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El Correllengua 2014 encén la seva flama a Ivars
d’Urgell
El 18è Correllengua va arribar ahir a Ivars d’Urgell, la vila natal de l’escriptora Maria
Mercè Marçal, a qui s’ha decidit homenatjar.
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Escòcia i Catalunya
Durant tot el dia la població ja va acollir un record a l’autora amb una ofrena floral, una exposició i la teatralització
de poemes seus. També hi va haver una cercavila, i ja a la tarda, l’encesa de la flama del Correllengua, a més
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d’un passeig pels diferents espais simbòlics de la vida de Maria Mercè Marçal. Aquest any el periodista Vicent
Partal ha estat l’encarregat d’elaborar el manifest reivindicatiu. Aquesta ha estat l’obertura oficial del Correllengua
que inclourà 200 actes arreu de Catalunya i 150 a fora durant tot l’estiu.
A Ivars d’Urgell també s’hi ha organitzat l’espectacle poeticomusical “Tres Voltes Rebel” de Vicente Monera i
Jaume Calatayud i el parlament de Josep Borrell, filòleg i antic director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la festa de
l’esport, la visita a l’estany i el sopar popular.

Lo más visto
La Fira de Lutiers de Cervera exposarà un violí

El president de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, Pep Ribas, va destacar que a banda de
retre homenatge a la figura i l’obra de Maria Mercè Marçal, aquest 2014 el Correllengua se suma també 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 reivindicatives entorn la unitat de la llengua. Per això aquest any el
Correllengua inclou l’exposició 1714: el català ahir, avui i demà, que parla de les vicissituds
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