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El Joan és un noi tímid i insegur. Per escapar dels 
companys de classe que se’n riuen d’ell, es refugia 
en una llibreria abandonada on llegeix contes, toca la 
guitarra i comparteix amistat amb un mussol, una 
rata i una mosca que han fet de la llibreria la seva 
casa.  

L’arribada dels nous hereus de la llibreria, els 
germans Tocanassos, amb les seves idees de 
convertir el local en un saló de bellesa, posarà en 
perill el refugi d’en Joan i els seus amics. Els nostres 
protagonistes hauran de trobar la manera de 
convèncer els Tocanassos de no destruir la llibreria i 
salvar els contes.  

Aquesta obra convida als nens i nenes a reflexionar 
sobre el fenomen de l’assetjament escolar: el 
bullying, mitjançant un text que posa èmfasi en que 
malgrat les nostres diferències, en el fons, tots som 
iguals.  



 

Donar a conèixer i reflexionar sobre el tema de l’assetjament escolar o bullying.  

Fomentar l’interès pel teatre entre el públic més jove i incentivar la seva curiositat per apropar-se a aquesta forma 
d’expressió artística.  
Implicar activament al públic en l’espectacle. 

 



  

Idioma: Català.  
Duració de l’espectacle: 60 minuts.  

Públic a qui va dirigit:  
En obert: públic familiar. 

En campanya escolar: de 6 a 12 
anys. 

Música original. 
Titelles. 
Estrena: Teatreneu de Barcelona (2 
de febrer de 2019).



 

  

Espai mínim aconsellable: 
Embocadura (7 m.) 
Fons (4’5 m.) 
Alçada (3.5 m.) 

Temps de muntatge: 30 minuts. 
Temps de desmuntatge: 20 minuts. 
Escenografia: una cadira, una taula, una catifa, una bagul, una prestatgeria, dos plafons amb llibres i estants dibuixats i pintats, diverses 
caixes, llibres, una fotografia, un teatret i una guitarra. 

          



 

Idea original, dramatúrgia i direcció: Ramon Pros i 
Fanny Ferran. 

Repartiment d’actors:  

- Joan: Juanjo Hurtado. 

- Nassos Tocanassos, Sant Jordi, Tiugenes  i  

  Socrates : Ramon Pros.  

- Toca Tocanassos i Mascarpone: Fanny Ferran.  

Música: Fran Martínez i Juanjo Hurtado. 

Tècnic: Mattia Russo, Fer Granados. 

Vestuari: Guadalupe Sierra. 

Il·lustradora: Marta Perdigó. 



  

Ramon Pros estudia interpretació a l’estudi Manuel Lillo&Txiqui Berrondo i es llicencia en 
interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha realitzat cursos amb Jurij Alschitz, Declan 
Donnellan, Victoria Savelieva i Míriam Marcet. Ha treballat com actor en els muntatges Tot esperant 
l’estrena (Sala Artenbrut,  2003), Sik-Sik  i El Barret de Copa, d’Eduardo di Filippo (Teatre Alegria de 
Terrassa i Teatre Lliure, 2004), El Guia (Festival de Tàrrega 2011, St. Patricks Festival 2012 (Dublín) i 
Kulturfestivalen 2012 (Estocolm)), a més de participar en episodis de diferents programes de TV3 (El 
cor de la ciutat, Caçadors de paraules...). L’any 2004 dirigeix Playing Richard (versió lliure de Ricard 
III de William Shakespeare) representada a l’Institut del Teatre de Barcelona. L’any 2010 funda 
juntament amb Fanny Ferran la companyia Peixospeixeres Teatre i escriuen i dirigeixen les obres Has 
vist els peixos a les peixeres? (2010),  El Judici (2014),  La llibreria màgica (2015), El subsòl (2018) i 
les microescenes El Turista (2015) i Ethika (2017). 

Com a dramaturg ha obtingut, entre d’altres, premis pels textos: Has vist els peixos a les peixeres? 
(2010), guanyadora del 2n premi de texts teatrals organitzat pel Centre Moral i Instructiu de Gràcia i la 
Fundació Festa Major de Gràcia 2010;  L’Escapada (2010), guanyadora del premi de teatre Bambolina 
organitzat per l’Ajuntament de Torredembarra; El Turista (2015), microescena guanyadora del segon 
premi del 2n Concurs de Teatre breu de la Violeta (Gràcia, Barcelona);  El darrer moviment (2017), 
microescena guanyadora del primer premi del Concurs de Teatre Arsènic–Roca Umbert (Granollers); 
Ethika (2017), microescena guanyadora del primer premi del 4t Concurs de Teatre breu de la Violeta 
(Gràcia, Barcelona) i Absència (2017), guanyadora del premi Pare Colom d’Inca 2018. 



  

Fanny Ferran és diplomada en Biblioteconomia i Documentació (Universitat de Barcelona, 1999), 
llicenciada en Història de l’Art (Universitat de Barcelona, 2004) i llicenciada en Documentació (UOC, 
2007). Ha realitzat dos cursos anuals d’interpretació al Teatre l’Escala de Barcelona (2007-2008) on ha 
representat l’obra  Després de la pluja de Sergi Belbel (2008), un curs intensiu d’interpretació (2006) i 
un monogràfic d’interpretació d’Escenes i Monòlegs (2007) a l’escola El Timbal. Ha realitzat també 
cursos amb Victoria Savelieva i Míriam Marcet. 

Entre 2008 i 2010 ha impartit el Màster oficial en Estudis Teatrals (Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Institut del Teatre) amb la presentació del treball de recerca: 
Strindberg a Barcelona (1890-1936), qualificat amb Matrícula d’Honor.  

Del 2015 al 2017 ha estudiat a La Casona i ha participat en diferents espectacles de la companyia de La 
Casona: Un, dos, tres noies (2017), Pastís de poma (2017), microescena presentada al Festival Píndoles 
(2017) i La Trobada (2018) a la Sala Barts de Barcelona. 

L’any 2010 funda, juntament amb Ramon Pros , la companyia Peixospeixeres Teatre i escriuen i 
dirigeixen les obres Has vist els peixos a les peixeres? (2010), El Judici (2014),  La llibreria màgica 
(2015),  El subsòl (2018) i les microescenes El Turista (2015) i Ethika (2017).  

Com a dramaturga ha obtingut , entre d’altres, diferents premis pels textos: Has vist els peixos a les 
peixeres? (2010), guanyadora del 2n premi de texts teatrals organitzat pel Centre Moral i Instructiu de 
Gràcia i la Fundació Festa Major de Gràcia 2010; L’Escapada (2010), guanyadora del premi de teatre 
Bambolina organitzat per l’Ajuntament de Torredembarra; El Turista (2015), microescena guanyadora 
del segon premi del 2n Concurs de Teatre breu de la Violeta (Gràcia, Barcelona);  Ethika (2017), 
microescena guanyadora del primer premi del 4t Concurs de Teatre breu de la Violeta (Gràcia, 
Barcelona) i Absència (2017), guanyadora del premi Pare Colom d’Inca 2018.



 

Juanjo Hurtado és diplomat en Magisteri. Es forma en interpretació de cine i teatre a El Plató de 
Cinema (Hospitalet de Llobregat). També realitza cursos de clown, Shakespeare, creació escènica, arts 
marcials, guitarra, cant...  

Participa com actor a diferents projectes cinematogràfics (Being an angel, Black Suit Gangsters...) i a 
diverses produccions teatrals (Tres cuentos de mala muerte, El misteriós cas que em fas, La vida de 
Brian, Se traja la Masquedia, Arsénico por compasión, Los Figurantes...).  

Ha estudiat Tècnica Meisner amb Javier Galitó-Cava i amb la companyia Peixospeixeres ha representat 
les obres El Judici (2014-2016),  La llibreria màgica (2015-2018) i les microescenes El Turista (2015) 
y Es busca company de pis net i polit (2020). 

És el cantant, lletrista i compositor del grup de música Segundo Plato. 



 

 

 

 

 

 

Teatreneu (Barcelona) (2019) 

Centre Cívic Navas (Barcelona) (2019) 

Casal Bac de Roda (Barcelona) (2019) 

Teatre del Centre Catòlic (Hospitalet de Llobregat) (2020) 

 

 

 



  

Peixospeixeres Teatre és una companyia creada l’any 2010 per Fanny Ferran i Ramon Pros amb la 
voluntat de representar exclusivament textos originals o adaptacions de textos confeccionats per la 
pròpia companyia. 
 

Espectacles estrenats 
Teatre per públic adult: Has vist els peixos a les peixeres? (2009) | La caiguda de la casa d’Usher (2011) | El 

Judici (2014) | El subsòl (2017)  

Teatre familiar: Federito (2014) | La llibreria màgica (2015) | La llibreria dels herois (2019)  

Microteatre:  El Turista (2015) | Èthika (2017) | Això serà un èxit (2020) | Es busca company de pis net i polit 
(2020) 
 
Premis 
- 2n premi de dramatúrgia en el concurs de textos teatrals organitzat pel Centre Moral i Instructiu de Gràcia i 
Fundació Festa Major de Gràcia (2010) per Has vist els peixos a les peixeres? (2010) 
- Premi de teatre Bambolina de l’Ajuntament de Torredembarra per L’escapada (2010) 
- 2n premi del 2n concurs de Teatre Breu La Violeta de Gràcia per El turista (2015) 
- Primer premi del 4t concurs de Teatre Breu La Violeta de Gràcia per Èthika (2017) 
- Premi Pare Colom d’Inca per Absència (2018). Obra publicada per l’editorial Lleonard Muntaner 
- Premi del públic del III Festival de microteatre de Cornellà de Llobregat per Èthika (2019) 
- 1r premi del V Premio de Teatro Breve “Miguel Hernández” (Orihuela) per Èthika (2019) 
- 8è concurs de Microteatre Arsènic i Roca Umbert per Es busca companya de pis net i polit (2020) 
- 1r premi del IV concurs de relats breus de Ses Salines (Mallorca) per Es busca companya de pis net i polit 
(2020) 



 

  



 

 Contacte: Ramon Pros i Fanny Ferran. 
Telèfon: 665 674 581 / 650 030 460 
 
peixospeixera@gmail.com 
@peixospeixeres  
 
Tràiler: 
https://youtu.be/_W4hdrrMjP4  
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