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El Juan treballava venent caramels i cacauets al circ. Era 
apreciat per nens i adults. Quan tornava el circ a algun 
poble tothom se’n recordava del Juan. Ell, que tenia poca 
memòria, anava pel carrer saludant a tothom, per si de 
cas els coneixia. I sí que els coneixia, i estaven contents 
de que el Juan els hagués saludat. Se sentien especials, 
i a ell li agradava ser amable i aportar una mica d’alegria 
per tot arreu.
Era fàcil reconèixer en Juan. Alt i prim, amb un somriure 
d’orella a orella, cabells arrissats i nas molt gran. Sempre 
portava una americana grisa molt llarga i uns pantalons 
marrons amb tirants. Tenia diversos conjunts d’aquesta 
roba i se’ls anava canviant. 
El Juan va néixer al circ, fill del pallasso Ram i la famosa 
trapezista Rosita. 
Quan era petit es passava hores contemplant als seus 
pares assajant. La seva mare feia unes meravelles que 
ell,  acostumat  a  veure-les  cada  dia,  considerava 
normals. El seu pare també assajava molt, però la seva 
actuació no li agradava tant com la de la seva mare. El 
Juan gaudia amb els malabaristes, amb el domador de 
tigres i lleons (que trobava que era un mica cruel amb les 
seves  mascotes  però  no  li  deia  res  per  por),  amb 
l’espectacle de foc, amb la irrepetible maga Estela (amb 
aquell vestit negre tan elegant), amb els dos acròbates 
germans Joan i Jordi ...
En  Juan  mirava  bocabadat  com  el  seu  pare  es 
maquillava  i  semblava  una  persona  totalment  diferent. 
Amb la boca groga i inflada, la cara blanca i el nas més 
rodó i vermell del que tenia quan estava constipat. 
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Quan sortia a comprar per la ciutat amb la seva mare, 
sentia  que  la  gent  xiuxiuejava  “Mira,  si  és  la  Gran 
Rosita”.  Inclús  alguna  vegada  l’havia  vista  firmant 
autògrafs o  fotografies amb desconeguts com si fossin 
amics de tota la vida. I ell se sentia orgullós de la seva 
mare i la seva feina. Però quan anava a comprar amb el 
seu pare no passava res d’això. Ningú el reconeixia, i el 
Juan no entenia perquè. Poc a poc va anar prenent cos 
la idea que el seu pare no feia bé la feina, i que per això 
no  rebia  reconeixement.  Això  que  us  explico  passava 
quan el Juan només tenia sis anys.
No sabia què era el que el seu pare feia malament, però 
no  li  volia  preguntar  obertament  ni  volia  que  ell  se’n 
assabentés.  Per  tant  res  de preguntar-ho a  casa ni  a 
l’escola. 
Quan el Juan estava sol parlava en veu alta, i aquell 10 
de  gener de  1960  estava  sol  a  la  carpa.  Tant  absort 
estava en els seus pensament que no se’n va adonar 
que  era  l’hora  d’anar  a  l’escola.  Aviat  el  venedor  de 
cacauets  va  entrar  buscant  al  Juan.  De  fet  tothom el 
buscava ja, perquè ell no fallava mai a l’escola. Era molt 
despistat  però  molt  aplicat.  Els  seus  companys  se 
l’estimaven tal com era i el van trobar a faltar ben aviat. 
El  venedor  de  cacauets  va  sentir que el  Juan deia  la 
següent oració: 
“Necessito que algú em pugui aclarir el dubte que tinc. 
Algú que no li digui res al meu pare ni a ningú del circ 
(que s’acaba sabent tot). Em podries enviar una formiga 
del circ. Jo parlo amb les formigues, però els adults no. 
També podria ser bona idea que em respongués el tigre 
(jo ja entenc el llenguatge dels tigres i no poden dir res al 
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meu pare). Recorda que porto moltes hores al circ i ja no 
em  fan  por  els  tigres  i  entenc  cada  soroll  i  cada 
moviment. Els lleons sí que me’n fan. Fins i tot podries 
enviar  un elefant  volador,  que em donés la  resposta  i 
tornés a marxar volant”. El Juan encara no havia acabat 
quan el venedor de cacauets va esclatar a riure. I de la 
vergonya  que  va  passar  se  li  va  posar  la  cara  tan 
vermella com si li haguessin tirat una tomaca a la cara.
Des d’aquell moment el venedor de cacauets (el Miguel) i 
el Juan van ser molt amics. Uns dies més tard en Juan, 
altre cop vermell,  es va atrevir a preguntar-li  perquè al 
seu pare ningú l’admirava. Al Miguel li va estranyar molt 
aquesta pregunta, perquè al pallasso Ram se l’estimava 
tothom. Així li va fer saber al Juan. Li va dir que si no el 
reconeixien era perquè a l’actuació anava disfressat i al 
carrer no. Que molts anaven al circ només per veure’l a 
ell.
Aquesta resposta li va agradar al Juan, que des d’aquell 
dia  estava  tan  orgullós  del  seu  pare  com de  la  seva 
mare. Sempre que podia mirava la cara de la gent en 
cada un dels espectacles, i el que més li agradava era 
veure com reien amb el seu pare. 
Sense adonar-se’n, el Juan aprenia l’ofici de venedor de 
cacauets. I un dia que el Miguel es va trobar malament 
ell el va substituir sense cap problema. Quan el Miguel 
es va  jubilar  ja  sabia  que deixava la  botiga en bones 
mans, ja que el següent botiguer seria el Juan. Ningú li 
va  preguntar  si  ho  volia  fer,  senzillament  el  van 
contractar. El Juan en sabia molt de vendre, i coneixia 
els preus sense haver-los hagut d’estudiar.  Se’ls havia 
anat aprenent amb el dia a dia. També coneixia els trucs 
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de màgia, com es muntava la carpa, ... El que no sabia 
era pujar en un trapezi ni domar feres. El trapezi li feia 
por,  i  les  feres  li  feien  pena.  La  Rosita  estava  ben 
orgullosa del seu fill i no havia de patir per ell tan com 
patien els  seus pares per ella.  El  Juan gaudia mentre 
venia  els  cacauets  perquè  podia  veure  la  majoria 
d’espectacles.  Es  podria  dir  que  era  un  privilegiat. 
Quanta gent coneixeu que treballi a gust i li agradi el que 
fa? Sabia com acabaria el número, que tot sortiria bé, 
però tot i així patia. S’ho passava malament, com la resta 
de  la  gent  en  tots  els  espectacles.  Excepte  amb 
l’espectacle  del  seu  pare,  el  pallasso  Ram.  Llavors 
tothom s’ho passava bé.
Poc a poc li agradava més i més la feina del seu pare. 
Quan el Juan va fer 34 anys i el seu pare li va preguntar 
què volia pel seu aniversari, no va dubtar ni un moment. 
Li va dir que volia aprendre a ser pallasso, a fer riure a la 
gent com ell ho feia. El seu pare va quedar tan sorprès i 
emocionat que només va poder abraçar al Juan i plorar 
als  seus  braços.  Mai  s’havia  adonat  del  molt  que  el 
valorava el seu fill, mai s’havia fixat amb quina tendresa 
el mirava.
En Ram sempre havia pensat que el seu fill serviria per 
això, ja que des de petit  s’havia mostrat sensible amb 
tothom. Li havia ajudat el vendre cacauets. Molts clients 
li  explicaven  els  seus  problemes,  i  quan  el  Juan  se 
n’anava a dormir  resava per  tots  ells.  En Ram estava 
convençut que el Juan no volia seguir els seus passos, 
però aquell dia se’n va adonar que estava equivocat. 
En  Ram  li  va  ensenyar  a  maquillar-se,  a  fer 
improvisacions amb qualsevol objecte (fins i tot amb les 
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bosses de cacauets i de caramels), a conèixer com era 
el  Juan  realment,  a  mirar,  ...  En  pocs  mesos  va  fer 
cursos amb prestigiosos pedagogs d’aquest  món,  i  se 
sentia cada vegada més feliç i a gust amb ell mateix. 
Un  dia,  el  domador  de  feres  va  passar  a  prop  de  la 
botiga  i  va  veure  que  la  gent  estava  rient  en  lloc  de 
gastant.  Això li  va  semblar  escandalós  i  es va  anar  a 
queixar  al  director.  Aquest  va  convocar  un  consell 
extraordinari per parlar de la situació, però no van dir a 
ningú de què es tractava. Quan es va saber què feia el 
Juan, es va fer un gran terrabastall. En Juan i el Ram no 
entenien  quin  problema  hi  havia  que  mentre  la  gent 
comprés  cacauets  riguessin  una  mica,  però  hi  havia 
molta gent que creien que això era una pèrdua de temps, 
que mentre reien no compraven. L’afluència de gent a la 
botiga  de  cacauets  havia  augmentat,  i  així  ho  va  fer 
saber el Juan a la reunió. Després de mitja hora en la 
que ningú escoltava i tothom cridava, es va prendre una 
decisió que a tots els va agradar. Durant quinze dies el 
Juan seguiria  entretenint  i  fent  riure  a la  gent.  Passat 
aquest temps es compararien les ventes amb les de l’any 
anterior.  Per al  Juan van ser quinze dies de felicitat al 
veure  com els  clients marxaven satisfets  de  la  botiga, 
però també va patir una mica perquè no recordava com 
havia anat l’any anterior.  Ell  l’any anterior també havia 
estat content  perquè sabia que quan marxessin cap a 
casa serien una mica més pobres de diners però més 
rics en somriures. I els quinze dies van passar. Es van 
comparar  les  ventes,  i  així  es  va  comprovar  que  les 
ventes havien augmentat més del 50%. No se’n sabien 
avenir  de  l’alegria,  i  ja  ningú  més  criticava  al  Juan. 
Gràcies  a  ell  van  poder  comprar  una  rentadora  i  un 
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microones.
Els clients es van adonar  que el  Juan també era una 
mica pallasso, així que van començar a demanar que fes 
una  actuació  amb  en  Ram.  Va  començar  com  una 
broma, però poc a poc es va convertir en una proposta 
engrescadora  i acceptable. Quan el Director va cridar al 
Ram i al Juan per proposar-los que fessin un espectacle 
junts a la última sessió (quan els cacauets ja estiguessin 
venuts)  no  van  trigar  gaire  a  dir  que  sí.  Ja  s’ho 
imaginaven, i la nit abans n’havien estat parlant. Era un 
espectacle genial amb música, llum, foc, aigua i confeti. I 
evidentment moltes bromes, molta tendresa i molt sentit 
de l’humor. Molta gent anava al circ a veure pare i fill, i el 
seu nivell de popularitat va arribar a nivells realment alts. 
Tot i les peticions de que el Juan es dediqués totalment a 
fer de pallasso ell volia seguir venent a la tenda.
I així va ser com el Juan i el seu pare es van convertir en 
els  millors  pallassos del  món. Rebien  cartes  de  tot  el 
món, i una els va resultar especialment significativa.
Deia així:
“Apreciats Ram i Juan, sóc el Narcís i tinc un company a  
l’escola bastant malalt. A ell li agradaria venir a veure-us,  
però  no  té  diners  ni  salut  per  a  fer-ho.  Podríeu  venir  
vosaltres? Espero que sí.
Una abraçada,
Narcís.”
Poc s’ho van pensar. Van anar a l’adreça que hi havia al 
remitent  de  la  carta,  i  el  Narcís  els  va  fer  saber  que 
l’Abraham estava a l’hospital. Hi van anar fent festa pel 

7



carrer, i van fer un espectacle improvisat per total la gent 
de l’hospital. Van pensar que aquella felicitat s’havia de 
continuar  escampant,  i  van  formar  una  escola  de 
pallassos per a persones amb pocs recursos econòmics 
perquè  aprenguessin  a  guanyar-se  la  vida.  Aquests 
anaven  pels  hospitals,  pels  carrers,  per  les 
residencies,  ...  repartint  somriures  i  tendresa 
gratuïtament. I van decidir que una vegada a l’any el circ 
aniria pels hospitals a repartir il·lusió. 
Un dia el Juan es va començar a sentir molt cansat i va 
pensar  que ja  s’havia de jubilar.  Però només tenia 60 
anys. Aleshores va començar a escriure un llibre amb tot 
el que havien de saber els pallassos i les persones en 
general. Tot el que calia per ser feliç. Era un llibre llarg, i  
quan va acabar d’escriure la última paraula el Juan es va 
morir. Els funerals van ser multitudinaris. 
No va tenir temps d’enamorar-se però no va estar sol en 
cap moment. Tenia una gran família i era feliç. Per això 
sabia fer feliços als altres.
Ell ja descansa, però els seus admiradors ja no podem 
parar de seguir els seus passos i fer feliços als altres. Si 
vols acabar sent dels nostres es fàcil  començar. Tanca 
els ulls, mira el que hi ha al teu interior. El que has de 
treure  i  el  que  pots  donar.  Quan  t’estimis  arribarà  la 
felicitat i la podràs escampar.
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