Tipologia del
Caganer

Història
L'origen
d’aquesta

figura

sembla que se
situa
canvi dels

segles XVII

i

XVIII,

en ple

Barroc,

entre

el

un moviment cultural i

artístic que es va caracteritzar per un realisme exagerat. En
aquells temps, el Caganer no era una figura exclusiva del
pessebre: per exemple, perduren testimonis d’ell en rajoles,
on és representat com un narrador de rondalles. No és fins
a finals del segle XVIII que els caganers apareixen als
pessebres catalans, encara que no es van fer populars del
tot fins al XIX.

Als Països Catalans es pot trobar a Catalunya i al País
Valencià. A l'estat espanyol, a les illes Canàries i a la Regió
de Múrcia. A Portugal també és tradicional.
Encara que no es conegui amb exactitud quina és la raó de
col·locar una figura cagant al pessebre, es creu que la
tradició popular considerava el Caganer i les seves femtes
un símbol de fertilitat de la terra. Per aquest motiu se'l va
elevar a emblema de prosperitat i bona sort pel següent
l'any. Es considerava que col·locar aquesta figura al
pessebre duia bona sort i alegria; si no, desventures. Es
tracta d’una tradició que, en contra del que pugui semblar,
està ben acceptada per l'Església.

Interpretacions i controvèrsia al voltant de la seva figura
Les característiques d’aquesta figura, que es situa entre la
transcendència de la representació del fet religiós i la
contingència còsmica del fet de defecar, l’han convertit en el
blanc de tot tipus de polèmiques i possibles interpretacions.
Cada any apareixen nous arguments a favor i en contra del
Caganer.

A favor, ser el contrapunt que humanitza i posa un toc
d’humor en una qüestió tant profunda i universal com és el
misteri del Nadal, un personatge que representa l’emblema
del saber riure’s d’un mateix, símbol de la nostra relació
amb la Mare Terra, referent del caràcter català i de la
llibertat d’expressió.
En contra, s’argumenta que és una figura que atempta
contra el bon gust, que és irrespectuosa amb el cristianisme
i amb la representació del seu misteri primordial, el
naixement

d’un

infant

de

mare

verge.

D’entre

les

interpretacions més iròniques destaca la de Jordi Bassas:
“L’acció del Caganer és la ressonància orgànica de
l’esverament experimentat per un dels pastors davant de
l’aparició de l’àngel anunciador.”

La nominació del Caganer a Sants
Per catorzè any la CAL de Sants, coincidint amb la
celebració de la Torronada del Centre Social de Sants,
organitza la nominació de “CAGANER DE L’ANY” a la
persona o institució “que ha fet la cagada més grossa” en
aspectes referits

a la cultura i la llengua catalana o,

simplement, contra qualsevol aspecte de catalanitat. Aquest
any us presentem les següents propostes:.

Nominacions Caganer de l’any 2014
Carina Mejias, parlamentària de Ciutadans

La immersió lingüística serveix per adoctrinar els nens de les
escoles catalanes segons Ciutadans...!
Després del ridícul per les beques menjador que Ciutadans de Nou
Barris denunciava estaven vinculades al català i que després ha
hagut de rectificar, la portaveu parlamentària de Ciutadans, Carina
Mejías, ha anunciat aquest dimarts l'obertura d'un baner a la pàgina
web del seu partit per tal de recollir denúncies d'"adoctrinament" als
nens catalans. Tot assenyala que Ciutadans aposta per l’estratègia
de generar crispació allà on no n’hi ha i alhora posar en marxa un
instrument per propiciar l’autocensura de les escoles davant
l’amenaça de la intervenció de l’alta inspecció d’educació i de
prendre les mesures “que facin falta” per tal d'evitar aquest suposat
"adoctrinament".

Alberto Fabra, president de la Generalitat Valenciana.

El govern de Madrid, fa servir el govern valencià, per aïllar i
degradar la llengua catalana exercint una espècie de corredor

sanitari-lingüístic atès que Catalunya ja ha iniciat el camí cap a la
independència sense retorn....
Centenars d'estudiants valencians es poden quedar sense la
possibilitat d'estudiar en català el curs 2014-2015. El pla
d'arranjament escolar de la conselleria d'Educació del govern
d'Alberto Fabra preveu la supressió de 280 unitats d'educació
infantil i primària a causa de l'augment de la ràtio d'alumnes per
aula -que passarà dels actuals 25 a 30-, la qual cosa suposarà un
descens de l'oferta d'ensenyament en català en el sistema educatiu
valencià. Segons els primers càlculs de l'entitat Escola Valenciana,
a les ciutats de València, Alacant i Castelló de la Plana es perdran
set línies dels anomenats Programes d'Ensenyament en Valencià
(PEV), malgrat que corren el perill de desaparèixer fins a un total
de 16 unitats.També es tancaran escoles. La por d'Escola
Valenciana és que quan finalitzi l'estudi que està preparant per
comptabilitzar el total d'unitats en català que es perdran per al curs
vinent, el nombre superi el 50% del total de les línies suprimides.

Jose Manuel Sòria, Ministre d'Indústria del Govern del PP

L'esquizofrènia del Govern del PP en posar fronteres als espais de
radiocomunicació és un cas de psiquiatria clínica patològica, un
exemple únic a la Unió Europea.
Després de tallar el senyal de TV3, ara obliga a emmudir la veu de
Catalunya Ràdio al País Valencià Catalunya Ràdio i Catalunya

Informació van deixar de sentir-se el 20 de gener al País Valencià.
A les vuit del vespre es va apagar el senyal, després de l'emissió
d'un programa especial de l'emissora dedicat al tancament.
Després del tancament de TV3, les emissions de la ràdio pública
catalana es mantenien a través de la xarxa de repetidors d'Acció
Cultural del País Valencià. Però divendres l'entitat va rebre una
comunicació del govern espanyol en què l'obligava a tancar els
repetidors i anunciava dues multes per valor d'un milió d'euros, que
probablement s'aplicaran encara que hagi complert l'ordre de
tancament.Per primera vegada, el Ministeri d'Indústria espanyol, a
través de la secretaria d'estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació, pretenia castigar no únicament les
emissions, sinó la propietat i l'existència de torres de repetidors de
l'emissió 'sense autorització'. Segons Indústria, aquesta actuació
neix de la denúncia d'un grup que es diu Círculo Cívico Valenciano,
amb l'acord de la Generalitat Valenciana.

El Consell Jurídic Consultiu del País Valencià.

Aquest organisme de “savis a sou de qui els paga”, en aquest cas
el govern valencià, ha dictaminat que el català i el valencià són
idiomes diferents i per tal caldrà refer la seva denominació al
Diccionari Normatiu Valencià. Emparant-se en aquest dictamen el
govern de Fabra insta a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a
adequar la resolució.
L'oposició titlla d'ingerència en l'autonomia i independència de

l'Acadèmia i al mateix temps recorda que cal tindre més de
memòria per a saber que les Corts Valencianes encarregaren el 17
de setembre de 1997 un dictamen al Consell Valencià de Cultura al
voltant de la llengua i per acabar amb un conflicte lingüístic que
sols la dreta ha aprofitat per traure rèdit electoral. El dictamen va
ser clar 'sobre el nom, la naturalesa i la codificació del valencià',
assenyalant que: 'el valencià, idioma històric i propi de la Comunitat
Valenciana, forma part del sistema lingüístic que els corresponents
Estatuts d'Autonomia dels territoris hispànics de l'antiga Corona
d'Aragó reconeixen com a llengua pròpia'.El Govern valència
amenaça l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) de deixar-la
sense pressupost si no canvia la definició del valencià que recull al
seu Diccionari. La consellera d'Educació, Cultura i Esport, María
José Català, ha afirmat avui que deixar a l'Acadèmia Valenciana de
la Llengua (AVL) sense pressupost per al 2015 és "una opció".

Convivència Cívica Catalana

Els partits de l'oposició de Badalona volen declarar Convivència
Cívica entitat ‘non grata’ a Badalona. Vejam si aquesta vegada són
seriosos, deixen les tacticitats partidistes i s'uneixen davant les
agressions vers la llengua catalana.
La campanya contra el model d’immersió lingüística de Convivència
Cívica Catalana ha generat els primers moviments polítics a
Badalona. Ángel Escolano, responsable jurídic de la plataforma
espanyolista, d’emprendre accions per fer possible que tots els

centres educatius de la ciutat facin el 25% de l’horari lectiu en
castellà, els grups de l’oposició van anunciar que presentaran una
moció conjunta al pròxim ple en defensa del català a l’escola.
Mentre Escolano pretén que es traslladi el dictamen del TSJC -el
Govern ja ha presentat recurs a les interlocutòries- a les aules de
Badalona, l’oposició pretén un posicionament unitari en defensa del
model d’immersió. La moció, consensuada però que encara s’ha
d’acabar de redactar, reclamarà que es declari Convivència Cívica
Catalana entitat non grata a la ciutat.

Maria de la Paloma Gálvez, Jutgessa de Tenerife

Segons aquesta magistrada, aprendre la llengua del país no és un
avantatge, sinó un escull per l'educació de la menor, d'això en diu
“preservar l'interès de la menor” separant-la de la seva mare.
La mare de la menor es va traslladar a viure a Ripollet per feina i la
magistrada considera que haver d'aprendre una nova llengua pot
suposar una dificultat en la seva evolució. També al·lega que la
mare treballa i té menys temps per dedicar a la nena que el seu
pare, que és a l'atur.Controvertida sentència judicial contra una
mare canària que va venir a viure a Ripollet per motius laborals.
Una jutgessa de Tenerife li ha retirat la custòdia de la seva filla
perquè entén que aprendre el català pot estar suposant a la nena
una dificultat en la seva evolució.En la resolució judicial la titular del
jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Güímar apunta
que, davant la falta d'entesa dels pares sobre la custòdia de la filla,

cal preservar l'interès superior de la menor.En el seu escrit, la
jutgessa sosté que la nena ha anat a viure a una "comunitat
definida per unes característiques especials d'integració". I és que,
subratlla, a l'adaptació normal a un canvi de territori o de costums
s'hi ha d'"afegir la dificultat d'haver d'aprendre una llengua, el
català, que de tots és conegut que es fa servir per gran part de la
societat catalana, així com per les escoles".

Manuel Reyes, Alcalde de Castelldefels

Ara que finalment, els jutges han decidit judicialitzar i engarjolar a
alcaldes i polítics corruptes, pagaria la pena fer-ho també amb
polítics que menteixen d'una manera pública i notòria
El ple de l'Ajuntament de Castelldefels va reprovar aquest dijous a
la nit el seu alcalde, Manuel Reyes, per haver “mentit en el
programa de Salvados” sobre el 9-N. El dirigent del PP va
assegurar que "en algunes escoles de Catalunya" se'ls diu que "no
poden jugar en castellà", un fet que, segons ell, és un "problema"
que pateix Catalunya. Amb tot, just després de fer les declaracions,
el programa va apropar-se al pati d'un col·legi on es va comprovar
que els nens jugaven parlant en castellà sense cap inconvenient i
amb normalitat.

Xavier Garcia Albiol, Alcalde de Badalona
El senyor Garcia Albiol és un genuí representant de la vella escola

franquista, no n'hi ha prou en repartir fulletons d'estil xenòfob contra
els gitanos romanesos que ara es dedica a prohibir la llibertat
d'expressió. Quin mal han fet els badalonins per haver de suportar
aquest personatge
Martí Serra, músic de la Filmets Band, va interrompre la cerimònia
de clausura del festival de curtmetratges Filmets, dissabte a la nit,
per explicar que Badalona Comunicació els havia prohibit tocar
L'estaca, de Lluís Llach, . Davant l'anunciada censura, el públic va
cantar-la dempeus i després es van fer crits en favor de la
independència.Segons l'alcalde, però, “no es va prohibir res. En tot
cas, es va produir un excés de zel però sense cap ànim de
censura”. I és que, al seu entendre, “davant l'experiència d'anys
anteriors, es va demanar que no hi hagués cap cançó amb
contingut polític”.Albiol ha explicat que ha parlat amb Albert
Fernández, gerent de l'empresa municipal Badalona Comunicació, i
considera que es va equivocar però que no va censurar. “Si algú
del meu equip censurés alguna cosa, el cessaria immediatament”,
ha sentenciat.

David Guapo al Club Capitol de Barcelona

David Guapo pot ser un perfecte deixeble d'Albert Boadella, això de
fomentar l'auto-odi vers la llengua catalana dóna popularitat
morbosa.
Al Club Capítol de Barcelona s'està representant una obra amb el

monologuista David Guapo. Estupefactes es van quedar un grup
d'espectadors quan van veure com David Guapo utilitza la part final
del seu monòleg per a ridiculitzar i fer mofa de la llengua catalana.
El monologuista afirma que el català és al llengua menys sexi del
món i que no serveix per lligar. David utilitza la música del Regetón
que segons ell és la música més sexi del món i li posa la lletra de la
que creu que és la llengua menys sexi del món: el català. A partir
d'aquesta contraposició l'actor deixa anar un cúmul de despropòsits
i tòpics farcits d'auto-odi vers la nostra llengua.

