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La Laia, una nena de 12 anys, i l’Aran, un nen de 6, són dos germans que han d’anar a 

viure a casa de la seva tieta la nit de Reis. Els seus pares han hagut de marxar precipi-

tadament i no saben quan de temps seran de viatge. La Laia està enfadada amb els 

pares perquè han marxat i fa creure a l’Aran que els Reis no passaran per casa de la 

tieta perquè no saben que viuen allà.

La tieta decideix ajudar-los i els fa llegir un llibre molt especial d’on surt en SIHIR, un 

personatge màgic aprenent de mag que s’ha emportat, per error, “El Gran Llibre de 

les Adreces” dels nens i nenes que cada any preparen els patges reials. Necessita 

tornar-lo als patges urgentment i demana ajuda als dos germans. Per arribar al destí 

hauran de renunciar a coses, trobar-ne d’altres i aprendre molt. Això farà que aquesta 

nit sigui la nit de Reis més màgica que mai han viscut. 
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Sihir i la nit de Reis surt de dins del mon màgic que envolta aquesta nit. Per més adults 

que siguem, aquesta nit ens produeix una excitació que ens porta a la que sentíem quan 

érem petits, quan el pare Noel encara no havia arribat a les nostres llars i quan tota la il·lu-

sió del Nadal culminava en aquesta nit. Les preguntes que ens fèiem de petits, les explica-

cions que nosaltres mateixos ens donàvem per mirar d’entendre perquè arribaven a casa 

uns personatges màgics que sabien si ens portàvem bé o malament, que sabien on 

vivíem i allò que ens feia més il·lusió de tenir i havíem demanat escrivint una carta. Com 

tenien temps de llegir-les totes? Com podien entrar dins de casa? Com arribaven a temps 

a casa de tots els nens i nenes? Com ho feien sense fer soroll i no ens despertaven? Sim-

plement eren màgics i ho podien fer tot. Els vèiem pel carrer amb la cavalcada i anàvem 

ràpid a casa a sopar i a dormir.

És aquella il·lusió que malgrat els anys queda dins del nostre cor i el nostre cap per 

sempre.  Per què no escriure una història màgica sobre això? Per què no deixar una porta 

oberta a la imaginació? Per què no fer-la cantant? Entre tot l’equip artístic hem aportat 

allò que ens queda de nens i hem fet un espectacle des de la il·lusió i que desitgem que 

faci gaudir a la mainada i als adults tant com  hem gaudit nosaltres fent-lo.

Lídia Linuesa



Llicenciada en Interpretació Teatral a l'Institut del Teatre l'any 1996. 

Diplomada en professorat d'E.G.B., especialitat de Ciències l'any 1983. 

Diplomada en mestra de català per la Universitat Politècnica de 

Barcelona, l'any 1987. Curs de comèdia musical a H.B. de Nova York 

amb Hellen Gallager el 1992. Cant Líric amb Margarita Sabartés i 

Joaquim Proubasta des de l'any 1993 fins el 1999. Productora 

executiva de Lazzigags des dels seus inicis. Com a directora i 

creadora de UN FORAT AL MONEDER per al Departament de 

Consum de la Diputació de Barcelona des de l’any 2015 fins a 

l’actualitat, directora i dramaturga de La Berta i el seu 

Robot d’Esteban Martín. Com ajudant de direcció, ha 

treballat al TNC a les ordres de Josep M. Mestres a 

Llibertat, Lourdes Barba a Pedra de tartera i Toni Casares 

a la Plaça del Diamant. També ha estat ajudant de 

direcció a La nit de la Molly Bloom de James Joyce i a 

Tercets de Joan Oliver sota la direcció totes dues de 

l’Artur Trias. Com actriu l’hem vist a; Llibertat de 

Santiago Rusiñol  el 2013 al TNC. Reacció de  Lutz 

Hübner dirigida per l’Òscar Molina a la Sala Beckett 

2009. Pedra de Tartera de  Maria Barbal dirigida per 

Lourdes Barba, TNC 2010-201. La Plaça del Diamant de 

Mercè Rodoreda dirigida per Toni Casares TNC 2007-08. 

Les noies vestides de diumenge de Zakes Mda dirigida per 

Teresa Devant, al Versus Teatre 2007, entre d'altres. A cinema 

i televisió ha treballat a La Riera de TV3, 2012. Temps de Silenci, 

de Diagonal TV i Televisió de Catalunya, 2000. Confesiones, 

Antena 3 TV, 1995. A més porta més de 20 anys en la docència, 

treballant com a mestra i com a professora de teatre a 

diferents escoles de Barcelona al capdavant de Lazzigags 

Produccions, Lazzigags Escola d’Arts Escèniques i Lazzigags 

Teatre a les escoles.

llibret i direcció



Format com a músic al Conservatori Professional de Música de Badalona i a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya i nominat a millor director musical 

als Premios del Teatro Musical de Madrid per Ojos Verdes Miguel de 
Molina in memoriam l'any 2010. Candidat a la millor Banda Sonora als 
Premis Gaudí pel llargmetratge Marhaba l'any 2013 i per la pel.lícula 

Projecte Rwanda l'any 2016.

Ha compost els musicals El Projecte dels Bojos, una utopia musical per a La 
Barni Teatre, Si quieres dulce no pidas calamares i Campamentos per a 

Microteatro de Madrid i Minitea3 de Barcelona, Tom Sawyer detectiu per a 
Lazzigags Produccions, El Partit, Polski i Per si no ens tornem a veure per Aules, 

Artaban, príncep de les estrelles per Agv i La Puça Espectacles, coautor d'Old 
Records per a Marbisho i de Possession per a Los Angeles Rock Opera Company.

Les bandes sonores de les pel·lícules Projecte Rwanda per a Bumayé, Ada Media i 
Boala Films, Marhaba per a Boala Films i XTVL, de la sèrie Diaris de viatge: Des 

d’Egipte (sense tu) per a BOALA Films, de les sèries Xadom i Tramaran anar a 
Mart per a Atzucac Films, de la websèrie El Dia 9 i dels curtmetratges Un 

día especial, Camello por sorpresa i De vuelta. La música per teatre La 
Berta i el seu robot per a Lazzigags Produccions, Chorlas con borlas 

i Una vella coneguda olor per a Kave Kanem, TRAVeLERS a clown 
show per a Miranda La teatre (estrenat al Festival de teatre de 
Den Helder, Holanda), Midzomernachtsdroom per a Youth 
Theatre of Heiloo i Sedientos de Bárbara Bécker per a la 
Factoria I.T. de l’Institut del Teatre.

Ha fet la direcció musical dels musicals Ojos Verdes Miguel 
de Molina in memoriam, El Projecte dels Bojos, una utopia 
musical i Le llaman COPLA de La Barni Teatre, 
Midsummer, a play with songs per a Tantarantana Teatre, 
Albena Produccions i Tanttaka Teatroa, Si quieres dulce 
no pidas calamares i Campamentos per a Microteatro de 
Madrid i Minitea3 de Barcelona, Tom Sawyer detectiu de 
Lazzigags Produccions. També és el director d'A Grup 
Vocal, finalista a la segona edició del concurs de TV3 
Oh Happy Day i ha estat Coach a la tercera edició del 
mateix concurs
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composició i direcció musical





Aran Bartomeus (2007). Estudis de teatre per l’Escola 
Espiga de Les Corts (2015-2016) i en teatre musical per 
l’escola d’arts Escèniques Espai Lazzigags des del 2016, on 
ha participat en el muntatge de l’espectacle musical 
Geronimo Stilton desenvolupant els papers de Stix i 
Pústula.

Recentment ha participat a l’espectacle Nit de Musicals 
(2017), dirigit per Daniel Anglès, al teatre Grec de 
Barcelona on va interpretar fragments dels musicals 
Annie, Matilda i Oliver Twist. I també ha participat a 
l’espectacle Tom Sawyer, detectiu de Lazzigags 
Produccions, al Jove Teatre Regina (2017).

Arnau Mendoza (2005). Estudis de Llenguatge Musical, 
Guitarra Clàssica, Orquestra de Guitarres, Percussió i Cant 
Coral. Des dels 8 anys, cursa ballet i teatre musical i des dels 
9, dansa contemporània. Al 2018 va iniciar la formació de jazz 
a l'Escola Eva Gris de Cornellà.

Amb les escoles on s’ha format ha participat als musicals com 
Cats, Matilda. Billy Elliot, o Mamma Mia. Recentment ha 
participat a l’espectacle Nit de Musicals (2017), dirigit per Daniel 
Anglès, al teatre Grec de Barcelona on va interpretar fragments 
dels musicals Annie, Matilda i Oliver Twist. També ha participat 
a l’espectacle Tom Sawyer, detectiu de Lazzigags Produccions, 
a l’Auditori de Cornellà de Llobregat (2017).

ARNAU MENDOZA i ARAN BARTOMEU són



MARIA FONTANA és

Graduada en Teatre Musical – BA (Hons) Acting by Bath Spa University (Pearson BTEC LEVEL 
5 HND in Performing Arts) a l’escola ESART. Estudis de composició del personatge amb 
Raquel Pérez a ArtStudioBarcelona, de construcció de personatge amb Eduard Fernández, 
Laura Jou, Iván Morales i Esmeralda Berbel i formació en dansa clàssica, urbana i cant per 
les escoles DansaEstudi, Dancescape i L’Intèrpret de Lleida.

Ha participat en projectes com A Grup Vocal (2018), al musical Segueix El Teu Cor de 
Enric Mas (Teatre Gespa i gira, 2017-2018), Vidaojuego de Arnau Marín (Sala 
Hiroshima 2017-2018) Rent de Martí Torras (Almeria Teatre, 2017-2018), 
Negre clar en tot l’Univers de Míriam Escurriola (Auditori CCCB, 2017-2018), 
al curtmetratge Yo, mi madre y un par de zapatos de Anice Mateu (ESCAC, 
2018), al curtmetratge Alma de Ana Millan (ESCACFILMS, 2018),  com a 
BackVocal en l’àlbum Let It Ride de The Grassland Sinners (2017) i en el 
curtmetratge És igual de Lidia Huerta.



MIREIA LORENTE és

Actriu, cantant i professora de teatre. Titulada en 

interpretació per l’estudi Nancy Tuñón Jordi 

Oliver. Ha rebut formació en interpretació a 

Aules, així com formació vocal i cant amb 

Susanna Domènech i Clara Luna. Ha realitzat 

cursos d'interpretació davant la càmera 

amb Sílvia Quer o Isaak Ferriz. Ha participat 

en diferents workshops amb professionals 

de la companyia La Cubana.

Ha col·laborat amb directors com Joan Ollé 

o Rosa Vergés. Com a actriu ha format part 

de la companyia The Little Chamber 

Company, ha participat en muntatges 

com The Wizard Of Oz (2017), Match, una 

comèdia musical (2016), Una divina 

Comèdia, Frankenstein (2016), Cal que 

nevi? (2014 i 2013). 



JORDI VICENTE és

Actor format en interpretació al Col·legi del Teatre, l’Escola 

Memory, Aules i La Bobina amb professionals com Boris 

Rottenstein, Marina Julià, Àngel Cerdanya, Ramon 

Molins, Teresa Devant, Esteve Rovira i Ricardo A. Solla. 

Estudis de cant líric amb Pep Ferrer, cant musical 

amb Eduard Doncos, Carles Gramaje, Helen 

Rowson, Laura Mejías i Daniel Anglès, entre 

altres. En dansa s’ha format en jazz, 

dansa clàssica, contemporània i 

claqué.

Ha participat en muntatges com El 

libro de la selva (Teatre Apolo, 

2016), La Bella i la Bèstia (Eixample 

Teatre, 2016), Big Fish (Teatre Gaudí 

2016), La família Addams (Teatre 

Gaudí, 2015) i The rocky horror show 

(Teatre Gaudí, 2014), entre altres muntatges 

professionals, així com també en nombrosos espectacles 

infantils de gira per Espanya amb Transeduca. En 

televisió ha participat a les series Laberint d’ombres i 

Temps de silenci i a la minisèrie Tornarem.



KAREN GUTIéRREZ és

Formada en interpretació en escoles com Silverstudio, La 

Platea, Nancy Tuñon i Timbal i amb professionals com 

Mariana Cordero, Nancy Tuñón, Jordi Oliver, Ana González, 

Núria Català, Gemma Bertran i Gemma Nierga, entre altres; 

també interpretació davant la càmera amb Esteve Rovira i 

clown amb Christian Atanasiu. 

Ha cursat Voice Craft i cant i formació en teatre musical per 

l’Escola Memory i s’ha format en dansa clàssica, 

contemporània, jazz i hip-hop amb Bealia Guerra, Elena 

Berrozpe, Janine Dahl, Aixa Guerra, Máximo Hita i Jorge 

Fernández, Coco Comín i Maite Guerrero.

Ha participat en muntatges com Capitulo Final 

(Eixample Teatre), Lo tuyo y Lo mio (Club Capitol. 

Barcelona i Gira Espanya), Bodas de Sangre (Guasch 

Teatre), La Flauta Màgica de Mozart  (Guasch Teatre), 

Romeo i Julieta a Gaza (Ricard Reguant), El Mago de Oz 

i Hansel y Gretel (Teatro San Pol), Sueño de una noche de 

verano (Teatro San Pol), Mals d’amor d’una gata francesa 

(Teatre Nacional de Catalunya), entre altres.
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