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Queden pocs dies per la visita més especial de l’any, l’arribada dels Reis Mags. La
tradició d’escriure una carta als Reis d’Orient i entregar-la el dia 5 de gener, per
despertar-nos el 6 de gener plens d’illusió i esbrinar si ens han dut tots els regals
demanats, està molt arrelada.
Fa uns dies fent inventari de correspondència van aparèixer cinc cartes als Reis Mags
dels anys 50 i 60 del segle passat. Suposem que les cartes dels cinc nens del municipi
van anar a parar a l’Ajuntament per error, però de ben segur aquells nens que les van
escriure van veure els seus desitjos complerts, per què els Reis ja sabem que són
màgics i ho saben tot.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.07.03 Correspondència d’entrada.
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: Atribuït ”Cartes als Reis Mags”.
Data: Anys 50 i 60 del s. XX
Volum i suport: 5 cartes, en paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Cartes de cinc nens expressant als Reis Mags com s’han portat
durant l’any i sollicitant regals per ells i els seus familiars.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació permanent
en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Consulta lliure.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
Instruments de descripció: Inventari elaborat per Laura Tomàs Sánchez i Jesús
Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport electrònic, no consultable pels
usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 11 de desembre de 2019.
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Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general
d’arxius
i
Associació
d’Arxivers
de
Catalunya,
2007.
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TRANSCRIPCIÓ:
Mis Queridos Reyes Magos:
Soy una nina muy buena y desearia que Sus Magestades me obsequiarán con los juguetes que pido una
muñeca que llore un super mercaco un piano una tabla de planchar y un armario y una plancha y una
maleta y si quieren algo más pues yo estaré muy contenta si pueden una tricotosa. Y para mi hermanito y
prima lo que ustedes quieran.
La niña (...).

TRANSCRIPCIÓ:
Mis queridos rreyes magos soy el niño Manuel y quiero un conejito depito un camión un cabayito un
carreton un coche de carera un pelota y un cueto de caperucita rroja.

TRANSCRIPCIÓ:
Os escribo para que me echeis unas botas del numero 32 un suete de cueyo alto dela talla 7 y unos
pantalones de niña yeye la talla 12 somos cinco ermanos y tambien deseo quele echen algo de ropa y
solo trabaja mi padre y se despide la niña (....) espero que me echen lo que les pido. Adios

