
 

 
CONVOCATÒRIA CÀSTING REIS  

I  
PATGES i PATGESES 2019 

 
DIMECRES 24 D’OCTUBRE, 18.30 h 
Espai Isabel Rosselló i Girart de l’Ajuntament de Palma  
Edifici sobre el Mercat del Camp Redó, 3r pis 

C. Felip Segon cantonada amb c. Camp Redó. Palma 
 

 

En motiu de l’organització de la Cavalcada dels Reis Mags a Palma, què es portarà a 

terme el proper dissabte 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.  

La interpretació d’aquest paper té caràcter voluntari. Es requereix il·lusió i 

disponibilitat per a assistir a les proves de vestuari, maquillatge i perruqueria 

corresponents, així com als assajos que es puguin convocar.  

 

Actes on participen els Patges:  
 

Arribada dels Patges a la pl. de Cort 
Dijous 3 de gener a les 11.30 hores.  

Disponibilitat d’horari: de 9 a 14 hores.  

 

- Desfilada des del Casal Solleric 

- Lectura dels missatges Reials 

- Recollida de cartes dels infants 

 

Actes on participen Reis i Patges:  
 

Cavalcada dels Reis Mags 
Disponibilitat d’horari: de 14 a 22.30 hores 

 

- Trajecte amb vaixell i arribada al Moll Vell 

- Desfilada a la Cavalcada pels carrers de Ciutat 

- Aturada al Casal Solleric i salutació des de la balconada del Casal 

- Recepció dels infants amb discapacitat un cop finalitzada la Cavalcada i 

lectura del missatge pels infants.  



 

 

Requisits Reis Mags:  
 

Homes (3 Reis) 

Aparença semblant a l’imaginari col·lectiu 

Alçària mínima de 1,75 m.  

Aparença física de més de 45 anys. 

Tenir certa corpulència física.  

Bon somriure 

Es valorarà bona expressió corporal i bona dicció, modulació i pronunciació.  

Rei Melcior: de pell blanca, preferiblement ros o blanc. Si és possible, s'ha de deixar la 

barba pròpia amb temps perquè sigui mitjanament llarga.  

Rei Gaspar: de pell blanca, preferiblement moreno o pel roig. Si és possible, s'ha de 

deixar la barba pròpia amb temps perquè sigui mitjanament llarga.  

Rei Baltasar: de pell negra. Sense barba. 

 

Requisits Patges Reials  
Són els i les joves ajudants dels reis que els acompanyen i anuncien 

Un home i una dona acompanyant a cada Rei Mag (6 patges) 

Alçària mínima 1,65 m. 

Edat entre 18 i 25 anys. 

Complexió prima  

Un bon somriure 

Es valorarà bona expressió corporal i bona dicció, modulació i pronunciació.  

En el cas dels homes, barba ben afeitada 

Els dos patges del Rei Melcior: de pell blanca preferiblement rossos. 

Els dos patges del Rei Gaspar: de pell blanca preferiblement morenos o pelrojos. 

Els dos patges del Rei Baltasar: de pell negra. 

 

 

 

Es convoca als interessats al càsting per a destriar els personatges reials i els seus 

acompanyants el proper dimecres 24 d’octubre a les 18.30 h a l’Espai Isabel 
Rosselló i Girart (Camp Redó), 3a planta.  
Les audicions es faran per ordre d’arribada.  

 

Es prega confirmar assistència al correu participaciociutadana@palma.es 


