
LLlBRE D'ACTES DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE SOCIETATS DE TEATRE 
AMATEUR (1932-1938) (1 a PART) 

Francesc Foguet i Boreu 

El L1ibre d'Actes de lo Federoció Coto/ano de Societats de Teatre Amateur. corresponent als 
anys 1932-1938, constitueix un document imprescindible per coneixer I'organització interna de 
I'entitat i per constatar I'amplitud del moviment amateur arreu de Catalunya durant la decada 
deis anys trenta. Des de la seva fundació el 1932 flns a les vigOies de la desfeta el 1939, la Fe
deració Catalana de Societats de Teatre Amateur (FCSTA) dugué a terme una intensa activitat 
d'articulació deis elencs catalans i de promoció i estímul del teatre amateur. Si els seus concur
sos teatral s aixecaren el lIistó de I'exigencia artística de les companyies d'aflcionats, els premis 
i les representacions esceniques aglutinaren al seu voltant una serie de dramaturgs -Ambrosi 
Carrion, Lluís Capdevila, Ramon Vinyes, entre molts d'altres- que trobaven moltes diflcultats 
per accedir a I'escena professional. 

Dirigida del 1932 al 1936 per Lluís Masriera, la FCSTA estigué acomboiada per noms tan 
i!-lustres com ara Josep Artís, Pompeu Crehuet, Francesc Curet, Josep M. Folch i Torres o Claudi 
Fernandez, i aglutina més d'una setantena d'elencs federats, entre els quals destacaven l'Associació 
de Te at re Selecte, la Companyia Belluguet, l'Estudi d'Art Dramatica de Molins de Rei o el Quadre 
Escenic Mossen Cinto. La comunicació i difusió entre els elencs s'establí per mitja de sengles 
publicacions: el setmanari Teatre Coto lo (1932-1933) i el mensual Teatre. Butlletí de lo Federoció 
Catalana de Societats de Teatre Amateur adherido 01 Comité International pour les Théótres Popu/aires 
(1933-1934). La FCSTA mantingué, en efecte, un lIigam amb el teatre amateur europeu a través 
de la seva adhesió al Comité International pour les Théatres Populaires. Durant la Guerra i la 
Revolució de 1936-1939, ateses les noves circumstancies sociopolítiques, es posa sota recer del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

L.:edició d'aquest L1ibre d'Actes de lo Federoció Catalana de Societats de TeatreAmateur, rescatat 
de l'Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Sección Guerra Civil, Político-Social-Barcelona, 
1212 (92 pagines), vol ser una primera baula per contribuir a la historia -encara per fer- ' de 
I'escena amateur catalana i, en el 7Se aniversari de la proclamació de la República, un homenatge 
al teatre d'aflcionats d'aquells anys culturalment esplendorosos, convulsos i contradictoris. 
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Ada de constitució de la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur2 

En la ciutat de Barcelona, el dia dis[s]et d'abril de mil nou-cents trenta-dos, reunits a I'estatge del 
Museu Masriera (Bailen, 72) els fundadors de la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur, i 
els representants autoritzats de les societats que cultiven el teatre catala:Associació de Teatre Selecte 
(Barcelona); Companyia Belluguet (Barcelona); Estudi d'Art Dramatica (Molins de Rei);Amics de l'Art 
i de les Lletres (Sant Feliu de Llobregat);Ateneu Igualadí (Igualada); Societat L'Estrella (Esparreguera); 
Orfeó Calellenc (Calella); Agrupació Talia (Barcelona); Agrupació Romea (Sant Feliu de Guíxols); 
Joventut Lliga Regionalista de Gracia (Barcelona); Novell Planter (Llevaneres); Agrupació Santiago 
Rossinyol (Rub0;Ateneu Nacionalista Barcelona Vella (Barcelona); Casal de la Plana de Vic (Barcelona); 
CatalunyaA.A. (Barcelona);AssociacióAmics delTeatre (Barcelona); Foc Nou (Barcelona); Companyia 
Subirana (Vic); i amb assistencia del senyor delegat del senyor Governador Civil de la província, té 
Iloc aquesta reunió de constitució, la qual és presidida pel senyor en Joan Fernandez, representant de 
I'Associació de Teatre Selecte: 

D'acord amb I'ordre del dia consignada en la convocatoria, passa a discutir-se el projecte d'Estatuts 
i Reglament per que haura de regir-se la ja decidida Federació i després de Ilegir-se article per article i 
de fer-hi les esmenes que van estimant-se convenients, queden aprovats els Estatuts i Reglament.3 

A continuació el secretari accidental Ilegeix els noms de les persones que són socis fundadors 
de la Federació i que aquesta considerara com a tals: Josep Artís; Lluis M. Bransuela; Albert Campins; 
Alexandre Cardunets; Noel Clarasó; Miquel Clivillé; Florenci Cornet; Pompeu Crehuet; Ángel 
Fernandez; Claudi Fernandez; Joan Fernandez; Josep M. Folch i Torres; Josep Lleonart; Enric Lluelles; 
Lluis Masriera; Joan Masriera; Apel'les Mestres; Joan B. Pages Maruny; Joaquim Renart; Segimon Rovira; 
i Ramon Sugranyes. 

Acte seguit passa a elegir-se el Consell Directiu, el qual per unanimitat queda així constitu'lt 
President: en Lluis Masriera i Roses. En representació deis socis fundadors: Josep Artís; Pompeu 
Crehuet; Josep M. Folch i Torres; Claudi Fernandez; Miquel Clivillé; Florenci Cornet i Segimon Rovira; 
i en representació de les entitats, son elegides: Associació d'Amics del Teatre (Barcelona); Associació 
de Teatre Selecte (Barcelona); Estudi d'Art Dramatica (Molins de Rei); Amics de l'Art i de les Lletres 
(Sant Feliu de Llobregat);Agrupació Romea (Sant Feliu de Guíxols); Orfeó Calellenc (Calella); i Ateneu 
Igualadí (Igualada). 

L'Assemblea també acorda per unanimitat nomenar President Honorari al venerable Apel'les 
Mestres. 

S'acorda acceptant el gentil oferiment del senyor en Lluís Masriera, domiciliar provisionalment la 
Federació a l'Estudi-Museu Masriera (Bailen, 72). 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar, el senyor President (ocupa aquest lIoc el senyor en 
Lluís Masriera, que li ha estat cedit a continuació d'haver quedat elegit, pel President accidental senyor 
Joan Fernandez), declara acabada aquesta Assemblea de constitució a la una de la tarda de la que jo 
el Secretari accidental dono fe. 

Barcelona, 17 abril de 1932 

El President [Lluís Masriera] [Claudi Fernandez] 

* * * 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Joan 
Fernandez / Josep Artís / Josep Cariteu / Llorens Sans / Lluís M. Bransuela / Caries Delemus / Claudi 
Fernandez 
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Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la Federació Catalana de Societats de Teatre 
Amateur; el dia 23 d'abril de 1932, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers 
electes: Pompeu Crehuet; Josep M. Folch i Torres; Miquel Clivillé; Josep Artís i Claudi Fernitndez, i els 
següents representants de les societats també elegides per a formar part del Consell directiu: senyors 
Manuel Roca, per l'Associació d'Amics del Teatre; Josep Cariteu, per Amics de l'Art i de les Lletres; 
Llorens Sans, per Amics de l'Art i de les Lletres; Lluís M. Bransuela, per I'Agrupació Romea; Caries 
Delemus, per l'Orfeó Calellenc, i Pere Ventura, per l'Ateneu Igualadí. 

La presidencia, d'acord amb I'article 9 del Reglament, manifesta que cal procedir a la distribució 
deis carrecs del Consell directiu i després de I'oportuna deliberació, queda així constitu'lt: 

President: 
Vicepresident primer: 
Vicepresident segon: 
Secretari: 
Vicesecretari primer: 

Vicesecretari segon: 
Tresorer: 
Comptador: 
Bibliotecari: 
Arxiver: 
Vocal s: primer: 

segon: 
tercer: 
quart: 
cinque: 

President Honorari: 

Lluís Masriera i Rosés 
Pompeu Crehuet 

Josep M. Folch iTorres 
Claudi Fernitndez Castanyer. 

Miquel Clivillé Esteve. 
Associació Amics del Teatre (Manuel Roca) 
Florenci Cornet. 
Associació de Teatre Selecte Uoan Fernandez). 

Josep Artís. 
Segimon Rovira. 
Estudi d'Art Dramatica Uosep Cariteu). 
Amics de I'Art i de les Lletres (Llorens Sans). 
Agrupació Romea (LI. M. Bransuela). 
Orfeó Calellenc (Caries Delemus). 
Ateneu Igualadí (Pere Ventura). 
Apel'les Mestres. 

El secretari dóna compte de les entitats que constitueixen la Federació, en el dia d'avui, que són 

les següents: 

Associació de Teatre Selecte 
Companyia Belluguet 
Estudi d'Art Dramatica 
Amics de l'Art i de les Lletres 
Ateneu Igualadí 
Societat I'Estrella 
Orfeó Calellenc 
Agrupació Talia 
Agrupació Romea 
Joventut Lliga Regionalista de Gracia 

Novell Planter 
Agrupació Santiago RossinyolRubí 
Ateneu Nacionalista Barcelona Vella 
Casal de la Plana de Vic 
Associació.Amics del Teatre 
Catalunya A. A. 
Foc Nou 
Companyia Subirana 
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Barcelona 

Molins de Rei 
S. Feliu Llobregat 
Igualada 
Esparreguera 
Calella 
Barcelona 
S. Feliu de Guíxols 

Llevaneres 

Barcelona 

Vic 



La presidencia obre discussió sobre diversos assumptes que es refereixen a la tasca que ha de 
dur a terme el Consell directiu: discussió a millor dit canvi d'impressions en el que intervenen tots 
els reunits. 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar; el senyor President declara acabada la reunió a dos 
quarts de nou de la nit. 

Barcelona, 23 abril de 1932 

El President [Lluís Masriera J El Secretari [Claudi Fernandez J 

* * * 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Joan Fernandez / Florenci Cornet 
/ Josep Artís / Josep Cariteu / Llorens San s / Caries Delemus / Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la Federació Catalana de Societats de Teatre 
Amateur; el dia 8 de maig de 1932, sota la presidencia (deis consellers consignats al marge) de Lluís 
Masriera, i amb assistencia deis consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

S'acorda dirigir un comunicat al venerable Apel'les Mestres assabentant-Io de que I'Assemblea, 
per unanimitat, el nomena president-honorari de la Federació. 

Florenci Cornet, que a més representa a I'Ateneu Igualadí, dóna compte de que ha Iliurat la Copa 
Josep Canal s a aquesta entitat, com és sabut, guanyadora de la mateixa, per renúncia de celebrar el 
desempat la Companyia Josep Subirana de Vic. 

La presidencia obre discussió sobre I'assumpte del Butlletí-Revista de la Federació, en la qual 
intervenen tots els reunits i s'acorda donar-li un caracter públic i del teatre en general i a I'objecte es 
nomena una ponencia integrada pels senyors Pompeu Crehuet; Josep Artís; Florenci Cornet; Miquel 
Clivillé, i Claudi Fernandez, perque junt amb el company Segimon Rovira, facin les gestions necessaries 
per si és possible establir contacte amb un editor que tingui cura de la seva publicació i ofereixi les 
degudes garanties. 

Es decide ix celebrar el concurs dedicat a les companyies federades, en els darrers dies de setembre, 
i queda per a discutir-se en la vinent reunió. 

S'acorda dirigir un comunicat-salutació a cada una de les diverses federacions internacionals de 
teatre amateur. 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar; el senyor President declara acabada la reunió a la 
una de la tarda. 

Barcelona, 8 de maig 1932 

El President [Lluís Masriera J El Secretari [Claudi Fernandez J 

* * * 
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Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Florenci 

Cornet / Joan Fernimdez / Josep Artís / Segimon Rovira / Josep Güell / Caries Delemus / Claudi 

Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la Federació Catalana de Societats de Teatre 

Amateur el dia 17 de maig de 1932, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis 

consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

Josep Artís, en nom de la ponencia designada per I'assumpte de la publicació del Butlletí-Revista, 

dóna compte de les gestions fetes per la mateixa, i el senyor President obre discussió sobre aquest 

particular, discussió en la que hi intervenen tots els reunits i s'acorda preparar el Butlletí i fer-Io 

apareixer el mes de setembre, el títol del qual sera Teotre (Quaderns de la Federació Catalana de 

Societats de Teatre Amateur). Per dur a terme les gestions que calguin, es nomena una comissió de 

Butlletí, integrada pels senyors Miquel Clivillé; Segimon Rovira i Claudi Fernandez. 

Passa a discutir-se sobre la celebració del decidit concurs i s'acorda: 

Nomenar-Io «11 Concurs de Teatre Catala Amateum 

Celebrar-lo el mes d'Octubre 

Constituir un jurat únic. 

Acceptar que els elencs puguin actuar a Barcelona o a les sales d'espectacles on actu't'n de 

consuetud. 

Es deixa per a la vinent reunió, que tindra lIoc el dia 31 del mes que som, la designació de les obres 

a representar imposades, i la discussió i aprovació del Reglament per que ha de regir-se el Concurso 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar, el senyor President declara acabada la reunió a les 

dotze de la nit. 

Barcelona, 17 maig 1932 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernandez] 

* * * 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Florenci 

Cornet / Joan Fernandez / Josep Güell / Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la Federació Catalana de Societats de Teatre 

Amateur, el dia 31 de maig de 1932, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis 

consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

A proposta de Josep M. Folch iTorres, s'acorda acudir a la Radio en sol'licitud de que ens concedeixi 

el difondre les activitats de la Federació i vulgui retransmetre els acords presos i que interessi fer 

públics. A més és pregat Lluís Masriera de donar per radio una conferencia explicativa del programa 

de la Federació i del vinent concurs a celebrar i, acceptat gentilment aquest prec, es designa a Joan 

Fernandez perque gestioni la deguda permissió. 

Es decideix, després d'un estudi detingut, designar com a obligatóries pel vinent concurs les obres: 

Lo Marta, de Pompeu Crehuet, i Un cap d'estot, de J. Pous i Pages. 

S'acorda dirigir-se a totes les entitats artístiques i a les corporacions oficial s, comunicant la 

constitució del Consell directiu de la Federació. 

Es decideix fer publicar a la premsa, després de cada reunió, un extracte deis acords presos i 

que interessi fer públics. 
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I no havent-hi altres assumptes per a tractar, el senyor President declara acabada la reunió a les 

dotze de la nit. 

Barcelona, 31 de maig 1932 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernandez] 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Florenci Cornet / Joan Fernandez / Miquel Clivillé / Josep Artís / 

Lluís M. Bransuela / Segimon Rovira / Josep Güell / Claudi Fernimdez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la Federació Catalana de Societats de Teatre 

Amateur el dia 14 de juny de 1932, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis 

consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

A proposta de la presidencia s'acorda assabentar de la constitució d'aquesta Federació i trametre 

ensems una cordial salutació als dirigents de la Federació Internacional de Societats de Teatre Amateur 

(París), Comité International pour les Théatres Populaires (Praga), Federation Nationale de Cercles 

Dramatiques de la Bélgique (Liege), National Operatic and Dramatic Association (Londres) i The 

British Drama League (Londres). 

És acceptada I'alta de soci del Centre Tradicionalista d'Olesa de Montserrat. 

El comptador dóna compte d'haver-se comen~at el cobrament de rebuts de soci. 

S'acorda designar els senyors Segimon Rovira i Lluís M. Bransuela, perque juntament amb Joan 

Fernandez, gestionin la deguda permissió per poguer donar una conferencia orientativa, per radio, i 

que com és sabut ha estat interessada del nostre President en Lluís Masriera. 

S'acorda fer imprimir unes fulls, les quals i a I'objecte d'aconseguir la confecció d'un cens al dia de 

les companyies que a Catalunya conreuen el nostre teatre, seran trameses arreu. 

La presidencia obre discussió sobre el II Concurs de Teatre Catala Amateur i, després d'un canvi 

d'impressions en el que hi intervenen tots els reunits, s'acorda preparar el Reglament oportú per a 

discutir-lo i aprovar-Io en una proxima reunió. 

I no havent -hi altres assumptes per a tractar, el senyor President declara acabada la reunió a les 

dotze de la nit. 

Barcelona, 14 juny de 1932 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernimdez] 

* '* * 

Lluís Masriera / Florenci Cornet / Joan Fernandez / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Josep Artís / Lluís 

M. Bransuela / Segimon Rovira / Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la Federació Catalana de Societats de Teatre 

Amateur, el dia 5 de juliol de 1932, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers 

consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

S'aprova el moviment de caixa corresponent al mes de Juny. 
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Es decideix trametre unes circulars als alcaldes de Catalunya, en les quals se'ls hi interessara 

vulguin fer arribar a mans deis directors d'aquelles agrupacions o entitats de Ilurs localitats, les fulles 

d'inscripció provisional i que han de permetre'ns d'establir un cens general i recent de les companyies 

catalanes de teatre d'aficionats. 

El consell directiu s'assabenta del contingut encoratjador de les cartes que, contestant a les nostres 

i en les quals comunidlvem la constitució d'aquest Consell directiu, ens han adre~at: el President de 

la Generalitat de Catalunya; l'Alcalde de la ciutat, el Cap de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona; 

l'Associació Protectora de I'Ensenyan~a Catalana;Associació d'Artistes Lírics i Dramatics; Operatic and 

Dramatic Association de Londres; direcció de la Revisto Pro-Arte de París i portantveu internacional 

de les societats de teatre amateur. 

Josep Artís dóna compte al Consell que ha estat possible trobar un editor que tindra cura de la 

publicació d'una revista-setmanari, cosa, com [és] sabut, que interessa a la Federació, segons I'acord 

pres en la reunió del 8 de maigo Es lamenta de que el company Pompeu Crehuet no estigui present, 

el qual junt amb ell i el company Florenci Cornet iniciaren les gestions i demana la celebració d'una 

reunió especial dedicada únicament a parlar d'aquest assumpte, reunió que no pot determinar la 

presidencia per no saber si la indisposició de I'amic Crehuet pot durar més o menys dies. 

La presidencia obre discussió sobre una carta rebuda de la Secció de Música de I'Ateneu 

Enciclopedic Popular, i que es refereix al Gran Teatre del Liceu, al resultat artístic de la darrera 

temporada, interessant-nos la cooperació a una campanya de protesta que van a iniciar. Després 

de diverses consideracions que fan els reunits, s'acorda deixar per a la vinent reunió la solució que 

s'estimi procedent donar a aquest assumpte. 

I no havent-hi res més per a tractar, el senyor President declara acabada la reunió a les dotze 

de la nit. 

Barcelona, 5 juliol 1932 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernandez] 

" " " 
Lluís Masriera I Pompeu Crehuet I Joan Fernandez I Manuel Roca I Josep Artís I Segimon Rovira I 
Josep Cariteu I Lluís M. Bransuela I Pere Ventura I Josep Güelll Claudi Fernandez I [Fundador] Joan 

Masriera 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la Federació Catalana de Societats de Teatre 

Amateur el dia 18 de juliol de 1932, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis 

consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

El secretari dóna compte de que han estat trameses les circulars als alcaldes de tota la província 

de Barcelona i que, com és sabut, són per aconseguir establir un cens vigent de totes les companyies 

i agrupacions que conreuen el teatre catala.lnteressa permissió per afer fer més impresos a I'objecte 

de trametre'n a totes les de Catalunya, autorització que és concedida. 

Pompeu Crehuet dóna compte al Consell de que en una reunió que celebra darrerament la 

ponencia designada en principi per a estudiar I'assumpte de la publicació de la revista de teatre, acorda 

presentar a la present reunió (~o que fa) una orientació d'algunes de les seccions de que podria constar 

I'esmentada publicació, que, com és sabut, sembla que podra confiar-se a I'editor senyorValls, el qual 

esta ben disposat a cooperar a la nostra tasca i en aquest aspecte. 
La presidencia obre discussió sobre aquest assumpte i, després de la corresponent deliberació, 

s'acorda designar els senyors: Masriera, Crehuet, Artís i C. Fernandez perque celebrin un canvi 

d'impressions amb el senyorValls, a I'objecte, si és possible, de concretar-ho. 
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Unes consideracions que té a bé de fer la presidencia respecte a recollir les queixes que puguin 

tenir (que particularment sabem les tenen) les agrupacions i companyies federades de Ilur relació 

amb la Societat d'Autors, permet acordar que oportunament es cursin més enquestes a les mateixes 

i d'acord amb el resultat d'elles procedir a gestionar de la Societat d'Autors la correcció, si és possible, 

d'aquelles deficiencies o disposicions que perjudiquin als elencs federats. 

Son acceptades les altes de soci de les entitats: Centre Catolic de Nostra Senyora de Lord (Sant 

Lloren~ de Morunys); Companyia ArtVigata (Vic); Unió Choral Manlleuenca (Manlleu). 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar, el senyor President declara acabada la reunió a les 

dotze de la nit. 

Barcelona, 18 de juliol 1932 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernitndez] 

* * * 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Joan Fernandez / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Josep Artís / 

Segimon Rovira / Lluís M. Bransuela / Josep Güell / Claudi Fernandez / [Fundador] Joan Masriera / 

Josep Valls / Francesc Curet. 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la Federació Catalana de Societats de Teatre 

Catala Amateur el dia 3 d'agost de 1932, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis 

consellers consignats al marge i, a més, deis senyors Josep Valls i Francesc Curet, els quals han estat 

convocats previament per a concretar I'assumpte de la revista que emparara aquesta Federació. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

Són acceptades les altes de soci de les entitats Escola d'ArtTeatral Catalana de l'Orfeó Reusenc 

(Reus);Art de Talia (Igualada). 

La presidencia obre discussió sobre I'assumpte de la creació de la revista-setmanari i Pompeu 

Crehuet, en nom de la ponencia encarregada de gestionar diversos aspectes d'aquest assumpte, 

assabenta als reunits del resultat favorable obtingut en el canvi d'impressions celebrat darrerament 

entre el nostre president; els companys Artís, Fernandez (C) i ell, amb el senyorValls.A continuació 

lIegeix el document-contracte que acordaren ambdues parts en principi, i aquest mereix també 

I'aprovació deis reunits. 

Amb tal motiu el Consell directiu acorda autoritzar el nostre President per signar-lo, el qual queda 

estes per duplicat i el text íntegre del mateix és el següent. 

«En la ciutat de Barcelona a 10 d'agost de 1932, reunits d'una parto el senyor Josep Valls i Roma, 

editor, i de I'altra el senyor en Lluís Masriera i Rosés; ambdós majors d'edat i ve'ins de Barcelona, 

actuant el primer en nom propi i el segon com a President de la Federació Catalana de Societats 

de Teatre Amateur (FC de S de TA) de la dita ciutat, degudament autoritzat a I'efecte pel Consell 

directiu, en reunió celebrada el dia 3 d'agost de 1932, i tenint ambdues parts capacitat legal per 

contractar i obligar-se, diuen: 

Que el senyor Josep Valls i el senyor Lluís Masriera, aquest en representació de la FC de S de 

TA, han convingut en la fundació i publicació per termini indefinit, d'un periodic o revista teatral, de 

conformitat amb les bases que a continuació s'esmenten: 

Primero: El periodic o revista portara el títol de Teotre Cotola, es publicara setmanalment a Barcelona 

i tindra les altres condicions d'espiritualitat, materialitat i economiques que determinara, a cada 

momento el Directori que a I'efecte es nomeni, per ambdues parts contractants, d'acord amb la 

tercera d'aquestes bases. 

Segono: La propietat del periodic o revista sera de pertinencia, per meitat, del senyor Josep Valls i de 

la FC de S deTA. 
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A I'esmentat objecte, el senyor Valls i el senyor. Masriera, aquest en repnesentació de la dita 

Federació, registraran oficialment el títol Teotre Cot%. Queda ben entes, no obstant, que les existencies 

de la revista (exemplars del periodic o d'altres obres que edités o publiqués sota el seu patronatge) 

seran sempre del senyorValls, el qual podra disposar-ne amb absoluta Ilibertat. 

Tercero: Les normes, així espirituals com materials, a que haura d'ajustar-se el periodic o revista, seran 

dictades, a cada moment, per un Directori format pel senyor President de la FC de S de TA o persona 

en qui delegui i I'editor senyor Josep Valls, aquests amb caracter inamovible, i dues persones més, 

nomenades, de comú acord, pels referits senyors, els quals podran renovar els nomenaments que 

sempre que convingui. Sera President aquell que sigui designat a I'efecte, d'entre ells, pels membres 

del Directori. La gestió del President sera per un període de dos anys i, si la designació recau en 

persona que tingui el carrec movible, el seu nomenament, com a membre del Directori, s'entendra 

prorrogat fins que cessi en la tasca presidencial.Actuara de secretari, sense veu ni vot, el que ho sigui 

de la FC de S deTA. 

Quorto:Totes les qüestions de competencia del Directori seran sotmeses a votació: el vot del President, 

que sera doble, resoldra els empats. 

Cinqueno: El senyor Josep Valls es compromet i obliga a córrer amb totes les des peses de direcció, 

redacció, coHaboració, edició, impressió, administració, propaganda i d'altres, propies de la naturalesa 

del periodic, amb absoluta indemnitat de la FC de S de TA. 

En recompensa, tota mena d'ingressos, subvencions, subscripcions, venda d'exemplars, preus 

d'anuncis, extra que origini la publicació i expandiment de la revista o d'altres obres que hom edités 

o publiqués sota el seu patronatge, seran sempre a profit exclusiu del senyorValls, el qual no haura 

de donar comptes a ningú per aquest concepte. 

Siseno: El Cap de Redacció de la revista actuara sota la dependencia administrativa de I'editor, pero 

sota el control, també, del Directori. En conseqüencia, el seu nomenament o substitució, fets pel senyor 

Valls, hauran de tenir, així mateix, la conformitat del Directori. 

Seteno: La FC de S de TA es compromet i obliga, per la seva banda, a prestar la més absoluta 

cooperació al Directori i Editor de la revista, en sentit de propagar i recomanar la publicació entre 

els seus associats, suggerir iniciatives, fer gestions i a pendre pel seu compte, distribuint-Ies com cal, 

totes les tasques de nedacció fixa i coHaboració que li siguin encomanades pel Cap de Redacció, 

degudament autoritzat pel Directori.Aquests treballs seran honorífics i gratu·lls, Ilevat del que es dóna 

en la novena d'aquestes bases. 

Vuiteno: El regim d'absoluta gratu·llat amb que la Federació prestara la seva cooperació a la revista, 

haura de durar dos anys, sense revisió. Passat aquest termini -i així cada dos anys, successivament- el 

Directori, a instancia de qualsevol deis seus components i a base de les dad es que tingui a bé facilitar

li el senyor Valls o deis informes que el propi Directori es proporcionés, podra acordar que aquest 

regim de gratu"ltat absoluta sigui modificat. Si aquest cas arribés (bé al cap deis dos primers anys, bé 

passat qualsevol deis biennis successius) es procedira a la revisió acordada, de conformitat amb les 

normes que a continuació s'esmenten: 

a) El Directori invitara a I'editor a que sigui ell mateix que fixi la quota mensual amb que, a partir 

d'aquella data -i per un període de dos anys- haura de contribuir, en concepte de compensació de 

serveis a la vida economica de la FC de S de TA: Si l'Editor no es resolgués a fixar quota contributiva, 

continuaria, sense més discussió, la gratu·llat del servei, per un altre període de dos anys. 

b) Passats aquests dos anys d'interinitat,el Directori,d'ofici i sen se cap avís ni canvi previ d'impressions 

amb l'Editor, podra senyalar a aquest la dita quota mensual contributiva, que l'Editor haura d'acceptar 

o rebutjar de pie. Si la rebutja, la FC de S de TA, queda deslligada, en absolut, respecte al Directori i 

Editor de la revista, de prestar la cooperació que prescriu la setena d'aquestes bases. 

c) Fixada la quota contributiva per I'editor (cas a) o imposada a aquest (cas b) d'acord amb els 

procediments previstos i sempre passat, almenys, un període de dos anys de la seva vigencia, l'Editor 

o el Directori tindran dret a revisar un cop més, la dita quota, bé donant-Ia, de comú acord, com 

a definitiva per un període iHimitat, o bé subjectant-Ia a un tant per cent d'augment o disminució 
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automatica, de conformitat amb les circumstancies, ara imprevisibles, que en aquell temps regissin 

la vida del periódic. Ben entes, peró, que alió que aleshores es determinés ja no estaria subjecte a 

noves revisions. 

d) Si tal com esta previst en I'extrem anterior, I'Editor hagués rebutjat la quota mensual contributiva 

senyalada pel Directori i, per consegüent, s'hagués produ'lt la retirada de cooperació a prestar per 

la FC de S de TA, encara podria l'Editor, per un darrer període de dos anys, publicar la revista. Peró 

passats aquests dos anys, o hauria d'avenir-se, necessariament, a abonar la quota que fixi el Directori 

amb el tant per cent d'augment automatic per I'esdevenidor que cregués convenient, o bé haura de 

renunciar, definitivament, a la publicació del periódic, a qual efecte -i ara per aleshores- ambdues 

parts contractants donen per rescindit el present conveni i el senyor Valls fa renúncia expressa, a 

favor de la FC de S de TA, de tots els drets que pogués concedir-li el fet de tenir registrat, també al 

seu nom, el títol de Teotre Cata/a, que passaria a ésser plena propietat de la FC de S de TA, la qual 

accepta la present cessió. 

Novena: Les quantitats que, per raó de quota mensual contributiva a prestar per l'Editor, ingressés la 

FC de S de TA, seran destinades, per aquesta entitat, a gratificar, a judici i en la proporció que acordés 

el Consell directiu, els socis de la dita Federació que prestessin el servei de redacció i coHaboració a 

la revista que prescriu la setena d'aquestes bases. 

Deseno: El present contracte, a més a més del que determina I'extrem «d» de la vuitena d'aquestes 

bases, podra ésser rescindit en els següents casos: 

a) Per incompliment de les clausules i compromisos contrets per qualsevol deis atorgants. 

b) Si la FC de S de TA es disolgués o el senyorValls deixés el seu negoci editorial. 

c) Si es produís la defunció del senyorValls, la FCSTA podra optar entre continuar el contracte amb 

els successors del referit senyor, o fer ús del dret de rescissió. 

En previsió de totes aquests contingencies -i ara, per aleshores-Ia part contractant que resultés 

que ha donat causa a la rescissió del conveni, fa renúncia expressa, a favor de I'altra part de tots els 

drets que pogués concedir-li el fet de tenir registrat també al seu nom, el títol de Teotre Cata/a, que 

passaria a ésser plena propietat de qui continués la publicació de la revista. 

Onzeno:Amb tot i que el termini de duració del present contracte és indefinit, qualsevol deis atorgants 

podra, sempre que vulgui, rescindir-lo, avisant a I'altra part, per escrit, amb sis mesos d'anticipació. 

L:avís de rescissió pressuposa, en tal cas, per qui el formuli, la renúncia expressa, a favor de I'altra part 

contractant, de tots els drets que pogués concedir-li el fet de tenir registrat, també al seu nom, el títol 

del pe~iódic. 

Dotzeno: El present conveni haura d'ésser aixecat a escriptura pública, a petició de qualsevol de les 

parts contractants, les quals n'accepten el contingut, amb tots els seus efectes jurídics. 

Així ho atorguen el senyor Josep Valls i el senyor Lluís Masriera, aquest en representació de la FC 

de STA: i en testimoni del compromís que contreuen, es redactat el present document privat, que 

els contractants volen que tingui igual eficacia com si fos atorgat davant funcionari públic competent. 

D'aquest conveni 'Se n'estenen dos exemplars a un sol efecte, que signen els senyors Valls i Masriera, 

en la ciutat i data més amunt esmentades. Signat i rubricat Josep Valls. Lluís Masriera». 

A indicació de la presidencia, unanimement acceptada, s'acorda que el senyor Valls trametra 

setmanalment un exemplar de la revista a cada una de les societats federades i fins a un nombre de 100, 

passat el qual la Federació li abonara I'import de subscripció deis que passin d'aquesta quantitat. 

De comú acord entre el senyor Valls i els reunits, s'acorda constituir el Directori que preveu el 

contracte, de la següent manera: El President de la Federació En Lluís Masriera i I'editor senyor Josep 

Valls, aquests amb caracter inamovible. La Federació designa el company Pompeu Crehuet I'altra 

persona que ha de formar part del Directori, i el senyor Valls, al company Josep Artís. Actuara de 

secretari el de la Federació: Claudi Fernandez. 

Unanimement i apreciant en la persona de Francesc Curet, mereixements i aptituds per a ocupar 

el carrec de redactor en Cap, se li confereix aquesta distinció que I'interessat regracia cordialment, 

perque com nosaltres, sent una sincera estima pel teatre catala. 
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I no havent-hi altres assumptes a tractar; el senyor President declara acabada la reunió a les 

dotze de la nit. 

Barcelona, 3 d'agost de 1932 

El President (Lluís Masriera J El Secretari [Claudi Fern¡l.ndez J 

* * * 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Florenci 

Cornet / Joan Fernimdez / Josep Artís / Segimon Rovira / Lluís M. Bransuela / Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FC de S de TA el dia 5 d'octubre de 1932, 

sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

S'aprova I'admissió de les companyies: Agrupació Talia (Barcelona); Casal Catala Republica del 

Coll (Vallcarca-Coll); Casal Catalanista (Vilanova i Geltrú); Centre Democratic Federalista (Vilanova i 

la Geltrú);Ateneu Pi i Margall (La Bisbal); Círcol Federal Democratic Obrer (Olesa de Montserrat). 

Es decideix convocar Assemblea General extraordinaria, pel diumenge dia 23 del mes que som, 

a dos quarts d'onze del matí, de primera convocatoria i a les onze de segona, la qual és motivada per 

sotmetre a la consideració deis representants de les companyies federad es, les bases del II Concurs 

de Teatre Catala Amateur: 

Es decideix posar a disposició deis representants deis elencs federats, els carnets d'identitat que 

han de servir per a inscriure els respectius amateurs. 

Per unanimitat s'acorda fer constar en acta el sentiment deis neunits per la perdua de Josep Saltés 

Cardús (q.e.p.d.) director que fou de la companyia Ateneu Igualadí d'lgualada. 

Es designen els companys Flonenci Cornet i Miquel Clivillé, perque en representació de la Federació 

assisteixen a la vetllada necrologica que a honor i homenatge del malaguanyat Josep Saltés, celebrara 

I'Ateneu Igualadí el dissabte dia 15 a les deu de la nit. 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar; el senyor President declara acabada la reunó a les 

dotze de la nit 

Bal-celona,5 octubre de 1932 

El President (Lluís Masriera J El Secretari [Claudi Fernandez J 

* * * 

Acta de l'Assemblea General Extraordinaria celebrada el dia 23 d'octubre de 1932, al Teatre 

Escola, sota la presidencia de Lluís Masriera, amb assistencia de tots els consellers i de la majoria de 

representants de les societats federades. Assisteix el delegat governatiu. 

La presidencia declara oberta l'Assemblea i atenent-se a I'ordre del dia, el secretari Ilegeix el 

projecte de Reglament pel qual haura de regir-se el II Concurs de Teatre Catala Amateur: 

En la discussió del seu articulat intervenen els representants de les companyies: Amics del Teatre 

(Barcelona);AgrupacióTalia (Barcelona); Novell Planter (Llavaneres); Estudi d'Art Dramatica (Molins de 

Rei); Societat I'Estrella (Esparreguera); Societat Iris (Mataró); Centre Democratic Federalista (Vilanova i 

la Geltrú); CírcolTradicionalista (Olesa de Montserrat); Cooperativa La Lealtad (Gracia); Casino Alian~a 

del Poble Nou (Barcelona); Ateneu Pi i Margall (La Bisbal), i per decidir si cal celebrar les sessions de 
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concurs a porta tancada o permetent I'entrada als SOClS I amlCS de les companyles concursants, es 

procede ix a votació, Incllnant-se aquesta a favor per celebrar-se amb públlc, delxant. pero, que aquells 

elencs que vulguln actuar a porta ancada, pugUln fer-ho SI és aquesta la seva voluntat. 

El resultat de la votacló, a la que s'abstenen els SOClS Indlvlduals, és 16 a favor de sesslons públlques 

per 8 a porta tancada. 

A contlnuacló queda aprovat totalment el Reglament del ConcUl-s. 

Josep Cariteu interessa la paraula per demanar als assemblelstes acullln amb tota slmpatla la 

revista Teolre Cotoló propagant- Ia. tota vegada que aquesta publicacló dedica una Slncel-a atencló a 

les actlvltats del teatre amateur catala. 

A soHlcltud de Ramon Sugranyes, s'acorda crear una seccló destinada a les companyles que actuen 

amb homes sois " a proposta del representant de l'Agrupacló Talla, s'acorda que, SI les que Interessln 

Inscnure's al concurs son un mínlm de Cinc companyles, es creara aquesta seccló, amb el ben entes que 

les obres que deuran representar han d'ésser escntes especlalment per a representar homes sois. 

I no havent -hl altres assumptes per a tracta~ el senyor Presldent declara clausurada l'Assemblea 

I de lo acordat.lo, el secretan, en dono fe lliurant la present acta en la clutat de Barcelona el dla vlnt

I-tres d'octubre de I'any mil nou-cents trenta-dos. 

El PreSldent [Uuís Masnera 1 El Secretari [Claudl Fernandez 1 

* 

Cartell titulat « Teatre de I per a la 
guerra. Elenes de guerra de la Federaeió 

Catalana de Soeietats de Teatre Amateur». 
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Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Joan 

Fernandez / Josep Güell / Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FC de la S de TA el dia 7 de novembre de 

1932, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

S'aprova I'admissió de les companyies: Casino I'Alian~a del Poble Nou (Barcelona); Cooperativa 

La Lealtad (Barcelona); Ateneu Obrer Manresa (Manresa); Joventut Carlista Manresana (Manresa); i 

Quadre escenic Mossen Cinto (Barcelona). 

S'aprova I'estat de comptes que presenta el comptador. fins al 31 d'octubre. 

Es decide ix no acceptar en ferm cap data que proposin les companyies concursants a la competició 

d'enguany fins a quedar clausurada definitivament la inscripció al concurso 

A indicació del senyor Folch i Torres, s'acorda aprofitar I'avinentesa del despla~ament del Jurat 

per a donar-hi a aquest el major grau possible d'oficialitat, en el sentit de que en la població on actu·¡ 

de concurs una companyia, aban s, uns representats de la Federació aniran a saludar a les autoritats 

populars d'aquella localitat i amb les quals s'haura establert contracte per mediació de secretaria. La 

suggestió del senyor Folch i Torres, que és acceptada unanimement pels reunits, és la d'iniciar una 

activa campanya per Catalunya d'estímul i profitosa pel nostre teatre, emprant aquells medis lícits 

i eficients, com són conferencies, atenció per part deis corresponsals de premsa comarcal de les 

representacions de teatre catala, etc. 

Queda, per una vegada clausurada la inscripció al concurs, la convocatoria de la reunió especial 

en la qual sera designat el Jurat. 

S'accepta la baixa de la societat de Barcelona Foc Nou, la qual, segons carta que han dirigit els 

seus representants, és per motius d'ordre economic. 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar. el senyor President declara acabada la reunió a les 

dotze de la nit. 

Barcelona, 7 de novembre de 1932 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernandez] 

* * * 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Florenci 

Cornet / Joan Fernandez / Segimon Rovira / Josep Güell / Claudi Fernandez / i fundador Joan 

Masriera. 

Acta de la reunió celebrada pel Consell Directiu de la FC de S de TA. el dia 30 de novembre de 

1932, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. , 

Per unanimitat s'aconda fer constar en acta la satisfacció deis reunits per I'atenció i sincer entusiasme 

del nostre President Lluís Masriera, a la gentilesa del qual devem que la Federació segueixi estatjada 

en el seu Casal d'Art, actualment Studium. 

S'acorda designar la quantitat de cinquanta pessetes mensual s com a subvenció a la revista Teotre 
Coto/a; tenint en compte que la seva administració té cura d'enviar setmanalment un exemplar a cada 

societat o soci pertanyent a la Federació, i que li cal en els seus inicis I'ajut de tots els que estimem 

el teatre. 

Es procedeix a establir el calendari per a les sessions de classificació del II Concurs de Teatre Catala 

Amateur i s'aconda comen~ar per aquel les representacions que els elencs concursants han interessat 
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celebrar en Ilurs sales d'espectacles. Les companyies que han d'actuar a porta tancada comen~aran 
el dia 15 de gener i oportunament s'establira el calendari. 

Acte seguit es passa a elegir-se les persones a les quals se'ls hi ha d'oferir d'integrar el Jurat 
d'enguany. Abans, pero, és acceptada la renúncia del company Crehuet per ésser autor d'una de les 
obres imposades en el concurso 

S'acorda convocar a les persones designad es per a formar el Jurat, a una reunió que es celebrara 
el dia 7 de desembre a la Sala Studium i a les deu de la nit. 

I no havent -hi altres assumptes per a tractar, la presidencia declara acabada la reunió a les dotze 
de la nit. 

Barcelona, 30 de novembre de I 932 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernimdez] 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Florenci Cornet / Joan Fernandez 
/ Segimon Rovira / Josep Artís / Claudi Fernandez / i fundador Francesc Curet 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FC de la S de TA el dia 22 de desembre de 
1932, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

Els reunits fan constar en acta el seu sentiment pel traspas del soci fundador i germa deis companys 
Claudi i Joan Fernandez, I'escenógraf Ángel Fernandez. (q.e.p.d.). 

El secretari Ilegeix una carta adre~ada per I'elenc dramatic de l'Ateneu Obrer Manresa de Manresa, 
en la qual interessa se li accepti la seva inscripció al II Concurs de Teatre Catala Amateur justificant el 
motiu perque la seva sol'licitud d'inscripció és feta fora de temps. 

Els reunits, amb desgrat i per haver hagut de desestimar ja altres peticions amb motiu d'haver 
estat clausurada la inscripció al concurs d'enguany, es veuen obligats a contracor a desestimar aquesta 
sol'licitud i acorden, en atenció a que aquest elenc figura inscrit soci de la Federació i que en el primer 
concurs tingué una actuació ben reeixida, acceptar la suggestió de la presidencia, en el sentit de 
reservar-Ii Iloc per a la competició de la Copa Masriera i Carreras, la disputa de la qual tindra Iloc una 
vegada acabat elll Concurs i en la que hi podran pendre part només, aquelles companyies destacades 
en la competició que s'esta celebrant actualment. 

Florenci Cornet pregunta si pot fer-se efectiva la quantitat de noranta-vuit pessetes a I'editor 
senyorValls i que correspon a la subvenció que la Federació acorda atorgar a Teotre Cot% i als mesos 
de novembre i desembre. Els reunits li donen la conformitat i acte seguit la presidencia obre discussió 
sobre I'estat actual i acolliment que el públic ha dispensat a la nostra revista de teatre. 

Informa Francesc Curet i posa en antecedents al Consell directiu de diversos aspectes observats 
practicament en la confecció del setmanari i també del que es refereix als ingressos per subscripcions 
i venda d'exemplars. 

Intervenen en la discussió d'aquest assumpte tots els reunits i, per unanimitat, s'acorda: 
Considerar convenient i necessari als interessos de la Federació, entitats federades i del teatre 

catala la publicació de la revista-setmanari. 

Voluntariament obligar-se cada u deis reunits a prestar la coHaboració més eficient i adaptada a 
les ocupacions i condicions de cada u, cooperant a la tasca del company Curet. 

Augmentar provisionalment, i fins a un nou acord, la subvenció que la Federació acorda concedir 
a I'editor senyor Josep Valls, de cinquanta pessetes mensuals, a cent pessetes també mensuals. 

Demanar aFrancese Curet que tingui cura de comunicar particularment aquest acord al senyor 
Valls. 
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S'acorda reunir-se el dia 2 de gener vinent. 

I no havent-hi altres assumptes per a tractaé el senyor President declara acabada la reunió a dos 

quarts d'una de la matinada, 

Barcelona, 22 desembre de 1932 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernimdez] 

* ;'T: * 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M, Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Florenci 

Cornet / Joan Fernandez / Segimon Rovira / Josep Artís / Claudi Fernandez / i fundador: Francesc 

Curet 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FC de S de TA el dia 2 de gener de 1933, 

sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge, 

S'aprova I'acta de la darrera reunió, 

Francesc Curet informa de la decisió de I'editor senyorValls, de deixar de publicar Teotre Cotol0, 
i el motiu de suspendre, d'una manera definitiva, I'edició de la revista és per assumptes d'ordre 

economic. 

La presidencia obre discussió sobre aquest particulaé discussió en la que hi intervenen tots els 

reunits, pero com sigui que, amb tota I'atenció deis presents, I'assumpte a resoldre és d'aspecte economic 

i la Federació no pot augmentar a més de cent pessetes la subvenció que mensualment concedia a 

I'editor senyorValls, és amb tot el sentiment que ha d'acceptar-se la renúncia d'aquest, d'acord amb 

la base onzena del contracte existent, tot i renunciant la Federació als sis messos d'anticipació en que 

deuria d'haver presentat el senyorValls la seva renúncia, termini legal que preveu la susdita base, 

Voluntariament, per estimar tots la necessitat de comptar amb una publicació que estableixi un 

contacte directe entre les societats federades i la federació, cada u deis reunits s'obliga a estudiar la 

possibilitat que hi hagi per dotar a la Federació d'una publicació periodica, 

I no havent-hi altres assumptes per a tractaé el senyor President declara acabada la reunió a dos 

quartS d'una de la matinada, 

Barcelona, 2 de gener de 1933 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernandez] 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M, Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Florenci 

Cornet / Joan Fernandez / Segimon Rovira / Lluís M, Bransuela / Josep Güell / Claudi Fernandez / 

fundadors: Joan Masriera / Albert Campins 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FC de la S de TA, el dia 14 de febrer de 

1933, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge, 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

S'acorda donar les gracies als senyors: Francesc d'A. Cambó; Salvador Alarma; Pere Puig Sil i Lluís 

Milla, i a les entitats Orcol Artístic; Foment de les Arts Decoratives i Atracció de Forasters, per Ilurs 

donatius de premis destinats alll Concurs de Teatre Catala Amateur 
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Es decideix sol'licitar I'ajut de la Generalitat de Catalunya i de I'Ajuntament de Barcelona, per 

al 11 Concurs que se celebra amb tot reeiximent i que, degut a la seva finalitat, segurament ha de 

mereixer Ilur atenció. 

Els reunits veuen amb gust la cooperació del Centre Autonomista del Comer~ i de la Indústria, 

el qual ha donat a una companyia, federada i concursant, tota mena de facilitats perque pugui actuar 

a la seva sala d'espectacles diumenge vinent. 

S'aprova el moviment de caixa corresponent al mes de genero 

S'acorda adherir-se a I'homenatge que el Sindicat Musical de Catalunya tributa a l'iHustre cantant 

Francesc Viñas, el qual, com és sabut, consisteix a descobrir una placa al saló de descans del Gran 

Teatre del Liceu, dedicada al meritíssim artista. 

És acceptada la baixa voluntaria del soci fundador Noel Clarasó, i les altes deis socis coHectius 

de la Secció de Teatre de I'Ateneu Polytecnicum, de Barcelona; Unió Liberal de Granollers i Ateneu 

Castellarenc de Castellar del Valles, i les de soci protector de Jaume Marill; Ramon Vilaró i Lluís Milla. 

Es designen els jurats que han de classificar les actuacions de les companyies concursants, dissabte 

i diumenge vinents. 

S'accepta amb satisfacció el desinteressat oferiment de la Companyia Belluguet de celebrar pel 

seu compte i a la Sala Studium, a profit de la Federació, una vetllada de gala i en la qual representara 

la notable producció escenica de Lluís Masriera: E/s vitrofls de Sta. Rita. Aquest oferiment ha estat fet 

recollint una suggestió feta en la darrera Assemblea en el sentit de que fóra convenient que cada 

entitat federada volgués celebrar anualment una vetllada a profit d'aquesta Federació. 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar, la presidencia declara acabada la reunió a dos quarts 

d'una de la matinada. 

Barcelona, 14 febrer de 1933 

El President [Lluís Masriera J El Secretari [Claudi Fermindez J 

* * * 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Florenci 

Cornet / Joan Fernimdez / Segimon Rovira / Josep Artís / Lluís M. Bransuela / Josep Güell / Claudi 

Fernandez / i fundador Joan Masriera 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FC de la S de TA el dia 3 de mar~ de 1933 

sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

La presidencia assabenta als reunits del resultat económic de la vetllada de gala celebrada ahir 

per la Companyia Belluguet a profit de la Federació, el resultat de la qual ha estat un benefici de 

10400 ptes. que el President i el representat deis Belluguets, en Joan Masriera, lliuren al nostre tresorer 

Florenci Cornet. 

Per unanimitat, s'acorda regraciar aquest nou gest de simpatia a aquest organisme, dispensat 

pels Belluguets que han estat els primers que han celebrat la vetllada a benefici de la Federació i que 

s'acorda demanar a cada una de les companyies federades. 

Es decideix convocar els senyors Jurats que han judicat les actuacions del 11 Concurs de Teatre 

Catala Amateur pel vinent dimarts dia 7 a les deu de la nit per tal de que procedeixin a emetre el 

veredicte definitiu. 

La presidencia dóna compte de la institució de la Copa Masriera i Carreras que hauran de 

disputar-se les tres primeres companyies classificades en el Grup A i en cas de renúncia d'alguna 

d'aquestes, per ordre de classificació, podran disputar-la les companyies que la segueixin en la repetida 

classificació i fins al nombre de tres. 
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Sotmet a I'aprovació del Consell directiu el reglamEint pel qual es disputara aquesta Copa. Lobra 

que es representara sera L'estello de lo Creu, de Lluís Masriera. 

Els reunits aproven la reglamentació d'aquesta competició. 

S'acorda regraciar a la casa Uralita pel seu donatiu d'un premi destinat al 11 Concurso 

La negació a la nostra sol'licitud d'ajut a l'Ajuntament de Barcelona, comunicada per la Comissió 

Permanent de Cultura, permet acordar designar a una comissió integrada pels senyors: Lluís Masriera; 

Segimon Rovira; Joan Fernandez; Florenci Cornet; Miquel Clivillé, i Lluís M. Bransuela, perque, en 

representació de la Federació, gestionin personalment les aportacions interessades oportunament 

de I'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat, destinades al 11 Concurso 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar, el senyor President declara acabada la reunió a dos 

quarts d'una de la matinada. 

Barcelona, 3 de mar~ de 1933 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernandez] 

* * * 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Florenci 

Cornet / Joan Fernandez / Segimon Rovira / Josep Artís / Benet Escriba / Lluís M. Bransuela / Josep 

Güell / Josep Cariteu / Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FCSTA el dia 10 de mar~ 1933, sota la 

presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

El secretari dóna compte del veredicte definitiu que els jurats han emitit en el 11 Concurs de Teatre 

Catala Amateur i el qual estableix la següent classificació. (Vegi's la Memoria). 

A indicació de la presidencia, es retiren per uns moments els representants en el Consell de les 

companyies concursants i els no representants i, d'acord amb els premis que han estat aconseguits 

per la Federació amb destí a aquesta competició, en fan la distribució corresponent. 

Són cridats els susdits representants i continua la reunió aprovant-se la celebració de la funció 

a honor deis guanyadors del 11 Concurs el diumenge dia 26 del mes que som, a dos quarts de cinc 

de la tarda, a la Sala Studium. 

Amb motiu d'haver comunicat la Joventut Carlista Manresana li seria impossible despla~ar-se el 

dia 26, data en la qualles demés companyies hi ha donat la seva conformitat, s'acorda substituir-la per 

I'agrupament que la segueix en la classificació, Associació Amics del Teatre de Barcelona. 

En el moment de discutir-se la distribució de premis, per suggestió de Josep M. Folch i Torres, 

que és acceptada per unanimitat, s'aconda crear la Medalla de la Federació i, a tal fi, és pregat el Sr. 

Masriera perque tingui cura del seu model i de la mateixa, com també de les altres medalles que han 

de lIiurar-se als concursants mencionats individualment. 

Per a la festa a honor deis guanyadors, s'estableixen els preus de les localitats que són 4 ptes. 

seients pati i tres primers rengles d'amfiteatre i 3 ptes. Els demés seients, pels no socis amb carnet; i 

per aquests, a més de concedir-Ios-hi tota la preferencia per a retirar-les: 3 i 2 ptes. respectivament. 
S'acorda comunicar-ho així en unes circulars. 

Lelenc del Casal Catalanista de Vilanova i la Geltrú pregunta els motius que poden haver-hi per 

no celebrar una funció a honor deis guanyadors del Grup B, i s'acorda contestar-Ios-hi els motius que 

hi han i que són les dificultats que han sorgit a darrera hora prop del Sindicat d'Actors Professionals, 

respecte al despla~ament d'aquelles companyies amb actrius professionals i I'haver aconsellat la majoria 

deis jurats I'evitació de possibles conflictes amb organismes professionals, desig que també sentim els 

representants de la Federació i tots els que la integren. 
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Per renúncia, motivada només per les mottes despeses de despla<;ament de la companyiaAgrupació 
Romea de Sant Feliu de Guíxols per a la disputa de la Copa Masriera i Carreras, s'acorda convocar 
a la companyia que la segueix en la classificació Joventut Carlista Manresana, 

I no havent-hi altres assumptes per a tracta" el senyor President declara acabada la reunió a dos 
quarts d'una de la matinada, 

Barcelona, lOmar, 1933 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernitndez] 

* * * 

Lluís Masriera / Miquel Clivillé / Manuel Roca / Florenci Cornet / Joan Fernandez / Segimon Rovira / 
Josep Artís / Josep Güell / Josep Cariteu / Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FC de STA el dia 3 d'abril de 1933, sota la 
presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge, 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 
S'aprova el moviment de caixa fins a la data i I'estat de comptes, el cual assenyala un efectiu en 

caixa de 2,033'65 ptes, 
Respecte a una carta rebuda del senyorValls, editor que fou de la publicació Teotre Cot%, s'acorda 

designar Claudi Fernandez perque d'acord amb Francesc Curet i el senyorValls solucionin I'assumpte 
que ha motivat la carta d'aquest darrer i en la qual demana una subvenció de 200 ptes, per ajudar a 
les des peses de I'últim número de la susdita publicació, 

Per a la disputa de la Copa Masriera i Carreras, s'acorda fixar la data 30 del mes que som a 
les onze del matí, Havent acceptat Joventut Carlista Manresana el Iloc que li pertany per ordre de 
classificació, les compamyies que enguany concursaran la Copa són aquestes: Estudi d'Art Dramatica 
de Molins de Rei, i Amics de l'Art i de les Lletres de Sant Feliu del Llobregat 

Es decideix concedir una subvenció de 100 ptes, a cada una d'aquestes tres companyies per 
ajudar a les despeses de despla,ament i preparació. 

S'acorda celebrar l'Assemblea General reglamentaria, el diumenge dia 7 de maig al matí, i en la 
qual ha d'elegir-se el nou Consell directiu, després de sotmetre a I'aprovació de l'Assemblea, actes de 
les anteriors reunions generals, estat de comptes i Memoria del primer exercici, 

Josep Artís demana consti en acta I'haver-se constatat una bona disposició i entusiasme en el 
seu comes per part del President Lluís Masriera i Secretari Claudi Fernandez en el curs de I'exercici 
d'aquest Consell directiu, A aquesta petició, s'hi solidaritzen els reunits i els interessats la regracien 
cordialment 

I no havent-hi altres assumptes per a tracta" el senyor President declara acabada la reunió a les 
dotze de la nit 

Barcelona, 3 abril 1933 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Feml.ndez] 

;¡:. * "* 
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Lluís Masriera / Josep M. Folch i Torres / Manuel Roca / Rorenci Comet / Joan Fem¡lndez / Segimon Rovira / 

Josep Artís / Josep Güell / Josep Cariteu / Benet Escriba / Lluís M. Bransuela / i Claudi Fernandez 

Acta de l'Assemblea General Ordinaria celebrada el dia 7 de maig, a la Sala Studium, sota la 

presidencia de Lluís Masriera, amb assistencia deis consellers consignats al marge i amb la de la majoria 

deis socis fundadors i de representants de les societats federades. Assisteix el delegat governatiu. 
La presidencia declara oberta l'Assemblea, i atenent-se a I'ordre del dia, el secretari dóna lectura 

a I'acta de la darrera assemblea i la qual mereix I'aprovació deis reunits, així com també la Memoria 

resum del finit exercici. 
A continuació, el senyor tresorer sotmet a I'aprovació de l'Assemblea I'estat de comptes, que 

també és aprovat. 

Acta seguit, la presidencia concede ix deu minuts perque els senyors assembleistes puguin posar
se d'acord per a procedir a I'elecció de President de la Federació i deis socis fundadors i entitats que 

han de formar el nou Consell directiu. 

Recomen,ada l'Assemblea per unanimitat és reelegit President Lluís Masriera i Rosés. 
També per unanimitat els socis fundadors reelegeixen els seus representants: Pompeu Crehuet;Josep 

M. Folch iTorres; Miquel Clivillé; Florenci Cornet;Josep Artís; Segimon Rovira, i Claudi Fernandez. 

Lluís M. Bransuela, en representació d'un nombre d'entitats, proposa una candidatura i que 

correspon a les sets entitats que podrien formar part del Consell directiu i com sigui que els delegats 

de la Cooperativa La Lealtad (Gracia) i Penya Kiss-me (Barcelona) estimen convenient es manifestin 
en votació secreta els senyors representants, la presidencia disposa efectuar la corresponent votació, 

el resultat de la qual és el següent 

Amics de l'Art de les Lletres S. Feliu Llobregat 

Quadre escenic Mossen Cinto (Barcelona) 
Estudi d'Art Dramatica (Molins de Rei) 

Associació de Teatre Selecte (Barcelona) 
Agrupació Romea (Sant Feliu Guíxols) 

Casal Catala República del Coll (Vallcarca-ColI) 
Joventut Carlista Manresana (Manresa) 

Associació Amics del Teatre (Barcelona) 

Companyia Josep Subirana (Vic) 
Societat l'Estrella (Esparreguera) 

Cooperativa La Lealtad (Barcelona G.) 

Per tanto queden elegides les següents entitats: 

Amics de l'Art i de les Lletres (S. Feliu Llobregat) 
Quadre escenic Mossen Cinto (Barcelona) 

Estudi d'Art Dramatica (Molins de Rei) 
Associació de Teatre Selecte (Barcelona) 
Agrupació Romea (Sant Feliu de Guíxols) 
Casal Catala Republica del Coll (Vallcarca-Coll) 

Joventut Carlista Manresana (Manresa) 

18 vots 

18 vots 
17 vots 
16 vots 

16 vots 

16 vots 
12 vots 

6 vots 

3 vots 
2 vots 

I vots 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar, el senyor President declara acabada I'Assemblea, de 
lo acordat en la qual, jo, secretari, en dono fe Iliurant la present acta en la ciutat de Barcelona el dia 
set de mil nou-cents trenta-tres. 

El President [Lluís Masriera J El Secretari [Claudi Fernandez J 

* * * 
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Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Miquel Clivillé / Josep Artís / Segimon Rovira / Florenci Cornet / 

Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FC de S de TA el dia 16 de juny de 1933, 

sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers electes consignats al marge i els 

representants de les següents entitats elegid es per a formar part del Consell directiu: Amics de l'Art 

i de les Lletres; Associació de Teatre Selecte; Estudi d'Art Dramatica; Quadre escenic Mossen Cinto; 

Casal Catala Republica del Coll, i Joventut Carlista Manresana, 

Josep M, Folch iTorres ha trames una carta des de Plegamans, Iloc on estiueja, excusant per aquest 

motiu la seva no assistencia i interessat sigui considerat com a present Excusa també la seva assistencia 

Lluís M, Bransuela, representant de l'Agrupació Romea de Sant Feliu de Guíxols, 

S'aprova I'acta de la darrera reunió, 

La presidencia, d'acord amb I'article 9 del Reglament. manifesta que cal procedir a la distribució 

de carrecs del Consell directiu i, feta aquesta, queda així constitu'll: 

President: 

Vicepresident primer: 

Vicepresident segon: 

Secretari: 

Vicesecretari primer: 

Vicesecretari segon: 

Tresorer: 

Comptador: 

Bibliotecari: 

Arxiver: 

Vocal primer: 

segon: 

tercer: 

quart: 

cinque: 

Lluís Masriera i Rosés 

Pompeu Crehuet 

Josep M, Folch i Torres 

Claudi Fernandez 

Miquel Clivillé 

Manuel Llobet (Casal Republica Catala del Coll) 

Florenci Cornet 

Joan Fernandez (Associació de Teatre Selecte) 

Josep Artís 

Segimon Rovira 

Francesc Curet (Estudi d'Art Dramatica) 

Josep Güell (Amics de l'Art i de les Lletres) 

Lluís M, Bransuela (Agrupació Romea) 

Lluís Casamitjana (Quadre escenic Mossen Cinto) 

Jaume Turull Uoventut Carlista Manresana) 

A continuació, s'aprova el moviment de caixa i estat de comptes fins a la data, 

Els reunits s'assabenten d'uns comunicats del senyor Conseller de Cultura, concedint una Copa 

de la Generalitat de Catalunya per ésser adjudicada com a premi en el 11 Concurs i concedint 500 

ptes, per destinar-les com a premis en metal-lic per a la mateixa competició, 

La Copa i per no estar adjudicada a cap companyia, s'acorda reservar-la per a una nova 

competició, 

S'acorda Iliurar els premis en metaHic del II Concurs amb carrec a la caixa i prosseguir les gestions 

per tal d'aconseguir I'ajut economic que fou oportunament interessat de l'Ajuntament 

Havent acceptat la nostra suggestió, el Comité Internacional pour les Théatres Populaires, 

proposant-li I'abonament de la quota anual de 100 ptes" s'acorda Iliurar-li aquesta quantitat 

Acceptant la invitació de I'elenc La Gloria Sentmanatense pertal de que, a la funció que celebrara 

el diumenge dia 18, hi assisteixin una representació de la Federació, són designats per a integrar-la, els 

companys Florenci Cornet. Josep Artís, Lluís Casamitjana i Claudi Fernandez, 

Els reunits accepten la solució que ha estat donada a la petició de subvenció feta pel senyorValls, 

la gestió de la qual fou confiada al secretari; per tant, s'acorda abonar-li 100 ptes, i reintegrar-ne 50 a 

Francesc Curet i que com és sabut havia renunciat aquest, en favor del senyorValls, 

Per tal d'aconseguir un normal cobrament de rebuts de soci, s'acorda dirigir-se per escrit a tots 

aquells i a totes aquelles entitats en descobert, concedint-Ies-hi tota mena de facilitats i un termini de 

quinze dies perque contestin la seva conformitat de seguir figurant socis, 
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S'acorda celebrar el 111 Concurs de Teatre Catala Amateur i que comenci a darrers del mes de 

mar~ de 1934, Es decideix preparar el corresponent reglament. 

Els reunits accepten unanimement la suggestió de Josep Artís i que es refereix a testimoniar per 

escrit al company Manuel Roca -que per no figurar I'elenc a que pertany, membre de I'actual Consell 

directiu, deixa de coHaborar-hi- el bon record que tenim d'ell i I'haver-se guanyat merescudament 

I'afecte sincer de tots nosaltres, 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar; el senyor President declara acabada la reunió a les 

dotze de la nit. 

Barcelona, 16 de juny de 1933 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernandez] 

* * * 

Lluís Masriera I Josep M, Folch iTorres I Miquel Clivillé I Josep Artís I Segimon Rovira I Joan Fernandez I 
Lluís M, Bransuela I Benet Escriba I Lluís Casamitjana / Jaume Turull / i Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FC de S de TA el dia 14 d'octubre de 1933, 

sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge, Excusen la 

seva assistencia: Pompeu Crehuet; Francesc Curet i Manuel Llobet. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió, 

Es designa una ponencia integrada por Lluís Masriera; Miquel Clivillé i Claudi Fernandez, perque 

tingui cura de redactar les bases del decidit concurs d'obres en un acte, per al qual s'acorda concedir 

un premi de 250 pessetes i, en el cas de que el Jurat estimi hagi de premiar-se'n alguna altra, decidir 

oportunament la concessió d'uns premis addicionals que en princi també es creen, 

S'accepta I'ingrés de les companyies: 

Societat Choral Obrera La Gloria Setmanatense 

Agrupació Artística Avenir 

Escola d'Art Teatral 

Societat Coral Erato 

Agrupació Dramatica del Centre Agrícola, 

Tertúlia Manelic. 

Associació Andreuenca de Teatre Amateur 

Secció Dramatica Joventut 

Agrupació Amants delTeatre 

Alian~a Palmerenca 

Foc Nou 

Societat La Primera Brotada 

Tertúlia Teys 

Agrupació Artística Targarina 

de Sentmenat 

Vilanova i la Geltrú 

Molins de Rei 

Figueres 

Sant Sadurní d'Anoia 

Barcelona 

SantAndreu 

Esparreguera 

Figueres 

Palma de Cervelló 

Sarria de Ter 

Sant Mori 

Barcelona 

Tarrega 

En atenció al crescudíssim nombre d'entitats federades i a la necessitat d'establir contacte amb 

elles, s'acorda crear; d'acord amb I'apartat quart del capítol cinque deis vigents Estatuts, un butlletí 

mensual, el qual sera editat a la impremta Rovira, En la vinent reunió Segimon Rovir~ presentaril un 

preu i un format a I'acceptació del Consell directiu. 

A una sol'licitud que fa Grafiques Coll d'una subvenció de 150 pessetes mensuals per a ajudar 

a la publicació d'una revista de teatre, la qual dedicara atenció especial al moviment teatral amateur; 
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s'acorda contestar que, per haver decidit la publicació del butlletí de la FC de STA, no és possible 
dispensar cap ajut económic, si bé Grifiques ColI publica la revista, molt gustosament sabrem dispensar

li un eficient ajut moral. 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar, la presidencia declara acabada la reunió a les dotze 
de la nit. 

Barcelona, 14 d'octubre 1933 

Elpresident [Lluís Masriera J El Secretari [Claudi Fernandez J 

Lluís Masriera / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Llobet / Florenci Cornet / Joan 
Fernandez / Josep Güell / Josep Artís / Segimon Rovira / Lluís M. Bransuela / Lluís Casamitjana / Jaume 
Turull / Francesc Curet / i Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FC de STA el dia 5 de novembre de 1933, 
sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

S'aproven les bases del concurs d'obres en un acte i el projecte de reglament pellll Concurs de 
Teatre Catala Amateur 

S'acorda trametre un telegrama de felicitació a la direcció del Théatre National de Prague amb 
motiu de celebrar, el 19 de novembre, el 50 aniversari de la seva existencia. 

Es decideix trametre a la direcció del Butlletí del Comité International pour les Théatres Populaires 
totes les dates que ha interessat del desenvolupament de la nostra Federació. 

S'acorda publicar el butlletí de la Federació, acceptant-se el pressupost de 165 ptes. que dóna 
Segimon Rovira; es decideix fer-Io sortir a primers de desembre i es designa redactor en cap a 

Miquel Clivillé. 
S'acorda dirigir-se per escrft a tots els socis que tenen pendents de pagament les quotes estatutaries 

pregant-Ios-hi vulguin fer-Ies efectives per tot el mes de desembre i que passat el 31 d'aquest mes, 

seran considerats baixa tots els que tinguin més de quatre rebuts per retirar 

S'acorda que a comptar de primer d'any la quota corresponent als socis fundadors i protectors 
(socis individuals) sigui de cinc pessetes trimestrals. 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar, la presidencia declara acabada la reunió a les dotze 
de la nit. 

Barcelona, 5 novembre de 1933 

El President [Lluís Masriera J El Secretari [Claudi Fern;l.ndez J 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Foch iTorres / Miquel Clivillé / Florenci Comet / Joan Femimdez 
/ Josep Artís / Segimon Rovira / Lluís Casamitjana / Juame Turull / Josep Güell / Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FCSTA el dia 3 de gener de 1934, sota la 
presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge i excusen la seva 
assistencia Francesc Curet i Lluís M. Bransuela. 
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Cartell del I Congrés Nacional d'Estudiants 
Catalans . 

S'aprova racta de la darrera reunió. 

S'aprova restat de comptes fíns a la data. 

S'acorda fer constar en acta el sentlment deis reunits pel traspás de ramlc I director de relenc 

del Casal Catalá Republicá del Coll en Rlcard Pomar i Pons (q.e.p.d.) a racte de renterrament I en 

representacló de la Federacló hl asslstlren els companys Cornet I C. Fernández. 

Havent acabat el termlnl d'admlssló d'obres pel concurs que ha convocat aquesta FederaCló I 

essent el nombre de les que concursen de 54 (dues d'elles declarades fora de concurs per consignar-se 

en els manuscnts el respectlu nom de Ilurs autors) s'acorda establ,,- un ordre per anar-Ies Ileglnt totes 

cada u deis consellers I alxl poguer, oportunament. emetre un veredlcte Just i conscient. 

I no havent-hl altres assumptes per a tractal~ la p,-esldenc,a declara acabada la reunió a dos quarts 

d'una de la matlnada. 

Barcelona. 3 gener de 1934 

El President [Lluls Masnera J El Secretari [Claudl Fernández J 

* * * 
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Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M, Folch i Torres / Miquel Clivillé / Florenci Cornet / Joan 
Fernandez / Josep Artís / Lluís Casamitjana / Jaume Turull / Josep Cariteu / Lluís M, Bransuela / Josep 

Güell / Manuel Llobet / i Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la FCSTA el dia 25 de gener de 1934, sota 

la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis consellers consignats al marge i excusa la seva 
assistencia: Segimon Rovira, 

S'aprova I'acta de la darrera reunió, 

Essent I'ordre del dia emetre el veredicte del concurs d'obres en un acte convocat per aquesta 
Federació, les obres premiades del qual han d'ésser destinades com a imposades en el III Concurs 
de Teatre Catala Amateué havent de decidir sobre les següents obres: La segona volta, L'hostalero i lo 
requesta, La mecanogrofa mortir, Els qui mai no s'aturen, Montparnosse, Ciutat, Capvespre, L'encís del bon 
amor, Ero /'omor que Ii mancavo, A mig aire i Gent d'estrop, les quals en una anterior reunió -canvi 

d'impressions- foren designades com les més reeixides presentades al concurs, 
La presidencia obre discussió sobre el particular i, a petició unanime, s'acorda Ilegir aquel les que 

han produü una millor impressió, 

Després de Ilegides aquestes i de seguir a la lectura I'oportuna deliberació, s'acorda concedir el 

premi de dues-centes cinquanta pessetes a I'obra el lema de la qual és «La mecanógrafa martim i, a 

més, se'n concedeixen dos més de cent vint-i-cinc pessetes cada un i que s'atorguen a las produccions: 
Montparnasse i Els qui mai no s'aturen, 

Obertes a continuació les pliques, resulten ésser els autors de la del lema La mecanogrofo martir, 
el senyor Lluís Capdevila; de la de Montparnosse, el senyor Lluís Elies, i de la d'Els qui rnai no s'aturen, 
el senyor Ramon Vinyes, 

S'accepta I'oferiment que fa la publicació Catalunya Teatrol d'editar aquestes obres i aquelles que 
han merescut distinció i I'ésser recomanada Ilur representació i que són: A mig aire (obra que estimen 
el reunits, interessantíssima per la seva originalitat i valor literaria, de difícil interpretació, avui encara, 
per la majoria deis el~ncs amateurs), Ciutat, L'hostolero i lo requesta, Capvespre, Lo segono volta, Ero 
/'omor que Ii mancava, L'encís del bon amor i Gent d'estrop, 

S'acorda fer públic el veredicte i no havent-hi altres assumptes per a tractaé la presidencia declara 
acabada la reunió a les dues de la tarda, 

Barcelona, 25 gener de 1934 

El President [Lluís Masriera J El Secretari [Claudi Femindez J 

* * * 

Lluís Masriera / Josep M, Folch i Torres / Miquel Clivillé / Manuel Llobet / Florenci Cornet / Joan 
Fernandez / Segimon Rovira / Josep Güell / Josep Cariteu / Benet Escriba / Lluís M, Bransuela / Lluís 
Casamitjana / Jaume Turull / Claudi Fernandez 

Acta de l'Assemblea General Extraordinaria, celebrada el dia 18 de febrer de 1934, a la Sala Studium, 
sota la presidencia de Lluís Masriera, amb assistencia deis consellers consignats al marge i amb la de la 
majoria deis directors i representants de les societats federades, Assisteix el delegat governatiu, 

Comen~ada, 

La presidencia declara comen~ada l'Assemblea i, atenent-se a I'ordre del dia, el secretari Ilegeix 
I'acta de la darrera Assemblea, que mereix I'aprovació deis reunits. 

A continuació, es procedeix a la discussió del projecte de Reglament pel 111 Concurs de Teatre 
Catala Amateur i en la qual hi intervenen els representants de les següents companyies Associació 
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Amics del Teatre (Barcelona), Estudi d'Art Dramatica (Molins de Rei), Ateneu Pi i Margall (La Bisbal), 
Associació de Teatre Selecte (Barcelona), Cooperativa La Lealtad (Barcelona) i Amics de I'art i de les 
Iletres (Sant Feliu de Llobregat). 

Per coincidir I'Assemblea amb un veredicte del concurs d'obres que convoca I'Ateneu Igualadí 
del jurat del qual en forma part nostre president En Lluís Masriera, aquest es veu obligat d'absentar-se 
i passa a ocupar la presidencia Josep Maria Folch i Torres. 

Són posad es a la consideració de l'Assemblea les esmenes presentades per les entitats Associació 
Amics delTeatre (Barcelona) i Joventut Carlista Manresana (Manresa) i s'acorda Ilegir article per article 
el projecte i discutir aquestes en el seu moment. 

Es procedeix, doncs, a la lectura article per article, i per unanimitat van aprovant-se els articles: 1-2. 
L:article tercer queda així aprovat: «Article 3.Jurot: Sera designat pel Consell Directiu de la Federació 
en reunió que celebrara conjuntament amb els socis fundadors i protectors d'aquest organisme. 

Per cada secció i categoria, es procurara establir un jurat respectiu. 
Són aprovats, a continuació, els articles 4-5-6-7-8-9-10-1 1-12-13-14-15-16-17-18 i 19, quedant 

definitivament aprovat el Reglament pel qual ha de regir-se ellll Concurs de Teatre Catala Amateur 
La presidencia pregunta als reunits si tenien alguna suggerencia a fer alguna pregunta. El representant 

de l'Ateneu Obrer Manresa diu que la seva companyia, que prengué part en ell Concurs i es classifica 
com de primera categoria a la secció A i que no concursa en la competició passada, per motius de 
for~a major, si seguia classificada com a tal, i l'Assemblea li contesta que sí. Pertant, I'elenc de l'Ateneu 
Obrer formara part de la primera categoria de la secció A. 

El representant de la Cooperativa La Lealtad pregunta com han d'impugnar-se els actors o actrius 
inscrits amateurs i que pugui demostrar-se que no hi són, i la presidencia manifesta que tots els inscrits 
pel vinent concurs aniran relacionant-se en el butlletí de la Federació per tal de que puguin ésser 
impugnats oportunament i prendre les mesures del caso 

Finalment, i a proposta deis senyors Cornet i Joan Fernandez, s'acorda que seran valides les targes 
d'identitat corresponents a la temporada 1932-33, les quals, pero, deuran presentar-se a Secretaria, 
dintre el termini fixat pel de les noves inscripcions, a I'objecte d'ésser registrad es i renovades, previ 
estampillat, acompanyades de la quantitat de 150 ptes. Les noves inscripcions valdran igualment dues 
pessetes i deuran anar acompanyades de tres fotografies de I'interessat. 

I no havent-hi altres assumptes per a tractar, el senyor President declara acabada l'Assemblea, de 
lo acordat en la qual, jo, secretari, en dono fe, registrant la present acta en el lIibre corresponent, el 
dia divuit de febrer de mil nou-cents trenta-quatre. El Secretari Claudi Fernilndez, els Presidents: Lluís 
Masriera, Josep Maria Folch i Torres. 

Els Presidents [Lluís Masriera J El Secretari [Claudi Fernilndez J 

* * * 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Florenci Cornet / Joan 
Fernandez / Josep Artís / Segimon Rovira / Lluís M. Bransuela / Josep Güell / Lluís Casamitjana / Jaume 
Turull / Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la Federació Catalana de Societats de 
Teatre Amateur el dia 3 de mar~ de 1934, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis 
consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 
Havent estat aprovat per la darrera Assemblea general, el Reglament pel qual ha de regir-se el 

III Concurs de Teatre Catala Amateur i, essent necessari procedir a la convocatoria i a la designació 
de les obres que han d'ésser imposades als elencs concursants, la presidencia obre discussió sobre el 
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particular i en torn preferent interessa i fa ús de la paraula Segimon Rovira. Manifesta el seu desig de 
justificar-se davant els companys del fet de la publicació a la premsa de la seva carta oberta adre~ada 
al President i protestant pel fall emes en el concurs d'obres en un acte, fall que considera equivocat. 
Lluís Masriera contesta a I'interessat lamentant de que hagués de renúncia del terreny ami cal que li 
permetia, abans de fer pública la carta oberta, significar personalment, o davant els demés companys, 
el seu disgust pel veredicte emes en el concurs i en la reunió en que fou fet i a la qual ell veié privat 
d'assistir-hi. Segueix la presidencia fent més consideracions d'ordre conciliador sobre el particular 
Intervenen en aquesta discussió la majoria deis reunits i, a I'anunciar Segimon Rovira el seu proposit 
de dimitir del seu carrec per considerar ha quedat establert un divorci en la manera de pensar d'ell i 
deis demés companys, el senyor Folch i Torres, el senyor Josep Artís, seguidament i a continuació els 
demés reunits li demanen deixi sense efecte aquest proposit en atenció a la bona companyonia que de 
sempre ha existit entre tots nosaltres. Resumeix la presidencia i queda clos amicalment aquest incís. 

S'acorda designar com a obra imposada pels elencs pertanyents a la primera categoria de la secció 
A (ExceHencia i Primera Categorial E/s qui moi s'oturen, del senyor Ramon Vinyes. 

Per a la segona categoria de la secció A, Lo meconogrofo manir, del senyor Lluís Capdevila. 
Per a la secció B, Montpomosse, del senyor Lluís Elies. 
S'acorda comen~ar les primeres sessions de classificació el dia 15 d'abril, obrir la inscripció de 

companyies i clausurar-la definitivament el proper dia 31 del mes que somo 
I no havent-hi altres assumptes per a tractar, la presidencia declara acabada la reunió a dos quarts 

de dotze de la nit. 

Barcelona, 3 de mar~ de I 934 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernandez] 

* * * 

Lluís Masriera I Pompeu Crehuet I Josep M. Folch i Torres I Miquel Clivillé I Florenci Cornet I Joan 
Fernandez I Josep Artís I Segimon Rovira I Lluís M. Bransuela I Josep Güelll Lluís Casamitjana I Jaume 
Turulll Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada per la Junta directiva de la Federació Catalana de Societats de 
Teatre Amateur el dia 16 de juny de 1934, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis 
consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 
El Secretari dóna compte del veredicte definitiu que els Jurats han emitit en el 111 Concurs de 

Teatre Catala Amateur, i el qual estableix la següent classificacié: (Vegi's la Memoria). 
S'acorda celebrar la vetllada a honor deis elencs guanyadors de la secció A (ExceHencia i Primera 

Categorial en la Sala Studium el dissabte dia 21 del mes que somo 
Es decideix reiterar la sol'licitud de permís de la Generalitat de Catalunya,Ajuntament de Barcelona 

i soHicitar-ne de diverses entitats i particulars. 
S'acorda suspendre la publicació del nostre butlletí durant els mesos d'estiu. 
I no havent-hi altres assumptes per a tractar, la presidencia declara acabada la reunió a les dotze de la nit 

Barcelona, 16 juny 1934 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fern2tndez] 

'* * * 
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Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Floren6 Cornet / Joan 

Fernandez / Josep Artís / Segimon Rovira / Lluís M. Bransuela / Josep Cariteu / Benet Escriba / Josep 

Torraguitart / Lluís Casamitjana / Claudi Fernandez 

Acta de la sessió celebrada pel Consell directiu de la Federació Catalana de Societats de Teatre 

Amateur el dia 24 de novembre de 1934, sota la presidencia de Pompeu Crehuet primer i de Lluís 

Masriera seguidament. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 

Els reunits s'assabenten de la correspondencia de tramit respecte a la qual s'acorda reiterar el 

prec-sol-licitud a don Francesc Cambó d'un premi amb destí al 111 Concurso 

Els reunits s'assabenten per mediació del comptable d'haver-se cobrat la subvenció de mil pessetes 

de I'Ajuntament de Barcelona, destinada a premis del susdit concurs i en canvi no haver estat concedida 

la interessada de la Generalitat. 

El tresorer dóna compte de I'estat de caixa. S'aprova. Existeix un efectiu de 1.129'30 ptes. 

Per tal d'activar el repartiment de premis del 111 Concurs i a I'objecte de reunir-los abans els 

anunciats pel seu s donants i no Iliurats encara, s'acorda designar una ponencia que tingui cura de fer-ho, 

integrada pels senyors: Florenci Cornet, Joan Fernandez, Miquel Clivillé, Claudi Fernandez 

A una carta tramesa a la presidencia per I'amateur guixolenc Joan Isgleas, el qual manifesta que, 

per motius d'ordre col-lectiu, ha estimat oportú separar-se de I'Agrupació Romea de Sant Feliu de 

Guíxols, una vegada documentats els reunits pels representants de la susdita Agrupació, s'acorda ha 

estat ja contestada degudament pel nostre President. 

A proposta de la presidencia i per unanimitat, s'acorda nomenar Soci d'Honor d'aquesta Federació 

Catalana de Societats de Teatre Amateur el soci fundador en Francesc Curet, testimoniant així el 

nostre agnilment per la seva desinteressada i eficient col-laboració de sempre a profit del nostre 

organisme i del teatre catala. 

Per manca de pagament, són registrad es les baixes, d'acord amb I'article quart, apartat (b) deis 

vigents Reglaments, deis socis següents: soci-protector: Ramón Vilaró. Socis col-lectius: Agrupació Talia 

i Amics de la Cultura i Esplai, ambdues de Barcelona. 

Per haver cessat en el carrec que ostentava en la Comissió de Teatre de la Joventut Carlista 

Manresana de Manresa, aquesta entitat ens comunica que ha substitu'it Jaume Turull per Josep 

Torreguitart, al qual la presidencia li dóna la cordial salutació que ens mereix a tots el nou company. 

Referent a I'assumpte de la temporada oficial de teatre catala, les bases del concurs de la qua!, 

com és sabut, fixaven a I'empresa subvencionada el compromís de concedir-nos el teatre [il-legible J 
alguns diumenges al matí pertal de fer-hi actuar a elencs guanyadors de concursos, el company Miquel 

Clivillé informa als reunits d'unes gestions orientatives festes particularment prop de I'empresa Nicolau

Aluges: Lluís M. Bransuela considera no fou autoritzada per ningú aquesta gestió; la presidencia obre 

debat sobre aquest assumpte i s'acorda: Dirigir-se per escrit a I'empresa del Poliorama sol-licitant de 

la seva amabilitat i bona disposició, vulgui concedir-nos, lo aban s possible, dia i hora en els que podran 

atendre a uns nostres representants que aniran a saludar-los i posar-se a la seva disposició per tal de 

concretar I'assumpte de la celebració de matinal per elencs amateurs guanyadors de concursos i que 

són precisament deis que integren la nostra Federaciá. 

A prec de la presidencia i per parlar del projectat acte de simpatia -anunciat per un Comite 

Executiu que heterogeniament es crea a I'efecte-- el nostre company i secretari Claudi Fernandez 

i Castanyer, s'acorda reunir-se amb caracter extraordinari i particular, el vinent dimarts dia 27 a dos 

quarts de vuit del vespre. 
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I no havent-hi altres assumptes per a tractaé la presidencia declara acabada la reunió a dos quarts 
d'una de la matinada. 

Barcelona, 24 de novembre de 1934 

El President [Lluís Masriera J El Secretari [Claudi Fern<l.ndez J 

* * * 

Lluís Masriera / Pompeu Crehuet / Josep M. Folch i Torres / Miquel Clivillé / Florenci Cornet / Joan 
Fernandez / Josep Artís / Segimon Rovira / Josep Cariteu / Lluís Casamitjana / Claudi Fernandez 

Acta de la reunió celebrada pel Consell directiu de la Federació Catalana de Societats de Teatre 
Amateur el dia I I de desembre de 1934, sota la presidencia de Lluís Masriera i amb assistencia deis 
consellers consignats al marge. 

S'aprova I'acta de la darrera reunió. 
La presidencia dóna lectura a una carta que ha rebut del company Lluís M. Bransuela, per la qual 

s'assabenten els reunits de que I'interessat es veu privat d'assistir a la reunió per tenir malalta la seva 

esposa i del prec que formula aquest de que d'haver de tractar-se algun assumpte que es refereixi a 
la seva persona, s'ajorni per a la propera reunió. 

També s'assabenten els reunits d'una carta del senyor Francesc d'A, Cambó, concedint un premi 
de 300 ptes. per al III Concurs de Teatre Catala Amateur: S'acorda regraciar-li cordialment aquesta 
nova atenció. 

La presidencia dóna compte del resultat de la gestió feta prop de I'empresari delTeatre Poliorama, 
senyor Aluges, gestió que feren, el!, i els companys: Rovira, Clivillé i Fernandez (e), en representació 
d'aquesta Federació per tal de concretar la possible celebració d'unes matinals en el susdit Teatre, 
sota el patronatge de la Federació i confiades a elencs guanyadors de premiso 

A I'objecte, els reunits s'assabenten de la bona disposició de I'empresa i de les condicions del cas, 
discutides les quals, s'acorda preguntar als elencs si desitgen actuar en aquestes matinals, mitjan~ant 
les següents condicions: 

Seran de compte de la Federació les des peses originades amb motiu de la matinal, de: propaganda, 
drets de propietat, lIum, empleats, beneficencia, guarda-roba, decorat i el material que calgui adquirir 
i que, d'acord amb les bases per les quals és subvencionada I'empresa, ha de tenir cura la Federació. 
Limport aproximat és d'unes 300 ptes. 

Lempresa cedeix el teatre, gratu'l'tament i el material que tingui disponible. 
La companyia deura tenir cura de les despeses de preparació, despla~ament, sastreria, perruqueria 

i apuntador: 
Els ingressos es distribuiran: 

1- A atendre les des peses de la Federació. 
2-A atendre les despeses de la Companyia. 
Ateses les quals, el sobrant que pugui existir sera repartit per meitat la Federació i la companyia 
actuant. 
3- Les companyies, al contestar la conformitat, es serviran trametre Ilista d'aquelles obres que creuen 
apropiades per a representar i els permeti la més reeixida actuació. 
4- La Federació es reserva el dret de designar I'obra que, d'acord amb les possibilitats de I'elenc, hagin 
aquests de representar: 
5- Sempre, pero, tant per la data (om per I'obra a representar, deura existir el natural comú acord 
entre la Companyia i el Consell directiu de la Federació. 

A una carta rebuda de la direcció d'EI Dio Gráfico, soHicitant un premi pel concurs fotografic que 
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suara celebra, s'acorda acceptar I'oferiment gentil de la presidencia, que concede ix particularment 

un premi, 
Els reunits s'assabenten d'una carta escrita pel company Francesc Curet, el contingut de la qual 

regracia cordialment I'haver estat distingit, pel Consell directiu d'aquest organisme, amb el títol de 

Soci d'Honor 
La ponencia designada per a preparar la distribució deis premis concedits pellll Concurs de Teatre 

Catala Amateur presenta I'ordenació deis mateixos, que mereix I'aprovació deis reunits, Es decideix 

deixar per a una vinent reunió fixar el dia de la propera Assemblea General i el del repartiment de 

premis, 
I no havent-hi altres assumptes per a tractaé la presidencia declara acabada la reunió a dos quarts 

d'una de la matinada, 

Barcelona, I I desembre de 1934 

El President [Lluís Masriera] El Secretari [Claudi Fernandez] 

NOTES 

,. Vegeu-ne una prirnera aproxirnació a Francesc Foguet i Boreu, «El teatre arnateur durant la Segona 

República, Inici de la seua projecció pública (1932-1934)>>, Dovello, Revisto de lo Cotolunyo Central, núrn, 63 
(prirnavera de 1999), p, 9-13, i ídern, «El teatre arnateur catala en ternps de guerra i revolució (1936-
1939)>>, Els Morges, núrn, 62 (desernbre de 1998), pag, 7-40, 

2. Pel que fa als criteris d'edició del Llibre d'Actes i deis documents annexos, hem optat, ateses les 

vaciHacions del text, per regularitzar I'ortografia i els signes de puntuació, 

3. Reproduirem els «Estatuts» i el «Reglament» de la FCSTA a I'annex I que es publicara en el proper 

número, 
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