


“The big lesson in life, baby, is never be scared           
of anyone  or anything” 

Frank Sinatra  
(1915-1998) 

Frank Sinatra 
(1915-1918)



“Bobby Soxer” : invenció sociològica dels anys 40 
que descriu a les fans de la música pop tradicional, 
sovint molt geloses del seu propi creador, el cantant 
Frank Sinatra . Les bobby soxers eren generalment 
noies adolescents i  joves entre 12 i 25 anys d'edat 
que seguint els cànons de la moda vestien faldilles 
de “caniche” i mitjons Bobby, un mitjó femení blanc 
fins el genoll o ben recollit fins al tormell.





Text i dramatúrgia:                            
Adaptació de les lletres:                     
Direcció escènica:                               
Direcció musical:                                
Coreografies:                                     

Cristina:                                              
Carla:                                                 
Marina:                                               
Joana:                                                 
El pianista:                                          

La Cris, la Marina, la Jou i la Carla, quatre bones amigues, recorden moments viscuts gràcies a  la Nona, una dona fascinant d´orígen 
italià, inmigrant als Estats Units que els hi descobreix que en la seva joventut  va ser una Bobby Soxer autèntica. 
Ella les convidarà a fer un viatge per la vida de Frank Sinatra a través de les seves companyes, altres fans que com ella, van viure la 
seva joventut, seguint, recolzant i estimant incondicionalment al seu ídol, el gran Frank Sinatra. 

Mònica Pérez

Roser Batalla

Roser Batalla

Joan Nito Figueres

Bealia Guerra

Marian Barahona

Mone Teruel

Susana Ribalta

Txell Sust

Joan Nito Figueres



Fa molt temps que em rondava pel cap fer una repàs a la llarga i 
prolífica trajectòria del gran Frank Sinatra. El Crooner per 
excel.lència, el gran mestre, el gran referent per tots els que ens 
dediquem a pujar-nos a un escenari a cantar i a explicar 
històries…. Ell les explicava com ningú! Combinava amb aquella 
seva màgia tan especial i aquella elegància, les lletres i les 
músiques…. Les deia tan bé!  Gran cantant i gran actor! Si, senyor! 
Volia fer-li un homentatge! Volia posar-me en la pell de les dones, 
de les moltes dones que havien passat per la vida d’en Frank… Bé, 
potser alguna d’elles no tindria cap ganes de fer-li un 
homenatge…  Però, jo volia veure qué passava si cantava alló que 
cantava el Frank, però des de la visió de les dones a qui ell 
dedicava aquelles meravelloses cançons. 

Una amistat de molt de temps, molt carinyo… una complicitat 
impressionant amb unes dones fantàstiques, que ha fet que, a 
través dels anys mantinguem una relació que no s’ha fos en cap 
moment, encara que hem tingut èpoques de menys contacte. 
MUJERES. Recordeu? Aquell grup de 4 cantants que actuàvem 
pels voltants de l’any 2000, tots els dimecres al Luz de Gas durant 
8 anys? Féiem funk, rock, pop, soul i erem la canya! Unes dones 
apasionades, cantants collonudes i que estimàvem a tope tot el 
que féiem! Aquestes erem las MUJERES! En aquests 8 anys van 
haver alguns canvis temporals en el grup i van passar dones 
estupendes i grans cantants com : Anna Luna, Shelley Renee, Inma 
Ortiz… 
Però l’essència del grup erem: Susana Ribalta, Marian Barahona, 
Txell Sust i Mone Teruel.  
I en un dinar o un sopar.. no ho recordo ara, vam dir: Perqué no 
tornem a fer alguna cosa juntes?! Muntem algún concert, que ja 

toca! Acabava de morir Bowie… li fem un homenatge….? I jo vaig 
dir, amb la boca petita…: Jo tinc un projecte sobre Frank Sinatra i 
les seves dones…..Es diu “les Dones de Frank”.  A totes els hi va 
canviar la cara…..! Si! Ens encanta!!! Vingan, va!! Com diu la 
Txell….Un espectacle sobre ell, les seves cançons i les seves 
dones!  
La gran sort d’estar rodejada de dones fantàstiques i talentoses es 
que des del minut zero vaig pensar en la Mònica Perez perquè ens 
escrivis un text que ens portès per la vida d’en Frank lligant les 
cançons amb la seva historia. Que gran que ets, estimada Mònica!  
Gràcies! T’has involucrat a tope des del primer dia i has escrit una 
història molt bonica sobre el món de les fans d’en Frank! Ets una 
crack!  
Tema delicat: Les lletres han de ser en català….. Per favor!!! La 
Batalla!!! La gran Roser Batalla!!! La millor!! Gràcies, amiga! Has fet 
una gran feina! I a més a més ens dirigeix i ens assesora 
escènicament. Un luxe! 
I entre tanta dona, un ùnic home! un gran fan del genere femení…. 
Un gran mùsic! Està feliç! I nosaltres amb ell! Nito Figueres al 
piano i a la direcció musical. 

El 31 d’Agost del 2017 presentem “Les Dones de Frank” en el 
cicle “Nits d’estiu” a CaixaForum.  
Agraïdes per l’oportunitat! I també….. contentes, excitades, 
nervioses, il.lusionades i amb moltes ganes que coneixeu qui son…  
Les Dones de Frank!  
Vingan va!!!! 

Mone Teruel . maig 2017. 



“M’agradaria fer un espectacle amb les cançons  d’en Frank Sinatra .... Em va dir 
la Mone. 

En principi la idea era fer un recorregut per la música d’en Sinatra, conduit per les 
dones que havien marcat la seva vida.  

- I tinc un títol: “Les dones de Frank”... 

Això ho va canviar tot. Tothom coneix les cançons d’aquest gran crooner i qui més 
qui menys, sap com va ser la seva llarga llista de famoses relacions amoroses. 
Però qui s’ha parat a pensar en totes les dones anònimes que l’han acompanyat a 
cada moment de la seva vida?  
Als centenars de dones d’arreu del mon, que van viure seguint-lo, recolzant-lo, 
escoltant-lo, defensant-lo, desitjant-lo, estimant-lo disculpant-lo... Dones  que van 
somiar ser  les seves amants, amigues, esposes,  però que es van haver de 
conformar en sentir-lo de lluny o senzillament en tenir una fotografia signada... 
Dones que el van obsequiar amb el seu amor incondicional, fes el que fes, fos com 
fos. Amor etern sense condicions. 
Dones que mai van rebre un collar d’esmaragdes, ni els hi va comprar un cotxe, ni 
una casa, ni les va convidar mai a un sopar, ni a un hotel, ni a una   sola copa... 
Dones fidels que a ell mai li van costar diners. Totes elles van ser...Les Dones   de 
Frank. 

-Mone- Li vaig dir- Tu m’has donat un títol, jo et dono una tendre historia, un 
merescut  homenatge a tots els fans dels grans artistes. Grans artistes com totes 
vosaltres. 

Ja tinc ganes de sentir-vos cantar... 

Mònica Pérez Blàzquez



Per veure vídeo de                                         cliqueu a la  foto

https://youtu.be/1TGCGHDJg7s


Va començar a cantar professionalment amb el mític pianista Lucky guri a 
l´any 1999 al programa “En directe Mari Pau”(TV3), i liderant  diferents 
projectes  com JUsterini &Blues (blues) , Club de Funk´s (funk), Luna Negra 
(a capella) , movent-se lliurement entre el jazz, el blues el soul i el pop.  

Des d´aleshores ha cantat i col.laborat discogràficament amb multitud de 
gups d´estils molt dispars com: 

La Vella Dixieland (“swing on”2004; “la vella dixieland 25 anys DVD 
2006 ; “Cooking” 2011), Disco Inferno (disco funk), MUJERES (pop-Rock-
soul)  , Big Band Jazz MAresme ( BIg Band MAresme 2011), Chocadelia 
Internacional ( “Ranchory” 2004; “El fin está cerca” 2012) , On time blues 
( “24 hours” 2010),  Folking Cats (“S´ aigua no es mou “ 2011), Ivó Oller (“ 
WAY” 2016), Roger Canals Cia (“Viatjazz”2017). 

Ha participat en projectes puntuals com : Marcel Casellas i la Principal de 
la Nit “la Simfonia del motor”), Cobla St Jordi + Joan Díaz Trio, Barcelona 
Jazz Orquestra, Big Band de Granollers, Big Band Begues, Swing set, 
Andreu Martínez Band, KC octet, Pol Prats 4tet, Benjamin León trio o 
Electric World & Funk (tribut A Earth wind &Fire). 

Com a corista ha treballat en directe i/o en disc amb grups com Ojos de 
Brujo, Fundación Tony Manero, Gradus ad Parnassum, Los Fulanos, 
Chocadelia Internacional, Moncho, Lucas Masciano i Manu Carrasco. 

Quant a musicals ha treballat a “That´s Jazz” (Coco Comin- 1999-2001) , 
“The Full Monty” (Mario Gas- 2001-2002),  “Bagdad Cafe.The 
musical” (Percy Adlon/Bob Telson-2004-2007) a Barcelona , França i 
Alemanya. 

 Marian 
     Barahona



     Mone   
    Teruel 

    

Cantant i actriu amb una dilatada trajectòria professional. 

En televisió ha participat com a cantant en molts programes: Jazz and Co, 
Dones del rock, Tal cual, La Cosa Nostra, Una altre cosa, Bonic vespre, 100 
anys de cançons, Canciones de nuestra vida, Un siglo de canciones, Temps 
era temps, Nuestras canciones, La Marató de TV3, La Noche abierta, 
Senyores i senyors, Tons….  
També ha format part de nombrosos grups com Atlanta, Factoria Musical, 
Gatos Negros, Soul Family, Mujeres... Ha col·laborat amb altres artistas: Gato 
Perez, La Trinca, Albert Plá, Quimi Portet, Sopa de Cabra, Joan Isaac, i cors 
en la gira de Manolo Garcia 2016. 

Cantant i presentadora a: Loto Show (TV3) 50 programes en directe del 
sorteig de la Loto 6/49. Presentadora a: Bona Sort (TV3). Convidada i 
concursant a Sis a traició (TV3). Col·labora a Com Radio en el programa 
“Serandípia”. 
Jurat en la 2ona edició del concurs ¡Oh Happy Day! De TV3. 
  
Com a actriu: Empar Fortuny a “El cor de la ciutat”. Episodis a: “Porca 
Miseria” i “La Sagrada Familia” (TV3). 
En teatre ha treballat a EL DON DE ARDER, PLASTILINA, NUES. 
Teatre musical : CAL DIR-HO?,COMPANY, GUYS AND DOLLS, T'ESTIMO 
ETS PERFECTE, JA ET CANVIARÉ..., REMENA NENA, MALS D'AMOR 
D'UNA GATA FRANCESA, FULL MONTY, GAUDI, BOSCOS ENDINS, 
MAMMA MIA, LA BELLA Y LA BESTIA, MARRY ME A LITTLE, NEVARES, 73 
RAONS PER DEIXARTE. 
 Profesora de cant i tallers de teatre musical a Èolia, Memory, Escola 
Àgora…. 
Solista en el “Musical Participatiu” de la Fundació La Caixa. 
Ha enregistrat el CD “Regal” amb temes propis. 

Guanya el premi Butaca a la millor actriu de musicals del 2014 per Marry me 
a little.



Cantant dotada de gran versatilitat, col.labora amb 
formacions i músics de diferents estils musicals, versionant 
temes de jazz, pop, rock, funk i musicals.  
Té molta experiència gravant veus en estudi , i també en 
publicitat, tan en ràdio com a televisió.  
És la veu de campanyes televisives de  : El Corte Inglés, 
Danone, Bio Century, La Caixa, Vip Express, Codorniu, Barbie, 
Seat, Desigual i General Ópticas. I campanyes radiofòniques 
com    ICat FM, o Catalunya Radio.  

També ha treballat en publicitat posant la seva imatge en 
diferents spots: Heineken, Bifrutas de Pascual, Pronto, Verti 
seguros.. 

A televisió ha participat a programes com “Crónicas 
Marcianas”(T5), “La Noche Abierta”(tv2), 
“Temps era temps” (TV3), “La Marató”(TV3), “100 anys de 
cançons”(Tv3), i va estar cantant del programa d´Àngel Casas 
a TV2 “Senyores i Senyors”. També ha participat com cantant 
a programes especials com els Premis Gaudí i Andreu 
Buenafuente. 

Ha col.laborat a discos de Sergio Dalma, Quimi Portet, Albert 
Plà, Sopa de Cabra, Pep Sala i Manolo García. 

A finals de juliol del 2016 acaba la gira Todo es Ahora de 
Manolo García, amb qui va col.laborar també a L´aniversari de 
Los Rápidos/Los Burros/El Último de la Fila juntament amb 
Quimi Portet als quatre concerts que van oferir a Madrid i 
Barcelona. 

Susana 
Ribalta



Txell Sust neix a Mataró i des dels seus inicis es mou amb comoditat en les 
files del jazz, blues i pop. La seva inquietud per la música li portarà a formar 
part de diverses bandes amb les quals creixerà musicalment, juntament amb 
classes a l’Aula de Teatre de Mataró, Taller de Músics de Barcelona, i classes 
particulars amb Joana Banyeres. 

Txell col·labora en infinitat de projectes com gravar publicitat per a ràdio i 
televisió, cors per a altres artistes i també formant part d'altres grups com 
Free Love Makers, La Vella Dixieland, Mujeres, etc… 

Tres col·laboracions marquen la seva carrera: El grup de Jazz: Txell Sust & 
August Tharrats Trio, amb qui grava quatre Cd’s. Blue 4U, amb el single 
"Happy World", un èxit rotund de vendes a Espanya i la seva participació com 
a corista en 5 gires d’ Alejandro Sanz. 

Té dos cd’s de cançons pròpies “Txell” co-escrit i produït per Jean Paul 
Dupeyron. I “Ciudadana Universal” que edita amb el seu propi segell 
independent Pamtumatrack. Un disc co-escrit i produït per Armand Sabal-
Lecco. 

Durant els anys  es va  retrobant  amb la seva faceta interpretativa: Co-
protagonitza el llargmetratge Tomándote, dirigit per Isabel Gardela. Forma 
part del musical Zoomwatts, estrenant dins del Festival de Teatre Temporada 
Alta. I més endavant Nevares en concert al Festival Grec de Barcelona.

Txell     
Sust



Pianista,compositor,arreclista,productor i pedagog. 
Cursa els seus estudis musicals al Conservatori "Isaac Albéniz" de 
Girona i al Liceu.Aprofunditza el piano modern amb Lluís Vidal. 
Ha format part de les orquestras "Costa Brava" "Girona" " 
Aquarel.la" etc...i els seus serveis com arranjador han sigut 
reclamats per formacions com "La Principal de la Bisbal" 
"Orquestra Maravella" entre d'altres 
Direcció musical dels programes de TV3 “10 del 3” i “Pluja d
´estrelles” (1993) 
Treballa com a pianista i comentarista a RAC1 (El Diari d´Anna 
(2000)) i ONA CATALANA (2001) 
Profesor i Coaching del programa “12 punts” de TV3 
Al 2006 crea la “Impuls Big Band” amb dos cd´s al mercat : 
“Impuls Big Band”(1997) i “972” (1999) 
Al 2010,el “BlackMusic Festival” l´hi encarrega la formació d´una 
banda de Soul autóctona,la “BlackMusic Experience”,amb un cd 
al mercat...i el 2015 el festival el fa responsable de SOULES,un 
homenatge a la veu femenina dins el Soul, que s'estrena al 
Auditori de Girona. 
Com a Nito Figueras a enregistrat tres treballs : “Viviendo 
ahora”(2005),”Opcions…”(2007) i “Arrels”(2010). 
Desde el 2011,forma un duet amb el reconegut saxofonista Pep 
Poblet,amb el que ja han estrenat 3 espectacles i enregistrat dos 
cd/dvd.. "Versió Original"(2013) i “Elles"(2015). 
A més ha enregistrat 3 treballs en el darren any : “White 
Pepper,”juntament amb la cantant Laura Simó,  “Encantats” amb 
Txell Sust i Pep Poblet, i “Amando a Manzanero” amb la cantant 
Susana del Saz. 

Joan Nito Figueras 
Piano i direcció musical



Actriu, directora, traductora i adaptadora, nascuda a Barcelona 
el 21 de maig de 1965. Llicenciada en interpretació a l´institut 
del teatre. Debuta professionalment l´any 1987 amb Dagoll 
Dagom, en el paper de Yum-Yum a El Mikado.  

Des d’aleshores ha treballat en els muntatges La disputa, (Pau 
Monterde-1988),  Fantasio (JosepMª Mestres-1988), Mar i cel 
(Dagoll Dagom-1988), Snoopy!, el musical (Ricard 
Reguant-1991), Flor de Nit (Dagoll Dagom-1992), Un ratolí, un 
gat, un canari i una boa dins l’armari (Raül Contel-1993), 
Historietes (Dagoll Dagom-1992), Pel davant i pel darrera 
(Alexander Herold-1996), Company (Calixte Bieito-1997), Fuita 
(Eduard Cortés-1999), Sota el Bosc Lacti (Jesús Díez-1999), 
L’augment (Jesús Díez-2000), El temps de Planck (Sergi 
Belbel-2000), La dona incompleta (Sergi Belbel-2001), The Full 
Monty  (Mario Gas-2001), El mètode Grönholm (Sergi 
Belbel-2003), Primera plana (Sergi Belbel-2003), Casa de Nines 
(Rafel Duran-2004), No són manesres de matar una dona (Sílvia 
Santfeliu-2004), Des de l’ombra (David Pintó-2006), Trueta 
(Àngels Aymar-2009), M´agrada molt el que fas (Edu 
Pericas-2009), El principio d’Arquimedes (JosepMª Miró-2012), 
Coaching (Àngel Amazares-2014), Sta Cecília de Borja, a 

Saragossa i Frontex (Rafael Spregelburd i Alícia Gorina-2014),  
Xarnegos (Marc González-2016), El florido pensil (Fernando 
Bernués-2016), El Despertar de la primavera (Marc 
Vilavella-2016)  
Televisió: Tripijocs (TV2-1984), La Rambla de les Floristes 
(TV2-1984), El poema de Nadal (TV2-1985), La Mirandolina 
(TV3-1990), Arnau (TV3-1993) Estació d’enllaç. (TV3-1995), 
Nissaga de poder (TV3-1996/98), El cor de la ciutat (TV3-2007), 
entre d’altres... 
Cinema: El mètode Grönholm (Enric Folch-2012), El virus de la 
por (Ventura Pons-2015) 
Traducció/adaptació al català i castellà: Sweeney Todd; 
Chicago; T’estimo, ets perfecte… ja et canviaré; A little night 
music;.The Full Monty; Hair; Grease; Follies; Marry me a little; 
Sugar... 
Direcció: Un roure (Tim Crouch-2007), entre d’altres treballs en 
aquest camp. 
Premis: Actriu de repartiment, AADPC-1992 per Snoopy!; Menció 
Especial de la Crítica- 1993 pel monòleg Un ratolí, un gat...; 
nominació als Premis Butaca: 2003, per El mètode Grönholm; 2004 
per No són maneres... i 2014 per El principi d’Arquimedes. 

Roser Batalla                                                             
Direcció escénica i adaptació de les lletres



La Mònica Pérez, de la fornada del 71 va despuntar als programes 
Buenafuente, Homozapping, Polònia, Crackòvia, Paraonoia semanal, 
Mira quien Baila i a séries com “ La que se Avecina”(T5)  o “La 
Lola” (A3). 

Ha actuat en diverses obres de teatre com “Una nit d’òpera" (Actriu 
de la companyia la cubana durant 5 anys) ,“Pel davant i pel darrere", 
“Confessions de dones de 30”, “La família irreal”, “Confessions de 
Dones de 30”, “Club de la Comédia”, “Nues”, ”1000 merdes de 
Gags”, “Por el amor de Dios”(Microteatre) I “MACGUFFIN” (Premi 
festival Singlot).  

També ha participat en cinema i ràdio, col.laborant en pel.lícules com 
“Desclassificats”(2013) , “Tapes”(2006) i “Kibris”, i en programes de 
ràdio com La Vinyeta (ONA FM) o CLUB 3C  a Catalunya Ràdio.  

Escritora i adaptadora de comèdies i directora d’històries per passar 
una bona estona com: “La Cavernícola” (Adaptació-2015), “Por el 
amor de Dios” 
(2016), “1001 Gags”, “Pararapapa”(2015), “Dalt del Terrat, “Doo wop 
clup” (2016), ”Tinc 50 anys i sóc dona”(adapatació-2015), MacGuffin 
(2016-17), ”Estrelladas”(2016), i “Les dones de Frank”(2016). 
 

Mònica Pérez  
text i dramatúrgia



Ha treballat com a actriu, cantant, ballarina i coreògrafa. 
Desenvolupa la seva carrera com a docent paral.lelament a la seva 
carrera artística principalment en el teatre musical: El Somni de 
Mozart, Chicago, Casta Diva, Fama, Grease el musical de tu vida, 
Sugar ningú no és perfecte, Nine les dones de Guido Contini. 

Amb la companyia Gataro(Victor Àlvaro), realitza obres 
multidisciplinars: Romeo i Ofèlia, Suite Bufa…i  forma part de l’equip 
de l’Almeria Teatre, on es segueix desenvolupant com actriu, cantant 
i coreògrafa (The Black Rider, El Casament dels petitburgesos, Invasió 
Subtil i altres contes, The Vinegar Dances, Carmen, Flor de nit el 
cabaret…). Destaquen també les participacions a L’Armari en el mar 
(dir.Jordi Prat), Arriba una cançó (dir.Oriol Broggi).  

Com a coreògrafa participa com a ajudant de coreografia de Cop de 
Rock (Dagoll Dagom)i com a coreògrafa a La Familia Irreal ( Dagoll 
Dagom), Magical History Club i Polònia el musical(de Minoria 
Absoluta), Marry me a little(Teatre Lliure/Hold don Company), Flor de 
nit (Almeria Teatre), Guapos I pobres(Teatre Goya/Hold on 
Company). També forma part de la companyia “The Marshmallow 
Girls”, amb la  qual ha realitzat dos espectacles: What did you expect 
from Mr.Spector i I got Gershwin. 

Bealia Guerra  
       coreografies



GRÀCIES!! 
Volem agraïr a tots aquells que ens heu ajudat en 
aquest fascinant procés de creació de les dones 
de Frank: 
Escola Eòlia, Fede Sardà, Luz de Gas, Espais 
Vida, gràcies per obrir-nos les vostres portes i 
tenir així un espai per assajar; Joan Carles 
Capdevila i Òscar Peñarroya pels vostres  
meravellosos arranjaments vocals; Jordi Bonet-
Oido, LMA fotografia-Lys Moya, Xavi Vega- 
Disseny gràfic, Javier Barrascout-Mind STUDIOS. 

Espectacle inclós al programa.cat




