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Els ateneus són entitats culturals de base social que impulsen la cultura popular i com 

a tals, generadors de comunitat i de sentiment de pertinença, implicant a la ciutadania 

amb l’entorn, creant aliances i enfortint el teixit social i cultural. El teatre ha estat 

tradicionalment un dels grans pilars de la producció cultural dels ateneus. A la 

Federació d’Ateneus de Catalunya comptem avui, amb 171 entitats federades de les 

quals, 140 disposen d’algun espai escènic entre els seus equipaments. Amb la idea de 

recolzar i impulsar la feina que fan els teatres de les entitats federades, l’any 2015 va 

néixer la que avui es la xarxa més gran de teatres de Catalunya amb més de 35 sales 

de 32 entitats. Així doncs, la  Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya té com a 

objectius principals generar espais de diàleg, de cooperació i de col·laboració entre els 

programadors dels diversos teatres dels ateneus, ajudar a les entitats a millorar els 

sistemes de gestió del teatre, promoure aliances entre projectes amateurs però també 

professionals, fer difusió de les seves programacions pròpies així com garantir-ne la 

qualitat i l’estabilitat i, evidentment, fer més visibles els ateneus dins del territori.  

Els tres grans eixos de producció, programació coordinada i aliances, han de servir per 

acomplir i impulsar els objectius marcats per la XTAC. De manera que, l’any passat 

quan es va decidir donar l’impuls definitiu a la xarxa, es va apostar per produir l’obra 

clàssica de Santiago Rusiñol, l’Auca del Senyor Esteve en tant que vam considerar 

que aquest espectacle encaixaria i agradaria al públic habitual dels ateneus. Cal dir 

que abans de l’estrena, l’espectacle ja compta amb més de 15 ateneus de la XTAC 

que la representaran al llarg d’aquest any i principis del que ve. A més, és una manera 

de retre homenatge a aquesta obra modernista que aquest any, compleix el centenari 

de la seva estrena al 1917.  

Tal vegada tant des de la FAC com des de la XTAC continuem treballant per millorar i 

oferir millors serveis als nostres associats enfortint així la cultura popular i el teixit 

associatiu tan importants per una bona cohesió social que, al capdavall, és la nostra 

raó de ser.  

 

Salvador Casals 
President de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
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Tothom sap que L’Auca del Senyor Esteve de Santiago Rusiñol  forma part del 

repertori més conegut del teatre català del segle XX. Amb aquesta obra, que va 

començar sent una novel·la i que posteriorment el mateix autor va adaptar al teatre, 

Rusiñol va voler fer un homenatge entre sorneguer i tendre de la figura del botiguer 

català.  Segurament és menys coneguda la versió que en va fer l’autor i crític de teatre 

Santiago Sans; que amb algunes retocs, avui us presentem. L’aportació que aquesta 

versió fa és sobretot la estructura  dramàtica que amb gran encert planteja Santiago 

Sans a la història. Una estructura repetitiva que ajuda a comprendre millor la vida 

conservadora en la que se sustenta  la nissaga dels Esteve; una vida ordenada, ben 

planificada, que va del naixement fins a la mort i que comença a trontollar amb 

l’arribada del nou hereu, en Ramonet, que en lloc de botiguer vol ser artista. Ell ens fa 

adonar com diu el Sr. Pau que l’ordre pot arribar a ser una malaltia. 

Per a dur escena aquesta proposta calia una companyia veterana que disposes d’un 

grup suficient d’actors i actrius que estiguessin amb condicions de fer un treball coral 

donades les característiques del muntatge. El grup Quatre per Quatre ho permetia. Per 

altre banda jo ja els havia dirigit no feia masses anys amb un altre clàssic català: El 

Cafè de la Marina de Josep Mª de Sagarra amb resultats molt satisfactoris. 

Així doncs aquí teniu la nostra “Auca del Senyor Esteve” coincidint amb el centenari de 

la seva estrena, amb una adaptació renovada i que estem segurs hauria agradat a un 

esperit tan inconformista com el de Santiago Rusiñol i Prat. 

Frederic Roda i Fàbregas 
Director de L’auca del senyor Esteve 
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Presentació XTAC (Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya) 

 

Amb l’afany de donar suport a la gestió dels teatres que tenen les entitats 
federades, la Federació d’Ateneus de Catalunya va crear ara fa un any la Xarxa de 
Teatres Ateneus de Catalunya (XTAC). 
 
Aquest projecte és ara ja una realitat: l’XTAC és una nova eina de treball per als 
Teatres dels Ateneus de Catalunya (un gran conjunt de centres culturals i d’activitat 
col·lectiva de base social), que la Federació posa a disposició dels Ateneus, per tal 
que treballin de forma coordinada, en un moment en què els projectes compartits i la 
xarxa com a concepte de treball comú són del tot imprescindibles, i alhora 
intrínsecs a la cultura popular i de base social. 
 
Amb la XTAC es posa en marxa  la xarxa més gran de teatres  de Catalunya, amb 
l'objectiu de dinamitzar la programació de les sales de teatre d'aquests equipaments a 
partir de tres grans iniciatives: producció, programació coordinada i aliances. La 
XTAC a més de treballar per la programació es converteix en una eina de suport a les 
entitats programadores, oferint acompanyament i formació als programadors, 
avantatges i descomptes econòmics en espectacles i en proveïdors, estudiant la 
possibilitat de formar part d’una plataforma de venda d’entrades compartida, 
promovent un intercanvi permanent entre els teatres que en formen part, generant 
sinèrgies entre els espais i promovent aliances amb projectes professionals i 
amateurs.   
 
El mapa de teatres d’ateneus al nostre país és ric i quantiós, i genera  un nombre 
elevadíssim d’activitats molt diverses, i molt arrelades a l’entorn de cada entitat. La 
XTAC vol posar en valor aquest mapa d'equipaments, acompanyar-los en la seva 
organització com a entitats programadores, i augmentar i millorar la seva projecció i 
relació amb el públic, establint, entre altres coses, una base de propostes escèniques 
de qualitat garantida per tots ells.  
 
Actualment formen part de la XTAC 32 entitats, amb un total de 35 sales de 
teatre,  que suposen 10.015 butaques de teatre, repartides en 23 poblacions. És 
doncs, la xarxa d’espais més àmplia i gran del territori català i amb un potencial 
enorme. Però són més els Ateneus que disposen de sala i la FAC segueix treballant 
per incorporar-les al cens. 
 
L’auca del senyor Esteve, la primera producció de la FAC 

El primer pilar del projecte XTAC, és una producció teatral, feta per encàrrec de la 
Federació d’Ateneus, pensada especialment per arribar al públic de sempre. Per la 
producció del 2017-2018, la Federació d’Ateneus aposta i coprodueix una obra de 
teatre clàssica: L’auca del senyor Esteve. Es tracta de la versió adaptada de Santi 
Sans, i dirigida per Frederic Roda, que el grup de teatre amateur Quatre per Quatre 
de Granollers 
 
La XTAC compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, ICUB – Ajuntament 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
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El teatre amateur a Catalunya 
 
Des de fa molts anys, el teatre ha trobat terreny fèrtil en el teixit associatiu català. 
Moltes companyies amateurs dediquen hores i hores a preparar produccions i 
muntatges. Els grups i companyies, d’una gran diversitat i que conreen tota mena 
d’estils, viuen el teatre amb la mateixa intensitat que ho fan els professionals però 
sense rebre res a canvi. És innegable el mèrit d'aquests grups, que fan el paper 
d’autèntiques escoles d’art dramàtic i que han acabat nodrint el teatre català de bons 
professionals quan l’accés a les formacions en aquest camp eren més complexes. 
 
L’auca del senyor Esteve, igual que El Cafè de La Marina de Josep Mª de Segarra o 
Els Pastorets de Folch i Torres entre d’altres, s’ha convertit en una de les obres 
clàssiques més interpretades pel teatre amateur del nostre país. 
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L’auca del senyor Esteve de la companyia Quatre per Quatre 
 
L’any 2.000 la Companyia de Teatre Quatre per Quatre amb la producció de 

l’Associació de Comerciants Gran Centre de Granollers van posar en escena aquest 

clàssic català de Santiago Rusiñol segons la versió de Santiago Sans i Vall. 

Posteriorment es va seguir representant durant tres anys més, a les Festes de 

l’Ascensió de la ciutat. 

L’espectacularitat del muntatge amb una gran escenografia, el magnífic vestuari, el 

treball dels actors i una acurada il·luminació, tot sota la direcció de Frederic Roda, va 

fer que totes les representacions – deu en total – fossin un èxit sense precedents en el 

marc incomparable del tant esperat i recentment inaugurat Teatre Auditori de 

Granollers. 

Setze anys després, aquell record encara el tenint els qui van viure aquella experiència 

des de l’escenari o entre bastidors. 

Quan la Federació d’Ateneus de Catalunya es va posar en contacte amb la companyia 

per proposar-los representar i assumir el projecte de la posada en escena de L’Auca 

del senyor Esteve per portar-la a diferents Ateneus, la companyia es va engrescar de 

seguida. 

Segueix sent un projecte d’una certa envergadura: a nivell escenogràfic ha de ser 

adaptable a diferents espais escènics dins d’unes mides mínimes exigibles, el vestuari 

de l’època, demana un grup nombrós d’actors i actrius, i altres detalls que condicionen 

la producció.  

Des de el primer moment la companyia ha comptat amb el suport de la Federació 

d’Ateneus amb el desig de portar als seus associats aquest gran clàssic català en l’any 

del centenari de la seva estrena el 1917 al Teatre Victòria. També un recolzament 

econòmic amb una part del cost de la producció, que permet que es pugui presentar 

aquest projecte, amb la direcció novament de Frederic Roda i amb la renovada energia 

que els va moure l’any 2.000.  

La Federació d’Ateneus de Catalunya i la Companyia Quatre per Quatre han posat tots 

els esforços per trobar solucions i fer realitat el desig d’uns i la il·lusió dels altres. Estan 

segurs que la tasca que s’ha fet  tindrà el reconeixement unànime d’aquells pels quals 

hi han posat totes les nostres esperances; els Ateneus i el seu públic.       
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La companyia Quatre per Quatre de Granollers 

L’inici del Quatre per Quatre es va fer humilment i de puntetes, representant els 

Pastorets per Nadal des de 1982. Amb els anys però, ha esdevingut una realitat, s’ha 

enfortit i consolidat. Avui té un llarg historial de muntatges teatrals i d’activitats 

relacionades amb l’art de talía. Ha escenificat obres de diferents autors com Segarra, 

Bumarchais, Labiche, Green, Brecht, Filippo, Coward, Dürrenmatt, Dunn, Boytchev, 

Sakespeare, Giradoux o Uhde: L’hostal de la Glòria, Les noces de Fígaro, La meva 

Ismènia, La sala d’estar, El casament dels petits burgesos, Nàpols milionària, La febre 

del fenc, Procés per l’ombra d’un ase, La bona persona del Sezuan, Vapors, El 

Coronel ocell, La Tempesta, La boja de Chaillot, Miracle a la casa negra, El cafè de la 

Marina, La visita de la bella dama, Granollers crònica d’una ciutat i L’estrany cas de la 

desaparició al tren de la Dra. Ludmila Kievancova entre d’altres.  

Actualment ha actuat en més de cinquanta cinc poblacions de Catalunya des de la 

Cerdanya fins el Montsià i des de l’Urgell fins el Maresme, ha fet més de tres centes 

setanta representacions, els seus muntatges han estat vistos per mes divuit mil 

espectadors i ha estat guardonat tant a nivell col·lectiu com individualment.  

Els muntatges de la companyia Quatre per Quatre 

Procés per l’ombra d’un ase  F. Dürrenmatt (2001)        

La boja de Chaillot  J. Giraudoux (2009) 

La bona persona del Sezuan  B. Bretch (2003)                  

Miracle a la casa negra  M. Uhde (2010) 

Vapors N. Dunn (2005)                                                         

El cafè de la Marina  J.M. Sagarra (2012)                                                                                      

El Coronel ocell  H. Boitxev (2006)                                      

La visita de vella dama  F. Dürrenmatt (2014) 

La Tempesta  W. Shakespeare (2007) 
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Repartiment i equip tècnic 

PERSONATGES PER ORDRE D’INTERVENCIÓ 

COLOMBINA  Estel Ibars 

             MARIA 1   Núria Vallelado 

          MARIA 2   Maria Mundet 

                   MARIA 3   Lourdes Fernández 

                                        SENYOR RAMON  Jaume Nebot 

                      SENYORA DEL PRIMER PIS   Montserrat Colomé 

   SENYOR PAU   Salvador Pardo 

          COTXER   Víctor Enrique 

       AVI ESTEVE   Miquel Noguera 

                                           ESTEVET (nen)   Arnau Gallardo 

                                  SENYORA ADELINA   Manuela Vázquez 

          CLIENTA   Anna Escarmis 

    MARTINET   Ivan Torralbo 

     MESTRE   Arian Botey 

                                              TOMASSETA   Marga Alerm 

           ESTEVE   Xavier Noguera 

         PINTOR  Paco Asensio 

                                        RAMONET (nen)   Pau Sais 

                                         RAMONET (noi)   Eric Robles 

 

 

                                                         EQUIP TÈCNIC 

                                               Escenografia    La Forja     

                                                      Tallers Escenografia Castells 

                                         Disseny vestuari     Pau Fernández 

                                      Confecció vestuari    Atelier Malé 

                       Caracterització i maquillatge    Montserrat Colomé 

                                                                        Damaret 

                                                 Perruqueria    Perruqueria PERE (Pepita Noguera) 

                                      Tècnic de llum i so    Noel Jiménez 

                                                       Atrezzo     Roser Soldevila 

                                       Muntatge musical     Arian Botey 

                                             Disseny gràfic    Xavier Noguera 

                      Fotografia i vídeo espectacle    Arian Botey Soldevila 

                                    Coordinació externa    Miquel Noguera 

                                                    Producció    Quatre per Quatre 

                                                                        Federació d’Ateneus de Catalunya 

                                                                        Xarxa d’Ateneus de Catalunya 

 

Direcció  FREDERIC RODA 
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Amb el suport de: 
Ajuntament de Granollers  
Teatre Auditori de Granollers 
Granollers Escena 
 
Col·labora: 
Generalitat de Catalunya   
Diputació de Barcelona  
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès  
Teatre de Ponent  
Associació de Comerciants Gran Centre de Granollers 
Federació de Teatre Amateur de Catalunya  
 
SINOPSI DE L’OBRA 
Santiago Rusiñol presenta en aquesta obra la saga familiar dels propietaris de la 
merceria La Puntual. Un retrat de la petita burgesia catalana situada en el barri de 
Ribera de Barcelona a la segona meitat del segle XIX i que el besnét, la tercera 
generació, trenca al renunciar amb la tradició familiar. 
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La gira pels teatres de la XTAC 

Lluïsos D'Horta 
Barcelona 
5/3/2017 
 
Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia 
Reus 
19/3/2017 
 
Cercle Bredenc 
Breda 
14/5/2017 
 
Casal Societat La Principal 
Vilafranca del Penedès 
21/5/2017 
 
Casal de Vila-Rodona 
Vila-Rodona 
18/6/2017 
 
Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca 
Sentmenat 
17/9/2017 
 
Foment Cultural i Artístic 
Molins de Rei 
24/9/2017 
 
Fundació Privada De La Passió d'Esparreguera 
Esparraguera 
1/10/2017 
 
Associació Cultural I Recreativa Unió Calafina 
Calaf 
8/10/2017 
 
Societat Cultural i Recreativa La Unió De Mas Rampinyo 
Montcada i Reixac 
22/10/2017 
 
Associació Centrecultural Santvicenç De Sarrià 
Barcelona 
5/11/ 2017 
 
Ateneu Torrellenc 
Torrelles de Llobregat 
12/11/2017 
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Patronat De La Catequística 
Figueres 
19/11/2017 
 
Associació Centre Cultural L’Avenç 
Esplugues de Llobregat 
26/11/2017 
 
Centre Moral D'Arenys De Munt 
Arenys de Munt 
21/01/2018 
 
Societat La Lliga 
Capellades 
18/2/2018 
 
Amics De Les Arts i Joventuts Musicals 
Terrassa 
18 /3/2018 (a la Sala Crespi) 
 
Associació Cultural Recreativa 
Fals (municipi de Fonollosa) 
13/5/2018 
 
Centre Moral i Instructiu De Gràcia 
Barcelona 
ESPERANT DATA 
 
Centre Catòlic de Sants 
Barcelona 
ESPERANT DATA 
 
Associació Cultura i Esplai Casino De Caldes 
Caldes de Montbui 
ESPERANT DATA 
 
Associació Cultural Esplai L'Ametlla De Merola 
L'Ametlla de Merola 
ESPERANT DATA 
 
Societat El Casino 
St. Andreu de la Barca 
ESPERANT DATA 
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Informació pràctica 

FAC (Federació d’Ateneus de Catalunya) 
Plaça Víctor Balaguer, 5, 1r 
0803 Barcelona 
www.ateneus.cat  
ateneus@ateneus.cat  
@AteneusCat  
 
XTAC (Xarxa de Teatres Ateneus de Catalunya) 
932688130 
www.xtac.ateneus.cat  l @xarxateatres  
 
Consulteu tota la informació i la programació dels teatres membre de la XTAC que hi 
ha arreu de Catalunya aquí 
 
Programació i venda d’entrades aquí 
 
COMPANYIA QUATRE PER QUATRE 
Roger de Flor 68. Escala A. 4-2 
08401 Granollers 
www.quatreperquatre.com l info@quatreperquatre.com l @Quatreper4  
 
Sala de premsa aquí 
 
Contacte de premsa 

 
Marc Gall / Núria Olivé 
COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 
Bertran 18, Sobreàtic. 08023 Barcelona 
T. [00 34] 933 10 60 44 · M. 691 836 408 (Núria) 
nolive@comedianet.com  
www.comedia.cat  
 
Contacte XTAC 
 
Lali Barenys 
Gestió i Coordinació 
640147059  
xtac@ateneus.cat 
 

Presentació de l’obra amb la col·laboració de: 
 

http://www.ateneus.cat/
mailto:ateneus@ateneus.cat
http://www.xtac.ateneus.cat/
http://xtac.ateneus.cat/informacio-teatres/
http://xtac.ateneus.cat/venda-dentrades/
http://www.quatreperquatre.com/
mailto:info@quatreperquatre.com
http://www.comedia.cat/ca/comediateca/xtac
mailto:nolive@comedianet.com
http://www.comedia.cat/
mailto:xtac@ateneus.cat

