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La Companyia Filigranes estrena l’espectacle 
‘Desencaixats’ al Centre Cultural de Terrassa  

  
 
Els artistes terrassencs presenten el seu nou espectacle d’humor, 
manipulació d’objectes i música en viu aquest dissabte 7 de juny. 
 
 
Els clowns Jordi Torrens i Albert Pérez  celebren els 10 anys de la companyia 
amb aquest muntatge especialment pensat per a sala. 
 
 
 
La companyia 

La Cia. Filigranes, fundada l’any 2004 a Terrassa, està dirigida per  Mago Manu 
(director artístic) i Walter Velázquez (dramatúriga) i integrada per dos clowns 
terrassencs: Jordi Torrens (Trinxeta) i Albert Pérez (Makutu).  

La formació, que enguany celebra 10 anys de rialles i somriures als escenaris, 
és un dels membres fundadors de l’associació de circ de Terrassa Tub d’Assaig 
7.70, on hi acostuma a fer els seus assajos. El seu primer pas per al Centre 
Cultural de Terrassa va ser l’any 2012, on van actuar i es va encarregar de la 
direcció artística de Cabaret de l’Any.Circ Mitenes. 

Al llarg d’aquests 10 anys la companyia ha presentat espectacles de carrer com 
Embolics a Bord (2005), El Circ Filixic (2007) o  Es busca (2010).  

Aquesta formació de circ ha actuat en un ampli ventall de Festes Majors i ha 
participat activament en diversos cabarets de circ com el Festival Internacional 
de pallassos de Xirivella, Circ i Modernisme a la Carpa del Circ Raluy, la  Fira 
de Circ de La Bisbal de l’Empordà i a MART (Cabaret de la Mentida) al Teatre 
Alegria, entre molts altres.  
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L’espectacle 

L’espectacle Desencaixats és el primer espectacle de la companyia ideat per 
realitzar en sala.  

Els protagonistes d’aquest xou de circ, que incorpora humor, manipulació 
d’objectes i música en viu, està protagonitzada per dos clowns, el Trinxeta i el 
Makutu. La història comença amb en Trinxeta, que està trist i no vol celebrar la 
seva festa d’aniversari però en Makutu s’auto-convida i intenta animar-lo de les 
maneres més inversemblants.  

El passat dissabte 31 de maig es va poder veure un tast de l’espectacle a 
l’equipament terrassenc en el marc del lliurament de premis del XXXIIIè  
Concurs BBVA de Dibuix Escolar, organitzat per la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes i BBVA. 

Aquesta representació forma part de la 2ª Temporada BBVA de Circ. 
 
 

 
Les dades:  
 
Espectacle: Desencaixats 
Companyia: Cia. Filigranes 
Pallassos: Jordi Torrens i Albert Pérez 
Direcció Artística i assessorament en efectes màgics: Manuel Jiménez (Mago Manu). 
Direcció General i dramatúrgia: Walter Velázquez 
Direcció musical: Oriol González 
Assessorament amb manipulació d’Objectes: Cristhian Uroz 
Tècnic de so i il.luminació: Gerard Mora 
Confecció rider de llums: Santi Miquel 
Disseny Escenografia: Cia Filigranes 
Fotografia: Marta Garcia Cardellach i Gerard Banyó 
Disseny: Anna Condal 
 
Dia i hora: dissabte 7 de juny a les 19h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: anticipada 5€ / Taquilla nens 5€ i adults 8€ 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/desencaixats/ 
Venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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