
   

Diumenge 15 de setembre 
11.00 h Presentació dels llibres: Diver univers. Non Grata 

(diversos autors). 
 Presenta Taje Tros.

 Ritos de Paso (diversos autors).
 Presenta Nieves Correa.

 3 A y 10 minutos. Arte de Acción de Autoayuda 
de Yolanda Pérez Herreras 

 Presenta Yolanda Perez Herrera.

 De la nube al papel. 136 minivideoperformances. 
 Tres años online, de Isabel León.
 Presenta Isabel León.

12.00 h - 14.00 h Accions duracionals simultànies per part de tots 
els artistes de la trobada arreu de les Escaules.

14.00 h  Paella de germanor a càrrec de Juanjo 
Rodríguez.

15.00 h Pastís dels 15 anys: Pastís mandala a càrrec del 
poeta-pastisser Àngel Rodríguez.

16.00 h   Visita de Marcel Duchamp a les Escaules des de 
Cadaqués com a emisari d’una notícia sorpresa! 

 Foto de grup amb Marcel Duchamp i tots els   
artistes, voluntaris i equip de la Muga Caula.   
Foto a càrrec de de Paco Justicia.

  Festa pirotécnica i clausura de la 15ª i última   
  Muga Caula.    

Dilluns 16 de setembre 
 Institut Alexandre Deulofeu de Figueres i Escola 

de Boadella.  

 Tallers de performance per a joves i infants a 
càrrec de Ruben Barroso.

Dimarts 3 de desembre
 Inauguració de l'exposició L'acció contra 

la poesia i viceversa. 15 anys de Trobada 
Internacional de Poesia d'Acció i Performace La 
Muga Caula.

 Fundació Joan Brossa de Barcelona.

 Del 3 de desembre de 2019 al 12 de gener de 
2020.

PD: Del 8 al 30 de juny vam presentar a la galeria Lola Ventós de 
Figueresl'exposició Brossa Dadà i a la Bilbioteca Fages de Climent 
de Figueres hem apadrinat una “lleixa virtual” de llibres de 
performance i poesia d'acció que anirem alimentant.

 

Josep Maria Dacosta “Daco” (Catalunya)

Abans feia fotografies: Li deia a la gent que somrigués i, després, jo 
disparava. Ara, faig "Photo-gag-phies": disparo i, quan ensenyo les 
imatges, la gent somriu.

Vull que les meves "Photo-gag-phies" sorprenguin, emocionin, facin 
somriure, informin, siguin belles i també inoblidables; però no trobo 
tot això en el llibre d’instruccions de la càmera.

Formerly, I took pictures: I told people to smile and then I shot. Now 
I do "photo-gag-phies": shot and, when I show the images, people 
smile. I want my "photo-gag-phies" to surprise, excite, make smile, 
inform, be beautiful and also unforgettable; but I cannot find all 
this in the camera's instruction book.

Paula Artés (Catalunya)

Passar de fotografiar espais, aparentment escèptics, a documentar 
un esdeveniment on l'acció i el moviment és el principal actor, és 
il·lusionant per mi, per poder captar la relació que s'esdevé amb 
l'espai que l'envolta i que a la vegada, compon l'acció.

Moving from photographing spaces, apparently aseptic, to 
documenting an event where action and movement is the main 
actor, is exciting for me, for being able to capture the relationship 
that occurs with the space that surrounds and at the same time, 
composes the action.

www.paulaartes.com

PROGRAMA 2019
Del 31 d’agost al 16 de setembre 
i del 3 de desembre al 12 de gener de 2020

Dissabte 31 d'agost
12.00 h  Museu de l’Empordà de Figueres
   Inauguració de l'exposició El paisatge 

documental 2018:
 Pel·lícula Els deixebles de Marcel Duchamp de 

Josep Pérez.
 Exposició de fotografies de Denys Blacker.
 Del 31 d'agost al 29 de setembre

Divendres 13 de setembre
10.00 h - 16.30 h Societat Escaulenca de les Escaules
 V Trobada d’Espais de Creació i Producció de 

Catalunya.
 Trobada organitzada per Xarxaprod (www.

xarxaprod.cat), acollida per La Muga Caula.

19.00 h Plaça de les Escaules i Societat Escaulenca
 Inauguració de la 15a edició de la Muga Caula.
 Parlaments i refrigeri.

20.00 - 21.00 h Accions inaugurals 
 Theodor di Ricco. Rosa Grau.

21.00 h Sopar a càrrec de Mujeres Pa'lante.

22.00 h BE brossia (Breu i espontani dedicat a Joan 
Brossa).

 Mestre de cerimonies; Rolls Rolf Langhans.  

Dissabte 14 de setembre
11.00 h - 14.00 h  Accions consecutives a la Societat Escaulenca i 

pel poble de les Escaules 
 Hobo, del grup NON GRATA. Littel Tom del grup 

NON GRATA. Alicia Cayuela. Yannos Majestikos.

14.00 h Dinar a càrrec de Mujeres Pa'lante. 

16.30 h - 18.30 h  Accions consecutives a la Societat Escaulenca i 
pel poble de les Escaules

 Quim Pujol. David Montosa. Silvia Antolín.
 
19.00 h - 21.00 h Accions consecutives a la Societat Escaulenca i 

pel poble de les Escaules 
 Paco Justícia. Anonymus Boh, del grup NON 

GRATA. Taje Devilgril, del grup NON GRATA.

21.00 h Sopar a càrrec de Mujeres Pa'lante.

22.00 h Plaça de les Escaules
 Presentació performativa del llibre Galeries 
 de Marta R. Sobrecuesta. 
 
22.15 h ELS DELAI, concert de rumba catalana.

Brossa-Dadà: un paisatge d'acció sense fi 
Tot s'acaba i tot torna a començar i nosaltres hem arribat fins aquí: 
és la nostra FI. El dia en què el fum del cigar de Marcel Duchamp es 
mesclà amb el vapor de la Caula, va engendrar-se la nostra aventura. 
Moltes fites i moltes invencions artístiques animen aquesta frontera 
calenta amb el do del moviment perpetu...

Joan Brossa, readymadeista català, va néixer ara fa cents anys, el “dia” 
en què Duchamp realitza dues rucades monumentals; pintar bigotis 
a la Gioconda tot asseverant que Ella té el cul calent i “vendre” a un 
col·leccionista de Nova York 50 cc d'aire de París!. Nosaltres venem 
Aire de la Caula i ens atansem indisciplinadament als nostres mestres: 
Duchamp i Elsa von Freytag-Loringhoven, Man Ray, Mina Loy, Dalí, 
Maruja Mallo i, per a la darrera trobada, Joan Brossa, en l’any del 
centenari del seu naixement.

Sota l’influx dadà Brossa va inventar la roda de carro quadrada, el 
post-teatre, un dau de set cares i un altre d’esfèric; i, encara més 
difícil, com el mateix Duchamp, sense fer mai ni una performance, 
va esdevenir mestre d'aquesta manifestació artística, i aquí albirem 
un secret: l'art d'acció no és pas una qüestió cinètica ni futurista ni 
encara menys realista, però si ben real...

Son 5475 dies d'acció de la mà de més de 250 artistes d'arreu del món. 
Amb aquesta darrera carretada d'artistes accionistes, la bigotuda 
Gioconda continuarà tirant els daus de set cares. Jugarem aquesta darrera 
partida amb alegria mentre imaginem els nous espais d'aquest paisatge 
d'acció sense fi. Una porta que es tanca i obre alhora o una paradoxal 
roda quadrada del carro de la República Catalana que sobtadament 
llisca com un trineu sobre la llum que ens ha estat donada...

Brossa-Dada: an endless landscape of action
Everything finishes and everything begins again and we have arrived 
up to here, it is our END. The day that the smoke of Marcel Duchamp's 
cigar mixed with the steam of the Caula, our adventure was spawned. 
Many achievements and artistic inventions animate this hot border 
with the gift of perpetual movement...

Joan Brossa, Catalan readymade artist, was born a hundred years 
ago the "day" in which Duchamp made two monumental claptraps: 
to paint moustaches to the Gioconda ensuring that "she has a hot 
ass" and "sell" to a collector in New York 50 cc of Paris air. We sell air 
from the Caula and undisciplined approach our teachers: Duchamp 
and Elsa von Freytag-Loringhoven, Man Ray, Mina Loy, Dalí, Maruja 
Mallo and for the last meeting Joan Brossa in the year of his centenary.

Under the influence of Dada, Brossa invented the square carriage 
wheel, the post-theatre and a seven-sided dice and another one 
rounded, even more difficult; like Duchamp himself, without making 
a single performance, he became master of it and here we harbor 
a secret: the art of action is not a kinetic or futuristic question, nor 
even less realistic, but real if...

It has been 5,475 days of action by more than 250 artists from around 
the world. With these last artists the moustachioed Gioconda will 
continue throwing the seven-sided dice; we will play this last game 
with joy as we imagine the new spaces of this landscape of endless 
action. A door that closes and opens at the same time or a paradoxical 
square wheel of the Catalan Republic Carriage that suddenly slides 
like a sleigh on the light that has been given to us... www.lamugacaula.cat info@lamugacaula.cat

Foto: Paula Artés 

Paula Artés
Videodocumentalista

Foto: Daco 

Daco  
Fotograf
  

13, 14 i 15 de setembre de 2019 
Les Escaules (Alt Empordà)

15a trobada internacional de poesia d'acció i performance

“Illusional Delusion”. Concepte i acció: NON GRATA
Foto: Joan Casellas-Arxiu Aire

Amb el patrocini particular de: Jane Quinn & Martin Duignan; 
Bienvenido Hernández i Teresa Ramírez. 

Direcció: Joan Casellas. 

Disseny i imatge corporativa: OliviaHub. 

Traducció a l'anglès: Yolanda Pérez Herreras. 

Assessorament fotogràfic: Paco Justicia. 

Web: Isil Sol Vil

Organitza: Associació Cultural la Muga Caula i Arxiu Aire. 

Equip organitzador: Susana Villanueva, Ingrid Danckaerts, SCI, 
Carles Poy, Agnès Ramírez, Joan Ramírez, Teresa Ramírez i 
Joan Casellas. 

Equip assessor: Denys Blacker, Nieves Correa i Pere Sousa.

Per a l’any 2019: Kubra Kademi, Susana Villanueva, Lis Costa i 
Almudena Manzanal-Nau Estruch.

Activitats subvencionades per:

Col·laboradors:

Marta R. Sobrecuesta
(Espanya)

Foto: Demian Ortiz

Rolls Rolf Langhans (Alemanya)
rolls@rolf-langhans.de

Foto: Sigfried Endres



Hobo / NON GRATA (Estonia) 

Sóc membre del grup NON GRATA. La 
idea principal de la meva creativitat 
artística és provocar la ment del 
públic amb desafiaments provocatius 
mitjançant l’absurd, imatges boges i 
interacció, per tal de lliurar energia neta. 
La meva missió és la llibertat creativa per 
mantenir viu l’espai-temps experimental 
tot empenyent contínuament els límits 
físics i mentals.

I’m a member of Non Grata Performance 
Group. The main idea of my artistic 
creativity is to trigger audiences mind 
with provocative challenges through 
absurdity, crazy visuals and interaction 
in order to deliver clean energy. My 
mission is creative freedom to keep alive 
experimental time-space by pushing 
continuously physical and mental 
boundaries.

www.nongrata.ee
nongrata@nongrata.ee

Quim Pujol (Catalunya)  

En els seus espectacles Leopoldo 
Fregoli (1867-1936) canviava d’aspecte 
de manera frenètica i donava vida a 
dotzenes de personatges en una mateixa 
representació. El transformista italià 
també va esdevenir una referència 
essencial per a Joan Brossa i l’art escènic 
d’avantguarda. Aquest exercici celebra 
la capacitat de transformar-nos, l’ésser 
en moviment i les seves inesgotables 
possibilitats.

In his shows, Leopoldo Fregoli (1867-
1936) changed his appearance in a 
frenetic way and gave life to dozens 
of characters in the same performance. 
The Italian transformist also became an 
essential reference for Joan Brossa and 
the avant-garde stage art. This exercise 
celebrates the capacity to transform 
us, the being in movement and its 
inexhaustible possibilities.

Alicia Cayuela (Catalunya)

La meva obra performativa tracta de 
la descoberta, mitjançant un procés de 
discurs improvisat automàtic in situ, 
d'estructures subjacents de bellesa 
i poesia a la natura La peça que 
presento a La Muga Caula: a través de 
la personificació d'un jutge extraterrestre 
d'una galàxia llunyana torno la 
humanitat al procés legal terrestre i 
desconstrueixo la figura del jutge inert 
de nosaltres mateixos i els altres.

My work is about the discovery of the 
underlining structures of beauty and 
poetry in nature through a process of 
automàtic improvised discourse revealing 
that chance does not exist.
The piece that I present at The Muga Caula 
has to do with judgement, the planets 
judicial System and its deconstruction. In 
this ocasió I will become an extraterrestrial 
judge on emergency call to restore 
humanity to trials and tribulations

Taje Devilgirl / NON GRATA (Estonia)

Sóc membre del grup NON GRATA. Faig 
accions artístiques de manera col·lectiva 
i de manera anònima. El punt principal 
de la feina d'art és ètic: és la imatge 
del primitivisme, la impersonalitat i 
la creativitat experimental, que és el 
context i el lloc específic, i que correspon 
als problemes reals que importen en el 
moment present.

I’m a member of Non Grata Performance 
group, making art actions collectively 
and anonymously. The main point of 
the art work is ethical - it is the image 
of primitivism, impersonality and 
experimental creativity that is context 
and site-specific and corresponding on 
actual issues that matter in the present 
moment.

www.nongrata.ee
nongrata@nongrata.ee

Rosa Grau (Catalunya)

Les meves accions es componen de 
paraules que són apuntalades de vegades 
pel ritme intern i de vegades per ritmes 
externs. La reflexió constant amb l’entorn 
em condueix a la denúncia de l’opressió 
que exerceixen els mamífers humans 
sobre la vida. Jo, dona Balança, poeta 
sonora de finals de segle allibero la 
meva creació en places, carrers i llocs 
on la poesia defensa la lluita pels drets 
humans.

My actions are composed of words that 
are settled by the internal rhythm and 
sometimes with the support of external 
rhythms. Constant reflection with the 
environment leads me to denounce the 
oppression that human mammals exert 
on life. I Scale woman, sound poet of the 
end of the century, release my creation in 
squares, streets and places where poetry 
defends the struggle for human rights.

Anonymous Boh / NON GRATA (Estonia) 

A través de recorreguts mundials, he 
creat representacions, exposicions i 
publicacions sense escales, en un dels 
moviments artístics més representatius, 
significatius, oportuns i transformadors 
de la historia: NON GRATA. Els resultats 
ocorren d’acord amb la lògica d’evitar 
codis. Les presentacions són textos físics, 
les formes d’ortografia i lectura dels 
quals es mantenen dins dels límits de 
les accions reals.

I have created via non-stop world 
tours, performances, exhibitions, 
and publications, one of the most 
representative, significant, timely and 
transformative art movements in all of 
history NON GRATA.Performances take 
place according to the logic of avoiding 
codes. The presentations are physical 
texts, whose ways of orthography and 
reading are kept within limits of real 
actions.

www.nongrata.ee
nongrata@nongrata.ee

Paco Justicia (Catalunya)

Sense saber, sóc un invident retransmetent 
els colors de la vida en totes les meves 
formes, compartint, per a rebre i tornar 
a retransmetre la vida en colors, sense 
saber: “metAcció”.

Without knowing, I am a blind person 
relaying the colours of life, in all my 
forms, sharing to receive and retransmit 
life in colours, without knowing. 
"MetAction"

www.pacojusticia.com  
pacojusti@gmail.com

Silvia Antolín (Espanya)

Després de més de 15 anys de pràctica, 
accionar s'ha tornat una manera de viure, 
de pensar, de meditar en moviment. 
Perquè fins i tot estant estàtic, el cos es 
mou. Tot vibra. Res no roman. És l'aquí i 
l'ara eternament canviant. La vida esdevé 
una performance. Quan treballo des 
d'aquesta consciència corporal, em moc 
dins l'espai-cos i jugo a ser Una amb 
el Tot. 

After more than 15 years of practice, 
action has become a way of living, of 
thinking, of meditating on movement. 
Because even being static, the body 
moves. Everything vibrates. Nothing 
remains. It is the eternally changing here 
and now. Life becomes a performance. 
When I work from that bodily 
consciousness, I move within the space-
body and play to be One with the All.

Yannos Majestikos (Republica democràtica del Congo)

Utilitzo la performance per captar 
i qüestionar el públic en allò que 
anomeno envasos inesperats: una de 
les meves preocupacions és el medi 
ambient. Exploro el context ecològic local 
(envasos, residus ...) els converteixo en 
vestits grandiosos i irònics per magnificar 
l'ambivalència i la crueltat de la nostra 
actitud envers el món actual.

I use performance art to capture and 
question the audience in what I call 
unattended packaging, one of my 
concerns is the environment. I explore 
the local ecological context (packaged, 
waste...) I turn them into grandiose 
and ironic costumes to magnify the 
ambivalence and cruelty of our attitude 
towards the current world.

www.aa-e.org

Little Tom / NON GRATA (Estonia)

Sóc membre del grup NON GRATA. 
Actuo com un sanitari social, tallant 
parts podrides per a millorar la societat a 
través de l'art. En les actuacions barrejo, 
en una totalitat, antecedents culturals, 
història, estereotips, natura, persones, 
política i experiències. Treballar de 
manera espontània en un contenidor 
de temps/espai per representar una 
minisocietat del moment present amb 
símbols i personificacions diferents.

I am a member of the Non Grata Group. I 
act as a social sanitary, cutting out rotten 
parts to improve the society through 
art. In performances I mix cultural 
backgrounds, history, stereotypes, nature, 
people, politics and experiences into one 
wholeness. Working spontaneously in a 
time/space container by representing a 
mini-society of the present moment with 
different symbols and personifications.

www.nongrata.ee
nongrata@nongrata.ee

Theodor di Ricco (USA-Alemanya) 

La performance no té ni principi ni 
final, ocorre. És per aquesta raó que 
he triat fer servir roba groga cada dia 
durant els últims 30 anys. Sigui la meva 
bicicleta groga, en un vagó de metro 
o en la inauguració d'una exposició en 
una galeria d'art. En les imatges de la 
vida diària, em distingeixo com un punt 
de color groc

Performance art has no beginning and no 
end, it happens. It is for this reason that 
I have chosen to wear yellow clothing 
every day for the past thirty years. 
Whether riding on my yellow bicycle, in 
a subway car or at an opening exhibition 
at an art gallery, I set myself apart as a 
yellow point of color within the images 
of daily life.

David Montosa (Andalusia)

La representació de la vida està per 
sobre d'allò que representa: les imatges 
devaluen la realitat. Creo imaginaris i 
estratègies que evidencien aquest joc 
de miratges.

The representation of life is above what 
it represents: images devalue reality. I 
create imaginaries and strategies that 
show this game of mirages.

montosadavid@gmail.com
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