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us desitja L’Home dels Nassos

Troba’l el 31 de desembre a:
10 h: l’Home dels Nassos es 
retroba amb els barcelonins tot 
apareixent màgicament a la Casa 
dels Entremesos (plaça de les 
Beates, 2) on rebrà les saluta-
cions de tots els nens i nenes que 
ho desitgin.

10.10 h: l’Home dels Nassos 
sortirà de la Casa dels Entre-
mesos, amb l’acompanyament 
dels animals de l’Arca de Noè 
i del grup Percudium, i anirà al 
mercat de Santa Caterina per 
visitar les parades i lliurar 
nassos a tothom.

10.45 h: l’Home dels Nassos 
sortirà del mercat per anar al ba-
rri de Sants a la festa de l’Institut 
Municipal del Paisatge Urbà.

11.30 h: festa infantil davant 
de l’antiga fàbrica Germans 
Climent inclosa en els plans de 
remodelació de parets mitgeres 
de l’Institut Municipal del Pai-
satge Urbà. La fàbrica, situada al 
carrer Comtes de Bell-lloc, 68-78, 
fou construïda l’any 1925 per 
l’arquitecte Modest Feu i Estrada 
i està catalogada i protegida com 
a bé cultural d’interès local.

Hi haurà activitats lúdiques i 
xocolatada. La festa comptarà 
amb la participació de l’Home 

dels Nassos i dels animals de 
l’Arca de Noè.

12.30 h: viatge màgic per la ciu-
tat fins a la plaça de Catalunya.

12.45 h: visita a les activitats 
culturals i la Fira de Consum 
Responsable.

13.15 h: cercavila de l’Home 
dels Nassos i del seu seguici fins 
a la plaça de Sant Jaume.

13.45 h: salutació a les autori-
tats de la Generalitat de Catalun-
ya i lliurament de la clau per obrir 
l’any nou als representants de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

14.15 h: solemne lliurament, al 
bell mig de la plaça de Sant Jau-
me, dels guardons de l’Home dels 
Nassos als animals participants 
a l’activitat.

14.30 h: actuació de Cap d’Any 
del grup de grallers La Pessigolla.

16 h: participació activa de 
l’Home dels Nassos i dels ani-
mals de l’Arca de Noè a la Cursa 
dels Nassos, tot celebrant el 90è 
aniversari de la fundació de l’Arca 
de Noè, amb el lliurament de nas-
sos als corredors, realització del 
tret de sortida i participació en el 
lliurament de premis.

L   ’home dels nassos, tradició oral autènticament barce- 
 lonina, ha sobreviscut al llarg dels anys en l’imaginari po-

pular com a constant evocació del darrer dia de l’any. La mà-
gia de sortir al carrer cada 31 de desembre i recercar aquell 
personatge que llueix tants nassos com dies hi ha a l’any 
és una juguesca que tots els pares proposen als seus fills. 
D’aquesta manera, la quitxalla -i algun que altre badoc- em-
prenen una atribolada recerca entre els vianants, convençuts 
d’ensopegar amb un home que, carregat de mocadors, llueixi 
tres-cents seixanta-cinc nassos. En arribar el vespre, amb la 
desil·lusió de no haver trobat semblant fenomen i convençuts 
d’haver estat l’objecte d’una enganyifa tot just tres dies des-
prés d’haver-nos penjat la llufa, els pares confessen als seus 
fills que si volen trobar l’home dels nassos només cal que va-
gin a la cambra de bany i es mirin al mirall, perquè ells són els 
homes dels nassos.
I és que certament el dia 31 de desembre, a l’any, només li 
resta un dia; un dia de balanç i de celebració per l’any que 
passa i una nit per entrar al ninou plens d’il·lusions, de pro-
jectes i d’esperances.
La tradició d’aquest personatge que amb l’ostentació dels 
seus atributs olfactius ens recorda el que resta de l’any per 
anunciar-nos el que arriba, ja té el seu referent històric de 
ben antic -el déu romà Janus, amb dues cares, una amb as-
pecte de vell pel temps que s’acaba i una altra de criatura 
per l’any que comença, i que ho fa amb el mes que rep el seu 
nom: gener-.
D’aquesta manera, i tot seguint la tradició, un any més 
l’home dels nassos arriba a Barcelona. Però enguany alguna 
cosa ha canviat, la fantasia del nostre imaginari particular 
pren forma en una figura divertida i fantàstica que celebra 
-per una cara- el comiat de l’any que mor i, tot passant full 
- per l’altra cara- recull les il·lusions i els desitjos de tots els 
ciutadans per a l’any que comença.
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