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Serà la comèdia de la temporada? Al teatre hi
ha tantes loteries com a la vida –i no diguem
com a Catalunya–, peròUn jeta, dos jefes té
molts números de la rifa per ser la comèdia de
l’any de la recuperació econòmica. I això que
té per davant el repte de desbancar del tron
de la cartellera barcelonina ni més ni menys
que l’absurd delirant d’El crèdit, de Jordi Gal-
ceran, i els Bits, mig muts, de Tricicle. Però,
d’ingredients per fer-ho, no n’hi manca cap.
Perquè, per començar,Un jeta, dos jefes –que
no us confongui el títol: l’obra que s’estrena
demà dissabte al teatre Victòria barreja con-
tínuament el català i el castellà– és una co-
mèdia musical capaç de fusionar a la perfec-

ció els satírics i divertits arquetips de l’eterna
commedia dell’arte italiana –dels personatges
de Goldoni, per ser exactes, ja que, encara que
hagi estat reescrita per Richard Bean es ba-
sa en el clàssic Arlequí, servidor de dos amos–
amb l’infal·lible humor britànic. I ara, a més,
amb l’humor català de la mà del tricicler Paco
Mir, que n’ha fet l’adaptació juntament amb
Alexander Herold, que és el director de la no-
va peça. Un equip indiscutible, el deMir i He-
rold, responsable de l’èxit a Barcelona de Pel
davant… i pel darrere, un clàssic de la cartellera
catalana a què esperen fer ara un germanet.
Per continuar, aquesta obra d’història sim-

ple però resultat genial que ésUn jeta, dos jefes
–un penques amb l’estómacmassa buit acaba
trobant feina alhora amb dos amos enemics, i
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De totes lesmàscares de la commedia
dell’arte, sens dubte lamés contemporània
ésArlecchino.Hi ha ingents estudis sobre
la commedia i les sevesmàscares. Simple-
ment cercant a través d’internet podem
trobar pàgines i enllaçosmolt ben docu-
mentats sobre aquesta invenció teatral ita-
liana que va influir en tot el teatre europeu,
i sobre lesmàscares coma tipologia d’una
manera de ser i de comportar-se en la vi-
da. A Itàlia encara podemescoltar algunes
persones que per referir-se a algú diuen
que és exactament Pantalone, omassaDot-
tore, o pocArlecchino.
Quant al nostre personatge, podem tro-

bar estudis sobre l’origen demoníac de la
sevamàscara, amb aquesta protuberàn-
cia que alguns creuen que defineix la seva
astúcia perquè és la resta d’una banya di-
abòlica i de la qual elmestre Jacques Le-
coq opinava que es tractava simplement
d’una berruga, fins a l’evolució del seu
vestit fet de pedaços, o escoltar gravaci-
ons en el deliciós bergamasc, llengua en la
qual s’expressa. I tanmateix no he trobat
res sobre el veritablemotor de l’existència
d’Arlecchino i sobre el que, almeu parer, el
converteix en terriblement contemporani.
M’ho va dir famolts anys Ferruccio Sole-
ri, el més gran intèrpret d’Arlecchino viu,
protagonista de lamítica posada en esce-
na deGiorgio Strehler, tan canviant amb
els anys com elmateix Arlecchino: “Quello
chemuoveArlecchino è la fame. Arlecchi-

no a fame” (“El quemou a Arlecchino és
la gana. Arlecchino té gana”). És la gana,
la necessitat primària per alimentar-se i
sobreviure allò que el fa discórrer, inven-
tar, mentir, ficar-se en situacions absur-
des i complicades, com acceptar contra-
tes amb dos caps, dos amos diferents –el
cas d’aquesta versió de l’obra de Goldoni–
amb dos noms diferents (curiosament,
encara que no només per això em cau sim-
pàtic Arlecchino, el seu altre doble, el que
s’inventa i no existeix, es diu Pasqual).
Podríemdir que el Pantalone, el vell co-

merciant usurer també s’incorpora al nos-
tremón contemporani a la figura de qual-
sevol especulador implacable, però brilla
mésArlecchino perquè els “Pantalons”, en-
cara que tinguinmolt poder, no són tants;
sónmés,moltsmés, els que tenen gana i ne-
cessiten agusar l’enginy per subsistir. Vaig
tenir la sort de veure a Londres lamagní-
fica versió quePacoMir estrena ara aBar-
celona i que serà, sens dubte, un èxit com
ho va ser allà. Era emocionant veure, igual
comocorrerà a Barcelona, com lamàscara,
el comportament d’Arlecchino, s’adapta-
va fins a desaparèixer en el rostre demili-
ons d’éssers humans que per a vergonya de
nosaltres, els altres, encara passen gana o
no poden portar una vida digna. Era tam-
bé emocionant sentir comGoldoni seguia
parlant als cors i continuava utilitzant els
mecanismes del riure, omplint-nos per uns
instants, de felicitat.

Lamàscara
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les contínues confusions entre la feina per
a l’un i l’altre ho duran tot cap a un diver-
tit deliri– fa tres anys i mig que arrasa a
Londres entre públic i crítica des que es va
estrenar al gris edifici de formigó del Tea-
tre Nacional Britànic al maig del 2011. Ja al
novembre d’aquell mateix any, i després de
veure que l’audiència passava força temps
doblegada a la cadira sense parar de riure,
van traslladar l’obra al sempre més llumi-
nósWest End. I allà es representa encara
avui al fastuós Royal Haymarket Theatre,
on serà la peça ambmés funcions en els
darrers 200 anys, vista fins i tot per la rei-
na Elisabet. I això que a l’obra se’n riuen –i
amb ganes– de la seva germanaMargaret.
Encara que els australians i els canadencs
no en surten tampoc ben parats.

Música, enginy i físic
Un jeta, dos jefes uneix com poques comè-
dies un text enginyós i fresc ambmoments
musicals –inclosa l’actuació en directe, ja
abans de començar l’obra i mentre el públic
va seient, d’un grupmusical real, a Barcelo-
na de l’Amélie Angebault Quartet– i una in-
terpretació molt i molt física, ambmoments
de pur slapstick, que inclouen els inevita-
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