“No estic acostumada
a parlar davant de
ningú. Jo soc més
d’estar sola.”
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La dona del tercer segona és un monòleg.
Una dona parla als seus veïns, i els demana un
favor, un favor incòmode, un favor difícil de
concedir.
Després de les alegries que ens va donar
La Lleugeresa i altres cançons, encarem la
producció d’un espectacle en què tornem a
confiar en bona part de l’equip que el va fer
possible. I en aquest cas, és l’Àurea Márquez
qui protagonitza la història d’una dona de
cinquanta anys, carnissera de professió, que
viu amb un fill a qui han diagnosticat una
malaltia mental.
La dona del tercer segona ens fa preguntes,
preguntes potser sense resposta, i ens explica
una història que ens atrapa i no ens deixa,
i que tenim moltíssimes ganes de presentar
davant del públic. Per fer-ho comptem amb un
equip meravellós i només ens falta trobar els
teatres que ens vulguin acompanyar en aquest
camí que promet ser molt especial.

“No sé per què penso
aquestes coses i encara
menys per què les dic.”

SINOPSI

La dona del tercer segona ha
demanat plegar abans del súper
on treballa. Vol poder arribar a la
reunió d’escala que, com sempre,
s’ha convocat massa d’hora. No
hi va gairebé mai a aquesta mena
de reunions. Però avui creu que
hi ha de ser. Perquè ha d’explicar
una cosa important a tots els seus
veïns. I a totes les seves veïnes.
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TEXT DE L’AUTOR VÍCTOR BORRÀS
Tenim veïnes. Som veïnes. Ens creuem pel carrer. Per
l’escala. Sentim les nostres veus pel pati interior. Ens veiem
a la cua del pa. Ens saludem fent un gest amb el cap. A
vegades, poca cosa més. Ens veiem però som com una
ombra. Podem desaparèixer i que ningú se n’adoni. Ens
podem tornar invisibles perquè moltes vegades ja ho som.
Som la peça que falta per donar versemblança al nostre
entorn. Uns quants veïns. Unes quantes veïnes. Algun gos.
Algun gat. Potser un canari que canta. Ens veiem. Però
poques vegades ens mirem i gairebé mai ens escoltem.
A La dona del tercer segona, la Raquel ens diu per primera
vegada el seu nom i s’explica. Perquè, encara que no
ho sembli, hi ha coses que poden tenir una explicació i,
encara que no ens vingui de gust, a vegades les veus que
sentim pel pati interior estan carregades d’històries. Ens
atrevim a escoltar-les?

TEXT DEL DIRECTOR IVAN BENET
La nostra veïna ens vol parlar. L’hem d’escoltar. L’hauríem
d’escoltar. La nostra veïna té un problema. L’hem d’atendre.
Ho hauríem de fer. La nostra veïna no està bé. Hem d’ajudarla.
Hauríem de... El punt de partida del text que proposa en Víctor
Borràs, és simplement infal·lible: durant el seu torn de precs
i preguntes en una reunió d’escala de veïns, una veïna explica
un problema que la preocupa, un problema que necessita
l’ajuda de bona part dels membres de la comunitat.
Quan en Víctor em va explicar aquest punt de partida el contingut total del qual no
desvelaré, per allò de no fer spoilers, vaig saber que escriuria una història potent, viva
i compromesa. Sé que li va sortir a raig, com si es tractés d’una font, i sabia també que
la història que s’havia imaginat brollaria i lliscaria riu avall, fins arribar a l’indret on
el teatre ha d’arribar: al terreny de les preguntes de difícil resposta. I, efectivament,
el que ha escrit en Víctor és una peça on la resposta al problema de la nostra veïna és
molt difícil de trobar. I al nucli de la història, al bell mig, aïllat de tota resposta hi ha
una qüestió que com a societat ens ha de preocupar i molt.
Hi ha l’estigmatització de les persones que pateixen alguna malaltia mental. Què n’hem
de fer de la diferència? Com hem d’estructurar la nostra societat perquè sigui un lloc
on el diferent no hagi de dur una mordassa, on la malaltia mental no sigui vista com un
perill i la persona que la pateixi pugui incorporar-se a la tribu sense ser vist com el boig
del poble?
Em plantejo la posada en escena d’aquest monòleg com un repte personal, sobretot
perquè jo no tinc, encara, la resposta; tinc moltes preguntes a fer, com la nostra veïna,
la protagonista única i absoluta d’aquesta història que ha de ser explicada.
Necessitem escoltar aquesta dona de cinquanta anys, necessitem veure-la en primer
pla, com si ens poséssim a dins dels seu cervell i un cop dins entenguéssim que el
patiment d’una mare pel seu fill és incommensurable i només comparable a
l’amor que li té.

