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La flama del 18è Correllengua s'encén aquest
dissabte a Ivars d'Urgell
Aquesta setmana s'han presentat els actes d'aquesta nova edició que
enguany homenatja a l'escriptora Maria Mercè Marçal
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La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL (http://www.cal.cat)) i la

Fundació Maria-Mercè Marçal (http://www.fmmm.cat/) s'ha agrupat per coordinar els
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actes del Correllengua 2014 (http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?

id=29), que recorrerà el país per homenatjar l'escriptora ponentina. El tret de sortida

serà demà a la població natal de Marçal, Ivars d'Urgell.

Durant tot el dia, la vila estarà farcida d'activitats en record a la poetessa, com ara una

ofrena floral allí on descansa, un lectura de poemes, o una passejada literària pels espais

on va viure. Els actes centrals es reserven a la tarda amb l'espectacle poeticomusical

"Tres Voltes Rebel" de Vicente Monera i Jaume Calatayud, la lectura del Manifest del

Correllengua 2014 escrit pel periodista i director de VilaWeb Vicent Partal, i el parlament

de Josep Borrell, filòleg i antic director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. El dia acabarà

amb una doble activitat: visita a l'estany d'Ivars i gresca i xerinola amb la festa de l'esport

i el sopar popular.

A banda de retre homenatge a la figura i l’obra de Maria-Mercè Marçal, aquest 2014 el

Correllengua se sumarà als actes de suport a la celebració de la consulta del proper 9N i

la Commemoració del Tricentenari. Aquests eixos s’afegeixen a les tradicionals activitats

festives i reivindicatives entorn la unitat de la llengua.

Com cada any, la CAL posa a disposició dels organitzadors de Correllengua un ampli

ventall de recursos i materials, amb l'objectiu de facilitar la seva tasca. Enguany

destaquen dues exposicions de nova creació: No volem que la revolució ens neixi morta,

que repassa l'acció

feminista i política de Maria-Mercè Marçal, i 1714: el català, ahir, avui i demà. Et prenc la

paraula, sobre les vicissituds de la llengua en els darrers 300 anys. Paral·lelament, també

es pot accedir a diversos audiovisuals sobre aquestes dues temàtiques, així com a un

recull   d'espectacles i actuacions vinculats a la llengua i al país.

El Correllengua

Des de fa 18 anys, el Correllengua treballa per a la difusió de l'ús de la llengua i la

promoció de  la cultura popular de les terres de parla catalana, des d'una aposta lúdica,

festiva, participativa i transversal. La CAL és una de les principals entitats que

promocionen el moviment, especialment al Principat i amb col·laboracions amb les

organitzacions nord-catalanes.

El Correllengua que s'enceta demà ja té alguns punts confirmats de parada, com

http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=29


11/7/2014 La flama del 18è Correllengua s'encén aquest dissabte a Ivars d'Urgell - Racó Català

http://www.racocatala.cat/noticia/34317/flama-18e-correllengua-sencen-dema-ivars-durgell 3/8

 188 (http://www.racocatala.cat/noticia/34317/flama-18e-correllengua-sencen-dema-ivars-durgell)

  0 (http://www.racocatala.cat/noticia/34317/flama-18e-correllengua-sencen-dema-ivars-

durgell#comentaris) � 5 (http://twitter.com/home?status=La flama del 18è Correllengua s'encén aquest

dissabte a Ivars d'Urgell http://www.racocatala.cat/noticia/34317/flama-18e-correllengua-sencen-dema-

ivars-durgell)  � 18 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=http://www.racocatala.cat/noticia/34317/flama-18e-correllengua-sencen-dema-ivars-durgell)  � 1

(https://plus.google.com/share?url=http://www.racocatala.cat/noticia/34317/flama-18e-correllengua-

sencen-dema-ivars-durgell)

Afegeix el teu comentari ❞  Cita el comentari a la resposta
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Palafrugell (25 de juliol), Barcelona (27 de setembre a Sarrià i el 17 i d'18 d'octubre a

Gràcia), Perpinyà (8 de novembre) o Figueres (9 de novembre).

  2014 (/etiqueta/2014)  correllengua (/etiqueta/correllengua)

maria mercè marçal (/etiqueta/maria+merce+marcal)
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Inicia sessió

Per deixar un comentari has d'estar registrat a la web, i has d'haver iniciat sessió.

Ja estàs registrat? Inicia sessió (u/entrada).

No recordes la contrasenya? Recupera-la (u/recupera).
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