
ARRIBA A BARCELONA ‘UN

JETA, DOS JEFES’, L’ADAPTACIÓ

DE PACO MIR I ALEXANDER HEROLD

D’UN DELS DARRERS GRANS ÈXITS DE LA

COMÈDIA BRITÀNICA, UNA PRODUCCIÓ

DEL TEATRE NACIONAL QUE FA RIURE

LONDRES DES DE FA TRES ANYS

Unpenques,
dos amos i una
comèdia delirant
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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

JUSTO BARRANCO

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

LLUÍS PASQUAL
DIRECTOR DEL TEATRE LLIURE

TROMPE-L’OEIL

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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bles salts i caigudes: penseu
només que cada cop que el
cambrer de 80 anys va escales
avall s’enfonsa també el teatre.
I tots vestits dels anys 60.

Trobar el protagonista
Si el resultat de tot això a Lon-
dres és senzillament fantàs-
tic, després de veure-ho i viure
com riuen joves –que n’hi van
molts, moltíssims– i grans, ar-
riba una pregunta potser una
mica desconfiada però inevita-
ble: ja tenim un actor protago-
nista per fer a Barcelona una
obra així? Un actor que passi el
90 per cent de la funció en es-
cena –són dues hores i 20mi-
nuts amb entreacte inclòs– i si-
gui capaç de fer literalment de
tot en el terreny interpretatiu,
vocal i físic? Que deixi la pell a
l’escenari i que amés no es no-
ti gaire? Doncs sembla que la
producció catalana l’ha trobat
i es diu DiegoMolero (Madrid,
1974), un camaleònic còmic
que ha participat en sèries com
El comisario, pel·lícules com
Princesas oCaótica Ana i obres

de teatre com El apagón o La
venganza de donMendo, que és
justament on va conèixer Paco
Mir.Mir reconeix que aques-
ta producció és d’una gosadia
desconeguda pels temps que
corren –són catorze actors i
quatremúsics i el mateix Ale-
xanderHerold pensava que
seria impossible fer-la a Bar-
celona permanca d’algú que
s’atrevís a arriscar els diners,
però no va comptar que el To-
ni Albaladejo de la productora
Anexa se n’enamoraria en veu-
re-la a Londres– i per això, pel
risc que suposava, van trucar a
la porta d’actors coneguts, que
amés tenien experiència fent
stand-up comedy, comèdia en
viu, davant de públic, a la tele-
visió. Però no va haver-hi sort.
I van obrir un càsting que va
guanyar l’actor en el qual ell ja
havia pensat: DiegoMolero.

Dino sorprèn el públic
Alexander Herold diu d’ell
que, sense voler marcar-se
una fanfarronada, és una
bomba. “Es presta al cent per

cent a tot el que s’hagi de fer.
És un actor extraordinari
amb un instint per a la comè-
dia gairebé sempre correcte.
No fa falta inventar res, no-
més dirigir-lo. Ha de fer salts,
acrobàcies, tocar el xilòfon…
Assaja a casa i ell és qui enca-
ra demana més i més”. I afe-
geix que “és cert que potser
Barcelona no està tan acos-
tumada a aquestes comèdies
musicals tan físiques, però
els anglesos no som una raça
superior. Vam haver d’apren-
dre a fer-ho. Fa vint o trenta
anys en aquest camp Lon-
dres era patètic comparat
amb Broadway, i ara en canvi
exporta comèdia musical al
món”. I creu que amb Diego
Molero veurem que aquí es
pot fer igual de bé.
En Diego dóna vida a Dino

Finaletto, un noi d’extrara-
di que està passant una gana
descomunal –no menja des
de fa dos dies– i troba no una
sinó dues feinetes per om-
plir l’estómac: fer com si fos
el guardaespatlles de Ma-

TONI GONZÁLEZ
MARLON

Vol casar-se amb l’Amanda, tan guapa compoc
intel·ligent –comdiuen, no ha estat contaminada
per l’educació– , però el seu amor està amenaçat
per l’aparició de laMaría comaMario. Serà la
situació ideal perquè aquest aspirant a actor
pugui deixar fluir tot el seu afectat dramatisme
amb frases cursis i ridícules sobre l’amor i el destí.

JOFRE BORRÀS
SEBASTIAN SCOTT STUART

Enamorat deMaríaMónaco i assassí en defensa
pròpia del seu germàMario –que l’havia anat a
buscar per venjar-se d’una delació que li va costar
quatre anys de presó–. És un homed’entre vint
i trenta anys que ha estudiat en bons col·legis
privats i deixa caure observacions que recorden
divertidament alguns costums de l’alta societat.
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MIREIA AIXALÀ
MARÍA MÓNACO

És la germana bessona de l’assassinatMario i,
disfressada d’ell, intenta apoderar-se d’un bon
grapat de diners per fugir lluny, probablement
a Austràlia, un país que als britànics els fa certa
gràcia perquè li dediquen unes quantes ironies.
Com aMario, és un dels amos del Dino. El seu
enamorat, el Sebastián, és l’altre.

MINER MONTELL
NICOLÁS

El clownMinerMontell dóna vida a un dels
personatgesmés entranyables: un cambrer de
87 anys que encara témalsons sobre la guerra
de l’any 14, que està tan sord que se li ha de
parlar de cara perquè pugui llegir els llavis, que
té problemes d’equilibri i marejos i porta un
marcapassos que dónamolt de joc.

ría Mónaco mentre ella, per
aconseguir uns diners, es fa
passar pel seu germà bessó
Mario, un mafiós que ha estat
assassinat en defensa pròpia
pel mateix nòvio de la María,
Sebastian Scott Stuart. Un
home que, sense que ella ho
sàpiga, acaba sent l’altre amo
del Dino, que, esclar, tam-
poc no coneix la relació en-
tre tots dos i que a més amb
la seva memòria prodigiosa-
ment minsa ho embolica tot.
A més hi ha un advocat ex-
pert en papereria –com diu
ell, distribueix sobres–, un
pare corrupte que ha arranjat
el matrimoni de la seva filla
amb el mafiós assassinat, una
guapa beneita, un enamorat

amb pretensions d’actor que
fa el ridícul contínuament…
i un cambrer octogenari in-
oblidable en una escena de
restaurant senzillament an-
tològica. Mireia Aixalà, Jofre
Borràs, Josep Maria Gimeno,
Toni González, Anna Gras,
Maria Lanau, Miner Montell,
Miquel Ripeu o Xavier Serrat
són altres dels intèrprets en
una obra on, a més, el Dino,
protagonista absolut, es
dirigeix al públic i hi inte-
ractua. I té preparades unes
quantes sorpresetes…

Inspirat en l’obra de Goldoni
En qualsevol cas, com molt
bé diu Alexander Herold, “és
una comèdia que per molt
que te l’expliquin, el que s’ha
de fer és veure-la, perquè té
una força brutal”. I continua:
“L’ingredient més impor-
tant del text és Goldoni, que
va fer una sèrie d’obres d’un
bon rotllo extraordinari, amb
una gran connexió dels ac-
tors amb el públic. A priori,
que un paio tingui dos amos

no té una gràcia evident, però
apareix tan bon punt hi poses
l’actor i veus el que li passa,
com mira de servir-los a tots
dos. Crea molta simpatia i el
públic s’enamora del perso-
natge, d’aquest vividor sim-
pàtic amb molta barra”.
Aquesta és una comèdia que

a més, recorda en Herold, ha
adaptat Paco Mir, “que té un
radar per als gags” i que ha
traslladat l’acció de la Bright-
on dels anys 60, que els an-
glesos podien identificar amb
un ambient mafiós, cap a la
mateixa època però en un
lloc indeterminat de la costa
mediterrània on els de casa
parlen català i els que arriben
castellà. “Podria haver-ho
ambientat –diu Mir– a Mar-
bella, però crec que hauria
anat en detriment de l’obra,
l’hauria devaluada”. També,

explica, han hagut de canvi-
ar alguns referents musicals,
de llenguatge i de personat-
ges que es mencionen, però
essencialment la funció és la
britànica i, com aquesta, ha
de funcionar com un rellotge,
els actors han d’anar dispa-
rats, recorda Mir, inclús quan
entren després de no haver
aparegut molta estona.
Ara, des de demà, l’obra

haurà de passar la prova de-
cisiva, la del públic. I Herold
espera que, com fa 28 anys
amb l’estrena al teatre Con-
dal de Pel davant… i pel darre-
re, el boca-orella faci la resta
i ompli de públic el Victòria.
“La gent està assedegada de
comèdia en aquests temps
de crisi. Vol riure, poder
sortir dels seus problemes.
I amb aquesta obra ho po-
dran fer”, conclou.

EL DIRECTOR,
ALEXANDER HEROLD,
RESPONSABLE D’ÈXITS
COM ‘PEL DAVANT… I PEL
DARRERE’, DIU QUE EL
PROTAGONISTA, DIEGO
MOLERO, ÉS UNA BOMBA
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UN JETA, DOS JEFES
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