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El Correllengua enceta l’edició 2015 amb un homenatge a Ovidi Montllor. Llengua catalana. Generalitat de Catalunya

Dilluns, 06 de juliol de 2015

El Correllengua enceta l’edició 2015 amb un homenatge a Ovidi Montllor
El Correllengua 2015 va obrir aquest
dissabte, 4 de juliol, la dinovena edició amb
un homenatge a l’artista alcoià Ovidi Montllor
que va tenir lloc a la Vila de Gràcia, on
Montllor va passar bona part de la seva
vida.
El Centre Cultural La Violeta va acollir la
primera part de la celebració durant la qual
el coordinador nacional del Correllengua,
Marc Prohom, va presentar els actes de
l'edició 2015 tot destacant la voluntat
d’apropar aquest moviment cívic al món de
l’escola. També hi van intervenir Toti Soler,
que va que va compartir amb els assistents
anècdotes viscudes amb Montllor, i el diputat
de la CUP, David Fernandez, que va
repassar la figura d’Ovidi en el seu vessant
més social i polític. La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, va cloure la primera part de l’acte
remarcant el paper de la CAL i del Correllengua en el foment de la llengua catalana.
La celebració va seguir a la plaça Vila de Gràcia ambels parlaments del regidor del Districte de Gràcia, Raimundo
Viejo, i del membre de Som Països Catalans Aleix Cardona. A continuació va tenir lloc l’espectacle poèticomusical
Memòria Viva, que ofereix un repàs a la vida i l’obra de Montllor, a càrrec de Jaume Calatayud i Vicente Morera.
L’acte es va tancar amb la lectura del Manifest del Correllengua per part del president de l’Orfeó Gracienc, Ramon
Botet. En aquesta ocasió el text ha estat elaborat pel sociòleg Salvador Cardús.
El Correllengua recorrerà diferents indrets del territori fins el 7 de novembre, data en la qual tindrà lloc l’acte de
cloenda.
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