El Maresme

Manifest 2010

Manifest Correllengua 2015
Tots sabem que la llengua catalana és el fil d’acer que cus el
nostre passat amb el nostre futur, que teixeix tota una història
de resistència nacional, que broda un territori de més de 70.000
kilòmetres quadrats i gairebé 15 milions d’habitants repartits en
quatre –i aviat cinc- estats diferents. I, per damunt de tot, sabem
que la llengua catalana és la que ens fa realment únics al món.
Tota la resta del que ens caracteritza, són petites variacions sobre el que és comú a la resta d’humanitat.
En canvi, ningú no sap ben bé com és que la llengua catalana,
una “estructura” material i espiritual que fa més de tres-cents
anys que no disposa d’un estat fort ni d’un exèrcit per defensar-se, s’ha mantingut tan viva. És cert que amb força precarietat, moltes intermitències i duríssimes interferències, a vegades ha tingut tota l’escola amb els seus mestres al costat. Ha
disposat de grans poetes, novel·listes, científics i de bellíssimes
cançons que l’han universalitzat. Ha comptat amb alguns governs i un grapat de funcionaris que l’han reivindicat amb tota la
seva força, certament, molt limitada. I, això sí, ha tingut un munt
d’experts que entre tots l’han protegit, estudiat, difós i fet créixer. Però les amenaces a què ha estat i segueix sotmesa són tan
enormes, que resta per explicar com ha sobreviscut a l’embat
d’aquesta desproporció de forces.
La meva tesi, pendent de ser passada pel sedàs de la ciència,
és que els catalans, en lloc de fer de la nostra llengua un mur
de protecció i contenció de la diversitat, de convertir-la en una
frontera per distingir-nos dels parlants d’altres llengües, l’hem
emprat com a porta d’entrada a casa, com a via d’inclusió, com
a espai de contacte i de reconeixement amb la resta de món.
És allò que explica tan bé l’anècdota que relatava fa anys la
Carme Junyent a l’AVUI, d’una recerca que feia el seu grup de
treball universitari. En una entrevista a un fill de gambians nascut
a Catalunya, quan li van demanar si li semblava que parlar català
era important, el nano –sense fer concessions a la correcció
política- va respondre: “I tant que és important! Si parlo català,
no sóc tan negre”.
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És clar que això ha volgut dir sotmetre la llengua catalana al risc
d’un contacte molt obert amb els amics i d’una promiscuïtat perillosa amb els enemics, fet que sovint l’ha desnaturalitzat i l’ha
afeblit, també. Però els catalans –més forçats per les circumstàncies que per mèrit propi, s’ha de dir- sovint hem fet d’una
certa irreverència respecte dels nostres senyals d’identitat, la
garantia d’una acomodació a l’adversitat que ens permetés seguir endavant. Per arribar on som, conscients de la nostra feblesa política, del “qui dia passa, anys empeny” n’hem fet tanta o
més virtut que dels grans heroismes.
Ara, però, som davant d’una nova esperança que ens ha de
permetre abandonar les actituds resignades i que ens promet
un futur tant o més obert que l’actual. I ens l’ofereix sense tants
riscos i amb moltes més oportunitats. S’hauria d’acabar l’anar
fent, l’anar tirant, el “aquí caic, allà m’aixeco” de la llengua, i
l’hauríem de substituir per un sempre endavant, per un pas ferm.
Tanmateix, no serà sobrer advertir que, quan som davant d’un
moment tant decisiu com el de demostrar la nostra força democràtica, que és l’única que tenim, hauríem d’evitar les consignes
del “o ara, o mai”. No sabem del cert si la promesa s’acabarà
complint o encara haurem d’esperar una mica més. Però després de tants anys de lluita, només ens val un “ara, i per sempre més”. Perquè, passi el que passi, sigui més planer o més
costerut l’endemà, el nostre combat pel futur de la llengua no
s’aturarà mai.
La llengua, ja ho he dit, és el fil d’acer que ens lliga al nostre futur
nacional, és la trama i l’ordit del nostre teixit humà i territorial, és
el brodat de la nostra prosperitat i justícia social.
Visca el proper Estat independent de Catalunya Visca els Països
Catalans Visca el Correllengua
Salvador Cardús i Ros
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Què és la CAL?
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) va néixer el 23 d’abril de 1996 amb la voluntat de fer
un treball de xarxa entre associacions i persones a títol individual d’arreu del país, que volguessin implicar-se en un projecte
basat en tres grans objectius:
Garantir un futur digne per la nostra llengua, tot reivindicant polítiques actives que en promoguin l’ús social i
n’afavoreixin la plena normalització. I, paral·lelament, incidir
en la presa de consciència de la gent respecte aquest fet.
Acabar amb la menysvaloració de la nostra cultura
i, per tant, presentar-la arreu del món com el que és: una
cultura innovadora, integradora i desacomplexada.
Reclamar el reconeixement de la unitat i l’oficialitat de
la llengua catalana en tot el seu territori: de Salses a
Guardamar i de Fraga a Maó.
La CAL es vertebra en nuclis territorials des d’on es pot actuar
de manera més directa mitjançant actuacions adreçades a cada
lloc concret. Actualment hi ha 21 nuclis constituïts arreu dels
Països Catalans, però la majoria es concentra en el Principat
de Catalunya. A més a més, avui ja són més de 700 les persones sòcies de l’entitat.
Les nostres eines de treball són la mobilització i la conscienciació de la població mitjançant activitats adreçades a promoure la nostra cultura i llengua. Pretenem que la gent gaudeixi
d’una normalitat catalana, i a la vegada, s’adoni de la seva necessitat. Així doncs, mitjançant un discurs volem fer veure a les
persones l’anormalitat —no només cultural i lingüística— en què
vivim.

4

2015

Què és el Correllengua?
Des de l’any 1996 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.
El Correllengua va sorgir l’any 1993 a l’illa de Mallorca, inspirat en
la Korrika del País Basc, amb la finalitat de demostrar la vitalitat
de la llengua catalana i fomentar-ne l’ús social. El 1995 es comença a fer al País Valencià i a partir del 1996 la CAL va agafar el
compromís de portar-lo a la resta dels territoris de parla catalana.
La CAL exerceix la coordinació del Correllengua al Principat, a
Menorca, a Eivissa, a Andorra, a la Franja i a la Catalunya Nord,
en coordinació amb altres entitats de cada territori, mentre que al
País Valencià l’exerceix Acció Cultural del País Valencià (ACPV).
A l’illa de Mallorca, el Correllengua no se celebra cada any, sinó
que es va alternant amb l’Acampallengua. Des de fa uns anys, la
coordinació a Mallorca va de la mà de l’entitat Joves de Mallorca
per la Llengua.
El Correllengua es vertebra amb el pas de la flama, l’element simbòlic i cohesionant de tota aquesta iniciativa, tal i com també ho
és la lectura del Manifest del Correllengua. A banda, es realitzen
tota mena d’activitats de caire lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu: xerrades, taules rodones, programes de ràdio i televisió,
música i balls populars, actes gastronòmics, cercaviles, teatre al
carrer, concerts… amb l’objectiu de mostrar la vitalitat de la nostra llengua i cultura a totes les persones que, nouvingudes o no,
encara no la coneixen. Alhora, pretén implicar tothom en la seva
defensa. En definitiva, una manera festiva i oberta de celebrar la
catalanitat, al carrer, sense complexes i en positiu.
El Correllengua sempre ha volgut reconèixer i retre homenatge a
la vida i l’obra d’escriptors, artistes o activistes que s’han significat per la seva vàlua i també pel seu compromís envers la llengua
i la cultura catalanes. A continuació s’inclou una relació dels autors a qui s’ha dedicat el moviment edició a edició
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Mataró

Dissabte, 3 d’octubre
A partir de les 5 de la tarda Plaça de l’Ajuntament

Mataró Ràdio en directe
Un any més, comptem amb la col·laboració
de Mataró Ràdio, que ens acompanyarà
al llarg dels actes del Correllengua, en directe des de la plaça de l’Ajuntament.
Al llarg de la tarda, Mataró Ràdio ofereix, un
programa especial en directe, amb actuacions i entrevistes a persones vinculades al Correllengua.
1/4 de 6 Can Xammar

Plantada de gegants
i altres figures
3/4 de 6 de la tarda des de Can Xammar

Cercavila per la llengua
Encapçalarà la cercavila la Flama de la
llengua
Recorregut: Can Xammar, carrer Barcelona, plaça
Santa Anna (on es farà una ballada per part de
totes les ﬁgures) i a continuació La Riera amunt ﬁns a la
Plaça de l’Ajuntament.
Amb la participació de la Coordinadora de Colles
Geganteres de Mataró.
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Mataró
3/4 de 7 del vespre plaça de l’Ajuntament

Rebuda de la flama
Acte institucional amb les entitats i representants polítics de la ciutat de Mataró que
hi dónen suport.
Tot seguit plaça de l’Ajuntament

Lectura del Manifest
del Correllengua 2015 a càrrec de:
Pep Riera, pagès.
En acabada la lectura del manifest, hi haurà una ballada conjunta de les colles Geganteres que participen de l’acte.

Contes per la Llengua
a càrrec de Buc de Llibres.

Xocolatada popular
per a tothom
Tot seguit plaça de l’Ajuntament

Actuació musical
“País de Cotó”
ens acompanyaran el grup musical País de
Cotó, per fer ballar als més petits acompanyats de mares, pares i totes aquelles
persones que tinguin ganes de moure’s

*

* En acabat els actes del dia 3 d’octubre, totes aquelles persones que així ho desitgin, ens trobarem per anar a sopar a l’Atzucac.
Les persones que hi estigueu interessades, podeu fer la reserva al TL 93.758.94.02 (
MEM) o al 661.031.736 fins el dia 2 d’octubre
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Dimecres 14 d’octubre
Debat a M1TV:
I ara què en
farem de la
llengua?
Per parlar-ne comptarem amb la presència de persones vinculades al món de l’ensenyament i compromeses en el futur de
la llengua.

Dissabte 31 d’octubre
A partir de les 24:00h Taverna Atzucac Carreró, 31
baix (plaça Ajuntament)

Per la Castanyada,
fem gresca
amb la música en català
Organitza: Taverna Atzucac

CENTRES ESCOLARS DE SECUNDÀRIA
CONFERÈNCIA DE SOCIOLÍNGÜÍSTICA
Adreçada als alumnes de Secundaria
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Divendres 6 de novembre
2/4 de 8 del vespre Can Palauet
CONFERÈNCIA:

Quina serà la salut de la llengua en
una Catalunya independent?
Amb la presencia d’una persona especialitzada en el tema.
Organitza: CAL

Dimecres 11 de novembre
2/4 de 8h Llibreria Buc de Llibres

Presentació del llibre
L’Assassinat de Guillem
de Berguedà
A càrrec del seu autor,
Francesc Ribera “Titot”

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró
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Passeig
PasseigCallao,
Callao,15
15- -Platja
Platjade
deMataró
Mataró- -93
93790
79061
6601
78

Plaça de Cuba, 42
tel. 93 798 07 86
MATARÓ
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Mataró

Sant Josep, 3 - 08302 MATARÓ - Tel./Fax 93 790 62 55 - info@picon-prats.com
www.picon-prats.com

ELECTRICITAT i ESTRIS
c/ Sant Joaquim, 53 (Plaça de Cuba)
Tel. 93 185 94 27 - Mòbil 661 870 731 - Mataró
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Mataró

Principat
d’Andorra

Franja
de Ponent

País
Valencià

Catalunya
Nord

Principat
de Catalunya

Illes Balears
i Pitiüses

L’Alguer

illa de Sardenya
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Sant Vicenç de
Montalt
Diumenge 18 d’octubre
A les 12 del migdia
A la Plaça del Poble

arribada dels Gegants i
la colla Gegantera
Conduirà l’acte l’Andrea Ibarlucea
El Sr. Amadeu Clofent, Regidor de Cultura, farà la presentació
de l’acte.

Lectura del manifest del
Correllengua 2015
A continuació

Lectura de poemes
a càrrec de l’Associació de Gent
Gran Els Xurravins.
Altres actuacions

Pius Morera
recital de poemes propis
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Canet de Mar

Actuació de

l’Escola Municipal
de Música l’Oriola
Actuació dels

Amics dels Pessebres
Actuació de la

Colla de Geganters
Actuació del cantant i músic

XAVIER MÚRCIA
Actuació de

l’Orfeó Parroquial
“El Delme”
Xerrada de sociolingüística
als Alumnes de Secundària

Seguidament els membres de “Sant Vicenç
decideix” ens facilitaran unes copes de
cava per fer tots plegats el

“Brindis per la Llengua”

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de St. Vicenç de Montalt
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