Caganers a les illes
Jordi Arruga
Amb motiu d’uns viatges a les Balears i a les Canàries he trobat uns
exemplars de caganers, curiosament pertanyents als pessebres de les
respectives regions. D’una banda, a les Illes Balears les figures
representen homes habitualment vestits amb les robes típiques dels
camperols mallorquins, és a dir, la casaca curta i les calçons amb
bufes o bombatxos. A més, porten camisa blanca i un mocador al
voltant del coll, així com mitges blanques i sabates de drap. El cap, el
solen cobrir amb un capell de feltre (de roda de carro) (Figura 1),
encara que de vegades amb una barretina, i alguns el porten al
descobert.

Els podreu trobar al taller de Carme i Xavier (Carxa), de la localitat
costera d’Alcúdia (Camí de Ronda 61-3D. Tlfs: 971-547940 /
625013812, i al de Andreu Isern a Palma de Mallorca (C/ Turó, 7.
07199 S'Aranjassa. Tlf: 971742648).

1

D’altra banda, la tipologia dels caganers a les Illes Canàries, també
masculins, reflecteix la indumentària pròpia dels camperols canaris,
que s’anomenen “magos” i protagonitzen uns coneguts balls
tradicionals. Aquesta vestimenta consisteix en camisa blanca llisa i
armilla negra i vermella o blava, a més de faixí, calçons curts foscos,
calçotets llargs blancs, mitjons, i sabates o botes negres (Fig. 2).

Els dos exemplars trobats, representen un home gran i un vailet, i el
primer es pot trobar a les botigues Pérez Ortega, de Gran Canària
(Autopista del sur, salida 8. Telde. Tlf: 928 68 10 65) i de Tenerife
(San Lázaro. Autopista del Norte km.11. La Laguna. Tlfs: 922 25 31
42 / 922
25 99 31). El segon es pot encarregar a la botiga
d’artesania Fataga, dins el recinte del “Pueblo Canario”, una mena de
Poble Espanyol en petit, ubicat al Parque Doramas de Las Palmas (Tlf:
928 24 39 11).
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