


Pallaso Piruleta&Cia é froito das experiencias dun grupo de educadores que viron o 
potencial que tiñan as artes escénicas e a animación sociocultural como ferramenta 
pedagóxica na infancia. Con este convencemento, en 2003 surxe a nosa produtora da 
man de Roberto Vázquez, artista multidisciplinar (clown, malabarista, mago e 
actor), educador infantil e director teatral. 

Pallaso Piruleta&Cia é unha fábrica de soños, de momentos únicos e máxicos, de 
ilusións; onde creamos proxectos personalizados que nos diferencian por fusionar 
clown, circo, maxia, teatro, cine, música, títeres, ... 

En todos estes anos producíronse e puxéronse en escena máis de medio centenar de 
obras teatráis, dúas curtametraxes, un documental, un audiolibro e a publicación do 
libro ilustrado “El Anónimo”. 

Na actualidade traballamos nos diferentes circuitos teatráis da Xunta de Galicia, 
Deputación da Coruña e damos cobertura a unha ducia de empresas privadas de 
organización de eventos, coas que desenrolamos propostas para a “Junta de Castilla
y León”, “Principado de Asturias”, marcas comerciáis, coordinación de programas 
diversos, ... 

Pallaso Piruleta&Cia é sinónimo de profesionalidade, pasión polo noso oficio e 
calidade. 



                                                                                    SIPNOSE 
Ao remate dun espectáculo de Maxia do antigo Mago Mauro, unha nena preguntoulle se 
coñecía Magas e Magos de outras partes do Mundo e as súas Maxias; ao que o Mago tivo 
que responder que non; provocando unha inquietude extremadamente inquietante como 
para poder estarse quieto ao decatarse de que non sabía onde existía a Maxia. 

Así comeza o seu percorrido polas Maxias do Mundo; dende a China Popular e a non tan
Popular ata aos Desertos máis impopulares. Pasando polos recunchos máis fermosos e 
místicos do noso planeta e incluso dando algún paseo por algunha constelación que 
outra. Sempre aprendendo Maxias novas e coñecendo a novas xentes Máxicas pero en 
ningún momento acadando a plenitude que busca coa solución á súa dubida. 

Na que terminou sendo a súa última parada antes do regreso á casa, un chisquiño antes 
de comezar a pensar en darse por vencido; o Mago Mauro atopa a Maxia que o cambiará 
todo. Descobre a importancia e o valor das cousas máis pequenas e sinte ao fin a Maxia 
que posúen. Comeza así o seu novo camiño, o de volta, no que aprende que a Maxia existe 
en todo, en todas e en todos; aprende que todo é máxicamente perfecto se sabemos 
miralo 



                                                    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Duración: 60 minutos. 
Estilo: Maxia familiar 
Técnica: Maxia, circo 
Escenario: Dimensións (5m ancho x 3m fondo x 3m alto) 
Equipamento: (para auditorios, exteriores, …) 
2 biombos 
Mesa e silla 
Pantalla de tela 
Equipo de Proxección 
Atrezzo e decorado (maleta, escaleira, souvenirs) 
Iluminación (para interiores): 
1 mesa de control  
2 par iluminación LEDS (8 focos) 
Potencia de luz: 1500W 
Audio: 
1 mesa de mezclas 
1 lector mp3 con cable minijack 
Potencia de son: 400 W 
Tempo de montaxe: 1,5 horas 
Tempo de desmontaxe: 1 hora 
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