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Un miler de persones participen als actes
de cloenda del Correllengua 2011 a Perpinyà

El lema “Esborrem el Tractat dels Pirineus”
encapçalà el recorregut de la manifestació

Els castellers d’Aire Nou de Bao
acompanyaren amb diversos pilars el pas
de la manifestació

Com ja és costum, el Correllengua 2011 es va acomiadar de manera
oficial a la capital del Rosselló, el passat 5 de novembre. Malgrat la
pluja i la coincidència amb la disputa d’un partit de la USAP, un miler
de persones van recórrer els carrers i places de la ciutat reclamant la
derogació del nefast Tractat dels Pirineus de 1659, que significà la
divisió de la nació en dos estats. El manifest que es va llegir al peu del
Castellet, denunciava les reiterades maniobres de l’estat francès per
buidar de catalanitat la Catalunya Nord i reafirmava la voluntat i
determinació de l’ús de la llengua catalana “una llengua que volem
fer viure, una llengua que ens necessita per a viure, una llengua que
necessitem per a viure”. En acabada la marxa de torxes, el Casal
Musical va prendre el relleu amb la celebració dels actes de caire més
festiu i els concerts dels grups Rauxa, Les 100 G de Têtes i At-versaris.
El dilluns 7 de novembre, al Casal Jaume Primer de Perpinyà, es van fer
públics els tradicionals premis Josep de la Trinxeria i Francesc de
Segarra. El primer guardó s’atorga a entitats o persones que s’han
significat per la defensa de la catalanitat a la Catalunya Nord i que
enguany fou lliurat al Casal Català de Prada. El segon distingeix a
aquelles persones o entitats que s’han destacat per la seva
bel·ligerància envers els catalans o la catalanitat, guardó que va ser
atorgat a l’empresa Veolia i al Consell Regional i Departamental per la
creació de l’etiqueta turística “Sud de France” amb el que es vol
associar el territori nord-català, eliminant premeditadament els seus
veritables orígens. Per a més informació, us podeu a dreçar als webs
www.lafederacio.cat, www.airenou.cat i www.350anys.cat.

El Correllengua 2011 arriba a la seva fi amb actes a grans ciutats
com Figueres, Ripoll, Sabadell, el Vendrell o Vic
Acompanyant la vila de Perpinyà, moltes altres ciutats i viles van fer
coincidir els seus actes amb el cap de setmana del 5 i 6 de
novembre. Aquest és el cas de Figueres (l’Alt Empordà) que organitzà
enguany el seu segon Correllengua amb els actes centrats a la plaça
de l’Ajuntament, i que va comptar amb la participació del grup
d’animació infantil “els Xancleta” i amb el parlament del figuerenc
Dídac Lee, emprenedor i fill de xinesos de Taiwan. Per la seva part, el
nucli de la CAL de Sabadell (el Vallès Occidental) va programar una
interessant i original activitat pel seu Correllengua: una sessió de
Estramp Jam, un recital improvisat de poesia i música que va tenir lloc
al Casal Can Capablanca i que va comptar amb una molt bona
participació. Tot i els inconvenients de la pluja, Ripoll (el Ripollès) va
tornar a veure el pas de la flama de la llengua amb bona part dels
actes concentrats la tarda de dissabte i que van consistir en una
cercavila pels carrers del barri vell i la lectura del poemes de Pere
Quart, a la plaça de la Lira. Vic (Osona) va cloure el seu Correllengua
el divendres 4 de novembre, a la Llotja del Blat, amb una xerradacol·loqui sobre l’estat del català a l’ensenyament i que comptà amb
la presència, entre d’altres, de Lluís Solà, poeta vigatà i impulsor de la
implantació del català a les escoles d’Osona. La pluja va fer
modificar o suspendre alguns dels actes previstos arreu. Aquest fou el
cas del Correllengua del Vendrell (el Baix Penedès), organitzat per
l’Ateneu la Trinxera i que va haver de traslladar els actes al cap de
setmana següent. Aquest canvi va permetre el normal
desenvolupament de la programació, que es va iniciar el divendres
11 amb la projecció del documental “Ciudadanos de segunda”.
L’endemà els actes es centraren a la plaça Nova on hi destacaren
els jocs per a la mainada i el concert de Cesk Freixas.

Pintada d’un mural commemoratiu al
Correllengua del Masnou

Cercavila popular al Correllengua d’Alguaire

Cartell del Correllengua de Carme i Orpí

Parlament de Dídac Lee al Correllengua
de Figueres

Aquesta és la darrera edició del butlletí
electrònic del Correllengua i, tot i que
encara resten algunes viles que en els
propers dies el celebraran, ja es poden
donar algunes xifres respecte al actes
organitzats enguany

Al conjunt de la nació s’han organitzat
més de 300 Correllengües

Al Principat, 154 viles, barris i ciutats
han organitzat actes de Correllengua
Això suposa un augment apreciable
respecte l’any anterior, quan se’n
celebraren 131

El Maresme,amb 17, el Vallès
Occidental, amb 12 i l’Anoia, amb 11
són les comarques amb una major
implantació del moviment

S’han rebut fins ara 105 mocions de
suport al Correllengua per part
d’Ajuntaments i Consells Comarcals,
fet que suposa també un increment
respecte l’any passat

Al web de la CAL s’han anunciat 256
actes de Correllengua i s’ha donat
resposta a més de 700 correus
electrònics sol·licitant informació

El Casal Can Capablanca de Sabadell va
acollir l’Estramp Jam

La vila d’Alguaire (el Segrià) s’incorporà enguany a la família del
Correllengua gràcies a l’empenta de l’Associació d’Amics de la
Sardana. El dissabte 5 de novembre per la tarda, es va viure una
gran festa amb la cercavila i les posteriors activitats previstes al
Casal: ballada de danses tradicionals, ball de bastons i cantada
d’havaneres, tota una mostra de la riquesa de la nostra cultura
popular. A Sant Feliu de Guíxols (el Baix Empordà), la plaça Salvador
Espriu fou el marc que acollí la festa, amb un ampli ventall d’actes
que, malgrat l’amenaça de la pluja, es varen poder dur a terme:
tallers de bitlles catalanes i de sardanes, ball de gegants i
capgrossos i un sentit homenatge a Pere Quart i a la seva obra “El
Bestiari”, a càrrec dels alumnes de secundària i primària de la vila. A
l’Anoia, Carme i Orpí es va tornar a sumar a la festa amb una doble
jornada d’activitats. El dissabte 5 de novembre per la tarda es va
pintar un mural commemoratiu i per la nit, després del sopar popular,
el teatre acollí el concert del grup d’Agramunt Munt-Band. El
diumenge una cercavila fou el preàmbul al dinar popular i al
concert de Pepet i Marieta, per finalitzar els actes amb un torneig de
bitlles catalanes. Finalment, a Osona, Sant Quirze de Besora acollí el
Correllengua del Bisaura el divendres 4 amb una interessant xerrada
titulada “Espoli dels papers de Salamanca”, a càrrec de Pep
Cruanyes, historiador i membre de la Comissió de la Dignitat.

Fora del Principat, la ciutat d’Eivissa va viure el dissabte 5 els actes
centrals, tot i que la cercavila i el correfoc que s’havien de
desenvolupar al passeig de s’Alamera, es van haver de suspendre pel
mal temps i només es va poder celebrar la festa de clausura al local
Tal i Qual. D’altres viles eivissenques però van organitzar actes de
celebració aquella mateixa setmana, amb una forta implicació dels
instituts d’ensenyament, com és el cas de l’IES Xarc de Santa Eulària i
l’IES Quartó de Sant Antoni de Portmany. L’Associació Vuit d’Agost ha
estat l’impulsora un any més d’aquests i d’altres actes a l’illa d’Eivissa.

en xifres

En relació amb l’any 2010, 43 noves
viles i pobles s’han incorporat a la
família del Correllengua al Principat

Però no només les grans capitals varen participar de la festa de la
llengua. Al Maresme, tres viles el van celebrar malgrat els
condicionants meteorològics: Arenys de Munt, el Masnou i Tiana. A
Arenys de Munt els organitzadors van voler retre homenatge als
mestres i docents de la vila, amb la programació d’una xerrada
sobre la immersió lingüística, a càrrec d’Alba Espot, directora
general d’Educació Infantil i Primària de la Generalitat de
Catalunya. Al Masnou, el recinte de Ca n’Humet concentrà els
actes el diumenge 6, on hi destacaren el joc d’Scrable, una paella
popular i una interessant partida de Trívial del Masnou i Catalunya.
Molt a prop, Tiana s’afegí a la celebració el mateix diumenge pel
matí amb un esmorzar popular i també amb el joc de l’Scrable en
català, tot plegat al pati del Casal.

El dissabte 12 de novembre el Correllengua es va atansar a les
Garrigues un any més amb els actes organitzats a Arbeca, pel Grup de
Grallers la Revolta. Entre les activitats programades destacà la
cercavila, amb la participació del grup d'animació la Catxibanda, els
gegants Zakus i Vilarkina, i l'actuació de Jaume Ibars, que amb les
seves cançons i jocs va fer gaudir de valent a tots els participants. De
la mà del col·lectiu Skallots, Sant Vicenç dels Horts (el Baix Llobregat)
va organitzar un Correllengua ben vistós i participatiu, del qual en
destacà el dinar de germanor, el record a Vicent Andrés Estellés i els
concerts de nit a la Societat Cultural la Vicentina. L’endemà dia 6, al
Teatre Municipal de Banyoles es varen lliurar els 10ens Premis Flama de
la Llengua, organitzats per la Mesa Cívica per la Llengua del Pla de
l’Estany, i que van premiar a l’entitat Cercle de Catòlics i a Joan
Parnau i Bosch, en reconeixent a la seva contribució per la defensa de
la llengua a la comarca.

El Correllengua 2011

Agenda
Novembre
Novembre--Desembre
2011
CLL al Clot/Camp de l’Arpa (Barcelona)
Ds. 26 de novembre (Actes previstos)
CLL al Morell (el Tarragonès)
Ds. 26 de novembre (Actes previstos)
CLL a l’Eixample (Barcelona)
Ds. 26 de novembre (Actes previstos)
CLL a Tivissa (la Ribera d’Ebre)
Ds. 26 de novembre (Actes previstos)
Dg. 27 de novembre (Actes previstos)
CLL a Terrassa (el Vallès Occidental)
Dc. 30 de novembre (Actes previstos)
CLL a Montgat (el Maresme)
Ds. 3 de desembre (Actes previstos)

SEGUIU LES ACTIVITATS DE LA
CAL A TRAVÉS DE LES XARXES
SOCIALS

Sant Vicenç dels Horts celebrà amb una
arrossada el pas del Correllengua

Arribada de la flama del Correllengua a
l’IES Quartó de Sant Antoni de Portmany

LA CAL VOL AGRAIR EL SUPORT DONAT
AL CORRELLENGUA 2011 PER PART DEL
DIARI ARA I DEL PROGRAMA DE RAC1
“LA PRIMERA PEDRA”

