Tipologia del Caganer
Història
L'origen d’aquesta figura sembla que se situa entre el canvi dels
segles XVII i XVIII, en ple Barroc, 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 divuitè 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:

José Luis Abalos, ministre del PSOE
El valencià José Luis Ábalos ha estat el primer
membre del nou govern socialista que ha signat una
norma impositiva del castellà i discriminatòria amb el
català.
En concret, el passat 15 de juny el BOE va publicar
una ordre del ministeri de Foment, dirigit per Ábalos, que imposa als
administradors de les infraestructures ferroviàries l'obligació de publicar a la
seva pàgina web la declaració sobre la xarxa «en idioma castellano y, al menos,
en otra lengua oficial de la Unión Europea».
Aquesta mena de normes que imposen exclusivament el castellà -o el castellà i
altres llengües, però no pas el català- són una constant històrica de tots els
governs espanyols. L'administració espanyola exerceix un tracte discriminatori
envers les diferents llengües autòctones del territori que controla, tot
privilegiant el castellà i relegant la resta.

La norma aprovada per Ábalos, modifica una disposició anterior. La norma
antiga imposava el castellà indirectament, ja que preveia la publicació de la
declaració sobre la xarxa al BOE, que opera preferentment en llengua castellana.
La nova norma, en canvi, obliga a l'ús del castellà de manera explícita, ja que
ordena que aquestes declaracions es publiquin en llengua castellana a internet.
La declaració sobre la xarxa és un document que detalla les característiques,
normes, terminis i altres aspectes d'una infraestructura ferroviària, amb
l'objectiu de donar una informació completa i fiable a les empreses que vulguin
sol·licitar d'operar-hi.
Cal dir que el principal administrador ferroviari, l'empresa pública ADIF, compleix
al peu de la lletra la norma socialista i té disponible a la seva pàgina web la
declaració sobre la xarxa en castellà i en anglès. La versió en català del
document no existeix, i, a la pàgina web d'ADIF en aquesta llengua només
s'ofereix en castellà. De fet, el portal no existeix realment en català, ja que si bé
aparentment es deixa l'opció a l'usuari de navegar-hi en aquest idioma (en
versions en «català» i en «valencià»), les informacions només apareixen en
castellà.

La SEAT
El nou Seat Tarraco no incorporarà el català al
sistema multimèdia. La raó és que “no hi haurà versió
en dialectes”. Quan se'ls hi ha dit que el català no és
un dialecte sinó una llengua oficial a Catalunya. Ells
responen que només utilitzen una llengua per país i,
de les oficials, la més important.
A Bèlgica o Suïssa el sistema multimèdia dels vehicles utilitza les diverses
llengües oficials. L'empresa també va comunicar que nou Seat Tarraco no
disposaria de manuals d'ús del cotxe en català “tot i ser obligatòri per llei tenirlos en català i en el mateix format que qualsevol altra llengua”.
Aquesta decisió comporta estar fora de la llei. “El Tribunal Constitucional va
avalar aquesta obligació i, totes les empreses de vehicles han d'incloure el català
en els manuals dels vehicles”. Només en el territori català el 2017 es van vendre
364.334 mentre que Suïssa (320.000) o Dinamarca (230.000)

Govern balear i la TV d'Eivissa
La Televisió d'Eivissa i Formentera, s'ha quedat fora
de les ajudes al català per mitjans audiovisuals del
Govern Balear, malgrat més de 20 anys fent difusió de
la nostra llengua i cultura i malgrat ser l'únic mitjà
local que fa ús de la llengua catalana en la seva
producció pròpia. Els diferents partits polítics de l'illa
han manifestat el seu desacord amb les bases de la
convocatòria

Consell General del Poder Judicial (CGPJ)
Un informe alerta sobre els obstacles que impedeixen
l’ús del català en la justícia el 2017, conclou que
l’Estat “no respecta la seva pròpia Constitució” ni les
seves lleis, ja que no considera garantit que es
compleixi l’article 3, sobre el dret als ciutadans a usar
les llengües cooficials en l’àmbit judicial.
Els ciutadans es troben amb indefensió davant
aquests atacs, perquè els poders judicials responen
amb passivitat i fins i tot premiant-los, i ha posat com a exemple que el CGPJ ha
retirat la sanció d’una jutge d’Olot (Girona) que va censurar el català en un judici
al març del 2016.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) havia amonestat la jutgessa
del Jutjat 2 d’Olot, Ana María Caballero, per “les seves expressions fora de to”
cap a una advocada per parlar català en un judici, i el TSJC va considerar aquest

fet una desconsideració –en lloc de falta de garantia d’un dret–, el CGPJ, ha
desestimat l'amonestació.
En una enquesta recent el 75% dels advocats va afirmar haver rebut pressions
per no usar el català en els jutjats, una situació davant la qual assegura que
l’Estat respon amb passivitat.
L'Estat no compleix les peticions del Consell d’Europa, que al gener del 2016 va
reprovar l’Estat i li va demanar que modifiqués el marc judicial per garantir que
les autoritats judicials penals, civils i administratives realitzin els processos en les
llengües cooficials, i que garantís una proporció adequada del personal judicial
amb un coneixement pràctic de les llengües.

TripAdvisor
El portal web TripAdvisor torna a liderar les
queixes dels usuaris catalans, amb un augment del
35% de les reclamacions respecte l’any 2017.
Aquesta plataforma és líder en el seu sector digital
arreu del món i elabora rànquings d’hotels i restaurants a partir de la crítica
popular.
La majoria de les reclamacions es donen pel fet que TripAdvisor censura i
elimina els comentaris i les aportacions dels usuaris catalanoparlants.
Actualment, el portal ofereix la interacció amb 26 idiomes diferents, presents en
43 països.

Un reportatge de TVE1 demostra el menyspreu i ignorància cap el català
Vergonya, tristesa i, sobretot, mofes i burles, és el
que ha generat un reportatge de TVE1 sobre les
coques de Sant Joan que es mengen arreu els Països
Catalans per celebrar el solstici d'estiu.
La peça periodística, per anomenar-la d'una manera,
passava a Alacant on es parlava de la Coca amb Tonyina, molt típica a la zona,
però l'anomenaven Coca Antoñina, com si es referís a una coca feta per una
senyora que es digués Antonina.
Una pifia que demostra la ignorancia i el menyspreu d'una televisió pública

La Cooperativa CONSUM deixa d'etiquetar en valencià
L’Empresa va optar per justificar la decisió a la
mateixa xarxa social, on va assegurar que el canvi
es devia a l'expansió de la companyia i la seva
presència “en sis comunitats autònomes” i també
“la univocitat¨a causa de les diferències dialectals
en els noms dels productes a Catalunya i el País Valencià, que ha comportat que
és “ferissin sensibilitats” entre els ciutadans.
Consum té 680 establiments. Els seus principals mercats són el País Valencià,
amb 421 supermercats i Catalunya, amb 178. La resta són a Castella -La Manxa
(37), Múrcia (33), Andalucia (13) i l'Aragó (4)

El Partit Popular i l'adoctrinament a les escoles
Instaurar “un mecanisme de denúncies anònimes”
per evitar casos de discriminació i
instrumentalització a les escoles de Catalunya.
És una de les mesures que ha presentat el Partit Popular al Parlament “contra
l'adoctrinament a les aules i la falta de neutralitat en el procés d'aprenentatge
dels alumnes de Catalunya”.
L'anunci el va fer la diputada Andrea Levy que va assegurar que coneixien 134
“casos concrets de “pressió sobre alumnes en escoles en que s'assenyala i
s'intenta assetjar el discrepant”.
Levy va afegir que “no pot haver-hi fonamentalisme nacionalista a les aules de
Catalunya”. A més vol que el Parlament condemni la instrumentalització política
a les escoles.

El Mundo i la “Prou Catalanofòbia”
A la campanya “Prou Catalanofòbia” de la
Plataforma per la Llengua. Un columnista del Diari El
Mundo, apuntava “libre albedrio para los que
incitan a matar guardias civiles y se mofan de las
víctimas del terrorismo, este es el ideario de la
Plataforma per la Llengua.
Altres perles: “ Quienes han fomentado e impulsado el más absoluto
monolingüismo catalanista en el ámbito cultural e institucional, que quienes
han defendido con uñas y dientes la immersión lingüistica escolar, prohibiendo
a los padres la libre elección del idioma vehicular de aprendizaje, se las den de
maltratados y víctimas perpetuas y pongan ahora en marcha “planes de
choque” para dar rienda suelta a su inquina y a su fanático martirio, no deja de
ser uno de los espectáculos más escabrosamente frívolos que es capaz de
ofrecer la infamia humana hoy en dia en nuestro país”.

La Sanitat Pública Valenciana
Al País Valencià s'han denunciat 53 casos de
discriminació lingüística, entre ells 10 en l'àmbit
sanitari.
Es dona cas que Lorena Fabalú va anar a una
consulta ginecològica al Centre d'Especialitats Joan
Llorens de Torrent, i la mèdica A.P.R.. Al saludar a la metgessa amb un Bon dia,
aquesta li va dir que parlés en castellà perquè no l'entenia, la Lorena va indicar
que no tenia problema en entendre castellà però que volia expresar-se en
valencià. La doctora pretenia cancelar la visita però finalment es va fer i en
l'informe la doctora va expresar que es comunicava en valencià.
La doctora s'ha querellat contra la pacient i la seva parella “por acoso” i els hi
demana 10.000 euros

