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Del West End a BCN
El Victòria acollirà ‘Un jeta, dos jefes’, versió d’un clàssic de 
Goldoni de la National Theatre que acumula dos anys d’èxit a Londres

«És una comèdia 
amb un ritme que 
no dóna descans», 
diu Paco Mir, que 
firma l’adaptació

La festa dura més de dos anys. Des 
del maig del 2011, en concret, quan 
la National Theatre va estrenar una 
versió d’un clàssic de Goldoni, Arle-
quí, el criat de dos amos. One man, two 
guvnors va seguir una ruta habitu-
al a Londres i del teatre públic va 
passar al setembre al West End, al 
Royal Haymarket, on fins i tot la 
reina d’Anglaterra i el seu marit 
(ell de forma més evident) han dis-
frutat d’un embolic hilarant que 
aterrarà al Victòria a mitjans de ge-
ner. Un jeta, dos jefes és una de les 
grans apostes del curs teatral bar-
celoní. Déu n’hi do, per exemple, 
comptar en aquests temps amb un 
elenc d’11 actors i 4 músics.
 Si Goldoni va escriure la seva pe-
ça a mitjans del segle XVII, Richard 
Bean va traslladar la trama fins 
al 1963, moment en què situa un 
guardaespatlles amb un nou cap 
després d’haver estat acomiadat 
de la seva banda. Ara està a les or-
dres d’un jove, en realitat una do-
na, que usurpa la identitat del seu 
germà... ¡a qui va assassinar el seu 
nòvio! Dino, així es diu el guardaes-
patlles del Victòria, treballarà tam-
bé per a aquell nòvio homicida sen-
se que cap dels dos ho sàpiga.
 «És una obra clàssica; fa qua-
tre segles que funciona. L’adapta-
ció que s’ha fet al 1963 permet una 
gran festa al teatre», avisa el trici-
cle Paco Mir, que firma l’adaptació 
del Victòria que dirigirà Alexander 
Herold, amb qui ja va muntar la 
triomfal Pel davant... i pel darrera. 
Aquesta festa arriba per l’esbojar-
rada trama i per la música en direc-
te d’un grup seixanter.

Guardaespatlles caradura

Dins d’una comèdia coral, aquest 
guardaespatlles caradura atrau to-
tes les mirades per la seva comici-
tat i contínua interacció amb l’es-
pectador. L’actor gal·lès Owen Art-
hur encarna ara (James 
Corden el va estrenar al 
National Theatre) el rol 
d’aquell golafre guardaes-
patlles en un exercici pro-
digiós de gestualitat cama-
leònica.
 La dimen-
sió del perso-
natge va por-
tar a un minu-
ciós càsting 
dels produc-
tors (Anexa, 
Tricicle i Da-
goll Dagom) 
d’una cara co-
neguda que no 
van trobar per proble-

mes d’agenda. «Al final vam esco-
llir Diego Molero, que va fer amb 
mi a Madrid La venganza de Don 
Mendo. És un one man show amb 
simpatia natural, capaç d’explicar 
acudits i d’interactuar amb el pú-
blic», explica Mir, que per situar la 
dimensió del personatge recorda 
que Ferruccio Soleri el va fer amb el 
Piccolo de Milà «fins als 70 anys».
 Molt més casual va ser la troba-
lla de la banda. Mir va descobrir fa 
un any la cantant francesa Amélie 
Angebault mentre actuava amb 
el seu grup de músics de carrer al 
parc Güell. «Em va agradar mol-
tíssim», recorda. Temps després va 
veure que encaixava en l’estil mu-
sical d’Un jeta, dos jefes.
 Mir també ha fet un altre tipus 
d’ajustaments amb la seva adapta-
ció. «Es tracta de passar els gags 
culturals, els jocs de paraules, al 
nostre entorn». Tot per mantenir 
tant l’empremta de la comèdia 

de l’art de Goldoni com la de 
l’slapstick que impregna la del 

West End. «És una comèdia 
amb un ritme que no dóna 
descans. L’espectador pot 

pensar, però no ha de te-
nir temps per reflexi-
onar. Llavors sortiria 
fora de l’obra i veu-

ria els trucs». H

33 Personatge 
enorme 8 Diego 
Molero, el penques 
d’una comèdia de 
manual.

                                

Diego Molero lidera 
el repartiment d’11 
intèrprets en una 
obra amb un grup 
de música dels 60

pels aeroports» a l’emotivitat de Dins 
d’aquest iglú, Vos estim a tots igual i la me-
lancòlica Alegria. Amb Holidays va ar-
ribar un moment de lluïment guitar-
rístic per a l’ideòleg del grup, Joan Mi-
quel Oliver, sempre circumspecte, si 
bé el protagonisme en aquesta peça 
se’l va endur el públic, que va cantar 
una estrofa sencera d’una tirada, la de 
«No em fas por, Carmen Consuelo»...

LLETRA PREMONITÒRIA / Pau Debon tam-
bé va actuar a consciència, és clar, 
sense canviar el característic tempe-
rament suau, que dóna a les cançons 
una pàtina humanista desarmant. 
Es va enfrontar sol al teatre cantant 
a cappella Cartes a Ramiro per passar-se 
després al rap-metal, o quasi, a Astro-
nauta rimador. Va dedicar Bamboo «als 
menuts i menudes» que segueixen el 
grup i es va adaptar al tempo desenfa-
dat de Me sobren paraules, una cançó 
de Lamparetes (2011) que conté una 
estrofa que al seu dia vam passar de 
llarg i que és premonitòria. «Me so-
bren paraules / però no tenc res a dir 
/ (Cadàver, pitufo) / Me sobren parau-
les / D’aquí a dos anys me retir». ¿Ad-
vertència encriptada? Casual o pre-
meditat, aquest moment de la lletra 
va ser acollit al Principal amb excla-
macions de negació.

 Sense sortir d’aquell disc, va cau-
re la poderosa Coses modernes i el gest 
de complicitat  sarcàstic d’Illes Bale-
ars. Debon la va presentar amb iro-
nia, desitjant que es converteixi en 
una fita per als turistes que vinguin 
a l’arxipèlag «en els pròxims 15 o 20 
anys». 

PRIMERES CANÇONS / Els dos primers 
discos, generalment poc citats a l’ho-
ra de glossar els grans moments del 
grup, van tenir quota en el repertori. 
Van renéixer Canta, Focs artificials i A 
Rússia, reflexos d’un grup que apun-
tava maneres sense encara haver tro-
bat la seva identitat més distingible. 
A Tots els mecanismes, Debon va forçar 
la seva veu amb un histrionisme des-
bocat i, al seu terme, va presentar els 
seus companys per última vegada. 
Prolongades ovacions.
 I una altra singladura èpica, la 
del «submarí monoplaça», Batiscafo 
katiuscas, antesala d’una tanda de bi-
sos que va avançar, en un clima de 
festí, a través de gestes com Alpinistes 
samurais, Wa yeah i Calgary 88 fins a to-
car sostre amb un reflex del primer 
disc rumb a Viure sense tu. Paraules 
d’agraïment. «Per estar amb nosal-
tres tots aquests anys». Molts amics 
sobre l’escenari, inclosa la inspira-
dora i real Antònia Font. I una estro-
fa flotant en l’aire. «Dolça besada, te 
gust de que s’acaba / Punt i principi 
de viure sense tu». ¿Viure sense Antò-
nia Font? Intentarem superar-ho. H 

Pau Debon va desitjar 
que ‘Illes Balears’ es 
converteixi en una fita 
per als turistes dels 
pròxims 15 o 20 anys 

DIARI DE MALLORCA / PERE ANTONI RAMIS

J Els tres concerts van 
començar amb la mateixa 
escena: Pau Debon estenent 
davant de tot de l’escenari, de 
cara al públic, una samarreta 
verda amb la consigna Crida!, 
emblemàtica de la rebel·lió 
contra el TIL, la llei del 
Tractament Integral de 
Llengües, segons la qual el 
Govern de José Ramón Bauzá 
pretén imposar un trilingüisme 
que, segons la comunitat 
educativa, perjudica el català.

J Fins i tot sent un grup poc 
procliu als posicionaments 
polítics, Antònia Font s’ha mullat 
en aquesta qüestió, i l’octubre 
passat va prendre part en un 
concert a Porreres (Mallorca) 
contra el TIL i les retallades en 
educació en què també van 
prendre part Oliva Trencada, 
Anegats i Oprimits.
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