
Això ja ho he viscut: i ara què?
Oriol Toro  •  original
L’ésser humà sempre s’ha preguntat què hi ha més enllà de la vida. Què ens passa un cop
morim? Hi ha qui aposta pel repòs etern, hi ha qui parla de cels, inferns i purgatoris, hi ha qui
creu que ens reencarnarem o que fins i tot podrem tornar a viure la nostra vida una vegada i
una altra fins a l’extinció de l’espècie humana. Totes les teories tenen una cosa en comú, el
temps. Aquest percutor inexorable que a poc a poc ens consumeix i que, sigui lineal, circular o
en bucles, no evita que avancem sense aturador cap a una mort segura.

Carles Martínez i Sílvia Bel a ‘Això ja h he viscut’, de J.B. Priestley | © Bito Cels

Probablement, cap dels personatges de l’obra que ens ocupa no es plantejava això al principi
del seu periple, però de ben segur que tant els de damunt l’escenari, com tot el públic
assistent, marxa cap a casa donant-hi voltes.
Això ja ho he viscut  torna a la Biblioteca de Catalunya dirigida per Sergi Belbel en una
producció de La Perla 29. Us podria explicar moltes coses de l’obra, però això ja ho podeu
llegir en els articles que se’n van generar  el mes de juny passat quan va passar fugaçment per
la cartellera barcelonina. Permeteu-me, doncs, que em centri en tot el que l’obra evoca. Sortint
del teatre, els comentaris anaven en dues línies: “Fa pensar”, o bé “És un pèl rara, no?”.
Fa pensar, certament. El temps és quelcom ben curiós. Avança i ens fa avançar, però poques
vegades ens aturem a pensar sobre aquesta progressió vital. I què passaria sobretot si el
temps no s’aturés mai per nosaltres? I si, un cop el nostre cor para de bategar, el temps posa
el comptador a zero i reprèn el camí? D’altra banda, com en podem estar segurs que el què hi
ha després de la mort no és pas la vida?
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Míriam Alamany i Jordi Banacolocha a’ Això ja ho he viscut’. Foto: Bito Cels.

Òbviament, amb aquests plantejaments és complicat no dir que l’obra és rara. Però més enllà
del tema metafísic, no podem oblidar que l’obra és una producció de La Perla 29. No vull dir
que això impliqui la raresa necessàriament, però sí, un cert aire místic en la presentació de
certs personatges. Belbel, treballant colze a colze amb els i les perles del raval, ha volgut
generar moments de tensió escènica que funcionarien magníficament davant d’una càmera,
però es fan estranys damunt d’un escenari. Silencis incòmodes, mirades intenses o
pensaments no expressats fan que l’espectador es miri encuriosit preguntant-se… I ara per què
ho fan, això?
Tot plegat gira al voltant d’aquesta sensació tan estranya que tots i totes hem viscut en alguna
ocasió, el déjà vu. Com ens sentim quan això passa? De ben segur que tots i totes dediquem
una bona estona a intentar recordar quan, on, com i per què tenim aquesta estranya vivència
de record repetit. Però si algú s’aturés davant nostre en aquell precís instant i ens expliqués
exactament quan, on i com vam viure aquella situació, o si algú ens corroborés que és cert i
que ja ho hem viscut, llavors el cervell ens acabaria de fer una tombarella del tot. Com
afrontaríem els propers passos després de conèixer aquesta veritat? Podríem actuar amb
normalitat davant tot el que ens envolta?
Tot això i una mica més ens ho planteja J. B. Priestley, un autor britànic pot conegut a casa
nostra, però amb un clar talent per al suspens i les reflexions temporals. I per sort seva, a casa
nostra s’encarreguen de posar veu al seu text grans patums del teatre com són:  Lluís Soler,
Sílvia Bel, Jordi Banacolocha, Míriam Alamany, Roc Esquius  i el sempre gran, immens i pletòric
Carles Martínez.
Així doncs, si teniu ganes de pensar, d’evolucionar, o simplement no sabeu com matar el
temps, no cregueu que ja ho heu viscut tot i endinseu-vos en aquesta curiosa i reflexiva peça
teatral. Com a mínim crec que no podreu dir que hi heu perdut el temps.
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