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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

CULTURA (/ACTUALITAT/CATEGORIA/CULTURA) 11.07.2014 09.45 h

(/imatges/noticies/correllengua2014-1.jpg)

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 Correllen gu a

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
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Configuració (u/edita/perfil#comentaris)

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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Ivars d'Urgell (ACN).- El 18è Correllengua ha arrencat aquest dissabte a Ivars d'Urgell (Pla
d'Urgell), la vila natal de l'escriptora Maria Mercè Marçal, a qui s'ha decidit homenatjar. Durant
tot el dia la població ja ha acollit un record a l'autora amb una ofrena floral, una exposició i la
teatralització de poemes seus. També hi ha hagut una cercavila, i ja a la tarda, l'encesa de la
flama del Correllengua, a més 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.

ETI QUETES D 'A QUESTA  NOTÍ CI A

Cultura/Festa i cultura popular, Llengua

Catalunya, Ponent
Pla d'Urgell

correllengua, consulta, 9-n, maria mercè marçal
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El portal de l'ACN utilitza cookies per oferir una millor experiència de navegació. Al navegar pel web, acceptes l'ús de les cookies. Pots consultar la nostra política de
cookies aquí.
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12.07.2014 - 17.56 h

El Correllengua encén la f lama a I vars d 'Urgell en record de Maria
Mercè Marçal
Durant tot l'estiu desenes de poblacions de par la cata lana acolliran actes festius
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Durant tot el dissabte es van realitzar activitats en record de Maria Mercè Marçal

La memòria de Maria Mercè Marçal acompanyarà el Correllengua
2014
terr itoris.cat/Anna Solsona - 14 Juliol 2014 - 14:11 h.

El

Correllengua 2014 va posar-se en marxa aquest dissabtel a Ivars d’Urgell, poble natal de l’escriptora Maria Mercè
Marçal, a qui es va homenatjar. 

La Coordinadora d’Associacions per  la Llengua Catalana (CAL) i la Fundació maria-mercè Marçal  van
donar el tret de sortida al Correllengua 2014, aquest dissabte a Ivars d’Urgell. Aquest acte té com a principal
objectiu fomentar  la cultura i la llengua catalanes, però enguany, a banda d’això també vol sumar-se als
esdeveniments que donen suport a la celebració de la consulta del 9N i a la commemoració del Tricentenari.
Aquesta vegada el Correllengua se celebra en record de l’escriptora Maria Mercè Marçal.

A banda de l’encesa de la flama, al llarg del dia també van haver-hi altres activitats com ara la teatralització
d’alguns poemes de l’escriptora, un passeig pels diferents espais simbòlics de la seva vida o una ofrena
floral.

Les activitats principals van tenir lloc a la tarda. Entre aquestes cal destacar l’espectacle poètic-musical Tres voltes
rebel de Vicente Monera i Jaume Calatayud o el parlament de Josep Borrell, antic director de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs. Vicent Partal va estar l’encarregat de llegir el manifest.
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La festa va finalitzar amb una visita a l’Estany d’Ivars i Vila-sana i un sopar popular . El Correllengua
continuarà en més de 300 pobles amb el lema Llengua, Cultura i Llibertat i finalitzarà a Perpinyà el 8 de
Novembre. 

Podeu veure aquesta notícia en www.territoris.cat: http://www.territoris.cat/articulo/cultura/memoria-maria-merce-marcal-acompanyara-
correllengua-2014/20140714123207012804.html
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