
Benvinguts al planeta Antúnez. Fins a
principi d’abril s’ha instal·lat a l’escala i a
la segona planta d’Arts Santa Mònica el pe-
culiar univers creatiu de l’artista bagenc
Marcel·lí Antúnez Roca, conegut arreu pel
seu treball d’investigació del potencial es-
cènic de la tecnologia robòtica.

Fundador de La Fura dels Baus i mem-
bre de la companyia durant la primera dè-
cada de vida (1979-1989), Antúnez (Moià,
1959) ha titulat l’exposició amb un neo-
logisme, Sistematúrgia, que designa la dra-
matúrgia produïda amb sistemes com-
putacionals. El punt de partida de l’expe-
rimentació és que aquesta fusió de gène-
res afecta tant el procés de creació –del
qual la mostra en proporciona algunes
pautes– com de representació.

Arts Santa Mònica està ple dels ginys
creats per als espectacles d’Antúnez, en
una exposició de tarannà interactiu que
sorprèn del primer al darrer instant. El vi-
sitant, a més, pot fer coincidir l’assistèn-
cia amb alguna de les activitats previstes
fins al dia 4 d’abril per comprovar de pri-
mera mà la singularitat de la proposta de
l’artista moianès, que posa en dansa ele-
ments electrònics per parlar en profunditat
de la condició humana.
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L’artista moianès protagonitza una exposició a Arts Santa Mònica en què s’explica
el procés creatiu d’uns espectacles que estan basats en sistemes computacionals
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L’EXPOSICIÓ

 Arts Santa Mònica. La Rambla, 7. Barcelona. Fins al
6 d’abril. De dimarts a dissabte, d’11 a 21 h; diumenge,
d’11 a 17 h. Entrada lliure. www.artssantamonica.cat.

Sistematúrgia. Accions, dispositius i dibuixos
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Marcel·lí Antúnez desplega
el seu exèrcit de robots
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Pep Espelt

es imatges que s’han pogut veure fa
pocs dies a alguns mitjans de comuni-
cació, on dos encaputxats de la banda

terrorista ETA entregaven un feix d’armes als ve-
rificadors internacionals, deixen un regust cine-
matogràfic i còmic que ni els millors temps dels
Monty Python. La fotografia, que quedarà pels
segles dels segles dins del món googlerià, no té
pèrdua i el relat del succés és gairebé surrealista.
Tot molt anacrònic. Els senyors verificadors re-
ben una carta, senyal de romanticisme o desco-
neixença de les noves tecnologies. Senyal de pas
del temps. El text els citava a Tolosa (França), on
algú els esperaria al tren i els encaminaria a un
pis, i on hores més tard sortirien amb les armes
dins d’una caixa de cartró precintada. El terroris-
me dins del món de l’art també ha deixat les se-
ves escletxes. Segurament parlar de terrorisme
et fa guanyar vots, mentre que el criteri d’un ar-
tista és fàcilment desmuntable i no fa tanta por,
perquè les seves víctimes no són sanguinàries
sinó mentals, i en el fons és més preuada la salut
física que la mental. Fa pocs dies a Miami es va
malmetre un dels gerros de l’obra Colored Vases
de l’artista xinès Ai Weiwei, considerat un terro-
rista cultural. La notícia no ha transcendit. La
peça tenia 2000 anys d’antiguitat. El discurs de
l’obra debatia envers l’autenticitat i el valor. El
paral·lelisme que neix entre els etarres i l’artista
no és gens allunyat. Algunes peces d’art poden
brillar amb el pas del temps, d’altres es tornen ri-
dícules i sense contingut.
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Marcel·lí Antúnez ha creat el Mural SADDi a l’escala interior d’Arts Santa Mònica i hi ha reflectit el seu particular imaginari visual
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L'exposició Mediterrani. Del mite a la raó proposa a
Caixafòrum, a través de 165 peces grecollatines proce-
dents de 32 museus d’arreu del continent europeu, un
viatge als orígens de la democràcia al segle VI aC i a la
seva plasmació en l'àgora. Per al comissari de la mostra,
Pedro Azara, «del Pròxim Orient a Egipte i d'allà a Grècia
i més tard a Roma, el Mediterrani va ser la via de comu-
nicació de creences, idees, coneixements i formes cultu-
rals la influència de les quals s'estén fins als nostres di-
es». L'argument central de la mostra és «la creació de
l'esperit europeu» ja fa més de 2.500 anys i a través
d'escultures, relleus, ceràmiques, frescos, mosaics i joies
evoca l'evolució del pensament entre els segles VI aC i
el IV dc. Les obres ensenyen, segons Azara, l'evolució
des d'un Mediterrani explicat a través dels viatges mí-
tics d'Ulisses, Jason i Heracles, fins a l'ordenació de l'es-
pai humà, propi de les ciutats colonials gregues, i una
concepció de l'home, dotat d'ànima, que assumeix les
virtuts i vicissituds dels antics herois que sobreviuen en
el nostre imaginari. | EFE

MEDITERRANI. DEL MITE A LA RAÓ
CaixaFòrum. Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia,

6-8. Barcelona. � Fins al 15 de juny. De dilluns a diu-
menge i festius, de 10 a 20 h. Entrada: 4 euros (gratuït
per als clients de La Caixa). Organització i producció:
Obra Social La Caixa. Comissariat: Pedro Azara, profes-
sor d’estètica a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona, amb la col·laboració de Gregorio Luri, filò-
sof. www.lacaixa.es/obrasocial



CAIXAFÒRUM

«Afàsia», performance mecatrònica 
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«Epizoo», controlat per robot corporal
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Interfície «Dreskeleton Afàsia»
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«Cotrone II», doble robòtic d’Antúnez
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