
l dia de Nadal, el 25 de desembre, no
és una festivitat aïllada dins el calen-
dari de les festes del mes. Caldria par-

lar de la festa del cicle nadalenc, de les cele-
bracions del principi del fred, les quals co-
mençarien el dia 6, per sant Nicolau. El 13 és
santa Llúcia, diada indicada per inaugurar el
pessebre de casa. El pessebre, aquesta crea-
ció tan malejada per la ridiculesa d’un cert
pensament modeln [sic], és en realitat una
gran petita creació d’un concepte humil i
frugal de l’art, naïf.

El pessebre és un univers en si que la vella
cultura cristianomediterrània fa entrar a ca-
da llar quan aquesta es convertirà en refugi
de llargues nits de climatologia enutjosa.
Encara que el centre del pessebre sigui el
portentós misteri del naixement d’un déu, el
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Objecte Nadal (1)
pessebre per ell mateix és un món sencer, és
el nostre complex món de grans contrastos.
El pessebre és un joc, un joc de rol.

Muntant-lo juguem a portar un bocí de
natura silvestre dins l’habitació humana, en
l’espai urbà. Juguem, quan som petits, a
crear un univers a la nostra mida, un univers
on una caseta de suro pot caber –en estantís
equilibri– dalt d’una muntanya del mateix
material; un riu de paper de plata pot nàixer
al costat d’un paller i desembocar al caire
d’una taula. Un món ple de caminets nevats
amb farina, plens d’una humanitat romàn-
tica i bigarrada de pastors, dones amb càn-
tirs i gerres, caçadors i pescadors, capellans i
llenyataires... i també, és clar, algun clic de
plàstic, o estrambòtic pokemon, que sem-
blen perduts en un univers encantat.

D’entre les figures del pessebre en desta-
quen algunes, però d’entre totes elles, quina
és la que destaca més? L’heu endevinat, l’ho-
me que caga, el caganer. D’on deu haver sor-
tit aquesta escatològica figura que, a primer
cop d’ull, sembla tan desplaçada? Doncs és
molt senzill, l’home que caga ens mostra que
el món és complex i està compost de grans
contrastos, des de la meravellosa nativitat
d’un déu humà, fins a l’home que en aquell
prodigiós moment irrepetible, ha d’obeir a
les seves inexcusables necessitats fisiològi-
ques.

Coneixem persones a les quals els causa
molta estranyesa trobar en el pessebre un
element tan –segons la seva pusil·lànime òp-
tica–, tan, tan... vulgar, volen dir, oi? Doncs
no ens ha d’estranyar gens ni mica. Primer
perquè el nostre pessebre, el que fem a cada
casa, parteix dels fons de la cultura popular i
aquesta, en les seves expressions més genu-
ïnes, és plena de referències escatològiques,
en el parlar, en la gesticulació, en la literatu-
ra, en la cançó, arreu. En la cultura popular
els excrements, últim estadi dels aliments,
no són tabú. Parlar d’ells, i àdhuc fer-los ser-
vir, ja sigui com a adob o altres utilitats (que
en tenen), entra dins la normalitat rutinària
del cada dia.

El contrari, el sistemàtic distanciament a
la seva referència o la seva manipulació, en el
vocabulari o altres esferes del diari, no és al-
tra cosa que afectació esnob o pedant, petit-
burgesa, o potser d’una educació victoriana
ben allunyada de la naturalitat. Altrament,
en la gran literatura, en els clàssics, sobretot
els grecs, aquest aspecte de la vida de diari no
hi és gens absent, Esquil –segons Mikhaïl
Bajtin– en Els arreplegadors d’ossos, destaca
un episodi en el qual es llança un bací pu-
dent al cap d’Ulisses. I seguint amb els clàs-
sics però passant a una altra època, Rabelais,
entre altres episodis on l’assumpte escatolò-
gic és abundós, en el Llibre primer fa que
Gargantua s’orini damunt de tots els curio-
sos de París que s’han aplegat per veure’l. ❋
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Els caganers demostren que en la cultura
popular els excrements, últim estadi dels
aliments, no són tabú. XAVIER PI / ACN
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e nen, els de casa passàvem els estius
a Matadepera i jo tenia uns somnis
estratosfèrics que sovint em feien

despertar esverat a mitjanit. La qüestió és que
dormia amb la finestra oberta a un metre
d’una magnòlia excelsa, carregada d’unes
flors exuberants que desprenien un perfum
embriagador. Jo no sé si la magnòlia regia la
meva vida onírica, però vaig desenvolupar
una mena d’addicció infantil a la seva flaire
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que altres addiccions adultes mai no van es-
borrar. Per això, ara fa uns dies em va sor-
prendre descobrir que a Corbera de Llobre-
gat se les mengen, les magnòlies. O això em
va semblar fins que m’ho van explicar bé i
vaig entendre que així és com anomenen la
pasta nadalenca per antonomàsia: els galets.
És a dir, que a les cuines corberenques aquest
dimarts s’hi bulliran magnòlies. D’altres
mots peculiars que es conserven a la vila on es

fa el major pessebre humà del país són els pi-
piripips (per les roselles), els pica-picons (or-
tigues), l’ensolida (l’enganxada de dits), les
torretes (testos) i els pèlags (bassals).

Però potser la millor aportació corberenca
són els tornets. Quan deixes alguna cosa que
vols que et tornin, en comptes del popular
andalusisme que fa “ep, que això és de Huel-
va!”, a Corbera et pots sentir dir: “ep, que ai-
xò porta tornet!” ❋O

p
in

ió




