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La semblança entre el rei Gaspar i
un conegut periodista no passa
desapercebuda
Els carruatges de Ses Majestats han recorregut els carrers més cèntrics de
pobles i ciutats
Els Reis d'Orient han portat la màgia arreu de Catalunya. La cavalcada de Barcelona és la que ha
aplegat més seguidors, que han rebut entusiasmats Ses Majestats. Alguns dels que eren a la
rua, i altres que s'ho miraven des de casa, s'han fixat en la semblança entre el rei Gaspar i el
director d'El Món a RAC1 Jordi Basté, tal com es pot veure en diversos comentaris a les xarxes
socials.

#HolaReis (https://twitter.com/hashtag/HolaReis?src=hash) ! ? Melcior, Gaspar i Baltasar ja són a
Barcelona i aquesta nit repartiran els regals a tothom qui s'hagi portat bé! ?
pic.twitter.com/aK4G5K1rHj (https://t.co/aK4G5K1rHj)
? Barcelona (@barcelona_cat) 5 de gener de 2017
(https://twitter.com/barcelona_cat/status/817081387698167809)
El rei blanc, que s'assemblava i parlava com el tinent d'alcalde Jaume Collboni, ha explicat que
porten sacs plens d'encerts per als governants i ha preguntat als infants si, a banda dels regals
materials, estimen, aprenen, respecten o ajuden prou. Als nens els ha explicat que hi ha molts
infants al món que no tenen regals i viuen en guerra, i per això els ha demanat que acullin també
els refugiats que puguin arribar a casa nostra. També els ha demanat que es preocupin per
l'escalfament del planeta i reciclin, vagin en bicicleta i transport públic.
I el Gaspar, el Jordi Basté https://t.co/TgBQh22sLG ( https://t.co/TgBQh22sLG)
? Mònica Carnicero (@mcarnicero05) 5 de gener de 2017
(https://twitter.com/mcarnicero05/status/817088946446487554)

EL REI GASPAR ÉS JORDI BASTÉ?!?!?!
? Marta Ferrer (@marta_ferrerg) 5 de gener de 2017
(https://twitter.com/marta_ferrerg/status/817072538819973120)

Dios! Y Gaspar el Basté KILL ME
? paperbaghead (@onepaperbaghead) 5 de gener de 2017
(https://twitter.com/onepaperbaghead/status/817072386789015556)
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