
Efe/DdeG, Sitges.
L'actor novaiorquès Mitchell
Liechtenstein va presentar ahir
el seu primer llargmetratge, Te-
eth (dents), a mig camí entre la
comèdia adolescent i el cinema
gore, cinta saludada amb rialles
i aplaudiments durant la seva
projecció en el festival de Sit-
ges.

El fill de l'emblemàtic artis-
ta plàstic novaiorquès Roy
Lichtenstein va portar a la sec-
ció competitiva Fantàsticun
film que té com a protagonista
una jove puritana amb vagina
dentada. Mostra Teeth el resul-
tat que les dents produeixen,
amb penis ensangonats a terra
o els dits amputats del ginecò-
leg, escenes d'un film que, pel
que sembla, va causar com a
mínim sorpresa en els festivals
de Sundance i Berlín. 

La idea surt d'un mite real,
el de la «vagina dentada», del
qual el cineasta va tenir notícia
quan estudiava per boca d'una
professora feminista i que ha
convertit ara en film. La pos-
seïdora de la vagina am-
putadora és una jove que dóna
mítings en una organització pu-
ritana i que condemna el sexe
abans del matrimoni, amb la
qual cosa el cineasta ha abocat
al film una crítica a aquest pu-
ritanisme extrem que va regnar
al seu país a la seva joventut.

Seguint aquesta línia purita-
na que recrea el film, en cap
moment apareix la susdita va-
gina en la pantalla, ni tan sols
en els llibres de text de l'esco-
la de la noia, dels llibres de la
qual l'aparell reproductor fe-
mení ha estat tapat amb un ad-
hesiu, que no el masculí.

L’humor amb 
tints gore de
«Teeth» mereix
aplaudiments i
rialles a Sitges

CINEMA

Europa Press/DdeG, Barcelona. 
El director teatral Marcel·lí Antú-
nez va presentar ahir al Mercat de
les Flors de Barcelona la seva
nova performance, Hiperper-
membrana, que es podrà veure
avui en la XVI edició del festival
Temporada Alta, a l’auditori del
Centre Cultural La Mercè. Hiper-
membrana és la segona part del
projecte global titulat Membrana,
que es va iniciar amb la perfor-
mance Protomembrana, i que s'a-
cabarà amb Metamembrana.

Antúnez va descriure la seva
obra com «un cop de puny contra
la cultura políticament correcta
que es fa a Europa últimament» i
per la qual va reconèixer sentir
«fàstic». Per aquesta raó, a Hiper-
membrana, el dramaturg català
contraposa la dimensió humana
racional a l'irracional, a través d'u-
na posada en escena «sonora i vi-
sualment molt cridanera» amb la
qual pretén donar «una visió es-
perpèntica i irònica del món». 

En aquest cas, Antúnez ha es-
collit el mite clàssic del minotau-
re com a base de l'acció en la qual
ubica la topografia de l'infern de
Dante. Segons Antúnez, a Hiper-
membrana, «l'espai i el nu guan-
yen importància» en relació amb
obres anteriors. El director tam-
bé recupera el llenguatge dels 80

de la companyia La Fura dels
Baus, de la qual va ser fundador. 

Aquesta obra definida com a
«mecatrònica» inclou diversos
actuants entre els quals hi ha el
director català; un sistema de

multiprojecció; una màquina de
crits i un tapís sensorial que ac-
tua, a través del moviment dels
seus actors, els efectes visuals i
sonors.

Hipermembrana 2007 es va

gestar fa cinc mesos al centre
d'Investigació de Ladines (Astú-
ries) i va ser estrenada, amb les
entrades exhaurides a Torí , on el
director reconeix «tenir bastant
parròquia». 

Marcel·lí Antúnez presenta la performance
«Hipermembrana» a Temporada Alta
L’obra és «un cop de puny contra la cultura políticament correcta que es fa a Europa»
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«HIPERMEMBRANA». Antúnez descriu la seva posada en escena com a «sonora i visualment molt cridanera».
ANIOL RESCLOSA

DdeG, Barcelona
El jurat de la LVIa edició del
Premi Planeta de Novel·la va
fer pública ahir la llista dels
deu originals finalistes, ele-
gits entre les 469 novel·les
presentades enguany al con-
curs. El jurat del premi està
integrat per Alberto Blecua,
Alfredo Bryce Echenique,
Pere Gimferrer, Carmen Po-
sadas, Soledad Puértolas,
Rosa Regàs i Carlos Pujol,
aquest últim com a secretari
amb vot. 

El premi es lliurarà, com és
tradicional, el 15 d'octubre
durant el transcurs d'un sopar
literari al Palau de Congres-
sos de Catalunya. Durant l'ac-
te, que es podrà seguir en di-
recte al web de Planeta, se ce-
lebraran las votacions finals i
es donarà a conèixer el gua-
nyador i el finalista d'aquesta
edició. Les obres selecciona-
des s’han presentat totes sota
pseudònim excepte El cráneo
de Balboa, de Rafael R. Costa
i La colina de la bruma, d'An-
tonio López Alonso.

Deu novel·les
arriben a la final del
Premi Planeta 2007
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Moisès Camòs, Banyoles
La companyia Teatrebrik estre-
na per Sant Martirià la comèdia
de situació Fum, fum, fum, de
Jordi Sànchez. La celebració de
Nadal d’una família aparent-
ment molt normal és el punt de
sortida de l’espectacle, que su-
posa la primera estrena de Tea-
trebrik durant les Festes de Sant
Martirià. 

La companyia banyolina, més
acostumada a textos clàssics, ha
optat aquesta vegada per una
comèdia. A més, l’escenografia
i obra gràfica, dissenyada per
l’estudi Canseixanta, vol poten-
ciar aquest aspecte còmic de l’o-

bra que, segons un dels actors,
Salvador Duran, és una bona op-
ció per «atraure un públic molt
ampli». Les representacions se-
ran al Teatre Municipal els dies
18, 19 i 20 d’octubre a les deu de
la nit i els dies 21 i 22 a les set de
la tarda. A diferència d’altres
anys, l’obra de Sant Martirià no
es podrà veure el cap de setma-
na següent, però els membres
de la companyia confien que tin-
gui molt bona acollida. Teatre-
brik acostuma a encarregar la
direcció de les obres a persones
externes a la companyia i, en
aquesta ocasió, el director artís-
tic és Miquel Torrent. 

Teatrebrik estrena per Sant
Martirià la comèdia de
situació «Fum, fum, fum»
L’estudi Canseixanta ha dissenyat l’escenografia
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ASSAIG. Els actors de Teatrebrik, en plena feina.




