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L’Enric ha fet sis anys, ja és tot un nen gran. Els fulls del calendari han passat volant. Sap
que té una feina pendent, perquè encara no ha acabat d’escriure la carta als Reis d’Orient.

Sovint li costa aixecar-se del sofà, pensa massa en joguines i descuida que té deures per demà.
Els pares li diuen que ha de portar-se millor d’ara endavant. L’avisen que si va camí de convertir-se en un nen dolent com el pebre, no podrà sortir mai de les pàgines del llibre negre.

L’Enric somia amb un munt de joguines que el tenen fascinat, però n’hi ha una
concreta que li té el cor robat. Una bici supersònica amb la qual podrà passar el
passeig Verdaguer volant, amb unes rodes enormes d’un vermell vibrant.

A l’escola la senyoreta els pregunta què han demanat i els recorda que a canvi sempre han de fer bondat. Hi ha nens que tenen desitjos i no volen joguines i l’Enric
aprèn que els Reis no tan sols porten robots, videojocs o nines.

Sopant els pares li expliquen que no són importants les joguines si no són felices
les persones que estimes. Ell decideix escriure una carta diferent, on els objectes
materials no siguin tan presents.

De camí a les Comes l’Enric valora estar a prop dels pares i vol donar les gràcies al
Patge Faruk pel naixement de la seva germana. Demostra així que és un nen gran i
que té un lloc d’honor dins el llibre blanc.

A l’escenari el Patge Faruk aconsella als igualadins que han de fer bondat, els mostra els dos llibres oberts i els recorda que encara són a temps de sortir-ne ben parats.

El Patge Faruk parla a través de les ones de Ràdio Igualada. En arribar el torn de
l’Enric, el felicita perquè ja ha après a parar taula, però li recorda que ha de millorar
l’actitud quan toqui verdura, perquè no li agrada gaire i la considera una tortura.

El dia de portar la carta als Patges ja és aquí ! I nens i nenes duen la carta al seu destí. A les
escales de l’Ateneu ja espera una gentada, en una jornada tan emotiva com nostrada.

L’estrella d’Orient escalfa una nit tan freda amb la seva llum i ens recorda que Ses Majestats venen viatjant des de molt lluny. Les carrosses i els camions trepitgen la via empedrada, orgullosos d’omplir amb regals els habitants d’Igualada.
Quan el patge arriba a la Rambla sap que ha de fer una parada. Per això baixa del jeep i s’acosta just davant de l’Enric. En to confident li diu a cau d’orella -’Estic content de conèixer-te en persona. La teva carta ens ha deixat bocabadats’- .
Li recorda que la verdura és molt bona i el felicita per tenir tanta personalitat.

