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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 Entre-
mesos (plaça de les Beates, 2), on 
rebrà les salutacions de tots els nens 
i nenes que ho desitgin.

10.10 h: L’home dels nassos sortirà 
de la Casa dels Entremesos, amb 
l’acompanyament dels animals de 
l’Arca de Noè i del grup Percu-
dium, per anar al Mercat del Clot 
i a visitar els comerciants de les 
rodalies.

10.45 h: arribada al Mercat del 
Clot amb visita a les parades i 
recorregut per les rodalies del 
mercat saludant als comerciants, tot 
repartint nassos i saludant als nens i 
nenes del barri. 

12 h: Festa infantil a “Les cases 
baixes del Clot” (carrer del Clot 
núm. 2-34),  amb motiu de la 
restauració de les façanes d’aquest 
conjunt arquitectònic del segle 
XIX.

Aquesta actuació, tutelada per 
l’equip tècnic de l’Institut Munici-
pal del Paisatge Urbà i amb les sub-
vencions de l’Institut i del Consorci 

de l’Habitatge de Barcelona, té per 
objectiu recuperar i preservar part 
de la història del barri i de la ciutat, 
ja que aquí trobem una de les 
poques peces senceres d’aquesta ti-
pologia d’arquitectura a Barcelona.

Hi haurà activitats lúdiques i 
xocolatada. La festa comptarà amb 
la participació de l’home dels nassos 
i els animals de l’Arca de Noè.

13.15 h: Viatge màgic per la ciutat 
fins l’avinguda de la Catedral,  per 
anar en seguici festiu cap a la plaça 
de Sant Jaume.

13.45 h: Salutació a les autoritats 
de la Generalitat de Catalunya 
i lliurament de la clau per obrir 
l’any nou als representants de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

14 h: Actuació de Cap d’Any del 
grup de grallers La Pessigolla al 
centre de la plaça.

16 h: Participació de l’home dels 
nassos i dels animals de l’Arca de 
Noè a la Cursa dels Nassos, amb el 
lliurament de nassos als corredors, 
realització del tret de sortida i parti-
cipació en el lliurament de premis.

L’home dels nassos, tradició oral autènticament barcelonina, 
ha sobreviscut al llarg dels anys en l’imaginari popular com a 
constant evocació del darrer dia de l’any. La màgia 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 quitxa-
lla -i algun que altre badoc- emprenen 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 després d’haver-nos penjat la llufa, els pares 
confessen als seus fills que si volen trobar l’home dels nassos 
només cal que vagin 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 projectes 
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 anun-
ciar-nos el que arriba, ja té el seu referent històric de ben antic 
-el déu romà Janus, amb dues cares, una amb aspecte 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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