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Nas de pallassa  pseudònim: Isadora54 Categoria: adults  

Davant la tanca de filferro, dos policies observen la noia que decidida  

obre una maleta de cartró i treu un nas vermell de goma, rodó com un bolet, 

i se’l plantifica sobre el seu. Amb aquest posat, els intenta convèncer que la 

deixin entrar. Els policies, impertèrrits, li diuen un cop més que no. Treu de 

la maleta una trompeta i una flor de plàstic d’un groc llampant que porta un 

tubet amb aigua i li entafora a un d’ells a la solapa.  Prem la pera i, al 

mateix moment que la petita trompeta fa el mecccc i deixa anar un fil 

d’aigua, al policia se li escapa una ganyota simpàtica. 

És un matí tèrbol de finals de març. El sol, amagat rere un cel de 

vidre,  escalfa el camp de refugiats de forma tímida. La pluja d’ahir l’ha 

omplert de bassals enllacant els carrers improvisats. El fangueig, color 

terrosa, s’enganxa a les sabates i a les mirades fugisseres que caminen 

amunt i avall cercant un pam de terra eixuta on poder seure.   

El tram de filferrat de la porta del camp s’ha anat omplint de persones 

encuriosides  que volen saber què hi fa allà aquella pallassa de cos petit i 

moviments còmics que ha vingut a trencar el tedi de les seves hores. Dones 

amb nadons a coll i mainada d’ulls vidriosos; noies amb mocadors de cap de 

colors vius que destaquen per sobre un horitzó de tendes de campanya 

blanques i  monòtones.  

Finalment, la noia aconsegueix entrar al camp i la rotllana s’eixampla 

al voltant de la seva maleta plena de sorpreses i al compàs de les seves 

facècies. Ara, fa un número amb l’ombrel·la xinesa. Ara, un altre amb el 

barret de mim... Els pessics d’humor l’apropen a la gent que s’ha anat 

congregant entorn seu. Al cap d’una estona, un noi treu el seu mòbil i 

captura vàries imatges de la pallassa. En acabar, després d’intercanviar-se 
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els whatsapps, una colla de joves i criatures l’acompanyen fins a la porta del 

camp i es fan una darrera instantània.  

 La pallassa abandona el seu circ particular, satisfeta. Feia temps que 

no sentia aquell pessigolleig al ventre. Porta dos mesos voltant per la zona, 

però demà ha de tornar a casa. La seva vida continua, com la d’aquelles 

persones que acaba de deixar allà nuades a  un devenir incert. 

A l’aeroport, mentre espera la sortida del seu vol, mira la galeria de 

fotos. En una, s’hi veu ella en un cantó i a l’altra extrem un nen que  mira 

fixament i que destaca per damunt dels altres. Porta un nas de goma, 

vermell i rodó com un bolet i una gran rialla d’orella a orella. La pallassa 

obre la maleta i comprova que el seu nas de pallassa no hi és.  

  Dalt de l’avió observa el mar de núvols que cobreix el món sota els 

seus peus. Tot és calma, quietud. Voldria pensar que és feliç, que per fi ha 

fet alguna cosa important a la vida, però s’adona que tot plegat només ha 

estat un senzill joc d’intercanvis: un  nas de pallassa, per un somriure.  

Al cap d’uns dies, les imatges del noticiari la treuen del seu 

embaltiment. Un remolí de gent, carregada amb motxilles i bosses, corre a 

través d’un prat verd motejat del roig d’unes roselles primerenques. Són 

centenars de persones que no es deixen atemorir per la fúria d’un riu. 

Algunes amb impermeables de colors, altres amb catiusques s’ajuden a 

creuar aquella línia furtiva d’aigua. Un nen, que du  un impermeable groc i 

balder, aconsegueix arribar a l’altra banda del riu. Plou, i l’aigua li regalima 

per la caputxa i li baixa pels narius. Agafat de la mà d’una dona, mentre la 

càmera l’enfoca, mira cap a un punt indefinit. Avui, no porta cap somriure 

dibuixat al rostre. Se l’ha oblidat al camp de refugiats, al costat del nas de 

pallassa.   


