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La següent llista de documents és resultat de les recomanacions de les creadores de l’espectacle 
Frank fruit del seu procés creatiu. És complementada amb algunes recomanacions de l’equip de 
Programació i Continguts del Teatre Lliure. 

 
Gestualitats del franquisme, del feixisme i de l’univers de Frank 
Us presentem una sèrie de vídeos i imatges referents del procés creatiu que mostren Ia importància de 
braços i mans. També s’han afegit referents als mosaics humans com a instrument per uniformar i 
homogeneïtzar la massa.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interpretació dels personatges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desfilada de l'entrada de Barcelona, 1939 Desfilada dels italians davant de Hitler, 1938 

Vídeo amb mosaics humans a Korea 

Escena de la pel·lícula El gran dictador de 
Charles Chaplin 

Franco parlant anglès 

Imatge d'un mosaic humà a Korea 

https://www.youtube.com/embed/ZtjZctN4M54?start=80&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/qUKBGqUubMI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/4TgaSxoxTdc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/o61pWzvQMsU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/7gMnYKzJkik?feature=oembed


 
 
L’Espanya de l’època 

 

Referents de ficció  

Fragments del documental Palabras para un fin 
del mundo de Manuel Menchón 

Discurs de Miguel de Unamuno als nens de la 
guerra, 1936 

El Rei Joan Carles I jura lleialtat a Franco 

Mix Franco ha muerto Vídeo del grup musical Los Glangios 

Missatge de Franco als nens del món a través 
de la seva filla Carmencita 

Pel·lícula The Twentieth Century / Matthew 
Rankin. 2019 

Canciones para después 
de una guerra / Basilio 
Martín Patino. 1971 

Llibre Frank: La increïble 
història d’ una dictadura 
oblidada / Ximo Abadía. 
Dibbuks, 2018 

https://www.youtube.com/embed/FgEcw_6WSi8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Y82pSFaUkos?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/cc5V2GBQc_g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Dxc82vp6lCU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/-BoMd8De640?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/q8ZzsEgHxJI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/204j1n193hk?feature=oembed


 
 
Llibres  

 
Material manipulació en directe 
Us presentem una sèrie de materials visuals que han servit de referents per als personatges 
de la Dissidència i de la Propaganda del règim Frank. 

 
 

L'anarquia explicada als 
infants / José Antonio 
Emmanuel. Barcelona: Libros 
del zorro rojo, 2021 

A Suprematist Tale of Two Squares 
in Six Constructions / Lissitzky. 
Londres: Tate, 2014 

España salvaje: Los otros 
Episodios Nacionales / 
Diversos autors. Madrid: La 
Felguera, 2019 
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