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Editorial

Parlem  amb  els  Reis  Mags 
d'Orient
Els nois i noies de l'optativa de la revista ELI hem 
volgut  aprofitar  que  els  tres  reis  estan  a  punt 
d'arribar per fer-los algunes preguntes. I ells molt 
amablement han volgut respondre-les.

Qui sou els tres reis Mags?

El rei Melcior és de pell clara, perquè ve d'un país 
on la gent tenia la pell d'aquest color. És el rei amb 
l'aspecte  més  vell,  amb  la  barba  i  els  cabells 
totalment blancs. 

El  rei  Gaspar  és  de  pell  clara  i  té  els  cabells 
castanys, perquè ve d'un país  on la gent és així. 
Com Melcior va vestit segons l'estil gòtic. 

El rei Baltasar és de pell negra i va vestit segons 
l'estil dels àrabs, perquè ve d'un país on la gent és 
així. 

D' on veniu?  Venim de molt lluny, de l' Orient.

No us canseu de viatjar tant? Bé havia alguns cops 
vegades que ens costava viatjar tants quilòmetres, 
però ara ja estem acostumats.

Per  què  vau  dur  or,  encens  i  mirra?  doncs, 
perquè ...

-L'or es relaciona amb la riquesa i el poder, i qui en 
tenia era el rei. Per tant s'oferia a Jesús perquè era 
reconegut com a Rei de Reis.

-L'encens,  ve de l' Orient, és símbol de l'adoració a 
Déu.  De  fet,  es  fa  servir  en  moltes  cerimònies 
religioses.  Així  doncs  s'identifica  a  Jesús  com  a 
Déu.

- I la mirra, és un bàlsam molt preuat, representa 
la  condició  humana. Ja  que és  vermella,  com la 
sang. El seu missatge és clar: Es reconeix en Jesús 
l'home que ha de patir  per salvar  la  resta de la 
humanitat.

Quants  anys  teniu? Baltasar:  247,  Gaspar:  324, 
Melcior: en té tants  que ni se’n recorda

Després  d'un  viatge  tan  i  tan  llarg,  què  us  
deixen per menjar els nens i nenes? Llet, torrons, 
neules, galetes, fruita, i per als camells pa i aigua.

Què feu durant tot l'any?  Llegir totes les cartes 
dels nens. És una feina molt entretinguda i llarga.

Alguna vegada algun nen o nena ha  demanat  
una  cosa  que  no  es  pogués  comprar?  Sí,  una 
vegada que una noia va demanar que li portes una 
mare nova perquè la seva es va morir feia poc..

Quins regals són els que demanen més els nens?  
Cotxes teledirigits, les Nancys i jocs electrònics.

Quan tardeu en repartir tots els regals? Nosaltres 
treballem una sola nit, per tant ho hem de fer en 
unes quantes hores, en alguns pobles repartim els 
regals durant la cavalcada. I els que ens va molt bé 
és que   mai es la mateixa hora a cada  país, per 
exemple quan a EUA és de dia a Catalunya és de nit 
i  aprofitem tot el temps..

A  quants  nens  i  nenes  aproximadament  feu  
regals? Mmm...  aproximadament a uns 15.000.000 
de nens a tot el món. 

Què feu durant tot l'any? Ens disfressem de gent 
que fa bones coses com de recollida de diners o un 
menjador per la gent pobre, o anar a buscar roba 
pels  més  necessitats.  Així  recaptem  diners  per 
comprar tots els regals de tots els nens.

També som actors  de molts anuncis i com cobrem 
un bon sou, tenim diners de sobres per a la nostra 
feina.

Amb un  viatge tant llarg i cansat ,mai no heu  
pensat en abandonar aquesta feina?  A vegades 
si,  però ens  donaria  molta  pena que els  nens es 
despertessin i  no veiessin   cap  regal, així  doncs 
sempre acabem fent la feina.

Hi  ha  hagut  alguna  vegada  que  hàgiu  perdut  
alguna carta?  Vam perdre la carta d'una  d'una 
noia  que es  deia Anna,  però va  resultar  que la 
carta estava en el camell del Gaspar. 

                       Els tres Reis d'Orient


