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Reprenem la història del dictador 
Francisco Franco explicada als 
infants, estrenada la temporada 
passada. Com és viure en una 
dictadura de quadrats, on els 
triangles i els cercles pateixen la 
manca de llibertat? Un exercici 
de memòria i de reflexió sobre 
les dinàmiques dictatorials, que 
parteix del llibre il·lustrat de 

Ximo Abadía Frank. La increïble 
història d’una dictadura oblidada 
(Dibbuks), XIX Premi Llibreter 
2018. 

 
 
 
 

 
MÉS INFO 
https://gremidellibreters.cat/xix-premi-llibreter-2018/     
 

www.dibbuks.es/tienda/index.php?route=product/product&product_id=532  
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Sinopsi 
 
En una dictadura de quadrats, erigida trepitjant la llibertat dels triangles i 
dels cercles, Frank convida els espectadors a entrar en el joc i seguir les 
seves normes. Però cada acte tindrà conseqüències. Un joc escènic per a 
infants de més de 7 anys 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? 
 

 
 
 
 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/frank-21-22 
 
TRÀILER 

https://www.youtube.com/watch?v=pRTIq5BNFhs  
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En paraules de les 
directores 

 
En la perfecta maquinària d'una dictadura de quadrats, erigida trepitjant la 
llibertat del triangles, dels cercles i de tota la resta de formes, Frank convida 
el públic a entrar al seu món i seguir les seves normes. Un joc escènic i un 
exercici de memòria i de reflexió per a infants de més de 7 anys sobre el 
feixisme i les dinàmiques dictatorials, per veure fins on s’estenen encara ara 
en la nostra societat. Tal com diu Ximo Abadia, l'autor de Frank, la història 
d'una dictadura oblidada: “A nosaltres ens toca recordar el passat, per mirar 
cap al futur”.  
 
Proposem un espectacle sobre els jocs perversos del poder, sense gaire 
paraules però amb moltes imatges i sensacions que tot i semblar extretes 
d'un món imaginari, repassen la història real del dictador Francisco Franco i 
els moments més crus de la dictadura fins arribar a la democràcia. 
 
En un present que es ven com a exitós però amb molta amnèsia col·lectiva, 
intentem mirar cap al futur a través del riure, però un riure que fa moure les 
coses importants i pensar, amb l'esperança que les nenes i els nens surtin 
amb ganes de desenterrar tot allò que encara hi ha sota i que no para de 
fumejar: la llibertat, la seva i la dels altres. 
 
 
Clara Manyós i Xesca Salvà 
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ENTREVISTES 

Parlant amb Ximo Abadía 
 

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, aquí em vaig 
trobar amb una frase, "cal recordar el passat, per 
mirar el futur", vaig començar a pensar que se'ns 
ha negat 40 anys de la nostra història. Ni tan sols 
es treballa a l'escola aquesta etapa tan fosca. 

 
Com es plasmen quaranta anys 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 l'antiga cartelleria 
d'entreguerres, text i il·lustració van de la mà. 
 

Creus que als infants de l'actualitat tenen prou 
eines educatives per entendre el franquisme? 

Segueix sent un tema tabú, s'ha creat una 
amnèsia col·lectiva, s'ha normalitzat una 
dictadura. No es toca tot just aquest tema a les 
escoles. Però per ocultar 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 
segueix sota terra. Veient la situació actual és 
molt important treballar aquestes temàtiques amb 
els nens, perquè mai es repeteixi.

 

Parlant amb Clara Manyós i 
Xesca Salvà 
 
Frank és una adaptació de l’àlbum il·lustrat 
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 tres dones de tres 
generacions diferents? 

Volíem aprendre a explicar aquesta història 
des del present i també des del riure. Això era 
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-ne 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.  

 
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 hi capiguem totes. 

 
Què suposa reestrenar l’espectacle de nou al 
Lliure aquesta temporada? 

És una oportunitat perquè més i més 
persones puguin veure aquest espectacle al 
que tenim molta estima. Explicar el 
franquisme als nens i nenes i activar-los 
preguntes que creiem necessàries és una 
forma de generar pensament crític sobre la 
societat en la que vivim i com volem que sigui 
en un futur proper. Cada nova funció és per 
nosaltres una forma de seguir creant 
curiositat als nens i nenes sobre el nostre 
passat recent i empenta pel futur. 
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La premsa ha dit... 
 

”Se trata de un juego escénico con pocas palabras, pero lleno de imágenes y 
sensaciones.’’ 

NoticiasDe, 06/05/2021 

 

  
ARTICLE SENCER 

https://www.noticiasde.es/catalunya/barcelona/el-teatre-lliure-aborda-el-franquismo-en-el-
espectaculo-familiar-frank/ 

 

“Tres actrius, de tres generacions diferents, amb vivències desiguals sobre el 
Franquisme, per explicar a una quarta generació, la del públic, la història del nostre 
passat. Perquè el feixisme ens afecta a totes.’’ 

Jaume Forés Juliana, Núvol , 12/05/2021 

 

  
ARTICLE SENCER 

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/jugar-amb-el-franquisme-178121 
 
 

“Doncs, Frank, aquesta producció del Teatre Lliure ho ha aconseguit i amb un espectacle 
bàsicament visual i coreogràfic, pràcticament sense paraules. (...) Concebut com un 
espectacle visual, un precís joc escènic amb un espai central ple de cubs, una pantalla 
frontal on es van projectant imatges i tres actrius ninos-soldats que giren a l´entorn en 
una marcial coreografia.’’ 

Ferran Baile, Recomana.cat , 17/05/2021 

 

  
ARTICLE SENCER 

https://recomana.cat/obres/frank/critica/frank 
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BIOGRAFIA 

Ximo Abadía 

autor 
 
L’any 2011 publica Clonk (nominat a autor revelació al Saló de Barcelona) i La 
Bipolaridad del chocolate. L’any 2012 va ser finalista del premi internacional de 
novel·la gràfica Fnac/ Sins entido. Ha il·lustrat nombroses publicacions 
nacionals i internacionals, inclosa The Speed of Starlight,  BIG PICTURE 
PRESS i el seu treball va ser seleccionat per l’Exposició d’Il·lustradors Infantils 
de la fira de Bolonya l’any 2017 i 2021. Dues vegades seleccionat en els premis 
Ravens. L'any 2019, el seu àlbum El huerto editat per la Joie de Lire és 
seleccionat com un dels 10 millors àlbums il·lustrats del New York Times. El 
seu àlbum Frank. La increïble història d’una dictadura oblidada va ser 
guardonat amb el premi a Millor Àlbum Il·lustrat a l’Heroes Còmic Con 2018 i el 
Premi Llibreter 2018.
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BIOGRAFIA 

Clara Manyós 

directora  
 
Graduada en art dramàtic per l’Institut del Teatre d Barcelona (2017) i en Periodisme a 
la UAB (2011). Treballa com a actriu i directora de teatre, essent la creació col·lectiva la 
seva forma de treball habitual. L’ofici de direcció l’ha cultivat darrerament al costat de 
Juan Carlos Martel, Carlota Subirós, Albert Arribas, Xavier Albertí i Fran Cuéllar, fent 
l’ajudantia de direcció de diversos espectacles.  
 
Ha dirigit l’espectacle Kentucky ha muerto (Festival GREC, 2021), Epicentre Pioneres 
(TNC, 2021), No s’ha Foss (La Gleva, 2020), la peça de teatre breu Guardar la Roba 
(Píndoles, 2019) i Hem vingut aquí a deixar les coses clares (La Gleva, 2017-18), quasi 
tots ells espectacles fets a partir de processos de creació. Com a actriu, darrerament ha 
actuat als espectacles Kentucky ha muerto, Càsting Giulietta (Teatre Lliure, 2019), 
Monster (Tantarantana, 2019), Estat decepció (Sala Flyhard, 2018) i a Hem vingut aquí 
a deixar les coses clares, espectacle de creació amb Jordi Oriol, entre d’altres.  
 
La seva forma d’abordar els projectes, des de la creació col·lectiva, i la presència quasi 
obligada de la música en directe té molt a veure amb la seva formació en el mètode 
americà Viewpoints, après amb Carlota Subirós, Keep Moving amb Mercedes Boronat 
i la seva passió per la música. Ha treballat a la ràdio i complementa la seva feina amb 
la locució.  



 
 

10 
 

BIOGRAFIA 
Xesca Salvà 

directora i escenògrafa 
 
Graduada en Escenografia a l’Institut del Teatre de Barcelona (2014) i en Filologia 
catalana a la Universitat de les Illes Balears (2000). Treballa com a escenògrafa en 
dissenys d’espai, personatge i llum des de 2010 en molts projectes de teatre, dansa i 
circ (amb companyies com Leandre, La Ruta 40, Lali Ayguadé o Manu Rodríguez i en 
diverses produccions del Teatre Principal de Palma, el Teatre Lliure o el Centro 
Dramático Nacional). Algunes de les últimes peces de les quals ha dissenyat espai 
i vestuari són: Sis personatges i Càsting Giulietta, dirigides de Juan Carlos 
Martel; Reiseführer, dirigida per Ferran Dordal; Inquilino, Numancia,9 2oA dirigida per 
Judith Pujol; Teatro Amazonas de Txalo Toloza i Laida Azcona, o Forasters vindran, 
creació de Marta Galan. 
 
Actualment compagina la seva feina d’escenògrafa amb la creació de peces 
escèniques pròpies com Cases (2017, Festival TNT; 2019, Festival Grec), Prospective 
Actions , premi a Millor Instal·lació a la Quadriennal de Praga 2019, o Understory (amb 
propera estrena al Festival TNT). 
 
Ha estat artista resident al Festival IF Barcelona (2016-17), a Hangar.org i a la 
Schaubude de Berlín amb el Projecte Cases.   
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BIOGRAFIA 

Agnès Busquets 

intèrpret 
 
Nascuda a Tarragona, estudia Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. El 1998 
quan acaba la llicenciatura entra a formar part del Col·lectiu de Teatre Necessari Trono 
Villegas amb qui participarà en diversos espectacles com La Veu del Món dirigit per 
Oriol Grau. Es membre fundadora de la Companyia Menudos dirigida per Pau Miró 
amb qui estrenaran La Poesia dels assassins i Una Habitació a l’Antàrtida. També ha 
participat en altres produccions teatrals com El Mort, dirigida per Ferran Madico, Happy 
End dirigida per Ramón Simó, Bal Trap per Joan Anguera, El Despertar per Roberto 
Romei, Còrcega per Sílvia Sanfeliu, La Família Irreal de Dagoll Dagom o Polònia el 
musical de Minoria Absoluta dirigida per Xavier Ricart. Forma part del repartiment 
d’Homes el musical de la mà de Carol López i de Pel davant i pel darrera dirigida per 
Alexander Herold. A televisió ha presentat El Club Super 3, el concurs Play, l’hem vist 
en diverses produccions d’El Terrat com Malalts de Tele, La Cosa Nostra o Set de 
Notícies. Actualment forma part dels actors que de la mà de Toni Soler amb Minoria 
Absoluta participen al programa Polònia de TV3. També ha participat a la sèrie La 
Sagrada Família de Dagoll Dagom i 39+1 de Diagonal TV, on encarnava la 
protagonista. 
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BIOGRAFIA 

Anna Pérez Moya 

intèrpret 
 
Va graduar-se l'any 2017 a l'Institut del Teatre de Barcelona especialitzant-se 
en teatre físic. L'any 2012 finalitza els estudis de Mim Corporal Dramàtic a la 
Internacional School of Corporeal Mime de Londres passant abans pel Centre 
de Formació i Creació Moveo de Barcelona. Actualment, participa com a 
performer a la última peça d'Agrupación Señor Serrano The Mountain. Ha 
participat en altres produccions com Protocolos de acción frente a lo 
desconocido dirigida per Francesc Cuéllar de Fundación Agrupación Colectiva 
(Festival Escena Abierta de Burgos 2020 i Festival TNT 2019), Illud Mysticum 
#SR de Francesc Cuéllar i Albert Arribas (Fundación Agrupación Colectiva i 
Centaure Produccions, Sala Hiroshima, Barcelona 2019), Ojalá el Verano de 
Gaia Bautista (Cicle Noves Escenes de la Pedrera, Barcelona 2019) i P/P 
(Propiedad Privada) dirigida per Alejandro Curiel (Festival TNT 2017). També, 
ha treballat sota la direcció del ballarí i coreògraf Andrés Corchero en la peça 
Vivo sin vivir en mí (Festival Internacional Chihuahua, Ciudad Juárez/ Mèxic, 
2016) de la cia. Jadeo Teatro i a Teresa, estrenada al Mercat de les Flors el 
març del 2021. 
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BIOGRAFIA 

Núria Solina 

intèrpret 
 
Inicia els primers estudis musicals de teoria, i violí a l’edat de 10 anys al 
Conservatori de Música del Liceu de Barcelona. El 1976, amb diversos 
companys, porta a terme la fundació del Grup Picatrons, grup pioner 
d’espectacles de carrer i, paral·lelament, forma part de la companyia dels 
Germans Poltrona (1977). Fa, amb els dos grups, funcions arreu de Catalunya i 
Espanya. Continua els estudis de violí amb Eva Grauvin i Jordi Cervellò, tocant 
també amb diferents formacions de Quartet de corda i Orquestra de Cambra 
(1979). Forma part de l’equip de creació del Circ Cric, com a actriu i músic 
(1980). Desprès de dues temporades amb l’Orquestra La Rodona de Girona, 
forma part de la formació de la Cobla-Orquestra Singular, inicia aleshores les 
lliçons de tible amb el mestre Francesc Castillo i treballa a l’orquestra fins a la 
seva dissolució l’any 1985, segueix una temporada amb L’Anònima Orquestra. 
L’any 1987 entra a la companyia de Boni & Caroli (malabaristes sobre rodes), 
on hi desenvolupa les tasques de direcció tècnica i artística, guionista i actriu 
fins l’any 1996, havent visitat amb aquest grup nombrosos països, gires per 
Europa, Canadà, Brasil, així com el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà. Forma part de 
Orquesta de señoritas d’Angel Pavlovsky, fent temporada al Teatre Arnau de 
Barcelona l’any 1995. És cofundadora amb Quimet Pla, de la companyia Teatre 
Tot Terreny. 
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Fitxa artística 
 
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 

Eu 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

 
 

Informació pràctica 
 
HORARI 

FUNCIONS ESCOLARS 

Dc. a dv. 09.30 h i 11.30 h 

 
FUNCIONS GENERALS 

Ds. i dg. 16.30 h i 18.30 h 

 
DURADA 

45’ 
 
LLOC 

Espai Lliure 

 
IDIOMA 

Català i castellà (espectacle amb poc text) 

 
PREU 

De 9 a 29 € / 7 € alumnat 
 
ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 
 
EDAT RECOMANADA 

A partir de 7 anys 

 
ESPECTACLE INCLÒS A 

El Lliure del futur 
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 
materials informatius (dossiers, 
notes de premsa, vídeos, fotos) o 
tenir accés a material de referència 
(llistes de reproducció, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-frank  
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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