
AMB HITCHCOCK
SÍ QUE S’HI JUGA
L’Aquitània reobre les portes amb un homenatge 
al geni del suspens en clau de comèdia. Mònica 
Pérez i Jordi Ríos es multipliquen a ‘McGuffin’, un 
enginyós còctel de cine i teatre de sabor amable

/	 teatre  /

D’
Alfred Hitchcock és més que coneguda 
la seva condició de mestre del suspens i 
del thriller psicològic. Camps que no do-
nen, a priori, per fer gaire comèdia. I és 
que d’humor, humor, no n’hi acostuma 
a haver a les pel·lícules del geni londi-
nenc. Mònica Pérez no ho va pensar així 
a l’hora d’escriure l’obra, McGuffin, que 
ha reobert l’Aquitània Teatre a l’espai de 
l’avinguda de Sarrià que va ser seu de 
la Filmoteca de Catalunya. L’actriu, de 
contrastada carrera televisiva, ha volgut 
fer un pas més (o uns quants) en l’uni-
vers d’un nom capital del cine. Amb un 
títol tan hitchcockià com McGuffin, pro-
posa un joc desacomplexat i un diverti-
mento gens pretensiós.
 Pérez no només ha escrit la peça, la 
interpreta amb Jordi Ríos, un altre actor 

amb empremta destacada en el planeta 
televisiu per la seva presència a Crackò-
via o Polònia, de TV-3, per exemple. I 
perquè el puzle televisiu sigui complet 
s’han posat en mans d’una altra cara fa-
mosa de la tele: Carlos Latre. En la se-
va primera direcció escènica té, ara bé, 
com a ajudant en la direcció un actor 
amb molts quilòmetres de teatre com 
Pep Planas.

FESTIVAL DE CURTS

Pérez i Ríos mostren sempre una com-
plicitat que es converteix en una de les 
principals virtuts d’una comèdia fresca, 
d’aroma ingènua, i que va calant a poc 
a poc en l’espectador. Ell és l’Isidre, un 
empleat rondinaire d’un cine que, men-
tre passa l’escombra recollint crispetes, 
fabula amb la idea de fer un curtme-
tratge sota la inspiració del seu director 
preferit. Aquest, de sobte, se li apareix a 
la pantalla del cine en una visió que no-
més percebrà ell. Li dona uns consells 
per posar-se mans a l’obra i perquè es 
presenti al concurs McGuffin, XIII Fes-
tival de Curts d’Intriga.

LA COMÈDIA ES GUANYA  
ELS ESPECTADORS AMB 

UN TO DESENFADAT

M I R A R
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i Ríos, que canvien de personatge amb 
enginyoses i ràpides solucions en el seu 
continu entrar i sortir d’escena.

LA COMICITAT DE PÉREZ

L’actriu es deixa anar amb la seva des
bordant comicitat i el seu company 
sempre dona el to al seu costat. La ma
teixa imaginació per canviar de rols es 
manifesta en una posada en escena 
austera en elements –una porta que 
dona molt de joc– però visual i audio
visual (per alguna cosa estem en un 
 cine).
 La sorpresa final arriba amb els ca-
meos per rodar uns exteriors que acon
sella Hitchcock. Andreu Buenafuente, el 
periodista Jordi Basté, Lolita Flores, Àn
gel Llàcer, la vedet Merche Mar i el fut
bolista Sergi Roberto se sumen en uns 
divertits vídeos a McGuffin, un home
natge entre el teatre i el cine a Hitchcock 
per a fans del director (amb freqüents 
referències fàcils d’endevinar). També 
per als que estiguin disposats a deixar
se portar per un bon maridatge d’intri
ga i comèdia. —

jcsorribes@elperiodico.com /  José Carlos Sorribes
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 El coach Alfred li insisteix en la im
portància d’assajar, rodar en estu
di i comptar amb el suport de l’efecte 
croma, seqüències gravades de fons, 
per als exteriors. L’Isidre reclutarà la 
seva nòvia, Lili, per al rodatge. Amb 
 Hitchcock enmig, és inevitable que la 
trama tingui intriga: un detectiu que in

vestiga un cas de proximitat. És el de 
l’assassí de dones a menys de dos car-
rers d’aquí. Al voltant del rastrejador 
MacConner i de la seva espantada es
posa, s’hi reuneix una galeria de perso
natges una mica absurds, delirants, que 
destil·len un humor amb les mateixes 
etiquetes. Tots estan en mans de Pérez 

29

8 DE DESEMBRE DEL 2017

El+
La sintonia  
de Mònica 
Pérez i Jordi 
Ríos en un 
desacomplexat i 
gens pretensiós 
divertimento.

El-
La falta 
d’efectes, 
musicals per 
exemple, deixa 
la parella molt 
sola en escena 
al principi.


