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Un sentit homenatge a Ovidi Montllor, tret de sortida del Correllengua
El moviment, que arriba a la seva dinovena edició, recorrerà fins al 7 de novembre centenars de ciutats, viles i barris d'arreu dels
Països Catalans
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Toti Soler recordant Ovidi Foto: CAL

La Vila de Gràcia ha estat l'indret escollit per arrencar el Correllengua 2015. Un dels barris de més efervescència cultural i reivindicativa de Barcelona però també
lloc d'acollida d'Ovidi Montllor. El moviment ha volgut retre homenatge a l'artista alcoià amb motiu del vintè aniversari de la seva mort. El primer escenari de l'acte
ha estat el Centre Cultural La Violeta, on s'han explicat els objectius del Correllengua d'enguany, que vol incidir en l'accés al món de l'escola. En un parlament
emotiu i farcit d'anècdotes, Toti Soler ha glossat l'Ovidi Montllor músic, mentre que el diputat de la CUP, David Fernández, s'ha centrat en la part social i política de
l'homenatjat.
Aquesta primera part també ha comptat amb la recitació de versos i un petit concert d'acordió diatònic. La directora general de Política Lingüística de la Generalitat,
Ester Franquesa, ha estat l'encarregada de clourela en una intervenció on ha remarcat el paper fonamental de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua
Catalana (CAL) com a entitat de foment de l'ús de la llengua.
Tot seguit, el Correllengua s'ha traslladat a pocs metres, en concret a la plaça de la Vila de Gràcia, on han intervingut Aleix Cardona, membre de Som Països
Catalans, i Raimundo Viejo, nou regidor del districte de Gràcia per BComú. Seguidament, Jaume Calatayud i Vicente Monera han interpretat l'espectacle
"poèticomusical" 'Memòria Viva', que ha fet un repàs a la vida i l'obra de Montllor. Finalment ha arribat el tradicional moment de la lectura del Manifest del
Correllengua. El president de l'Orfeó Gracienc, Ramon Botet, ha estat l'encarregat de llegir el text d'enguany, elaborat pel sociòleg Salvador Cardús.
A partir d'avui i fins el 7 de novembre, el moviment recorrerà centenars de viles, pobles, barris i ciutats d'arreu del territori i recordarà els vint anys "de vacances"
d'Ovidi Montllor. Ja fa 19 anys que el Correllengua treballa per a 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 promouen el moviment.
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