La sèrie-web PEIXOS triomfa a Internet!!
La primera en Llengua de Signes Catalana subtitulada en tres idiomes.

Què es Peixos?
PEIXOS és un projecte audiovisual, una sèrie-web que ofereix, en aquesta primera
temporada, nou capítols en torn als deu minuts de durada. És la primera sèrie feta al país
en Llengua de Signes Catalana. La sèrie-web, entre la comèdia i el thriller, narra una
història de refús i acollida on descobrirem els costums, la llengua i les particularitats socioculturals de la Comunitat Sorda. La pròpia producció de PEIXOS ha significat una
veritable experiència d'integració, ja que ha estat realitzada per un equip mixt de persones
sordes i oïdores.
PEIXOS ha estat realitzada sense cap ajut públic o privat.

La sèrie
PEIXOS narra un bocí de vida de tres joves molt diferents que són obligats a conviure per
les circumstàncies. Junts provaran de descobrir un fosc secret que ha amagat la
Comunitat Sorda durant segles. Amor, misteri, riures, plors i sorpreses us esperen a la
primera temporada de PEIXOS.

Qui són els Peixos?

Tito

Laura

Cesc

És un jove ja no tan jove,
innocent i maldestre a
parts iguals, estudia
interpretació de llengua de
signes amb la intenció de
sorprendre i recuperar la
seva ex. Viurà un viatge
d’iniciació i coneixement
pels camins enigmàtics de
la Comunitat Sorda.

Veïna i millor amiga de
Tito. Militant nata. Estima
molt als animals i les
verdures, però només es
menja les segones.
Combina la meditació zen,
el xamanisme selvàtic i les
teràpies naturals amb les
seves ambicions polítiques
revolucionàries i la lluita en
vers qualsevol injustícia.

Company de pis de Tito.
Persona elegant per dins i
per fora, sap força d’Art i
d’Història. Ningú fa sushi
com ell a Occident. Es
troba pròfug de la justícia
per un petit malentès que
implica l’assassinat del
director del Museu del
Prado i la desaparició d’un
quadre de Goya.

Fitxa tècnica
Direcció i edició: Pablo Navarro.
Guió: Pablo Navarro, Sam Campos i Frank Vidiella.
Ajudant de direcció: Anna Domènech.
Equip artístic: Frank Vidiella, Sam Campos i Alícia Sort.
Equipo tècnic: Federico Osorio, Ramon Cervera, Joan Manuel Monterde, Pedro Molla i
Rafael Tirado.
Producció: Anna Domènech.
Ajudants de producció: Triana Chavarría, Anna Armadà i Frank Vidiella.
Efectes especials i ajudant d’edició: Federico Osorio.
Ajudant de muntatge: Andrés Vila
Escenografia: Pedro Molla i Frank Vidiella.
Grafisme: Iban Baena, Federico Osorio, Ramon Cervera i Norman Ramone.
Web, Mèdia i distribució: Natàlia Corrales.
Traducció: Mima Salafranca.
Subtítols: Josep Maria Milla.

Info i contacte
Facebook: Peixos la sèrie-web
YouTube: Peixos la sèrie-web
Instagram: Els_Peixos
www.elspeixos.com
info@elspeixos.com

