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Introducció  
a les Petites crítiques 
Les Petites crítiques són un material 
d’acompanyament que vol apropar la noció 
de la crítica teatral als infants, no per formar 
crítics teatrals sinó perquè les eines que 
fa servir la crítica fomenten una actitud 
activa de l’espectador que ens sembla 
imprescindible d’incentivar. Despertar  
el sentit crític permet mirar el món d’una 
altra manera, més enllà del teatre.  
Ajuda a qüestionar les coses, a entendre  
la complexitat, la confrontació d’idees. 
També és un exercici per (re)pensar l’obra, 
tornar a l’experiència des de l’anàlisi,  
amb l’acció de rememorar allò viscut.  
Per fer-ho, els dossiers de Petites crítiques 
relacionen els espectacles programats  
amb determinats aspectes del  
llenguatge escènic. 
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FRANK

Resum de l’argument
A partir del llibre il·lustrat de Ximo Abadía Frank. La increïble història d’una 
dictadura oblidada (Dib-buks), XIX Premi Llibreter 2018, les creadores Clara 
Manyós i Xesca Salvà adapten per a l’escena aquest conte sobre el dictador 
Francisco Franco. 

En una dictadura de quadrats, erigida trepitjant la llibertat del triangles i dels 
cercles, Frank convida els espectadors a entrar en el joc i seguir les seves 
normes. Un joc escènic sobre el poder i la Història. I un exercici de memòria i de 
reflexió: fins on s’estenen, en la nostra societat, les dinàmiques dictatorials?  

Tal com diu Ximo Abadía, “Als nostres avis els van obligar a lluitar. Als nostres pares 
els van obligar a oblidar. A nosaltres ens toca recordar el passat per mirar al futur”. 

Treball amb l’espectacle
En aquest cas volem aprofitar per treballar especialment el vessant més 
simbòlic que desenvolupa el teatre i el teatre visual. Per això trobareu en aquest 
dossier un recull de lèxic relacionat específicament amb aquest i amb altres 
aspectes de l’espectacle. Hi ha també una sèrie de preguntes i propostes de 
treball perquè pugueu fer-ne reflexió i valoració amb l’alumnat més enllà de la 
primera impressió –el m’agrada/no m’agrada–, i recollir-les en una proposta 
creativa per als infants, o per crear-vos les vostres pròpies propostes. 

Tornar a l’índex

ADAPTACIÓ DEL CONTE 
HOMÒNIM DE
Ximo Abadía
CREACIÓ I DIRECCIÓ
Clara Manyós i Xesca Salvà
INTÈRPRETS
Agnès Busquets, Anna Pérez Moya 
i Núria Solina
DRAMATÚRGIA
Edu Manzanares 
ESPAI ESCÈNIC
Clara Manyós i Xesca Salvà 
VESTUARI
Laura García 
IL·LUMINACIÓ
Marc Lleixà (A.A.I.)
VÍDEO
Carme Gomila
ESPAI SONOR
Aurora Bauzà i Pere Jou
ALUMNA EN PRÀCTIQUES 
D’ESCENOGRAFIA
Lucía Romero de l’Institut del Teatre
ALUMNA EN PRÀCTIQUES 
DEL MUET
Txell Díaz
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

IDIOMA
Català i castellà (espectacle amb 
poc text)
EDAT RECOMANADA
A partir de 7 anys (cicle inicial, mitjà 
i superior)
SALA 
Espai Lliure
DURADA APROXIMADA 
45’ sense pausa 

© Sílvia Poch
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ENTREVISTA
Parlant amb  
Ximo Abadía



6

TEMPORADA 21/22

Com va sorgir la idea de crear Frank. La increïble història d’una dictadura 
oblidada?

Va néixer en un viatge a Cambodja, Cambodja i Espanya són els dos 
únics països que no han aixecat les fosses d’una guerra civil. Però 
anem molt per darrere de Cambodja. Em vaig trobar amb una frase, “cal 
recordar el passat, per mirar el futur”, i vaig començar a pensar que se’ns 
han negat 40 anys de la nostra Història. Ni tan sols es treballa a l’escola 
aquesta etapa tan fosca.

Com és podien plasmar quatre dècades de Franco al poder en un àlbum 
il·lustrat ple de color?

Ha estat un treball de destil·lació, havia de ser senzill però potent. Com a 
l’antiga cartelleria d’entreguerres, text i il·lustració van de la mà.

Creus que els nens i nenes de l’actualitat tenen prou eines educatives per 
entendre el franquisme, o es continua sense parlar-ne prou?

Continua sent un tema tabú, s’ha creat una amnèsia col·lectiva, s’ha 
normalitzat una dictadura. No es toca aquest tema a les escoles. Però 
amagar-lo sota la catifa no vol dir que no hagi passat. No s’han tancat les 
ferides i és una falta de respecte a tota la gent que continua sota terra. 
Veient la situació actual, és molt important treballar aquestes temàtiques 
amb els nens, perquè no es repeteixi mai.

Tornar a l’índex
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Clara Manyós  
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Frank és una adaptació de l’àlbum il·lustrat Frank. La increïble història d’una 
dictadura oblidada de Ximo Abadía. Què heu agafat del conte i què té de 
creació l’espectacle?

Del conte, n’hem agafat sobretot la metàfora de les formes geomètriques, 
la idea del totalitarisme dels quadrats: la idea d’un dictador que trenca, 
enterra i fa desaparèixer tota la resta de formes per tal que només 
existeixin quadrats. D’això n’hem fet un espai i un món ple de cubs 
blancs on entren els nens. I a partir d’aquí ho hem hagut de fer viu, 
passar de la idea i de les dues dimensions a les tres. Decidir com era i 
com sonava aquest món i quines eren les normes que el feien funcionar. I 
cercar el llenguatge per explicar-ho.

Protagonitzen el muntatge les actrius Núria Solina, Agnès Busquets i Anna 
Pérez Moya. Per què heu anat a buscar tres dones i de tres generacions 
diferents?

Volíem aprendre a explicar aquesta història des del present i també des 
del riure. Això va ser una cosa que ens va preocupar des del principi. I vam 
pensar que aquestes tres dones (que fan riure molt), amb les seves històries 
i la seva diversitat de punts de vista, ens ajudarien a fer-hi una mirada 
més polièdrica. Hem treballat la creació amb elles des de la idea que el 
franquisme ens toca a totes, perquè si no ho hem viscut en primera persona 
n’hem hagut de patir les conseqüències. 

L’espectacle passa per diferents fases, des de la construcció del franquisme 
fins a la democràcia, passant per un període de dissidència. Quin missatge 
us agradaria que s’emportés el públic més jove?

Per a nosaltres és important dir que no podem fer com si tota aquesta 
història no hagués passat i que, de fet, les coses no han canviat tant; 
que encara queden moltes llibertats per desenterrar i ara ens toca a totes 
juntes, en la forma que vulguem ser, defensar un món sense repressors on 
capiguem totes.

Tornar a l’índex
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Lèxic relacionat  
amb l’espectacle
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Censura
Els sistemes dictatorials tenen com a una de les principals eines de control 
la censura, la potestat de permetre només les opinions que afavoreixen la 
permanència del règim i de prohibir tota opinió contrària o dissident que podria 
qüestionar la dictadura. Aquest control de pensament i de les seves manifestacions 
s’estén a tots els àmbits que poden influir les persones: els mitjans de comunicació 
(diaris i ràdio, i després la televisió de l’Estat); llibres i llibres de text per l’escola i la 
universitat; contes, pel·lícules o obres de teatre. L’Estat té funcionaris (els censors) 
responsables de revisar i, si cal, prohibir –i fins i tot destruir– qualsevol contingut 
que faci trontollar el sistema. Els autors d’aquestes opinions prohibides reben 
tot tipus de càstigs, des de multes fins a perdre la feina (mestres i professors) o 
anar a la presó, i fins i tot la mort. Una conseqüència directa de la censura és la 
autocensura. Les persones decideixen “lliurement” no fer o no dir qualsevol cosa 
que pugui molestar el poder. Elles mateixes es posen límits a les seves opinions per 
no patir cap repressió.

Democràcia
Una democràcia és un sistema polític en què els ciutadans escullen les persones 
que els han de governar a través d’eleccions lliures. La democràcia va néixer 
a Atenes cap a l’any 500 aC. A Espanya tenim una democràcia en forma de 
monarquia parlamentària des del 1978.

Dictadura
Una dictadura és règim polític totalitari: governa el país una persona que mana 
sola, sense que ningú ni res la controli, fent i modificant les lleis segons la seva 
voluntat, i la llibertat de la gent depèn de l’únic criteri de qui mana.

Dissidència i clandestinitat
Etimològicament, dissidència significa separar-se de la doctrina, creença o 
conducta comuna. La dissidència, doncs, equivaldria a l’autoexclusió d’un 
grup, una comunitat, un partit, una institució, un pensament, una creença... Així, 
una persona dissident s’ha separat d’un grup perquè deixa d’estar-hi d’acord. 
De vegades, segons el context polític en què es produeixi, els dissidents són 
perseguits. Per això sovint s’han d’organitzar i actuar des de la clandestinitat, 
és a dir, d’amagat, en secret. Una reunió clandestina es fa sense que ho sàpiga 
l’autoritat. Durant el franquisme, com que les persones que no pensaven igual que 
el règim (dissidents) eren perseguides i condemnades, havien de mantenir-se en la 
clandestinitat.
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Feixisme 
El feixisme és una ideologia política que, històricament, instaura un sistema amb 
un partit únic i un governant al control de totes les activitats: no accepta l’oposició 
i fa servir la violència per eliminar els adversaris. Combina posicions extremistes 
en oposició al liberalisme, el marxisme i el conservadorisme tradicional. Els 
règims feixistes comparteixen una veneració per l’Estat i per la nació, la devoció 
a un líder fort i un èmfasis en l’ultranacionalisme i el militarisme. El fundador del 
feixisme va ser Mussolini a Itàlia a principis del segle xx.

El franquisme és un règim feixista que, a més, afegeix al seu ideari 
l’ultracatolicisme militant i els postulats del nazisme.

Franco
Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) va ser un militar espanyol que va 
fer un cop d’Estat l’any 1936, en contra el govern democràtic de la Segona 
República espanyola, i va provocar la Guerra Civil, que va durar fins a l’any 
1939. Quan va acabar la guerra, com a vencedor va instaurar a Espanya un 
règim feixista, el franquisme, i va exercir de Cap d’Estat fins a la seva mort, 
l’any 1975. Tal com explica el llibre de Ximo Abadía, Franco va néixer a Ferrol, 
un poble de Galícia. Com que era baixet i morè l’anomenaven sovint amb 
diminutius, com ara “el cerillita”. Es va apuntar a fer la carrera militar i va ser un 
dels últims de la seva promoció. Va estar destinat a les colònies espanyoles a 
l’Àfrica, on la seva carrera militar va progressar. Va lluitar amb èxit i finalment va 
ser nomenat general. En tornar a Espanya com un heroi, va començar a mostrar 
el seu comportament brutalment repressiu, especialment en els disturbis d’una 
vaga de miners a Astúries. Després de les eleccions de 1936 i de l’inici de la 
Segona República espanyola, se’l destina a les Illes Canàries, des d’on participa 
en la preparació del cop d’Estat, amb el suport dels líders feixistes europeus 
Hitler i Mussolini. Després de guanyar la guerra, comencen a Espanya 36 
anys de franquisme, fins que Franco mor al seu llit el 1975. Els últims anys del 
franquisme, però, va fer retornar Juan Carlos de Borbón, el net del rei Alfons 
XIII que es va exiliar amb la proclamació de la República i futur rei d’Espanya, 
perquè perpetués el seu règim. Quan Franco va morir, els funerals i les festes 
es van barrejar en un país dividit, però després d’un procés de transformació 
anomenat Transició, finalment va retornar la democràcia.

Franquisme
El franquisme és la dictadura que hi va haver a l’Estat espanyol entre el 1939 i el 
1975. El general Franco tenia el poder i no hi havia partits polítics ni llibertat.

El 1939, quan es va acabar la guerra amb el triomf del bàndol sollevat, Franco 
es va quedar amb el poder i va instaurar una dictadura que s’ha anomenat 
franquisme. No hi havia constitució, ni drets ni llibertats, no hi havia partits 
polítics. Només existia el “Movimiento Nacional”, el sistema de poder que 
defensa les idees de Franco i de la Falange Tradicionalista i de las JONS 
com a partit únic. Es perseguia, empresonava i fins i tot matava tothom que 
s’hi oposava. Franco tenia tots els poders: executiu, legislatiu i judicial. No 
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hi havia autonomies, i totes les decisions es prenien des del govern central 
de la nació. També es controlaven les creences de la població: l’Estat era 
confessional i catòlic, amb la complicitat de l’església, i no laic com ara. Un 
mecanisme de control important era la censura: el franquisme decideix què 
es pot dir i què no. El període del franquisme es divideix en dues etapes: la 
postguerra i el desenvolupament econòmic. Durant la postguerra, Espanya era 
una país destruït i arruïnat, els camps estaven sense cultivar, la industria i les 
vies de comunicació estaven destruïdes. La gent passava gana i fred, perquè 
faltava menjar i roba. Com que no hi havia menjar per a tota la població, es 
van racionar els aliments a través d’una cartilla de racionament que el govern 
donava a cada família, on hi deia els aliments que podien comprar, quins i en 
quina quantitat. Espanya, a més, des de la fi de la Segona Guerra Mundial 
estava aïllada internacionalment a causa del seu suport a Hitler, per la qual 
cosa tampoc va rebre ajuda internacional. Espanya no podia comprar ni 
vendre a altres països i s’havia d’autoabastir. A partir del 1960 es va aixecar 
aquest aïllament internacional, l’agricultura es va mecanitzar, la indústria va 
créixer i l’economia va millorar amb el turisme. Començava el període de 
desenvolupament econòmic. Espanya es va modernitzar, les ciutats van millorar 
els seus serveis. Com que creixia l’economia, la gent tenia més diners, es va 
establir la societat de consum: la gent podia comprar més coses –com cotxes 
i pisos– i va aparèixer la classe mitjana, entre la burgesia i els obrers. Als ‘60 
també es va establir l’ensenyament obligatori i gratuït fins als 14 anys, i això va 
fer que baixés l’analfabetisme.

Màscara i cap
Una màscara és una cara de cartó, de roba o d’un altre material que una 
persona es posa damunt la cara, i que expressa un tret físic o un sentiment. Fa 
fix allò que és efímer: l’expressió. Les màscares tenen forats per als ulls i/o la 
boca per veure-s’hi. 

En les festes populars i tradicionals es fan servir per a disfressar-se o per a no ser 
reconeguts.

En teatre es fan servir des de la Grècia antiga, i es poden utilitzar per diferents 
motius: per introduir un element distanciador, per construir personatges 
al·legòrics, per caricaturitzar un personatge... Les màscares poden ser només 
de cara o de tot el cap, com és el cas de Frank. Les màscares demanen tenir 
una tècnica actoral específica!

Símbol 
Un símbol és un figura, un ésser viu o una cosa que es fa servir en representació 
d’una altra cosa, perquè s’hi assembla o per algun altre motiu. Per exemple, 
l’olivera i el colom són símbols de la pau, i una balança és símbol de la justícia.

En teatre, els símbols són molt importants perquè qualsevol cosa que hi hagi en 
un escenari serà un símbol, ja que el públic hi donarà un significat. Poden haver-
hi símbols totalment aleatoris, símbols que tinguin alguna mena de semblança 
amb el significat –per exemple, que una tela blava representi el mar–, símbols 
que representin una part pel tot –per exemple, que una planta representi un 
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bosc–, o símbols que representin idees o pensaments: per exemple, a Frank, 
els quadrats representen el franquisme i en canvi els cercles i els triangles 
representen altres maneres de pensar, més obertes i lliures.

Teatre visual
És una mena de teatre centrat en produir imatges escèniques, generalment 
de gran bellesa. Podem afirmar que el pensament visual s’apropa més a 
l’inconscient que el textual, i que és més antic i, per tant, pot suggerir la 
dimensió inconscient profunda de l’obra. El teatre visual utilitza més metàfores i 
símbols, de vegades hem de pensar i entendre què estem veient, i normalment 
hem de fer servir més la imaginació perquè el teatre visual pot expressar allò 
que no podem descriure en paraules!
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A continuació, per poder treballar amb els infants alguns aspectes de l’obra 
inclosos o no en aquest dossier, us fem un resum de les escenes de l’obra:

 Pròleg 
En aquesta escena apareix de manera misteriosa el personatge dissident 
que sortirà més endavant. No sabem qui és. El veiem soterrat entre els 
cubs blancs. 

 Jornades laborals  
Tres coreografies a partir de la idea del quadrat, en les quals els tres 
personatges treballen en un règim molt estricte i militar. La coreografia, 
i per tant la jornada laboral, es va modificant o desintegrant. Aquestes 
escenes representen una mentalitat basada en l’obediència.

 La vida de Frank  
La vida de Frank o Franco explicada en format collage projectat, tal com 
l’explica Ximo Abadía al seu llibre. 

 Ascens i dictadura de Frank  
Frank es fa amb el poder i es converteix en dictador. Veiem un discurs i 
com gaudeix duent a terme una política repressiva i condemnant a mort 
els qui no pensen com ell. En aquesta escena podem reconèixer molta 
influència de la pel·lícula El gran dictador de Charles Chaplin. 

 La dissidència  
Tres personatges misteriosos, amagant-se, es troben en secret. Són 
persones que pensen diferent de Frank. Els dissidents s’identifiquen amb 
figures geomètriques de colors diferents dels quadrats..

 Mort de Frank  
Frank mor, s’anuncia la seva mort, es penja el seu cap per representar-la, 
i s’inicia un funeral, una marxa fúnebre que es va transformant en...

 Transició i democràcia  
La marxa fúnebre es va convertint en una festa. El rei és coronat i 
comença una festa, la festa de la democràcia perquè sembla que s’hagin 
recuperat totes les llibertats prohibides. 

 L’escletxa tapada  
De sota d’un quadrat encara en surt fum. Alguna cosa del franquisme 
que està enterrada i que no sabem si cal desenterrar. Com en una 
democràcia, el públic vota si s’ha de desenterrar o no.

Tornar a l’índex



16

TEMPORADA 21/22

Preguntes
sobre espectacle
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 L’obra comença amb una coreografia amb tres personatges. Què creus 
que fan? Quines sensacions t’ha produït la coreografia? T’ha fet pensar 
en alguna cosa que coneguis?

 Què diríeu que representen els cubs blancs? Per què creieu que han 
triat la forma quadrada per representar el feixisme? Què us sembla que 
representen les altres formes geomètriques?

 Sabeu qui és Frank o Franco? El coneixíeu? Què en sabeu, del 
franquisme? Penseu que cal conèixer i recordar aquesta part de la 
història recent d’Espanya? Coneixes altres dictadors que estiguin 
actualment governant en alguna part del món? 

 Què creieu que tenen de dolent les dictadures? Podeu fer una llista de tot 
allò que penseu que pot estar prohibit en una dictadura.

 A l’obra, les actrius interpreten el personatge de Frank amb una màscara. 
Quines sensacions us ha produït? Per què penseu que han fet servir 
aquest recurs?

 Quants i quins personatges diferents has vist que interpretaven les 
actrius?

 Qui diries que són aquests personatges misteriosos, encaputxats, que es 
troben i s’amaguen? Per què creus que s’amaguen?

 A l’espectacle, quan ens demanen que votem si treure el cub o no 
treure’l, què creieu que volen explicar? Us agrada poder participar en una 
obra de teatre?

 Què et sembla que hi ha amagat sota el cub blanc que genera tanta por? 
Creus que cal mirar-ho, saber-ho o desenterrar-ho? Com penses que 
s’acaba l’obra? Diries que al final ho desenterraran? 

 Per què creus que l’espectacle té tan poc text? Ho pots relacionar amb 
alguna cosa que explica la història?

 A Frank el públic no estem asseguts a les butaques del teatre sinó en 
cubs blancs com els de l’escenografia. T’ha agradat? Penses que hauria 
estat diferent si haguessis segut en una butaca normal?

 Et sembla que aquest espectacle s’hauria pogut fer durant el franquisme? 
Què creus que hauria passat?

Tornar a l’índex
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de treball
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A continuació us fem una llista de totes les escenes de l’obra en ordre perquè  

les pugueu recordar:

 La coreografia dels quadrats 

 Projeccions en video sobre la vida de Frank

 L’escena amb les màscares de Frank  
 sobre la dictadura franquista

 Els personatges misteriosos que es troben d’amagat

 El funeral amb música

 La festa de la democràcia amb el rei

 La votació sobre si cal moure el cub o no

Tornar a l’índex

De totes les escenes, tria’n una i reflexiona:

Com era?

Què hi passava?

Per què m’ha cridat l’atenció?
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Encercla cinc paraules que et sembla que defineixen l’espectacle Frank. 

fosc

tranquil

lent

ràpid

visual

lluminós

musical 

complicat

avorrit

bonic

llarg 

màgic

estrany

misteriós

divertit

brut

confús

trist

diferent                                 

llunyà                                

tendre

sorprenent

curiós

desconegut

sorollós

irreal

fàcil

important

Ara llista les paraules a la columna que creguis que corresponen:

M’agrada No m’agrada

Compara la teva resposta amb la d’un company o companya de classe.  

Heu triat les mateixes paraules? Les heu col·locat a les mateixes columnes?  

El teatre, cadascú el viu a la seva manera. Tothom pot tenir un opinions diferents 

del mateix espectacle!

Tornar a l’índex
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Més propostes  
de treball
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A Frank hi ha un treball d’explicació de la història a través de símbols i 
metàfores. Us proposem uns exercicis teatrals per treballar aquest llenguatge:

 Agafeu un objecte quotidià de la classe i jugueu que aquest objecte sigui 
qualsevol cosa excepte el que és. Una cullera pot ser una espasa, un got 
un barret, un llapis l’arquet d’un violí... Representeu l’acció amb mímica 
i so, i que els companys i companyes endevinin quin objecte s’està 
representant. Feu diverses rondes, que duri una estona i, sobretot, feu-ho 
sense pensar: l’objecte i l’acció improvisada us donaran les idees més 
sorprenents i divertides! 

 Agafeu un conte que hagueu treballat a classe, reflexioneu sobre 
els personatges i trieu un objecte de la classe per representar cada 
personatge. Feu una petita representació de titelles i objectes del conte. 

 Representa amb el cos un objecte o element de la nostra vida (que no 
sigui ni persona ni animal) que per a tu pugui significar algun d’aquests 
conceptes (o d’altres que vulgueu treballar a la classe):

  L’alegria

  La por

  La tristesa

  El passat

  El futur

  El temps
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