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En Melcior i en Baltasar havien anat a 
veure al rei Gaspar i seien al voltant de 
la taula amb una tassa de xocolata 
calenta. En silenci.
Feia dues hores que hi donaven voltes i 
no trobaven cap solució que els 
agradés...

Baltasar: Però si no podem fer la 
Cavalcada, com ens donaran les cartes? 
I els xumets?
Melcior: Ho sé, ho sé...
Gaspar: Va, seguim pensant-hi...

El problema era que si aquest 5 de gener 
passejaven amb tot el seu seguici pels 
carrers de Barcelona, totes les famílies 
els voldrien anar a saludar; els carrers 
s'omplirien de gent i, tal com estaven
les coses, era massa arriscat!

Havien pensat mil alternatives.

Gaspar: I si enviem els nostres coloms 
missatgers màgics?!
Baltasar: Deixaran Barcelona plena de 
cagarades...

Melcior: Hi podríem enviar els patges 
amb uns vestits bombolla...
Gaspar: Vestits bombolla??? Però què 
t'empatolles?

Baltasar: Ho tinc! Ho tinc! Podríem 
passejar pels carrers disfressats 
d’escombriaires, agafats a aquelles 
barres de ferro de darrere els camions...
Melcior: Sí, seria molt divertit, però 
ningú no ens reconeixeria. I a més, és 
massa tard per a la mainada, els camions 
de la brossa surten tard!

Com que no se'n sortien, van decidir fer 
una videotrucada amb la Patge Estel, el 
Patge Omar i el Patge Gregori per 
demanar-los consell.

Baltasar: Un segon, que no ens funciona 
la càmera! Ara!
Melcior: No podem posar-nos els 
auriculars perquè som tres...
Gaspar: Com es fa per veure tothom? 
Només sortim nosaltres a la pantalla!

Patge Estel: Mentre ens puguem sentir ja 
n'hi haurà prou!

Patge Omar: Jo aviso que soc al mig del 
desert i no tinc gaire cobertura...

Patge Gregori: La pròxima vegada fem 
una videotrucada amb connexió màgica 
perquè això és impossible!

Patge Estel: Ordre, ordre, em sembla 
que he trobat una cosa que ens pot 
servir...

Melcior, Gaspar i Baltasar: Explica, 
explica!!!
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La Patge Estel els va explicar que fent 
recerca a la Biblioteca Reial d'Orient 
havia trobat uns escrits de la pandèmia 
de la grip del nas verd, que en deien...

Tots: La grip del nas verd???
Estel: Sí, no ho recordeu?! Una grip que 
hi va haver l'any 1256 que et feia tenir el 
nas de color verd durant una setmana...
Tots: Ah, és veritat! Ha, ha, ha!

Aquell any —va dir l'Estel— la comitiva 
reial tampoc no va poder fer ni 
cavalcades ni actes presencials per evitar 
contagis i es va decidir el següent: van 
dur un carregament de sacs màgics a 
cada ciutat perquè tothom hi pogués 
deixar la carta i el xumet...

Baltasar: Ara ho recordo, Estel! És una 
molt bona idea i penso que encara la 
podríem fer millor...

Van seguir amb la reunió en línia, van 
prendre notes, van fer dibuixos, 
plànols... i finalment van tenir una idea. 

Era aquesta:

Primer de tot, la comitiva marítima farà 
arribar al Fòrum un carregament màgic 
amb un munt de material i pertinences 
reials.

Tot això es podrà visitar en un 
recorregut molt especial i la patge Estel i 
els patges Omar i Gregori, connectats en 
pantalles màgiques des de l'Orient, 
guiaran les famílies a través dels secrets 
més ben guardats de Ses Majestats.

Estris i vestuari del seguici reial, 
criatures fantàstiques, màquines 
màgiques, la Gran Bústia Reial... tot 
això i molt més serà al Fòrum a partir 
del 28 de desembre. I el més important, 
allà tothom podrà deixar les cartes i els 
xumets personalment!
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Per fi havien trobat una bona solució, 
eren un equip fantàstic!

Melcior: Caram, se'ns ha fet tardíssim!
Gaspar: Au, a dormir que tenim 
moltíssima feina... i gràcies a tothom!
Baltasar: Sou la millor ajuda que mai 
haguéssim pogut imaginar!

Estel, Omar i Gregori: Bona nit, Ses 
Majestats!!

Els Tres Reis d'Orient se'n van anar a 
dormir tranquils i satisfets, sobretot 
perquè sabien que hi hauria una cosa que 
cap virus impediria mai:
el 5 de gener arribarien a la ciutat de 
Barcelona i quan tothom estigués ben 
adormit deixarien els regals a totes les 
cases!
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