
 
 
 
REQUISITS PER A INTERPRETAR ELS PAPERS DE REIS MAGS I PATGES 
REIALS A LA CAVALCADA DELS REIS MAGS DE PALMA 2017 
 
En motiu de l’organització de la Cavalcada dels Reis Mags a Palma, què es portarà a 
terme el proper dimarts 5 de gener, l’Ajuntament de Palma desitja establir una 
convocatòria per a poder destriar les persones que interpretaran els papers de Reis i 
Patges per tal que reuneixin les característiques adients per a escenificar aquests 
personatges conservant la màgia d’aquesta nit.  
 
Per la qual cosa, ens adreçam a les escoles i entitats teatrals per tal que en puguin fer 
difusió entre els seus membres.  
 
La interpretació d’aquest paper té caràcter voluntari. Es requereix especial disponibilitat 
per a assistir a les proves de vestuari, maquillatge i perruqueria corresponents, així com 
als assajos que es puguin convocar.  
 
ELS REIS MAGS D’ORIENT  
 
Els Reis Mags són els vertaders protagonistes de la Cavalcada i en ells es fixen totes les 
mirades, de grans i petits. En el càsting es valorarà la capacitat de somriure amb 
franquesa i una bona expresió corporal. 
 
Actes públics on han de participar els Reis Mags:  
 
1) Cavalcada dels Reis  
5 de gener de 2017 de 14 a 22 hores 
 
- Trajecte amb vaixell i arribada al Moll Vell 
- Desfilada a la Cavalcada pels carrers de Ciutat 
- Pujada a Cort i salutació des de la balconada de l’Ajuntament 
- Recepció al saló de plens dels infants amb discapacitat un cop finalitzada la Cavalcada 
i lectura d’un missatge pels infants.  
 
Característiques que han de tenir els actors que vulguin fer de Reis Mags:  
 
L’aparença dels personatges s’ha de correspondra amb l’imaginari col·lectiu de 
l’aparença dels Reis Mags. Aproximadament:   
 
Homes (3 Reis) 
Alçària mínima de 1,75 m.  
Aparença física de més de 45 anys. 
Tenir certa corpulència física.  
Un bon somriure 
Rei Melcior: de raça blanca preferiblement ros. Si és possible, s'ha de deixar la barba 
pròpia amb temps perquè sigui mitjanament llarga.  
Rei Gaspar: de raça blanca preferiblement moreno. Si és possible, s'ha de deixar la 
barba pròpia amb temps perquè sigui mitjanament llarga.  
Rei Baltasar. De raça negra. Sense barba. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PATGES REIALS:  
 
Els 6 patges, 2 per cada un dels Reis, són personatges principals que compleixen la 
funció d’ajudar i acompanyar en tot moment el seu Rei: 
 
Actes públics on han de participar els Patges:  
 
1) Arribada dels Patges a la pl. de Cort 
 
L’acte es portarà a terme el 3 de gener a les 17 hores.  
Disponibilitat d’horari: de 13 a 20 hores.  
 
Els patges són els protagonistes. Arriben a la pl. de Cort per a anunciar la Cavalcada 
dels Reis Mags. Llegeixen a tots els infants un petit missatge de Ses Majestats i recullen 
les cartes que els infants els hi han portat. En el càsting es valorarà la modulació i dicció  
així com la lectura i pronunciació tant en castellà com en català; així com una bona 
expresió corporal. 
 
2) Cavalcada dels Reis  
5 de gener de 2017 de 14 a 22 hores 
 
Acompanyen i ajuden en tot moment al seu Rei durant tota la Cavalcada, concretament:  
 
- Durant el trajecte amb vaixell i arribada al Moll Vell 
- Durant la desfilada de la Cavalcada pels carrers de Ciutat 
- Durant la pujada a Cort 
- A la recepció al saló de plens dels infants amb discapacitat un cop finalitzada la 
Cavalcada.   
 
Característiques que han de tenir els actor s que vulguin fer de patges:  
 
Alçària mínima 1,65 m. 
Edat entre 18 i 25 anys. 
Complexió prima  
Un bon somriure 
En el cas dels homes, barba ben afeitada 
Els dos patges del Rei Melcior: de raça blanca preferiblement rossos. 
Els dos patges del Rei Gaspar: de raça blanca preferiblement morenos. 
Els dos patges del Rei Baltasar: de raça negra. 
 
Les persones interessades hauran de remetre el seu curriculum artístic amb 
fotografia abans de les 14 hores del divendres 4 de novembre a 
participaciociutadana@palma.es.  
 
 
L’Ajuntament de Palma designarà un jurat qualificador encarregat de destriar els 
possibles candidats; els quals, seran convocats a un casting en el termini màxim de 10 
dies naturals.  
 
El jurat qualificador serà l’encarregat de designar les persones seleccionades per a 
interpretar els papers de Reis Mags i Patges Reials.  
 



 
 
 
L’Ajuntament de Palma comunicarà a les persones que hagin estat seleccionades, els 
papers que els hi han estat asignats.  
 
A petició de la persona interessada, l’Ajuntament de Palma podrà emetre un certificat de 
la participació a la Cavalcada dels Reis Mags amb l’especificació del personatge que ha 
interpretat.  
 
Per a més informació: Participació Ciutadana, pl. Santa Eulàlia, 9, 4t pis 
Tel. 971 225900, ext. 1141  participaciociutadana@palma.es. 


