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Homenatge a Maria-Mercè Marçal a
l'inici del Correllengua 2014
El Correllengua 2014 homenatjarà a
Maria-Mercè Marçal
Maria-Mercè Marçal: "I dur memòria d'un
dol antic"

RÀNQUINGS

La divuitena edició del Correllengua va iniciar oficialment el seu camí el passat
dissabte a Ivars d'Urgell, bressol de la poeta a qui el moviment ret homenatge
enguany: Maria-Mercè Marçal. (veure les fotografies)

Homenatge a Maria-Mercè Marçal
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Mig miler de persones van participar dels nombrosos actes, organitzats per la
CAL i diverses entitats d'Ivars: l'ofrena floral al cementiri on descansa la poeta,
una original adaptació dels seus poemes a càrrec del grup de teatre local La
Sucrera, la inauguració d'un resum de premsa sobre la seua figura, l'espectacle
poeticomusical "Tres voltes rebel" i un itinerari literari pels racons més
emblemàtics d'Ivars. No va faltar tampoc a la cita la cultura popular, amb una

cercavila amb gegants, grallers i bastoners.
L'encesa de la flama i la lectura del manifest reivindicatiu, redactat pel periodista i director de VilaWeb, Vicent Partal, van donar
el tret de sortida als més de 200 actes coordinats per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL) al Principat, i uns
altres 150 a la resta dels Països Catalans, fins al pròxim 8 de novembre.
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1. Ha mort l'independentista osonenc
Ferran Ruíz
2. Idees errònies entorn del procés
independentista
3. Incident al Ple de Mataró
protagonitzat pels regidors del PP
contraris a la unitat de la llengua
catalana
4. L'Aplec del Pi de les Tres Branques
serà el més multitudinari dels darrers
anys
5. Històries per no dormir: El Parlament
catalunyès contra el dret
d'autodeterminació
6. Biografia interactiv a de Xirinacs
7. El fenomen de la "neu fosca"
amenaça les glaceres del món
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8. Tagamanent municipalitza el serv ei
de prov eïment de productes de
primera necessitat
9. Llargues llistes d’espera i la
deriv ació cap a hospitals priv ats a
Can Ruti de Badalona
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10. TVE confon Guillem Agulló amb el
seu assassí
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