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Els Reis
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Ja hem deixat Nadal i Cap d’any enrere. Ja fa 

dies que el nen Jesús és al pessebre i la canalla 

va acostant les �guretes dels tres Reis, que ja 

estan molt a prop de l’establia.

Els tres savis han travessat deserts i països, 

acompanyats d’un gran seguici que els ajuda en 

la important tasca que fan cada any en la màgica 

nit de Reis! 

REIS.indd   9 4/11/16   11:02REIS.indd   8 4/11/16   11:01

8

FIT VOLUMEN 1.indd   8 26/6/17   15:47



Ja hem deixat Nadal i Cap d’any enrere. Ja fa 

dies que el nen Jesús és al pessebre i la canalla 

va acostant les �guretes dels tres Reis, que ja 

estan molt a prop de l’establia.

Els tres savis han travessat deserts i països, 

acompanyats d’un gran seguici que els ajuda en 

la important tasca que fan cada any en la màgica 

nit de Reis! 

REIS.indd   9 4/11/16   11:02REIS.indd   8 4/11/16   11:01

9

FIT VOLUMEN 1.indd   9 26/6/17   15:47



Tots els nens i nenes ja han escrit la seva carta als Reis 

amb la llista dels regals esperats.

Les cartes s’han de tirar a la bústia o s’han de donar als 

patges o als correus reials que, amb la resta del seguici, 

ajudaran que cada nen i nena tingui el que es mereix, 

segons la bondat que haurà fet durant l’any. Alguns 

obtindran tot allò que demanen, o una part —que tot no  

pot ser—, d’altres s’enduran alguna sorpresa i alguns  

�ns i tot rebran carbó.
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L’evangeli que parla dels Reis no precisa 

quants eren, però la llegenda diu que eren tres 

mags o tres savis que venien d’Orient, del país 

d’on surt el sol, travessant muntanyes i deserts 

i seguint un estel amb una llarga cua que els 

va guiar �ns al portal on havia nascut Jesús. 

Poca cosa més en deia.

Però el poeta Joan Argenté diu que eren «un 

grec, un groc i un negre» i que observaven 

«una �na lluïssor de cabellera»...
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La creença popular ha anat 

canviant i, amb el temps,  

la tradició va anar precisant 

que els Reis eren tres savis 

vinguts de les tres parts del 

vell món. L’ancià Melcior, de 

pell i barbes blanques venia 

d’Europa i va ser imaginat 

com el rei blanc. Gaspar, 

més jove i de pell i barbes 

rosses, venia de l’Àsia,  

i és conegut com el rei ros.  

I Baltasar, de pell fosca i 

cabells negríssims, procedia 

de l’Àfrica i és el popular rei 

negre.
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L’evangeli diu que els Reis, en observar l’estrella, 

es van posar en camí. I que, en ser a Betlem, van 

oferir a Jesús els seus presents.

El blanc, or, símbol de la reialesa divina.

El ros, encens, que s’enlaira amb el fum i signi�ca 

la divinitat.

I el negre, mirra, per embalsamar els morts, ja 

que el Fill de Déu havia de morir. 

D’aquí ve que, segons diu la llegenda, els tres 

Reis porten regals a tots els nens i nenes.
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La vigília de Reis, a molts pobles  

i ciutats de Catalunya, passa la 

cavalcada reial amb un fabulós  

seguici, tirant caramels a tots els nens  

i nenes, que els surten a rebre amb 

fanalets o llumetes per acompanyar-los 

en el camí. 
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Els Reis, que en una nit han de ser a tot 

arreu, viatgen de moltes maneres:  

a cavall, a camell, en vaixell, en tractor,  

en carrossa... �ns i tot esquiant!

Com que són màgics, troben sempre la 

manera adient d’arribar a cada lloc, sigui 

una gran ciutat, un poblet de muntanya  

o una petita illa al mig del mar.

Solen fer un discurs en la llengua de la 

gent d’allà on s’aturen, re�exionant sobre 

l’any que ha passat, i acaben amb un 

consell molt assenyat: «aquesta nit cal 

anar a dormir d’hora!».
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Després tots corren cap a casa a posar en el 

balcó menjar i beure per als Reis i aigua i palla 

per als camells. I una sabata per a cada u de 

la família perquè els Reis les omplin de 

regals.

Als més petits els costa agafar el son, 

nerviosos que els Reis els enxampin desperts. 

Ja que, si això passés, la màgia 

desapareixeria...
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L’endemà, de matí, els tres Reis ja han 

passat: com cada any, els regals són allà, 

esperant que els nens i nenes es despertin.

En pijama, bata o barnús, tothom obre 

paquets.

Hi ha sorpreses, hi ha coses desitjades  

i potser algun desengany. Però els Reis 

d’Orient són sempre generosos.
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El dia 6 passa volant i no hi ha gaire temps 

per jugar amb les noves joguines per què 

aviat s’haurà de tornar a l’escola.

Però cada any tornen a passar els Reis.  

Fins i tot per hospitals i per cases de moltes 

famílies que no han pogut anar a la 

cavalcada...

Tanmateix el �nal és ben dolç: a les postres 

del dinar hi ha un fantàstic tortell de Reis 

amb la típica «fava» enmig del massapà i el 

petit Rei, que a qui li toca es posa la corona.

Gràcies Reis per venir cada any!
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