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CUNETA

Cuneta és un col·lectiu format per Alba Murcia i 
Vicent Pelechano en 2008. Junts es dediquen a
l’experimentació sonora, la creació escènica i la 
mediació cultural amb un marcat caràcter social 
i integrador. Investiguen nous llenguatges 
escènics en rel.lació amb l’art sonor i la música 
experimental en col·laboració amb artistes, com 
ara la creadora i artista sonora Vir Roig.

Els projectes de Cuneta tracten de visibilitzar 
diferents col·lectius poblacionals a través de 
l’art viu contemporani i l’acció participativa. 
Aquestos treballs s’han estrenat a l’IVAM, 
CCCCarmen, Festival 10 Sentidos, i alguns 
s’han realitzat en col·laboració amb Regidories 
d’Educació i/o de Joventut d’ajuntaments com 
ara l’Ajuntament de València.



La seua formació ha estat en Treball Social, Art Dramàtic, 
arts vives contemporànies, improvisació i creació sonora, 
musicoteràpia i disseny i gestió de projectes. Música 
autodidacta, el seu treball individual se centra en la recerca de 
diferents formes de relació amb la veu, l’espai i el moviment.

També format en Treball i Integració Social, improvisació i 
creació sonora. Es dedica a l’art sonor a més de treballar amb 
persones amb diversitat funcional. Li interessa la creació 
i modificació de joguines musicals electròniques de baix 
voltatge (Circuit Bending) i la creació i investigació sonora.

ALBA MURCIA VICENT PELECHANO



Que passa quan ens anem al llit? Que sona 
allí fora a la foscor de la nit? És el moment 
dels animals nocturns i dels ronquits del pare 
i de la mare.
El so d’un mosquit que intenta picar-nos 
mentre somniem amb pilotes, carabasses, 
bruixes o elefants. El silenci del carrer, els 
grills, el gat que miola, el so del vent o la 
pluja nocturna. Algú de la casa fent un pipí 
al bany. Una tos o paraules a la babalà que 
diguem mig adormits.
Respiracions, pets, badalls, la veueta del 
xiquet o la xiqueta dient “mamáaaaa!”
El plor en meitat de la nit, la mare que 
abraça, el pare que dona besos, el gosset 
que segueix dormint com si qualsevol cosa i 
una cançó de bressol a cau d’orella. La nit és 
quasi sempre per a dormir però... 

Qui està sempre desperta per a escoltar-ho tot?

Sinopsi / sinop—so

La lluna!
La lluna llunera, cascavellera
La lluna, la pruna
Minvant, creixent, plena i nova
No hi veig! No hi veig!
El llop li canta i el coet arriba
Oceans i marees que li ballen des de Terra
Flors que s’obrin, plantes que creixen
Llavors que espiguen i pusses que boten.
Lunars a la cara, al pit,
al braç o a l’esquena.
Lluna de mel, blava o de mantega.
Com un galló de mandarina
o una magrana sencera.
Com una pizza, o un panquemao. 
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Idea i creació: Cuneta i Vir Roig
Música i espai sonor: Cuneta
Col·laboren: Ajuntament de València, Escoleta El Trenet 
Coop. Val., Alcaldia pedània d’El Palmar-València, Jesús 
Muñoz, El Pont Flotant (visió externa)

VIR ROIG

Nascuda a València a 1986, ursa Direcció Escènica 
i Dramatúrgia a l’ESAD de València. S’ha format en 
diferents cursos i tallers relacionats amb les arts 
escèniques, com ara dansa contemporània, teatre 
textual, performance, improvisació musical conduïda 
i tècnica vocal, alhora que finalitza els seus estudis 
en medicina. Des de 2016 forma part del col·lectiu 
de performance i so ESOC, realitzant gires per 
Europa i México. Manté obert un projecte individual 
d’exploració sonora amb el pseudònim de virroihe, 
havent realitzat concerts i col.laboracions en viu.

FITXA ARTÍSTICA





Unes petxinetes, tests buits, paper arrugat... 
tot sona a poqueta llum per a fer-li 
cosquerelles a l’oída i experimentar amb la 
ciclicitat del temps, les formes i colors dels 
astres, els sorolls del animals nocturns i, fins 
i tot, els records i les històries de la lluna que 
formen part del nostre imaginari.

Una peça respectuosa amb les lògiques de la 
primera infància on es propicia el diàleg amb 
la poesia trobada en les coses xicotetes i que 
forma part central de les seues vides. El xicotet 
públic es senta arran de terra i, des d’ací, 
compartim aquest univers. 

PLANTEJAMENT 
ESCÈNIC

A cau d’orella es una proposta d’art 
sonor per a la primera infància i les seues 
famílies inspirada en la lluna i el paisatge 
sonor de la nit.





Espai escènic: 5 x 5 metres (carrer o sala)
Espai del públic: les famílies se senten a ral de 
terra formant un semicercle.
So: Sistema PA Stereo. Cablejat per a connectar la 
nostra taula a la general: 2 Jacks
Il.luminació: si es programa a l’exterior durant el 
dia no és necessària. Si es planteja dins d’un teatre 
necessitarem un temps d’assaig per a determinar 
l’il·luminació.

DURACIÓ
30 minuts.
Muntatge i deesmuntatge 60+60min
Al menys 30min entre un passe i altre.

IDIOMA
Valencià o castellà.

REQUERIMENTS 
TÈCNICS



TEASER
https://youtu.be/yHAHuqoz__0

MASS MEDIA
Lo que es y no es A cau d’orella (Revista Verlanga):
https://verlanga.com/escenarios/lo-que-es-y-lo-que-
no-es-a-cau-dorella/

CONTACTE
Alba Murcia: 617 911 924
quneta@hotmail.com

XARXES SOCIALS
Bandcamp: cunetacuneta.bandcamp.com
Youtube: @cuacuapototama
Facebook: @cunetacuneta
Instagram: @cuneta__

+INFO



www.cuneta.net
cunetacuneta.bandcamp.com


