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TOMB GENER 2007
L’HOME DELS NASSOS
L'home dels nassos és un personatge mitològic català que té tants nassos com dies té l’any. Només
se’l pot veure, però, el trenta-u de desembre. Aquesta tradició oral de la festivitat de Sant Silvestre, ha
sobreviscut en l’imaginari popular com una evocació al darrer dia de l’any.
Tradicionalment, se sol explicar a la mainada que en aquest dia surt l’home dels nassos, una persona
que té tants nassos com dies queden de l’any. Els nens s’imaginen un personatge amb 365 nassos a la
cara, sense pensar que el 31 de desembre a l’any li queda només un dia per acabar. Per arrodonir la
broma, se solia dir als nens que se l’acabava de veure passar per algun carrer proper, per tal que
correguessin a veure si el podien trobar. També hi havia qui creia veure’l a les canonades de l’aigua i
així ho feien saber a les criatures. A l’arribar la mitja nit, amb la desil·lusió de no haver trobat a ningú
semblant, els pares confessen als seus fills que si volen trobar a l’home dels nassos només s’han de
mirar al mirall, perquè l’any només te un dia i per tant tots som l’home dels nassos.
Actualment, en algunes ciutats o pobles s’organitza una cercavila amb un capgròs representant l’home
dels nassos. En els pobles petits, es deia que apareix a l’església i devora la pica de l’aigua beneïda. A
Barcelona era tradició de trobar l’home dels nassos a les 12 en punt a la plaça del Palau, davant la
Llotja, dalt d’un cadafalc perquè tothom el vegi mocar-se amb unes quantes dotzenes de llençols els
365 nassos que s’espera que tingui per tot el cos, ja que no li caben a la cara. A Mallorca a més de dir
anar a veure l’home dels nassos es deia anar a veure matar l’home dels nassos, perquè el punt de
concentració popular a Palma el dia 31 de desembre era la plaça de Cort, amb motiu de la Festa de
l’estendard, i s’hi disparaven salves d’honor, que algú interpretava com un afusellament de la imatge del
rei Jaume I exposada a la façana de la Casa de la Vila aquest dia davant la companyia que li retia
honors amb l’estendard o bandera.
Segons el costumari català de Joan Amades, l’home dels nassos, sembla ser una variació d’un
personatge mític que simbolitzava l’any, Aquest personatge, havia estat representat per un arbre, l’arbre
dels nassos, a la soca de la qual viu l’home dels nassos, que aquests dia tot ell es vesteix de fulles de
dotze arbres diferents i de quatre colors i es dirigeix cap a Catalunya.D’altra banda, la figuració del déu
romà Janus, com a personatge amb dues cares en un mateix cap, la que mira cap al passat i la que
mira cap a l’any que comença amb el mes de gener, que porta el seu nom, fan pensar que l’origen de
l’home dels nassos sigui una variant de la dita divinitat de tradició.

Imatge: “L’home dels nassos”, dibuix del setmanari “Lo Xanguet”, 1867.
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