
 
 
Recorregut dins la Residència Reial 
 
El col·legi Sant Martí serà l'espai on els reis tindran a la seva disposició les cartes dels nens i nenes, els regals, les seves 
capes i corones reials, els mapes de la ciutat, els seus cavalls i camells, el seu seguici, etc., i tot el necessari per afrontar 
la nit de reis.  
La Residència Reial s’organitzarà en 10 zones. La visita permetrà veure’ls tots i apreciar la seva vida i la seva 
ambientació. L'objectiu final de la visita és desenvolupar la màgia que normalment es viu a la cavalcada, deixar que 
els infants entreguin la carta als emissaris reials, i que tinguin la seva part de caramels, com des de fa gairebé 100 anys 
n'hem tingut tots i totes. 
 
Les zones seran les següents:  
 
Zona 0. L’ARRIBADA!  
Zona exterior de la cua, abans d’entrar al recinte, a la zona exterior de la porta principal de l’escola, hi haurà un espai 
delimitat per fer la cua.  
 
Zona 1: L’ESTABLE REIAL  
Els reis mags segur que porten cavalls i camells, així que tenen aquest espai per quan vinguin. Allà ens trobem palles, 
abreujadors, fustes, palets que fan divisòries pels animals de Melcior, Gaspar i Baltasar, cada estable es diferenciarà 
per la inicial del Rei que li pertoca així com la seva gamma cromàtica.  
 
Zona 2. L’ARC MÀGIC DE VERIFICACIÓ DE CARTES  
Aquí trobem un guàrdia Reial, el Marçal. Ell mateix avisa els visitants que si porten la seva carta, a aquest passadís 
l'han de dur ben alta, perquè arribaran a... l'Arc màgic de verificació! En passar sota aquest arc, tothom ho fa amb la 
carta ben alta, perquè quedi marcada per la màgia dels reis.  
 
ZONA 3: EL REBOST I MENJADOR REIAL  
Per repartir totes les joguines dels infants de Cerdanyola en una sola nit, els Reis necessitaran força i energia! Així que 
abans, gaudiran d’un bon àpat. La taula reial ja està posada, amb fruites i verdures dels colors preferits dels reis, i amb 
plats saludables per a tots tres, i amb espais privilegiats pels seus patges i el seu seguici.  
 
ZONA 4:  
EL VESTIDOR REIAL Aquí trobem els pijames dels Reis Mags, que tothom sap que dormen de dia, perquè de nit hi 
treballen. També hi ha totes les seves capes, les botes, les corones reials...un gran vestidor i aparador de coses de 
vestir dels reis, col·locades per la gradació dels colors que els agraden, i perfectament cuidades i mantingudes pel 
Montflorit, un sastre clown que cuida la roba i els estris reials amb cura, atenció i molts nervis perquè tot estigui 
correctament!  
 
 
ZONA 5: ELS DORMITORIS REIALS A aquest passadís hi ha dues portes, molt luxoses i ben guarnides, amb llums i colors 
als seus marcs i als seus cartells amb les inicials de Ses Majestats. Els reis, quan vinguin, dormiran a una banda, i els 
patges i la resta del seguici, ja dormen a l'altra. Com que són molt treballadors, els patges i el seguici treballen per 
torns, i alguns ara mateix dormen. No podem entrar, però, si obrim la porta podem escoltar els roncs i entreveure les 
lliteres.  



 
ZONA 6: RETRATS DE SES MAJESTATS En aquest passadís podem veure algunes fotografies que ells tenen allà com a 
record. Aquí veiem que veritablement han viatjat per tot el món, i han conegut gairebé a tothom!  
 
ZONA 7: LA CAMBRA DOLÇA Els caramels que haurien de llençar a la cavalcada els guarden a la zona de caramels, o a 
la Cambra Dolça. És l’espai preferit de la Mel, una de les guies a aquesta visita! Allà hi són tots, amb sacs, cistelles, un 
sofà fet de Caramels, una taula enorme amb un arc de Sant Martí, un arbre de gomines a una cantonada, caramels 
penjats al sostre, dibuixos de caramels a les parets...  
 
ZONA 8: DESPATX DE CONTROL DE CARTES El Despatx de control de cartes té totes les nostres dades, els mapes i els 
computadors gegants i les pantalles ho controlen tot, perquè els reis mags no facin cap mena d’error la nit més màgica.  
 
ZONA 9: EL JARDÍ DELS EMISSARIS REIALS En aquest jardí, amb música de fons cantada per un duo de Dames de 
Cerdanyola, trobem gespa, guarniments de Nadal, flors i plantes que marquen quatre camins diferents, a quatre trons: 
són els dels quatre Emissaris Reials, que són els encarregats de rebre les vostres cartes.  
 
ZONA 10: LA SORTIDA Porta carrer d’Ave Maria  
 

Els personatges Guies de la Residència  
 
La maga Alba  
Simbolitza la llum blanca de l’estel que guia els tres reis fins a Cerdanyola. Ella és l’inici, la il·lusió i l’encarregada 
d’il·luminar els camins que recorreran Ses Majestats la nit del 5 de gener. Del seu vestuari blanc i brillant, surt una 
capa de tots els colors de l’arc de Cerdanyola, i l’hi encanten els molinets, els reparteix sempre per Nadal, així que 
recordeu portar el vostre a la visita a la Residència Reial!  
 
Caterina 
La mestra fada La Caterina és una mestra de Cerdanyola, des del 1920... i també és una fada! Ella és una apassionada 
pel seu poble, coneix tots els contes i llegendes, tots els racons, passadissos i edificis, així que ajuda en secret a Ses 
Majestats a arribar a totes les cases de Cerdanyola. La seva caracterització modernista, tocada amb unes petites i 
brillants ales de fada, i els seus coneixements, la fan la responsable del Despatx del control de Cartes. Quina sort, si 
ens acompanya ella a la visita per la Residència Reial!  
 
Oriol el Xumetaire  
L’Oriol és un camperol que viatja per tot el món buscant els xumets dels nens i les nenes perquè aquests viatgin amb 
ell i tinguin moltes aventures. L’Oriol és un pagès de principis de segle, simpàtic i entremaliat, du barretina, 
espardenyes, armilla de pagès…, i du penjats xumets per tot el vestuari, llestos per portar-se’ls de viatge de vacances 
de Nadal. Però abans ens servirà de guia per la Residència Reial.  
 
Mel, la llaminera reial  
Una personatge divertida i entremaliada. Al seguici, la Mel és una jove cerdanyolenca, a qui els reis mags han fet un 
important encàrrec: aconseguir i guardar tots els dolços, llaminadures i caramels que es llençarien a la cavalcada. Una 
de les sales de la Residència Reial és seva, i té totes les gomines, caramels i dolços que puguem imaginar! La Mel ens 
farà la visita més dolça, ja veureu.  
 
Buïgas, el constructor de joguines  
És un dissenyador de joguines de Cerdanyola, que des dels temps del modernisme, té un llistat molt detallat de totes 
les andròmines que demanen els nens i nenes als reis, i amb la seva carpeta de dibuixos, les regles, llapis i cartabons, 
els crea perquè a ningú no l'hi falti de res. Està preocupat pels seus dibuixos, i de vegades demana consell als infants 
de com els agrada una pilota, o quin color hauria de tenir la bici, o de quina mida seria la casa de nines ideal. El Buïgas 
necessita la seva opinió dels nens i nenes, i els demana, mentre els ensenya tots els racons de la Residència Reial! 
 
 
 

 


