2/10/2014

El Correllengua dedicat a Maria-Mercè Marçal
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El nom de Maria-Mercè Marçal s’afegirà enguany a noms com els de Manuel de Pedrolo, Pere
Quart o Joan Vinyoli, tots ells protagonistes del Correllengua en edicions anteriors. És el primer
cop que la CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana) decideix dedicar el
Correllengua de manera monogràfica a una dona i s’ha triat Maria-Mercè Marçal (1952-1998)
per la qualitat literària de la seva obra,el seu compromís amb el país, la llengua i els drets de les
dones.
glocal | 26/09/2014

Elena Riera.- El Correllengua va néixer fa divuit anys
amb la intenció de difondrel’ús de la llengua i
promocionar la cultura popular a tots els territoris de
parla catalana, i això es va voler fer, en tot moment,
d’una manera lúdica i festiva. Cada any es tria, també,
un escriptor, ja mort, per retre-li homenatge, en la tria es
té en compte, a més de la indiscutible qualitat literària de
la seva obra, el compromís amb la llengua i el país. Des
del 12 de juliol, dia en què es va donar el tret de sortida
al Correllengua a Ivars d’Urgell, localitat natal de MariaMercè Marçal, fins al 7 de novembre, Diada de la
Catalunya Nord, dia en què acabaran els actes a
Perpinyà,es faran tot un seguit d’activitats al llarg del
territori vertebrades pel pas de la flama de la llengua.
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Envia'ns una carta a la direcció

Heura Marçal en la presentació del Correllengua a Ivars

Butlletí de notícies
La Fundació Maria-Mercè Marçal és una de les entitats organitzadores, juntament amb la CAL, dels actes en
record de l’escriptora, així es podrà veure, de manera itinerant,l’exposició “No volem que la revolució ens neixi
morta, Maria-Mercè Marçal, acció feminista i política, 1975-1985” que ja va ser presentada a les III Jornades
Marçalianes organitzades per la Fundació.
El poble d’Ivars d’Urgell ha participat també activament en l’organització dels actes en homenatge a l’escriptora.
La major part de les activitats es van celebrar el 12 de juliol, coordinades per l’Assemblea Territorial de l’ANC a
Ivars d’Urgell, entre els actes programats es va fer una ofrena floral i lectura de poemes al cementiri d’Ivars, una
adaptació teatral de poemes pel grup La Sucrera Teatre i l’espectacle poètic musical “Tres voltes rebel” a càrrec
de Jaume Calatayud i Vicente Monera. Altres de les novetats presentades el dia 12 perduraran en el temps com
les rutes literàries dedicades a l’escriptora que passen, de moment, per sis escenaris relacionats amb ella o la
seva infantesa: la casa de la vila, les escoles velles, la plaça Homenatge a la Vellesa, la plaça Maria-Mercè
Marçal, lo Reguer, el carrer Ermita i el monument a Maria-Mercè Marçal on es va encendre el peveter amb la
flama del Correllengua. Més endavant es preveu afegir-hi nous espais com la casa pairal o l’estany d’Ivars.
Heura Marçal, en el seu parlament a Ivars d’Urgell, va desitjar que el Correllengua dedicat a la seva mare no
sigui l’únic dedicat a una dona i va agrair que ajudi a mantenir la seva memòria. I és cert que el Correllengua
contribuirà a mantenir viu el seu llegat com també ho fa el Premi de Poesia Maria-Mercè Marçal que organitza el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell o les Jornades Marçalianes organitzades per la Fundació Maria-Mercè Marçal.
Homenatges més que merescuts, ja que, recordem, Maria-Mercè Marçalva ser definida per Pere Gimferrer com
la millor poeta del segle XX i la seva obra fa anys que és lectura obligatòria a l’ensenyament, ha estat traduïda a
llengües molt diverses, ha estat musicada per cantants tan diferents com Miguel Poveda o Sílvia Pérez Cruz
però, sobretot, es preserva en la memòria de la gent.
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