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Antiteatre que vessa de la butxaca

CARLES HAC MOR

Podríem dir que les peces de J.R. Bach són mostres d'antiteatre. O sigui, volen anar -i van- més
enllà i més ençà del teatre

El poeta Josep-Ramon Bach ha publicat, a la col·lecció Teatre-Entreacte, Almanac intermitent (Disset
peces de teatre de butxaca), un literalment meravellós (que ve de meravella, que, en aquest cas, vol dir
cosa que colpeix per la bellesa de la seva poesia i perquè fa morir de riure) reguitzell d'obretes molt
breus, cadascuna de les quals és això, una meravella independent de les altres.

Quinze d'aquestes peces, escrites entre el 1975 i el 1980, van ser estrenades a Barcelona el 1980. I
ara, rellegides les disset obretes al cap de vint-i-quatre anys, són més bones que no aleshores, i encara
ho seran més d'aquí a, posem per cas, vint-i-cinc anys, quan determinades obres de teatre, de
parateatre, de contrateatre i d'antiteatre ja hauran entrat als museus d'art, i no pas com a antigalles, sinó
com a obres d'art actualíssimes.

En efecte, podríem dir que les peces de Josep-Ramon Bach són mostres d'antiteatre. O sigui, volen
anar -i van- més enllà i més ençà del teatre, i tanmateix es van executar en un teatre i amb tota la
faramalla que suposa fer teatre. L'antiteatre, doncs, fet com a teatre, i no pas com una altra cosa, per
exemple com una acció artística amb el referent teatral ja perdut de vista.

A més a més, el 1980, les peces es van posar en escena en bloc, totes seguides, com donant al conjunt
el valor convencional -i una mica ampul·lós- d'una obra de teatre-teatre, sense tenir en compte que eren
antiteatre, que es podien representar al defora d'una sala de teatre, i individualment, sense formar cap
unitat, sense fer l'efecte d'obra de teatre.

Llavors, ja del tot deslliurades del teatre, una a una, cada peça hauria crescut fins a inscriure's en el
món de l'art, que de cada dia és més obert a tot, per sort. La brevetat, la senzillesa i la contundència de
les peces de Bach les fa capaces de ser accions, poesia extraescènica i extrallibresca; llur síntesi
d'humor i poesia, les equipara a les joies més refulgents del cinema còmic mut i parlat i a les accions
que van caracteritzar l'art dels anys 90 a Catalunya.

Si en comptes de picar a les portes del teatre a fi que li fossin admeses teatralment les seves peces,
Bach s'hagués incorporat al món de l'art, com ho fa actualment David Ymbernon amb el seu no-teatre
(que alguna cosa té a veure amb el teatre No japonès), el Bach antidramaturg hauria agafat una
dimensió antitradicional que hauria afavorit enormement (en un camp que no té res a veure amb el
teatre) el reconeixement d'aquesta extensió antiespectacular i antiliterària de la seva poesia.

I encara hi és -i hi som- a temps, és clar. En certa manera, aquestes obretes genials són intemporals.
Segons escriu Feliu Formosa a l'epíleg d'Almanac intermitent, en aquest moment sembla que Bach es
torna a interessar per la literatura dramàtica, o potser per l'antiliteratura antidramàtica. Si aquesta fos
veritablement anti, com fa vint-i-quatre anys, Bach hauria de dur aquest anti fins a les darreres
conseqüències, tot deixant ben enrere el món del teatre i sense caure en l'intent d'aconseguir de ser
entès i reconegut per la crítica de teatre i pel públic que va al teatre. Les mitges tintes sempre acaben
desmoralitzant el qui les practica.
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Ara bé, no cal esperar noves idees de Josep-Ramon Bach. Amb una sola de les disset peces ara
editades ja n'hi ha prou perquè el Macba, o algun altre espai d'art, es dignifiqui tot programant l'art de
l'acció d'aquest poeta que -bo i deixant d'anar de poeta i de dramaturg- desplega admirablement el seu
llenguatge, riquíssim, la seva poesia, més enllà dels llibres i dels escenaris.

Josep Ramon Bach és poeta i dramaturg
Oriol Montull
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