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Barcelona ciutat

New Year’s Brunch. Celebració inter-
nacional de la escultura contemporà-
nia que es fa simultàniament a diver-
ses ciutats europees.
Fundació Antoni Tàpies. Aragó, 255
(11 hores).

Festa major del barri de Sant Antoni.
Al programa d’avui hi trobem entre
d’altres activitats una invitació a ba-
llar country (11 h, av. Mistral / Calà-
bria), una cercavila a càrrec dels
grups i figures de cultura popular del
barri (11.30 h, Comte d’Urgell / Ta-
marit) i el Correfoc Infernal (19 h, Jar-
dinets de l’Alguer).
www.barrisantantoni.info

Sant Sebastià. Cants de missa i con-
cert a càrrec de la Coral Canticorum.
Església Sant Sebastià. Viladrosa, 96
(12 hores).

Vermut-concert. Vetllada amenitzada
per Xavi Maureta Animals Exòtics. En
Xavi Maureta és un reputat bateria
que, acompanyat per Bartolomeo Ba-
renghi i José Alberto Medina, oferirà
estàndards de jazz i cançó napolitana.
La Confiteria. Sant Pau, 128 (13 h).

Museu de la Música. Alumnes de l’Es-
muc interpreten música en directe a
les sales del museu. Gratuït.
Museu de la Música. Lepant, 150 (de
17 a 19 hores).

50è Concurs Internacional de Cant
Francesc Viñas. Concert final a càrrec
dels premiats, amb la Orquestra Sim-
fònica del Gran Teatre del Liceu dirigi-
da per Gueràssim Voronkov. Es lliura-
ran els guardons.
Gran Teatre del Liceu (18 hores).

XIV Cicle de Clàssica a Les Corts. Con-
cert a càrrec de M. Teresa Serra, pia-
no, i Mercedes Rubio, castanyoles. In-
terpreten obres de Turina, Falla i
Mompou.
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blan-
ca, 1-3 (18 hores). 5 euros.

Diumenges clown. Cabaret amb
Fanny Giraud, Danilo Fancelli, Miner
Montell, El Gran Dimitri i Ameno.
Almazen. Guifré, 9 baixos (21 hores).
7 euros.

Barcelona

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
40è aniversari de l’Escola Municipal
de Música. Concert a càrrec de la co-
ral Teen Star Voices.
Casa de Cultura Robert Brillas. Àngel
Guimerà, 38 (12.30 hores).

SÚRIA (Bages)
Sant Sebastià. En el marc de la festa
major d’hivern hi haurà una cercavi-
la amb grups i elements folklòrics lo-
cals (12 h), audició i ball de sardanes
amb la Cobla Súria (12.30 h, plaça
Sant Joan) i representació de l’obra
de teatre Nit de ràdio 2.0, de Cristina
Clemente, a càrrec del grup de teatre
del Foment Cultural de Súria (18 h,
teatre del Foment Cultural).
www.suria.cat

TERRASSA (Vallès Occidental)
Cyrano de Bergerac. Representació
d’aquesta obra d’Edmond Rostand,
dirigida per Oriol Broggi i protagonit-
zada per Pere Arquillué. 25 euros.
Teatre Principal (18 hores).

Girona

SANTA PAU (Garrotxa)
Fira de Sant Antoni-La Fira del Fesol.
Festa al voltant del producte més co-
negut del poble, el fesol de Santa
Pau, que estarà plena d'activitats
complementàries. El producte convi-
dat d'aquest any a la festa és la calço-
tada de Valls.
www.santapau.cat

Tarragona

LA BISBAL DEL PENEDÈS (Baix Pened.)
Festamajor d’hivern. Concert de festa
major a càrrec del Trio Thali (flauta,
violoncel i piano).
Església Santa Maria (18.30 hores).

VILA-SECA (Tarragonès)
Tradicional Cós de Sant Antoni. Avui se
celebra aquest element festiu tradi-
cional d’interès nacional amb para-
des d’artesans (11 h), exhibició
eqüestre de la unitat muntada de la
Guàrdia Urbana (11.30 h), i curses
de cavalls pura sang anglesos
(12.30, 13 i 13.30 h).
Circuit hípic del Parc de la Torre d’en
Dolça, Raval de Mar.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
esprés de triomfar
a Madrid, on va
prorrogar les se-
ves funcions, El

diccionario arriba a Barcelona,
al teatre Romea. I ho fa amb

Vicky Peña con-
vertida en María
Moliner, la silenci-
osa i infatigable au-
toradelmonumen-
tal Diccionario de
uso del español, que li va supo-
sar llargs anys de feina... a ca-
sa seva. I és que Moliner va
ser represaliada pel franquis-
me després d’haver estat l’en-
carregada de realitzar el Pla
de Biblioteques de la Repúbli-
ca i de crear biblioteques po-
ble a poble. I en aquest sentit,

explica Peña, l’obra, “a través
d’aquesta dona de cultura i tre-
balladora, obre el teló de fons
d’un marc històric que se’ns
ha amagat: el treball de gent
magnífica que va quedar es-
troncat de manera brutal. És
una reivindicació d’aquesta
feina callada i seriosa”.

De fet, Peña as-
segura que aques-
ta obra la va
enamorar perquè
“com a actriu
m’atreia un perso-

natge amb moltes facetes, pe-
rò també perquè em va atreu-
re la persona, una grandíssi-
ma desconeguda, fascinant,
una dona de cultura en una
època on el treball cultural de
tota una generació va quedar
anul·lat pel franquisme”. I, as-
senyala, “lluitant contra això,

María Moliner, als anys cin-
quanta, es va decidir a fer un
diccionari perquè el de l’Aca-
dèmia –on no la van deixar en-
trar– li semblava incomplet i
tendenciós”.

Però la peça, escrita pel gra-
nadí Manuel Calzada i dirigi-
da per José Carlos Plaza, i on

Peña comparteix escenari
amb Lander Iglesias i Helio
Pedregal, aborda els últims
anys de la vida d’aquesta dona
d’origen humil, abandonada
pel pare a l’adolescència, mo-
desta, ambmolt d’humor ima-
re de quatre fills, també d’una
altra manera molt diferent:
precisament ella, que pretenia
agafar al vol totes les paraules
de la vida, patirà una arterio-
esclerosi cerebral que, a poc a
poc, començarà a buidar-la de
mots.c

Lander Igle-
sias i Vicky
Peña en una
escena d’El
diccionario,
al Romea
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]Vicky Peña es transforma en María Moliner a ‘El diccionario’, una
obra de Manuel Calzada dirigida per José Carlos Plaza que ha fet el
salt del Teatro de la Abadía de Madrid al Romea barceloní. Al costat
de Lander Iglesias i Helio Pedregal, Peña recrea els últims anys de la
fascinant autora del ‘Diccionario de uso del español’

‘EL DICCIONARIO’
Teatre Romea

Hospital, 51. Barcelona
Fins al 10 de febrer

www.teatreromea.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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