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Els Reis d'Orient, als nens i nenes
de Granollers: «El millor regal no va
embolicat»
Els han fet arribar el missatge a través de VOTV i la pàgina de Youtube de
l'Ajuntament
Els Reis de l'Orient ja s'han adreçat als nens i nenes de Granollers. En un vídeo retransmès
aquest dimarts al vespre, Melcior, Gaspar (que s'expressava amb llengua de signes) i Baltasar
han explicat com se senten abans de la nit més màgica de l'any.
L'audiovisual s'inicia en una de les carpes del campament del Patge Gregori, on Ses Majestats
reben de l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, la clau màgica de la ciutat: "Us estàvem esperant.
Aquest any us necessitem més que mai", ha reconegut el batlle.
A partir d'aquí coemença una conversa entre els tres reis. L'actual situació sanitària ha estat ben
present en el missatge, però no hi ha faltat l'humor i la nostàlgia. El rei Baltasar, per exemple, ha
anat repassant totes les traves que han patit pel camí: confinaments, tests d'antígens, distància,
segones residències, entre d'altres. I Gaspar ha destacat que com que són un exemple per a
molta gent, no es poden saltar les restriccions que hi ha vigents. "Si continuem fent bé les coses,
l'any que ve tot tornarà a la normalitat", ha defensat Melcior. Tampoc han faltat els agraïments al
Patge Gregori i en Picarol "per deixar-ho tot a punt" i per ser "els millors ajudants".
Pel que fa al repàs de l'any, el rei blanc l'ha definit com a estrany i difícil: "Per això volem repartir
mes regals i felicitat que mai". Melcior ha avisat als més petits que "ho veiem tot, quan us heu
portat bé i quan no tant. Però aquest any era més difícil que mai. No veu sortir de casa en 43 dies!
Veu ajudar a fer-ho tot més fàcil", ha destacat.
També ha agraït que fessin cas el Patge Gregori i il·luminessin els balcons: "I encara que no els
hi tingueu, us trobarem. Hem llegit les cartes i procurarem portar-vos tot el que heu demanat,
però el millor regal no va embolicat. Aquest any volem que tots tingueu tanta alegria i salut com
sigui possible, que els bons moments i les rialles siguin molt més poderosos que les angúnies i
la tristesa ", ha explicat.
Això si, també han fet peticions: "No oblideu deixar aigua pels camells, un raig de vi bo, sabates al
balcó, algunes mandarines, galetes i un pessic de torró".
Finalment, han convidat els nens a sortir al balcó, a fer sonar els picarols i a dormir.
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