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d’Albert de la Torre 

Direcció: Ramon Simó 
Intèrpret: Xavier Ruano 

Amb el suport de:



“Un magnífic text carregat d'humanitat i de principis i de valors que 
estan subjacents en el subconscient col·lectiu. Tot i que de vegades cal 

furgar per recordar-nos que existim.” 

Albert Vidal 

“En aquest petit conte moral, que en part és una versió molt lliure d’El 
Petit Príncep d’Antoine de Saint-Exupéry, de la Torre vol confrontar la 
comunitat amb les seves contradiccions. Ho fa d’una manera planera, 
buscant maneres de teatre popular, i alhora elegant, amb un text molt 
treballat i que sempre és assequible. La interpretació de Xavier Ruano 

és impecable” 
Jesús Mestre 

“Ironía, inteligencia, incluso reflexión filosófica concebida desde una 
cierta desazón vital, y todo eso atemperado por un sutil sentido del 

humor.” 

Paco Ortega 
  

“No us perdeu aquesta senzilla petita joia. De fet, amics meus, jo no 
crec que esperi als 80 per abdicar! He escoltat amb atenció la corrua 

de paraules encadenades que un bon actor m'enviava directament a mi 
i a tu, a nosaltres i a ells; m'han fet pensar o desconnectar, riure o 

entristir-me, alegrar-me o enfadar-me, em movien a l'acció o a 
procrastinar... Jo què sé!” 

Francesc Mercadé 

“La abdicación de ese rey que todos llevamos dentro, con el espíritu 
del Petit Príncep. Un gran texto lleno de frases que darían para frenar 
el monólogo y profundizar en ellas. Una puesta en escena por sencilla 
brutal y un actor que domina la espontaneidad de la expresión teatral. 

Merece sin duda la pena!!” 

Alfredo Vázquez 
 

Fotografies: DAVID RUANO (menció obligatòria)



 
Una persona es lleva de bon matí, amb les seves cabòries, consulta 
llibres, no sabem ben bé què li passa fins que rep una trucada 
telefònica i ens assabentem que ha de fer un discurs, que és el rei i 
que com cada any, el dia del seu aniversari, fa una al·locució per a 
la població. 



El rei parla sobre la realitat, veritat científica, i la seva contraposició 
amb les percepcions; sobre la naturalesa del poder, les divinitats, la 
col·lectivitat, i la seva contraposició amb la individualitat i 
l’individualisme; sobre el republicanisme i els drets col·lectius en 
contraposició amb l’egolatria; sobre el pacte de l’Estat social i la 
contraposició amb la lluita per la seva abolició. 
Es mesura que va parlant, descobrim que el rei va néixer sent el 
Petit Príncep i que, decebut amb la societat que li ha correspost 
regir, ha decidit posar fi a la seva existència. 
 

L’abdicació és un monòleg d’Albert de la Torre sobre la fi del 
paradigma social de convivència en el qual s’ha basat la política i la 
pau europea des de la fi de la II Guerra Mundial. 
Albert de la Torre, periodista i crític teatral des de 1985 fins a 
1997als diaris Diari de Barcelona i El País, va fundar la revista 
Escena que, durant 10 anys, va oferir informació teatral i l’edició de 
més de 100 textos d’autors teatrals contemporanis. Professional de 
la ràdio i la televisió, va mantenir el seu contacte amb el teatre fent 
desenes de traduccions i adaptacions de textos teatrals. El 2017 va 
fundar La Gleva Teatre i el 2018 Amici Miei Produccions SL. 
L’Abdicació és el primer text teatral que estrena. 



 
El director 
Ramon Simó. Tarragona, 1961 
És director, escenògraf, dramaturg i, ocasionalment, cantant. 
Nascut en el si d’una nissaga de gent de teatre, ha dirigit el 
Festival Grec, entre d’altres grans esdeveniments. Com a 
director ha aixecat desenes de produccions en els principals 
escenaris del país. 



L’actor 
Xavier Ruano. Barcelona, 1957 
Graduat a l’Institut de Teatre i especialitzat en commedia 
dell’arte a Venècia, va fer un pas ràpid del teatre de gest i la 
pantomima al teatre de text.  
Comença a treballar l’any 82, i fins al dia d’avui ha participat en 
més de quaranta espectacles teatrals amb directors com Mario 
Gas, Oriol Broggi, Xavier Albertí, Carlota Subirós, Joan Ollé, 
Lourdes Barba, Àlex Rigola, entre d’altres. 
En l’àmbit audiovisual ha estrenat més de vint títols amb 
pel·lícules com  Los Mares del Sur, Monturiol, Lisístrata, Nubes 
de Verano, Coronel Macià, Atlas de geografia humana, Blog, 
REC 3, i al Japó va col·laborar en la producció El Diplomático 
Kurova. 
A la televisió ha participat en les sèries  Mar de Fons, Àngels i 
Sants, El Grand Nord, Hospital Central, El Comisario... i en 
pel·lícules per a televisió en títols com Només per Tu (Jordi 
Cadena), Més enllà de les Estrelles (Jesús Segura), Germanes 
(Carol López), La Baronesa...



La il·luminació 
Sílvia Valls ha fet treballs d’il·luminació per a diversos 
espectacles de teatre i dansa, entre els quals Nadie dice que 
esté loca, del Daniel Tolleson, amb Candela Antón, que el crític 
Marcos Ordóñez ha qualificat com la millor il·luminació que mai 
ha vist. 

La producció 
Amici Miei Produccions es va fundar a principis de 2018 en 
paral·lel a la inauguració, mesos abans, de La Gleva Teatre. Des 
de finals de 2019, gestiona aquesta sala de Barcelona. 
Ha fet en els últims 5 anys una trentena de produccions 
d’espectacles, tant de projectes propis com per a d’altres espais 
com Àtrium, La Beckett, el TNC, l’Antic Teatre, la Melmac, 
l’Akadèmia, el Tantarantana i Teatros del Canal, algunes de les 
quals en coproducció amb grans teatres o centres de producció 
de Balears, els Estats Units, França i diversos països d’Amèrica 
Llatina. La Gleva Teatre va rebre el 2018 el Premi Catalunya 
d’ADETCA, com a millor projecte de futur del teatre català, i el 
2021 la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona. 



Necessitats tècniques 

Dimensions escenari: Mínim 6 x 4 

Càmera negra 

Equip de so 

Projector de vídeo 

4 preses de corrent dimmeritzades a l’escenari 

2 preses de corrent directa a l’escenari 

Focus: 
1 retall 
6 contres 
3 zenitals 
2 laterals 
6 frontals 

Llum de sala regulable o focus per il·luminar el públic 

1 ordinador amb QLab o arribada de DMX i USB per a connexió 
de llum i so a ordinador 

1 persona de suport per a càrrega i descàrrega 

Temps de muntatge: 5 hores 

Temps de desmuntatge: 1 hora 

Segons les característiques de la sala i la qualitat del projector, 
caldrà una pantalla o teló blanc per projectar. 



L’abdicació va ser estrenada l’1 de juliol de 2022 al teatre del 
Centre d’Osona de l’Institut del teatre 

Direcció: Ramon Simó 

Intèrpret: Xavier Ruano 

I·luminació: Sílvia Valls 

Modista: Montse, La Modista de Pàdua 

Mestre armer i construcció escenogràfica: Xavier Redonet 

Espai sonor: Joan Alavedra 

Audiovisuals: David Sardà 

Tècnica de so: Eva Vilar 

Fotografia: David Ruano 

Direcció tècnica VIC: Lluís Quintana 

Tècnic residència: Miquel Oliveras 

Direcció tècnica La Gleva: Pau Montull 

Contractació: 

Montse Ferrer 
ferrer.montse@gmail.com 
649942885 
www.mfmc.es
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