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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 figuretes 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! 



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  

fins i tot rebran carbó.







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 fins 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 fina lluïssor de cabellera»...



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.




