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FITXA TÈCNICA 

Requeriments bàsics d’espai per poder representar l’espectacle “Frisos en dansa”: 

ESCENARI: 

-Mides mínimes 8 x 8 m 

-Càmara negre amb 4 carrers (cametes i bambolines) 

-Pas per darrera escenari 

-Teló de boca 

-Linòleum negre (si és possible) 

IL.LUMINACIÓ: 

-Taula de llums 48 canals 

-Dímers 48 circuits 

-26 PCs 1000W Porta-filtres 

-5 retalls 

-16 rockers/PAR 

-8 suports per carrers 

-Màquina de fum (si és possible) 

SISTEMA D’ÀUDIO: 

-Dos monitors escenari 

-Pea per sala 

-Taula amb tres canals 

-Reproductor CD doble 

-Micròfon 

-Peu de micròfon 

GENERAL: 

-Camerinos per 15 persones amb serveis i dutxes (a poder ser aigua calenta). 

-Ampolles d’aigua per beure per la companyia. 

  



Fitxa Artística 
 
Dansaires: 

Amèlia Alvera, 
Àngels Cervià, 

Assumpta Gabarró, 
Cati Manen, 

Clara de Lanuza, 
Coia Martínez, 
Glòria Tortras, 
Júlia Sánchez, 
Mercè Bracons, 
Mireia Jerez, 

Rosa Mª Porta, 
Roser Ferrer, 
Artús Porta 

 
Direcció: Artús Porta Manresa 
Assistenta coreogràfica: Chris Muhlebach 
Tècnic: (llum i so): Marc de Lanuza 
Regidora: Marta Ribas 
Vestuari: Cati Manen i la pròpia companyia 
 
Duració de l’espectacle: 70 minuts 
 
Entrades taquilla: ens agrada especialment funcionar amb taquilla inversa. 
Si no fos possible el preu pot ser entre 5 i 10 €. 
 

Requisits d’agenda: Per necessitat de la companyia l’espectacle només és possible 
passar-lo en dissabtes, diumenges o festius a la tarda. 

Requisits de muntatge: És absolutament necessari un matí per muntar l’escenari 
comptant amb l’ajuda de mínim un tècnic del teatre per tot el dia. 

 

Dades per contactar: 

Associació Catalana de Dansa Lliure  
Casa Orlandai, hotel d’entitats 
C/ Jaume Piquet 23, 08017 Barcelona 
www.dansalliure.cat 
 
Director espectacle i coordinador: Artús Porta  630 34 21 19 
Correu electrònic: artusporta@hotmail.com 
 
Tècnic llums: Marc de Lanuza   652 10 57 23 
 

  



La Companyia forma part del cos 
de dansa de l’Associació Catalana de 
dansa lliure. 
Per aquesta producció ens 
anomenem de la mateixa forma que 
l’espectacle que presentem: “Frisos 
en dansa”. 
En el marc de l’Associació, ja fa 
molts anys que produïm petits 
espectacles, mostres i recitals, però 
és la primera vegada que posem en 
marxa un mecanisme tan sofisticat i 
una posta en escena tan acurada. 
 
Frisos som 15 persones de diferents 
procedències de Catalunya, 
especialment de les comarques de 
Lleida, Tarragona i Barcelona. 
 
 
 
Currículum 
La companyia e l’Associació Catalana de Dansa Lliure no és fixa. Des de l’any 1989, en que 
vam presentar el primer recital (en diversos espais públics i a l’Artesà de Gràcia), no hem 
deixat d’actuar quan s’ha presentat l’ocasió, així també com alguns dels nostres dansaires 
han participat en produccions estrangeres que s’han representat a Catalunya. 
 
Artús Porta dirigí una mostra de dansa lliure el desembre de 2003 a Sitges. El maig de 2005 
promogué i dirigí un recital al CC de Balàfia de Lleida, que de forma similar es repetí el 
juny de 2007 a Manresa, i l’any següent a Barcelona. 
 
Amèlia Alvera ha produït i dirigit diversos recitals, entre els que destaquen “Onades” 
(Berga i Barcelona 2003), “Encontres” (Berga i Barcelona 2004), “Dansa per una nit d’estiu” 
(Gràcia 2009), “Índia i color” (Gironella 2009), “Paraules en dansa” (Barcelona 2009), 
“Honorar la vida” (Barcelona 2011), “Llàgrimes de dona” (Berga i Barcelona 2012), “Cercle 
de dones remeieres” (Manresa 2011 i 2012), “Rostres de la deesa” (Barcelona 2013). 
 
Altres mostres de dansa s’han portat a terme per altres companysi companyes de 
l’Associació. 

 
  



L’espectacle 
 
Sinopsi de “Frisos en dansa”: 
Aquest espectacle recull en 28 escenes diferents propostes del treball de dansa que 
proposava François Malkovsky. Algunes són coreografies seves, i la resta són moviments de 
base del treball pedagògic, coreografiats expressament per aquesta producció. 
És un espectacle en format clàssic de Dansa Lliure que recull la memòria d’aquesta 
técnica. 
Malkovsky s’inspirà en Isadora Duncan i, com ella, dels models grecs antics i hel·lènics. 
D’aquí prové el nom del nostre espectacle. 
 
El projecte va néixer quan la Chris Muhlebach, una professora de dansa lliure francesa, ens 
empenyé a posar les noves coreografies en escena i a portar-les al teatre. 
Després d’una convocatòria en el si de l’Associació va sorgir el nou grup, i el maig del 2014 
vam començar a assajar. A poc a poc sorgí un programa amb els elements de base i les 
danses, de forma bastant clàssica, i així sorgí el nom. L’Artús va prendre la coordinació i la 
direcció, tot i que acostumem a treballar bastant en equip. 
 
 
Representacions: 

1) 21.3.15 Vilafranca, Teatre Bolet (estrena) 
2) 25.4.15 Juneda, Teatre foment 
3) 17.5.15 Sant Joan Vilatorrada, Sala Gallifa (Benèfic per assoc. Rockpa) 
4) 13.6.14 Berga, Teatre Municipal 
5) 3-10-14 Sant Vicenç de Montalt, CC el Gorg 
6) 17-10-15 Manlleu, Teatre Centre espai Rusiñol 

Properes representacions previstes: 
Novembre: Tarragona o Reus a concretar 
7-12-15 Lleida, Teatre Escorxador (dins la mostra Arts escèniques Josep Fonollosa) 
Desembre:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest espectacle l’hem portat a terme gràcies a la col·laboració i el suport de l’Associació 
Catalana de Dansa Lliure, les seves delegacions, i dels Ajuntaments de Vilafranca, Puigdàlber, 
Borgonyà, Manlleu, Lleida, Juneda, Sant Joan de Vilatorrada, Berga, Avià i Vilada, que ens han 
cedit els espais per assajar i/o per fer les representacions. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
  



"Frisos en dansa" 
Programa d’escenes:  frisos i coreografies 
1 Els	  elfs	  alegres	  (1)	  

	  
Moment	  Musical	  op.94	  n.3	  D780,	  F.	  Schubert	  	  

2 Bressol	  	  i	  cançó	  de	  bressol	  (1)	  

	  
Cançó	  de	  bressol	  op.38	  n.9,	  	  E.	  Grieg	  	  	  

3 Un	  joc	  de	  pilotes	  

	  
Dansa	  camperola	  del	  Vltava,	  B.	  Smetana	  

4 "Chanson	  matinale"	  (1)	  

	  
Vals	  op.70	  n.1,	  F.	  Chopin	  

5 Bacants	  i	  ocellaires	  

	  
Tirolese	  (extracte),	  	  G.	  Rossini	  –	  B.	  Britten	  

6 "Jeunesse"	  (1)	  

	  
Vals	  D820	  n.5,	  F.	  Schubert	  

7 "Pensée	  constante"	  (2)	  

	  
Vals	  op.39	  n.15,	  J.	  Brahms	  

8 Cavalcada	  de	  les	  Valquíries	  (1)	  

	  
La	  Valquíria,	  R.	  Wagner	  

9 Dansa	  amb	  vel	  (2)	  

	  
Vals	  op.39	  n.3,	  J.	  Brahms	  

10 "Esterhazy"	  (1)	  

	  
Vals	  D	  783	  n.10,	  F.	  Schubert	  

11 La	  Revolució	  (1)	  

	  
Preludi	  op.23	  n.5,	  S.	  Rachmaninov	  

12 Paisatge	  amb	  salzes	  i	  nena	  guaitant	  estol	  	  d’oques	  

	  
Romança	  op.5,	  P.I.	  Tchaikovsky	  

13 “Bydlo”	  (el	  dur	  treball)	  (3)	  	  

	  
Quadres	  d'una	  exposició,	  M.	  Mussorgsky	  

14 La	  roda	  de	  la	  vida	  

	  
Sarabanda,	  G.F.	  Haendel	  

15 Les	  ombres	  

	  
Nocturn,	  A.	  Borodin	  

16 La	  marea	  i	  el	  mar	  	  (3)	  

	  
Preludi	  op.28	  n.9,	  F.	  Chopin	  

17 Paisatge	  al	  llac,	  barcarola	  

	  
“Hoea	  ra”,	  cançó	  tradicional	  maorí	  

18 La	  "V"	  i	  la	  "W"	  

	  
Polonesa,	  P.I.Tchaikovsky	  

19 La	  5ª	  Mazurka	  (1)	  

	  
Mazurka	  op.7	  n.1,	  F.	  Chopin	  

20 Evocació	  del	  moviment	  del	  tenis	  i	  del	  moviment	  amorós	  

	  
“Praga”,	  Milladoiro	  

21 La	  brisa	  sobre	  el	  camp	  de	  blat	  

	  
Rapsòdia	  n.12,	  F.	  Liszt	  

22 El	  vent	  en	  els	  arbres	  

	  
A.	  Bodak	  

23 Moviment	  "amic,	  amic"	  o...	  

	  
Seguidillas	  de	  "Carmen",	  G.	  Bizet	  

24 Dansa	  hongaresa	  n.5	  (1)	  

	  
J.	  Brahms	  

25 El	  fil	  de	  seda	  

	  
“Berceuse”	  de	  la	  suite	  “Dolly”,	  G.	  Fauré	  

26 Sant	  Francesc	  d'Assís	  predicant	  als	  peixos	  i	  als	  ocells	  

	  
A.	  Bodak	  

27 La	  joia	  (1)	  

	  
Vals	  D779	  n.13,	  F.	  Schubert	  

28 La	  crida	  i	  les	  campanes	  

	  
Carilló	  de	  “l'Arlesienne”,	  G.	  Bizet	  

(1)	  coreografia	  de	  F.	  Malkovsky	  
(2)	  coreografia	  de	  F.	  Malkovsky	  a	  la	  memòria	  d'Isadora	  Duncan	  
(3)	  coreografia	  de	  F.	  Malkovsky	  adaptada	  per	  Annie	  Garby	  



Notes de premsa: 

Difusió llarga per l’espectacle “Frisos en dansa” 

“Frisos en dansa”, Teatre ..., el ......., a les .... h. 

L’Associació Catalana de Dansa Lliure ens proposa un espectacle de dansa en 
homenatge a F. Malkovsky, mestre que seguí els passos de Isadora Duncan, la 
revolucionària de la dansa de principis del s.XX. 

La Dansa Lliure és una dansa caminada: el peu no és només el contacte amb el sòl sinó 
la connexió amb l’energia de la terra, que amorteix, impulsa i dóna suspensió al 
moviment. 

Economia d’esforç, equilibri i harmonia són tres elements característics de la Dansa Lliure. 
Formen una unitat entre el cos físic - l’economia d’esforç - i el cos anímic - l’harmonia 
estètica - regulats tècnicament per la llei de la justesa i de l’equilibri. 

Isadora Duncan s’inspirà en les onades del mar, el vol dels ocells, el dolor i la joia dels 
humans, i anomenà aquest art “Dansa Lliure” per què en ella és l’ànima la que mou el cos, 
i aquest cal que s’alliberi dels estereotips que l’encarcaren. 

Recolzant-se en les lleis universals de la motricitat, en l’art antic i en la natura, Malkovsky 
sintetitzà el moviment que abasta l’ésser humà en totes les seves dimensions. A través 
d’imatges en íntima comunió amb la música, el seu mètode ens convida a eixamplar la 
nostra sensibilitat corporal i anímica. 

“El nostre espectacle es diu “Frisos” per què les danses ressegueixen aquells plans 
artístics hel·lènics donant-los-hi vida. Les 30 escenes d’aquest recital resumeixen l’àmbit 
expressiu i pedagògic d’aquesta filosofia clàssica de concebre el cos en moviment.” 

L’Associació Catalana de DANSA LLIURE, recull, proposa i difon aquesta manifestació 
des de 1989, promovent cursos, mostres i espectacles al nostre país. 

“Zaratustra deia: - Notem per la manera de caminar de cadascú, si ha trobat el camí. La 
persona que s’acosta a la seva fita, ja no camina, dansa!” 

 

Difusió curta per l’espectacle “Frisos en dansa” 

“Frisos en dansa”, Teatre ..., el ......., a les .... h. 

 “Frisos”, inspirat en motius hel·lènics, és una proposta de dansa que ens ofereix el grup 
de l’Associació Catalana de Dansa Lliure. És un espectacle en homenatge a Malkovsky, 
mestre que seguí els passos d’Isadora Duncan, la revolucionària de la dansa de principis 
del s.XX. 

Les escenes d’aquest recital resumeixen l’àmbit expressiu i pedagògic d’aquesta filosofia 
clàssica de concebre el cos en moviment que Isadora anomenà “Dansa Lliure”, per què en 
ella és l’ànima la que mou el cos, i aquest cal que s’alliberi dels estereotips que 
l’encarcaren.  



 

 
 
 
 
 

 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 


