






















































































 



DOSSIER DEFINITIU I COMPLET DE LA               
Cavalcada Floral dels Reis de 
Palma- 2018, 2019 i 2020 

-Toni Socias - TotaSola produccions- 
Antoni Socias Cladera.  DNI 42 975 100 Z 
B.C.P. Es Molí, 11, Llucmajor 07620 
tonisoc@telefonica.net 
 
Llistat de carrosses per estructures (2017-2018): 
 

· 3 CARROSSES TÈCNIQUES (VÀRIES MIDES)... 3 CARROSSES ESTENDARDS 
· CARROSSA POSIDÓ (8 METRES)................... CARROSSA PAPALLONES 
· 3 CARROSSES REIS (8 METRES)........................... 3 CARROSSES REIS 
· CARROSSA MADÒ CARAGOLA (8 METRES)............ CARROSSA ABELLES 
· CARROSSA CARBONERA (7 METRES)...............CARROSSA CARBONERA 
· CARROSSA NAUTILUS (7 METRES)...... CARROSSA EL COR DE LES ROSES 
· CARROSSA ANGEL (8 METRES)............ CARROSSA BALL DE LES FADES 
· CARROSSA ESTEL (8 METRES)............................. CARROSSA ESTEL 
· CARROSSA CANT DE LA MAR (7 METRES).............. CARROSSA CACTUS 

(abans MADÒ PONCELLA) 
 

                                                                                  TOTAL 13 CARROSSES 
 

PROPOSTA DE TEMÀTICA DE LA CAVALCADA DELS REIS I 
EL SEU DESENVOLUPAMENT PELS ANYS 2018, 2019 I 

2020 
 
 
Després de dos anys on la temàtica de la Cavalcada de Palma va transcórrer 
en un ambient mariner, proposo un gir cap a la terra i la natura. I com a 
motiu principal, els vegetals, és a dir, la FLORA. Com a motiu decoratiu pel 
primer any d'aquesta proposta, apostaria per les flors, motiu suficient com per 
a omplir tota classe d'esdeveniments. Les flors i els mites associats amb elles 
(fades, gnomos, nimfes i elfos) com els animals pol·linitzadors o lligats al seu 
món (abelles, papallones, colibrís,...) La bellesa i varietat de les flors naturals 
i també la de les flors inventades dona joc per a inspirar aquesta primera 
cavalcada de les tres dedicades a la FLORA. 
 Però això seria la proposta per al primer any (2018). Pel segon any (2019) 
proposo combinar les flors amb els fruits, incloent els bolets. Per tant, sense 



sortir de la temàtica vegetal, el caire que se li pot donar amb les fruites i 
fruits tendria entitat suficient com per a poder diferenciar se. 
I per a la Cavalcada de l'any 2020 proposo una reestructuració de les flors i 
fruits per a dedicar la Cavalcada a les quatre estacions, remarcant les 
característiques de cada una d'elles i la relació directe amb l'activitat 
humana. 
 
 

PROPOSTA DE DISSENY DE LES 3 CARROSSES REIALS, 
DESCRIPCIÓ DE LES MATEIXES I PROPOSTA DE MIDES 

 

Disseny de la proposta per a la Carrossa del Rei Melcior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tres carrosses reials tendrien la mateixa base estructural que es descriu 
en el següent dibuix: 



 
La llargària de les tres carrosses reials és de 8 metres de llarg per un poc més 
de 2,5 metres d'ample. L'alçària total des d'enterra és fins un màxim de 5 
metres. 
Com es pot apreciar al dibuix, el rei es situaria a la part alta d'un cadafal on 
hi pujaria per un escala ample. El pal·li que protegeix al rei de possibles 
pluges i que realça la seva figura esta format per una gran corona semblant a 
la que porta el rei i donant la sensació de "volar" per un sistema de ferros 
amagat sota una cortina. 
El trono dels tres reis tendria la forma i colors d'una flor. En el cas de Melcior 
seria una orquídia. En el de Gaspar seria la flor de loto i, en el cas de Baltasar 
tendria un trono rosella.A aquests tronos, així com a les flors de decoració de 
les tres carrosses se lis ha d'aplicar material ignífug que es mescla amb la 
pintura (per exemple aquest: 
http://emea.rosco.com/en/products/roscoflamex) 
A la part de davant hi situam una gran caixa ornamentada (motius florals) per 
a tenir hi els caramels que els patges, situats al devora, podran llençar durant 
la cavalcada. 
A cada costat de la carrossa, hi tenim una estructura de ferros folrats amb 
diversos materials representant una branca vegetal amb nombroses flors 
gegantines, inspirades en lilliums (Rei Melcior), pensaments (Rei Gaspar) i 
margalides blanques (Rei Baltasar). A aquestes "branques" se li ha d'aplicar 
una capa de líquid ignífug per a més seguretat. 
La base de la carrossa i els costats dels cadafals porten una decoració 
d'estrelles, ja que els reis s'associen sempre amb l'estrella que seguien per a 
arribar al seu destí. 
 
 
 
 
 
 
La Carrossa del Rei Melcior des d'una altre perspectiva: 



 
 
 
 

Disseny de la proposta per a la Carrossa del Rei Gaspar: 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Disseny de la proposta per a la Carrossa del Rei Baltasar: 
 

 
 



 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DISSENY DE LES 3 CARROSSES DELS 
ESTENDARDS DELS REIS I QUE FARAN LES FUNCIONS 
D'APORTACIÓ DE SO I LLUM ALS SEGUICIS REIALS; 

DESCRIPCIÓ DE LES MATEIXES I PROPOSTA DE MIDES. 
 

DISSENY i DESCRIPCIÓ DE LA CARROSSA DELS 
ESTENDARDS DEL REI MELCIOR: 
 
Les tres carrosses "tècniques" o dels estendards, es proposen com a més 
luxoses que en anys anteriors, ja que són les que anuncien i obrin el seguici de 
cada rei. Les grandàries de les mateixes s'adapten i oscil·len entre cinc i sis 
metres de llarg segons la disponibilitat dels remolcs. 



La Carrossa dels Estendards del Rei Melcior:

 
 
Com es pot veure al disseny, la carrossa dels Estendards del Rei Melcior, de 5 
metres de llargària, consta de: 
Al cap davant, dues formes orgàniques en vareta de ferro i planxa de metall 
representant una branca vegetal que oculti els focus de llums. Aquestes 
formes tenen la utilitat de servir com a porta làmpades i així eliminem els 
antiestètics pals negres que fèiem servir per a la mateixa funció. L'avantatge 
de fer los consisteix en que poden ser reutilitzats durant molts anys per a 
qualsevol temàtica. 
Un cérvol "botant en l'aire" que s'aguanta per un sistema de dos ferros oblics 
amb un peu ben clavat enterra (el mateix sistema que duia el dofí de la 
carrossa "Sirenes" de passades edicions). Dits ferros, de secció quadrada o 
rectangular han de tenir un gruix adequat pel pes que han d'aguantar. La 
figura ha de ser de porexpan recobert de resina tallat pel sistema 3D. A 
aquesta figura, se li ha d'aplicar material ignífug que es mescla amb la pintura 
(per exemple aquest: http://emea.rosco.com/en/products/roscoflamex). A 
sobre del cérvol hi colca un dels tres portaestendards. La figura consta de un 
seient totalment integrat i amb una correja de seguretat per a la persona que 
la colca. Es justifica la figura del cèrvol com a animal d'Europa de l'Est, d'on 
feim procedir el Rei Melcior. 
Els altres dos portaestendards es situen devora dues caixes de caramels que es 
poden reciclar dels dipòsits de caramels d'anteriors edicions. 
Rere els portaestendards hi tenim els estendards en sí, incrustats en tubs per 
a tal escomesa.  
A ambdós costats de la carrossa un gran cartell decorat amb la flor lillium 
anunciaria al Rei al qual es precedeix. 



Finalment, a darrera de tot, hi situem el sistema de so i llum per al Seguici a 
peu que va abans de la propera carrossa reial. 
 
 
 

DISSENY i DESCRIPCIÓ DE LA CARROSSA DELS 
ESTENDARDS DEL REI GASPAR: 
 
Com es pot veure al disseny, la carrossa dels Estendards del Rei Gaspar consta 
de: 
Al cap davant, dues formes orgàniques en vareta de ferro i planxa de metall 
representant una branca vegetal que oculti els focus de llums. Aquestes 
formes tenen la utilitat de servir com a porta làmpades i així eliminem els 
antiestètics pals negres que fèiem servir per a la mateixa funció. L'avantatge 
de fer los consisteix en que poden ser reutilitzats durant molts anys per a 
qualsevol temàtica. 
Un colibrí volador que s'aguanta per un sistema de dos ferros oblics amb un 
peu ben clavat enterra (el mateix sistema que duia el dofí de la carrossa 
"Sirenes" de passades edicions). Dits ferros, de secció quadrada o rectangular 
han de tenir un gruix adequat pel pes que han d'aguantar. La figura ha de ser 
de porexpan recobert de resina tallat pel sistema 3D. A aquesta figura se li ha 
d'aplicar material ignífug que es mescla amb la pintura (per exemple aquest: 
http://emea.rosco.com/en/products/roscoflamex). 
Per a les plomes de la cua s'utilitzaria goma espuma retallada i afegida a la 
figura de resina. A sobre del colibrí hi colca un dels tres portaestendards, 
preferiblement una dona. La figura consta de un seient totalment integrat i 
amb una correja de seguretat per a la persona que la colca. Es justifica la 
figura del colibrí com a animal pol·linitzador, lligat al tema floral. 
Els altres dos portaestendards es situen devora dues caixes de caramels que es 
poden reciclar dels dipòsits de caramels d'anteriors edicions. 
Rere els portaestendards hi tenim els estendards en sí, incrustats en tubs per 
a tal escomesa.  
A ambdós costats de la carrossa un gran cartell decorat amb una gran flor 
pensament que anunciaria al Rei al qual es precedeix. 
Finalment, a darrera de tot, hi situem el sistema de so i llum per al Seguici a 
peu que va abans de la propera carrossa reial. 
 



 
 
 
DISSENY i DESCRIPCIÓ DE LA CARROSSA DELS 
ESTENDARDS DEL REI BALTASAR: 
 
Com es pot veure al disseny, la carrossa dels Estendards del Rei Baltasar, de 
4,50 metres de llargària consta de: 
Al cap davant, dues formes orgàniques en vareta de ferro i planxa de metall 
representant una branca vegetal que oculti els focus de llums. Aquestes 
formes tenen la utilitat de servir com a porta làmpades i així eliminem els 
antiestètics pals negres que fèiem servir per a la mateixa funció. L'avantatge 
de fer los consisteix en que poden ser reutilitzats durant molts anys per a 
moltes temàtiques. 
Una girafa que s'aguanta per un sistema de barres de ferro que aguanten el 
pes a la zona central. Dits ferros, de secció quadrada o rectangular han de 
tenir un gruix adequat pel pes que han d'aguantar. Dita figura ha de ser de 
porexpan recobert de resina tallat pel sistema 3D. A aquesta figura se li ha 
d'aplicar material ignífug que es mescla amb la pintura (per exemple aquest: 
http://emea.rosco.com/en/products/roscoflamex). 
Per a la cua s'empraria un afegit de goma escuma.  A sobre de la girafa hi 
colca un dels tres portaestendards, preferiblement una dona. La figura consta 
de un seient totalment integrat i amb una correja de seguretat per a la 



persona que la colca. Es justifica la figura de la girafa com animal africà, lloc 
de procedència del Rei Baltasar. 
Els altres dos portaestendards es situen devora dues caixes de caramels que es 
poden reciclar dels dipòsits de caramels d'anteriors edicions. 
Rere els portaestendards hi tenim els estendards en sí, incrustats en tubs per 
a tal escomesa.  
A ambdós costats de la carrossa un gran cartell decorat amb la margalida que 
anunciaria al Rei al qual es precedeix. 
Finalment, a darrera de tot, hi situem el sistema de so i llum per al Seguici a 
peu que va abans de la propera carrossa reial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DE CARROSSES TEMÀTIQUES, VESTUARI 
SOBRE CARROSSES i VESTUARI COMPARSES A PEU 

 

1a)PROPOSTA DE CARROSSA TEMÀTICA "EL COR DE 
LES ROSES": 
 

 
 

 



LA MATEIXA CARROSSA AMB DOS DELS CANTANTS A SOBRE

 
 
Es tracta d'una carrossa interactiva (de 7 m per 2,50 m) on hi ha cinc 
personatges humans inclosos dins de la decoració que canten a capela en 
directe. Nombroses roses gegantines omplen la carrossa. A aquestes flors se lis 
ha d'aplicar material ignífug que es mescla amb la pintura (per exemple 
aquest: http://emea.rosco.com/en/products/roscoflamex). 
Un personatge és Dona Rosa, que va damunt el recuperat unicorn. La figura 
consta de un seient totalment integrat i amb una correja de seguretat per a la 
persona que la colca. Els altres quatre personatges són roses ells mateixos i 
estan distribuïts sobre cadafals rere de l'unicorn. Tenen certa mobilitat. 
Inspirats en les roses d'Alicia en el País de les Meravelles: 
 

 
 

 
 

 
 



1b)PROPOSTA DE VESTUARI SOBRE CARROSSA "EL 
COR DE LES ROSES": 
 
En referència al vestuari, en aquesta carrossa reutilitzam també el vestit per 
a la cantant Dona Rosa. Es tracta del que es va fer el 2014 per a la Reina de 
les Neus.  
 

 
 

Els altres quatre cantants tindran el següent vestuari: 
 

 
 



Són quatre unitats del mateix vestuari compost per: 
· Una rosa que envolta la cara de materials a valorar (goma escuma, 

tela, o d'altres) 
· Una malla verda del coll fins als peus. Ha d'incloure les mans o s'han de 

cercar guants del mateix color. 
· 8 fulles enganxades a mans, colzes, genolls i pit i espatlla. Poden ser, 

per exemple, de goma escuma. 
· Maquillatge facial per igualar el color dels pétals. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1c)PROPOSTA i DESCRIPCIÓ DE VESTUARI DE 
COMPARSA "DE LES PONCELLES"  
(ABANS COMPARSA CAMINANT "COR DE LES ROSES"): 
 
 
Es tracta de un mínim de 15 unitatsi un màxim de 30 per a una comparsa que 
evoluciona i balla a peu. 
Les unitats seran de diferents colors i formes per a donar la idea d'un buquet 
de primavera molt colorit. Però del que es tracta és de que el vestuari doni 
peu a una coreografia de flors que s'obrin i es tanquen. 
Per tant totes han de tenir el mateix sistema exposat en el següent dibuix i 
han de constar de: 

· Leggins o leotardos de color verd. 
· Falda en forma de la corol·la de la flor (pètals). Estructura de fil de 

ferro o similar engastada a dos pals primets que maneja el ballarí -
ballarina. Dita falda podrà ser concebuda de diferents teles 
combinades i diferents color per tal d'aconseguir diferents flors. 

· Cinturilla de bolles de porexpan en colors adients. Decora i dona volum 
a la flor quan esta tancada. 

· Faldilla  bufada fent la forma de fulles verdes (sèpals) per quan s'aixeca 
la flor 

· Body de colors variats amb qualque intervenció a retolador o  pintura. 
· Casc de feltre amb estams de goma escuma - porexpan aferrats al cap 

de dalt de tot. Convé que aquest casc disposi de qualque forma de 
sujecció per no caure durant l'evolució de la coreografia. 

 



 
 
 
2a)PROPOSTA DE CARROSSA TEMÀTICA "ABELLES": 
 
Carrossa de 8 metres. Relacionats íntimament amb les flors, tenim els 
insectes pol·linitzadors i, el més important, l'abella. No podien faltar en 
aquesta Cavalcada. I seguint amb el procés d'omplir la de música en directe, 
proposo una orquestra de vent composta per 5 "abelles" per animar la amb la 
seva intervenció. Els components pujats dins els hexàgons, estan protegits per 
una cadena de seguretat tan per un costat com per l'altre 
Dita orquestra ha de ser canyera i hem d'estudiar molt be el repertori. Pretén 
esser una carrossa que faci somriure (sinó ballar una mica) als espectadors. 
Proposo sense cap compromís  aquesta ORQUESTRA DE VENTS: METACORC 
(Samuel 666164236) que actua pel carrer i em van semblar molt bons. 
 
E l disseny és molt original, geomètric, imitant les cel·les de les abelles i com 
si fos un escenari per a un concert de rock. Estructura de ferros de secció 
quadrada o rectangular i que han de tenir un gruix adequat pel pes que han 
d'aguantar. Els 5 components han de jugar a moure's dins les cel·les i donar 
joc a un costat i a l'altre de la carrossa. La il·luminació, amb efectes mòbils, 
hauria d'imitar la de dits concerts de rock.  
 



 
 
 
 
 

2b)PROPOSTA I DESCRIPCIÓ DE VESTUARI SOBRE 
CARROSSA "ABELLES": 
 
El vestuari per als 5 components de l'orquestra sobre la carrossa és el mateix 
que la dels 15 components de la comparsa que va caminant a devora. 
Es tracta d'un jersei de coll alt, calçons de tall recte tipus xandall i sabates 
tot de color negre. En el cap un gorro de natació color negre que s'ajustaria 
per dur una diadema que aguantès les antenes. Maquillatge adequat en negre 
i groc a la cara. 
A les espatlles unes ales translúcides i lleugeres.  
Es poden veure possibilitats per a comprar les fetes a molts llocs de fresses 
d'internet Per exemple: 
https://www.birlibirloque.es/products/alas-abeja-adultos 
Com a colofó, un bon coixí amb bandes negres i grogues penja per darrera i 
s'aguanta possiblement amb una corretja a la cintura. 

 



 
 
2c)PROPOSTA DE VESTUARI I DESCRIPCIÓ DE 
COMPARSA CAMINANT PER A "ABELLES": 
 
Aquesta comparsa ha de ser ben festiva i ha de ballar al ritme que marquin les 
abelles de la Carrossa. Especialment seria adequada una escola de ball que 
assagés previament el repertori de l'orquestra contractada. Es demanen dots 
d'improvització i d'interacció amb els nins i pares espectadors. 
 
El vestuari per als 5 components de l'orquestra sobre la carrossa és el mateix 
que la dels components de la comparsa que va caminant a devora, que serien 
entre 15 i 30 components. 
Es tracta d'un jersei de coll alt, calçons de tall recte tipus xandall i sabates 
tot de color negre. En el cap un gorro de natació color negre que s'ajustaria 
per dur una diadema que aguantès les antenes. Maquillatge adequat en negre 
i groc a la cara. 
A les espatlles unes ales translúcides i lleugeres. 



Com a colofó, un bon coixí amb bandes negres i grogues penja per darrera i 
s'aguanta possiblement amb una corretja a la cintura. 

 

 
 
 
3a) PROPOSTA i DESCRIPCIÓ DE CARROSSA 
TEMÀTICA "BALL DE LES FADES": 
 
És una carrossa de 8 metres de llarg per 2,5 metres d'amplària. 
Inspirada en les fades dels boscos identificades amb les flors i els dibuixos de 
Cicely Mary Barker: 

 
 
 
 



La carrossa sense humans: 
 

 
 

La carrossa amb les fades 

 
 
Les fades ballen al llum de la Lluna, astre molt important en els processos 
vegetals com les germinacions, floracions i fructificacions. 
Aprofitant l'estructura de ferro on hi havia l'àngel aquests darrers anys, hi 
pujam una fada que canta en directe envoltada de flors gegantines. Dita 
persona esta protegida amb una correja de seguretat. A aquestes flors se lis 
ha d'aplicar material ignífug que es mescla amb la pintura (per exemple 
aquest: http://emea.rosco.com/en/products/roscoflamex). 



A la superfície de la carrossa hi ballen quatre fades més envoltant de la 
"Lluna" formada per una gran bolla de llum com les que han desfilat anys 
anteriors caminant (160 cm de diàmetre). L'ambient ha de ser nocturn, així 
que la llum de la bolla ha de ser blavosa. I hauria de bastar per a il·luminar 
les fades que ballen i fins i tot la que canta alçada sobre l'armadura  de ferro, 
encara que es necessitaran punts de llum dirigits cap a les flors de l'armadura 
i reforç per a la cara de la cantant. En el perímetre exterior de la garlanda de 
flors hi posarem fluorescents de llum blava com els utilitzats a qualque 
carrossa en anteriors cavalcades i que reforçaran la garlanda, pintada en 
colors fluor que van des del blanc fins a tots els blaus i un poc de lila. 
 

3b)PROPOSTA DE VESTUARI SOBRE CARROSSA 
"BALL DE FADES": 
 
El vestuari de les fades sobre la carrossa és una reutilització de un vestuari 
que va ser confeccionat l'any 2010 per a la Cavalcada de reis del 2011 i 2012. 
Probablement haurà de mester retocs per adaptar lo a la cantant i ballarines, 
a més de petites destrosses que segurament hauran acumulat. 
Les ales han de ser tipus libèl·lula i no de papallona  per no mesclar amb la 
carrossa "papallones". Les ales de papallona existents poden passar a dita 
carrossa. 

 

 



3c)PROPOSTA i DESCRIPCIÓ DE VESTUARI DE 
COMPARSA "MITES DELS BOSCOS"  
(ABANS COMPARSA CAMINANT PER A "FADES"): 
 
Aquesta comparsa a peu hauria de ser molt eclèctica sense sortir del tema 
dels mites i fantasies dels boscos. Hi caben tota casta d'interpretacions dels 
mites de les fades, els gnomos, barrufets, lluernes (possible joc de llums led 
voladors), nimfes, elfos, etc. Comparsa composta per un mínim de 15 i un 
màxim de 30 components. 
Les ales han de ser tipus libèl·lula i no de papallona  per no mesclar amb la 
carrossa "papallones".  
M'agradaria apuntar que, donada la mescla de personatges, estaria be 
comanar ho a un circ o acadèmia de circ que pogués desenvolupar accions tan 
diverses com els seus personatges requereixen. 
 
Els exemples que segueixen poden servir per aquesta comparsa però s'hauria 
d'estudiar un per un segons les propostes dels artistes que en formarien part. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4a)PROPOSTA DE CARROSSA i DESCRIPCIÓ DE LA 
CARROSSA TEMÀTICA "CACTUS" 
(ANTERIORMENT ANOMENADA MADÒ PONCELLA): 
 
Aquesta carrossa esta dedicada als vegetals més extrems dels climes més 
extrems i que, per la seva bellesa plàstica poden conformar una gran 
carrossa. Per altre banda les seves floracions són de les més espectaculars de 
la natura. 
Entre un trono de "figueres de moro" hi seurem a una cantant lírica que 
anomenarem Madò Cactus i que interpretarà diverses cançons en directe 
durant el recorregut. 
Altres formes de cactus i qualque palmítida omplen la carrossa. Enterra esta 
cobert de còdols. Tots els cactus estan en plena floració. 
A les figures dels cactus se lis ha d'aplicar material ignífug que es mescla amb 
la pintura (per exemple aquest: 
http://emea.rosco.com/en/products/roscoflamex) 
El ferros que aguanten el seient de la cantant, de secció quadrada o 
rectangular han de tenir un gruix adequat pel pes que han d'aguantar. 

 

 
 
 
 
 



 

4b)PROPOSTA i DESCRIPCIÓ DE VESTUARI SOBRE 
CARROSSA "MADÒ CACTUS" 
(ANTERIORMENT ANOMENADA MADÒ PONCELLA): 
 
Madò Cactus porta una gran falda que ajuda a tapar un poc l'estructura de 
ferro a la que esta aseguda. A la vorera inferior hi ha una voluta tot al 
voltant. "Figues de moro" voregen tot el perímetre. 
Una jaqueta tancada per darrera amb un volum també a la part d'abaix de la 
mateixa. 
Per a fer la tela de la falda i de la jaqueta s'utilitzaran dos tons de verd fent 
el llistat del dibuix si no es troba feta al mercat. 
Qualque protecció al coll per a la cantant. 
Un casc-peineta amb una diadema de "figues de moro" al cap. 

 

 



 
4C)PROPOSTA i DESCRIPCIÓ DE VESTUARI PER LA 
"COMPARSA LUMEN" 
 (ABANS COMPARSA CAMINANT PER A "MADÒ PONCELLA"): 
 
La proposta per aquesta comparsa és atrevida i moderna. Estic segur que pot 
donar molt de joc i tenir molt d'èxit si aconseguim un bon grup de ball que 
sabi dur la a terme. Un mínim de 15 i un màxim de 30 components. 
Està basada en personatges que quasi no es veuen i que porten tocats al cap 
amb efectes lumínics d'inspiració vegetal. 
L'efecte a aconseguir és de màgia i ritme. 
El vestuari és, basicament, negre. Per a les dones pot ser complementat amb 
una falda de tul negre. Coll alt per tots. 
El casc, ben anclat al cap, és l'element a treballar. 
Contam amb 10 moxilles de llum d'altres anys per a poder manipular i 
convertir en flors o en formes vegetals (foto abaix a l'esquerra). 
Hi ha un important treball de recerca d'artilugis ja fets amb llums leds i que 
funcionin amb piles (com el de la foto aquí abaix a la dreta). 

 



 
 

L'altre desafiament és aconseguir una coreografia màgica interpretada per un 
bon grup de dansa contemporània  per a aquesta comparsa. 
Per a la música, que pot ser minimalista i tecno, i ha dues opcions: O un o dos 
dels components toquen qualque instrument de percussió que marqui el ritme 
o ens hem de fer amb un d'aquests carrets amb altaveu que pot portar una 
persona i que aniria enganxat a l'electricitat de la carrossa més propera. 
 
 
 



 5a)PROPOSTA i DESCRIPCIÓ DE CARROSSA 
TEMÀTICA "PAPALLONES": 
 
Com be sabem, les papallones, com les abelles o el colibrí, són animals 
pol·linitzadors que s'alimenten del nèctar de les flors. Per això no hi poden 
faltar en aquesta cavalcada. 
La decoració de la carrossa esta composta per grans flors hibiscus de color 
rosa punyeta acompanyades de les seves fulles verdes.  A aquestes flors se lis 
ha d'aplicar material ignífug que es mescla amb la pintura (per exemple 
aquest: http://emea.rosco.com/en/products/roscoflamex) 
 
Com elements mòbils tenim grans papallones variades "volant" a la part alta 
enganxades a la carrossa mitjan fils ferro i que es mouran segons les 
empentes de la carrossa i del vent. 
 
Aquesta carrossa torna a ser interactiva. Un grup de quatre o cinc (segons 
trobem) preferiblement dones (però no necessàriament) interpretant temes 
musicals amb instruments de corda, teclat i pot ser qualque veu. El resultat 
pretén esser líric i poètic. 
 
La carrossa sense humans: 

 
 



La carrossa amb un quartet de músics:

 
 
 
 
 
 

5b)PROPOSTA i DESCRIPCIÓ DE VESTUARI SOBRE 
CARROSSA "PAPALLONES": 
 
El vestuari per a les quatre (o cinc) persones instrumentistes que van a dalt de 
la carrossa consta de: 

· Malla sencera o amb dues peces de color negre. Sobre la malla 
s'apliquen petites "mànigues" de color cel turquesa. Estaria molt be que 
tant la malla com els aplics fossin ben lluents. 

· Petit casc o diadema amb antenes. 
· Antifaç de color turquesa que sigui còmode. 
· Grans ales aplicades com a motxilla elaborades en tela adequada. A 

revisar amb la cosidora/cosidor.  

 



 
 
 
 
5c)PROPOSTA i DESCRIPCIÓ DE VESTUARI DE 
COMPARSA CAMINANT PER A "PAPALLONES": 
 
Per a les components (un mínim de 15 i un màxim de 30) d'aquesta comparsa 
proposo que siguin nines de qualque escola de teatre o de dansa i que vagin 
totes vestides de papallona monarca. La papallona monarca és la papallona 
que emigra a milions cada any des de Mèxic fins als Estats Units i sense que 
les autoritats nord-americanes en puguin fer res. El vestuari esta compost 
per: 
 

· Ales de papallona monarca. Es troben fetes a nombroses tendes a un 
preu molt assequible. Per exemple en aquesta: 

https://www.birlibirloque.es/products/alas-mariposa-para-disfraz 



 
· Malla negre pel cos amb aplics de tela taronja com es veu en el dibuix. 
· Calces de color taronja i calces de color negre "rompudes" a sobre. 
· Diadema amb antenetes senzilles (possiblement se'n troben al mercat) 

 
 
 
 



 
DISSENY i DESCRIPCIÓ DE UN NOU VESTUARI PEL REI 

GASPAR 
 
El nou vestuari pel rei Gaspar es proposa en els seus colors ja tradicionals, és 
a dir, daurats, fúcsies i cels. El componen les peces següents: 

· Camisa de punt de color cel amb el coll alt i mànigues 
llargues perquè quedin arruades en acostar se al puny. 

· Túnica oberta de color fúcsia amb tancament diagonal. 
Tela rica o de domàs. Tota rivetejada amb una ample 
banda daurada i ornada de cristalls de colors. Mànigues 
obertes com es veu en l'exemple de la fotografia i en el 
dibuix. 

· Leggins daurats arruats a la part baixa. 
· Faixí blau lluent (seda? folro?) amb unes grans borles 

daurades penjades a corda gruixada daurada també. 
· Gran peto de pedres de colors i medalló. 
· Varis anells i gran brotxe 
· Ample i llarga capa en lluentor daurada i estels cosits 

com a la capa del Rei Melcior que es va estrenar a l'anterior Cavalcada. 
· Corona. Reutilització de la que ja tenim. 

 



 

 
 
 
 



DISSENY i DESCRIPCIÓ DEL VESTUARI NOU PER A LA 
PARELLA DE PATGES DEL REI GASPAR 

 

 
 

Es tracta de dues unitats del mateix vestuari per a dos patges i esta compost 
per: 

· Turbant color fúcsia amb brotxe. 
· Camisa llarga i sense mànigues de tons daurats amb gran coll pujat i 

molt llarga per darrera, obrint se per davant com si es tractés d'un 
frac. Embotonada 

· Guardapits gruixat color blau amb ombreres fent forma (aixecant se 
cap a dalt) Folro vermell. Dos grans botons daurats. 

· Camisa de mànigues bufades en dos globus estrets a colze i polze. 
· Faixí color vermell. 
· Calçons en bufes en el mateix to de la camisa de mànigues. 
· Calces o calcetins color blanc cru. 
· babutxes de punta aixecada. 



DISSENY I DESCRIPCIÓ DEL VESTUARI NOU DEL SEGUICI 
DEL REI MELCIOR 

 
 

 
 
El Seguici del Rei Melcior esta inspirat en el 
del segle XVIII. Fugim de l'Edat Mitja que ha 
dominat tots aquests anys anteriors.  
Hi pot haver molta varietat de dissenys tots 
basats en aquesta època però bàsicament les 
dones duen grans faldes bufades que poden 
formar part del mateix vestit o no. Pentinats 
elaborats i tocats de tot tipus (llaços, 
plomes, etc.). Atrezzo de ventalls. 
Els homes porten calces fins als 
genolls,pantalons curts bufats fins els genolls 
i alguns porten jaqueta entallada fins al 
maluc, on s'acampana molt i d'altres un 
simple guardapits amb camisa de màniga 
bufada com es veu al dibuix. Només qualcuns 
duen perruques blanques amb grans llaços a 
darrera i tots amb capells de tricorni. 
Atrezzo de bastons. 
No es tracta tant de fer un vestuari històric 
sinó un vestuari vistós i per tant, ens 
permetrem les fantasies i adaptacions que 
trobem oportú. 
Si es tracta d'un vestuari llogat, encara millor. 
Un mínim de 15 i un màxim de 30 components. 
 



DISSENY I DESCRIPCIÓ DEL VESTUARI  DELS 
PORTAESTENDARDS DEL REI MELCIOR 

Dels tres portaestendards del Rei Melcior, almanco un hauria de ser una dona i 
també aniria inspirada en la moda del segle XVIII però més ricament vestida. A 
més de una gran falda bufada i jaquetó entallat amb mànigues bufades, 
precisa d'un gran pentinat o perruca ricament ornada. 
Un portaestendard masculí seria com els del Seguici Reial, un poc més 
treballat i ric. 

 



DISSENY I DESCRIPCIÓ DEL VESTUARI  DELS 
PORTAESTENDARDS DEL REI GASPAR 

Dels tres portaestendards del Rei Gaspar, dos d'ells han de ser enguany igual 
que l'any passat. Serien com el de la dreta en el dibuix. 
L'al·lota que va pujada en el colibrí també aprofitarà la reutilització del 
vestuari del qual ja disposem acumulat d'altres anys. Tenim vestuari de patges 
que ja s'han descartat, per exemple.  Si se li ha de fer qualque peça serà de lo 
més senzill.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISSENY I DESCRIPCIÓ DEL VESTUARI  DELS 
PORTAESTENDARDS DEL REI BALTASAR 

 
El vestuari dels portaestendards del Rei Baltasar el treballarem amb la 
consigna marcada per al Seguici Del Rei Baltasar. És a dir, a partir de 
combinar majoritàriament els colors verd i vermell, amb el complement del 
blanc i el negre. Pels dos portaestendards masculins utilitzarem les colleres 
que hem fet servir d'anys anteriors i fabricarem dues túniques amb tela verda 
que pintarem en bandes vermelles com al dibuix. 
Per a la portaestendard de la girafa, amb la mateixa tela verda li farem un 
gran turbant voluminós i, amb una tela africana d'aquests colors, una túnica-
ponxo. Els calçons de tall pirata amb aquests colors també. Sabatilles 
vermelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARROSSES I VESTUARIS QUE ES REPETEIXEN D'ANYS 
ANTERIORS. 

 

CARRET DELS CARTERS: 

 
 

VESTUARI CARTERS: 
 

 



CARROSSA CARBONERS: 
 

 
 

VESTUARI CARBONERS: 

 
 
 
 
 
 



CARROSSA ESTEL: 

 
 

COMPARSA ESTRELLA 
 

 
 
 

VESTUARI BATUCADA (mínim 15 - màxim 30 persones) 
 
VESTUARI TRENET DE XUMETS (8 persones) 
 
VESTUARI AMBAIXADOR SORD 

 
 
 
 
 
 



 
 

PROPOSTA DE TIPUS DE MATERIALS A UTILITZAR PER A 
LA CONSTRUCCIÓ DE CARROSSES, VESTUARI, ETC I DEL 

PERSONAL NECESSARI PER A LA SEVA EXECUCIÓ. 
 

TALLER DE VESTUARI: 
Pel taller de vestuari s'utilitzen tota classe de teles i altres 
materials adients com goma escuma. 
Per al volum d'enguany necessitem dos tallers amb dues persones 
cada un com a mínim. 
El volum a confeccionar per a l'edició 2018 és el següent: 

· VESTUARI REI GASPAR 
· VESTUARI PATGES REI GASPAR 
· VESTUARI SEGUICI REI MELCIOR 
· VESTUARI 15-30 SEGUICIS DEL REI MELCIOR (POT SER HAURIA DE SER 

LLOGAT) 
· VESTUARI O SUPLEMENTACIÓ/ATREZZO DE 15 SEGUICIS DEL REI 

BALTASAR. 
· VESTUARI CARROSSA ABELLES (5) 
· VESTUARI CARROSSA PAPALLONES (5) 
· REUTILITZACIÓ VESTUARI MELCIOR i BALTASAR 
· VESTUARI 15 FLORS PER A COMPARSA A PEU 
· REUTILITZACIÓ VESTUARI PATGES MELCIOR i BALTASAR 
· ADAPTACIÓ I REUTILITZACIÓ VESTUARI 5 FADES PER A CARROSSA FADES 
· ADAPTACIÓ I REUTILITZACIÓ VESTUARI "REINA DE LES NEUS" PER A 

"DONA ROSA" A LA CARROSSA "EL COR DE LES ROSES" 
· 4 VESTUARIS "ROSES" PER A LA CARROSSA "EL COR DE LES ROSES"  
· REUTILITZACIÓ VESTUARI 3 PORTAESTENDARDS REI MELCIOR 
· REUTILITZACIÓ VESTUARI 3 PORTAESTENDARDS REI GASPAR 
· REUTILITZACIÓ VESTUARI CARTERS. 
· REUTILITZACIÓ VESTUARI CARBONERS. 
· REUTILITZACIÓ VESTUARI ESTEL. 
· REUTILITZACIÓ VESTUARI BATUCADA (MÍNIM 15 - MÀXIM 30 PERSONES). 
· REUTILITZACIÓ VESTUARI TRENET DE XUMETS (8 PERSONES). 
· REUTILITZACIÓ VESTUARI AMBAIXADOR SORD. 

 

TALLER DE CARROSSES: 
Pel taller de CARROSSES s'utilitzen tota classe de materials tal i 
com fusta, ferro, paper, cartró, goma escuma, massilles, coles, 
teles, pintures, escultures de porexpan recobertes de resina, 
moqueta, pintura a l'aigua, líquid ignífug, etc. 
Per al volum d'enguany necessitem que el taller comenci lo més 
prest possible i, a més, avançar en la fabricació d'objectes abans 



de posar en marxa tot el personal i el taller (per exemple, les flors 
gegants i les fulles. 
En el taller de carrosses necessitem: 

1. Un cap director(i artesà - decorador) 
2. Dos constructors en fusta i ferro. Un d'ells es deriva cap a 

decoració quan sigui possible. 
3. Dos decoradors(artesans) amb coneixement de l'ús de tota 

classe de materials i tècniques. 
4. Un pintor artístic. 
5. Un il·luminador. 
6. Un tècnic de so. 

El volum a construir és el següent: 
· 3 CARROSSES DE REIS 
· 3 CARROSSES ESTENDARDS 
· REUTILITZACIÓ DE LA CARROSSA ESTEL, LA CARROSSA CARBONERA i el 

CARRET DELS CARTERS. 
· 5 CARROSSES TEMÀTIQUES NOVES: 
· CARROSSA FADES 
· CARROSSA ABELLES 
· CARROSSA PAPALLONES 
· CARROSSA MADÒ PONCELLA 
· CARROSSA "EL COR DE LES ROSES" 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE REUTILITZACIÓ D'ELEMENTS EXISTENTS 
D'EDICIONS ANTERIORS DE LA CAVALCADA DE REIS, 

ESPECIFICANT QUINS I ELS MOTIUS PELS QUALS S'HAN 
SELECCIONAT. 

 
ES PREVEU REUTILITZAR ELS SEGÜENTS ELEMENTS: 
 

· UNICORNI PER AL "COR DE LES ROSES" 
· VESTUARI DE LES FADES PER A LA COMPARSA SOBRE O A PEU DE LA 

CARROSSA "FADES" 
· VESTUARI DE LA REINA DE LES NEUS ADAPTAT PER ANAR SOBRE 

L'UNICORN A LA CARROSSA "EL COR DE LES ROSES" 
· CARAGOL PER A QUALSEVOL CARROSSA TEMÀTICA. 
· BANDERES COM ATREZZO OPTATIU A LA COREOGRAFIA DELS SEGUICIS.  
· SEGONS EL SEU ESTAT, ES PODRÀN RECICLAR ELS COFRES DE CARAMELS 

DELS PATGES D'ANTERIORS OCASIONS PER A LES CARROSSES DELS 
ESTENDARDS. 

· TOT EL VESTUARI DE LA COMPARSA ESTEL 



· VESTUARI DELS CARTERS. 
· VESTUARI DELS CARBONERS. 
· VESTUARI REI MELCIOR 
· VESTUARI REI BALTASAR 
· VESTUARI ESTENDARDS REI BALTASAR 
· VESTUARI ESTENDARDS REI GASPAR 
· VESTUARI PATGES REI MELCIOR 
· VESTUARI PATGES REI BALTASAR. 
· 9 ESTENDARDS PELS PORTAESTENDARDS I LES SEVES CARROSSES. 
· PER A LES EDICIONS DE 2019 I DE 2020 A MÉS DE TOT LO ANTERIOR, ES 

PROJECTA EMPRAR EL TIGRE, LA LIBÈL·LULA I EL PAÓ 
 
 

PROPOSTA DE TEMPORALITZACIÓ PER A LA DIRECCIÓ 
ARTÍSTICA DE LA CAVALCADA DELS REIS I DE LA RESTA 

D'ACTES PREVIS A LA MATEIXA. 
 
Per a una bona execució de la feina enguany s'ha de començar més prest el 
treball que mai: 

carrosses 
MES DE SETEMBRE: Obrir consultes per a entitats que manifestin la seva 
participació. Reunions prèvies del dissenyador amb els constructors i 
organitzadors. 
MES D'OCTUBRE: Acopi de materials i taller d'elements. Per exemple començar 
a fer els prototips de les flors i les fulles que seran constants a quasi totes les 
carrosses. Altres elements com les escultures de porexpan es poden anar 
començant també. 
MES DE NOVEMBRE: Feina de taller a les totes. Preparació de les plataformes. 
Estructures de ferro i fusta. Començar a aplicar elements. Reunió informativa 
amb l'il·luminador. 
MES DE DESEMBRE: Feina de taller a les totes. Decoracions i acabats. 
Establiment dels elements amagats d'il·luminació.  
El dia 24 de desembre ha de quedar acabada tota la feina per a poder 
treballar en la il·luminació i sonorització, així com assajos amb els grups 
participants. 
 

vestuari 
MES DE SETEMBRE: Reunions prèvies del dissenyador amb els cosidors. 
MES D'OCTUBRE: Acopi de materials i citacions per prendre mides. Tallers per 
a començar la tasca. 
MES DE NOVEMBRE: Feina dels tallers a les totes.  
MES DE DESEMBRE: Feina dels tallers a les totes. Citacions per assajar la roba 
als participants. Acabats. 
Abans del dia 24 de desembre la feina ha d'estar acabada. 
 

maqueta de la desfilada 



En començar desembre ja s'ha de tenir perfilat un ordre de participació en 
una maqueta gràfica digital que procura reunir totes les característiques de 
cada grup participant, encara que sempre estarà subjecte als canvis que es 
trobin oportuns fins al dia de la Reunió de responsables, on dit ordre ja hauria 
de ser definitiu. 
 

dossier de maquillatge i perruqueria 
Elaboració d'un dossier amb indicacions i documentació de com han de ser els 
maquillatges i els pentinats dels grups o individus que participen a la 
Cavalcada. L'empresa destinatària ha de fer assajos dels maquillatges o 
pentinats més complicats i mostrar los al director artístic amb temps suficient 
per a la seva aprovació o rectificació. 
 

llistat de músiques per a sonar als equips de les 
carrosses. 
Aquestes músiques han de ser proporcionades  al tècnic de so de l'empresa 
amb temps suficient per a poder adaptar les als seus equips, així com als 
grups que en faran ús durant la Cavalcada per a les seves coreografies. 
Algunes músiques (la majoria) les proporciona el director artístic directament. 
Altres es negocien amb grups i comparses que s'estimin més triar les ells. 
 

reunió de responsables 
Dia 29 de desembre es proposa com el dia per a convocar en una reunió a tots 
els responsables de cada un dels grups i entitats que participen i poder aclarir 
dubtes, donar regles i repartir aparcaments pel dia de Reis. 
 

texts dels patges i el Discurs del Rei 
A la segona meitat de desembre es presenten els texts que han de llegir els 
patges el dia de la seva arribada (proposada com a dia 3 de gener) a fi de que 
el puguin assajar i estudiar. 
El Discurs del Rei és el text que ha de llegir un dels tres reis a la recepció que 
es fa per a nins amb necessitats especials després de la Cavalcada. S'ha de 
tenir escrit amb temps suficient com per a ser estudiat pel Rei que l'hagi de 
llegir. 
 
 

arribada dels patges 
 
Dia 3 de gener es proposa com el dia per a presentar la Cavalcada amb 
l'arribada dels patges al Born. Assajos de lectura previs. 

 
assaig reis i patges 
 
Dia 3 de gener, després de la presentació al Born seria el bon moment per 
anar al taller de les Carrosses amb els Reis i els Patges a fer els assajos de 



com pujar i com baixar de les carrosses, així com un repàs a com anirà el seu 
paper durant tota la Cavalcada fins a la recepció final dels nins amb 
necessitats especials. Assaig del text del Discurs del Rei. 
 
 

assajos de músics 
 
Els grups i solistes que actuïn sobre carrosses han d'assajar sobre les mateixes 
en el lloc on s'estan fabricant tot duna que els constructors de les mateixes ho 
tenguin llest per a tal menester. Igualment l'empresa ha de facilitar dits 
assajos amb els medis d'amplificació i els tècnics de so tal i com s'usaran a la 
Cavalcada. 
 
 
 

assaig d'il·luminació de les carrosses 
 
L'il·luminador, assabentat amb antelació del que s'ha de fer a través dels 
dibuixos i de les explicacions del director artístic, ha de preveure i col·locar 
els ormejos dels llums,  preparar els cables perquè vagin amagats en la 
decoració i tenir ho tot llest per a començar els assajos de llums sobre el dia 
anterior a Nadal, com a mínim. 
 
 
 
 
 


