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Evru / Zush 
ha tornat
DESPRÉS D’UN TEMPS de no 
ser, de dotze anys de parèntesi 
creatiu i expositiu, Evru / Zush 
està tornant a ser. La Galeria 
Senda ha titulat així el retorn 
d’un artista estimat i consolidat: 
el 1964 presenta la seva obra 
en una col·lectiva a la René 
Metras com a Alberto Porta; el 
1968, arran de l’estada en una 
institució psiquiàtrica, esdevé 
Zush; el 2001 fa l’exposició 
al MACBA, mata Zush i es 
converteix en Evru. Pioner en 
moltes coses (creador d’un 
estat, d’una moneda, d’un 
alfabet, dels primers a usar 
l’ordinador i a posar en practica 
l’art com a teràpia), l’artista 
reapareix: “Havia renunciat a 
crear res més, però de cop i volta 
vaig anar a Piera, vaig comprar un 
quadern allargat i vaig començar 
a fer cossos”, explica. 

La sèrie Nagas es compon de 
130 dibuixos (a la mostra n’hi ha 
més de 60) d’organismes vius, 
éssers entre l’imaginari biològic 
i el somni que evoquen tot tipus 
d’expressions. “Són com un 
mantra: aquests autoretrats 
emocionals han estat part 
de la meva curació”, afegeix 
Evru / Zush. Els elabora en la 
solitud de l’estudi, sense soroll 
ambient, amb llapis de diferents 

gruixos, de forma meticulosa i 
obsessiva (resulta sorprenent 
el detall d’execució dels cossos 
i els ulls). No ha reintroduït el 
color i encara no es veu amb cor 
de tornar al gran format, afirma, 
però alhora avança que té 
projectes en marxa, exposicions 
a Turquia i Eivissa i una nova 

DE QUÈ VA…
Evru / Zush ha 
tornat a agafar 
paper i llapis. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per embriagar-vos 
de nou de l’artista-
científic-místic.

 Galeria Senda.  

M: Urquinaona. Fins al 7 

de març. Gratis. 

col·laboració amb l’arquitecte 
Enric Ruiz-Geli. 

El dimecres 22, Zush / Evru 
beneirà l’exposició Tornar a ser 
amb una cerimònia xamànica; 
serà l’oportunitat de veure’l 
de nou en acció i de gaudir del 
seu univers farcit d’elements 
inquietants i fascinants.  E.S.
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