l’Associació dels Amics
del Caganer. Som seriosos, eh!
Ja quan et truquen i et diuen «som seriós» ... ja no saps que dir. A vegades et
truca gent i et diu, «mira jo soc un tio
serio, però aquesta nit han baixat uns extraterrestres a la terrassa de casa». Això
en passa, eh. De fet l’última vegada em
vaig trobar un senyor que estava convençut que fa uns 23 que es troba amb
uns extraterrestres a la riera de Marganell i li vaig dir:
-«Com parleu?»
-«Al principi ens costava. Però ara ja...
els tios el català el dominen prou».
I jo anava conduint cap a Normandia,
pensant que arribo tard, tots els veterans
se’m moriran ... i:

«no mira escolta’m, nosaltres
fem això de la nit del caganer,
el caganer de l’any, de veritat
que som seriosos i mira, t'hem
nominat.»
I jo vaig pensar: algú t’està fotent el pel.
Això deu ser algú d’un programa de ràdio que truca... i la conversava anar fluint, de la manera que és la Iolanda i em
diu:
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«perquè hauries de portar-nos proves de
la teva capacitat per merèixer aquest
premi, perquè després farem una candidatura i una final, etc.»
Sí, sí, sí, havia trobat alguns articles,
alguna cosa, perquè a mi realment la
figura del caganer sempre l’he tinguda com extraordinària. Bé, a casa
durant molts anys no he tingut pessebre però en canvi sí que he tingut
caganer. I vaig pensar, doncs escolta,
anem parlant d’això. I clar, quan arribo a Normandia el primer que faig
és, en compte de mirar-me els discursos, mirar-me la web dels Amics
del Caganer. I és una sensació un
mica... m’enteneu o no? Eh? Anarte allà a fer 1500 km i tota aquella
parafernàlia i tu mirant la web del
caganer, com a periodista .... d’ara
no me’n recordo, però una periodista
d’una televisió belga m’estava mirant
i deia «què mira aquest tio?»... Xaferdegen, això del amic del caganer...
i jo «no pateixis, no, no es nada de esto,
¡no, no!». I després vaig començar a
investigar i vaja els nervis ja se’m van
posar a sobre.
De fet vàrem quedar per esmorzar
[amb la Iolanda] i em va explicar com
era tot el ritual fins que em va dir que
hi haurà un moment que hauràs de
fer un discurs. I què expliques en un
discurs quan et fan caganer de l’any?

Ah, no pots dir als amics del caganer ..., no pots fer de periodista, és
a dir, en el sentit, molt fàcil, m’empollo l’Amades i la viquipèdia, faig
tres trucades, vaig a la fira de Santa
Llúcia i foto un reportatge allà, que
bueno... Vinc aquí i el recito i ja està.
Però aquesta gent ho saben tot del
caganer! De fet els fan! De fet tenen
una associació de caganers! Per tant
poca cosa més. Bé anirem a veure a
qui han donat aquest premi. I quan
veus la llista... A mi el què m’ha fet
content és que la Rahola s’ha posat
gelosa! Clar, vaig començar a veure
la llista, han fet al meu jefe, al Terrat
també i començo a veure els noms,
mare de Déu! I el vertigen és encara
més superior! I al final dius, mira ves
per lo més fàcil i intenta relacionar
una passió com és el caganer amb
una altre cosa que t’apassiona que
és la feina, i.... efectivament. Per mi
és un gran reconeixement ser el caganer de l’any 2019, sobretot perquè
la figura del caganer és una figura
que va més enllà de tot allò que estem vivint cada dia. En el meu ofici,

normalment, la gent està encantada
d’haver-se conegut, tothom és el nen
Jesús, normalment, eh! I ho dic sense
ànim d’acritud, però és clar, de nen
Jesús, n’hi ha a Califòrnia, no Richard? N’hi ha a tot arreu del món,
de Sant Joseps i de la Mare de Déu
també i de bous i de mules, però una
cosa tan nostrada com és el caganer,
tan simbòlica i tan icònica, només la
tenim aquí. I què té d’important el
caganer?
Llavors, abans, sopant els explicava una mica allò que vaig caure en
la trampa de fer això que fem els
periodistes que és documentar-se.
Queda super pijo dir-ho, però això és
mirar viquipèdia, vaja! I amb aquesta mena de documentació, aquesta
mena d’estudi, per saber quin era el
sentit gairebé antropològic del què
és la figura del caganer ho comparem
amb moltes coses. I comparat amb la
feina, com us deia, és el què et dona
més la perspectiva de tot plegat. Un
pessebre no deixa de ser res més que
un altar, un altar a la pau.

I aquí s’acaba la gravació que els germans Nubiola varen fer. És una
llàstima no disposar de tot el discurs complert però la part més divertida i sucosa restarà aquí per a la memòria de l’Associació d’Amics del
Caganer.
Marc Ignasi
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Novetats 2019

Cirurgià

Anna M. Pla

Català

Caganer de fang

Català

Les de l'hoquei

Frida Khalo
Anna M. Pla

Anna M. Pla

Anna M. Pla

Anna M. Pla

Establiments Núria Valls

Establiments Núria Valls

Caganer de fang

Dora l'Exploradora

Greta Thunberg

Darth Sidious

La casa de papel

La casa de papel
Martínez de Caldas

Rei decapitat

Català

Quim Torra

Català

Catalana

Fofutxa

Fofutxa

Martínez de Caldas
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Rosalia

Anna M. Pla

Selecció de més de seixanta caganers

Martínez de Caldas

Establiments Núria Valls

Martínez de Caldas

Exposició de 500 caganers
als Pessebristes de Mataró

E

l passat Nadal l’Associació
d’Amics del Caganer va
tenir el gran privilegi i el
gran plaer de co l·laborar
per primera vegada, amb una exposició de 500 caganers, en una de les
entitats més antigues de Catalunya,
l’Associació de Pessebristes de Mataró, entitat fundada l’any 1935 amb
l’objectiu de promoure el concurs públic de pessebres de la ciutat de Mataró (que se celebra des del Nadal del
1926). Donem les gràcies als socis i
sòcies tant els que hi van co l·laborar
cedint els seus caganers com els que
van poder participar ajudant al muntatge i desmuntatge: Glòria Ollé,
Miquel Garolera, Iolanda Marchueta, Xabier Añoveros, Xavier Nubiola
i Ignasi Nubiola.
La 91a Exposició de Pessebres, Diorames i Caganers es va inaugurar
el dia 8 de desembre del 2019 a les
12h. A l’acte d’inauguració van participar el president Josep Codina de
l’Associació de Pessebristes de Mataró, l’Ignasi i el Xavier Nubiola de
l’Associació d’Amics del Caganer i la
regidora de cultura de Mataró María José Pérez Carrasco i gairebé un
centenar d’assistents, a destacar per
exemple els nostres socis i amics el
Joan Lliteras i l’Albert Dresaire. La
inauguració va concloure amb un

pica-pica per a tots els assistents.
Enguany a part dels pessebres i diorames com a novetat la mostra també va comptar amb una gran insta
l·lació amb un innovador pessebre
virtual, fet pel Ramon i Albert Caus,
que constava d’un gran holograma
amb l’escena del naixement ubicat
en diferents paisatges bíblics. Va romandre oberta durant les festes de
Nadal fins al 12 de gener del 2020.
Durant tot aquest temps la mostra va
generar una gran expectació i milers
de persones van tenir l’oportunitat
d’admirar 500 Caganers tant tradicionals com de personatges populars,
de materials diversos elaborats per
diferents artesans.
A Mataró ja vam realitzar una exposició al Nadal del 2001 a la Biblioteca Pompeu Fabra. Tal com van publicar El Tot Mataró i Maresme i La
Xarxa es van exposar 1000 caganers
cedits per un grup de co l·leccionistes
que havien format part de la nostra
Associació. D’aleshores ençà al Maresme havíem fet alguna exposició
en algun altre municipi però mai en
cap associació de pessebristes. Estàvem predestinats amb l’Associació
de Pessebristes de Mataró ja que fa
quatre anys el nostre president Xavier Borrell va coincidir amb el presi-

dent Josep Codina dels Pessebristes
de Mataró al 58è Saló Internacional
de Figuraires a Arles i ja van comentar de fer una exposició conjunta.
Finalment, volem agrair en primer
lloc al Jesús Boné, soci dels Pessebristes, per haver acollit la nostra exposició i pels obsequis lliurats: 7 llibres
de Les nostres figures de pessebre. Una
mirada al pessebrisme a Catalunya de
l’Albert Dresaire i el Jordi Montlló
(2010), 11 pòsters de l’Exposició de
Caganers i 120 butlletins de l’Associació de Pessebristes de Mataró,
a l’aparadorista Joan Francesc Luís
Torrent més conegut com a Joan
Fran que ens va decorar les vitrines
perquè encara lluïssin més els caganers, al president Josep Codina per
la seva acollida i rebuda i als Pessebristes de Mataró per permetre’ns co
l·laborar amb ells, a la Maria Isabel
Cid dissenyadora gràfica i community
manager dels Pessebristes i el fill del
Josep Codina que va fer el magnífic
cartell de l’Exposició de Caganers.
Us convidem a entrar a la web de
l’Associació de Pessebristes de Mataró: https://www.pessebresmataro.
org/si-tagraden-els-caganers/
Ignasi i Xavier Nubiola Briera
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Conferència a Vilafranca

E

l dimarts 17 de desembre a
la Sala de l'Escorxador de
Vilafranca del Penedès, es
va dur a terme una interessant conferència on Robert Rovira i
Mikel Alsina varen disertar sobre la
figura del caganer, el seu arrelament i
el seu espai dins el món del pessebrisme. L'acte va comptar amb l'assistència d'una quarentena de persones.

Fira de
Santa Llúcia

C

om ja va sent costum,
quan s’inaugura la Fira
de Santa Llúcia de Barcelona, la nostre associació
es retroba en un esmorçar a la granja
Dulcinea del carrer Petrixol, per tot
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seguit fer una visita de primer contacte amb els firaires i artesans que
ens presenten les novetats de caganers, dins aquest entorn màgic que és
la Fira de Santa Llúcia i el món del
pessebre.

Exposició
Solsona 2019

E

l dissabte 7 de desembre de
2019, al claustre de la catedral de Solsona, es va fer
una exposició de caganers.

S’ha emmarcat dins el programa de
la Fira del Tió, un certamen nadalenc
entorn a la figura del tió foradat (típic
de les zones de muntanya). En aquest
certamen, s’ha realitzat una exposició
de tions (cedits per famílies de Solsona i comarca) i es complementa
amb altres objectes relacionats amb el
Nadal: fins ara han estat pessebres i
enguany, per primer cop hi ha hagut
caganers. S’hi han exposat uns 200
caganers i, encara que sols ha durat
un dia, ha tingut una gran acollida i
molta gent de la comarca l’ha visitat.
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Carta de la Barbara Coole
per als Amics del Caganer

T

hank you to all of you at Amics del Caganer for so graciously hosting me to your dinner. And a special thank you to those that made
my participation possible: your hard working secretary, Richard
who corresponded with me by email to let me know that to expect, to those at my table that spoke English so that I could participate, and
especially the lovely lady that sat next to me and helped me to get back to my
hotel. My apologies for not remembering to write down your names. I have
absolutely no ability to remember them. (You have only yourselves to blame for
sending me back to my hotel full of your fine red wine.)
I was asked to write an article for you about how this aging hippy from Northern California ended up at your dinner. To do that I must first tell about
how I got to Barcelona. It is because I am a grandma. My granddaughters live
in Wales. I spend a lot of time traveling there. But that means that I am not
traveling to all of the other places I have wanted to go. The cheapest airline,
Norwegian, books flights by the single leg, not round trip. This makes it easy
to go to other cities for a brief stay before going to see the kids.
Barcelona looked easy to get to, interesting to see, and warm. I listen to random
podcast while working, and a couple of them were about Gaudí. A friend had
posted a bit on facebook about her trip there. And I had never seen the Mediterranean Sea. So I booked for Barcelona.

«Barcelona semblava un
lloc fàcil d’arribar-hi,
interessant de veure, i de
clima càlid...
...jo no havia vist mai el
mar Mediterrani, així que
vaig fer una reserva per a
Barcelona»
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The second part of my story has to do with the kind of person I am. I love
history, and maps, and details. And people, which is more important than
all of the monuments and views in a place. Nothing pleases me more than to
find some obscure historical artifact in some lesser traveled corner. Barcelona
is so the place for me to go. History is not removed or paved over. It is added
to or built around. It is celebrated, revered, but not elevated to the level of holy
martyr like in so many cities.
The third chapter is about what I do. I program digital embroidery machines.
I especially make embroidery for historic costumers. As my Christmas tradition, each year I make a patch about some regional Christmas tradition. The
more outlandish the better. Last year I made Krampus. The year before a dalik
from Dr. Who. What could be more appropriate this year than a Caganer?
At first I only knew him as the Pooping Man. Not all of my friends are as
worldly as I so I wanted in my Christmas card to have some internet site for
them to learn more about him. Which led to www.amicsdelcaganer.cat.
This is not the first time I have gone on some mad cap adventure. Although
there is always the thought in the back of my mind: I hope this does not land
me in some seditionist organization or on some No Fly list. My daughters in
the background shaking their head: What has Mom gotten into this time?
With the help of your wonderful secretary, and encouragement from Richard I
made my way to your dinner. And I found myself amidst a wonderful group
of people who like to laugh, eat good food, drink good wine, and poke fun at
the powers that be.

G

ràcies a tots vosaltres,
Amics del Caganer, per
acollir-me amb tanta
cordialitat al vostre sopar. I un agraïment especial als que hi
van fer possible la meva participació:
el vostre secretari tan treballador, el
Ricard, que va contactar amb mi per
correu electrònic per fer-me saber
que esperava que els de la meva taula parlessin anglès perquè jo pogués
participar a la conversa; i sobretot
l’encantadora senyora que va seure al
meu costat i em va ajudar a tornar a
l’hotel. Em sap greu no haver pensat
a anotar els vostres noms. I ara no
me’n recordo de cap de les maneres.
(Només teniu la culpa d’haver-me
enviat a l’hotel ple del vostre vi negre
tan bo.)
Em vau demanar que escrivís un
article sobre com va ser que aquesta vella hippy del nord de Califòrnia anés a parar al vostre sopar. Per
fer-ho, primer us he de dir com vaig
arribar a Barcelona. És perquè sóc
àvia. Les meves netes viuen a Gal·
les. Passo molt de temps viatjant-hi.
Però això vol dir que no puc viatjar a
tots els altres llocs on hauria volgut
anar. L’aerolínia més barata, Norwegian, reserva vols només d’anada, no
d’anada i tornada. Això fa que sigui
fàcil fer breus estades en altres ciutats
abans d’anar a veure els nens.

Barcelona semblava un lloc fàcil
d’arribar-hi, interessant de veure, i
de clima càlid. Acostumo a escoltar
àudios a l'atzar mentre treballo, i n’hi
havia un parell sobre Gaudí. Un amic
havia penjat alguna cosa a Facebook
sobre el seu viatge allà. I jo no havia
vist mai el mar Mediterrani, així que
vaig fer una reserva per a Barcelona.
La segona part de la meva història
té més a veure amb el tipus de persona que soc. M'encanta la història,
els mapes i les particularitats de cada
indret. I la gent, que és més important que tots els monuments i les
vistes d’un lloc. Res no m’agrada més
que trobar alguna relíquia històrica
misteriosa en algun racó dels menys
visitats. Barcelona, doncs, és un lloc
on cal anar, per mi. La història no
desapareix ni se soterra. S'hi afegeixen coses o s’hi construeix al voltant.

«Faig brodats per a clients
d’altres èpoques. Com a
tradició nadalenca, cada
any faig una peça sobre
algun costum nadalenc
regional. Com més extravagant millor...
... Què podria ser més
adequat aquest any que
un Caganer?»

S’admira, es venera, però no s’exalta
al nivell del sant màrtir de tantes ciutats.
El tercer capítol tracta sobre el que
faig. Programo màquines de brodat
digital. Especialment faig brodats
per a clients d’altres èpoques. Com a
tradició nadalenca, cada any faig una
peça sobre algun costum nadalenc
regional. Com més extravagant millor. L’any passat vaig fer el Krampus.
L’any abans d’un Dalek del doctor
Who. Què podria ser més adequat
aquest any que un Caganer?
Al principi només el coneixia com
l’home que caga. No tots els meus
amics són tan mundans com jo, per
la qual cosa volia que a la meva felicitació de Nadal hi hagués algun web
d’internet perquè poguessin saber-ne
més coses. Això em va portar a www.
amicsdelcaganer.cat.
No és la primera vegada que em vaig
endinsar en una aventura esbojarrada. Tot i que a la meva ment sempre
hi ha el pensament últim: espero que
això no em faci anar a parar a alguna
organització sediciosa ni en cap llista
de persones que no poden agafar un
avió. Les meves filles, al fons, sacsejant el cap: què li passa, a la mare?
Amb l'ajuda i l'ànim del vostre meravellós secretari, el Ricard, vaig fer
cap al vostre sopar. I em vaig trobar
enmig d’un grup meravellós de gent
a qui agrada riure, menjar bé, beure
bon vi i burlar-se de les autoritats.

9

Trending Topic caganòfils

T

ot i que aquests darrers mesos hem estat
confinats, hem procurat mantenir l’activitat
de l’Associació a través de les nostres xarxes socials. A continuació us destaquem algunes de
les publicacions que han generat més ressò:

Quico Sallés, Caganer de l’Any 2019

A l’endemà del tradicional sopar de Nadal, que vam realitzar
un any més a l’hotel Yurbban Passage Hotel & Spa, situat al
carrer Trafalgar, el Quico Sallés va fer aquesta fantàstica piulada, anunciant de forma oficial que havia rebut el guardó de
“Caganer de l’Any 2019”, el primer premi important que rep
a la seva vida. I a més, en aquesta magnífica publicació, que
actualment segueix rebent retuits i m’agrades, podem veure
en primer terme la caricatura que li va dedicar el nostre “Caganer de l’any 2018” el Ferran Martín, que des de l’any passat
ja és soci!
Us animem a què compartiu la seva piulada: https://twitter.
com/QuicoSalles/status/1205382179087421441
Ara fa uns mesos, es va publicar als mitjans que la demarcació
de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya li concedirà el “Premi Periodista de l’Any 2019”, per la
seva feina com a reporter i redactor del diari El Món. Molt
contents per ell!

Vermut de Nadal 2019 del Morro Fi

Des de l’any 2013, forma part ja de la tradició nadalenca que els caganòfils i caganòfiles adquirim l’ampolla de vermut de Morro Fi (d’edició limitada), que inclou
la imatge d’un caganer. Cada any es convida a un il·lustrador o dissenyador gràfic
perquè col·labori en el disseny de l’ampolla de vermut. El Marcel Gasull, propietari
del Morro Fi, ha estat qui ha realitzat el disseny de caganer de l’ampolla de l’edició
del 2019.
Aquí podeu veure d’on sortia les paraules ‘Morro Fi’:
https://www.instagram.com/p/B522znNogj4/
El primer en col·laborar en aquesta magnífica iniciativa, va ser el nostre amic i soci
Xavier Boronat, el qual va presentar el seu disseny de caganer en un acte de presentació que va generar molta expectació i va consistir en reproduir-lo en grans dimensions en el vidre que es troba a l’entrada de l’establiment del carrer Brusi de Barcelona.

Descobreix on s’amaga en Cagarric!

Aquest simpàtic caganer va néixer de la mà de Jan Rozas Fernàndez, guanyador
del concurs infantil de dibuix “Dibuixa el Caganer de l’ASIC, en Cagarric”, que va
convocar l’Agrupació de Serveis i Comerciants de la Garriga (ASIC) ja fa més de
cinc anys. Des d’aleshores, cada any durant les festes de Nadal, una de les accions
que es duen a terme per a dinamitzar el comerç local de la Garriga, és la d’engrescar
a la gent a trobar-lo pels diferents establiments que figuren en el tríptic que s’entrega als participants, fer-li una foto i penjar-la a l’Instagram. Un cop completat els
diferents trams, cal dipositar el tríptic a la bústia vermella que es troba a la plaça de
Can Dachs, per a optar als diferents regals que sortegen. Aquí trobareu més informació: https://www.somlagarriga.cat/per-nadal-torna-el-cagarric/
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Aquest Nadal, qui s’amaga al Museu?

Durant les festes de Nadal de l’any passat, els onze museus
que integren la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i
Aran (XMTLLA) van engegar aquesta iniciativa conjunta
per atreure públic familiar. Els equipaments van preparar un
joc de pistes perquè els visitants trobessin aquest intrèpid
personatge del pessebre que s’amagava entre les seves col·
leccions: el caganer. Aquesta proposta per atreure visitants
va rebre una valoració molt positiva i va finalitzar amb un
gran èxit de participació. Al següent enllaç hi trobareu més
informació i a més us podeu descarregar un caganer retallable
que es pot acolorir: http://patrimoni.gencat.cat/ca/nadal/
qui-samaga-al-museu

Entreteniment per a caganòfils confinats

Per passar l’estona, ara fa unes setmanes, el Jordi Montlló, president del Col·lectiu
el Bou i la Mula, que l’any passat van complir 20 anys, ens va proposar aquest
entreteniment, aprofitant que va fer endreça de la seva col·lecció de figures de
pessebre. A continuació podeu llegir les preguntes que va formular a través del
seu compte de Facebook. Mireu la imatge per respondre a les següents preguntes:
1.- Quin caganer ve d’Argentona?
2.- Quants i quins estan relacionats amb un vaixell?
3.- Quantes caganeres hi ha?
4.- Qui és el que caga regals?
5.- Quantes barretines hi ha?
6.- Quins podríem trobar en una manifestació en bàndols oposats?
7.- Quin és el de la Pepa?
8.- Quin és el de plàstic?
9.- Quins són els que no podrien entrar en un espai públic?
10.- Amb quin faries la carrera de les Amèriques?
Aquí trobareu les respostes: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=92708
4641073087&set=a.199909843790574&type=3&theater

Antoni Miralda, Caganer de l’Any 1996 i Medalla del FAD
2020

Enguany a la trobada de socis i sòcies del FAD Barcelona, que va tenir lloc el 7 de
maig per primera vegada de manera virtual a causa de les circumstàncies actuals,
van lliurar les Medalles del FAD 2020 a l'artista internacional Antoni Miralda
per la seva trajectòria professional i obres d’art singulars i a l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona, una institució que ha incorporat el disseny com a eina per
millorar el benestar dels infants. Aquí trobareu més informació: https://www.
fad.cat/ca/news/5038/antoni-miralda-i-lhospital-sant-joan-de-deu-medallesdel-fad-2020
Recordar que l’Antoni Miralda va ser anomenat Caganer de l’Any 1996 perquè
va proposar una instal·lació titulada Lectures amb caganers en filera, una visió
del menjar a través de la mirada del caganer. Més informació a El Caganòfil núm.
10: https://www.amicsdelcaganer.cat/wp/wp-content/uploads/caganofil10.pdf
A Barcelona l'any 2007 l'artista Antoni Miralda va poder complir el seu somni
juntament amb la xef Montse Guillén creant 'FoodCultura', una fundació privada sense ànim de lucre amb l'objectiu de presentar i repensar el concepte “Food
Cultura”. Més informació: http://www.foodcultura.org/

Més informació: https://www.instagram.com/humor_caganer/

i a https://twitter.com/HumorCaganer
Ignasi i Xavier Nubiola Briera
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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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