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El Correllengua dedicat a Maria Mercè Marçal començarà el 12 de
juliol
La flama de la llengua s'encendrà a la vila natal de l'escriptora, a Ivars d'Urgell, a la comarca del Pla
d'Urgell
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Des de fa 18 anys, el Correllengua treballa per a la difusió de l'ús de la llengua i promoure la cultura popular de les terres de parla
catalana, i tot des d'una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal. La Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL) és
una de les principals entitats que promocionen el moviment, especialment al Principat i amb col·laboracions amb les
organitzacions nordcatalanes.
El Correllengua 2014 comença a escalfar motors. Fa unes setmanes es coneixia
(http://www.racocatala.cat/noticia/30889/correllengua-2014-homenatjar-maria-merc-maral) l'autora que enguany serà la
figura homenatjada: la poetessa Maria-Mercè Marçal (1952-1998) a qui la CAL vol recordar pel seu compromís amb el país, la
llengua i els drets de la dona. És el primer cop que la CAL decideix dedicar el Correllengua de manera monogràfica a una figura
femenina. Ara, també s'ha fet públic el lloc i la data d'inici on la flama començarà a recòrrer pel país. Serà a Ivars d'Urgell (el Pla
d'Urgell), la vila d'on es va sentir sempre originària, el proper 12 de juliol.
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La CAL també ha fet públic el manifest
(http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Didactic/DRLsIFMIpOLPhAj1%5BSLSH%5DJjTPMyrPSCSJypYtQgyaRcvLTY=.pdf)
que es llegirà a tots els actes del Correllengua. Enguany l'ha escrit el periodista Vicent Partal. En el text, Partal recorda la pèrdua
dels "nostres estats per la força de les armes" l'any 1707 i 1714, la importància de defensar la llengua "una de les batalles més
íntimes i constants de la nostra vida", i la constatació que som "una unitat d'agressió lingüística". El director de Vilaweb afirma
que "si som una unitat d’agressió hem de ser una unitat de resposta" i reclama que el naixement de la nova república catalana no
sigui el "final de la nostra història", sino que, cal continuar "junts i relligats com una indestructible mata de jonc". "Eixa ha estat la
nostra força des de fa 300 anys i serà la nostra força demà", conclou Partal.
Tots els actes del correllengua els trobareu actualitzats a la web de la CAL, en aquest enllaç
(http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=29).
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06.03.2014. El Correllengua 2014 homenatjarà a Maria-Mercè Marçal (http://www.racocatala.cat/noticia/30889/correllengua-2014-homenatjar-maria-mercmaral)
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