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Ivars d'Urgell dóna pas al
Correllengua i a la ruta literària
de M.M.Marçal
El món associatiu participa activament en l'inici oficial del
Correllengua 2014
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L'inici oficial del Correllengua, dissabte, a Ivars d'Urgell deixa diverses
empremtes. És el primer que està dedicat a una dona, M.M.Marçal, tal
com va recordar la seva filla Heura. I és el primer pas de la ruta literària
dedicada a la poetessa més important del segle XX.

Publicitat

A més a més hi caldria afegir la importància de la col·laboració del món
associatiu a l'hora d'implicar-se en les accions de país. Un clar exemple
fou l'adaptació de poemes marçalians a càrrec de la Sucrera Teatre que
va omplir a vesar el Fòrum M.M.Marçal, així com en la resta d'actes que
es van iniciar a mig matí i i que es van allargar fins entrada la nit.
Una participació que va destacar el president de l'entitat promotora del
Correllengua, la CAL (Coordinadora d'Associacions per la Llengua
Catalana), Josep Ribas, que es va mostrar molt content per la implicació
de les entitats d'Ivars.
Ruta literària
També va mostrar la seva satisfacció per l'inici del que ha de ser la ruta
literària dedicada a M.M.Marçal i de la que dissabte se'n va fer un primer
tast. Els participants van visitar sis espais: la casa de la vila i les escoles
velles, la plaça Homenatge a la Vellesa, la plaça M.M.Marçal, lo Reguer,
el carrer Ermita i el monument a M.M.Marçal, on es va encendre el
peveter amb la flama del Correllengua i on també es van els actes
institucionals.
De fet aquesta ruta literària ja fa un temps que té un projecte que la
defineix i que ara sembla que torna a agafar embranzida. El projecte
preveu gairebé una vintena d'espais vinculats a Marçal, des de la casa
pairal a l'Estany, acompanyats de la lectura de fragments marçalians
relacionats i dels que dissabte se'n va fer una part.
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Descobrir o redescobrir Marçal
Una proposta cultural que ha de servir per descobrir o redescobrir a
Maria Mercè Marçal a igual que hi ha d'ajudar el Correllengua d'enguany,
tal com va dir la seva filla Heura, qui es va mostrar contenta de que se li
dediqui el Correllengua, tot considerant la seva mare com “un
personatge important de la llengua i literatura” del país. Alhora, Heura
va afegir que espera que no sigui el darrer dedicat a una dona.
El Correllengua i, sobretot, la ruta literària es sumaran a altres accions
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que recorden M.M.Marçal com les Jornades Marçalianes, organitzades
per la Fundació Maria-Mercè Marçal, que es fan enguany (son bianuals)
a Girona o el Premi de Poesia M.M.Marçal, que convoca fa setze anys el
Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
Us recordem que podeu comentar aquesta notícia o qualsevol tema
relacionat amb el municipi al Fòrum d'Ivars d'Urgell i Vallverd d'Urgell.
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