
M
’és igual el reconeixement, per-
què ja m’ha tocat una mica
això d’estar a dalt i a baix. Pen-
so que la sort que tinc és que
fins ara he pogut fer el que
vull. Penso que això és el mi-
llor», diu Marcel·lí Antúnez

(Moià, 1959). I el que ha fet des que va deixar La Fura
dels Baus, grup que va fundar i liderar als anys 80, ho
ha deixat plasmat en un llibre, Sistematúrgia. Accions,
dispositius i dibuixos, en el qual despulla el seu mè-
tode: «un sistema de narració en el qual la tecnolo-
gia té un paper fonamental». El volum repassa la seva
trajectòria des del robot JoAn, l’home de carn (1992)
fins a l’exposició del febrer a l’abril del 2014 a l’Arts
Santa Mònica de Barcelona, que, de fet, ja mostrava
aquests 22 anys de trajectòria de l’artista i per això ja
tenia el mateix títol. Durant aquest temps, ha presentat
periòdicament creacions seves a Girona, en espais
com el Museu d’Història o el Museu d’Art, i més re-
centment al festival Temporada Alta.

El mateix Marcel·lí Antúnez es considera un pio-
ner de l’art d’acció, «que intenta arreplegar-ho tot».
Per exemplificar-ho, utilitza els estudis  de la seva fi-
lla Adelaida a l’escola d’arts Saint Martins de Londres.
«Allà ja fan 2D, 3D, 4D i XD. En això de l’XD hi tre-
balla qui té idees i les expressa amb allò que neces-
sita. Jo seria un artista XD: no em considero un home
de teatre, tot i que he treballat en molts teatres i al-
guns de molt importants, ni un pintor, encara que pin-
to, ni un cineasta». Ara bé, té el projecte d’una
pel·lícula, Duramàter, de la qual parla al llibre per-
què ja n’ha utilitzat personatges en altres projectes
(Cotrone i Pseudo). «Potser que tingui vida més en-
davant, ja veurem...», assenyala.

Per a les seves accions i instal·lacions ha enginy-
at tota mena d’elements, des d’exoesquelets per
controlar el seu propi cos a través de la computació
fins a càmeres com la guncam, muntada en un mà-
nec i amb un embut de plàstic a l’objectiu per en-
quadrar les mides del contorn d’una cara. La Siste-
matúrgia aporta nous materials, noves formes d’es-
criptura, nous dispositius i noves formes d’imaginar
la interactivitat. Però cal dir que va néixer d’una  for-
ma atzarosa, en una estada d’Antúnez a Mèxic, bus-
cant finançament per a la pel·lícula Charro Bizarro
(que no s’ha realitzat mai) i trobant-ne per a una per-
formance que inventa sobre la marxa: «La gent po-
drà tocar a distància el meu cos gràcies a uns pistons
pneumàtics». Va tornar a Barcelona amb Epizoo sota
l’aixella, un muntatge en el qual través de la tecno-
logia oferia al seu cos un moviment que no li era pro-
pi, s’animava com un estrany titella a voluntat del pú-

blic. Una acció crucial
que es va representar in-
tensament del 1995 al
1997, que ha estat en re-
petori fins ara i que s’ha
vist en més de 20 països.  

El llibre és «molt vis-
cut». Hi explica altres
anècdotes com la de Iu-
goslàvia, on van anar en
plena guerra dels Bal-
cans. «Hi està molt resu-
mida, però és molt so-
nada. Anàvem amb una
furgoneta, i ja vam entrar
a Eslovènia sense carta
verda i sense un puto
duro. I en arribar a Bel-
grad, venien la gasolina
en ampolles de Pepsi-
cola, hi havia forats de
bombes per terra, els
mercats estaven des-
abastits, a l’actuació aga-
faven el ratolí com una
vareta màgica... Mare
meva!». També ha hagut
de passar les tisores per
l’experiència de la grave-
tat zero (un projecte que
va portar a terme a Rús-
sia), perquè té un text
que va escriure imme-

diatament després on detalla quan, en ple vol en un
avió bestial, «tota la meva preocupació era que
m’estava cagant».

L’obra d’Antúnez ha avançat amb la seva vida: «no
crec que ara em posés a trencar cotxes com feia quan
tenia 24 anys. Encara que potser seria útil, perquè tal
com està el món...». Fa referència a la transgressora
companyia La Fura dels Baus, que als anys 80 va crear
un estil propi, l’anomenat «llenguatge furero». Van im-
pactar per submergir el públic en entorns en els quals
convivien el primitivisme (ús de foc, crits, lluita, sang)
amb sofisticada tecnologia. Marcel·lí Antúnez va de-
dicar deu anys a La Fura dels Baus. «Per a mi va ser
molt fort haver de deixar el grup. Bé, no ens vam en-
tendre i vaig marxar, però em vaig quedar sense el pa-
trimoni del qual ells encara gaudeixen. I tampoc te-
nia cap ganes de fer una Fura dos», diu.

A partir de llavors, ha intentat no repetir-se, bus-
car nous recursos expressius per «obrir els ulls des
de la crítica, la ironia...» ...i la provocació?«Procuro
que no sigui així, perquè pot ser focs d’artifici. Utilitzo
moltes icones visuals i intento establir un relat». El
llibre –que dedica a la seva mare, Maria Roca, tras-
passada recentment– reflecteix «tot un període en què
la tecnologia encara no se sabia què seria. El 2010 aca-
baven de sortir els iPhones i ara tot Déu va amb el mò-
bil i amb aplicacions per comprar, del banc... Em veig
com una mena de Jules Verne: he imaginat el futur
de forma errònia. Però s’ha fet un camí, i, de fet, la
meva preocupació, pel que jo treballo, és en la
construcció d’un univers, que és bastant farcit, bar-
roc, però que té una mirada sobre el món i l’inter-
preta».�

El pioner de
l’art d’acció

TEXT PEPA MAÑÉ

Marcel·lí Antúnez, un dels fundadors i líders de La Fura dels
Baus i artista reconegut internacionalment, ha aplegat 22 anys
de la seva trajectòria en un llibre; ha desenvolupat un sistema
de narració en el qual el paper de la tecnologia és fonamental
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� Sobre aquestes
línies, Marcel·lí
Antúnez en la seva
etapa amb La Fura
dels Baus, a la
dècada de 1980.
1. Epizoo va suposar
un canvi crucial en
la seva trajectòria.
2. Marcel·lí Antúnez
presentant una
exposició al Museu
d’Art de Girona,
l’any 2001. DANIEL

BONAVENTURA

3. Actuant al
Festival Temporada
Alta amb el
muntatge
Hipermembrana, el
2007. ANIOL RESCLOSA
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