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● «Sovint passava a la vo-
ra dels forns crematoris,
on hi havia quatre metres
de cadàvers. Un amic txec
em deia: ‘Veus? Demà o
demà passat, passarem per
la xemeneia. Mai més no
podrà passar una cosa
semblant. Som els últims
que veurem una cosa com
aquesta’. Més tard, quan la
càrrega interior va esdeve-
nir massa forta, quan els
records del camp em van
ressorgir, vaig començar a
pintar-los, uns quants anys
més tard, i em vaig adonar
que no era veritat. No som
els últims.» Zoran Music
(Görtz, Eslovènia, 1909-
Venècia, 2005) va tardar
25 anys a pintar l’expe-
riència terrible de Dachau,
on va ser deportat el 1944
després que la Gestapo el
detingués a Venècia. Un
quart de segle després, el
1970, Music va superar el
silenci i va començar a
pintar la sèrie No som els
últims, una obra tacada de
tristesa infinita. Una obra
que partia d’aquells dibui-
xos que, durant el seu in-
ternament al camp, havia
fet d’amagat. Carretons a
vessar de cadàvers, homes
penjats, homes agonitzant
en postures macabres... la
vergonya humana dibui-
xada in situ i, 25 anys des-
prés, pintada des del re-
cord inoblidable.

Els dibuixos creats clan-
destinament al tenebrós
camp de la mort obren el
recorregut expositiu Zo-
ran Music. De Dachau a
Venècia, que fins al 18 de
maig es presenta a La Pe-
drera. Es tracta d’un pro-
jecte retrospectiu –el pri-
mer després de la mort de
l’artista, fa dos anys– or-
ganitzat i produït per la

Fundació Caixa Catalunya
i comissariat per Jean
Clair, exdirector del Mu-
seu Picasso de París i un
dels màxims experts en
Music. La mostra reuneix
unes 130 obres –la majo-
ria, inèdites– procedents
de diverses col·leccions
públiques i privades euro-
pees. A mig recorregut ex-
positiu, el visitant haurà
d’enfrontar-se a la sèrie
No som els últims, uns tre-
balls de gran duresa que
evoquen «la soledat del
destí humà», precisa Clair.

«Tota la meva pintura ha
girat entorn d’un únic te-
ma: el del paisatge desèrtic
que és la vida.» Dachau va
canviar la manera de ser i
de viure (i de crear) de Mu-
sic, un home silenciós i
contemplatiu que, en la se-
va recerca d’allò essencial
deia que s’hauria de poder
pintar amb els ulls tancats.
Però el dol va costar a
emergir amb tota la seva
contundència. A l’exposi-
ció de La Pedrera hi ha
unes aquarel·les de motius
venecians creades just des-

prés de l’alliberament.
Unes aquarel·les aparent-
ment innocents i alegres,
però que, en aquesta falsa
aparença, custodien l’em-
premta monstruosa dels
camps de concentració na-
zis. Què es podia crear des-
prés de l’Holocaust? El
mateix que s’havia creat
abans d’haver viscut l’hor-
ror? «Jo no sabia que tor-
naria a pintar cadàvers. És
un tema que ressorgeix
quan tots els altres temes
han esdevingut impossi-
bles: quan ja no puc pintar
les coses que m’estimo de
la vida.» Tal com apunta el
director de la Fundació
Caixa Catalunya, Àlex
Susanna, Venècia va ser
una ciutat catàrtica per a
Music. Sobretot des que, el
1949, es va casar amb Ida
Barbarigo, també pintora.
«Music no va pintar mai un
retrat que no fos d’ell ma-
teix. L’única persona que
acceptava en la seva inti-
mitat, i que era com un al-
tre ell mateix, i de qui ha
deixat retrats que són tan
nombrosos com els seus
autoretrats, igual d’inter-
rogatius i de punyents, era
Ida», escriu Clair al catà-
leg.

A l’Estat, el nom de Mu-
sic no és massa conegut,
però l’exposició reivindica
els seus lligams amb la pe-
nínsula ibèrica. Se sap que
el 1935 va viatjar a Madrid
i, durant un any, va anar ca-
da dia al Prado a copiar
Goya i El Greco. També va
visitar Toledo i, en certa
forma, el paisatge de l’alti-
plà castellà li va despertar
el record de la seva terra
dàlmata. Quan va esclatar
la Guerra Civil, era a Bar-
celona. Poc després, co-
mençaria el seu infern per-
sonal.

La Pedrera presenta una exposició retrospectiva de l’eslovè Zoran Music, un home silenciós i
contemplatiu que va mutar en art la seva terrible experiència al camp de concentració nazi
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El pintor de Dachau

Obra de Zoran Music a l’exposició. / ANDREU PUIG

● Miquel Casamayor és
l’autor d’Una cara nova,
una comèdia en què s’evi-
dencia el desencís d’un
professor de filosofia, que
frustrat de canviar d’assig-
natura perquè han tret la
matèria del currículum es-
colar, decideix fer-se por-
ter de discoteca. L’obra
s’estrena dimecres al Tan-
tarantana i estarà en el car-
tell fins al 23 de març.

Com a vigilant a la porta
d’una discoteca renuncia-
rà a la raó per donar priori-
tat a la força i l’amenaça.
Sota la direcció de Teresa
Vilardell, el muntatge
planteja un enfrontament
generacional. I és que un
jove voldrà venjar-se del
porter fins que s’adonarà
que l’implicat és el seu an-
tic i venerat professor de
filosofia. Nico –el jove
protagonista– és un noi in-

tel·ligent i amb inquietuds
intel·lectuals que prefereix
passar desapercebut amb
el seu grup d’amics de
classe social baixa i d’un
barri marginal.

Casamayor ja va partici-
par en el muntatge Super
Rawal i, quasi vint anys
enrere, en un musical
d’èxit (Tira’t de la moto),
per la seva voluntat de
plasmar a escena la realitat
de la joventut. Per Casa-

mayor, «la gent ha canviat,
els joves tenen també una
altra mirada però, en reali-
tat, els problemes són els
mateixos».

Sota un pretext còmic,
Una cara nova fa una de-
núncia d’una societat en
què la indústria tria què és
el que s’ha d’estudiar i on
la prioritat és entendre’s
amb els companys, abans
que satisfer les ganes
d’aprendre.

El Tantarantana mostra el fracàs d’un
professor convertit en porter de discoteca
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í, els petits instants poden ser poesia. I sí,
l’emoció esdevé moviment amb la mirada de
Nats Nus Dansa. Momentari és un bon ex-

emple d’un gest d’intencions atractiu, imaginatiu i
amable que pot obrir les ments i descobrir el tresor
en la cantonada més quotidiana. El mèrit de la pro-
ducció, pensada tant per a públic adult com per a
públic familiar (de fet, el Mercat de les Flors va pro-
gramar un divendres al vespre i altres sessions en
horari de canalla), és la complexitat que mou, tot i
ser, aparentment, una peça àgil, volàtil, lleugera.
Toni Mira i Claudia Moreso es dediquen a trobar
aquells moments perduts, oblidats en el quefer diari
de tothom (treballi o estudiï) i a posar-los-hi un mi-
croscopi. Només hi ha un motiu pel qual es pot des-
aconsellar aquest espectacle blanc de bones inten-
cions i cap amargor: continuar el caminar d’unes
formigues en un bosc humit mentre el sol escalfa
l’esquena. I és que Momentari acaba sent un cant al
disfrutar de les petites coses que sovint s’obliden i
es menystenen.

Albert Pérez, aquest personatge virtual que apa-
reix en un cub que es plega i desplega a voluntat (la
visió espacial de l’arquitecte Toni Mira es delata),
és un follet entremaliat que ha robat allò que els al-
tres han abandonat. De fet, ho recicla, convertint-lo
en un entranyable inventari. El joc amb els plans re-
corda una altra peça mítica en la dansa per a públic
familiar com és l’Origami d’Àngels Margarit. El
treball de Nats Nus, és més concret que el de la
companyia Mudances perquè compta amb la narra-
ció que dóna pas a una coreografia, això sí, més vo-
làtil. El vídeo no es limita a l’aparició de l’actor vir-
tual. Els ballarins de la peça també hi juguen: sin-
cronitzen les seves sortides a escena amb les entra-
des a la pantalla. Un joc efectista i que trasllada els
ballarins al mig del bosc. La dansa d’amplis despla-
çaments, àgils, tendres i de sensacions és pròxima a
la canalla més petita. Els més ganàpies (vist per la
reacció de dimecres) s’exaltaven quan contempla-
ven la banda sonora de petons o la coreografia de
les abraçades. El moviment de Momentari val per a
tota classe de públic. La narració, tot i ser poètica,
es tanca a l’adult de consciència contemplativa i als
nens, amants del conte.
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Poesia blanca en
format coreogràfic

� Directors: Claudia Moreso i Toni Mira.
Textos: Beth Escudé.
Ballarins: Gema Díaz, Emili Gutiérrez, Joan Palau,
Noemí Ventura i Isabel López.
Actor: Albert Pérez.
Dia i lloc: dimecres, 27 de febrer a la Sala Ovidi
Montllor. Mercat de les Flors. Barcelona.
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Un instant de la coreografia. / JORDI CAMÍ


