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El festí dels cucs 

• Marcel.lí Antúnez construeix una criatura de carn a la Sala Metrònom per seguir-ne el procés de
descomposició en homenatge a Foix

ELENA HEVIA

El vernissage de dimecres a la Sala Metrònom no va ser gaire corrent. Hi havia cava, com sol passar en
aquests casos, però els visitants no arquejaven les celles amb aire expert. Senzillament es dividien
entre els que reien nerviosament i els que feien ganyotes de fàstic. El que s'exposava era l'última obra
de Marcel.lí Antúnez, un homenatge al poema de J.V. Foix És quan dormo que hi veig clar, integrat en
el cicle Mapapoètic.

Antúnez, de qui és coneguda la vocació que té com a escultor de carn crua, ha situat a la sala una urna
hermètica i a dins, un ésser estrany, meitat nen esquarterat, meitat E.T. escorxat, construït pel
performer a base de filferro i de filets, carn de vedella i careta de porc, seleccionada a la carnisseria de
la seva germana. Una càmera filma el petitó minut a minut i el sostre en reprodueix la cara de sorpresa.
La càmera és la que, segons Antúnez, segueix el procés històric de la peça. Perquè té un procés. Quan
gairebé no quedi carn es podrà veure, escrit als ossos, el conegut poema de Foix.

Tuf dolç
Dimecres, cap dels visitants mirava la imatge del sostre i sí l'homuncle. Tothom, sense excepció,
arrufava el nas. No se sap si pel tuf dolç de la carn encara fresca i rosada o per l'observació dels
serpentejants cucs que es passejaven i disfrutaven --per dir-ho d'alguna manera-- del festí. Antúnez els
ha seleccionat i cuidat com a fills des que eren larves. "Són tenobris, mosques de la carn, zozobes
fotofòbiques... --enumera extasiat--, no sé què en faré quan això s'hagi acabat perquè n'estic molt,
d'elles". Per incentivar el treball de les bestioles, l'artista ha omplert el ventre de la criatura amb carn en
què des de fa dies feinegen treballadors anèl.lids.

L'obra s'acabarà el 23 de juny, quan culmini el work in progress i la corrupció de la carn s'hagi
completat. Antúnez, que no descarta ajudar els cucs, espera que gràcies a la bomba d'aire que ha
instal.lat la pudor no es pugui filtrar. Els de Metrònom, també.

¿A Foix, li hauria agradat la seva creació? Antúnez respon amb el seu somriure més càndid: "Segur
que sí. Entre un pastisser i un carnisser no hi ha tanta distància".
Marcel.lí Antúnez, amb la seva criatura,
dimarts passat.
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