
Per a aquells que no n’han sentit a
parlar, el caganer és una figura d’un
pagès, ajupit, amb els pantalons avall
i una defecació cargolada al seu dar-
rere. Es troba generalment enmig del
pessebre a les terres catalanes durant
les festes de Nadal. L’antiguitat
d’aquesta figura pot ser discutida.
Segons Joan Soler i Amigó, hi ha una
gàrgola que representa el caganer,
amb barretina, al portal de Sant Iu
de la Seu de Barcelona.1 He buscat
aquest caganer de pedra, però no
l’he pogut trobar, i en canvi sí que he
vist una multitud de petits caganers
de fang al voltant de la catedral
durant la Fira de Santa Llúcia. Si és
cert que el caganer de pedra ha estat
assegut i cagant en aquest lloc des del
segle XIV, això podria suggerir una
raó diferent de perquè Barcelona és
coneguda per «Can Fanga».

Quan els de fora de l’univers
català coneixen l’existència del
caganer reaccionen amb sorpresa,
amb disgust o, els més piadosos, amb
un sentiment de greuge davant
d’una blasfèmia. Els de fora poden
trobar-lo especialment endarrerit,
primitiu, grotesc, en definitiva poc
modern, i no obstant això en l’àmbit
català el caganer va al ritme dels dar-

en aquest article presentaré dos
exemples del segle XXI de l’ús
sociopolític del caganer. El primer
exemple ve de la ciutat de Vilanova
i la Geltrú, on el caganer va ajudar a
resoldre un problema relacionat
amb la nova immigració, i el segon
ve de Barcelona, on el caganer va
mostrar el que hi havia en joc en
l’ordenança de civisme de 2006.

EL CAGANER 
I LA IMMIGRACIÓ

El dia de Nadal de 2005, vaig portar
la meva filla al vestíbul de l’Ajunta-
ment de Vilanova per veure una re-
presentació dels Pastorets, una antiga
tradició de la ciutat. Des de les tres
finestres del primer pis, els pastors
menjaven ous i botifarra i els àngels
combatien els dimonis. Al requadre
central hi havia un pagès endormis-
cat, amb la barretina vermella cap a
un costat, fumant amb pipa, que de
tant en tant obria els ulls en resposta
a l’acció que transcorria al seu
voltant. En la culminació de l’obra,
el pagès es va girar d’esquena, dei-
xant al descobert les natges, i va de-
sencadenar un torrent de caramels
que els nens es van afanyar a recollir
cridant. Mentre els nens consumien
l’ofrena ritual dolça, l’amiga Maçana
va explicar la història recent de l’es-
deveniment i com el caganer havia
estat traslladat del seu hàbitat natural
al pessebre per obtenir un paper pro-
tagonista als Pastorets en els quals no
havia tingut mai cap paper.

Les generacions més grans de
vilanovins havien vist els Pastorets al
mateix lloc, però amb un reparti-
ment diferent. La figura central no
era el caganer, sinó el cap grotesc del
moro Manani, que vomitava dolços
per als nens. Les figures del moro
invasor Manani (o Mananí), Xalan-
drí i el pirata Catxidiable tenen una
llarga història en el folklore català

rers esdeveniments. El caganer, tal
com demostraré, proporciona una
manera de processar i de respondre
als problemes socials contemporanis
més delicats i a profundes qüestions
filosòfiques. Pel que fa a l’acusació
de blasfèmia, com ha assenyalat
l’antropòleg Manuel Delgado, el
grotesc, en lloc d’una negació de la
divinitat en realitat pot significar
una intensificació del sagrat, perquè
quina cosa pot ser més grotesca que
la crucifixió de Jesucrist, una tortu-
ra pública amb sang i execució, com
a moment decisiu en la història del
cristianisme?2 És possible que només
fem broma sobre el que és més se-
riós? Pot ser que els éssers humans
necessitem l’humor i el grotesc com
a formes de processar els problemes
difícils?3 En aquest cas, aquestes
formes no són distraccions, ni eva-
sions ingènues dels assumptes greus
o de les realitats socials, sinó que són
formes intensament concentrades
de comprometre-s’hi. Deixant de
banda les possibles dimensions còs-
miques del caganer –per exemple, si
l’estudi de la fi del món (escatologia,
d’eskhatos i logos) està relacionat amb
l’estudi del final de la digestió
(també escatologia, de skatos i logos)–
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com a personificacions del mal inte-
grades amb actituds xenòfobes cap
als nord-africans. La llegenda vila-
novina del moro Manani, (n’hi ha
variants en altres parts de Catalunya),
diu que era un ferotge pirata sarraí
que terroritzava els habitants de
Vilanova mentre es menjava i bevia
tot el que podia arreplegar. Final-
ment, el salvatge pirata va ser super-
at per la seva golafreria i va vomitar
tot el que havia consumit. Segons
qui explica la història, després es va
morir o es van penedir de tot i va
viure una pacífica vida cristiana al
costat del mar d’on havia vingut.

Durant les dues últimes dècades,
Vilanova, igual que moltes ciutats
catalanes, ha experimentat un aug-
ment de la presència de nouvinguts
de molts llocs, però especialment del
nord d’Àfrica. El fet que molts cata-
lans se sentin discriminats pel fet de
ser una minoria dins d’Espanya i
aspirin a una societat pluralista en la
qual es puguin integrar sense re-
nunciar a les arrels, ha contribuït a
una sensibilitat majoritària sobre
l’acollida dels nouvinguts.Tot i que
els musulmans vilanovins no s’ha-
vien queixat del moro Manani, un
grup de mestres van expressar la
seva preocupació pel fet que la figu-
ra del grotesc pirata pogués ofendre
o ferir els seus nous veïns i alumnes
magribins. En conseqüència, l’any
següent, el personatge va passar a
anomenar-se el pirata Manani, des-
pullat de la seva marca etnocultural.
I, per raons que no podria precisar,
l’any següent Manani va ser aban-
donat del tot i va ser substituït pel
caganer.

El caganer, un element molt
tradicional de Nadal a Catalunya era
un substitut fàcil per al moro
Manani que semblava haver sobre-
viscut a la seva benvinguda a la
comunitat. El gest grotesc dels vò-
mits dolços va ser reemplaçat fàcil-
ment pel gest grotesc de defecar
dolços, igualment encantador per als
nens i les seves famílies i igualment
incongruent amb la doctrina de
l’Anunciació. No obstant això, de la
mateixa manera com el caganer es va
estendre a un nou context i es va
adaptar a les necessitats socials can-
viants, el moro Manani també va ser
rehabilitat en la vida vilanovina. La
qüestió del moro Manani és típica
de la «gestió de la diversitat» en què
als immigrants no se’ls parla, però les
seves necessitats són assumides, de

manera que continuen sent objectes
d’intervenció i de gestió. Diversos
informants meus vilanovins va ma-
nifestar el seu desacord amb el
procés, cosa que indica una manca
de sensibilitat per la convivència,
com explicaré ara.

Aquest acte de desracialització
del grotesc no va acabar amb la vida
llegendària del moro Manani. Sis
mesos més tard, quan s’acostava la
Festa Major, vaig tenir notícia d’un
concert a l’aire lliure organitzat pels
Bordegassos de Vilanova, la colla dels
castellers, i programat per a la set-
mana de la Festa Major titulat Ma-
nani Rock.Vaig preguntar el motiu
del nom a en Romà, un dels joves
membres de l’equip que organitza el
concert. En Romà em va relatar una
història similar a la d’en Maçana i em
va explicar que el concert Manani
Rock ja complia quatre anys. Des-
prés em va dir: «Agafar el nom de
Manani era una manera d’homenat-
jar un personatge de la infantesa i
rebel·lar-se contra la dictadura del
que és políticament correcte».

Jo havia estat un membre actiu
dels Bordegassos (en els quals vaig
exercir com a contrafort o ¡terceres
mans) des de la primavera i vaig
haver d’avaluar la declaració d’en
Romà en el context de la meva
experiència. Als Estats Units, he
observat que l’oposició a la correc-
ció política té dues formes princi-
pals. La primera és que les persones
instal·lades en categories normatives
hegemòniques s’oposen a examinar
la seva situació de privilegi o a alte-
rar les seves pràctiques de represen-
tació: d’aquesta manera reafirmen la
seva superioritat sobre aquells a qui
es neguen a estendre el respecte que
cap a ells donen per descomptat. La
segona forma d’oposició és una crí-
tica de la correcció política com un
vernís que amaga les desigualtats
estructurals i facilita la negació de
privilegis, de manera que dir la cosa
correcta es pot convertir en un
substitut de fer la cosa correcta. Els
Bordegassos no coincidien amb cap
d’aquestes posicions.

Jo havia vist els Bordegassos
abraçar amb força –literalment i fi-
guradament– nouvinguts de diversos
continents i actuar en solidaritat amb
els menys afavorits per les desigual-
tats estructurals, a dins i a fora de la
plaça. També vaig ser testimoni de
la seva resistència a l’autoritat que va
de dalt a baix, a la jerarquia, i de la

seva afirmació de la preeminència de
les persones unides físicament per
damunt d’experts, de funcionaris i
dels que estan al marge del grup
Quant a la pràctica lingüística, l’úni-
ca vegada que vaig sentir a algun
membre de la colla utilitzar el terme
moro en lloc de musulmà o magribí,
ara preferits, era un avi de cabells
blancs que va ser corregit immedia-
tament per un membre més jove de
la colla. Per tant, no vaig poder tro-
bar proves que l’oposició a la correc-
ció política anés associada a l’ac-
ceptació d’un discurs injuriós.

Mentre els grups antiracistes,
com ara SOS Racisme eren visible-
ment actius a Vilanova, el Borde-
gassos no estan organitzats per una
ideologia racionalitzada d’antiracis-
me o dels drets humans.Vaig obser-
var una postura activa de solidaritat
entre els Bordegassos que s’estenia
sovint a formes pràctiques de suport
a la justícia social. La postura en con-
tra d’una correcció política imposa-
da és coherent amb l’oposició dels
Bordegassos a ser qualificats per jut-
ges en competicions professionals.
No hi ha xenofòbia implícita en
aquesta postura, sinó més aviat una
articulació de les pràctiques de l’au-
tonomia i la democràcia. Si la meva
interpretació és correcta, el que és
evident és que, com el caganer, la
figura del moro Manani, ara només
«Manani», ha jugat un paper en el
diàleg de l’acollida dels immigrants a
Vilanova i la Geltrú.

EL CAGANER I EL CIVISME

Com a conseqüència de les queixes
dels veïns sobre el botellón i altres
pràctiques qualificades d’incíviques,
com ara llençar escombraries, orinar
en públic, el vandalisme, la prostitu-
ció, la venda al carrer sense llicència,
l’aparcament indegut, etc., el gener
de 2006 va entrar en vigor a la ciu-
tat de Barcelona una nova ordenança
de civisme i van començar les cita-
cions, la prohibició de botellons i el
decomís de les mercaderies dels ve-
nedors ambulants.4 Els governs mu-
nicipals de les terres catalanes van
establir mesures i pràctiques basades
en el model de Barcelona. Les festes
de Nadal, durant les quals la nova
ordenança va entrar en vigor, també
van ser diferents. Aquell any, el
Pessebre oficial de la ciutat de Bar-
celona no tenia caganer. Segons l’as-
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sociació Amics del Caganer «Els
responsables de Parc i Jardins han dit
que era millor no posar-l’hi perquè
el caganer va en contra de les orde-
nances municipals que prohibeixen
fer les necessitats a la via pública.»5

Un important diari, La Vanguar-

dia, va publicar una sèrie de cartes
polèmiques. La primera afirmava:
«Un pesebre sin caganer no es un belén

ni es nada», i ridiculitzava la posició
del departament de parcs pel fet de
pensar que el públic confondria una
figura d’argila amb un ésser humà.6

Un segon lector va oferir una solu-
ció brillant: va suggerir incloure-hi
el caganer, però posar-hi al costat
una figura d’un policia amb una
ploma i un bloc redactant una multa
per la infracció. L’autor de la carta
deia que així s’aconseguien tres
objectius: respectar la tradició, com-
plir l’ordenança i reforçar la figura
dels Mossos d’Esquadra.7 Finalment,
el cap de Parcs i Jardins va negar
públicament que hagués prohibit el
caganer, i va explicar que havia estat
una decisió artística de l’artista que
havia rebut l’encàrrec de la ciutat per
dissenyar i instal·lar el pessebre.8

De manera similar a com els
Bordegassos van utilitzar el moro
Manani per lluitar contra una
forma de civisme imposada des de
dalt, els autors de les cartes de La

Vanguardia van utilitzar la figura del
caganer per criticar i desafiar una
ordenança municipal que suposa-
dament havia de fer la vida urbana
més agradable a tothom. El cagan-
er en aquest cas no només pot re-
presentar una tradició molt apre-
ciada en si mateixa, sinó que pot
representar les persones excloses
per l’ordenança suposadament uni-
versal de la cortesia: els joves que
fan botellón perquè no poden per-
metre’s tenir un apartament o pa-
trocinar barres, els immigrants que
fugen de la pobresa tractant de
guanyar-se la vida al marge de l’e-
conomia, i també la persona que
no pot accedir a un bany quan ho
necessita.

Com a alternativa a les formes
tradicionals d’organitzar la vida
social, crec que no és casual que el
caganer aparegui de manera destaca-
da en el discurs del civisme. En el
primer cas, el caganer es va convertir
en una eina de correcció política
d’una manera que va ofendre al-
gunes sensibilitats sobre la democrà-
cia local, tot i que havia estat una

resposta al problema potencial que
representava el moro Manani. En el
segon cas, el caganer es va utilitzar
per aturar un intent oficial de regu-
lar el comportament social. Tot i
que les interpretacions tradicionals
del caganer evoquen els cicles de la
fertilitat d’acord amb la figura del
camperol, ja des del segle XIX els
caganers han tingut forma de mon-
ges i capellans i en lesúltimes dè-
cades els nous caganers, que es
troben en abundància a la Fira de
Santa Llúcia, representen una sèrie
de personatges de les autoritats i de
les elits socials dels esports i l’en-
treteniment. Així, el gest fonamen-
tal del caganer és antielitista i anti-
autoritari.

Pel que fa als nous règims de
civisme basats en les normes inter-
nacionals racionalitzades que regei-
xen la conducta pública, el caganer
es posa a la gatzoneta en el campa-
ment d’aquells que promouen un
enfocament autòcton sobre la gestió
de les relacions socials: la convivèn-
cia. He argumentat en una altra part
que els termes civisme i convivència
es refereixen a un conjunt imbricat
de preocupacions per l’ús compartit
de l’espai públic i que una de les
principals diferències entre ells és
que el civisme tendeix a entendre’s
com a dirigit oficialment de dalt a
baix, mentre que la convivència ten-
deix a entendre’s com a negociada
localment a través d’interaccions
cara a cara entre veïns.9 Molts cata-
lans valoren i desitgen augmentar la
seva autonomia col·lectiva en relació
amb l’Estat espanyol. A nivell local,
on les persones solen resoldre molts
dels seus assumptes basant-se en una
densa xarxa d’associacions de volun-
taris, molts catalans (incloent-hi els
nouvinguts que poden considerar-
se ciutadans locals) també aspiren a
aconseguir una major proximitat del
poder, no només de Madrid, sinó de
la Generalitat i fins i tot del seu propi
Ajuntament.

El caganer, doncs, es pot asso-
ciar amb les formes particulars
d’una virtut cívica com la con-
vivència, o relació pactada entre
veïns, i d’una democràcia radical
assembleària en què els reunits pre-
nen les decisions. Els que parlen
per mitjà del caganer són crítics
ultramoderns dels últims esdeveni-
ments, i alhora són també filòsofs
polítics que responen a les pre-
guntes que van plantejar per pri-

mera vegada els grecs: quina és la
part bona de la vida i com la poden
aconseguir els individus i la socie-
tat? Un enfocament consisteix a
desenvolupar un conjunt perfecte
de normes i després impulsar tot-
hom a seguir-les. El problema d’ai-
xò és que la virtut es converteix en
mera conformitat i obediència, i les
persones no tenen la capacitat d’im-
provisar de manera ètica quan s’en-
fronten a nous desafiaments que els
redactors de les normes no van pre-
veure. L’altre camí és reconèixer que
el conflicte és una part inevitable de
la vida social que dóna l’oportunitat
de relacionar-se amb els veïns, de
manera que es desenvolupa una
capacitat interior ètica per al diàleg
amb la pròpia societat i per res-
pondre a les condicions canviants.
D’aquesta manera, cada membre de
la comunitat comparteix la respons-
abilitat de conrear la convivència i
de contribuir-hi amb alguna cosa,
fins i tot si aquesta contribució és
una deposició cargolada darrere seu.
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