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Dir, d’entrada, que Un jeta, dos 
jefes és un entreteniment molt 
ben vestit i amb una sèrie de 
gags realment divertits, tot i que 
el conjunt no provoqui l’allau de 
riure que es proposa. Un 
entreteniment on l’exageració 
regna per totes bandes. L’obra 
pren com a punt de partida –el 
plantejament, i res més– el 
famós text de Carlo Goldoni Il 
servitori de due padrone, del qual 
n’hem vist alguna magnífica 
versió entre nosaltres. A la 
commedia dell’arte el perfil dels 
personatges és tan important 
com la trama, que sol ser un joc 
d’equívocs i embolics amb 
històries d’amor pel mig. 

L’arlequino del britànic 
Richard Bean, autor de l’obra, 
és un pallasso contemporani a 
qui dóna vida l’actor madrileny 
Diego Molero, dotat d’una gran 
capacitat d’empatia amb el 
públic i de molts recursos 

humorístics. Un bon pallasso. El 
seu personatge i la seva feina 
condueixen l’espectacle, 
entremesclat per unes quantes 
cançons del quartet Los jetas 
per animar la festa teatral. 

A Un jeta, dos jefes no hi ha 
finezza sinó exageració, i 
aquesta no sempre funciona 
com caldria malgrat la versió de 
Paco Mir, ben lligada però poc 
afilada. En un molt adequat 
espai escènic de Jordi Bulbena 
que recorda el dibuix de certs 
còmics, el conjunt d’actors està 
prou bé amb un estil 
interpretatiu desbocat. Molt bo 
el Marlon de Toni Gonzaléz amb 
la seva perruca hamletiana i 
tremendament simpàtic el 
Mario/Maria de Mireia Aixalà, 
així com perfecte l’advocat 
Tomàs de Jordi Serrat, la 
concupiscent Loli de Maria 
Lanau i les entrades de l’altre 
pallasso de la funció, Miner 
Montell. L’embolic acaba bé i 
amb festa. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU L’obra fa tres 
anys que triomfa a Londres. Ja no estem acostumats a veure 

muntatges com aquest, amb 
grans històries explicades a foc 
lent, amb un actor per 
personatge, cosa que ens 
permet veure com creix, com 
canvia. L’obra de Brian Friel té 
aquesta capacitat irlandesa de 
captivar-te a nivell melancòlic, 
de fer-te oblidar de tot el que 
has viscut abans d’entrar al 
teatre. Amb el director, Ferran 

Utzet, que t’acarona amb un 
guant de vellut a través de les 
mirades del Tinent Yolland (Ivan 
Benet), la bogeria del mestre 
Hugh (Ramon Vila) o la 
transformació emocional 
d’Owen (David Vert) Ens parla 
d’Irlanda, 1833, i potser li sobra 
el to pedagògic, amb els aparts 
històrics. I parla de nosaltres, 
no del país, sinó de les 
emocions que sentim, el bé i el 
mal, l’amor i el compromís. Una 
gran funció! –A. Gomila

NOTA AL PEU Fixeu-vos en 
l’expressivitat d’Ivan Benet. 

Un jeta, dos jefes

Translations

Teatre Victòria  
Sense data de comiat

Biblioteca de Catalunya  
Fins al 9 de març

Quatre i un fan cinc. Però a 
Dones com jo les parts no 
sumen. Les quatre actrius de T 
de Teatre i el dramaturg-director 
Pau Miró no aconsegueixen 
junts reeditar l’èxit que cada un 
havia assolit per separat. Elles 
amb la seva empresa conjunta 
artística amb autors com Plana, 
Daulte o Sanzol; ell en el seu 
camí teatral per trilogies. Amb 
aquest títol tanca la que havia 
començat amb l’excel·lent Els 
jugadors.

És possible que amb el pas de 
les funcions els elements 
s’integrin millor, però a l’estrena 
la sensació va ser la d’un 
compromís sense repartiment 
de beneficis. ¿Estès a explicitar 
les crisis vitals dels 
personatges? El conflicte que 

viu el d’Agatha Roca –gran 
actriu– funcionaria millor en el 
misteri. Encara que cal 
reconèixer que batega en el fons 
de l’obra un patetisme nihilista, 
expressat perfectament amb 
Donna Summer. –Juan Carlos 
Olivares

NOTA AL PEU Pau Miró ha 
tancat una altra trilogia. 

Dones com jo

Teatre Romea. Fins al 16 de març
DE LA SETMANA
L’OBRA

ELS DETALLS

PACO MIR 
Una versió que llisca bé però 
poc afilada de Paco Mir i un 

entreteniment reeixit, tot ell dominat 
per l’exageració característica de la 

commedia dell’arte.

DIEGO MOLERO 
L’actor madrileny Diego Molero 

demostra ser un bon pallasso que 
recorda l’arlequino de Goldoni. Però 

és el líder que necessita aquest 
espectacle?
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