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L’actriu Vicky Peña torna al Romea 
amb El diccionario, un muntatge que 
ha triomfat al Teatro de la Abadía 
de Madrid inspirat en la vida de Ma-
ría Moliner, bibliotecària que, amb 
enorme tenacitat, va realitzar una 
ingent obra en solitari. 

–¿Què sabia de María Moliner abans 
d’abordar aquesta obra?
–Res. Per a mi era només un nom dar-
rere d’un diccionari que sempre he 
tingut a casa. Sabia que existia algu-
na biblioteca o centre cultural amb 
el seu nom, però poc més. És una ver-
gonya, ho admeto, però és així.

–Hi haurà gent que descobrirà qui 
era i la seva impressionant història 
de perseverança amb aquest mun-
tatge dirigit per José Carlos Plaza. 
–Sí, però més enllà de la importàn-
cia de la figura de María Moliner i 
de les circumstàncies en què va es-
criure el seu diccionari, una tasca 
quixotesca, descobriran una atrac-
tiva aposta escènica. El seu autor, 
Manuel Calzada, que debuta en el 
teatre amb ella, planteja la història a 
partir de les visites d’ella, ja gran, al 
seu neuròleg arran de la seva pèrdua 
de memòria. De manera que ens en-

no és una obra d’intel·lectuals, do-
lors i guerra, sinó de vida, pulsió i 
intel·ligència. El que m’agrada del 
personatge és que és una dona diver-
tida, recurrent, sorneguera i sempre 
amb molt sentit de l’humor tot i les 
circumstàncies preocupants que li 
va tocar viure. 

–¿Connecta més amb l’exigència 
professional de María Moliner o amb 
la seva lluita en l’etern debat entre 
família i feina que encara persisteix 
entre les dones?
–Amb María Moliner, connecto amb 
tot. Ja voldria tenir jo la seva integri-
tat i el seu humor davant les dificul-
tats. Els seus fills van néixer entre fi-
nals dels anys 20 i principis dels 30 
i ella mai va deixar la seva professió 
sinó que la feina va augmentar. Va 
comptar amb el seu marit com a ali-
at, un intel·lectual de talla com ella, 
catedràtic de Física. Compartien un 
substrat humanista molt gran.

–¿Què opinaria María Moliner de les 
retallades en cultura?
–Que això és horrible. Jo no tinc pa-
raules, però a més de la cultura em 
preocupen la sanitat, l’educació i la 
vivenda. El Govern, en lloc de gestio-
nar els recursos i mirar pel bé comú, 
com és el seu deure, inverteix els di-
ners a rescatar els bancs, els autèn-
tics cafres que han propiciat aques-
ta situació. Aquesta casta política, 
i la de dretes especialment, ha des-
prestigiat la democràcia. Els polítics 
ja no serveixen la població sinó els 
seus interessos. No han vetllat amb 
rigor per la gent sinó pel parc immo-
biliari dels bancs. H
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dinsem en la seva vida a partir dels 
seus records, les seves idees i la rela-
ció amb el seu marit. 

–L’obra parla de la República i de 
l’Espanya franquista. 
–Mostra, amb salts en el temps, la vi-

da anterior de Moliner, com a bibli-
otecària i arxivera de la República, 
creadora del Pla Nacional de Biblio-
teques, i el seu treball per alfabetit-
zar els espanyols. Però se centra so-
bretot en la seva etapa de maduresa, 
quan treballava en solitari. L’obra 

treu a la llum a tota aquella gent que 
tenia un compromís ètic i moral, 
una generació que va quedar silenci-
ada i postergada després del triomf 
del franquisme. Van ser sufocats so-
ta un mantell de silenci injust, cru-
el, molt empobridor. Però, compte, 

33L’actriu Vicky Peña, a l’escenari del Romea que acull ‘El diccionario’.


