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AVIAT PODRÀS VEURE...
Els Pastorets de La Tropa
26, 27 i 28 de desembre de 2021

27 de novembre 20:00 h
28 de novembre 19:00 h

L’AUTOR
Esteve Soler- Barcelona 1976

REPARTIMENT

Llicenciat en Arts Escèniques per l’Institut del
Teatre i la Universitat de Barcelona, fa de
professor de dramatúrgia a la Universitat de
Lleida i a la Sala Beckett, centre de creació
amb el qual col·labora des de fa més d’una
dècada.
Les seves obres han estat traduïdes a 17
llengües i s’han representat a diversos
països d’Europa i Amèrica. La seva
trajectòria literària es resumeix amb la
trilogia de la Indignació (2007) –Contra el
Progrés, Contra l’Amor i Contra la
Democràcia– i la trilogia de la Revolució
(2017) –Contra la Llibertat, Contra la Igualtat
i Contra la Fraternitat.
Com a cineasta, els seus treballs han
participat a les seccions oficials de
certàmens del prestigi de Clermont-Ferrand,
BFI London, Málaga, Sitges i el New York’s
Rooftop Films, entre molts altres
SINOPSI
Un migrant que fuig d’un camp de refugiats,
un malaurat atropellament
una foca
genocida , un empresari amb inquietuds
espirituals, una mestra de tota la vida
explicant un conte de tota la vida, i una
troballa sorprenent al menjador.
Sis petites obres que barregen horror i
comèdia .
Sis histories extravagants , inquietants, a
voltes cruels , amb uns personatges tan
reals que podríeu ser vosaltres mateixos,
que podrien ser qualsevol de nosaltres...
Personatges
quotidians,
situacions extraordinàries.

enfrontats

a

Sis visions surrealistes i contundents sobre
el progrés que no avança, el progrés que
menysprea, el mateix progrés de sempre...
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