
El Rei que s’avorria
Idea original de Rosa Fité



El Rei que s’avorria
OBJECTIU

Fer que l'infant descobreixi el plaer per la 
lectura, el primer i gran objectiu d'aquest 
espectacle.

Arreu ens trobem amb un munt de propostes 
anomenades d inamitzacions lectores , 
encaminades a fomentar la lectura en els 
nostres infants i adolescents. Vivim en una 
societat on la tecnologia ha passat a ser-ho tot 
i això ha anat en detriment de les coses més 
simples. 

Costa lluitar contra els TV, DVD, MP3, Play 
Station, IPod i altres andròmines d'última 
generació. Segueixo pensant, i sempre ho 
defensaré, que per a fer volar la imaginació n'hi 

ha prou amb un llibre. 



L’ESPECTACLE

Heus aquí la història d’un Rei que tenia de tot, 
absolutament de tot... no li mancava de res (clar, 
com que era Rei...) però, malgrat tot... s’avorria! 

Com era possible? Això és el que es preguntava 
tothom. “Com és possible ?” Havia perdut l’esma 
per a tot, i anava amunt i avall del castell com 
ànima en pena.... Així és que els seus súbdits es 
van posar d’acord i li van fer un regal que de ben 
segur el tindria distret tot el dia: una TV! Però, no, 
tampoc ... (clar, si de normal ja s'avorria ... 
imagineu-vos davant d'una “tele”!)

Un dia, de la finestra del seu Palau estant, va 
fixar-se en un vailet, un pelacanyes al seu 
entendre, amb una rialla d'orella a orella mentre 
observava un objecte estrany ... Així és que el va 
fer detenir i a partir d'aquí ... aquell vailet 
“pelacanyes”, història rere història, va ensenyar 
al Rei a desplegar la imaginació i a descobrir tot 
un altre món, ple de fantasia, emocions i saviesa.



EL MUNTATGE

Donades les seves caractaristiques s'ha convertit en un 
espectacle  tot terreny, ja que es pot portar des de una 
biblioteca (petit format) a un Centre Cívic, tipus sala 
multiusos (mitjà format) o bé a un teatre (gran format).  
Pot canviar, també el contingut tot depenent del públic 
assistent, la qual cosa el fa adaptable a qualsevol situació.

FITXA TÈCNICA

Mides escenari: 
* L’espectacle s’adapta a la mida de la sala.

Llums: 
* La companyia no disposa de llums específiques per 
aquest muntatge, s’adapta a les facilitats de la sala.

So: 
* La companyia disposa de baffles, micròfons 
inalambrics, taula de so i reproductor de so per 
reproduir els efectes i les músiques de l’espectacle.
 

Temps de muntatge: 1 hora. 
Temps desmuntatge: 1/2 hora.
Utillatge i escenografia: Rosa Fité.



El Rei que s’avorria

CONTACTE

Cia. Rosa Fité
Rosa Fité Pérez
C/ Balmes, 29 
08181 Sentmenat
Tel. 686 75 28 90
NIF. 35.017.803 G
email : cia.rosafite@telefonica.net
http://www.rosafite.cat
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El Rei que s’avorria



Rosa Fité 

(www.rosafite.cat), Castellar del Vallès, 
mestre, compta amb més de 25 anys 
d'experiència professional en el camp del 
teatre, literatura infantil, rondalles i conta 
contes, part ic ipant en nombrosos 
projectes educatius a les escoles, 
biblioteques, casals, etc. en tot el territori 
de parla Catalana i en espectacles 
organitzats per institucions i entitats arreu 
de Catalunya. També ha participat en 
nombrosos muntatges de teatre per adults 
amb “ETC de Castellar” i “TIC Escènic”. 
Actualment també forma par t de 
Cia.ElConfit, companyia dedicada a la 

representació d’espectacles infantils i 
juvenils.
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