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És una coctelera explosi-
va. D’una banda, hi ha la
comèdia amb nervi de Car-
lo Goldoni –és una versió
moderna de Sirve de due
padroni–. De l’altra, hi ha
la festa que imprimeix la
música en directe que rep
els espectadors. I, per aca-
bar, hi ha la improvisació:
el joc amb el públic, mesu-
rat i sempre respectuós.
Aquesta és la fórmula
d’One man, two guvonors
que va produir el National
Theater el 2011 i que no
ha deixat de representar-
se –ja sigui a la mateixa ca-
pital britànica o fent gira
pel Japó i Austràlia!–.
L’obra, que continua en
cartell al Royal Haymar-
ket de Londres venent
tot el paper disponible,
arribarà en poques
setmanes al Teatre
Victòria, sota el tí-
tol prou contun-
dent: Un jeta,
dos jefes. Paco
Mir és l’autor
de l’adaptació i
el director, Ale-
xander Herold: ells
dos van posar a l’escenari
català Pel davant i pel
darrere, fa un grapat
d’anys. De fet, és gràcies a
aquest èxit que Anexa, El
Tricicle i Dagoll Dagom
van aconseguir els drets
d’autor –hi havia unes al-
tres set empreses estatals
que els havien sol·licitat–.
L’obra arrenca al Victò-
ria, on confia estar-s’hi
fins a finals de tempora-
da. I la gira estatal en serà
la lògica continuïtat, si es
confirma l’èxit d’arreu.

De què va l’obra? Es
tracta d’un joc d’embolics
en què un dissortat perso-
natge, per una carambola
de la vida, acaba servint
dos amos. Al darrere, hi
ha la trama d’un matri-
moni forçós entre un jove
amb pretensions amb la
filla d’una família mafio-
sa. Però tot serà a l’inre-
vés i, en la majoria de les
ocasions, el públic, que
coneix bona part de l’ar-
gument abans que els ma-
teixos personatges, podrà
comprovar com s’emboli-

ca la troca, per molt que
intenti ajudar-los.

Per què una banda ar-
renca amb música anima-
da abans que s’aixequi el
teló? És una invitació a la
festa, a deixar-se persua-
dir des d’abans del mi-
nut zero de la fun-
ció. A més, ser-
veix com a di-

vertit canvi d’escena,
ja que puntualment
també poden inter-
venir els actors musi-
calment (amb més o
menys sort, evident-
ment). La quarta pa-
ret que, convencio-
nalment, aïlla l’acció
dels espectadors es
trenca en mil bocins
també durant l’obra, ja
que són freqüents (tot i
que molt pautades) les
improvisacions. De fet,
estan més marcades
del que podria semblar,
encara que tot soni a es-
pontani. Per Mir, la comè-
dia anglesa té molt bona
resposta a la cartellera ca-
talana. I posa com a exem-
ples sèries com ara Sí, pri-
mer ministre, L’escurçó
negre i Els joves, que
triomfen en les emissions
a les cadenes catalanes
però passen inadvertides
en les estatals. La ironia
coincideix entre el públic
anglès i el català.

La feina per trobar qui
interpreti el paper prota-
gonista ha estat comple-
xa. Tant és així, que, final-
ment, s’ha optat per un
contrastat actor que viu a
Madrid: Diego Molero. Mir,
que ja hi ha treballat, està
convençut que serà un
bon protagonista, que es
complementarà amb un
repartiment que també
“ha de donar joc servint el
paper”: el joc, l’embolic,

l’enrenou sempre és
obra del jeta. Mir la-
menta que els actors

catalans que po-
drien assumir
aquest perso-
natge no tin-
guin la disponi-
bilitat necessà-
ria. Això ha fet,
que l’obra es tra-
dueixi al caste-

llà. Alguns dels
personatges ma-
fiosos parlen en
català. El protago-
nista, que s’inven-

ta un doble per dis-
simular els errors, el fa

parlar en italià. A
diferència del West

End, l’obra no es trasllada
al Brighton mafiós –és un
acudit que no s’entendria
a Catalunya, segons la re-
flexió del mateix Mir–, si-
nó a una ciutat indetermi-
nada del Mediterrani. El
que sí que es manté de
l’original de Richard Bean
és l’època: tot passa el
1963. Bean converteix els
aparts de l’actor amb el pú-

blic en improvisació. Però
aquestes respostes les uti-
litzen els altres personat-
ges per rebentar el codi de
veu interior. També es re-
marca la fonètica en la
part en què es resol l’em-
bolic i que seria menys gra-
ciosa. Mir ha decidit final-
ment abocar un arsenal de
paraules amb ch, recollint
un bon grapat de les pa-
raules que apareixen amb
ch al diccionari castellà.

La banda que ambien-
tarà el Teatre Victòria sor-
geix de la casualitat. Fa co-
sa d’un any, l’adaptador
els va descobrir passejant
pel parc Güell. És l’Amélie
Angebault Quartet. Li va
agradar com sonava i li va
comprar el disc compacte.
Quan buscaven un grup
que sonés festiu per a la co-
mèdia, li van venir al cap
les seves composicions.

‘Commedia dell’Arte’?
Goldoni juga amb les claus
de la Commedia dell’Arte.
És l’artífex de traslladar
els personatges populars a
l’escena teatral. A Un jeta
y dos jefes no hi ha joc de
màscares, ni tampoc s’hi
mantenen els particulars
moviments grotescos. Pe-
rò sí que hi ha un evident
joc del gest, una expressi-
vitat explosiva que la pale-
ta del director ha d’acon-
seguir dotar de matisos
perquè no es faci carrego-
sa. A la comèdia no hi fal-
ten trompades, però el
que ha de ressaltar és el
treball dels actors. ■
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L’equip de ‘Pel davant i pel darrere’ prepara una comèdia, que triomfa al West
End, ‘Un jeta y dos jefes’, en què embolic i música converteixen l’escena en festa

Goldoni amb música

La banda que
actuarà a la
comèdia tocava
l’any passat
al parc Güell,
segons diu Mir


