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Impressions dels moments que estem vivint

-U

n dubte existencial que fa dies que no em
deixa dormir seguit: si a un caganer ja existent li afegeixen una mascareta, es pot considerar que és un altre caganer per a la teva col·
lecció? I si la mascareta li afegeixes tu mateix? Es el mateix
un caganer amb mascareta que sense? Un mateix caganer
amb barretina o sense barretina? Un mateix caganer pintat
de colors diferents... els criteris d’un col·leccionista a l’hora
d’adquirir les seves figures és tan variat com col·leccionistes
hi ha. Fa un temps la Junta ens havíem plantejat la possibilitat de fer un catàleg de caganers existents, però llavors ens
tocava definir el criteri per a decidir les entrades al catàleg, i
aquí ens vam quedar. Això pot ser motiu d’una altra editorial, algú s’hi atreveix?
- Canviant de tema: em va cridar l’atenció llegir que ens podíem encomanar el coronavirus per mitjà de les caques, que
el bitxo encara estava viu en les femtes dels infectats, a veure
si ara ens prohibiran el caganer! per si de cas, jo cada dia desinfecto la vitrina dels caganers, amb especial dedicació als
que tenen tifa, digueu-me desconfiat. Aquesta notícia, però,
té també una part positiva, analitzant la presència de bitxos
i les seves tendències a les aigües residuals d’una comunitat,
podem preveure quan començarà un brot o decidir quan
podem acabar les restriccions. Cada dia estem «llençant» al
wàter dades crítiques per monitoritzar el covid.
- Amb les restriccions que ens han aplicat durant aquests
dies que ens han tancat bars i restaurants, els catalans tenim
un problema: si estem passejant i coincideix el Toc de queda
amb el Toc de caca, ja cal que tornem corrents cap a casa,
no fos cas que haguem de fer com el caganer que, camí de
Betlem, s’ha d’amagar per a fer les seves necessitats darrera
uns matolls, que no el vegin des de la cova; si vius a ciutat i
la urgència no et permet arribar a casa, hauríem de fer-ho
darrera uns arbres o uns cotxes o uns contenidors amagats
de ... l’ajuntament.
- Fa gairebé un any, de forma totalment inesperada, se’ns
va girar la vida com un mitjó. Ningú ho havia previst, ningú s’ho esperava, de cop i volta el món es va apagar, com
si algú hagués baixat l’interruptor i a partir d’aquell dia va
començar una altra història. Tots ens en ressentim i ens en
ressentirem durant un temps, tot ens ha canviat.

Portem una assemblea virtual, totes les reunions de la junta d’aquest any han estat zoom i enguany també el tradicional sopar de Nadal serà mirant una pantalla en lloc de
mirar-nos a la cara, en lloc de fer-nos una picadeta d’ullet,
d’intercanviar un somriure, en comptes de fer-nos una
abraçada. Aguantarem gaire més?
Aquest atzucac servirà per alguna cosa? En traurem conclusions per a canviar el nostre estil de vida? o un cop ens
deixin anar hi tornarem a ser com si res, potser el més savi
serà aprofitar el millor del que fèiem (recuperar el millor
del que hem perdut) i combinar-ho amb el millor del que
hem estat fent (bones pràctiques que hem establert). Això
dependrà de cada un de nosaltres . Som-hi!
Xavier Borrell
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Xavier Aldeguer
Caganer de l'any 2020

E

ls catalans som
una cultura que va
detectar molt aviat
que les femtes no
són un material de rebuig sinó
imbricades amb la fertilitat, la
riquesa i relacionem el tió que
caga regals, no els porta pas un
home amb un sac. La idea la
vaig treure del doctor Bernat
Ollé, que dirigeix una empresa
biotecnològica brutal als Estats
Units, i vaig veure que començava així una presentació. Quan
poso la primera imatge i surt
caganer i després el tió sempre
hi ha remor a la sala. A Mèxic
vaig projectar el caganer d'en
Trump i lògicament tothom
aplaudia i reia. És una altra
manera de fer país. N'hem de
fer bandera d'això.

E

l passat 1 de juliol es va celebrar l’Assemblea
d’estiu i el socis van escollir en Xavier Aldeguer com a Caganer de l’Any 2020. Es van
presentar 4 candidatures i la votació va ser
molt disputada. L’actor Ivan Caelles, el biòleg i divulgador Pere Renom i els artistes Rogelio López Cuenca i
l'Elo Vega van ser els altres aspirants.
El doctor Xavier Aldeguer (Girona, 1969) és el cap de
Digestologia dels Hospitals Doctor Josep Trueta i Santa
Caterina de Girona/Salt i coordinador de l’Àrea de Recerca digestiva de l'Institut d'Investigació Biomèdica de
Girona (IDIBGI) del mateix centre sanitari. Per si no fos
prou, també és cofundador de la startup biotecnològica
GoodGut, dedicada a l'estudi de marcadors en femtes
pel seguiment i diagnosi de malalties digestives.
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El doctor Aldeguer ja era conegut per molts dels socis
doncs va ser candidat l’any 2019. Ell mateix va expressar
el seu agraïment per quedar finalista en l’edició anterior.

Enguany, vam tornar a presentar la
seva candidatura pels mèrits acumulats en el passat i també per haver
continuat promocionant de forma
molt activa la figura del caganer durant el 2020.
Son moltes les ocasions en que en
Xavier Aldeguer ha promocionat la
figura del Caganer. Tot seguit us en
fem una selecció:
El famós article «A Catalunya tenim
una de les millors caques del món occidental» publicat al digital LA MIRA
va acabar guanyant el Premi Carles
Rahola de Comunicació 2020. Es va
premiar el fet de ser «un treball de
divulgació científica amb ritme i sentit de l’humor, vinculat al patrimoni
escatològic que tenim els catalans».
En la revista TOT GIRONA, publicada al gener del 2020, apareix en
una foto mostrant el caganer que li
van dedicar i del qual n’està molt orgullós.
També al febrer d’enguany, en una
xerrada a Madrid per a un col·lectiu
de metges, va tornar a compartir les
virtuts d’un bon caganer i de les seves femtes. De fet, en Xavier és molt
actiu a les xarxes i un seguidor de
l’Associació Amics del Caganer a
Twitter.
Per últim, també cal destacar una
xerrada a Instagram Live que va fer
durant la pandèmia «Com caguem durant el confinament?»
De totes les seves reflexions sobre la
simbologia del caganer caldria destacar-ne una «... és una altra manera de
fer país. N’hem de fer bandera d’això».
No podria estar-hi més d’acord.
Què millor candidat que un metge
per rebre aquest homenatge, sobretot
en un any on mai podrem oblidar la
feina feta per aquest col·lectiu; metges, infermeres i personal sanitari.
Gràcies i moltes Felicitats !
Iolanda Marchueta i Hereu
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FER, un amic
i Caganer de l’Any
que se'ns ha anat

V

aig conèixer a FER a finals
dels anys vuitanta. Ens va
presentar un amic comú,
qui era en aquell moment
diputat de CIU, Jaume Camps, en
La Xampanyeria, un local nocturn
curiós i cosmopolita, ubicat al carrer Aribau, del qual en Jaume era el
principal accionista i que servia per
a reunir-se per les nits: polítics, artistes, professionals liberals i empresaris, tots, pràcticament tots, amics de

Camps. FER i jo vam connectar de
seguida quan ens vam conèixer i ens
vam veure moltes nits a aquell pintoresc local.
Un bon dia, como passa amb els negocis que no es fan amb cap afany de
lucre, sinó amb la intenció d'ajuntar
amics i passar-ho bé, Jaume Camps,
es va cansar de fer permanentment
de relacions públiques, va traspassar
el negoci i molts dels que ens vèiem

«Era a més un enamorat
de la figura del caganer,
ja que de continu el dibuixava i ideava historietes
gràfiques amb ell com a
protagonista, sobretot
quan s'acostaven les festes
nadalenques».
amb assiduïtat, malauradament vam
deixar de tractar-nos.
Això és el que ens va passar a FER
i a mi que, com teníem divergents
camins professionals, sense intenció
premeditada però per la raó lògica
que no disposàvem d'un lloc comú
de coincidència, van deixar de relacionar-nos.
Jo vaig el continuar veient a través
dels seus dibuixos, les seves vinyetes
i els seus acudits a la premsa i per
això no vaig oblidar-lo mai. Afortunadament ens vam retrobar quan
l'any 2000 l'anomenem Caganer de
l'Any. Vam tenir una alegria immensa que els nostres camins tornessin a
creuar-se.
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FER era una persona molt amiga
dels seus amics, tímida, sagaç, irònica i intel·ligent, i això es demostra
només repassant les seves obres. Era
a més un enamorat de la figura del
caganer, ja que de continu el dibuixava i ideava historietes gràfiques amb
ell com a protagonista, sobretot quan
s'acostaven les festes nadalenques. Va
fer centenars de dibuixos de caganers, que moltes vegades regalava als
amics. Jo tinc, per sort, gran varietat

Homenatge del dibuixant Ferran Martín en record d'en Fer.

d'ells, i a més em va regalar tres taps
de suro pintats de blanc amb un caganer diferent i graciós en cadascuns
d'ells.
Era també una persona generosa.
Sempre que se li sol·licitava regalava,
a l'Associació, dibuixos de caganers,
sobretot en moments assenyalats, que
estan publicats en aquesta revista.
Que jo sàpiga també regalava els
seus acudits gràfics a més institucions, per exemple cada any per Nadal
ho feia amb la revista Poblet, òrgan
de la Germandat del Monestir de
Poblet (de què jo sóc membre de la
Junta Directiva), perquè era amic
d'un els monjos del monestir, amb
un enginyós acudit en què tractava
la religió (i això que era descregut)
amb respecte, afecte, ironia i ingenuïtat.
A l'Associació d'Amics del Caganer,
ens va obsequiar amb uns preciosos
dibuixos amb motiu de la celebració
del seu 20è aniversari, molts d'ells es
van publicar a El Caganòfil. Va tenir

Dibuix d'en Fer per al 25è aniversari de El Caganòfil.

sempre una fluïda i magnífica relació
amb la nostra institució.
FER es deia José Antonio Fernández Fernández i havia nascut al poble lleonès de Mansilla de les Mulas,
fa setanta-un anys. Al seu pare, que
era guàrdia civil, el van destinar a
Mollet de Vallès quan el nostre personatge tenia quatre anys d'edat. Es
va llicenciar en Història i Antropologia a la Universitat de Barcelona, i
en acabar els seus estudis es va dedicar a la docència, impartint classes
d'Història i Geografia a un institut
d'aquesta ciutat, fins que va poder
dedicar-se de ple i en exclusiva a la
seva veritable vocació, el dibuix, i als
acudits satírics molts d'ells plens de
d'ironia política
Ha col·laborat, durant la seva llarga carrera de dibuixant d'humor, en
moltíssimes revistes i diaris: Matas
Estones, Patufet, Oriflama, Barrabàs,
El Temps, La Premsa, El Jueves (revista de la que a ser en dues ocasions
diferents director), El Papus (de la
que també va ser director durant tres

anys), el Correu Català, Don Pilota,
Tribuna d'Actualitat, Poblet, Avui i
el Punt Avui, on va publicar la seva
última vinyeta el mateix dia de la seva
mort. Per totes aquestes publicacions
van córrer els seus inconfusibles rabassuts i nassuts personatges, fent les
delícies dels seus seguidors i lectors.
El nom artístic de FER li va posar un
bon amic i gran dibuixant: l’humorista Perich.
Al llarg de la seva vida va rebre molts
premis i guardons, entre els que hem
de destacar el «Premio Ivà a la mejor
historieta» (1996), «Catedrático de
Humor de la Universidad de Alcalá
de Henares» (1997), «Premi de Caganer de l’Any» (2000), «Premio Gat
Perich» (2005) i «Creu de Sant Jordi» (2008).
Ens va deixar inesperada i desgraciadament el passat 14 de setembre.
FER, amic, et recordarem sempre.
Xabier Añoveros
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Caganers alemanys

F

a uns mesos en Jörg
Druske de Caganer.eu es
va posar en contacte amb
l’Associació Amics del
Caganer a través del nostre correu
electrònic info@amicsdelcaganer.
cat perquè volia escriure un article
sobre la nostra Associació i de pas
donar a conèixer els seus models
de caganers. Aquí podeu veure l’article: https://www.caganer.eu/es/
Blog/Amigos-de-los-Caganer/.
En Jörg és el director general de
Clowns-Shop, una petita empresa familiar de la ciutat de Datteln,
a Alemanya. Durant dècades han
estat i segueixen produint i venent
figures de pallassos. A la seva web
trobareu una àmplia gamma magnífica de pallassos fets de manera
artesanal: http://clowns-shop.de/.
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Van arribar a la fabricació i distribució de figures de caganers per
casualitat. En Jörg ha viatjat sovint
cap a Espanya per temes de feina i
també per a fer turisme. Al desembre del 2019 va volar a Madrid per
primer cop per a veure els mercats
nadalencs de la ciutat. El que li va
cridar l’atenció respecte als mercats
de Nadal d’Alemanya és que no hi
havia menjar ni beure, però hi havia
nombroses parades amb pessebres i
figures.

investigar per Internet els diferents
artesans que produeixen la figura del caganer. En veure que cap
d’ells eren del seu gust, va tenir la
brillant idea de crear la seva pròpia
botiga online amb noves figures de
caganers amb una estètica diferenciada, creades a partir de motius
quotidians i per dibuixants professionals, pintades a mà i produïdes
pel millor fabricant de figures que
coneixen: https://www.caganer.eu/
es/Caganer-Tienda/.

Quan va tornar a casa seva, va explicar la seva experiència dels mercats nadalencs al seu professor de
castellà i als seus companys de classe. El seu professor en preguntar-li
si havia vist caganers el va sorprendre perquè no n’havia vist mai cap.
Després d’aquest descobriment va

Si voleu conèixer amb detall el procés de fabricació entreu a la web de
Caganer.eu: https://www.caganer.
eu/es/Fabricacion-de-Caganer/.

Ignasi i Xavier Nubiola Briera

Exposició de Caganers
al barri de Sants

D

urant aquest Nadal del 2020, tot i la dificultat que suposa la pandèmia que estem vivint, es pot anar a veure una exposició de
caganers a la llibreria Barra/Llibre de la plaça d'Òsca al barri de
Sants de Barcelona. Els caganers exposats són peces aportades
per diferents col·leccionistes de la nostra associació.
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Trending Topic caganòfils

E

n aquesta època de l’any, és quan els col·leccionistes de caganers ens «desconfinem» per voltar per
les fires de Nadal i adquirir alguna de les últimes novetats, ja siguin caganers o articles caganòfils,
que ens ofereixen els artesans. A través de les xarxes socials de l’Associació (Twitter, Facebook,
Instagram i Pinterest), i a través d’aquesta secció us anem compartint curiositats, i contingut caganòfil
com el que podeu veure a continuació:

Assemblea d'Estiu 2020

Enguany per primera vegada a la història de l’Associació, vam celebrar
l’Assemblea d’Estiu i l’elecció de Caganer de l’Any de forma virtual. Un
bon grapat de socis i sòcies, no van voler desaprofitar l’ocasió per seguir
aquest esdeveniment a través de la plataforma Zoom, i viure un any més
aquesta tradició que dona sentit a la nostra Associació.
En aquesta trobada virtual, va estar present el ninotaire Ferran Martín,
Caganer de l’Any 2018 i soci d’Amics del Caganer. Aquí podeu veure el
dibuix que va fer per a immortalitzar aquest moment, que el trobareu a
la nostra web: https://www.amicsdelcaganer.cat/?p=1990

Llibre Humor Caganer

Tot i que aquest any no podrem realitzar el Sopar de Nadal en el format tradicional, el Ferran Martín un any més ens segueix oferint el seu Humor Caganer, en
aquesta ocasió en forma de llibre, en el qual ha recopilat les seves millors vinyetes
caganòfiles. A cadascuna d’elles reprodueix la figura del caganer en situacions còmiques diferents i algunes d’elles relacionades amb situacions quotidianes, amb la
cultura popular o algun tema d’actualitat. Sembla mentida però la figura del caganer dona per fer infinitat d’il·lustracions. Si compreu el llibre Humor Caganer, a
part de tenir una dedicatòria personalitzada, el rebreu amb extres: un punt de llibre
caganer i una postal caganòfila. Encarregueu-lo abans que s’esgoti a ferranmartin@hotmail.es. Que no falti mai l’Humor Caganer! Seguiu-lo a:
1) https://twitter.com/HumorCaganer
2) https://www.instagram.com/humor_caganer/

Click Caganer

Els últims anys, han anat proliferant diferents artesans i empreses que es dediquen
a customitzar clicks per a convertir-los en caganers, i tot tipus de personatges. És
el cas per exemple de 4x4Clicks, una empresa que porta pocs anys en el món del
Playmobil.
A través de la seva web, ofereixen un ampli ventall de clicks, fins i tot customitzats
en forma de figures de pessebre, entre les quals es troben diferents models de caganers. Si esteu pensant a fer un pessebre amb aquests tipus de figures, us recomanem
fer una ullada a la seva web:
https://www.4x4clicks.com/busqueda?controller=search&s=caganer
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PostuCaganer amb mascareta

Postureig de Lleida és un conjunt de comptes a les xarxes socials, administrades
pel Sr. Postu, que fan humor des d'una perspectiva lleidatana, posant el focus
d’atenció a Lleida i l'oest de Catalunya, a més de dur a terme diverses accions solidàries i d’altres que volen promoure la parla, els costums i el territori de Ponent.
Aquest personatge és considerat un “dinamitzador solidari”, que protegeix el seu
anonimat amb un barret de l’Aplec del Caragol i una màscara de Spiderman.
En veure que les seves xarxes creixien en nombre de seguidors, va decidir vendre
xapes, samarretes, imants, i fins i tot caganers, per a recaptar diners per a causes
benèfiques. L'any 2017, la ceramista Monti Mateu va crear la primera figura del
PostuCaganer, més tard va crear-ne una segona més petita, i enguany l’ha creada
amb mascareta. Una part del preu va destinada a l’Associació PROSEC, entitat
sense ànim de lucre que ajuda directament a infants i joves del Centre Històric
de Lleida. Animeu-vos a col·laborar-hi:
https://botiga.postureiglleida.com/ca/catalogsearch/result/?q=+Postucaganer

Caganer reciclat d’Unpaspertú

Ara fa unes setmanes, la Maria (dissenyadora catalana) i el Gustavo (artesà
argentí) van contactar amb la nostra Associació a través del correu electrònic,
després que una sòcia d’Amics del Caganer va visitar-los a la botiga que fa poc
han obert al Carrer Diputació, 341 de Barcelona, per a donar-nos a conèixer el
seu caganer fet amb material reciclat. Ells es dediquen a donar una nova vida
a materials recuperats, i els hi donen una altra perspectiva.
Aquesta parella treballa amb material reciclat, i durant el confinament van
crear una escultura d’una figura humana feta amb cables, mentre posaven a
punt la seva botiga, i que tenien exposada a l’entrada del seu local.
També disposen d’un estudi-taller on desenvolupen projectes i accions creatives per a la comunicació, que preferentment realitzen a l’espai públic. Aquí us
deixem les seves webs per si us interessa contactar amb ells:
1) https://paspertu.net/
2) https://cosasdealacalle.wordpress.com/

Temporada Caganòfila 2020-2021

I per acabar aquest recull del que hem anat publicant a les nostres xarxes i que ha
tingut més ressò, us informem que hem iniciat al Twitter aquest enfilall, on anirem recopilant les principals novetats de caganers i altres productes de caire caganòfil. https://twitter.com/AmicsCaganer/status/1329491317752213506?s=20
Us recomanem que l’aneu seguint, us pot ajudar a tenir idees per si voleu fer
algun regal original als vostres éssers estimats. També us animem a que ens
compartiu altres idees que trobeu a faltar en aquest enfilall.
Per últim, us fem saber que també hem posat en marxa una Exposició Virtual
de Caganers a través de les nostres xarxes socials. Animeu-vos a compartir-nos
fotografies dels vostres caganers preferits.

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

i a https://twitter.com/HumorCaganer
Ignasi i Xavier Nubiola Briera
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Predicció meteorològica 2020
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Memòria d'Activitats 2019

L

es activitats desenvolupades per l'Associació como
cada any han estat múltiples i diverses.

L'Assemblea General va tenir lloc
el dia 12 de juny al vespre a la societat gastronòmica EUSKALZALEAK, van assistir-hi 28 associats
i en total 37 persones. El sopar el
va cuinar com sempre pel Joan Lliteras.
Es va repartir un caganer als socis
assistents, com a record i per engrandir les seves col·leccions respectives. Es varen lliurar els corresponents diplomes als nous socis
que van assistir al acte i es va escollir com a Caganer de l’Any al
periodista Quico Sallés per la seva
continua defensa i propagació de la
nostra figura i que va ser presentat
per el Marc Ignasi Corral.
Les tradicionals exposicions varen
ser dos i es van celebrar a Solso-

na, al claustre de la Catedral i a la
Associació de Pessebristes de Mataró. Varen proporcionar les figures d’aquestes exposicions els socis
Iolanda Marchueta, Xabier Añoveros, Xavier i Ignasi Nubiola, Xavier Borrell, Gloria Ollé i Miquel
Garolera. Totes les exposicions van
ser visitades per molta gent amb el
beneplàcit i satisfacció de tots els
assistents. A més, a la de Mataró, es
va posar un photocall, amb dos caganers, un noi i una noia, amb un forat a la cara, on la canalla, posant-hi
les seves cares, es van fer moltíssimes fotografies.

guardonat va agrair-ho amb unes
simpàtiques paraules.

El sopar de Nadal es va celebrar
com els 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 a la Assemblea,
el periodista Quico Sallés. El va
presentar la Iolanda Marchueta i el

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.

Es va regalar als assistents, com els
darrers anys, dues noves postals de
reproduccions de caganers antics.
Varen sortir dos nous números de
«El Caganòfil» el 54 i el 55, a les
dates acostumades de juny i desembre, amb noticies, fotografies,
entrevistes i diversos articles de Xabier Añoveros, Germans Nubiola,
Xavier Borrell, Iolanda Marchueta,
Marc Ignasi Corral, Jordi Sarrate i
Joan Lliteras.

El nombre d'afiliats al 31 de desembre era de 102.
Xabier Añoveros i Trias de Bes

Curiositats caganòfiles
Caganers americans (EUA)
A principis del 2015, un amic em
va enviar un article sobre els caganers. Al principi, estava molt confós, però després vaig decidir que
era el més divertit que havia vist en
molt de temps. En volia un i en volia comprar un per l’aniversari del
meu amic.
Vaig buscar-ne un, però només en
vaig trobar un de Catalunya i l'enviament va ser de 20 euros. No n’he
pogut trobar cap a cap lloc dels Estats Units. Vaig convèncer el meu
marit que havíem de portar caganers als Estats Units.
Vam començar a buscar una empre-

sa que ens ajudés. Després de moltes mirades, vam trobar un productor de figuretes meravellós i vam
començar.
Esperem que us agradin els caganers tant com a nosaltres.

11

Actualitat caganòfila

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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