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Canet de Mar dóna el tret de sortida al Correllengua
2016
Aquesta 20a edició està dedicada a l'escriptora Montserrat Roig, que va passar molts estius en
aquest municipi del Maresme
ACN Barcelona.Canet de Mar ha estat el municipi escollit per donar el tret de sortida al
Correllengua 2016, organitzat anualment per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua
Catalana (CAL). Aquesta 20a edició està dedicada a l'escriptora i periodista Montserrat Roig i
per aquesta raó s'ha escollit aquest municipi del Maresme, on va passar molts estius en família
i va escriure algunes de les seves novel·les més conegudes. La jornada s'ha iniciat amb la
Ruta del Modernisme de Canet de Mar i un dinar de carmanyola. I a la tarda, durant l'acte
central, s'ha llegit el manifest del Correllengua, que sota el títol "La llengua importa" ha afirmat
que "la voluntat de preservar la llengua, amb els instruments que calguin, no pot quedar al
marge del debat polític, de l'agenda del procés cap a una República Catalana". Des d'avui i
fins al 5 de novembre, el Correllengua recorrerà prop de 200 indrets del país per promoure la
llengua i la cultura catalana i recordar la figura de Montserrat Roig.
L'acte central de la celebració ha comptat amb les intervencions de l'alcaldessa del municipi,
Blanca Arbell, l'escriptora IsabelClara Simó, el fill gran de Montserrat Roig, Roger Sempere, i
el president de la CAL, Pep Ribas.A continuació s'ha procedit a l'encesa de la Flama del
Correllengua, que ha comptat amb la participació de l'agrupació sardanista Colla Creixent, i la
lectura del Manifest del Correllengua. Toni Bellatriu, membre de la secció local de la Plataforma
per la Llengua a Canet de Mar, ha estat l'encarregat de llegir el text, redactat per Vicenç
Villatoro. Sota el títol "La llengua importa", el manifest ha afirmat que en un futur "el català ha
de ser llengua de la plaça pública, llengua compartida" i que perquè això sigui possible
"necessita compromís per part dels seus parlants, utilitat social, generalització del
coneixement, i lleis que hi vagin a favor".L'apunt artístic de la jornada l'han posat Jaume
Calatayud i Vicente Monera, col·laboradors habituals del Correllengua, que han interpretat
l'espectacle poeticomusical "Pinzellades de Roig", una composició que recorre la biografia,
l'obra i la mirada de l'escriptora.A més, al llarg de la tarda la companyia Tastacontes ha fet
lectures biogràfiques de les estades de Montserrat Roig a Canet, i la companyia La Baldufa ha
amenitzat la tarda amb entreteniments per als més menuts.
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