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Toti Toronell, en una actuació
ARXIU

TONI COROMINA

Olot

Q
uan no té actuació,
TotiToronell Pujiu-
la (Olot, 1975) tragi-
na vuit hores diàri-
es en una antiga

fàbrica, prop de la capital de la
Garrotxa, on assaja i perfila la
seva participació en les tres
companyies amb les quals tre-
balla alhora: Laitrum, Cop de
Clown i Toti Toronell.
A la Fira de Tàrrega, que

avui comença oficialment, por-
ta Despistats, amb Pepa Plana
i estrenada fa unes quantes set-
manes a Euskadi.
“L’espectacle té dos per-

sonatges antagònics: la Pepa
encarna una compradora com-
pulsiva i jo una persona expul-
sada del sistema. L’escenari
està partit en dues meitats
d’un mateix cercle. I ens riem
de les trobades fortuïtes, de les
coincidències i dels problemes
comuns”, explica Toronell.
Toronell va estrenar al juli-

ol a LondresMicro-Shakespea-
re, una coproducció de Lai-
trum amb el Royal National
Theatre de Londres.
L’obra ha estat tot l’estiu a

la capital anglesa i s’estrena a
Catalunya també a Tàrrega.
Es tracta de cinc peces tea-
trals de vuit minuts cadas-
cuna, executades en cinc tea-

trets diferents:Hamlet, Macbeth,
Romeu i Julieta, La tempesta i
Somni d’una nit d’estiu.
“En les escenificacions, una

part dels espectadors estan situ-
ats darrere d’una caixa-teatret, i
a través d’uns auriculars reben
instruccions i mouen els objectes

sense saber per què ho fan, men-
tre la resta del públic que és a l’al-
tra banda gaudeix d’un espec-
tacle ple humor, amor, intriga,
mort, venjança, crispetes, actors
que no són actors i públics entre-
gats”, resumeix.
A part d’aquestes dues nove-

tats, Toronell ofereix quan l’hi de-
manen el seu projectemés perso-
nal,Naïf, on actua sol, amb el con-
trapunt d’unmúsic: “Unviatge hi-
larant i brutal a través de les emo-
cions, amb la clara intenció de
dignificar la figura del pallasso i
portar-lo per tot el món”.
Amb LaitrummouCíclics (tea-

tre sobre rodes), Els panxuts o
Corporis.
El cuc del circ se li va desper-

tar als 14 anys, quan va començar
a fer actuacions i a formar-se
amb destacats mestres: Leo Bas-
si, Dimitri Bogatirev, Pep Mora,
Avner the Eccentric, Toni Albà,
Jango Edwards, Comediants,
Les Bubb, Manuel Lillo o Ramon
Fontseré.
Amb tot el bagatge après i amb

prop de 50 espectacles comapro-
ductor, director, actor o col·labo-
rador, considera que “ser pallas-
so és diferent de ser actor, cal te-

nir un impuls especial. El pallas-
so treballamolt les emocions i les
transmet al públic, tant les bones
com les dolentes. De tota mane-
ra, som optimistes per naturalesa
i sempre estem oberts. Com diu
Pepa Plana, ‘vivim al país del sí’”.
Es defineix com un home d’ac-

ció: “Mai no m’apunto les idees
de bomber, les processo directa-
ment i les provo a l’escenari. Els

gags surten sols, però el públic so-
vint veu coses que jo no he pen-
sat de manera premeditada. A mi
em fan riure les burrades més
esbojarrades. És la lògica il·lògica
del pallasso. A través del pensa-
ment lateral, el pallasso busca
aspectes absurds de la vida quoti-
diana”. Una de les seves frases
preferides és “Amb el lliri a la mà
i la flor al cul”.c
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“El públic sovint
veu coses que jo
no he pensat de
manera premeditada”,
diu el clown

Per als paladars que busquen
innovació, el festival ha copro-
duït una dotzena de propostes
que van d’àliens que s’assemblen
molt a emigrants (Close encoun-
ters of the different kind) a video-
jocs en viu (Thank you for dan-
cing) o laberints d’experiències
com els de Fugit, d’un clàssic del
festival, el grup Kamchàtka.c
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Toti Toronell porta a Tàrrega el Shakespeare creat per al Royal National Theatre

Lalògica il·lògicadelpallasso


