
24

ON BARCELONA — 19 D’OCTUBRE DEL 2018

M I R A R

teatre

DELICIOSA 
FAMÍLIA ‘TRAVY’
Oriol Pla orquestra a l’Espai Lliure  
un preciós cant d’amor a la família,  
al teatre i a la vida acompanyat pels seus 
pares i la seva germana. Humor,  
humanitat i talent. Una joia

V 
a com un coet, però manté els peus a terra. Ca-
tapultat com la gran revelació teatral dels úl-
tims anys amb Ragazzo, Be god is i La calave-
ra de Connemara, i a la televisió com a 
protagonista de la sèrie El día de mañana, Oriol 
Pla Solina (Barcelona, 1993) ha recorregut als 
seus, de la seva família, per a l’encàrrec del 
Teatre Lliure d’escriure i dirigir una obra. Que-
da clar que a l’actor ni l’escumós anunci d’Es-
trella Damm li ha pujat al cap. Allà hi ha, repre-
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sentant Travy a la petita sala de l’Espai Lliure amb els 
seus pares, Quimet Pla –cofundador de Comediants– 
i Núria Solina –bregada també al carrer amb la com-
panyia Picatrons– i la seva germana, la Diana, també 
actriu. Una delícia imperdible sobre una família de 
«joglars», la dels Pla-Solina. 
 D’entrada, l’Oriol –que firma la dramatúrgia amb 
Pau Matas– es marca un solo de clown antològic so-
bre el monstruós preu de l’estressant èxit. El fill 
pròdig aparca la fama i torna a casa per revolucio-
nar-la amb la seva intenció de muntar un espectac-
le juntament amb el seu clan. Els pares desperten de 
cop de la seva letargia i crisi artística –«mastegaven 
les hores» incapaços de trobar un bon gag–, i repre-
nen il·lusionats el seu ofici, buscant la inspiració en 
les seves arrels, la tradició joglar i la comèdia de l’art, 
mentre la germana renega del nas de pallassa i 
s’aplica a experimentar amb la performance i les 

L’ÀMBIT ARTÍSTIC I L’HUMÀ 
S’ALIEN EN L’OVACIONAT 
DEBUT COM A DIRECTOR  

DEL GENIAL ACTOR

ROS RIBAS

acrobàcies. Passat i present de les arts 
escèniques en un pols atapeït d’hu-
mor, enginy i humanitat que reivindi-
ca el que és artesanal, l’herència tea-
tral i la llibertat de l’artista. 
 Les rialles inunden la platea, però 
també l’emoció esquinçadora en els 
seus girs dramàtics, en un preciós cant 
d’amor a la família, al teatre i a la vida. 
A destacar, els diàlegs entre els proge-
nitors –«no et canso»; «no t’escolto gai-
re, la veritat». 

UNA  VIDA  ENTRE  GAGS 

Alguns textos són pur sentiment, com el 
monòleg final de la mare, commovedo-
ra lliçó de vida: «Hem rigut molt, m’ho he 
passat bé amb tu i els nens. Ens pene-
dim del que no fem, però tu i jo vam fer 
moltes coses... No vam poder complir 
del tot els nostres somnis... però el meu 
somni era aquest. Triomfar és ser jo 
mateixa. Fer el que em doni la gana...». 
I  això mateix ha fet el seu fill i tots ells, 
ara al Lliure. «No tothom sap fer el ridí-
cul», deixa anar Quimet Pla, entranya-
ble. Ell també té els seus moments de 
glòria, com el hamletià ¿ser un ou o no 
ser-ho? que declama mentre cuina una 
truita en un fogó elèctric que pretén en-
cendre amb un llumí. Brillant.  
 Els ha sortit, sota la batuta prete-
sament caòtica de l’Oriol, un espec-
tacle rodó. Tan rodó com la síndria 
 –brutal metàfora del més íntim– 
amb què carrega el pare durant la 
funció. Les ovacions del públic dret 
són el premi a una obra nascuda des 
del cor, i un talent immens, a la qual 
desitgem llarga vida. —

Travy  
Teatre Lliure  

(Montjuïc / Espai Lliure) 
Dramatúrgia 

Pau Matas i Oriol Pla 
Solina 

Direcció 
Oriol Pla Solina 
Repartiment 

Diana Pla, Oriol Pla, 
Quimet Pla, Núria Solina

EL+
Una joia que no s’ha  
de perdre. Original, 
entranyable, divertida, 
emotiva... Meravellosa.

EL-
Compte amb les orelles 
al final. La petita  
sala amplifica el soroll, 
tot i que no és tan  
potent com  
en altres obres.
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