El paisatge espiral: Acció infinita!
Sembla que la història es repeteix. Anem fent cercles, però aquests
cercles tenen una dinàmica espiral: cíclicament retornem al mateix
radi però en una altra dimensió, amunt o avall... El 28 de juliol de
1968 Man Ray va retratar Duchamp a Cadaqués amb el seu darrer
pastís d'aniversari. L'enquadrament de la foto talla el cap de Duchamp
i es centra en el pastís, que porta escrit el seu nom i que sosté entre
les cames. L'angle inferior esquerre de la foto, de forma una mica
forçada, mostra un rar ready-made anònim: un plat de la Bisbal amb la
típica decoració espiral, eco pop de totes les espirals duchampianes...
La Muga Caula fa una nova volta en aquesta espiral, i ja en son 14!
Duchamp, pare inconscient de l'art d'acció, ens mena però no ens
ordena res i així fem el que volem i commemorem el 50 aniversari
de la seva mort i celebrem el centenari del seu quadre més estrany:
Tu m', el qual, entre altres aportacions, va introduir simultàniament
amb Zara i Hausmann la manicula dins la iconografia dadà: aquella
mà que assenyala, guia de l’antiforma. Els artistes de la Muga Caula
segueixen o no la manicula dadà, mengen o no del pastís del Marcel
i giren feliços en l'espiral transtemporal de la trobada mentre trien
el seu radi preferit on expressar-se i comunicar.
La nostra espiral artística sent les reverberacions d'altres espirals
paral·leles: les de Síria, que encongeixen el cor; l'enèsima reelecció
de Putin, que emboteix el cap; les aberracions jurídiques de Llarena,
que glacen la sang, i moltes més. Què pot fer la nostra espiral davant
aquestes temibles reverberacions? Doncs vibrar amb art i buscar un
nou paisatge humà.

The spiral landscape: Infinite action!
It seems that history repeats. We are making circles, but these circles
have a spiral dynamic, cyclically return to the same radius but in
another dimension up or down ... on 28th July 1968, Man Ray portrait
Duchamp in Cadaqués with his last anniversary cake. The framing of
the photograph cuts Duchamp's head and focuses on the cake that has
his name and he holds between his legs. The lower angle left of the
photo, in a slightly forced way, shows a rare anonymous readymade,
a set of the Bisbal with the typical spiral decoration, echo pop of all
Duchampian spirals...

14, 15 i 16 de setembre de 2018
Les Escaules (Alt Empordà)

14a trobada internacional de poesia d'acció i performance
La Muga Caula ha estat guardonada amb el premi
El Pinzell de Cuixart 2018
“RESPONEM JUNTES”. Concepte i acció: Paloma Orts
Foto: Joan Casellas-Arxiu Aire

The Muga Caula takes a new turn in this spiral and they are already 14!
Duchamp, unconscious father of action art, guides us but does not order
us and so we do what we want, even though we commemorate the
50th anniversary of his death and celebrate the centenary of his most
strange painting, Tu m' that, among other contributions, introduced
simultaneously with Zara and Hausmann the manicula within the
iconography Dada, that hand that points; guide of the antiform. The
artists of the Muga Caula follow or not the Dada manicula, eat or not
of Duchamp's cake and turn happy in the transtemporal spiral of the
Meeting choosing their preferred radio where to express themselves
and / or communicate.
Our artistic spiral feels the reflections of other parallel spirals; those
of Syria, that shrink the heart; the umpteenth time re-election of
Putin, that dulls the head; the legal aberrations of Llarena, that
freeze the blood; and a thousand more. What can our spiral do in
the face of these fearsome reflections; vibrate with art and look for
a new human landscape.

Josep Pérez

Denys Blacker

Videodocumentalista

Fotògrafa documentalista

PROGRAMA 2018

Diumenge 16 de setembre

De l'1 al 23 de setembre

11.00 h

Presentació dels llibres Signos y significados
de Johanna Speidel i 30 years of SoToDo de
Theodor di Ricco

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

Dinar de germanor i clausura de la 14a
trobada.

Dissabte 1 de setembre
12.00 h
Foto: Alex G. Cuadras

Foto: Sabina Vilagut

Josep Pérez (Catalunya)
Fer documentals és fer cinema. Se us ocorre res de millor? Us diran
que la diferència amb els films de ficció rau en el fet de treballar, bé
amb històries i persones tretes de la vida real, bé amb personatges i
trames inventades per un guionista. I això és fals. Tot és representació.
Tot és manipulació. Tot és punt de vista. I aquesta és la gràcia. Crear
un món que només existeixi als fotogrames.
Making documentaries is making films. Can you think of anything
better? They will tell you that the difference with fiction films lies in the
fact of working, either with stories and people taken from real life, or
with characters and plots invented by a screenwriter. And that is false.
Everything is representation. Everything is manipulation. Everything
is point of view. And this is the fun about it. Create a world that only
exists in frames.

Museu de l’Empordà de Figueres
Inauguració de l'exposició El paisatge
documental 2017.
Videoreportatge de Xavier Moreno i fotografies
de Petra Vlasman.
De l'1 al 23 de setembre

12, 13 i 14 de setembre
Les Escaules
Taller internacional de performance. A càrrec
de Jelili Atiku.

Societat Escaulenca de les Escaules
Inauguració de la 14a edició de la Muga Caula.
Parlaments i refrigeri.

20.00 h - 21.00 h

Accions inaugurals
Natalia Espinet i Vallés, Eliana Beltrán

21.00 h

Sopar a càrrec de la cuina artística de Fausto
Grossi.

Durant molts anys he fotografiat les performances dels artistes que
participen en els esdeveniments que organitzo. Sóc fotògrafa amateur
en el sentit original de la paraula: com a persona que estima el que
fa. El que m’agrada més és poder capturar l’essència de l'obra en
una imatge, i ajudar que una cosa tan efímera com la performance
pugui perdurar en el temps.

22.00 h

De NY a la Bisbal, un paisatge espiral
50 aniversari del traspàs de Marcel Duchamp
(1968-2018).
Vídeo-clip-ponència de Joan Casellas.

For many years I have photographed the performances of the
artists who participate in the events I organize. I am an amateur
photographer in the original sense of the word: as a person who
loves what she does. What I like is to be able to capture the essence
of the work in an image, helping something as ephemeral as the
performance to last over time.

Dissabte 15 de setembre

Juanjo Rodríguez i el seu equip amb la
paella popular del diumenge, que amb
motiu de la clausura de la trobada es fa
des de l'any 2012.
D'esquerra a dreta: Joan Sendra, Ramon
Beascoechea, Juanjo Rodríguez, Llorenç
Alegrí i Carles Poy, que no surt a la foto.
Foto: Joan Casellas
Arxiu Aire

Fausto Grossi
Cuina artística

JOINA
Concert de rap

Foto: Luz Grossi Lasheras

Foto: Anna F. Galán

Col·laboradors:

Divendres 14 de setembre
19.00 h

Denys Blacker (Anglaterra / Catalunya)

PD. Del 5 de juny al 8 de juliol va tenir lloc a la Galeria Lola Ventós de
Figueres l’exposició El paisatge espiral, amb obres de tots els participants de
la 14a Muga Caula.

Activitats subvencionades per:

22.30 h

11.30 h - 13.30 h

BE espiral (Breu i Espontani a MD en el
50 aniversari de la seva mort).

Accions consecutives a la Societat Escaulenca i
pel poble de les Escaules
Paloma Orts, Antoni Karwowski, Abel Bàguena

14.00 h

Dinar a càrrec de la cuina artística de Fausto
Grossi.

16.30 h - 18.00 h

Accions consecutives a la Societat Escaulenca i
pel poble de les Escaules
Nenad Bogdanovic, Jesús García Plata, Isabel
Corullón

18.15 h - 21.00 h

Cecile Richard, Ramon Guimaraes, Ana
Milovanovic, Jelili Atiku

21.00 h

Sopar a càrrec de la cuina artística de Fausto
Grossi.

22.15 h

Concert de rap amb JOINA.

Fausto Grossi (Itàlia/Espanya)
Som perquè mengem i som el que mengem alhora. És per això
mateix que tot l'equip cuinarem amb amor, afecte i intuïció, a partir
dels productes propis de la nostra terra, per al gaudi dels cinc sentits.
We are because we eat and we are what we eat at the same time.
It is for this reason that the whole team will stew with love, affection
and intuition, from the products of our land, for the enjoyment of
the five senses.
https://www.facebook.com/fausto.grossiterenzio
www.pastaypizzagrossi.com

JOINA (Catalunya)
JOINA neix de l’escolta. De la valentia d’alçar una veu que té coses
per dir. Amb un nou llenguatge, sincer, directe, les paraules em
parlen i m’ajuden a entendre i seguir projectant. Més enllà de
l’etiqueta "rap feminista", el que faig és música que parla de mi
i del procés que faig, com tantes altres dones, per comprendre i
sobreviure en un món que ens oprimeix i ens vol fer invisibles.
JOINA is born of listening. From the courage to raise a voice that
has things to say. With a new language, sincere, direct, the words
speak to me and help me understand and continue projecting.
Beyond the label «feminist rap», what I do is music that talks
about me and the process I'm doing, like so many other women, to
understand and survive in a world that oppresses us and wants to
make us invisible.

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 2018: Lucia Peiró i Yolanda Pérez Herreras

www.lamugacaula.cat

info@lamugacaula.cat

Natàlia Espinet i Vallès (Catalunya)

Foto: Denys Blacker

Del silenci estant escric amb el cos i
després les paraules a l'espai cru de tornar
a començar. Recol•lecto. Pausa. Dic el
buit que m'omple les orelles. Danso el
cos que se'm desfigura. Canvio la mirada.
Surt del cos la veu a l'aire, precipici
llarguíssim. Silenci. Truc o maldestre.
Lliura el cos als cossos perspectiva, entre
volum, densitat, llum una part de l'acció,
entre ara i esdevenir una part de l'acció.

Eliana Beltrán (Colòmbia)

Foto: Violeta Mayoral

From the silence I write with the body
and then the words in the raw space to
start over. I gather. Pause. I say the void
that fills my ears. I dance the body that
disfigures me. I change the look. The
voice comes out of the body into the
air, a very long precipice. Silence. Trick
or clumsy. The body free the bodies’
perspective, between volume, density,
light as part of the action, between now
and become part of the action.

M'interessa explorar una convivència
de temps i espais diversos en una única
situació de lloc. Utilitzo l'espai físic no
només com a suport sinó com a material
on el visual i el sonor esculpeixen i passen
per la intensitat de l'experiència, del
cos, del qual emergeix. D'aquesta
manera la meva pràctica esdevé cruïlla,
barreja, em permet treballar entre el
límit de categories, en el trànsit de
formalitzacions.

Paloma Orts Pascual (País Valencià)

Antoni Karwowski (Poland)

Escoltar la terra, la natura, la persona
asseguda al meu costat en el vagó del
tren, el xiquet que juga a la vora de la
mar, els gestos de ma mare i el remenar
amb la cullera de la meua àvia. Escoltar
allò per a mi és el regal de la vida, és l'art
en si mateix, al qual jo tan sols responc
i espere que allò em responga a mi, per
ser-hi juntes.
Foto: Joan Casellas
Arxiu Aire

I am interested in exploring a coexistence
of different times and spaces in a unique
situation of place. Use physical space not
only as a support but as a material where
the visual and the sound sculpt and pass
through the intensity of the experience,
of the body, of what emerges. In this
way, my practice becomes a cross, a
mixture, it allows me to work between
the limit of categories, in the transit of
formalizations.

Listening to the earth, to the nature,
to the person sitting next to me in the
train, to the little boy who plays on the
seashore, to the gestures of my mother
and to the stirring of my grandmother’s
spoon. For me, listening is the gift of life,
it is the art in itself. That is why my little
act is answering to this precious gift in
order to be together.

Foto: Stephan US

Performance allows me a fascinating
game with time. It gives the feeling
of capturing it and “influencing” the
course of past events, modifying them,
reversing, detaching them from their
archetype, building new configurations
and transferring them into real space.
This multidimensionality gives me the
feeling of functioning simultaneously
in the past and present.
http://karwowski-performance.blogspot.
com/
https://www.facebook.com/antoni.
karwowski.9
antonikarwowski@onet.pl

www.elianabeltran.info/cv/.
http://elianabeltran.info/

Jesus García Plata (Espanya)

Foto: Elisa Miravalles

El meu treball consisteix a indagar en
conceptes com l'equilibri, l'acció tediosa
i la descontextualització d'elements
extrets del folklore. M'interessa la idea
de l'atzar, de la possibilitat de l'acció
inacabada, la interacció a través dels
sentits, l'humor i l'absurd, l'impredictible
del temps de l'acció en relació amb un
marc social determinat, la presència i
la petjada...
My job is to investigate concepts
such as balance, tedious action and
decontextualization of elements
extracted from folklore. I am interested
in the idea of chance, the possibility of
unfinished action, interaction through
the senses, humour and the absurd, the
unpredictability of the time of the action
in relation to a certain social framework,
the presence and the traces...
http://cargocollective.com/
jesusgarciaplata

Isabel Corullón (Espanya)

Foto: Ángel Aguado

Cantar és una forma de sondejar-me,
d'arribar als llocs més recòndits del meu
cos i del meu subconscient. He compost
peces per a veu sola, però la part principal
del meu treball és la performance,
basada en la improvisació lliure. El meu
cant abstracte posa en joc un procés de
comunicació pre-lògic, per arribar al més
profund del subconscient. Treballo la
dansa butoh, buscant connexions entre
veu i moviment.
Singing is a way of probing me, of
reaching the most recondite places of
my body and my subconscious. I have
composed pieces for solo voice, but the
main part of my work is performance,
based on free improvisation. My abstract
song brings into play a process of prelogical communication, to reach the
depths of the subconscious. I work butoh
dance, looking for connections between
voice and movement.

Cecile Richard (França)

Ramon Guimaraes (Catalunya)

No sóc cantant, no sóc ballarina, no sóc
acròbata, de manera que escric textos,
i els textos, que no poden existir sols,
criden el cos, i el cos, que troba el seu
lloc en el text o a prop seu, fa el que
pot. Diuen llavors, que faig lectures
performàtiques. Ignoro encara que si les
paraules estan cridades a desaparèixer, el
cos, té moltes ganes de cantar ...
Foto: David Gommez

I'm not a singer, I'm not a dancer, I'm not
an acrobat, so I write texts and texts that
cannot exist alone call the body and the
body that finds its place in the text or
close, does what it can. They say then,
that I do performative readings. I still
do not know if the words are called to
disappear, the body is eager to sing...
http://cecilerichardpoesie.blogspot.fr/

La performance em permet un joc
fascinant amb el temps. Em produeix
la sensació de capturar-lo i "influenciar"
en el curs de fets passats, modificant-los,
revocant-los, desenganxant-los del seu
arquetip, construint noves configuracions
i traslladant-los a un espai real. Aquesta
multidimensionalitat em provoca la
sensació de funcionar simultàniament
en el passat i en el present.

Abel Báguena (País Valencià)
Sóc une artista interdisciplinari enfocat
a la introspecció i l'autoretrat, respecte
a la identitat social i els rols de gènere.
M'agrada combinar diferents disciplines
per crear múltiples lectures. Tinc en
compte el potencial polític i narratiu del
meu cos, fins i tot quan està implícit en
el mateix, de manera que pugui generar
idees per si mateix en una peça.
Foto: Antoine Ugen i Abel
Báguena

My only certainty is that I build a limit.
Each new performance shows me more
its nature and makes me a little more
aware of it. The little I know of that limit
will be the starting point of the next
performance. I remain in this process
with the firm decision to get to know
everything about him.

I am an interdisciplinary artist focused on
introspection and self-portrait with respect
to social identity and gender roles. I like
to combine different disciplines to create
multiple readings. I take into account the
political and narrative potential of my
body, even when it is implicit in it, so that
it can generate ideas for itself in a piece.

Al principi experimento, exploro i
examino els mitjans de la performance,
hi jugo i algunes vegades me'n ric. I en
els meus projectes de performance vull
destacar l'etern en l'existència transitòria
de les persones en termes històrics i
espirituals de forma general. El desig de
descobrir una conseqüència de l'impacte
econòmic en la creativitat artística, des
de les obres d'art tradicionals fins als
nous mitjans.
"At first I experiment, explore and
examine the media's performance, I
play and sometimes mock him. And in
my performance projects I want to point
to the eternal in the transitory existence
of people in the historical and spiritual
in general terms. The desire to discover
a consequence of the economic impact
on artistic creativity from traditional art
works to new media".
www.bogdanovicnenad.weebly.com

Ana Milovanovic (Sèrbia)

Foto: Joan Casellas
Arxiu Aire

Els meus objectius són qüestionar com
la performance artística actual podria
acostar-se al tema de la política, posar
l'art de la performance a l'avantguarda
de la lluita política posar i desafiar
tant les fronteres dels acompliments
estètics clàssics com de la política, com
una habilitat de l'art de la performance
política per transformar les nostres
societats de manera radical. Lluito pel
socialisme amb rostre humà.
My aims are to question how the
performance art today might approach
the subject of politics and to put the
performance art at the forefront of
the political struggle, challenging both
boundaries between classical aesthetic
performances and political ones, as an
ability of political performance art to
transform our societies by radical way.
I fight for socialism with human face.
politicalperformance@yahoo.com

isabelcorullon@blogspot.com

Foto: Joan Casellas
Arxiu Aire

www.abelbaguena.info

La meva única certesa és que construeixo
un límit. Cada nova performance em
mostra més de la naturalesa d'aquest
límit i me'n fa una mica més conscient. El
poc que en conec serà el punt de partida
de la següent performance. Em mantinc
en aquest procés amb la ferma decisió
d'arribar a saber-ho tot, del límit.
Foto: Ramon Guimaraes

Nenad Bogdanovic (Sèrbia)

Jelili Atiku (Nigèria)

Foto: Tom Saater

He posat el meu art al servei de les
preocupacions predominants en els nostres
temps; especialment aquells temes que
amenacen la nostra existència col·lectiva
i el suport del nostre univers. Per tant,
els continguts d'aquestes inquietuds van
des dels efectes psicosocials i emocionals
de fets traumàtics com la violència,
especialment el terrorisme, la guerra, la
pobresa, passant per la corrupció, el canvi
climàtic, la injustícia i els greus abusos
contra els drets humans, etc.
I have put my art at service of the
prevailing concerns of our times;
especially those issue that threatening our
collective existence and the sustenance of
our universe. Therefore, the contents of
these concerns ranging from psychosocial
and emotional effects of the traumatic
events such as violence, especially
terrorism, war, poverty, corruption,
climate change, injustice and gross human
right abuses, etc.
www.jeliliatiku.webs.com

