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Ayuujkjä'äy ëy Konk.  

Una fabulació basada en un mite mixe, al MACBA  

 
 

► Un projecte artístic de Mariana Botey i Brian Cross, Taka Fernández i Dr. Lakra, 

reunits sota el comissariat de Pablo Arredondo Vera, que aborda la llegenda del rey 

Kondoy, mite fundacional del poble mixe. 

 

► Els mixes o Ayuujkjä'äy, un poble mai conquerit, parlen una de les últimes 

llengües vives de la família mixezoque, l’ayuujk, i entre els principis que els regeixen 

destaquen la propietat comunal de la terra i el treball comunitari. 

 

►Dr. Lakra i Brian Cross, dos dels autors de l’exposició, punxaran discos a partir 

de la seva tria de música llatinoamericana i tropical, amb un èmfasi especial en 

noves expressions musicals del poble ayuujk. 

 

►Aquest projecte expositiu és una producció d’Hacer Noche-Promised Land, en 

col·laboració amb el MACBA i amb la participació de la Universitat de Califòrnia a 

San Diego i la Casa de la Cultura Oaxaqueña. 
 

 

Títol: Ayuujkjä'äy ëy Konk. Una fabulació basada en un mite mixe. Conversa inaugural: dimecres 9 de novembre, a les 18.30 

h, amb Mariana Botey, Pablo Arredondo Vera i Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA. L’acte comptarà amb l’actuació de 

DJ Dr. Lakra i Brian Cross Dates de l’exposició: del 10 de novembre de 2022 al 26 de febrer de 2023 Organització i producció: 

Hacer Noche-Promised Land, en col·laboració amb el MACBA i amb la participació de la Universitat de Califòrnia a San Diego i 

la Casa de la Cultura Oaxaqueña.  

 

 

DOSSIER PREMSA, FOTOS, VÍDEO 
https://www.macba.cat/es/sobre-macba/prensa/rueda-prensa-mixe 
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Els mixes, mai conquerits, són un poble originari de Mèxic que habita la zona oriental de la Serra 

d’Oaxaca i l’istme de Tehuantepec. També se’ls coneix com Ayuujkjä’äy, «la gent de l’idioma florit», 

nom que guarda relació amb la seva llengua, l’ayuuk, una de les últimes llengües vives de la família 

mixezoque. Lingüísticament, són els parents més propers i hereus naturals dels anomenats olmeques, 

la cultura mare mesoamericana. Entre els principis que regeixen l’organització social de les comunitats 

mixtes, destaquen la propietat comunal de la terra i el treball comunitari. La terrissa, els tèxtils i 

sobretot la música en són algunes de les pràctiques artístiques més destacades. I des de 1977 compten 

amb el prestigiós Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM) per 

ensenyar, compartir i promoure la seva música. El CECAM constitueix l’escola autònoma indígena més 

important de Mèxic i forma part central i seminal del moviment de regeneració cultural mixe que, des 

de la música, s’ha propagat a altres arts, en particular les lletres. La tradició musical mixe, centrada en 

les bandes d’instruments de metall, no sols inclou els jarabes i sones mixes, sinó que també interpreta 

música tradicional oaxaquenya i mexicana i el cànon filharmònic occidental. Aquesta proesa serveix 

d’inspiració a la instal·lació, i el diàleg amb les autoritats del CECAM ha estat fonamental en la 

comprensió dels principis autonòmics ayuujk. 

Ayuujkjä'äy ëy Konk. Una fabulació basada en un mite mixe és una instal·lació comissariada per Pablo 

Arredondo Vera que reuneix tres projectes artístics de Mariana Botey i Brian Cross, Taka Fernández 

i Dr. Lakra. A través de la investigació documental, bibliogràfica i iconogràfica, del treball de camp i 

l’entrevista, la proposta artística que presenta el MACBA s’acosta al mite de la deïtat tutelar del poble 

mixe, Kondoy o «el bon senyor», i al pelegrinatge immemorial pels paisatges de la geografia 

oaxaquenya per connectar-nos amb les vivències de resistència d’un poble mai conquerit. Alhora, 

l’anàlisi i la reflexió sobre tots els materials aplegats permet explorar l’estructura bàsica del mite i les 

seves implicacions socials, territorials, polítiques, espacials i paisatgístiques. 

La instal·lació del MACBA, a manera de diorama immersiu, està constituïda per la projecció d’un 

migmetratge; una sèrie de vint panells pictòrics que retraten escenes de la mitologia mixe; un tòtem 

d’escala monumental, i una intervenció a gran escala al passadís d’accés a la sala. Aquest projecte 

expositiu és una producció del Festival Hacer Noche-Promised Land, en col·laboració amb el MACBA i 

amb la participació de la Universitat de Califòrnia a San Diego i la Casa de la Cultura Oaxaqueña, i ja es 

va poder veure a la inauguració del Festival Hacer Noche a Oaxaca. La peça en conjunt planteja una 

nova perspectiva sobre la història i la formació actual de l’art global, reflexionant entorn de conceptes 

com els transindigenismes i el seu paper de catalitzadors de l’art modern i contemporani de les 

Amèriques. El comunalisme mixe o els treballs del CECAM en són alguns exemples. 

Com a part de la inauguració, Mariana Botey, artista, historiadora de l’art i teòrica, i Pablo Arredondo 

Vera, comissari de l’exposició, presentaran el projecte en conversa amb Elvira Dyangani Ose, directora 

del MACBA. D’altra banda, Dr. Lakra i Brian Cross, dos dels autors de l’exposició, punxaran discos i 

programaran a partir de la seva tria digital de música llatinoamericana i tropical, amb un èmfasi especial 

en noves expressions musicals del poble ayuujk, caracteritzat al llarg de la història colonial per apropiar-

se i reformular ritmes i estils musicals forans com la polca i el vals, més tradicionalment, i ara el rap, el 

hip-hop, la cúmbia i el vallenato, entre d’altres. 
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