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Fons Josep Anton Codina  

 
 

 

 

1. Àrea d’identificació  

1.1 Codi de referència  

FP JAC (2019) 

 

1.2 Nivell de descripció  

Inventari per sèries 

 

1.3 Títol  

Josep Anton Codina 

 

1.4 Data/dates  

Dates de creació: <1957-2013>  

Predomina: <1967-1980> 

 

1.5 Volum i suport  

Pre-tractament (format/presentació en què arriba el fons):  

El fons arriba en vuit caixes; cada caixa conté diversos sobres que fan referència als documents 

de creació de cada obra de teatre. Trobem obres no estrenades, obres estrenades, obres on ha 

participat com ajudant de direcció, obres  que va dirigir a les Escoles Laietana,  etc.  

Tipologies predominants al fons: 

Projeccions escèniques; retalls de premsa; guions; programes de mà; i correspondència. 

Post-tractament arxivístic:  

Quantitat de capses: 30 caixes d’arxiu                 

 

2. Àrea de context  

 

2.1  Nom del/s productor/s   

Josep Anton Codina 

 

2.2  Història dels productors /organisme 

Josep Anton Codina i Olivé (Barcelona, 24 de novembre del 1932), director escènic,  actor, 

pedagog i Premi Nacional de Cultura 2018. L’any 1963 va entrar a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià 

Gual (EADAG) com alumne i ajudant de direcció de Maria Aurèlia Capmany i Ricard Salvat, 

participant en muntatges com Vent de garbí i una mica de por (1964) i Ronda de mort a Sinera 

(1965). El 1964 dirigeix Los títeres de Cachiporra i, el 1968 Balades del clam i la fam i Juli Cèsar. 

L’any 1970 estrena en la clandestinitat Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc 

Layret, de Maria Aurèlia Capmany. Des del 1968 fins al 1975 forma la companyia Ca, Barret! 
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amb Maria Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover; etapa en la que s’encarregarà de la direcció 

i producció d’espectacles de cabaret a la Cova del Drac, com per exemple Manicomi d’estiu 

(1968) de Jaume Vidal Alcover i Homenatge a Picasso (1971) de Josep Palau i Fabre. També, 

l’any 1975 funda la companyia La Roda.  És una figura cabdal  del Teatre independent. 

 

En l’àmbit docent va col·laborar amb les Escoles Laietània, l’Escola de Teatre de l’Orfeó de 

Sants, l’Institut del Teatre. A més, també es va implicar en l’organització dels Festivals de 

Teatre de Tarragona (del 1971 al 1983) i del Festival Grec (edició del 1983 i 1984).  

A l’Institut del Teatre va  col·laborar amb el MAE en tasques de documentació i recerca des de 

finals dels anys 80 i també va dirigir els teatres de l’Institut a principis del 2000. 

 

L'estiu del 2019 va fer donació del seu fons al Museu de les Arts Escèniques de Barcelona. 

Aquest aplega tota la documentació referent a la producció d'obres no realitzades, d'obres 

realitzades, d'obres on ha participat com a ajudant de direcció, a més de com a professor i 

organitzador de diferents esdeveniments.  

 

2.3  Història arxivística  

A l’estiu del 2019 es va acordar recollir el fons que es conservava a casa del propietari. La 

documentació es trobava guardada en diferents sobres i es va recollir i traslladar a l’Institut del 

Teatre en vuit caixes. Aquesta es va guardar al despatx de recepció degudament etiquetat fins 

al seu posterior tractament.  

 

2.4  Dades sobre l’ingrés  

Data d’entrada: juliol 2019 
Data del contracte:  pendent 
Persona transmissora:  Josep Anton Codina  
Fórmula jurídica d’ingrés: Donació 

 

 

3. Àrea de contingut i estructura   

 

3.1  Abast i contingut   

La documentació correspon principalment a la producció d’obres teatrals com a director i com 

a ajudant de direcció. A més, trobem documentació relativa a les obres teatrals que no es van 

dur a terme, documentació per a la realització de cicles teatrals, així com la documentació 

d’obres que va realitzar durant la seva etapa docent.  

 

El seu contingut ens permet observar la seva trajectòria com a director dins del teatre 

independent, com a pedagog i director d’escoles teatrals, a més d’organitzador i programador 

de cicles teatrals i de poesia, entre d’altres.  

 

3.2  Informació sobre avaluació, tria  

Els programes de mà i documentació duplicada dins el fons es tornen al donant. 
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 3.3 Increments  

Es probable que es produeixin increments. 

 

3.4  Sistema d’organització   

La documentació s’ha organitzat en 8 àrees seguint el quadre de classificació que respon als 

criteris de classificació tipològica i temàtica. A més, segons les característiques del fons s’ha 

considerat oportú la creació de les següents tipologies: dossier de producció, guió, programes 

de mà, premsa, fotografies, cartells, correspondència, documentació, projecció escènica, 

figurins i documentació d’accés restringit.  

 

4. Àrea de condicions d’ús i accés    

 

4.1 Condicions d’accés   

Normativa del fons de reserva 

 

4.2 Condicions de reproducció   

Autoritzada si hi ha finalitat no lucrativa, bé docent o investigadora. 

En cas de voler-ne un ús comercial caldrà contactar amb Josep Antoni Codina  

 

4.3  Llengües  i escriptures dels documents 

Català i castellà principalment, però també podem trobar documents en anglès, italià, francès i 

alemany. 

 

4.4  Característiques físiques i requeriments tècnics   

Els documents es troben en bones condicions.  

4.5 Instruments de descripció    

Inventari. 

 

 

5. Àrea de documentació relacionada  

 

5.1 Existència i localització dels originals 

Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques.  

 

 

5.2 Existència i localització de reproduccions 

Es desconeix l’existència de reproduccions  en altres centres. 

 

5.3 Documentació relacionada    

Fons/documents al MAE:  ADB  
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6. Àrea de control de la descripció     

 

6.1 Autoria i data/es   

Ana Gómez Bono ( Conveni de cooperació amb la Facultat d’Informació i mitjans audiovisuals) . 

09/12/2019 

 

6.2 Fonts    

Bibliografia consultada per a descriure el fons: 

 

Graells, G. (2019). Josep Anton Codina: una fita en el paisatge teatral. Barcelona: Diputació de 

Barcelona. Institut del Teatre. 

 

Peidro, M., Verdial, E. (1998) Josep Anton Codina. Assaig De Teatre: Revista De l’Associació 

d’Investigació I Experimentació Teatral, n.º 12, p. 267-82, Consulta 27 novembre 2019, des de 

https://raco.cat/index.php/AssaigTeatre/article/view/145466. 

 

6.3 Regles i convencions     

Nodac 

 

6.4  Paraules clau     

Josep Anton Codina; Josep A. Codina; Codina; Associació d’Escoltes de Catalunya; Equip d’Arts 

d’Expressió; Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual; M. A. Campmany; R. Salvat; Escoles Laietània; 

Alpha-63; Estudis Nous de Teatre; Cia Ca barret!; La Cova del Drac; Escola de Teatre de l’Orfeó 

de Sants; Escola d’Actors; Escola Municipal d’Art Dramàtic Josep Ixart; Festivals de Tarragona; 

Festival Grec; Institut del Teatre; teatre; director de teatre; ajudant de direcció de teatre; 

director artístic; Catalunya; Barcelona.  


