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MARCEL.LÍ ANTÚNEZ, ARTISTA PLÀSTIC: "Els escorxadors em semblen
uns llocs increïbles" 

• Aquest creador polivalent s'ha entestat a revelar els secrets de la carn

ELENA Hevia

Moià (Barcelona), 1959
Creador d''Afàsia', 'Joan, l'home de carn', 'Caps arrancats'

Va inventar La Fura, però després la va deixar anar perquè els seus interessos eren altres. És un home
de teatre inquietant i un artista plàstic al límit que es val de la matèria orgànica per modelar les seves
escultures. La seva última creació es diu Llàtzer, un nino de carn que, com Blancaneu a la seva urna, es
mostra a la sala Metrònom corrupte i devorat pels cucs. És una de les iniciatives de Mapapoètic.

--Avui acaba el viatge cap al no-res de Llàtzer.
--Aquesta creació meva encarna un tabú molt potent. Et posa davant de la idea del que seràs.

--Pastura de cucs.
--D'entrada, la primera sensació és de rebuig preracional: l'olor, la descomposició, la forma en què es
mostra la carn putrefacta.

--A la meva ment li sembla interessant, però el meu estómac s'hi rebel.la.
--Aquesta peça és un experiment. Es mostra un cultiu subjecte a moltes variables: com la carn, respon a
l'acció dels cucs, dels fongs, dels bacteris. És bonic.

--Un petit monstre de Frankenstein podrint-se. ¿I parlem de bellesa?
--¿Per què no? Té un alt contingut simbòlic.

--Però els símbols no agredeixen i la seva obra sí.
--Sé que molta gent que s'acosta a Metrònom no gosa veure la meva criatura, però això passa amb les
obres radicals.

--Crec que és la cosa més incorrecta que es pot veure al Fòrum.
--Té poc a veure amb l'edulcorament del Fòrum. A més, no he cobrat res per això.

--Tenint els seus pares una carnisseria, de petit no li van faltar els filets. ¿D'aquí ve tot?
--La meva infància és important, però seria massa fàcil deduir que les meves obsessions es forgen
únicament en aquella època.

--Però vostè jugava amb els animalets i els veia morir.
--Sí, acompanyava el meu pare a l'escorxador. Els escorxadors em semblen uns llocs increïbles.

--¿En quin sentit?
--Poca gent sap que Henry Ford va inventar la cadena de muntatge a partir de l'esquarterament seriat
dels caps de bestiar als escorxadors de Chicago. Em sembla fascinant que l'origen del gran
desplegament tecnològic en què vivim sorgeixi de matar i esquarterar animals.

--Vist així...
--Per construir Llàtzer vaig visitar un escorxador a Moià. És un lloc molt sofisticat que té alguna cosa de
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camp de concentració. Allà s'hi treballa de nit com si fos prohibit.

--És que matar, encara que sigui animals, no té bona premsa.
--Això són manies d'urbanita. A la ruralia, el pas de les estacions, els ritus religiosos, els nens fent
salvatjades amb les bèsties et donen una altra visió del món, una visió que entronca amb el passat.

--Humor, crueltat, poesia i candidesa. ¿S'hi identifica?
--No és una mala definició.

--I el vessant conte de fades ¿on queda?
--Totes les meves obres en tenen. M'agraden els contes tendres i cruels. En recordo un recollit per Italo
Calvino en què una vella escorxava una princesa, es vestia amb la seva pell i anava a veure el príncep.

--Espero que no l'expliqui als seus fills.
--Els meus fills no s'espanten fàcilment.

--El pare els hi ha acostumat.
--Fa uns quants anys que intento no endur-me'n la feina a casa. No ho sé, suposo que els meus pares
també es preocupaven quan em veien pelant pollastres amb sis anys.

--I aquella imatge d'ogre que cultiva té a veure amb tot això.
--Ha, ha. Jo no cultivo res. Sóc un paio normal. Faig això perquè és la meva manera d'entendre el món.
Naturalment, el meu físic mana, si fos ros i amb els ulls blaus només podria ser el príncep del conte.

--¿Alguna vegada ha tingut por d'alguna de les seves obres?
--El 1996 vaig organitzar una gira per l'ex-Iugoslàvia per presentar les meves escultures de carn, caps
reconstruïts amb pell de porc. Vam arribar a Sèrbia, en una pausa de la guerra, però amb el país
destrossat pel conflicte. La por era, llavors, que ens parés la policia i trobés el carregament que
portàvem. Per sort no va passar.

--Em referia més aviat a una por més profunda.
--¿A l'apocalíptica imatge de l'infern que tots portem a dins?

--Sí.
--Miri les meves obres. Tot és aquí. 
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