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L'Home dels Nassos acomiada el
2021
El personatge mitològic passeja, com cada 31 de desembre, pels carrers de Reus

Una imatge de la cercavila d'aquest divendres 31 de desembre de 2021 | Adrià de las Heras

L'Home dels Nassos ha tornat a passejar, com cada 31 de desembre, pels carrers de Reus. El
personatge mitològic ha començat el seu pas per la capital del Baix Camp des de la Plaça Llibertat, i
ha passat per indrets com el Mercat Central, o la Plaça Prim. Al final de la seva cercavila,
acompanyada, per una banda, de músics, ha sigut rebut per les autoritats locals a la porta de
l'Ajuntament.
Els més menuts de la ciutat, i no tan petits, han gaudit de la seva cercavila, música i
caramels. "Qui és aquest senyor?", li preguntava una nena als seus pares. I és que no tots els
infants allà presents coneixien aquesta tradició.
Altres joves recollien els caramels que anaven llançant els membres de la Colla Gegantera de
Reus, organitzadors de la cercavila. Així, han anat recorrent els carrers de Reus, entre alegria,
fotografies amb l'Home dels Nassos i desitjos per començar amb bon peu el nou any.
La cercavila ha acabat al balcó de l'Ajuntament, des d'on ha saludat entre la cridòria de la gent i el
confeti i serpentines dels organitzadors. També l'han acompanyat la vicealcaldessa, Noemí
Llauradó, la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, i el regidor de Cultura,
Daniel Recasens. Una visita ràpida que, com cada any, es tornarà a repetir el 2022.
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L'Home dels Nassos al balcó de l'Ajuntament Foto: Adrià de las Heras

Una tradició
Aquesta tradició catalana, i d'altres punts dels Països Catalans, va adreçada als més petits.
Generalment, es diu que l'Home dels Nassos té tants nassos com dies té l'any. Això porta els
infants a pensar que hi ha un ésser amb 365 nassos. El truc el descobreixen a la cercavila, quan
veuen que només en té un (tot i que ben gros!) perquè és dia 31 de desembre: a l'any només li
queda un dia. I així, com mana la tradició, s'acomiada aquest 2021.
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L'Home dels Nassos amb alguns infants Foto: Adrià de las Heras
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