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‘La dona del tercer 
segona’  
Sala Atrium

L 
es reunions de comunitat en 
una escala acostumen a ser una 
rutina d’aquelles que qualsevol 
intenta eludir la majoria d’oca-
sions. De vegades, però, poden 

arribar a transcórrer de manera inesperada i 
amb sorpreses enormes. A la Sala Atrium en 
tenim un excel·lent exemple amb La dona del 
tercer segona. Aquesta veïna del 3r 2a es diu 
Raquel, té uns 50 anys, treballa com a carnis-
sera en un supermercat i viu amb l’única 
companyia del seu fill, de 22 anys. La dona 
passa habitualment com una ombra per l’es-
cala, amb prou feines coneix els seus veïns 
(una situació gens inusual a la majoria de co-
munitats) ni assisteix a aquestes reunions. Un 
dia decideix fer-ho per demanar la paraula en 
el torn de precs i preguntes. Té un problema 
seriós i necessita ajuda de la gent amb qui 
comparteix l’espai de la seva vivenda. 

Del que pot semblar una simple anècdo-
ta, tot just una llavor, en brolla una història 
potent i frondosa com un arbre robust. Ens 
parla de soledats, de relacions personals, de 
malalties estigmatitzades, de salut mental i 
d’una sanitat pública que, en alguns casos, 
no funciona com hauria de funcionar. En poc 
més d’una hora s’hi explica molt, i molt bé, 
malgrat que de vegades amb una redundàn- 
cia potser excessiva en el text. La produc- 
ció de Teatre Nu compta amb tres cares visi-
bles: Víctor Borràs Gasch (autor), Ivan Benet 
(director) i Àurea Márquez (intèrpret). Són 
tres grans suports per a una peça que encai-
xa a la perfecció en una sala de les dimensi-
ons i la proximitat d’Atrium, un espai on el 
teatre es respira. 

La dona del tercer segona és Àurea Már-
quez, una actriu gran, no sempre amb el re-
coneixement que es mereix, i que aquí dona 
un curs superb d’aproximació a un personat-
ge. Perquè ens planta a la cara, des que apa-
reix en escena, tots els dubtes, drames, bron-
ques i amargors d’una dona a qui la vida no 
l’ha tractat bé, però que es resisteix a caure 
fora de combat a la lona. Ella sola omple l’es-
cenari, acompanyada d’unes projeccions 
ocasionals que gairebé apareixen com un 
contrapunt oníric. Magistrals són aquests 

breus silencis que poden arribar a dir més que 
paràgrafs sencers. 

Márquez té sempre la complicitat d’un di-
rector que està fent els seus primers i ferms 
passos en aquesta tasca: Ivan Benet. Perquè 
no hi ha ningú millor que un acreditat col·lega 
per embarcar-se en un monòleg, gènere en el 
qual Benet va aixecar un monument fa uns 
anys amb Informe per a una acadèmia. Li dona 
tot l’espai a l’actriu, sense excessos de direc-
tor, sense que es percebi la seva empremta, 
cosa que aquí resulta, sens dubte, un encert. n

Àurea Márquez, en una escena de ‘La dona del tercer segona’.
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Una superba 
Àurea Márquez
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