
 
 
 
 
QUATRE OCTAVES I MITJA  
 
INTRO  
 
Parteix d'una necessitat poètica d'expressar l'actual moment vital de les 
creadores, Mònica Muntaner i  Rosa Muñoz. Una trobada des de la maduresa i 
des d'un lloc molt especial i diferent en les seves vides. 
Repassar tot lo viscut, les músiques que els hi han agradat i les accions 
escèniques que més les hi han motivat o més les representen. Els moments  
inacabats. Conèixer els interessos conjunts i els individuals i portar-ho tot a un 
lloc nou, sempre nou. A un lloc fresc i molt sincer. Col.laborar juntes és una 
manera de ressituar, de refrescar, de que aparegui tot allò que s'ha quedat 
gravat a la memòria de la pell, del cos , del còrtex. De confiar en la capacitat. I 
confiar en el que son , la suma de materials, expressions i llenguatge. 
 
Es planteja una proposta de COS: 
COS i veu 
COS i textos musicats 
COS i versions de cançons 
COS i poemes recitats 
 
El tronc d’aquesta recerca son les incursions en algunes biografies d’uns 
personatges concrets i les coincidències i el reflex amb la vida de les 
coreògrafes, la autobiografia.  
 
 

 
 
 
 
 
 



La recerca està encaminada a la construcció d'un NO CONCERT a partir de la 
biografia d'en Jeff Buckley. Un concepte de show que apunta a la preparació 
del que sembla serà un concert, però que no arriba mai a concretar-se.  
 
Jeff Buckley era una promesa musical de bellesa eterna i virtuós de la veu 
nascut als Estats Units. Va néixer al 1966 i va morir en misterioses 
circumstàncies als 30 anys. Això el va catapultar a la categoria de mite. Un ídol 
que es caracteritzava per la seva peculiar sensibilitat i emotivitat en 
l’interpretació. Només va arribar a publicar un àlbum titulat GRACE, considerat 
una obra mestre. 
 
El títol Quatre octaves i mitja, fa referència a la tessitura vocal d'en Jeff 
Buckley. La seva vida serveix com a base per desgranar i fer incursions en 
temes com la melancolia, la vellesa, la mort, l'amor,  l'atzar, la tristesa, 
l’humor,...   
la seva cara “aniñada”, les seves cançons sobrecollidores, la seva paraula, la 
seva poesia, les seves lletres. Un petit i humil ritual-homenatge davant d'una 
estranya història, caòtica, atzarosa i trista.  
  
L’estudi sobre la història d' en Jeff Buckley permet trobar connexions en 
biografies  d’altres personatges, com la tràgica vida de l'Edith Piaff o la 
“dicharachera” i popular Florinda Chico. S’observaran les coincidències i l'atzar 
, els creuaments , els paral.lelismes de situacions viscudes , els llocs repetits 
en temps diferents, les dates i els números, que juguen com en un tauler 
màgic.  
 
En Jeff va fer el millor concert de la seva vida al 1995 a l'Olympia de París, lloc 
on havia triomfat l'Edith Piaff. L'Edith distingia ,com totes les dones , 8 tons de 
vermell diferents, 8 tipus de morfina i 8 caràcters d'home jove que li agradaven.  
La Florinda Chico, en canvi, només es va casar una vegada , amb un noi 30 
anys més jove que ella i van viure prou feliços.  
  
Es parteix d' elements autobiogràfics, de textos i cançons originals i de versions 
de temes coneguts. 
Al llarg de tota la seva trajectòria , tant la Mónica com la Rosa, han treballat 
sovint la temàtica autobiogràfica com a font d’inspiració de les seves creacions. 
És un fil sobre el qual inventar, versionar e imaginar, per tal de desenvolupar i 
expressar el llenguatge estètic i els temes que els hi interessen.  

 
 
METODOLOGÍA 
 
 Aquesta proposta té com a eines principals de treball:  
el cos,  
el text  
la veu  
la fragmentació 
 



1_INICI 
 
En l’inici embrionari d’aquest projecte , les dues coreògrafes van començar a 
acumular material de pensament i a comunicar-se amb escrits poètics i 
explicació d’idees a través d’un blog on poder plasmar tot el que se’ls hi acudia 
sobre el treball. Així van poder dibuixar una xarxa estructural abans de trobar-
se físicament. Aquest traspàs d’informació prèvia sobre paper, de músiques, de 
poemes, d’imaginari sobre vestuari, de com dibuixar l’espai etc.. ,ha estat un 
punt de partida pel desenvolupament de Quatre octaves i mitja. Per elles, 
aquest sistema continua sent un mètode que utilitzen durant els dies previs a la 
trobada a la sala d’assaig, on posen en pràctica tot el que s’ha estat gestant. 
 
 
2_TREBALL DE COS 
 
 

                             
 

                             
 

                              
 
                 S’estableixen vàries línies de recerca del moviment: 
 



-Indagar en la simbologia dels gestos, la mímica, la representació d'accions 
molt quotidianes fins a arribar a un absurd o a una confusió: la imitació de la 
"dansa" , la simulació, la identificació. L’ interès està en la recerca del moviment 
i la seva transmutació a partir de gestos definits i accions molt concretes, com 
per exemple: endreçar roba, preparar un cafè , menjar, netejar la pols, vestir-
se, fumar una cigarreta, beure un got d’aigua i deixar-lo sobre la taula 
etc...Aquests moviments ens porten a dibuixar un espai fictici on situar tota l’ 
acció. Un espai que és una casa, una habitació, algun lloc íntim i molt 
reconeixible.   
Buscar en aquesta línia de moviment “d’una aparent simplicitat” ens apropa a la 
poètica i a la bellesa de lo quotidià, del dia a dia. 
 
-Treballar amb el concepte de dissociació, a on l’acció corporal  mai correspon 
d’un manera natural al que esta passant. Amb aquesta premisa, s’hauran 
d’elaborar partitures molt clares de moviment i textos molt ben apresos, que 
s’executaran simultàniament. L’objectiu és crear materials desconeguts que 
provoquin una certa descoordinació entre el llenguatge verbal i el corporal i 
afavorir situacions estranyes, incòmodes, sugerents,  a on l’obvietat quedarà 
del tot descartada. 
 
-Equiparar la veu i el cos:  
les cames, els braços, el tronc , les mans , els peus, els dits, les espatlles, els 
colzes, la boca ,els ulls, els cabells,  l’esquena, el pulmó, el fetge, l’estòmac, la 
tràquea,  les caderes, la pell, les cèl•lules ... LA VEU  
El treball de veu  es planteja d’una manera molt específica , rigurosa i concreta. 
Mitjançant el cant, la recitació,o la declamació.  
Amb la veu i la paraula es crearan jocs en l’espai i el temps, que ajudaran a 
construir les accions. Accions que , com s’ha mencionat anteriorment, aniran 
descoordinades per tal d’investigar en el terreny de la dissociació. La veu, 
entesa com a cos ,moviment , dansa i ritme, permetrà experimentar en la 
sonoritat, les melodies, les diferents textures,  els sons i els volums. La veu i les 
seves múltiples maneres de tractar-la, son també una eina per configurar el 
ritme de la futura obra. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3_TEXT 
 

 
 
POESIA/ CANÇONS /PARAULA 
 
S’interpreta text des d' una composició de signes codificats en un sistema 
ESCÈNIC que forma una unitat de sentit. El text i els seus diferents significats 
son tractats des de la poesia , des de jocs sonors i des de les cançons. 
Es treballarà amb textos originals escrits per les dues coreògrafes, textos 
escrits d’altres persones, lletres de cançons i melodies. 
 
El significat va mes enllà de la comprensió lógica  i coherent d’una escriptura 
gramatical. Treballem  les ASSOCIACIONS , les RELACIÓNS , les 
APROXIMACIÓNS i  el RITME. 
 
Del text a la paraula , de la paraula a la veu, de la veu al so, del so a la 
melodia, de la melodia al ritme, del ritme a vibració, de la vibració a la repetició 
, de la repetició a la textura, de la textura al material i del material al cos. 
 
El punt de partida és la d’un text real, però alhora s’han escrit textos originals , 
narracions poètiques i d’altres més col•loquials, on la base és la biografia de 
Jeff Buckley. Textos que descriuen poèticament els seus últims moments, les 
seves sensacions, uns passejos inventats o uns amics inventats. Uns textos on 
barregem realitat i ficció i a on tot és possible. 
 
Es treballarà amb l’enumeració, amb el joc sonor que produeixen les paraules 
dites en forma de llistat. Amb l’imperatiu, amb la sonoritat de les consonants i 
les vocals, amb la musicalitat de la veu, paraules unes darrere les altres com la 
llista de la compra , com noms i cognoms de persones uns darrere els altres. 
Llistats i números, allò que segueix etern, que dona continuïtat, que no acaba, 
plà com una línia horitzontal, allò que ens porta a viure eternament com en un 



loop, o a la mort si deixem de contar o de nombrar. Un joc macabra, els 
números i el temps que emmarquen el principi i la fí de la nostra vida. Cada 
número és una acció vapuleada i moldejada a la vegada per l'atzar i la 
imperfecció. 
 
S’utilitzaràn els covers i les versions de temes musicals ja existents, lletres de 
cançons i melodies conegudes que remeten a la memòria col•lectiva. 
Jeff Buckley, Cristina Rosenvinge, Miguel Bosé, Umberto Tozzi,  Raphael, 
Natalia Lafourcade ... son alguns dels artistes seleccionats  per versionar temes 
que resulten, per la seva expressió i sensibilitat, molt aprop del món i l'imaginari 
de la Mónica i La Rosa. 
 
 
4_LA FRAGMENTACIÓ  
 
El concepte de fragmentació és una constant en el treball, aplicable al 
COS/POESIA/ CANÇONS /PARAULA 
Les creadores s’inspiren en el que seria  reproduir un NO CONCERT de 
música pop a l’estil de Jeff,  on les cançons tenen una durada 
d’aproximadament d’entre dos a tres minuts. Plantegen una successió de  
fragments escènics que en si mateixos podrien entendre’s com petites obres. 
La idea és crear un dispositiu que aculli aquests fragments, com si fossin peces 
d’un puzzle que aniran apareixent, de manera que la combinació de tots 
aquests fragments constituiran la obra i la seva comprensió . 
 
-Es vol experimentar en un format d’escenes de durada curta  
 
-Cantar una cançó i fer diferents versions melòdiques del mateix tema. 
 
-Fer una acció amb mímica que en sí mateixa tingui el seu principi i final. 
 
-Recitar un poema de diferents maneres, qualitats i textures sonores. 
 
-Fer múltiples versions d’un mateix text: dir-ho a la vegada ( una sola veu entre 
les dues), en canon, una estrofa cada una, primer només dir-ho una, després 
només l’altre, dir-ho les dues dins d'una coreografia coordinada (moviments 
que no tinguin res a veure amb el significat del text),  o amb mímica literal, o 
ràpid, o ralentit, cantat , recitat, neutre, declamat ... 
 
-Crear una partitura de moviment i anar a l’uníson.  
 
-Treballar amb la idea de llistat.  
 
Acumular petits fragments, trossos, peces... ens permet explorar la construcció 
de l’obra creant diferents versions d’un mateix material tot  jugant amb els 
temps, els ritmes, l’espai i l'ordre. 
 



 

TEXTOS  

ERÒTIC 
En Jeff es va ficar al riu Wolf 
vestit i amb botes 
el van trobar despullat i mort. Primer despullat, després mort. 
 
M'hagués agradat llepar-li, la polla 
ensumar la olor que feia, la polla 
fer-li un petò a la galta, a la polla 
respirar al seu costat, 
cuinar per a ell, 
fer un conte al llit abans d'anar a dormir,. 
Que fos el meu segon marit. 
 
 
Que em besis com si fos peix  
Que Em traguis com la cervesa  
I que el teu dit polze em doni plaer com una presa  
 
sort , pot , mor, polla CHOCHO, CHUMINO (5 vegades) COÑO 
 
Que la teva pell no s’amagui  
 
Que et mosseguis la llengua  
Que et moguis SERP 
I que vinguis vestit de morena, rossa o pèl-roja  
 
Adoro la teva part femenina POTORRO, PAPO (5 vegades)COÑO 



Que em llepis les mans, els peus, i el genoll, la polla 

I que el meu dit gros navegui dins la teva boca. ALMEJA, CONEJO, HIGO  

 

 

LES BOTES 

Les botes d'en AAAA eren negres de pell, de 5cm de taló, amb hebilles i 
tachueles de metall brillant, molt brillant, una mica en punta. 12 cm de canya. 
Primer les va tacar de fang caminant per la vora del riu. El fang va tapar tota la 
lluentor d'aquelles botes. Aquelles botes no eren de temporada, les havia 
heretat del seu pare, AAAAAAA alcohòlic i drogadicte.   

 
En AAAAAA  va fer el millor concert de la seva vida al 1995 a l'Olympia de 
París, lloc on havia triomfat la EEEEEEE. La EEEEEEE distingia ,com totes les 
dones , 8 tons de vermell diferents, 8 tipus de morfina i 8 caràcters d'home jove 
que li agradaven.  La CO, co co co co co …. ( cançó ) Florinda Chico,en canvi, 
només es va casar una vegada , amb un noi 30 anys més jove que ella i van 
viure prou feliços. 
 
 
 
TARDE  
 
Va arribar tard AHHHHH conèixer al seu pare, va arribar tard AHHHHH 
Memphis, va arribar tard AHHHHH escoltar a en Vaaaaaaan Morrison, va 
arribar tard quan havia quedat amb el seu amic, van arribar els dos tard al 
rio Woooof aquella nit. En AAAAAAAA va arribar tard a sortir del riu.  
 
Llegué tarde por mirar 
Llegué tarde a parir 
Llegué tarde a las drogas 
Llegué tarde a los novios 
 
Solo me he dedicado  A (JUNTES) 
A dejar pasar el tiempo 
A desintegrar los objetos 
A trabajos de no hacer nada 
A curiosear y no hacer nada 
 
A 
 
A rutinas de espera 
A poner cara de pasmo 
A tener cara de pasmo 
A leer libros despacio  
A ver teatro de quietos 



 
Tengo paciencia para todo 
Para esperar el autobús 
Para citas , para orgias, para más (Rosa), citas (Mònica) 
Para pakis desalmados (JUNTES) 
 
 
Dicen que hasta hablo lento 
Y me duermo y me duermo y me duermo 
Eso dicen   MOLT LENT  
 
Achili Pum ROSA  
 
 
 
CANÇÓ EDAD MITJA 
 
Y no parece mentira 
que hay dragones y dragonas  
 
Que te miro y tu me miras  
Sin prisa 
Sin ropa 
Sin besos 
Sin sueño 
Sin ojos 
Sin vida 
 
Que hay dragonas me dijo mi madre 
colorada de tanto verte 
De amarte yo no me cansaba 
ni de subir la calle 
ni del helado de menta  
diez, veinte, treinta 
 
Y no parece mentira 
que hay dragones y dragonas  
 
Que te miro y tu me miras  
Sin prisa 
Sin ropa 
Sin besos 
Sin sueño 
Sin ojos 
Sin vida 
 
Y aunque parezca colorada 
tiovivo verde y malva  
en la feria tu me miras 
dentro y fuera hay mil mentiras 



disfrazadas de dragona 
ahora subo una montaña 
muerdo piedras, bebo arañas 
y un helado de castañas 
 
Sin prisa 
Sin ropa 
Sin besos 
Sin sueño 
Sin ojos 
Sin vida 
 
…. 
 
 
 
ABANS DE MORIR 
 
Abans de morir , despentinada i guapa , amb cara d'haver-me drogat 
alguna vegada. 
vull fer un concert 
 
quatre, cinc, sis, set.  

Si em poso les sabatilles, morirà algú. 
Si em rento les dents, morirà algú. 
Si camino a poc a poc sobre el terra mullat, morirà algú. 
Si deixo de contar números, el 11, el 12, el 13, el 14...algú morirà. La paraula 
salvadora és "infinit". Deixo congelat sobre el meu cap un núvol de números. 
L'endemà continuarem amb el 15, el 16, el 17... potser a l'autobús. 
 
 
Potser el meu cos ja no em serveix com abans. Potser ara no és la meva millor 
eina. Però el meu cap sempre pot contar. 
 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIOS 
 

 
 
 
La Mónica i  la Rosa son dues ballarines amb un llarg recorregut, pertanyen a 
una mateixa generació que, sens dubte, va trencar amb una manera 
convencional d`entendre la creació i que va resultar ser l’antesala del que 
actualment coneixem com la creació emergent. Ambdues artistes varen 
començar la seva trajectòria professional com a ballarines /intèrprets, però des 
de molt aviat , van tenir la necessitat d’allunyar-se d’un format que no les 
acabava de satisfer, per desenvolupar el seu propi treball, iniciar la seva pròpia 
recerca i trobar el seu propi llenguatge. Les dues van promoure projectes a on 
la co-creació es convertia en una nova manera de fer dins de l’escena més 
contemporània. A més a més, van  coincidir en l’interès de generar diferents 
estructures relacionades amb el llenguatge del cos i el moviment, que anaven 
més enllà de les seves pròpies creacions, des de les quals han impulsat 
projectes d'invetigació, recerca, formació, marcs específics per l'exhibició, 
suport a la nova creació i a les noves generacions, ... tot al voltan dels nous 
llenguatges escènics.  
 
Mònica Muntaner 1966 
 
Es forma com a ballarina de dansa contemporània a Barcelona. Ha treballat 
com a ballarina/intèrpret amb diferents creadors i companyies. 
Codirectora artística de la Poderosa, espai de creació a Barcelona fundat l´any 
2000 i cofundadora del col•lectiu Las Santas (agrupació artística 
multidisciplinària). Les seves creacions dins del col•lectiu han estat: Bizarre, 
Menta in Iurmain amb textos de Rafael Ponce, Tres trobades, Space Invaders , 
Poemes d'amor i cos, Típiques (documental) i mâe ( identitat, cos , Herència). 
Al 2013 crea el projecte Abans i després de ballar al costat de Bea Fernández i 
inicia la seva col•laboració amb Daniel Miracle en el projecte BCN XXI 
(Laboratori televisió experimental) 
Al 2016 estrena Sessions Remotes (exposició i acció performàtica) 
Actualment forma part del nou  col•lectiu d´artistes associats a la Poderosa 
ARTAS i  en els darrers anys ha participat en diferents projectes socials donant 
classes de cos a dones immigrants, dones amb  risc d'exclusió social i gent 
gran. 
 



 
 
Rosa Muñoz 1967 
 
Titolada per l'Institut del Teatre de Barcelona en l'especialitat de dansa 
contemporània. Funda amb Carles Salas la companyia de dansa BUBULUS. Al 
1994 crea amb l'Andrés Corchero, Raravis, companyia resident durant 8 anys a 
l'Estruch de Sabadell. A l’Estruch , a més de les seves produccions , 
desenvolupaven mulltitud d’activitats per tal d’apropar a la ciutat els llenguatges 
més innovadors. Inicia fructíferes col.laboracions com a ballarina del moviment 
a la Facultat de Belles Arts de Barcelona. 
Ha compaginat el treball de la companyia,amb les seves creacions en solitari o 
dirigint d'altres ballarins. D'aquesta etapa son les peces: Romance nº4, Coplas 
del blanco Miguel, Katiuskas, Lemon 5, John, Johnny o GUEST. 
Ha col.laborat amb diferents artistes: coreògrafs com Carmelo Salazar 
(Ciudades, El Salón Dorado), Sofia Asencio (SOSA), poetes com Eduard 
Escoffet (Cactus parc) o Feliu Formosa (Present vulnerable), improvisacions 
amb músics com Agustí Fernández, Liba Villavecchia , Joan Saura o Anna 
Subirana.   
 


