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Editorial
sivament, als organitzadors i responsables de les diferents fires per tot el
que acabo d'esmentar, que va suposar,
encara que amb restriccions, un quasi
normal funcionament dels dits esdeveniments.
Tot això va representar que els nostres
estimats i admirats firaires, poguessin
vendre els seus productes sense tenir
una pèrdua considerable en les seves
anuals vendes i a més es permetés que
la ciutadania pogués entrar, contemplar, passejar, i sobretot adquirir els
exposats productes nadalencs.

T

enia certs recels sobre si el
desgraciat tema, ja excessivament llarg, de la pandèmia, repercutiria, el passat
Nadal, en el comerç anual de les fires
dedicades als ornaments nadalencs i
al pessebrisme.
Les normes que restringien els horaris i la mobilitat, sens dubte havien de
ser, negatius per a l'esmentat sector.
El lògic temor de la ciutadania davant el sempre perillós contagi del
maleït virus era un problema afegit
que probablement jugava en contra
de la normalitat comercial general a
la que estàvem acostumats, i més encara en uns formats habituals que solen suposar aglomeracions de persones que s'acosten a les parades en què
es venen objectes d'adorn nadalencs,
arbres, el caga tió, i sobretot figures
i elements pessebristes, i entre ells el

nostre entranyable caganer.
Però afortunadament la bona organització de les fires, com ara la de
Santa Llúcia, amb la tanca de l'espai
dedicat a ella, i amb un rigorós control de l'entrada de persones, va evitar
aquest temut amuntegament. A més
la precaució de demanar el telèfon a
tots els visitants, per tal d'avisar en cas
de contagi d'algú que hagués coincidit
en la franja horària, juntament amb
l'obligació d'usar el gel hidroalcohòlic
a disposició dels que pretenien entrar
al recinte, va donar una tranquil·litat a
aquests que pel procediment del boca
/ orella, va permetre a tots aquells que
tenien la intenció d'acostar-se a la
Fira, ho fessin amb el convenciment i
la tranquil·litat que es vigilava la seva
salut.
Cal felicitar, i des d'aquí ho fem efu-

Respecte al nostre caganer va tenir
una venda bastant similar a altres
anys, i per descomptat ningú es va
quedar sense poder adquirir, si així ho
va voler, les novetats, que en aquest
exemplar del Caganòfil, s'exhibeixen.
El caganer va ser com els últims anys
la figura més venuda, pel que podem
dir que segueix tenint una robusta salut, del que ens congratulem, tot i que
desitgem i esperem que el proper any
gaudirem de la tranquil·litat suficient,
per a poder fruir completament de la
Fira, com ho hem vingut fent durant
tants anys.
Malgrat els múltiples i variats inconvenients que, a causa del Covid 19,
han aparegut des del passat any, podem proclamar, als quatre vents i amb
orgull, que el maleït corona virus no
ha pogut amb el caganer. El triomf
del caganer davant el virus ha estat
evident.
Xabier Añoveros i Trias de Bes
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Xavier Aldeguer
Discurs caganer 2020
Hola amics i amigues caganers,
Abans d’iniciar el meu discurs d’enguany com a
premiat, vull agrair-vos que m’hàgiu considerat digne
d’ostentar aquest honor i de ser el primer metge a qui
se li atorga, en tant que per la seva professió.
La meva aventura professional m’ha dut a trescar camins insospitats que m’han fet arribar fins aquí.
Després d’una estada als EEUU a finals dels 90 per
fer recerca (a on vaig tenir la sort, entre altres coses
de conèixer-hi la meva dona que avui m’acompanya),
i tornat a la meva ciutat natal, Girona, el 2001,
per incorporar-me a l’equip de l’Aparell Digestiu de
l’Hospital Josep Trueta. La sort va voler que conegués
al cap de Microbiologia de la Universitat de Girona,
en Jesús Garcia-Gil. Ells estudiaven llavors els ecosistemes bacterians de l’estany de Banyoles amb tècniques
molt novelles en aquell moment (us sona la PCR?). El
meu gran i, potser, únic mèrit és haver tingut la visió
i, sobretot, la capacitat de convicció per convèncer a
aquest company que si consideràvem que l’estany era
un ecosistema, també podríem considerar com a tal el
budell humà.
Això que avui tothom té clar, que els bacteris intestinals conformen un ecosistema, al 2001 era una idea
nova i això ens ha permès situar-nos em primera línia
internacional en la recerca en aquest camp.
El que no sabíem és que obríem una caixa de Pandora.
NO parlàvem només de bacteris, parlàvem d’un òrgan
completament nou. Us en dono algunes xifres: tenim
10 elevat a la 13 bacteris al budell, nombre que equival
al nombre d’estrelles de l’univers. Representa un kilo i
mig del nostre pes. Allò que coneixem com ésser humà
està composat per 1,3 bacteris per cada cèl·lula humana, és a dir allò que li’n diem ésser humà és més bacteri que humà. I a més aquests bacteris són capaços de
metabolitzar de tot greixos, proteïnes, hidrats de carboni... una vertadera fàbrica metabòlica, un veritable
òrgan, al que alguns anomenen ja, exofetge i que avui
sabem que és imprescindible per la nostra vida. A més,
podem diferenciar cada persona per la seva empremta
bacteriana. Potser el dia de demà quan parlem de dades biomètriques, no seran ni els ulls ni les emprentes
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dactil·lars els que s’utilitzaran i anirem tots amb una
bosseta amb contingut “noble” al caixer...
Podeu imaginar que quan es tala una jungla amazònica, el seu ecosistema canvia, es deteriora i és indicatiu
de que quelcom no funciona, De la mateixa manera,
hem vist que el deteriorament del nostre ecosistema
bacterià, el que coneixem com a disbiosi, són un reflex
fidel del nostre estat de salut i va associat a malalties.
I a on podem detectar aquests canvis d’una manera
lògica i senzilla alhora ? Sí, imagineu bé, a les nostres
femtes, a les nostres caques !!
Aquests conceptes ens han portat a desenvolupar
marcadors bacterians a les femtes a través de l’empresa
biotecnològica que hem creat, GoodGut (bon budell), i
avui podem dir que les nostres caques han esdevingut
un element clau per a l ’estudi de la nostra salut , per a
detectar el risc de desenvolupar malalties, i en cas que
les malalties ja hi siguin, per fer-ne seguiment.
I, sí, els catalans en som pioners en aquest concepte i,

és que no podia ser altrament, perquè som un poble
que és escatològic de mena, que li agrada fotre merder,
que s’emmerda sovint, que a dos amics de l’ànima li’n
diuen cul i merda, que a un indecís se l’anomena cagadubtes i a un infant pretensiós se li’n diu un merda
seca, que quan quelcom no ens agrada, fa cagar, que
quan veu una cambra bruta en diu que és un femer, o
a València, quan tiren les escombraries tiren els fems,
que quan les coses esclaten fan un pet, que quan tenim
mal de panxa, diem que tenim un pet travessat, i que
té mots o expressions molt nostrats per definir amb
precisió aspectes de l’expulsió d’aquests gasos intestinals
com un pet amb cua o un llepet als calçotets, i que al
típic millor amic de l’home que tenim a casa com si fos
un de nosaltres, no hi ha millor manera reflectir-ho
que dient-li un gos petaner per diferenciar-lo dels que
fan els pets fora de casa. Som una mena de gent que
fem cagar un tronc per donar els regals de Nadal als
nostres infants, o que el sobrenom dels seguidors del
Més que un Club li’n diem Culers perquè se’ls veia el
cul al camp de les Corts des del dessota i que, inclús,
dues rieres avui oblidades i subterrànies, i que, al
nostre cap i casal, Barcelona, corrien paral·leles a La
Rambla, els anomenaven el Cagalell i el Merdançà.
Jo buscava un símbol que reflectís aquest aspecte en
les xerrades que em tocava fer a les Espanyes i altres
racons de món i no vaig poder-me’n imaginar cap de
millor, la figura del caganer.
És qui millor expressa que el poble català ja fa temps
que va intuir que la caca no era un material de rebuig
sinó font de riquesa expressant-ho amb aquesta figura
indispensable dels nostres Pessebres. I, malgrat molta
gent aliena pugui pensar que és una figura irreverent,
jo penso que és el millor homenatge que se li podia fer
al Nen Jesús, incens? MIRRA? OR? Foteses al costat
d’aquest oferiment nostrat. Quin millor regal, el nostre
adob? Quina és la forma més natural, de més capteniment davant la grandesa omnipresent de la Divinitat
que LA FIGURA HUMANA CAGANT?. La figura
QUE millor ens dimensiona en la nostra carnalitat
evidenciant la nostra relació íntima amb la Natura,
amb el tancament del cercle que suposa el retorn a la
terra del nostre més humil regal que esdevindrà l’adob
pels fruits que creixeran demà i, avui, sabem que a
més, és un reflex fidel de tot allò que s’esdevé al nostre
cos, el nostre DNI biològic. Per tant, al meu parer, la
metàfora que representa el caganer, des la nostra condició d’humans finits i terrenals, és l’ofrena del millor
que portem a dins, del que som, ni més ni menys. Els
nostres avantpassats ja ho devien intuir i van voler-ho
representar en crear la figura.
I el detall de la barretina, és el toc de catalanitat que

ens hi hem permès. Jo, persona nascuda un 11 de
setembre, sempre amb la cantarella de que vaig néixer
amb la barretina ben calçada, me’l sento un element
molt entranyable.
El caganer, per tant, m’ha permès fer la introducció
perfecta a les meves xerrades mèdiques, explicant
subliminalment alhora què era ser català, posant el
nostre poble al mapa i fent broma sobre el fet que era
obvi que fóssim pioners en l’estudi dels bacteris intestinals, la microbiota perquè vam ser dels primers pobles
en assumir que la caca no era un simple material de
rebuig sinó font de riquesa..
A més a poc a poc, vaig anar costumitzant en les
xerrades mèdiques, el caganer que hi mostrava , en
funció del lloc i del temps.
Així, en l’època del procés, en les xerrades que feia per
aquí i les Espanyes, els presentava la figura del caganer
habitual i amb el discurs habitual i, tot seguit, els deia
que si passaven pel Mercat de Sta Llúcia al Nadal en
trobarien de molts tipus però que no sabia quin estaria
més de moda arribat el moment... i els ensenyava el
caganer d’en Puigdemont i en Rajoy. Era un espectacle
veure les cares de l’audiència, aplaudiments, ganyotes,
arquejat de celles, rialles més o menys convençudes...
però segur que havia sabut trencar el gel de forma
simpàtica i despertar-los de la letargia.
A Mèxic, a un cicle de xerrades que hi vaig donar,
l’elecció fou fàcil, la figura que els ensenyava com
exemple era la del caganer Trump. Hauríeu d’haver
vist com reia i aplaudia la gent. De fet, tenia clar que
m’havia guanyat l’audiència abans de començar.
Perquè com ja us he dit, hi ha quelcom molt humà,
heretat de la nostra animalitat, en l’acte de cagar. De
fet, se’n diu que és l’únic plaer que no és pecat.
L’acte fisiològic de cagar és un engranatge minuciós i
quasi perfecte que implica la coordinació de fins a 8
músculs.
Ens iguala i agermana tant a la resta d’animals de
la Terra com a la resta de companys d’espècie. Rics i
pobres, bons i dolents, lladres i serenos, guapos, guapes
i lletjos/ lletges, mares i pares, tothom caga. No us ho
deien que si no us feia cas un amor platònic, la millor
manera d’esvair aquest sentiment frustrat és imaginarse aquella persona cagant? O quan el nostre superior
ens fum una bronca, què millor per relativitzar-la que
imaginar-se’l fent les necessitats al lavabo? Un mètode infal·lible per fer-nos tocar a tots de peus a terra i
situar-ho tot en la seva justa mesura.
I a més, d’ençà que als humans, a través de l’educació
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de ben petitets, se’ns generen reflexes condicionats perquè sapiguem controlar l’únic d’aquests músculs que
passa a dependre de la nostra voluntat, l’esfínter anal
extern, l’acte de cagar queda lligat per sempre més a la
nostra personalitat i al nostre estat emocional. Perquè
hi ha un eix cervell-tub digestiu del que en sabem la
importància, i que ens pot fer variar el ritme d’anar de
ventre (el coneixem com sdme d’intestí irritable) però
qui té el darrer paper és el relaxament de l’esfínter.
Així, la gent neguitosa tendeix a anar més cops al
lavabo però després la darrera paraula la té l’esfínter
anal extern que ha d’obrir-se i, en mols casos, fa un
tancament, que anomenen contracció paradoxal i que
fa un tap funcional. Qui havia dit que el rei del cos era
el cervell?, us asseguro que moltes d’aquestes persones saben que qui de debò mana en el nostre cos és
l’esfínter anal, el forat del cul. Aquesta gent, que tenen
una qualitat de vida molt baixa per aquest problema,
necessita fer exercicis per reaprendre d’anar de ventre.
N’hi ha d’altres que tenen ansietat pel contacte social
i, sense adonar-se’n, ho expressen en el fet que cada
cop que agafen la porta de casa per sortir se’ls escapa
la caca. Llavors, només es troben bé a dins de casa.
Penseu en el treball psicològic que s’ha d’arribar a fer
per aconseguir que ho superin!
I, fins, i tot, poden canviar les formes de les caques en
funció d’aquest estat. N’existeix una classificació, la
de Bristol que en dona fins 7 tipus (ara que hi penso,
estaria bé un capseta de 7 tipus de caganer amb els
7 tipus de caques per a estudiants o per tenir a les
consultes). Per exemple, Hi ha un gruix de gent, potser
alguns dels que m’escolteu, que quan està neguitosa
fan les caques a mode de boletes com les cabres o com
una cinta.. .
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Per contra, hi ha gent on l’acte de defecar coincideix
amb el seu moment de recolliment, de vagareig mental
i sí, moltes de les grans idees de la humanitat segurament s’han gestant mentre defequem. Quantes revistes
i diaris hi trobem als lavabos !! Deien que Napoleó
repassava les seves tàctiques o bé que moltes de les
fórmules de les teories de la relativitat de l’Einstein
es desllorigaven mentre feien llurs necessitats. I tants
d’altres que trobaríem!
De fet, només sabem el que aporta psicològicament el
cagar per la via natural quan veiem a tota aquella gent
que, per raons de salut ho han de fer en una bossa. I
aquí us parlo per experiència pròpia. Potser sabíeu que
era el 1er metge guardonat amb l’honor de Caganer
de l’any però també deu ser cert que sóc el 1er caganer
de l’any colectomitzat, que només li queden 17 cm de
recte. Fa 12 anys se’m van detectar múltiples pòlips,
alguns ja malignitzats . L’única solució, treure tot el
còlon, Com a bon metge amb sdme del recomanat, em
vaig complicar i vaig necessitar bossa (se n’hi diu ostomia) durant uns mesos abans de reoperar-me. I sí, vaig
trobar-ho a faltar durant aquell període. Em sentia una
persona incompleta, mutilada.
Això encara va reforçar més l’empatia pels meus
pacients. Molts d’ells amb malalties digestives inflamatòries (Crohn i colitis ulcerosa) que els genera una
urgència per anar de ventre que molts cops és incontrolable, això és molt dur psicològicament, perquè
podem acceptar anar al lavabo sovint, si hi anem quan
decidim, però el que ens genera una angoixa molt
important és no poder-ho predir i que quan ens en
vinguin les ganes això sigui incontrolable. Us imagineu
el que és, estar sempre pendents d’ubicar el lavabo més
proper allà on anem?. O molts altres acaben operats i

aquesta bossa l’han de dur per sempre més amb tot el
pes psicològic que pot comportar. De fet, em vaig adonar que els lavabos públics, no estan previstos per gent
que va amb aquestes bosses. Sé de molts homes que han
d’anar al lavabo de dones per poder tenir un recipient
on poder-les deixar, per exemple. Una de les iniciatives
de les que em sento més orgullós és el projecte No puc
esperar en que vam generar des de Girona i, avui a tot
Catalunya, una xarxa de lavabos de botigues, bars i
centres públics a disposició de malalts que presentant
un carnet els podien utilitzar sense necessitat de donar
més explicacions.
Tothom té clar que la gent amb discapacitats físiques
els hem d’eliminar les barreres arquitectòniques, per
exemple, posant un rampa. Aquests lavabos són la
rampa per aquesta gent.
I és que les malalties caganeres, apart de marcar-nos
individualment, ens han marcat històricament més
del que ens pensem. Part del motiu del motiu de la
creació i consolidació de les begudes alcohòliques pel
consum humà com el vi, la cervesa o el cava amb el
que brindarem avui és perquè l’alcohol és desinfectant i
en les 1eres ciutats es van adonar que els protegia de les
disenteries i el còlera en comparança amb la gent que
només bevia de les aigües que s’acumulaven o guardaven a les ciutats i que tant sovint es contaminaven.
Sabíeu que darrera la constitució de Tarraco com a
gran capital a l’Imperi Romà i la construcció de la Via
Augusta va ser conseqüència que l’emperador August

tenia una “colitis” que li provocava diarrees contínues
i li van dir que les aigües de la zona li serien beneficioses?. Això, indirectament, va portar a una romanització molt forta de la nostra zona i està directament
implicat en l’evolució del dialecte del llatí cap al que
avui és el català. Sense les diarrees de l’August, hauria
arribat a existir el català? O el mateix Rei Sol, en lluís
XIV amb un restrenyiment pertinaç i incorregible i un
dolor d’una fissura anal crònica que el feia demanar
canvi de metge de la Cort tot sovint, i arribant a fer les
recepcions reials assegut a la taça de vàter. Potser hauria estat més benevolent en el setge de Barcelona del
1714 si no li hagués fet mal el cul? Qui ho pot saber...
Arribo doncs a la conclusió d’aquest discurs, esperant
que copseu la importància de la tasca que feu, de
singularització d’aquesta humil figura però poderosa en
simbologia que representa el millor que portem a dins...
en tots els aspectes.
Us agraeixo de tot cor que hàgiu considerat l’honor
de distingir-me com a Caganer de l’Any enguany i us
animo a continuar endavant amb força i sense defallir
després d’un any tan especial com el que ens ha tocat
viure.
No puc acabar sense un:
Visca els Amics dels Caganers !! Visca el caganer !!
Bon Nadal a tothom !!
Xavier Aldeguer
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Sopar de Nadal de l'Associació
d'Amics del Caganer
15 desembre 2020

E

nguany, que no vam poder compartir les viandes tots junts de manera
presencial com sempre hem fet, ho
vam poder fer de forma telemàtica
compartint un mateix menú. Per tal de menjar
el mateix però al mateix temps poder ser creatius, els plats van tenir interpretació oberta,
vam proposar alguns suggeriments, però, evidentment, la creativitat de cadascú va ser molt
més gran.

Aperitius

· Tastos pudents variats
Canapès de formatge 		
blau, fumats, arengada, etc.

Primer plat

· Tova fumejant
Crema de verdures
amb encenalls de pernil
Rul·lo de cabra fregit
amb melmelada de
taronja i cibulet

Plat principal

· Botifarra amb seques
· Canelons d'espinacs

Postres

· Assortiment de cagallons
Boletes de xocolata
Bombons
Rebosteria varia

Beguda

· Aigües fecals DO
· Pixums escomosos
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Ramon Roca, autor del menú de Nadal

Novetats 2020

Elton John

Anís del Mono

Buster Keaton

Caganer Carbassa

Caganer Infusions

Boris Johnson

Catalanets

Catalanets

Catalanets

Caganer mascareta

Charlie rivel

Sanitari

Fernando Simón

Capitana Barça

Jordi Évole

Baby Yoda

Físic

Químic

Caganers
en pandèmia

Caganers
en pandèmia
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Novetats 2020

Clic

Cuiner

Ceràmica

Guix

Plastilina

Fernando Simón

Globo

?

La Grossa

La Guita de Berga

Pere Aragonès

Laura Borràs

Pablo Picasso

Pau Donés

Petit Príncep

Ronald Koeman
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Sota la volta

El caganer amagat
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Noves propostes
d’interpretació del caganer

L

legint la monografia sobre gàrgoles de la Dolores Herrero, ja us podeu
imaginar que m’hi he
trobat, entre tantes bèsties fantàstiques, la del caganer (aquesta ni
bèstia ni fantàstica) i no m’he pogut pas estar de fer una comparativa entre les diverses teories que s’hi
descriuen per interpretar-les amb
les proposades sobre el significat
i origen del caganer. Per a simplificar el contingut d’aquest article
i evitar al màxim l’academicisme,
he abreujat en una taula les diferents teories del caganer (extretes
principalment de la tesina de la
L. Wormsbecher i del llibre d’en J.
Arruga i en J. Mañà junt amb un
article d’en J. Bilbeny), i les que cita
la D. Herrero, posant-les al mateix
nivell quan aquestes coincideixen, i
en una tercera columna he intentat
trobar possibles correspondències
entre les teories no coincidents de
les gàrgoles com a noves teories interpretatives del caganer.
A la taula comparativa s’hi identifiquen 11 teories interpretatives
del caganer i 18 de les gàrgoles,
d’aquestes n’hi ha de 5 coincidents
amb les del caganer. De les altres
13 teories crec que 8 d’elles poden
ser perfectament considerades com
a possibles noves teories a estudiar:

• Atractiu de la natura fantàstica
• Com a signatura de l’escultor
• Enfrontament amb les pors
invisibles
• Didàctica per allunyar del pecat
• Ornamental
• Efecte crida sobre els fidels
• Efecte crida sobre els pagans
• Destí dels pecadors
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Hi ha altres teories, com la del símbol del mal, que es podria correlacionar amb la visió que l’Església
ha tingut sobre aquesta figura, però
crec que no és pas el cas, doncs no és
fàcil veure que la seva inclusió en el
pessebre resulti de la seva consideració com a representació del mal.
De segur que els nostres consocis
voldran o sabran trobar correspondències en les teories en les que jo
no hi he reeixit, benvinguda doncs
la creativitat dels amants del caganer i certament el debat és obert.
Com es pot veure, aquestes propostes interpretatives enlloc d’acotar
més el tema el què fan és ampliar-lo
encara més. És clar que abans de tot
caldria saber si el naixement del caganer va ser únic o si per contra es
va donar de manera inconnexa a diferents llocs, aquesta sola diferència
ja fa que no es pugui cloure el tema
i de ser d’origen múltiple, encara
més obert restaria el ventall de possibles teories explicatives, doncs no
hauria de perquè ser comuna a tots
ells la teoria del seu origen i sentit
simbòlic.
Marc-Ignasi Corral-Baqués

https://elbauldelcamino.es/las-guardianas-de-compostela

https://doloresherrero.com/la-salida-del-agua-en-las-gargolas/

https://www.cuantarazon.com/busqueda/0/g%C3%A1rgola
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Teories interpretatives del caganer
Origen mític precristià, patrimoni del culte pagà
que remarcaria la importància dels excrements
com a constant de continuïtat.

Teories interpretatives de les gàrgoles

Correspondència interpretativa

Les gàrgoles representen els déus pagans i deïtats
locals que afavoririen (tindrien cura) dels edificis
relacionats.

També es relacionaria amb la teoria de l’acció
apotropática (d’amulet)

Amulet, fecunditat de la terra.

Protectora (apotropaica) apareixent en els extrems
com a talismà protector.

El caganer amagat faria de talismà contra el mal.

Figura carnestoltesca, contrapunt escatològic
d’una representació sagrada.

L’home medieval participa de la vida oficial i piadosa i la carnavalesca, dualitat gàrgola-escultura
monumental.

Correspondència ja descrita.

Associades a les “drôleries” (bogeries), art marginal
en la tradició del manuscrit i l’escultura decorativa.
Drôlerie: mixtiforme d’home animal dels marges
del llibre gòtic que connecta amb la decoració precristiana. Les drôleries multiplicaren les possibilitats
figuratives a través de la fantasia i l’humor, sense
censura com en les imatges sagrades.

Dins la drôlerie mixtiforme home-animal, el caganer contraposaria les bones formes – a les males
formes i com a decoració precristiana enllaçaria
em l’origen mític precristià del caganer. L’efecte
multiplicador de les drôleries aquí es manifestaria
amb la gran varietat de caganers, alliberats, com
les grôleries, de la censura (amb alguna excepció).

Contrapunt, desordre dins l’ordre, necessari per
l’harmonia de l’univers.

Hi ha una correspondència clara.

Atractiu de la seva natura fantàstica i no la
simbologia animal.

Hi ha una correspondència clara.

Signatura dels escultors, personalitzant la seva
obra fora de l’anonimat del sistema gremial.

Interpretació no pas rebutjable amb possible
versemblança.

Enfrontament de l’home medieval a allò aterridor invisible visualitzant-ho.

El sol fet aterridor atribuïble fora la vergonya de
ser sorprès defecant, per tant podríem dir que no
hi ha correspondència.

El naturalisme gòtic trasllada el monstre de
l’interior als marges equilibrant la sobrietat dels
murs.

Posem el caganer als marges i llocs amagats.
Tot i que aquesta no seria pas una interpretació
simbòlica ni d’origen del caganer.

Finalitat didàctica, instruir al poble illetrat, per
mantenir als fidels lluny del pecat.

S’amaga el caganer per mantenir el pudor i les
bones formes.

Funció ornamental, amagar la teulada i donar
major esveltesa.

El caganer decoraria les parts amagades i per tant
no treballades del pessebre.

Incrementar l’assistència atraient els transeünts a
l’església.

El caganer crida a molta gent, fins i tot a no
creients, a acostar-se al pessebre per cercar-lo.

Relíquies del paganisme celta per atraure als
pagans per a la seva conversió.

Els caganers tindrien efecte crida sobre els descreguts i mainada en l’arrel precristiana.

Crisi espiritual
Purificació per un ritual d’iniciació, renaixement
espiritual.
Purificació de la terra pagana, devaluant, amb la
seva deposició, els déus pagans.

Protesta
Origen en les escenes quotidianes de les rajoles
dels oficis catalans.
Origen en l’àmbit apartat de les Masies.
Origen en la literatura humorística com a mecanisme de contestació, esplai i escapatòria davant
les misèries.
Contrapunt al misteri - realitat.

Simbolitzen el mal i indiquen que l’església
converteix la maldat en bondat.
Agents del dimoni actuant en nom de Déu
castigant al malvat, legitimant així la seva lletja
coexistència amb la bellesa de l’església.
Recorden als transeünts que les maquinacions del
dimoni són sempre constants.
Recordatori del destí dels pecadors, representant
les ànimes condemnades en ser de pedra i no
poder entrar dins el temple.

La posició marginal del caganer que tradicionalment no pot estar davant del naixement.

Dimonis conquerits per l’església als que se’ls fa
treballar en coses poc rellevants com dur aigua.

No hi pot haver correspondència, doncs fins i tots
el sants, per no esmentar la Sagrada Família, havien de respectar les lleis de la fisiologia digestiva.

11

Trending Topic caganòfils

A

mesura que el ritme de vacunació va avançant, la cultura popular va fent tot el possible per anar
recuperant la seva activitat. Les mesures sanitàries actuals que encara perduren, no permeten que
associacions com la nostra puguin realitzar activitats presencials. Les xarxes socials continuen
funcionant a ple rendiment, i us oferim a continuació un breu recull del que anem difonent:

L’Associació Amics del Caganer present
al nº 253 d’El Troc

El 18 de febrer de 2017, el Jordi Goñi de l’Associació per a la Promoció del Col·leccionisme (més coneguda com “El Troc”), va crear el grup de WhatsApp “Xarxa d’Associacions i Col•lectius de
Col•leccionisme” amb l’objectiu de difondre activitats i informacions sobre col•leccionisme, i d’establir contacte entre diferents
col•leccionistes i associacions. El 12 de febrer de 2021, el Jordi Goñi,
membre d’El Troc i administrador d’aquest grup de WhatsApp, va
afegir el Xavier Nubiola en representació de l’Associació Amics del
Caganer al grup.
A la imatge que veieu del tuit correspon al nº 253 d’El Troc on hi
ha publicat un directori d’associacions, col•lectius, blogs, arxius de
col•leccionisme, mostra de 35 calendaris de butxaca amb imatges de
barrufets, etc. Si voleu estar informats de trobades, d’intercanvis i
d’altres informacions d’interès, i de quan surten les publicacions i
com adquirir-les us convidem a entrar a la seva web https://www.
eltroc.org/. També podeu fer-ho entrant a les seves xarxes socials:
https://www.facebook.com/ButlletiElTroc/
https://twitter.com/el_troc?lang=ca
https://www.instagram.com/el_troc/

A la recerca del Caganer Extraterrestre

Un any més els 26 museus de la Xarxa de Museus de les Comarques
de Girona es van unir per a impulsar la 6a edició de “Nadal al Museu”,
una iniciativa que té com a objectiu motivar les visites de públic familiar
durant les festes nadalenques.
Del 22 de desembre fins al 7 de gener, tots els nens i nenes que van anar
a visitar els museus integrants d’aquesta proposta, tenien el repte de
trobar el Caganer extraterrestre que es trobava amagat entre les seves
exposicions. Un cop localitzat, al final de la visita ho havien de comunicar al personal de recepció, i a canvi se’ls obsequiava amb un regal: un
retallable en forma de caganer extraterrestre! http://nadalalmuseu.com/
wp-content/uploads/2020/12/caganer_retallable_final.pdf

Una de les novetats de la 5a edició, va ser la creació d’un nou personatge,
en forma d’extraterrestre, ideat per la jove il•lustradora Xènia Ferrer,
amb el propòsit de transmetre els continguts als més petits i per a establir una icona que fes referència a les activitats familiars de la Xarxa.
Aquí trobareu més informació: http://nadalalmuseu.com/
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Caganers de sucre a la Fira de Reis de Gran Via

Cada any l'Associació de Firaires de la Fira de Sant Tomàs
i l'Associació de Tallers Artesans de la Gran Via, amb la
col•laboració del Gremi de Detallistes de Joguines, el Gremi
de Xurrers de Catalunya i el Gremi d'Artesans i Artesanes,
organitzen a la Gran Via de les Corts Catalanes a Barcelona, entre els carrers de Muntaner i Calàbria, la Fira de Reis
(https://firareisgranviabcn.com/), que se celebra des de l’any
1877 i té lloc cap a finals de desembre (al voltant de la festivitat de Sant Tomàs) fins al Dia de Reis.

A la fira s’hi poden adquirir joguines, articles de bijuteria,
ceràmica, roba, decoració, llaminadures, excrements comestibles, tota mena d’objectes de regal, i fins i tot caganers
de sucre com els que podeu veure a la imatge, que elabora l’empresa mataronina Agaraagar. Des de l’any 1996, elabora de manera artesanal una gran varietat de productes
de confiteria: caganers de xocolata en forma de piruletes
2D, tifes de sucre, tions de xocolata, i altres tipus de figures de xocolata o piruletes que trobareu a la seva web:
http://www.agaraagar.com/index-cat.html

El Caganer Amagat

El passat Nadal va sorgir a Cervera aquesta nova proposta,
que implicava la complicitat del teixit comercial cerverí i
alhora ajudava a promocionar el comerç local.
La Paeria de Cervera va encarregar al jove dissenyador cerverí Roger Farré, 24 il·lustracions que representessin els elements i entitats de la cultura popular de Cervera. El resultat
final el podeu veure a la piulada que va fer ell mateix: https://
twitter.com/RogerFarre/status/1341747575142150144

Del 21 de desembre de 2020 fins al 10 de gener de 2021, tots
els participants havien de recollir el fulletó segellable en algun dels establiments que formaven part d’aquesta iniciativa, i s’engrescava a qui trobés les il•lustracions dels caganers,
que fes una fotografia i la pengés a les xarxes socials amb
l’etiqueta #CaganerAmagat i el nom del comerç on s’havia
trobat. Un cop s’havia aconseguit trobar a tots els caganers i
caganeres, calia entregar el tríptic per entrar en el sorteig de
diferents obsequis.
La primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Festes i de Polítiques feministes i LGBTI+, Mireia Brandon i Trepat i la
Paeria de Cervera, estan molt satisfets per la participació i
bona acollida que ha tingut aquesta nova activitat:
https://www.cerverapaeria.cat/noticies/201cunes-festesdiferents...201d

https://www.instagram.com/p/CK612mrBcg6/?igshid=1nb
i92co776uk
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El Circ Cric celebra 40 anys

Després de més d’un any d’aturada a causa de la pandèmia,
el Circ Cric, la companyia del Tortell Poltrona, ha reprès de
nou la seva activitat. Fins al 4 de juliol acull a la seva carpa
ubicada a Sant Esteve de Palautordera, l’11è Festival Circ
Cric al Montseny, que coincideix justament amb el 40è aniversari de la companyia. La primera actuació del Circ Cric
va ser el 23 d’abril de 1981 al Parc Central de Mataró. Us
convidem a entrar a la seva web: https://circcric.com/ca/
circ-cric/
Recordar que el Tortell Poltrona, impulsor del grup Pallassos sense Fronteres i fundador del circ català Circ Cric, va
ser nomenat Caganer de l’Any 2004 perquè al final de les
seves actuacions feia referència als caganers mitjançant el
caganer de la seva figura. Més informació a El Caganòfil
núm. 26: https://www.amicsdelcaganer.cat/wp/wp-content/uploads/caganofil26.pdf

Amb el propòsit de garantir l’activitat de les arts escèniques
vinculades a la natura durant tot l’any i preservar-ne la seva
continuïtat, es posarà en funcionament de cara a l’any 2022
la Fundació Circ Cric.

Rajola del segle XVII amb Caganer

Arran de l’exposició de mobles antics que es pot visitar
a les dependències de l’antiga infermeria del Monestir
de Pedralbes, en una de les rajoles del segle XVII que
hi ha a l’armari de la cuina, s’ha descobert que hi ha
representat un caganer.

Sor Isaura Marcos ho va revelar a “La Mirada del
Lector de La Vanguardia”, i el diari “La Vanguardia”
s’ha fet ressò d’aquesta troballa:
https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20210204/6219189/caganer-siglo-xvii-aparecerepresentado-baldosa-monasterio-pedralbes.html

A l’armari on Sor Isaura Marcos ha fet el descobriment, també hi podem contemplar altres rajoles del
segle XVII, XVIII, i a la part inferior rajoles blaves
que corresponen al segle XIX. Tal com comenta ella
mateixa, aquestes rajoles es van col•locar en aquest armari durant la remodelació que es va fer cap a finals
del segle XIX, i segurament eren rajoles que es van
aprofitar per a recobrir l’interior d’aquest armari. Us
engresquem a visitar el Monestir de Pedralbes i les seves exposicions: https://monestirpedralbes.barcelona/
ca/exposicions

Més informació: https://www.instagram.com/humor_caganer/
14

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

Curiositats caganòfiles

Botiga de Caganer.com de Barcelona

Sant Feliu de Llobregat
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Curiositats caganòfiles

Samarretes caganeres de la Tostadora.com

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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