
Festa dels Reis 
d’Igualada 



 Amb una tradició  
 de 118 anys, és una 

de les més antigues 
de la península. 

 



Origens de la 
Festa 

Amb un inici  
essencialment religiós, 

recorda als tres mags 
que guiats per un estel, 

anaren a adorar al Nen Jesús. 
 

És, sens dubte, 
una de les festes de la ciutat 

que atrau a més gent. 





Organització 
Sorgida de la iniciativa 
ciutadana, sempre ha 
estat organitzada per una 
entitat privada. 
  
Amb el suport de 
l’Ajuntament de la ciutat 
i de centenars de 
voluntaris. 
  
L’any 1999 es va constituir 
com a Fundació Privada. 



La preparació 
Es prepara la Festa dels Reis 
seguint un calendari d’actes 
amb la finalitat de que l’alegria 
i la il·lusió vagin augmentant 
dins el cor dels nens.  

 



El Patge Faruk 
 Des de 1943, el personatge més 

apreciat per els nens. 
 
 L’emissari dels Tres Reis 
 arriba a la ciutat cada  
 28 de desembre precedint  
 a Ses Majestats . 



 

Una de les primeres 
Arribades del Patge 
Faruk a Igualada. 

 



Benvinguda al Patge Faruk 
El patge Faruk a la seva arribada dirigeix unes 

paraules als nens i aquests il·lusionats  

li canten el seu himne 

“Benvingut patge Faruk” 

















Llibre blanc / Llibre negre 
L'emissari, porta els llibres on té anotades les 

observacions a fer:  

• Al Blanc les bones 

• Al Negre les millorables 









A la ràdio 
El Patge Faruk parla del 

comportament dels nens 
amb missatges 

personalitzats a través de 
la ràdio i recentment, 

també a la televisió. 





Entrega de la carta 
El dia 1 de gener el Patge Faruk reb les cartes de tots els nens 
amb els seus dessitjos. 



  

L’emissari dels Tres Reis 
s’encarregarà de fer 
arribar els dessitjos dels 
nens a Ses Majestats. 





La carta 
La Comissió 
edita un model 
exclusiu de 
carta. 



Els patges obsequien als nens amb 

diferents regals i la tradicional auca. 

L’auca 



La nit de Reis 



  
 Comença a la tarda amb la 

visita als centres assistencials 





  

 

Visiten a nens i malalts 
de l’Hospital. 



  
Recepció per les autoritats,  
i paraules dels Reis. 



  

 

Fins a l’any 1961, els Reis arriben a cavall.  

A partir del 1962, ho fan en carrosses. 

La cavalcada 



 

  

 

Primera imatge coneguda de la 
Cavalcada d’Igualada (1927). 



  

 

L’estel guia a 
Ses Majestats 







  

Les carrosses  

Carrosses actuals dissenyades 
per Joaquim Budesca. 
Representen el Sol, els 
planetes i la lluna. 



  Carrossa del Rei Melcior 



  Carrossa del Rei Gaspar 



  Carrossa del Rei Baltasar 



Els Reis 

  

 

Els nous vestits són obra de la 
dissenyadora igualadina Sita Murt 



“el vestit per al Rei Melcior és 
especialment elegant. Destaquen els 
colors que s’han utilitzat, són 
matitzats...” 

 



“el vestit per al Rei Gaspar és molt 
sumptuós. Porta una capa daurada i 
reversible...” 

 



“el vestit per al Rei Baltasar està 
compost per un abric de seda natural 
brodat amb un coll especialment 
voluminós...” 

 



 

 Prop de 1000 patges 
acompanyen  

 als Reis. 

 





  

 

Les llaminadures  

dels Reis d’Igualada, 

són sense gluten. 

Els caramels 



  
 

Els patges entreguen tots i cada un  

dels regals a les cases dels nens. 

Els regals 





 

El repartiment  

amb escales,  

una tradició. 

Les escales 









  

 

En poc més de 2 hores,  

els patges entreguen  

els prop de 2.000 paquets  

a domicilis de tota la ciutat. 





Repartiment de regals 

Els patges  arriben a l'interior de les 
llars on els infants desitgen veure 
als esperats personatges i rebre els 
seus regals. 









Reconeixements més importants  
atorgats a la Festa 

Medalla de la Ciutat  

1965 
Festa popular d’interès cultural 

2010 

Creu de Sant Jordi 

2013 



 

www.reisdigualada.cat 

Difusió i promoció 



Els convidem a viure 
en persona aquesta 

festa tan igualadina, 
 
  Moltes gràcies. 


