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La Companyia Filigranes, fundada el 
2004 per Jordi Torrens (Toti) i Albert 
Pérez (Makutu),  és un grup vinculat a 
les arts escèniques, principalment al 
món del Circ i el dels i les pallasses. 
La seva tasca principal és la creació i 
producció d’espectacles, per exemple: 
"Embolics a bord", "El Circ Filixic", "El 
Circ Filirates", "Desencaixats", "Ger-
mans Freak Frac", “Plis Plas”... 

A banda d’haver actuat en un ventall 
ampli de Festes Majors de ciutats, 
pobles i barris, a teatres, Festivals, 
Gales, Cabarets de Circ... la Cia. Fili-
granes participa activament en altres 
iniciatives artístiques:  Són formadors 
i membres fundadors de l’Associació 
de Circ de Terrassa Tub d’Assaig 7’70 
(premi a la millor iniciativa per la pro-
jecció del circ 2012), i membres de 
l’Associació de Professionals de Circ 
de Catalunya i de Pallassos Sense 
Fronteres.

Contacte
www.ciafiligranes.net 
ciafiligranes@gmail.com

Jordi   
620 272 520

C/ St. Leopold, 63. Local 5. 
08221, Terrassa (Barcelona)

Albert 
615 411 652 

Contacte

Plis Plas és un espectacle on el Toti i el 
Makutu no paren de fer-se la “punye-
ta”: s’enfaden a tort i a dret, però 
l’amistat sempre acaba prevalent. 

Amb una cadira, un embut o una galle-
da ens faran, amb el seu toc personal, 
gags clàssics combinats amb mala-
bars i música en directe.

La clau d'aquesta obra és un joc cons-
tant d’estira i arronsa, que dóna lloc a 
una relació impregnada de fantasia, 
semblant al món real en el que viuen 
els nens/es, alhora entranyable i con-
flictiva. Entre el Clown (Makutu) i l'Au-
gust (Toti) hi ha una relació on s'equili-
bren curosament la rivalitat i la com-
plicitat.

Espectacle de pallassos pensat per un 
públic familiar, participatiu, amb trucs i 
entremaliadures constants.

Sinopsi

“Plis Plas”
Espectacle de pallassos per a tots els 
públics.

Durada de l’espectacle 
50 minuts.

Muntatge i desmuntatge
Muntatge: 1 hora 30 min.
Desmuntatge: 45 min.

Escenografia
Fons d'escenari rodó i pista semicircular, 
adaptable a exterior o sala. 

Espai mínim
6m. (apmple) x 8m.(fons). 
Superfície plana.

Llum i so
Presa de llum: 250v a peu d'escenari.
Equip de so: 1000 watts i 3 micros 
innalàmbrics (propis de la Companyia).

Fitxa tècnica

“Plis Plas”
Companyia Filigranes

Pallassos
Jordi Torrens i Albert Pérez

Direcció General
Carles Grau

Dramatúrgia
 Carles Grau i Cia. Filigranes

Vestuari
Marina Díaz

Arrenjaments musicals
Marc Monzó

Assessorament amb malabars
Cristhian Uroz

Tècnic de so i d’il.luminació
Gerard Mora

Disseny Escenografia
Tonet Amorós i Cia. Filigranes

Fotografia
Marta Cardellach i Gerard Banyó

Disseny gràfic
Anna Condal

Fitxa artística


