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Nassos,
propòsits,
absències

i avui és ll I de dcsembre, vol dir que s acaba
läny. Fins ara sempre ha estat així. Demà
tot estarà tancat i tranquil. Avui, en canvi,
per més que sigui diumenge, els carrers de
pobles i ciutats, especialment aquells que
acostumen a aglutinar els establiments

comercials, fins a mitja tarda tindran gent que corre
amunt i avall per solucionar alguna cua d última hora
o lligar algun melic per a la festa däquest vespre: un
detall per al sopar, unes entrades per al local on ce-
lebraran la revetlla, un regal, uns calçotets de color
roig... Durant el dia, algun nostàrlgic de les tradicions
orals (sempre en queda ulgrrr) erçlicarà ala canalla
que avui és el dia que surt al carrer I'home dels nas-
sos, que en té tants com dies läny, i qui sap si algun
marrec innocent, endut per allò que en diuen la mà-
gia nadalenca, abandonarà per un moment l'smart-
phone o I'Xbox 360 que livacagar el tronc o la soca
(a casa seua deuen ser dels pocs que encara no en di-
uen tió), i sortirà al carrer per descobrir-lo, tot bus-
cant entre les fesomies masculines una caraplena de
nassos, flns que sdn cansi, o descobreixi (o algu li ho
eryliqui) que I'home dels nassos és qualsevol home
que hagi vist, perquè tots en tenen un, és a dir, la ma-
teixa quantitat que dies Ii queden aläny.
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Avui és el dia en què els propòsits däny nou viuen
el seu millor moment; són alalíniade sortida, abans
de començar la cursa, carregats amb tota la ilìusió,
encara amb tota I'esperançade reeixir. Hi ha qui de-
cidirà apuntar-se al gimnàs, qui es farà el propòsit
lbrnr clc llegir més, qui farà jurament d'cstar rnés pels
fìlls, c¡ui assegurarà que pensa bcuro mcnys (a parûir
<lc rlcm¿\ al matí, és clar), r¡ui tlirìt dc corncnçar una
r:ol.lct:ciri rl'clcfânls tltr ¡xlr<rcllirrrir (o clc segells japo-
n(,s( )s, o rlc rll¡llit¡r rcs rltt <:ol xcs tl'òpoca en miniatura),
t¡tti lrirrrr'à ¡rnrs cl tlclcrnrini cle deixar-se créixer la
I r¡ u'l lir,..'l'i nt' r ¡ r r ir r rr ir: t¡uc aquesta nit, com cada any,
firti r¡rr¡r rrricir rkr ¡lrròtlia däquesta mena de propò-
sils i tk't'itlil'ù t¡rrc vul començar a fumar, i una de les

¡rlirrrcrr,s ('osc¡i (ltrc farà tot just després de les cam-
¡rirrrrrk,s, cl rirïll i les felicitacions, serà fumar-se un
t:i¡4irlrrl, ¡xrt.scr un parell i tot, per no tornar-hi fìns
lr lirrry vincnt.

Âvui, però, també en serem alguns que no cns fa-
r"onl cap propòsit perquè el record del quc hcrn per-
dut, (däquells a qui hem perdut) durant. al')OI7 és
massa intens i fa que només siguern t:ir¡raços d'es-
perar un 2018 amb menys sotragades. Sortr cls qui ja
haurem passat un Nadal i un Sanl lislcvc sota I'im-
pacte d'una absència dolorosa quo cns lriurrà arren-
cat algun somriure de nostàlgia i mós rl'urr¿r llàgrima
de tristesa. Avui, alguns passarcnì ¡rt,l tr'àngol de
començar un any nou sense unu ¡titrl <lc ¡rosaltres
mateixos.
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