
Travy és un homenatge a la mateixa família Pla-Solina (de 
nom artístic “la Família Travy”) i un (des)encontre entre dos 
corrents teatrals; per una banda, el clown, el teatre folklòric 
i popular. Per l’altra, les formes post-dramàtiques i meta-
teatrals. Exposa dues generacions i dos moments vitals; 
els que ja veuen el final del camí sense por i els que veuen 
el principi del mateix amb pànic.

Una família que ha tingut el teatre com a forma de ser i viure. 
Un joc entre la vida i el teatre; la mentida i la veritat.
Dos pallassos vells amb poca gràcia. Dos fills perduts en si 
mateixos, la transgressió de l’art i l’èxit. Una família de joglars 
que s’entenen més posant-se màscares que mirant-se als 
ulls. Embrancats en crear un espectacle. 
L’últim espectacle?

SINOPSI

TRAVY
de PAU MATAS NOGUÉ I 

ORIOL PLA SOLINA

Del 16/12/2022  al 15/01/2023
De dimecres a dissabte a les 20h

diumenge a les 18:30h  
 sala de baix

ESPECTACLE

Premi de la Crítica 2018 a Millor espectacle de petit format

CICLE
LA FAMÍLIA (O LA FAMÍLIA?)
DESBORDANT EL CONCEPTE I LES SEVES DERIVADES  

Durada
1h 15min

No hi ha funció ni els dissabtes 24 i 31/12, ni dijous 05/01.
Hi ha funcions extra el dimarts 20/12, el dilluns 26/12 i 
el dimarts 03/01

Recomanada a partir de 7 anys



Dramatúrgia
Pau Matas Nogué i
Oriol Pla Solina
Dramaturgista
Jordi Oriol
Direcció
Oriol Pla Solina

Repartiment
Diana Pla, Oriol Pla Solina, 
Quimet Pla i Núria Solina

Escenografia i vestuari
Sílvia Delagneau
Il·luminació
Lluís Martí
So
Pau Matas Nogué
Moviment
Laia Duran
Ajudant d’escenografia i 
vestuari
Oriol Nogués
Assessora lingüística
Neus Nogué Serrano
Mobiliari
Pascualín i Tallers Jorba-
Miró
Confecció de cortines
Les Godets

Maquinista
Antonio del Moral (Tonetti)
Fotografia
Kiku Piñol
Ajudant de direcció i 
regidoria
Jordi Samper
Direcció de producció
Josep Domenech
Producció executiva
Clàudia Flores i Jordi 
Samper

Agraïments
Irene Escolar, Jordi Juanet 
‘Boni’, Cèlia Rovira, Roser 
Tintoré i Alvaro Guerrero 
‘Alvarito’

Dedicat a la gent de Teatre 
Tot Terreny, Vesper, al Júnior 
Duran i a la Viqui

Una producció de Bitò i la 
Família Pla a partir de la 
producció original del Teatre 
Lliure

Amb la col·laboració de Teatre 
Sagarra

FITXA ARTÍSTICA

Fo
to

gr
afi

a:
  K

ik
u 

P
iñ

ol



TEXT DELS DRAMATURGS

Un adeu com a salutació. Un forat al budell. Podríem posar una 
mica més de música, si us plau? La càrrega que suposa no 
marxar mai del clan i no viure’s un mateix a fora és insostenible. 
Caminarem entre el desordre. Perquè això és un caos. Ens 
taparem els ulls durant la caiguda perquè caurem. Tots quatre. 
Serà un últim intent. Cremarem el piano de casa i des de les golfes 
del cervell farem un pas. Un salt. Serem un ocell en flames. La 
celebració com a funeral. Mira’ls: s’agafen les mans per travessar 
les cendres. Seré una papallona fugint d’un incendi.

Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina

CICLE LA FAMÍLIA (O LA FAMÍLIA?)
DESBORDANT EL CONCEPTE I LES SEVES DERIVADES

La família és un concepte tan complex com antic. Una 
estructura social i una font de sentit en constant transformació, 
qüestionament, reinvenció i canvi, que emmarca com ens 
relacionem, ens comuniquem i convivim amb el nostre entorn.

Què és la família? Quina és la seva dimensió política, econòmica? 
I la seva dimensió sociomaterial, pragmàtica i encarnada? Com 
dona forma a les nostres vivències? Com la formem a partir 
d’aquestes vivències? Ens podem desprendre de la família? Ens 
en volem desprendre? Com s’hi defineixen els rols dels seus 
membres? Com anar més enllà del mandat heteronormatiu i 
trastocar les seves estructures de desigualtat? Podem practicar 
altres formes de filiació, cures, reciprocitat i comunitat més enllà 
del model hegemònic de la família? Tota persona té els mateixos 
drets respecte la família?

Es poden respondre aquestes preguntes? No ho sabem, però us 
proposem una aproximació artística i acadèmica que ens permeti 
desbordar i re-brodar algunes de les certeses i demandes sobre 
aquesta noció antiga i contemporània, col·lectiva i personal.

Organitzen
Sala Beckett i UOC

Taula rodona
10/01/2023
Imaginaris de família
amb Oriol Pla Solina, Pau Matas Nogué, Natàlia Cantó-Milà 
i Daniel López
Cicle La família (o la família?)

Trobades postfunció
El Repàs: rememoració, esmena, àpat
Homenatge al teatre independent dels anys 70.
Dimecres 04/01  -  Amb la Família Poltrona, a la Sala de baix
Dissabte 07/01  -  Amb la Família Galindos, a la Sala de baix
Diumenge 08/01  -  Amb la Família Escarlata, a la Sala de baix
Diumenge 15/01  -  Amb Els Comediants, al Menjador de la 
Beckett

ACTIVITATS RELACIONADES AMB TRAVY



Temporada 2022/2023
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat 
T.: 93 284 53 12 • info@salabeckett.cat
Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que passa a la Beckett!  

 SalaBeckett •  @ salabeckett •  salabeckett

Amb el suport de:

Amb la patrocini de:

PROPERAMENT

Del 15/12/2022 al 08/01/2023
La gran farsa
de Santiago Fondevila
Direcció: Ramon Simó
Repartiment: David Bagés, Jordi Martínez, Santi Ricart i 
Xavier Ripoll 
Una producció de Cassandra Projectes Artístics, Santiago 
Fondevila i Temporada Alta

EN CARTELL

Compra d’entrades a
www.salabeckett.cat

Del 18/01 al 19/02/2023
Asesinato de un fotógrafo
de Pablo Rosal
Direcció: Ferran Dordal i Lalueza
Repartiment: Pablo Rosal 
Una producció de la Sala Beckett 

Del 25/01 al 19/02/2023
Animal negre tristesa
d’Anja Hilling
Traducció: Maria Bosom
Direcció: Julio Manrique
Repartiment: Guillem Balart, Màrcia Cisteró, Mia Esteve, 
Norbert Martínez, Jordi Oriol, Mima Riera, David Vert i 
Ernest Villegas 
Una producció de la Sala Beckett i el Teatro Español

ATENCIÓ!

Aquest espectacle diposa de servei d’acollida d’infants 
durant les representacions de diumenge. 
Més informació: www.salabeckett.cat


