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E ntre aquell jove disposat a trencar-ho
tot, ulls sortits de les òrbites i un martell
piló a la mà, pura fúria, el boig més boig
de la Fura dels Baus, i aquest artista de
mitjana edat conscient i reflexiu –però

igualment inquietant– que hom troba assegut a la pri-
mera fila de la sala de projecció de la Filmoteca (di-
jous passat, 14 de novembre), amb un cap de si ma-
teix a la falda, enfundat en un exosquelet mecànic,
esperant pacientment l’inici de la sessió sobre la seva
obra cinematogràfica, una obra més àmplia del que
pot semblar, entre els dos personatges, ja dic, tan dife-
rents i alhora tan semblants, hi ha trenta anys de dife-
rència. I també:
“Una nova perspectiva respecte al meu treball, del

qual mai no havia estat tan conscient com fins ara, i
que resumiria de la següent manera: la voluntat
d’una carrera, la materialització d’un univers propi i
la recerca constant d’una manera de narrar-ho”.
Marcel·lí Antúnez, efectivament, biomecànic, re-

troprogressiu, tel·lúric i tecnoobsés alhora, primitiu
de caverna i el més cosmopolita de tots, artista ferot-
ge, imprevisible i pròxim, com de poble, reflexiona
sobreMarcel·lí Antúnez, l’artista, sobre la seva obra i
sobre la seva trajectòria de llarg recorregut. Potser
per primera vegada. “Perquè el camí que deixo enre-
re és més llarg que el que em queda per recórrer”.
Ha arribat, doncs, el moment de buscar les línies

de força en una trajectòria sense connexions apa-
rents però amb una clara evolució, com la seva. Ha
arribat el moment de regirar el baguls del passat. De
buscar aquesta magdalena de Proust tan d’actualitat
aquests dies pel centenari de l’aparició de la magna
obra de l’escriptor francès sobre el temps que no tor-
narà, i llavors sucar aquesta magdalena, per seca que
sigui, al cafè amb llet de la quotidianitat. Però és que

Marcel·lí Antúnez (1959) no és de magdalenes; és
més de carn.
Potser pels seus orígens carnissers al poble –Moià

(Barcelona)– d’on va sortir fa tant per menjar-se el
món, i on torna sense parar perquè és “la centralitat
d’un país, Catalunya, des d’on s’intueixen el Pirineu i
la Mediterrània, i també és un lloc que proporciona
un punt de vista escairat i únic”, reflexiona. “Jo he
vist coses aMoià, i des deMoià, que els de Barcelona
ni s’imaginen”, i mentre parla, un té la visió d’en
Marcel·lí enfilat a la cornisa de l’edifici més alt del
món Blade Runner, tot dient alguna cosa semblant a
això: “Ha arribat el moment d'una gran exposició so-
bremimateix”. Perquè efectivament ha arribat elmo-
ment de la gran exposi-
ció, un esdeveniment que
potser en aquest precís
instant –si llegiu aquests
papers almatí– està anun-
ciant Ferran Mascarell,
conseller de Cultura de la
Generalitat. Lamagna ex-
posició sobre la trajectò-
ria de Marcel·lí Antúnez,
que serà un dels esdeveni-
ments indiscutibles de de
la nova temporada, i tam-
bé de la nova orientació
del negoci, que tindrà l’es-
capçada sala Arts Santa
Mònica.
L’exposició d’Antúnez

sobre Antúnez es podria
denominar així:
PeixSebastianoMetambra
naSomnidelaRaoHiperme
branaEldibuxantTransper
miaHumanmachineSa-
tel·litsAfasiaEpizoRetra-
tasL’homedecarn, per bus-
car el vincle entre lamulti-
tud d’accions, de perfor-
mances o com vulguem
dir a la ingent activitat de
la qual ha fet gala
Marcel·lí Antúnez des
que va deixar la Fura, a
mitjans dels noranta...
I, arribats a aquest

punt, per què va deixar la
Fura, que era la seva cria-

tura, quan precisament la Fura començava a fer caixa?
“Perquè no m’agrada l’òpera”, diu de broma An-

túnez, i després de les seves paraules un intueix això
que, de forma més educada, se sol anomenar com a
“irreconciliables diferències artístiques”, diferències
que segurament van anar acompanyades demés crits
imenysmurmuris del que s’intueix en la seva respos-
ta. “És que en aquell moment, després que marxés
AndreuMorte, quan havia assumit les tasques de co-
ordinació del grup, em vaig sentir com si vinguessin
els de fora –anys del salt a una Fura industrialitzada,
amb marca de fàbrica– i em traguessin de casa me-
va”, afegeix a tall de corol·lari trist d’aquell trist as-
sumpte. “Però ara, vist en perspectiva, amb la pers-

pectiva que atorga el pas
del temps, crec que va ser
la decisió adequada”, afe-
geix l’artista.
El resultat, sense anar

més lluny, serà l’exposi-
ció de la qual parlem, i
que en realitat es titularà
oficialment Sistematúr-
gia, accions, dispositius i
dibuixos, Constarà de “21
dispositius utilitzats per
mi al llarg dels anys; set
instal·lacions interacti-
ves, i centenars de dibui-
xos i un granmural”, i pro-
met Antúnez sorpreses
constants sobre les quals
encara està pensant. “No
vull abandonar el públic a
la seva sort; vull guiar-lo
pas a pas per l’exposició,
que se senti acompanyat
durant tot el viatge permi
mateix”.
I què ha descobert

Marcel·lí Antúnez en re-
pensar la seva obra per
prepara l’exposició? “Què
la meva feina, amb els
anys, s’ha anat dotant
d’una fina capa d’ironia:
ha guanyat en humor
com el meu cap s’ha des-
empallegat de cabells i el
meu cos ha guanyat greix
indesitjat”.c

“El mestre que em fascina és el pare
del manga, el japonès Osamu Tezuka”

]Sóc curiós de mena i he d’acceptar que
he tingut molts mestres i encara en tinc.
Quan era més jove m’impressionaven els
Accionistes Vienesos i veia en la seva fei-
na part de la meva infantesa. També el
grup Noveaux Realistes, especialment l’in-
ventor de màquines, el suís Jean Tinguely.
He d’assenyalar el pare de l’Art Brut, Jean
Dubuffet, i altres mestres d’aquí: Joan H.
Pijoan, Pere Salabert, Julià de Jòdar,
Joaquim Jordà, Joan Pons, i molts més.
Però ara el mestre que em fascina és el
pare del manga, el japonès Osamu Tezu-
ka”, explica Marcel·lí Antúnez. Artista.
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