
El punt culminant d’aquesta història s’ha de bus-
car a començaments de juny de 1972, al capvespre 
d’un dia calorós i xafogós, amb un ambient elèctric 
i la lluna fent el ple. Aquell dia es presentava un ta-
ller de final de curs d’una colla de gent jove al teatre 
de l’Institut. Aquella actuació portaria conseqüèn-
cies que arriben fins al dia d’avui.
 La meva història amb l’Institut del Teatre s’inicia 
a principis dels anys 70, quan el conjunt de profes-
sors i alumnes provinents d’una escola privada, Es-
tudis Nous d’Expressió, vam passar en bloc al NOU 
Institut del Teatre. Aquella escola va ser un verda-
der viver de passions teatrals i creatives, allà ens 
van inocular el verí del teatre per tot el cos i per a 
tota la vida.
 Vaig ser afortunat al poder respirar aquell mo-
ment tan intens en plena joventut, viure una irrea-
litat de somni i màgia quan la realitat real era d’una 
duresa i brutalitat sense escrúpols ni mesura.
 Ja sóc a l’Institut del Teatre i la meva situació 
és complexa i estranya, ja que al mateix temps sóc 
alumne i professor. Era així, en unes classes esta-
va al costat dels meus companys i feia la feina com 
tots, però després venia la classe d’expressió corpo-
ral i em convertia en professor dels mateixos alum-
nes. Era surrealista i divertit alhora. Es creaven al-
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lo en directe enmig de la Rambla, es va organitzar 
un batibull considerable. Van aparèixer els grisos, hi 
va haver dispersió general i a mi se’m van emportar 
a comissaria. Al cap d’una estona va arribar el direc-
tor i l’advocat de l’Institut del Teatre, i em van treure 
d’aquell lloc tan desagradable.
 Però la història va anar a més, i un dia vaig pro-
posar anar a fer teatre al metro, creant accions una 
mica fortes sobre la idea de les relacions personals 
per conèixer la reacció del públic normal, qui es po-
sava a favor i qui en contra dels personatges i situa-
cions que representàvem. Aquells dies no vam aca-
bar a comissaria, però ens vam fer un tip de córrer 
per poder-nos escapar. A l’Institut vam reflexionar 
sobre les classes d’expressió corporal, que servien, 
si més no, per escapar-se de la policia.
 Quan ja érem una mica més experts en situaci-
ons de risc, vaig plantejar una nova aventura. Tots 
havien de venir de casa o de la feina interpretant un 
personatge, amb l’expressió, el vestuari, la caracte-
rització, el moviment, el so i el caràcter oportú. La 
meva sorpresa va ser majúscula quan van començar 
a aparèixer per l’Institut monges, metges, prostitu-
tes, mariques, patinadors, turistes cremats pel sol, 
una senyora amb rul·los, un senyor agressiu, una 
actriu tronada... Era un verdader carnaval i, és clar, 
al veure aquell panorama, com no podia ser d’una 
altra manera, vam acabar fent una cercavila per la 

gunes situacions còmiques i per moments perdia la 
noció del temps i de l’espai.
 L’any següent vam continuar de la mateixa 
manera, però cada vegada amb menys hores 
d’alumne i més de professor. Les classes que més 
m’interessaven eren les de nova concepció. Volia 
proposar una nova manera d’entendre la prepara-
ció de l’actor. I em van deixar fer bastant el que te-
nia ganes de fer, i anava plantejant noves maneres 
sobre la marxa. Donava classes d’expressió corporal 
i una nova assignatura que se’n deia improvisació 
física. Era tan nova que ningú sabia de què es trac-
tava. Això em donava llibertat per crear una mane-
ra diferent de relacionar-nos i expressar-nos a par-
tir del cos.

després de treballar molt temps a l’aula, 
se’m va acudir anar a impartir les classes al carrer, 
a l’espai públic, i així, sense pensar-m’ho dues vega-
des, vam organitzar una sortida per la Rambla. Te-
níem l’Insti a tocar d’aquella rierada de gent, aque-
lla meravella de teatre permanent amb potes. De 
primer vam sortir a observar què passava en el seu 
dia a dia i com podríem intervenir-hi sense modifi-
car aquella realitat, provocant, estimulant o sorpre-
nent, i així va ser com vaig acabar a comissaria per 
primera vegada. Vam tenir el temps just de propo-
sar el treball que havíem preparat a classe i, al posar-

«un dia se’m va 
acudir sortir 
a la rambla a 
impartir les 
classes. es va 
organitzar 
un batibull 
tan gran que 
van aparèixer 
els ‘grisos’, 
hi va haver 
dispersió 
general i jo 
vaig acabar a 
comissaria »

L’Institut del Teatre celebra el seu centenari 
com a infatiglable planter de les arts escèniques. 
joan Font, director de comediants, evoca en 
aquestes línies el seu pas fugaç i surrealista 
per la institució, quan era «alumne i al mateix 
temps professor» i muntava xous al carrer que 
acabaven a comissaria. eren principis dels 70 i 
tot era possible: un dia de juny va participar en 
un taller de fi de curs del qual, d’improvís, va 
sortir la cèlebre i singular companyia. 

àlbum centenari. a dalt a l’esquerra, un cartell 
del 1917 i una foto de la primera promoció. a la 
dreta d’aquestes línies, cercavila del Dia mundial 
del teatre el 1976, i imatge de lluís Pasqual (amb 
coll alt) i Joan Font. 
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Rambla. Vam tenir un gran èxit. Tant, que vam con-
tinuar amb la representació de petit format a la co-
missaria. Aquesta vegada no hi vaig anar sol, sinó 
que em van acompanyar una monja, una nimfa, un 
cantant d’òpera... El comissari no s’ho podia creure. 
Ens va interrogar un per un per saber què fèiem dis-
fressats i de quina acció política es tractava. Les nos-
tres declaracions van coincidir: era una classe de 
teatre de l’Institut. Ens van tenir allà una bona esto-
na fins que ens van venir a rescatar.
 Vam pensar que seria bona idea aprofitar tot 
aquell material vivencial per fer una proposta tea-
tral. I així va ser com vam ordenar i destil·lar totes 
aquelles experiències fins a convertir-les en la base 
d’un treball que faríem a final de curs.

però tornem de nou al teatre de l’Institut 
aquell vespre de juny de 1972. Aquell dia es presen-
tava un treball-taller de final de curs, una represen-
tació d’un grup molt jove de músics i actors. Alguns 
érem alumnes de la institució, i altres no.
 Per poder explicar el nostre cuento tal com vo-
líem, vam canviar el concepte tradicional d’espai es-
cènic. No es feia la representació dalt o sobre un esce-
nari, sinó que l’actuació tenia lloc a terra, dintre d’un 
cercle marcat amb caixes de begudes que creaven un 
entorn suggerent i nou. En un punt concret del cer-
cle s’havia instal·lat un petit set musical molt senzill: 
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una caixa de bateria, una cadira amb una guitarra i 
una caixa buida de beguda en posició vertical amb 
una flauta fent equilibris. Aquest seria el lloc del flau-
tista.
 Recordo la cara de sorpresa dels assistents, pro-
fessors del mateix Institut, gent de l’ofici, actors, 
directors i escriptors, amics, coneguts i alumnes, a 
l’entrar al teatre i veure aquella disposició escèni-
ca. L’actuació, mig cerimònia mig ritual, tenia un 
títol explícitament irònic, Non Plus Plis, i represen-
tava una festa que, a poc a poc, deixava de ser del 
poble que l’havia organitzat per passar a ser una 
tragicomèdia on els únics que arribaven al final 
d’aquesta farsa eren els poders fàctics de tota la vi-
da: un millonetis, un bisbe, un militar, un rei, un po-
lític i un jutge.
 No podíem deixar els espectadors amb aquest fi-
nal tràgic que era igual que la vida real. Llavors, in-
vitàvem el públic a la rebel·lió, a aixecar-se i fer fo-
ra aquells capgrossos, aquelles màscares que re-
presentaven personatges de sobres coneguts. Amb 
l’ajuda de la música, ocupàvem tot l’espai per po-
der saltar i ballar.
 I així, de sobte, sense previ avís, aquell vespre 
naixia una companyia de teatre que tenia una ma-
nera particular d’entendre la creació, l’art, la repre-
sentació i la vida: Comediants. 
 A l’acabar la nostra performance-representació-

actuació es va desencadenar l’excitació que va tras-
passar fronteres emotives i emocionals. Tot eren 
abraçades i crits. A mi em van invitar uns profes-
sors i amics a sopar a Los Caracoles. Sopar calent en 
un lloc agradable no passava sovint, per no dir que 
mai. Ho havia d’aprofitar. En aquestes, hi havia una 
senyora a peu dret que intentava parlar amb algú 
de nosaltres. Demanava pel director de la compa-
nyia, però oficialment no hi havia director. Ningú 
li feia cas i un li passava la pilota a un altre.

jo vaig fer el mateix fins que, a última hora, 
un cop ja m’havia canviat i estava fent salivera pel 
sopar que m’esperava, vaig topar amb la senyora. Ja 
no quedava ningú. La vaig mirar i em vaig dir: «No 
siguis cretí, només serà un moment». La vaig salu-
dar i li vaig demanar disculpes. «Entengui que estem 
eufòrics i tenim ganes de celebrar-ho». I em va res-
pondre: «Jo també, i voldria fer-vos un regal: una be-
ca per al director de la companyia per estudiar tea-
tre a l’escola de Jacques Lecoq i ajudar-lo a viure a 
París». Vaig mirar al voltant i vaig cridar: «¡Que vin-
gui el director¡». Ella em va mirar, al·lucinada. «Bé, 
aquí té el director. Em presento: Joan». I ella em va 
dir: «Jo sóc la directora de l’Institut Francès de Bar-
celona. Dilluns l’espero al meu despatx per acabar 
d’ultimar els detalls». I així, de la nit al dia, em vaig 
convertir en director accidental de Comediants. H

«‘¿qui és el 
director?’, 
deia una 
senyora 
després de 
veure el xou 
fundacional 
de come- 
diants. «vull 
donar-li 
una beca per 
estudiar a 
l’escola
jacques lecoq 
de parís»
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