El Correllengua a les escoles
Idees per portar el Correllengua a les aules

El Correllengua a les escoles
Des de fa 19 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. Cada
any, centenars de viles i ciutats d’arreu del territori es mobilitzen per celebrar aquesta Festa Major de la
llengua i la cultura. La CAL és una de les principals entitats que promocionen el moviment, especialment
al Principat i a la Catalunya Nord.
L’escola pot ser un espai idoni per difondre l’esperit i el missatge del
Correllengua. Des de la CAL proposem un seguit d’activitats que cerquen la popularització del moviment dins l’entorn educatiu amb
l’objectiu de promoure la llengua des d’una vessant lúdica i enriquir,
al mateix temps, els continguts curriculars.



Al barri de Sants de Barcelona alumnes de diversos centres participen en la
construcció conjunta del mural gegant del Correllengua que cada any presideix
els actes. Imatge: Escola del Carme

Tot plegat per contribuir a fer més gran la Festa Major de la llengua
i la cultura catalanes!
Els continguts de les activitats proposades es poden consultar
al web de la CAL. Algunes estan pensades per treballar a classe
la figura i l’obra d’Ovidi Montllor, el personatge a qui se li dedica enguany el Correllengua.
Aquestes iniciatives són ben diverses i s’adrecen a alumnes de
totes les edats. En tots els casos, es treballa i es juga amb la
llengua, ja sigui a través de la creació de cal·ligrames amb fragments de les cançons d’Ovidi, la construcció d’una auca conjunta o la realització de debats al voltant del context en què
s’emmarquen les seves composicions.

Gràcies a la vostra col·laboració les iniciatives
es difondran, el moviment creixerà i tindrà
més unitat arreu del territori!



Si voleu realitzar activitats del Correllengua a les aules, agrairem que ens ho comuniqueu. Des de la CAL us oferirem el suport necessari per dur-les a terme. A més, en farem difusió per
tal d’engrescar altres escoles perquè s’animin a promoure el
vessant pedagògic del moviment.

Coincidint amb el vintè aniversari del seu
comiat, la CAL ha decidit dedicar el Correllengua 2015 a un dels artistes més versàtils
del país: el poeta, cantant i actor Ovidi
Montllor.

Els continguts de les activitats es poden consultar a:
www.cal.cat  Correllengua 2015  Documentació  Recursos per a les escoles
Estem a la vostra disposició per ampliar la informació, orientar-vos en la preparació de
les activitats i resoldre qualsevol dubte.
Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana
c. de Muntadas, 24-26 baixos
08014 Barcelona (Països Catalans)
934159002 - cal@cal.cat
www.cal.cat

@CAL_cat
www.facebook.com/cal.llengua.cat

CAL - Coordinadora d'Associacions
per la Llengua catalana
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Coneixem la vida d’Ovidi Montllor
1. Llegiu atentament la biografia d’Ovidi Montllor:

Ovidi Montllor i Mengual va néixer a Alcoi el 1942. La seva família, d'origen pagès,
feia temps que s'havia traslladat a ciutat per treballar a la indústria tèxtil. Des dels primers anys,
l'Ovidi, tal i com li deien els seus amics, pren consciència de les greus desigualtats que havia portat
la guerra civil, i ja el 1959 es té constància del seu ingrés al Partit Comunista d'Espanya. De la
mateixa manera, com a preludi a la seva trajectòria, destaca aviat com a actor, formant part des
del 1961 del Grup Teatral La Cazuela d'Alcoi. Aquesta primera experiència li serveix com a trampolí
per viatjar a Barcelona, on formarà part de diverses companyies teatrals a partir de l'any 1964. El
trobem al grup Pipironda o amb el CICF, fent Les noces de Fígaro. Més tard s'integra a les
companyies d'Adrià Gual i Núria Espert.
També durant aquests primers anys a Barcelona, Ovidi Montllor comença la seva carrera com a
cantant, primer posant música a temes de Salvador Espriu, Vicent Andrés Estellés i Joan SalvatPapasseit, entre molts altres autors; després escriu les seves pròpies lletres, tot i que mai deixa de
costat les enormes possibilitats que li ofereix la poesia catalana. Enregistra el seu primer disc l'any
1968 i el 1975 canta per primera vegada a l'Olympia de París, assolint ben aviat un dels objectius
més celebrats en aquells anys.
Si bé l'Ovidi se situa aviat al capdavant de la nova cançó catalana, la seva faceta com a actor,
sobretot al cinema, triga una mica més a donar els seus fruits. Potser la primera producció
d'importància a la qual participa és Furtivos (1975), de José Luís Borau, i poc més tard, el 1979, a La
verdad sobre el caso Savolta, un film que va marcar l'abans i el després del cinema d'aquells anys. A
partir d'aleshores es converteix en un rostre habitual a les pel·lícules de qualitat, destacant la seva
adscripció a un cinema compromès, amb el qual no sempre resulta fàcil obtenir l'aprovació d'un
poder polític i militar en plena transició: La portentosa vida del padre Vicente, de Carles Mira
(1978). També s'ha de recordar El llarg hivern, de Jaume Camino (1991), on fa una de les seves
millors interpretacions de les més de quaranta pel·lícules en què participa.
Com a escriptor, destaquen les seves lletres que ben sovint esdevenen poemes d'una qualitat molt
destacable. En va publicar dos reculls amb la literatura com a eix: Poemes i cançons, el 1978, i
Poemes i dibuixos, el 1985. Elogiat i prologat per grans escriptors catalans, entre ells Joan Fuster i
Montserrat Roig, el seu temps, potser contagiat per la celeritat d'aquella època de canvis, va
acabar massa d'hora, privant-nos molt aviat de la seva innegable capacitat artística i musical. Ovidi
Montllor, l'Ovidi, mor a Barcelona el març del 1995.
FONT: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
www.escriptors.cat

2. Dividiu el text per parts i feu grups per treballar els fragments. Cada grup farà un rodolí de la part
que li hagi tocat.
FIXA-T’HI: un rodolí és una estrofa de dos versos que, normalment, acompanya els dibuixos d’una auca.

3. Un cop confeccionat el rodolí, podeu fer un dibuix que l’il·lustri i exposar-los a classe. Entre tots,
haureu fet l’auca d’Ovidi Montllor!
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El meu poble Alcoi
 Llegeix atentament la lletra de la cançó El meu poble Alcoi, d’Ovidi Montllor.
Té costeres i ponts,
música de telers;
té muntanyes que el volten
i li donen fondor.
Allí fan ser un riu
aigües brutes de fàbriques;
allí fan nàixer boira
el fum brut sense ales.
Eiximeneres trauen
en prova de treball
d'un poble que l'ofeguen
ni que no mataran:
el meu poble Alcoi.
Poble d'història d'homes
que han volgut llibertat;
poble tossut i obert,
carrancs, clavillat.
Com un gall matiner
canta i alça la cresta,
com si el seu horitzó
fóra fora finestra.
Hi ha també un raconet
que només el sé jo,
ple de flors a l'estiu,
ple de flors a l'hivern.
El meu poble Alcoi.
Allí hi ha un campanar
que en guerra el van tombar
i que després l'han fet
calcat com era abans.
Per vergonya de tots
i beneït pel clero;
la vergonya de fer-te

anar al teu enterro.
I encara té una font
roja i fresca tostemps;
com ella dóna vida
la primavera mou
al meu poble Alcoi.
Allí fan unes festes
que a molts els dura un any
i que altres les esperen
sense pensar en el sant.
Són moros i cristians
que el cafè els fa germans;
sempre perden els moros
i guanyen els cristians.
Tants amos, tants obrers,
tan dolç i tan amarg;
ballen colors de festa
amb músiques i focs
al meu poble Alcoi.
Amb un Cantó Pinyó,
lloc de cita amb tothom;
amb el Barranc del Cinc
com dos braços oberts.
Allí hi ha una glorieta
que ensenyen als infants
i que els dóna cabuda
quan s'han cansat d'anar;
i els té fins que se'n van
al món millor que ens diuen;
rient pels qui li vénen,
plorant pels qui se'n van
va coneixent-t'ho tot
el meu poble Alcoi.

 Busca el significat de les paraules que desconeguis al diccionari. Si treballeu per grups, repartiuvos les paraules entre tots.
 Aquest poema descriu la vila natal d’Ovidi Montllor: Alcoi. Fes una descripció del teu municipi (si
t’hi atreveixes, pots fer-ho en vers!).
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Identifiquem els intrusos
 Aquesta biografia d’Ovidi Montllor conté 10 informacions errònies. Identifica els intrusos, busca
les dades correctes i comparteix-les amb la resta de companys:

Ovidi Montllau i Mengual va néixer a l’Argentina el 1942. La seva família, d'origen
pagès, feia temps que s'havia traslladat a ciutat per treballar a la indústria tèxtil. Des dels
primers anys, l'Ovidi, tal i com li deien els seus amics, pren consciència de les greus
desigualtats que havia portat la guerra civil, i ja el 1929 es té constància del seu ingrés al Partit
Comunista d'Espanya. De la mateixa manera, com a preludi a la seva trajectòria, destaca aviat
com a actor, formant part des del 1961 del Grup Teatral La Cazuela d'Alcoi. Aquesta primera
experiència li serveix com a trampolí per viatjar a Barcelona, on formarà part de diverses
companyies teatrals a partir de l'any 1964. El trobem al grup Pipironda o amb el CICF, fent Les
noces de Fígaro. Més tard s'integra a les companyies d'Adrià Gual i Núria Espert.
També durant aquests primers anys a Barcelona, Ovidi Montllor comença la seva carrera com
a pintor, primer posant música a temes de Salvador Espriu, Vicent Andrés Estellés i Joan
Salvat-Papasseit, entre molts altres autors; després escriu les seves pròpies lletres, tot i que
mai deixa de costat les enormes possibilitats que li ofereix la poesia xinesa. Enregistra el seu
primer disc l'any 1968 i el 1975 canta per primera vegada a l'Olympia de París, assolint ben
aviat un dels objectius més celebrats en aquells anys.
Si bé l'Ovidi se situa aviat al capdavant de la cobla catalana, la seva faceta com a actor,
sobretot al cinema, triga una mica més a donar els seus fruits. Potser la primera producció
d'importància a la qual participa és Furtivos (1975), de José Luís Borau, i poc més tard, el 1979,
a La verdad sobre el caso Savolta, un film que va marcar l'abans i el després del cinema
d'aquells anys. A partir d'aleshores es converteix en un rostre habitual a les pel·lícules de
qualitat, destacant la seva adscripció a un circ compromès, amb el qual no sempre resulta fàcil
obtenir l'aprovació d'un poder polític i militar en plena transició: La portentosa vida del padre
Vicente, de Carles Mira (1978). També s'ha de recordar El llarg hivern, de Jaume Camino
(1991), on fa una de les seves millors interpretacions de les més de quaranta pel·lícules en què
participa.
Com a escriptor, destaquen les seves lletres que ben sovint esdevenen poemes d'una qualitat
molt destacable. En va publicar dos reculls amb la literatura com a eix: Poemes i cançons, el
1978, i Poemes i dibuixos, el 1985. Elogiat i prologat per grans còmics catalans, entre ells Joan
Fuster i Montserrat Roig, el seu temps, potser contagiat per la celeritat d'aquella època de
canvis, va acabar massa d'hora, privant-nos molt aviat de la seva innegable capacitat artística i
musical. Ovidi Montllor, l'Ovidi, mor a Veneçuela el març del 2023.

Solucions: Ovidi Montllau i Mengual Ovidi Montllor i Mengual / Argentina Alcoi / 1929 1959 / pintor cantant / xinesa
catalana / cobla nova cançó / circ cinema / còmics catalans escriptors catalans / Veneçuela Barcelona / 2023 1995
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Treballs de recerca sobre la vida i l’obra d’Ovidi Montllor
 Una bona manera d’introduir el Correllengua en curs és proposar als alumnes la recerca
d’informació entorn la vida i l’obra de la figura a qui se li dedica el Correllengua. L’obra d’Ovidi
Montllor ofereix la possibilitat d’abordar la repressió franquista o la Transició, per exemple. En
aquest sentit, es poden organitzar grups de treball que analitzin alguna de les seves cançons, així
com cinefòrums al voltant de programes de TV i documentals que parlin de la seva figura. Al dossier
de recursos del Correllengua 2015 es poden trobar audiovisuals, exposicions i altres materials de
préstec que poden ajudar a dotar de contingut aquestes activitats.

La CAL ha editat una exposició sobre la vida i l’obra d’Ovidi Montllor. Aquest i altres materials estan a
disposició d’aquells col·lectius que organitzin activitats al voltant de la seva figura.

Mural sobre Maria-Mercè Marçal, elaborat per alumnes de Cunit
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L’ofici que més m’agrada
 L’Ovidi Montllor era un obrer de la paraula format en tota mena d’oficis. Home de poble que un
dia va anar a Barcelona per guanyar-se la vida i alhora fer d’actor. Al poema L’ofici que més
m’agrada, inclòs dins el disc Salvat-Papasseit per Ovidi, l’alcoià fa el seu particular homenatge a un
seguit d’oficis a través dels versos d’un dels seus poetes de capçalera: Joan Salvat-Papasseit.

Hi ha oficis que són bons perquè són de bon
viure,
mireu l'ésser fuster:
-serra que serraràs
i els taulons fan a miques,
i de cada suada deu finestres ja han tret.
Gronxada d'encenalls, et munten una taula;
si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert.
I caminen de pladamunt les serradures de color de mantega.
I els manyans oh, els manyans!
De picar mai no es cansen:
pica que picaràs i s'embruten els dits;
però fan unes reixes i uns balcons que
m'encanten
i els galls de les teulades
que vigilen de nits.
I són homes cepats
com els qui més treballin.
¿I al dic? Oh, els calafats!
Tot el Port se n'enjoia
car piquen amb ressò
i es diu si neix un peix a cada cop que donen
-un peix cua daurada, blau d'escata pertot.
Penjats de la coberta, tot el vaixells
enronden: veiéssiu les gavines
com els duen claror.

I encara hi ha un ofici
que és ofici de festa - el pintor de parets:
si no canten abans, no et fan una sanefa,
si la cançó és molt bella deixen el pis més
fresc:
un pis que hom veu al sostre
que el feien i cantaven:
tots porten bata llarga
de colors a pleret.
I encara més
si us deia l'ofici de paleta:
de paleta que en sap
i basteix d'aixoplucs.
El mateix fan un porxo com una xemeneia
-si ho volen
sense escales
pugen al capdamunt;
fan també balconades que hom veu la mar de
lluny
-els finestrals que esguarden tota la
serralada,
i els capitells
i els sòcols
i les voltes de punt.
Van en cos de camisa com gent
desenfeinada!
Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir
d'ulls!

També pots escoltar la interpretació d’aquest poema a través de l’enllaç següent:
https://www.youtube.com/watch?v=Lyyq66TKAbQ
 L’Ovidi Montllor afirmava haver tingut fins a 36 oficis diferents. Series capaç de trobar totes les feines
que va fer al llarg de la seva vida?
 Et convidem, finalment, a fer un vers que parli de l’ofici que més t’agrada a tu! T’hi atreveixes?
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Il·lustrem fragments d’Ovidi
 Us proposem que il·lustreu un fragment d’alguna de les cançons d’Ovidi. Trieu el vers que més us
agradi i dibuixeu allò que us suggereixi! Després, podeu exposar tots els vostres dibuixos a classe.
Us proposem algunes de les cançons que es podrien convertir en il·lustracions:
- Autocrítica i crítica
- Cançó de llaurador
- El meu poble Alcoi
- La fera ferotge
- La samarreta
- Les meves vacances
- Serà un dia que durarà anys
- Sol d’estiu
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La fera ferotge
 Una de les cançons més emblemàtiques d’Ovidi Montllor és La fera ferotge, una faula
sorneguera sobre la repressió franquista:

https://www.youtube.com/watch?v=osvATBFJhns
Un cop visualitzat el vídeo, podeu comentar amb els companys i companyes a què es refereix
l’Ovidi quan fa referència a la figura de la fera i què representa la gàbia.
A continuació, podeu posar a debat els greuges que la repressió franquista provocava dins l’àmbit
de la política, la llengua, la societat o l’art en l’època que l’Ovidi interpretava aquesta cançó.
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Recitem Ovidi
 Us proposem fer un recital de cançó dedicat a Ovidi Montllor. Cada classe o grup triarà una
cançó de l’Ovidi, la prepararà —podeu utilitzar algun instrument de suport, o buscar la melodia
d’alguns dels temes— i l’interpretarà a la resta de companys. Aquest concert també es pot incloure
a la programació del Correllengua!
A continuació us fem algunes propostes de cançons que podeu interpretar o recitar:
- Ai! Senyor quin món
- Bon vent i barca nova
- Cançó de llaurador
- El desesperat
- L’escola de Ribera
- La fera ferotge
- La samarreta
- Lliçó de sumes i verbs
- M’aclame a tu
- Perquè vull
- Serà un dia que durarà anys
- Sí senyor
- Tot explota pel cap o per la pota
- Va com va
Totes aquestes lletres es poden trobar a la xarxa.
 Una altra opció és organitzar un recital poètic, i fer lectures dramatitzades de les seves cançons.
 També podeu enregistrar un vídeo en què cadascú de vosaltres reciti un fragment d’alguna de
les seves composicions. Vegeu el vídeo que van enregistrar els alumnes de català del Centre de
Normalització Lingüística del Prat de Llobregat: https://www.youtube.com/watch?v=Gjo0R_Yr_TE

El Correllengua a les escoles

www.cal.cat

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana

Cal·ligrames
 Un cal·ligrama és un tipus de poema visual. És un text —de vegades tan sols una frase o
paraula— generalment poètic, en què s'utilitza la disposició de les paraules, la tipografia o la
cal·ligrafia per tal de representar el contingut del poema. Les paraules que componen el poema
dibuixen o formen un personatge, un animal, un paisatge o qualsevol objecte imaginable.
En aquesta activitat proposem convertir en cal·ligrama algun fragment d’Ovidi Montllor. A
continuació s’inclouen algunes propostes:

El món no avança: gira.
Fragment de Bon vent i barca nova

Vam viure un món preciós. Perquè vull!
Perquè tinc ja ganes de viure'l!
Fragment de Perquè vull

Com un gall matiner
canta i alça la cresta,
com si el seu horitzó
fóra fora finestra.

Tot comença en un mateix!
Fragment de Perquè vull

Fragment de El meu poble Alcoi

Un més un
són dos.
Dos més un
són tres.
Tres més un
són quatre.
Doncs, xiquets,
no deixem
que ho faça un altre.

Dic ben alt que parle català
i ho faig a la manera de València.
Fragment de La cançó del cansat

Per senyera, senyors, quatre barres.
Per idioma, i senyores, català.
Per condició, senyors, sense terres.
Per idea, i senyores, esquerrà.
Fragment de La cançó del cansat

Fragment de Lliçó de sumes i verbs

Jo sóc fill de família molt humil,
tan humil que d'una cortina vella
una samarreta em feren. Vermella.
D'ençà d'aquesta samarreta,
no he pogut caminar per la dreta.
Fragment de La samarreta

Ja no ens alimenten molles,
ja volem el pa sencer
Fragment de Tot explota pel cap o per la pota

Les ciutats seran rius plens de gent.
Floriran flors i cants i alegries.
Floriran crits i cors i paraules.
Fragment de Serà un dia que durarà anys

Així a les nits,
amb la quietud
vindrà la música.
Fragment de Les meves vacances

Tant com estime la terra, ai mare,
i no vull ser llaurador, ai mare,
jo no vull ser llaurador.
Fragment de Cançó de llaurador
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Hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s’escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no
li agrada que es parle, s’escriga o es pense”.
El cel blau ens dona pau
i el cel gris dóna matís
a la vida quotidiana.
I l'amor dóna calor
i l'hivern porta fredor
si no tens abric de llana.
Fragment de Xafarderies

Jo sóc l'artista. El cantant. El pallasso.
Fragment d’Autocrítica i crítica

 Un cop fets els cal·ligrames, podeu exposar-los a classe!
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Creem endevinalles
 Us proposem que creeu endevinalles. Per fer-ho, penseu en allò que voleu convertir en enigma
—un mitjà de transport, un aliment, un animal—. A continuació, cal pensar en l’enunciat, que serà
un rodolí. Per això, podeu pensar adjectius que descriguin aquell objecte/ésser/acció —quina mida
té, de quin color és, per a què serveix...—. Finalment, només caldrà muntar l’enunciat de manera
que quedi ben divertit!
A continuació trobareu alguns exemples d’endevinalles:
Cua blanca,
cos lluent.
Va de pressa
i sembla lent

He nascut per no estar quiet
i seguir-te arreu on vas.
Vull que em miris, que m’escoltis
i em grapegis, si és el cas.

SOLUCIÓ: l’avió

SOLUCIÓ: El mòbil

Proposta de procediment per crear les endevinalles:
- En petits grups, es responsabilitzen de definir dos o tres objectes.
- Poden pensar primerament quines accions es fan amb ells; després, amb quins altres objectes
s’assemblen (encara que sigui metafòricament). Finalment, proposen una o dues frases que formin
l’endevinalla.
Exemple: el metro d’una ciutat
Reflexions prèvies: En surt i hi entra molta gent en cada estació. Fa molts viatges de pocs minuts. A
dins, a les hores punta, la gent va com en una llauna de sardines. Hi va molta gent, està molt junta,
molt junta, però no es diuen res. Tots van a llocs diferents però fan el mateix camí. A cada estació,
el metro sembla un drac que vomiti gent, etc.
Proposta d’endevinalla:
No anem al mateix lloc
però fem el mateix camí,
Juntets, ben juntets;
calladets, ben calladets.
Ara correm cap allà;
i ara ens parem aquí.
 Quan hagueu acabat de preparar les endevinalles, podeu comprovar si els vostres companys i
companyes saben quina és la solució!
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Paraules viatgeres
 Descobrir la història de les paraules que usem cada dia no sols satisfà la nostra curiositat; també
ens fa conscients del seu valor. Jordi Esteban, professor de català i escriptor, ofereix una xerrada
interessant i entretinguda que ajudarà als menuts —i als que no ho són tant— a prendre
consciència del valor de les paraules.
En la xerrada, es posa de relleu la rellevància que té l’obra de l’etimòleg Joan Coromines, atès que
ens fa conscients de la vàlua que tenen les paraules i les expressions de la llengua catalana. Es
mostra a partir d’exemples com els nostres mots són portadors de l’experiència humana de les
generacions que ens han precedit i com ens correspon mantenir i fer créixer aquest llegat per a les
generacions que ens seguiran. A continuació trobareu una mostra:
Quan veiem que algú ha fet una cosa de manera irreflexiva i pensem que hi hauria
d’haver posat més atenció, li podríem dir: —Noi, mira-t’hi una mica més una altra
vegada! No facis les coses a la babalà, que així no anem enlloc!
Com ho defineix el diccionari? A la babalà: Sense posar l’atenció, el seny, necessaris en
allò que hom fa. Parla sempre a la babalà, sense pensar el que diu. Ha obrat a la
babalà: ja es penedirà algun dia de no haver anat més amb compte a mirar el que feia.
D’on ve això de fer les coses a la babalà, és a dir, de qualsevol manera? Doncs ens ve
del temps que aquesta terra que ara és Catalunya estava habitada pels musulmans. Ja
fa més de mil dos-cents anys. Resulta que aquestes paraules, A la babalà, eren les que
responia molta gent quan els pidolaires els demanaven almoina. A la babalà, en àrab,
significa ‘a la porta d’Alà’. Venien a dir-li al pidolaire: vés a demanar a una altra porta,
a la d’Alà, per exemple. Denotava que no calia parar gaire atenció a la persona que
demanava. D’aquí el significat actual, referit a la irreflexió amb què sovint fem les
coses.

Quin és l’origen de la paraula anorac?
1. Prové del rus i significa ‘pell de ren’ per l’abrigall fet amb la pell d’aquest mamífer,
típic de les zones més nòrdiques del país, especialment Mongòlia.
2. És una paraula àrab que vol dir ‘capa’ o ‘mantell’, pròpia dels habitants de la
serralada de l’Atles.
3. Ve, a través del francès, de la llengua dels esquimals, l’inuit, i es correspon amb el
terme ‘anoraaq’, que fa referència al vent.
SOLUCIÓ: Opció 3

Més informació i contacte: cal@cal.cat - 934159002
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Els follets cercaparaules
 Els follets cercaparaules és un conte que presenta el català com a eina de comunicació i de
preservació de la identitat col·lectiva, amb l’objectiu de difondre l’ús i l’estima per la llengua entre
el més menuts. És una història curta, divertida i creada originalment per a ésser interpretada amb
titelles. També es pot representar amb actors o ésser explicada en format conte. La CAL disposa del
text original i dels materials per a la representació (contacte: cal@cal.cat; 934159002).

Fragment dels follets cercaparaules
Cargols i cargolins, mira quantes paraules que trobo! Cel blau, núvols, ocells, sol... m’han
costat tant de trobar que ja ha sortit la lluna. Mira! Una altra paraula, “lluna”, i amb la lluna
surten els “estels”. Què més surt per la nit? Sí, sí, tot això també hi surt, però jo volia dir que
de vegades hi ha pobles i llocs on surten ratpenats. Que sabeu què són, els ratpenats? Que
aixequin la mà els que sàpiguen què són els ratpenats. Caram, que bé, quants nens i nenes
saben què són els ratpenats. I com són els ratpenats? Són rates amb ales i orelles petites molt
dretes. I sabeu com dormen? Penjats d’un arbre de cap per avall!”

 Aquesta història es pot adaptar al format que convingui. Per exemple, els alumnes més grans
poden explicar-la als més petits.
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Els ambaixadors del Correllengua
 L’escola pot acollir els ambaixadors del Correllengua, els personatges que expliquen als alumnes
en què consisteix el Correllengua, anuncien els actes programats i conviden a participar de la festa.
Al barri de Sants de Barcelona aquesta figura recorre cada any 12 escoles i anuncia l’arribada del
Correllengua als alumnes d’infantil, primària i secundària.
La CAL disposa d’un guió que pot servir de base d’aquesta representació (contacte: cal@cal.cat;
934159002).

Diverses escoles del barri de Sants de Barcelona reben la visita dels
ambaixadors del Correllengua. Imatge: Escola Lloret.
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Creació del mural gegant del Correllengua
 Es tracta de construir col·lectivament un mural gegant amb la imatge del cartell del Correllengua
en curs. Prèviament, el cartell s’ha dividit en 144 fragments de mida DIN A3 que es numeren i es
distribueixen entre els alumnes de diferents classes. Cada tros del cartell es treballa dins l’aula de
plàstica i els alumnes l’omplen del color pertinent amb diferents materials (paper de seda,
plastilina, pintures...). Quan arriba el Correllengua s’uneixen les diferents parts i es construeix, així,
el gran mural que presideix els actes de celebració.

El Correllengua del barri de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta organitza des de fa anys aquesta activitat,
en la qual hi participen diverses escoles de la zona.

Imatges: Escola Jaume I.
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Trencaclosques dels Països Catalans
 El trencaclosques dels Països Catalans és un dels recursos més utilitzats en el marc del
Correllengua perquè els més petits es diverteixin mentre coneixen la geografia del territori. Consta
de 117 peces de 30x30 cm cadascuna, que dibuixen el mapa comarcal del domini lingüístic de la
llengua catalana.
La CAL posa a disposició de les escoles aquest recurs (contacte: cal@cal.cat; 934159002).

Mida del trencaclosques muntat: 3,9m x 2,7m
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Altres activitats que es poden fer a l’aula

A través del projecte Empentallengua, al web de la CAL es poden consultar més d’una vintena de
propostes que poden implementar-se dins l’entorn de l’escola. Per exemple:
 Joc gegant de l’Scrabble: adaptació de l’Scrabble a gran escala. El joc de taula passa a ser una
partida popular en què cada participant incorpora una paraula en un tauler gegant, intentant
aconseguir la màxima puntuació.
 Concurs de microrelats: organització d’un concurs de relats curts de temàtica lingüística, amb la
finalitat d’afavorir, a través del relat, la reflexió sobre l’ús de la llengua, la realitat lingüística del
país, els drets i les reivindicacions lingüístiques.
 Concurs d’identificació d’errors ortogràfics, castellanismes i barbarismes de l’espai públic.
 Paraules de casa: recopilació i exhibició d’aquelles paraules pròpies d’una vila o regió que hagin
caigut en desús, amb l’objectiu de preservar i posar en valor la riquesa lingüística local.

Aquestes i altres iniciatives es poden trobar al web de la CAL:
www.cal.cat  Empentallengua  Material  Dossier Empentallengua

