
Una nit màgica, en què tots els somnis es poden fer realitat.

Direcció i Dramatúrgia: Sílvia Molins 

Patges Reials
i la carta als Reis
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FITXA ARTÍSTICA

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Tots i totes sabem que la nit del 5 de gener arriben els Reis d’Orient, que guiats per l’estrella, arribaran a les 

cases de tots els nens i totes les nenes, sense perdre’s. Aquesta és una nit màgica, en què tots els somnis es 

poden fer realitat.

 
Però abans, hem d’haver escrit la carta als Reis, amb els nostres desitjos per al nou any que ha començat, 

i l’hem haguda de portar al Patge o la Patgessa Reials perquè ho puguin preparar tot. Tenen poquets dies, 

potser només hores, per a fer-ho, ho aconseguiran?

Aquest espectacle està protagonitzat per 1 o 2 Patges i/o Patgesses Reials, que recullen les cartes que els 

nens i les nenes han escrit. No obstant, abans escoltaran una història màgica de quan el Patge i/o la Patges-

sa eren petits, i durant la nit de Reis els va passar l’aventura més sorprenent que ens poguem imaginar. Ho 

descobrirem per Nadal, entre mitjans de desembre i la nit de Reis.

Està adreçat a nens i nenes de 3 a 6 anys, i té una durada d’uns 25 min. Se’n poden fer diferents passis i/o 

completar amb altres contes de Nadal, i arribar a una durada de 45 min.

Una producció de: Sensedrama Teatre

Els nens i nenes han de dur les cartes per als Reis 

d’Orient. Lloc per a canviar-se i deixar els objectes 

personals, tant a prop com sigui possible de l'es-

pai d'actuació. En cas de representar-se a l'exte-

rior o en sala molt gran, micro/s sense fil/s i amb 

diadema/es. Aigua per als membres de la cia.

Temps de muntatge: 30 min.

Temps de desmuntatge: 20 min.

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Molins

Intèrpret: 
Sílvia Molins / Francesc Ollé

Tècnic: 
Lluís Garcia

Comunicació:
Francesc Ollé

Durada:
25/45 min. (segons versió).

Edat recomanada: 3-6 anys.

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.
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