
 
 

PRIMER ESPECTACLE DE LA TEMPORADA 

Travy amb Oriol Pla, única funció programada després de la 

seva temporada al Teatre Lliure  

L’espectacle està dirigit per Oriol Pla i compta amb pare, mare i germana 

de l’artista  

Un muntatge carregat d’humor i tendresa amb un llenguatge clown, de 

teatre de l’absurd 

Salt 21/01/19 – El Teatre de Salt inaugura temporada, el proper diumenge 27 de gener 

a les 18 h,  amb un dels espectacles més aclamats de la cartellera barcelonina: Travy. 

La història d’una família de pallassos, la de l’Oriol Pla, que decideix pujar junta sobre 

l’escenari en un producció del Teatre Lliure amb dramatúrgia de Pau Matas.  

Un espectacle únic que arriba després que Oriol Pla hagi  rebut diversos 

reconeixements pels seus papers en teatre, cinema i televisió: millor actor secundari 

dels premis Gaudí 2018 per Incerta Glòria i tornat a nominar enguany per Fedra, entre 

altres. 

A l’espectacle cadascú s’interpreta a si mateix. Amb Quimet Pla un dels fundadors de 

Comediants, i Núria Solina, cocreadora de companyies com Circ Cric, Travy és una oda 

al teatre a càrrec d’una estirp que porta les arts escèniques gravades al seu ADN. 

Segons Oriol Pla “un homenatge i reflexió al teatre popular, en el punt on es creuen: la 

família que fa teatre”. 

La trobada escènica ha estat àmpliament aplaudida per la crítica i el públic en la seva 

curta temporada al Teatre Lliure de Montjuic. Ara arriba, en una ocasió inèdita a 

Catalunya, al Teatre de Salt on es podrà veure en una funció que es preveu que sigui la 

única de la gira de l’espectacle.  

Postfunció en família  

Després de l’espectacle la família Pla Solina oferirà una postfunció organitzada per El 

Club, el club d’espectadors de la Fundació La Ciutat Invisible  

 

PREMSA:  Maria Noguer   maria@bito.pro  972 40 20 04 Ext.105 

Descàrrega de fotos i imatges a www.teatredesalt.cat (premsa) 
 

El teatre de Salt, és un equipament de l’Ajuntament de Salt gestionat per: 

mailto:maria@bito.pro
http://www.teatredesalt.cat/

