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questa nit és la nit 
màgica. Arriben els 
reis de l’Orient per 
terra, mar i aire, a 
tot arreu del món 
alhora, també es 

passejaran simultàniament en so-
nades cavalcades, passaran la nit 
repartint regals, pujant a les ca-
ses amb les escales dels bombers, 
abeurant els camells amb ferrades 
a dins dels menjadors! I deixaran 
notes als nens i nenes que no s’ha-
gin portat bé –esperem que no 
gaires–, a mi me’n va deixar una 
el Melcior i no li he perdonat mai 
la mala praxi.  

Els telenotícies ja fa dies que 
van plens de les cavalcades... A 
Barcelona –on sortosament la ca-
valcada no ha seguit la mateixa 
dissort que el pessebre de la pla-
ça de Sant Jaume– tornen a llen-
çar caramels, i sense gluten! A 
Tarragona els reis portaran un 
dron, a Cambrils estrenen carros-
sa, a Castellvell arriben en heli-
còpter, a Tortosa pel riu Ebre... 
Com els ocells que porten cireres 
als quadres del Renaixement, les 
cavalcades són emissàries de po-
sitivitat, màgia i bon rotllo. 

I m’adono amb satisfacció que 
ja no hi ha polèmiques sobre si el 
rei Baltasar i els seus patges són 
blancs pintats o són negres, ni so-
bre si hi ha animals a les cavalca-
des. Això deu indicar que la soci-
etat avança, vull pensar, i que el 
bon rotllo passa per sobre les ba-
ralles. De pintar els blancs de ne-
gre se’n diu racisme blackface, i a 
moltes cavalcades d’Espanya se-
gueix sent un problema, com a 
la d’Igualada, on tenen 900 pat-
ges negres o Faruks, perquè no 
tenen prou voluntaris negres. I 
crec que aquest és el problema, i 
no la mala intenció. 

A la meva infància selvatana, 
on no hi havia ni una sola perso-
na de raça negra, tampoc hi ha-
via gaire màgia per la poca traça 
dels grans. Els «reixos» repartien 

els regals al Casino del carrer Ma-
jor, i la canalla de casa ens posà-
vem a la cua del rei Baltasar per-
què hi havia un patge que era el 
Sisquet Coll, fill de la tieta Lola, 
una mica betumat, que ens deia 
pel nom. I curiosament no ens es-
tranyava gens... Potser perquè di-
es abans ja vèiem els regals ama-
gats darrere les cortines... Perquè 

també vèiem com carregaven el 
tió... Quins adults tan maldestres! 
No s’amagaven de comentar si 
enguany Melcior era fulano, Gas-
par mengano i Baltasar sotano... 
A qui, per cert, li va caure la bar-
ba en plena cavalcada... Així que 
de màgia res de res, els reis eren 
una representació teatral més, 
com Els Pastorets, i nosaltres els 

hi seguíem el corrent als grans. 
Una infantesa sense màgia? Sí, 
però era divertit igualment. I vam 
ser feliços escrivint les cartes i 
anant per les cases a buscar regals. 

Demà al dematí, obrirem els re-
gals, dinarem en família, enyo-
rarem els qui no hi són, i talla-
rem el tortell: si ens toca la fava 
serem escarnits i si ens toca la fi-
gureta ens posaran la corona, ens 
immortalitzaran en una foto i per 
fi! S’hauran acabat les festes! 

La màgia ens salva, ens agrada 
i la necessitem, com la tradició, els 
referents, els punts de gravetat, 
per compensar els compromisos 
familiars, el tràngol dels regals, els 
menjars pantagruèlics, l’anar 
amunt i avall... Però després de les 
mogudes de Nadal, Sant Esteve, 
Cap d’Any i Reis... Resulta que te-
nim sobredosi de màgia! Enguany 
el millor regal de Reis ens el por-
ta el calendari, i és un cap de set-
mana sencer per a descansar de 
les festes. I finalment, dilluns po-
drem ser lliures, i tornar a la nor-
malitat!
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l eldo  
de Ronaldo C

ristiano Ronaldo ha fichado por el Al 
Nassr, de Arabia Saudí, con un suel-
do de 200 millones de euros al año, 

cuatro veces más de lo que cobra Messi en 
el PSG. 

Esto significa que el astro portugués, de 
37 años, recibirá medio millón de euros al 
día, lo que equivale, en cifras redondas, a 
350 euros por minuto, también cuando 
duerme. 

Al comentar su sueldo se ha expresado 
con su habitual modestia: «He firmado un 
contrato único porque soy un futbolista 
único, para mí eso es normal». 

Arabia Saudí ha hecho cuestión de Esta-
do su fichaje, extensible hasta que tenga 
40 años. Después quiere hacerlo estandar-
te de la candidatura que este país presen-
ta a organizar el Mundial de 2030. Bien 
escribió Quevedo que «poderoso caballe-
ro es don Dinero».
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Amb el dinar del tortell de demà s’acaben les festes de Nadal. Com que 
la màgia que embolcalla totes les celebracions pot arribar a l’esgotament, el 
millor regal d’avui serà, sens dubte, un cap de setmana per a descansar
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Doctora en Periodisme i Ciències de Comunica-
ció i diplomada en Traducció i Interpretació,  
Tate Cabré ha treballat en premsa i televisió.  
És Guia Oficial de Turisme de Catalunya.

Arriben els Reis de l’Orient per terra, mar i aire, i a Tarragona entren 

per l’Escala Reial del Moll de Costa. FOTO: PERE FERRÉ / DT
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