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OLYMPUS KIDS 
És en projecte teatral basat en una visió crítica i disruptiva dels mites grecs destinada 
exclusivament a un públic de 7 a 11 anys. Mitjançant una mirada complexa, atrevida i 
multi-referencial, el projecte proposa tres peces independents de 55 minuts 
posades en escena a través d’un narrador que manipula maquetes, figures, diverses 
càmeres de vídeo en directe i recursos en línia. Olympus Kids és un projecte paral·lel 
de l’Agrupación Señor Serrano.  
 
Què passa quan presentem un mite grec davant els ulls de nenes i nens? Què passa en 
la seva ment quan senten parlar per primera vegada de Prometeu, les Amazones, 
Hèracles, Demèter, Zeus o Hipòlita? Olympus Kids s’apropia dels mites grecs per posar 
en qüestió temes clau dels nostres dies, a partir de referents actuals, i per debatre 
obertament sobre aquests des d'una mirada crítica i allunyada de respostes fàcils. Per 
això, les tres peces que componen el projecte Olympus Kids canvien el focus 
tradicional amb què els mites van ser creats (sovint amb una base misògina, brutal i 
classista) i els expliquen des d'una perspectiva que els qüestiona, els actualitza i els 
dóna la volta. 
 

Olympus Kids es presenta a través d'un llenguatge clar i molt visual on s'alternen 
moments de narració amb altres de reflexió i debat obert amb les nenes i els nens del 
públic. Per tal de fomentar entre ells el plaer de ser espectadors autònoms, el projecte 
està concebut sense la presència d'adults a la sala. 
 
COM  
Olympus Kids es formalitza a partir d'un principi de lleugeresa, portabilitat i mobilitat. 
Un storyteller / performer equipat amb un ordinador, una càmera de vídeo, una taula i 
un projector. El performer presenta la història barrejant la narració oral amb la 
manipulació de figures en miniatura i peces de jocs de construcció com a protagonistes 
a través de la càmera de vídeo, tot això realitzat en directe. A més, diferents 
digressions acompanyen la narració, proposant en la projecció passejades a través de 
google maps fetes en directe, la presentació de quadres clàssics, captures de còmics, 
fragments de pel·lícules, superherois, conceptes artístics o científics connectats amb el 
mite que s'està explicant, etc. Es dona peu a la interacció pautada del performer amb 
els nens a través de preguntes i de propostes de reflexió.   
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PROMETEU 
Diu el mite que Prometeu és castigat per Zeus per haver donat el foc als humans, 
alliberant-los així de la seva animalitat. Una àliga devorarà eternament el fetge de 
Prometeu per haver desobeït el cap de l’Olimp. Encara que podríem dir que una àliga 
devorarà eternament el fetge de Prometeu per haver donat a la humanitat una segona 
oportunitat amb un acte solidari.  
 
És Prometeu un sabotador que mereix el seu càstig o algú que es posa en perill en 
primera persona per rebel·lar-se contra els poders despòtics perseguint un bé 
col·lectiu? Com es relaciona el mite original amb la reinterpretació feta per Mary 
Shelley a través del seu doctor Frankenstein? Les normes s’han de respectar sempre? I 
si una norma és injusta? Qui decideix què és injust i què no? Cal castigar algú que 
incompleixi una norma? Què passa si incomplim una norma amb un propòsit just? I si 
no sabéssim que existia aquesta norma? Qui són els Prometeus del nostre temps? És 
fascinant veure la ment dels nens brillant pregunta rere pregunta. 
 
La primera peça d’Olympus Kids té com a protagonistes a Prometeu i a Zeus, al Dr. 
Frankenstein i a la seva criatura, i a Julian Assange i a Scotland Yard. 
 
Estrena a la Sala Becket de Barcelona el 19 de desembre de 2020. 
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AMAZONES 
Fa més de tres mil anys, un grup de dones va crear una societat particular a les 
llunyanes costes del Mar Negre. Una societat formada només per dones lliures, amb un 
esperit comunitari i guerrer, disposades a defensar un ordre diferent. Les Amazones.  
 
Per què van creure les amazones que necessitaven crear una societat sense homes? 
Per què els herois masculins de l’antiguitat reaccionaven de forma agressiva davant 
d’aquesta societat alternativa? És lícit l’ús de la violència per defensar-se dels atacs 
externs? O la defensa de les pròpies opinions i les revoltes contra les injustícies han de 
ser sempre pacífiques? Nenes, nens, som tots iguals o hi ha alguna cosa que ens fa 
diferents? I… per què el riu Amazones porta precisament aquest nom?  
 
La segona peça d’Olympus Kids té com a protagonistes a les Amazones, a Pussy Riot, a 
les Guerrilla Girls, a les manifestants del mocador verd d’Argentina, a les vestides de 
negre de Polònia o a les de lila del 8 de març. A elles i a tots els seus antagonistes, 
d’Hèracles a Vladímir Putin, al veí del 5è 2a.  
 
Estrena a la Sala Beckett de Barcelona el 10 d’abril de 2021. 
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DEMÈTER 
Demèter equilibra la natura. Entre els boscos salvatges i la terra conreada, entre les 
estacions on la terra és estèril i aquelles on la natura reneix. Demèter controla aquest 
equilibri pel bé de tots. Un dia el rei Erisícton construeix una gran taula on poder 
convidar tots els membres de la comunitat. Per fer-ho, talla una alzina protegida per 
Demèter. I fent-ho desencadena la ira de la deessa. Demèter castiga Erisícton a patir 
una fam sense fi, com més menja, més fam té. Així, desesperat, Erisícton es veu 
abocat a devorar sense fi, sense mai saciar-se, portant-se la ruïna a ell mateix i a tota 
la comunitat.  
 
Sabem que els recursos naturals són finits, però què justifica i què no l’explotació 
d'aquests? En quina mesura? És legítim desbrossar un terreny per plantar enciams? I 
talar una sequoia per construir un pont? I guanyar-li terreny a la selva per plantar la 
soja que alimenta el bestiar? Quin és el límit si és que n’hi ha? Quin és l’equilibri?  
 
La tercera peça d’Olympus Kids té com a protagonistes a Demèter, Erisícton, els 
boscos d’alzines, la desforestació amazònica, les botigues de roba low-cost, els telèfons 
mòbils i l’extermini d’animals per fer les hamburgueses del súper. 
 
Estrena al Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque de Madrid el 17 de desembre de 
2021. 
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CRÈDITS DEL PROJECTE 
Dramatúrgia i direcció: Olympus Kids  
Performer: Jofre Carabén  
Música: Roger Costa Vendrell  
Realització de maquetes: Lola Belles  
Fotografia: Leafhopper project  
Management: Art Republic 

 
Amb el suport de: 
Departament de Cultura de la Generalitat, Sala Beckett i Centro de Cultura 
Contemporánea CondeDuque i la Mostra Igualada. 
 
Productor de la versió anglesa de Prometeu: 
Carlow Arts Festival, Irlanda 
 
Productors de la versió francesa de Prometeu: 
Association Créa – Scène conventionnée d’intérêt National «Art Enfance Jeunesse» 
(França) i La Bâtie-Festival de Genève (Suïssa) 
 
Productors de la versió italiana de Prometeu: 
Teatro Stabile di Bolzano i Centro Servizi Culturali Santa Chiara (Trento). 
 
 
WE LOVE LOGOS 
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PREMIS 
Prometeu:  
Premi a l’espectacle més innovador, FETEN 2021, Xixó  
Drac d’Or a l’espectacle més innovador, Fira de Teatre de Lleida 2021. 
Drac d’Or Julieta Agustí al millor espectacle, Fira de Teatre de Lleida 2021. 
 
CONTACTE 
Contractació 
info@artrepublic.es  
Producció  
info@olympuskids.com  
Tècnica 
tech@olympuskids.com  
 
 
www.olympuskids.com  
 
 
 
 
 
 


