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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 18 AL 24 DE GENER 

 

 
 
 

Doble proposta d’Agrupación Señor Serrano: divendres, Mountain, un 
espectacle sobre les fake news; dissabte, Olympus: Prometheus, un 
espectacle per a infants de 8 a 11 anys. 
 
Dissabte, obertura de l’exposició de Fèlix Atmetlla a la Sala Oberta 2 

 
   

 

 
TEATRE – LAP 
THE MOUNTAIN 
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO 
Divendres 22 de gener, 19.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Un espectacle sobre les fake news (notícies falses) i una reflexió sobre el 
que és la veritat. A l’escenari, actors, performers i un set de miniatures, 
objectes i fotografies que els artistes van manipulant i projectant en una 
pantalla per crear el relat. Una proposta radical en el fons i en la forma 
que ens farà plantejar moltes preguntes. 
The Mountain combina la primera expedició a l’Everest, l’èxit de la qual és 
encara avui dia incert, amb Orson Welles sembrant el pànic al seu 
programa de ràdio “La Guerra dels Mons”, jugadors de bàdminton jugant 
a beisbol, un web de notícies falses, un dron escrutant el públic, molta 
neu, pantalles mòbils, imatges fragmentades i Vladímir Putin dissertant 
satisfet sobre la confiança i la veritat. 
Preu: 22 euros 
 
 
TEATRE - LAP 
OLYMPUS: PROMETHEUS 
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO 
Dissabte 23 i diumenge 24 de gener, 17 i 18.30 h, Teatre Principal d’Olot 
A través de figures de Lego aquest espectacle explica als nens i a les 
nenes el mite de Prometeu d’una forma atrevida i el presenta no només 
com el que va donar el foc als homes, sinó que s’hi entreveuen una 
multitud d’interpretacions. 
Un espectacle NOMÉS per a nens i nenes. Ni pares, ni mares, ni àvies, ni 
tietes… no podrà entrar ningú més que els infants. Pocs espectadors, 
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molta proximitat i una petita interacció pautada entre l’artista i el públic a 
través de preguntes i propostes de reflexió. 
Tot d’una Prometeu no és només aquell que va robar el foc als déus de 
l’Olimp per donar-lo als homes. Prometeu és el Doctor Frankenstein, 
creador de nova vida, és el pic de l’àguila que s’enfonsa en el fetge del 
quadre de Rubens, és la nau alienígena que es troba en l’origen de la vida 
a la Terra segons Ridley Scott, és el poema de Goethe, és el personatge 
del videojoc God of War II. Prometeu, com tots els mites grecs, és un 
compendi d’històries, d’interpretacions, de conceptes que s’escampen: 
creació, robatori, desafiament, evolució, autonomia, artesania, 
intel·ligència, rebel·lia, egoisme, càstig, sofriment, previsió… 
Edat recomanada: de 8 a 11 anys 
Preu: 8 euros 
 
 


