15/7/2014

Homenatge a Maria-Mercè Marçal a l'inici del Correllengua 2014

Cerca...

POLÍTICA
Portada

DRETS I LLIBERTATS

Cultura

Llengua

OPINIÓ

CULTURA

TERRITORI

INTERNACIONAL

ECONOMIA

RES-PÚBLICA

Hom enatge a Maria-Mercè Marçal a l'inici del Correllengua 2014

FREEDOM.CAT

RÀNQUINGS

LLENGUA

les més llegides

Homenatge a Maria-Mercè Marçal a l'inici del
Correllengua 2014

1. Idees errònies entorn del procés
independentista
2. Incident al Ple de Mataró
protagonitzat pels regidors del PP
contraris a la unitat de la llengua
catalana

Avui durant tot el dia, la jornada estarà farcida d'activitats en record a la poetessa,
com ara una ofrena floral allí on descansa, un lectura de poemes, o una passejada
literària pels espais on va viure.
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3. Històries per no dormir: El Parlament
catalunyès contra el dret
d'autodeterminació
4. Ple a v essar en la pre-estrena del
documental "Desmuntant Leonardo"
5. Viurem una rev olució
independentista?

0

Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell) ha estat la vila escollida per a donar inici al
Correllengua 2014, en motiu de ser el bressol de la reconeguda autora i activista
que es recorda en aquesta edició, Maria-Mercè Marçal.

Enguany la figura homenatjada és la poetessa
Maria-Mercè Marçal (1952-1998) pel seu compromís
amb el país, la llengua i els drets de la dona.

les més v otades

Avui, durant tot el dia, la jornada estarà farcida d'activitats en record a la
poetessa, com ara una ofrena floral allí on descansa, un lectura de poemes, o
una passejada literària pels espais on va viure. Els actes centrals es reserven a
la tarda amb l'espectacle poeticomusical "Tres Voltes Rebel" de Vicente Monera
i Jaume Calatayud, la lectura del Manifest del Correllengua 2014 escrit pel
periodista i director de VilaWeb Vicent Partal, i el parlament de Josep Borrell,
filòleg i antic director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. El dia acabarà amb una
doble activitat: visita a l'estany d'Ivars i gresca i xerinola amb la festa de l'esport i

6. «Xirinacs encara és un desconegut»
7. El fenomen de la "neu fosca"
amenaça les glaceres del món
8. La CUP denuncia els bombardej os a
Gaza des del Parlament
9. La celebració del referèndum del 9-N
és l'única opció per a la CUP
10. L'eurodiputat neonazi Udo Voigt, a la
comissió de Llibertats Civ ils i
Justícia del Parlament de la UE

el sopar popular.
A banda de retre homenatge a la figura i l’obra de Maria-Mercè Marçal, aquest 2014 el Correllengua se sumarà als actes de
suport a la celebració de la consulta del proper 9N i la Commemoració del Tricentenari. Aquests eixos s’afegeixen a les
tradicionals activitats festives i reivindicatives entorn la unitat de la llengua.
Com cada any, la CAL posa a disposició dels organitzadors de Correllengua un ampli ventall de recursos i materials, amb
l'objectiu de facilitar la seva tasca. Enguany destaquen dues exposicions de nova creació: No volem que la revolució ens neixi
morta, que repassa l'acció feminista i política de Maria-Mercè Marçal, i 1714: el català, ahir, avui i demà. Et prenc la paraula,
sobre les vicissituds de la llengua en els darrers 300 anys. Paral·lelament, també es pot accedir a diversos audiovisuals sobre
aquestes dues temàtiques, així com a un recull d'espectacles i actuacions vinculats a la llengua i al país.
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