
Estimades famílies, 

Som Melcior, Gaspar i Baltasar, sí, els Reis de l’Orient, segur que encara recordeu aquell neguit                

cada cop que escoltàveu el nostre nom. Ara ja sou grans, heu format una família i per això ens hem                    

decidit a escriure-vos nosaltres la carta per dir-vos que molts dels vostres antics desitjos, seran els                

que tindran els vostres infants el proper 2020. 

Som conscients que la vostra prioritat és la felicitat plena dels vostres fills i filles, i per això, us volem                    

ajudar a no oblidar alguns valors bàsics que de tant en tant deixeu de banda o, simplement, us                  

costa tenir-los més presents.  

Ens referim a valors tan importants com el temps, o millor dit, com gestionar el nostre temps. Sí, ja                   

sabem que en els dies que vivim no en teniu gaire, tot i això, heu de ser conscients que els nens i                      

les nenes no entenen aquest concepte tal com l’enteneu vosaltres. Per tant, ens agradaria              

demanar-vos que invertiu temps de qualitat amb la mainada, estones de dedicació exclusiva, sense              

estar pendents d’absolutament res més, temps en què sentin l’estima completa i l’escalf que es               

mereixen. És el temps que cal emplenar amb la paciència i l’empatia necessàries per poder veure                

junts el món des del seu món; és l’espai on heu d’expressar les vostres millors abraçades, on                 

reconeixerem els seus èxits i els acompanyarem en el seu procés d’aprenentatge... tot un univers               

en què és necessari ser part activa i aprofitar els moments de descans i d’estones lliures per                 

recuperar aquella comunicació de tu a tu que cada vegada costa més trobar. 

I precisament d’aquesta comunicació naixerà el valor de discutir, de dialogar, de parlar mirant-nos              

als ulls, d’expressar sentiments a cau d’orella, de transmetre com sentiu, com viviu, com creixeu               

junts… Deixeu de banda la rapidesa i la comoditat d’estar connectat amb el món mitjançant unes                

noves tecnologies que ens allunyen del caliu de la nostra gent més propera. No volem dir que cal                  

donar l’esquena al progrés, perquè en aquest univers nou que us ha arribat heu de trobar tots els                  

avantatges possibles. Tanmateix, sí que us animem perquè durant aquestes festes en què es              

celebren tradicions que van més enllà de les religions, i en què és fàcil trobar moments per                 

reunir-vos en família, recupereu aquells costums que tan a prop ens han fet i ens fan estar de les                   

persones que més estimem.  

Per la nostra part només ens queda recordar-vos que abans de ser mares o pares vàreu ser filles i                   

fills, una raó més per recuperar aquell esperit que mai perdreu i els acompanyeu en el moment en                  

què us adreceu a nosaltres, el moment d’escriure la carta als Reis de l’Orient. Llavors, aprofiteu per                 

parlar amb ells i evidenciar-los que han d’haver-hi regals per a tothom i que, per tant, no cal fer                   

llargues llistes ni desitjos inabastables. Ajudeu-los perquè triïn alguna cosa que realment necessitin,             

alguna joguina que desitgin molt, alguna joguina educativa i, el més important, gaudiu plegats de               

viure temps en família.  

 

Esperem de tot cor que passeu unes Bones Festes i un Feliç Any Nou. 

 

Melcior, Gaspar i Baltasar. 


