Butlletí del Correllengua 2010
Continguts
• Presentació
• L’inici del CLL a Arenys de
Mar.

Número 1 – 2a quinzena de setembre de 2010

Neix l’edició digital del butlletí del Correllengua !
Happy
from
family
to yours!
Correllengües
que es fan, impossibles
Un any mésholidays
el Correllengua
tornaour
a
recórrer els carrers i les places del
nostre país amb l’objectiu de defensar
i promoure la llengua i cultura
catalanes, des d’una proposta
transversal, oberta, participativa i
popular. Amb la voluntat de difondre i
fer-vos arribar el conjunt d’activitats
que es duen a terme arreu, però
especialment al Principat, la CAL edita
aquest butlletí del Correllengua. No és
un llistat exhaustiu de tots els

d’abraçar i comptabilitzar ara per ara,
sinó d’aquells que des de la CAL se
n’ha tingut coneixement.
Amb una periodicitat trimestral, i fins a
la finalització del període de
celebració dels correllengües, us
anirem comunicant a quina vila podeu
acudir, i quines activitats hi trobareu
per viure un any més la festa del
CORRELLENGUA.

L’acte d’inici a Arenys de Mar, la Sinera d’Espriu
El passat dissabte 3 de juliol al vespre,
al cementiri de Sinera d’Arenys de
Mar (Maresme), es va iniciar el
Correllengua 2010 amb un homenatge
a Salvador Espriu, en commemoració
del vint-i-cinquè aniversari de la seva
mort. L'acte inaugural del CLL, en què
van participar unes quatre-centes
persones, es va principiar a la plaça de
l'Església amb una caminada popular
fins al cementiri, on es va llegir el
manifest del Correllengua 2010,
elaborat per la periodista i escriptora
Patrícia Gabancho, i es va encendre la
flama de la llengua, que va donar pas
a l’espectacle poètico-musical "El
Minotaure i Teseu".
Es tracta d'un espectacle
multidisciplinari amb música de Dídac
Rocher, coreografia d’Ada Obrador i

interpretació de Lucía Coll. La cloenda
de l'acte va ser a càrrec de Pep Ribas,
president de la CAL.
Arran de la sentència del Tribunal
Constitucional espanyol sobre l'estatut,
que afecta especialment l’àmbit de la
llengua, la CAL va aprofitar l’acte de
començament del CLL 2010 per
denunciar que 'cap jutge pot vulnerar la
voluntat del poble català'. El seu
president, Pep Ribas, va subratllat: 'el
dictamen deixa el català en una
situació d’indefensió respecte al
castellà' i va instar la societat a
mobilitzar-se el 10 de juliol acudint a la
manifestació unitària que va convocar
Òmnium Cultural. També reclamà a la
ciutadania normalitzar l'ús del català al
carrer perquè 'els nouvinguts desitgen
per damunt de tot integrar-se'.

• Crònica dels CLL d’Esplugues
de Llobregat i Santa
Margarida de Montbui.
 L’11 de setembre: CLL central
de Barcelona
 L’agenda d’activitats durant
la 2a quinzena de setembre. El
mapa del CLL

“Però no he de seguir
mai el meu somni
i em quedaré aquí
fins a la mort
car sóc també molt
covard i salvatge
i estimo a més amb un
desesperat dolor
aquesta meva pobra,
bruta, trista,
dissortada pàtria ”.
Salvador Espriu
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El CLL passa per Esplugues de Llobregat i Santa
Margarida de Montbui
El Correllengua 2010 es posà en
marxa a Esplugues de Llobregat (el
Baix Llobregat) ben aviat, el 17 de
juliol, enguany, amb un format
totalment diferent. Sense oblidar la
part lúdica, el Correllengua
d'Esplugues 2010 fou més amatent
a la vessant cultural i lingüística. De
caire molt més intimista, volgué
recordar i homenatjar la figura del
gran poeta i prosista català
Salvador Espriu, de qui, enguany,
commemorem el 25è aniversari de
la seva mort.

Actuació de Jaume Calatayud i Vicente
Monera a Esplugues de Llobregat

la vida del poeta de Sinera i
Lavínia; hem pogut copsar, a través
de la veu de Jaume Calatayud i
Vicente Monera , la personalitat
d'Espriu, la seva figura racional i
ètica, el seu intel·lectualisme al
servei, sempre, del seu país, la seva
llengua i la seva cultura.”
CAL d’Esplugues de Llobregat

Jaume Calatayud i Vicente Monera
van oferir el seu espectacle
poeticomusical El que he escrit és
escrit. Durant 50 minuts l’audiència
es va submergir en el món poètic
de Salvador Espriu. En paraules dels
organitzadors “hem fet un repàs a

Com cada any Santa Margarida de Montbui (Anoia),
el 4 de setembre, ha obert pas al Correllengua. Es va
obrir la tarda amb la tradicional Xocolatada popular
a la Plaça Major, acte seguit una gran comitiva
voluntària de nens i nenes van recórrer els carrers del
poble passejant la flama del Correllengua, la
senyera , tocant el tabal, portant el drac petit...una
participada cercavila infantil.
La nit del Correllengua d’enguany aconsegueix que
la plaça major de Montbui poble hagi fet història. La
plaça major de gom a gom gaudint de la música de
Cesk Freixas: més de 500 persones s’apleguen per
escoltar al cantautor de Sant Pere de Riudebitlles.
Mai s’havia fet un acta tant multitudinari a Montbui
poble en els últims anys, el Correllengua ha estat
doncs un gran èxit de participació.
Gràcies a la col·laboració de diverses persones,
entitats i institucions, el dissabte 4 de setembre el
poble de Montbui va viure una jornada única de
caire lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu a favor
de la nostra llengua i cultura.

Aspecte de la plaça major de
Santa Margarida de Montbui
durant la celebració del CLL

Comissió del CLL a Sta. Margarida de Montbui
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ATENCIÓ!!
Si la teva ciutat, vila o barri
organitza un CLL fes-nos-ho
saber a través de l’adreça
electrònica de la CAL:
correllengua@cal.cat

També pots visitar el nostre
web www.cal.cat i accedir a
tota la documentació de
suport per realitzar el vostre
CLL

FES CÓRRER LA LLENGUA!!
VISCA EL CORRELLENGUA!!

Coordinadora
d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL)
C. Muntades, 24-26 baixos
08014 Barcelona
Telèfon: 93 415 90 02

L’11 de setembre: acte central del CLL a Barcelona
En el marc de la Diada Nacional de
Catalunya, la CAL va celebrar l'acte
central del Correllengua al Principat al
passeig Lluís Companys de Barcelona.
La jornada es va iniciar com sol ser
habitual desplegant el mosaic gegant
dels Països Catalans. Acte seguit, els
Castellers de Sants van oferir una
breu actuació descarregant diferents
pilars en una exhibició de la nostra
cultura popular que va aplegar
centenars de persones. L'encesa de la
flama del Correllengua i la lectura del
Manifest de l'edició d'enguany, elaborat
per l'escriptora i periodista Patrícia
Gabancho, a càrrec de Teresa Masot,
membre del Secretariat Nacional de la
CAL, van ser el preludi de l'acte de
cloenda.
La CAL va tancar la jornada a la capital
catalana amb una composició
poèticomusical de Jaume Calatayud i
Vicente Monera, que van
musicar poemes de Sagarra, Riba,
Salvat-Papasseit, Foix, Espriu, Pere
Quart o Miquel Martí i Pol. L'espectacle
va causar un gran sensació entre el
públic assistent per la seva qualitat
musical.

Agenda de Correllengües - 2a quinzena de setembre
Vallirana (Baix Llobregat) – divendres 17 de setembre
PROGRAMA D’ACTES
Parc Central
A partir de les 19:30h
Cercavila de la flama del Correllengua amb l'animació de la Companyia Sapastre
Sortida: Parc Central / Arribada: Poliesportiu
Itinerari: Parc Central - Carrer Major - Casal de Joves - Carrer Major - Ajuntament Av. de Parellada - Poliesportiu
En acabat (al Poliesportiu): Lectura del Manifest del Correllengua i Cant dels
Leyendapels
que alumnes
describe una
imagen oMunicipal
un gráfico.de Música
Segadors, música interpretada
de l'Escola
Organitza: Comissió del Correllengua de Vallirana
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La Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
divendres 17 de setembre
PROGRAMA D’ACTES
Al vestíbul del Mundial
20:00h: Xerrada - Col·loqui: La situació del
català a la Catalunya Nord a càrrec de J.D.
Bessonoff i Xavier Cortadelles
Al bar Tràmit
24:00h: Concert amb "Kumbes del Mambo"
Organitza: Casal Estel Roig

Cartell del CLL 2010
de la Bisbal d’Empordà

La Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) – dissabte 18 de
setembre
PROGRAMA D'ACTES
Matí - A la plaça Major
11:00h: Xocolatada per la Llengua
11:30h: Actuació del Bastoners del Casal Estel Roig - La Bisbal d'Empordà
12:00h: Animació infantil amb Jordi Pacheco
Tarda - Al Casal Estel Roig
16:00h: Competició de cançó improvisada (amb gent d'arreu dels PPCC)
Vespre - Al Mundial
20:30h: Cant coral per la Llengua amb la Coral Àkan (Girona) i el cor
Carreras i Dagas (la Bisbal d'Empordà). Amb la col·laboració
dels Bastoners del Casal Estel Roig

Samarreta del CLL 2010

Nit - Al Casal Estel Roig
23:30h: Nit de folk amb STUKAT DEL BOLET (folk garrotxí) i
LA PUÇA DIATÒNICA (folk empordanès)
Organitza: Casal Estel Roig
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Vallromanes (Vallès Oriental) – dissabte 18 de setembre
PROGRAMA D'ACTES
Casal de Vallromanes
19:00h: Teatre: representació de l’obra: “Políticament Incorrecte, a càrrec de
la Companyia Clips Teatre
L’entrada és totalment gratuïta
Organitza: Xerrameca (grup de teatre amateur) i Ajuntament de Vallromanes

Vallirana (Baix Llobregat) – dimarts 21 de setembre
PROGRAMA D'ACTES
Masia Molí de Can Batlle
20:00h: Xerrada a càrrec del poeta i lingüista, Carles Duarte
Organitza: Comissió del Correllengua 2010

Artés (Bages) – dissabte 25 de setembre
“el català no té, a
Catalunya, l’estatus que
altres llengües tenen als
estats plurilingües d’Europa;
està legalment una miqueta
per sota quant a drets, a
protecció i a la llei
implacable del mercat”

PROGRAMA D'ACTES
Parc de Can Crusellas
15:30h: Tirada popular de bitlles catalanes
16:30h: Mostra de cultura popular catalana,
Lectura del Manifest del Correllengua 2010,
Recital poètic, Cant dels Segadors
Berenar popular
18:30h: Ballada de sardanes
21:30h: Ball, danses i música tradicional a càrrec de Pocasolfes
Organitza:

Patrícia GABANCHO
(fragment del
manifest del CLL 2010)

Comissió del CLL d'Artés (correllengua@gmail.com)

Valls (Alt Camp) – dissabte 25 de setembre

Valls (Alt Camp) – diumenge 26 de setembre

PROGRAMA D'ACTES

PROGRAMA D'ACTES

Plaça del Blat
18:00h: Cursa de relleus pels carrers del centre històric.
Activitat familiar

Sortida des del Pati
09:00h: Pujada a peu a Miramar. A Fontscaldes, coca i
xocolata per a tothom.

Plaça de l’Oli
20:00h: Concert amb Cataska i tast de begudes de la
terra

Un cop arribats a Miramar, hi haurà l’actuació de la
Coral Juvenil Divisi, de la Mulasseta de la UAF i la lectura
del manifest del Correllengua 2010. Seguidament, se
servirà paella per a tothom qui ho desitgi.
Després de dinar, hi haurà l’actuació del grup Salsa de
Pastor.

Organitza: Comissió del Correllengua 2010

Organitza: Comissió del Correllengua 2010
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Artés, ds 25/09

La Bisbal d’Empordà,
dv 17/09 i ds 18/09

Valls,
ds 25/09 i Dg 26/09

Vallromanes, ds 18/09
Vallirana,
dv 17/09 i Dt 21/09

MAPA DEL CORRELLENGUA 2010
Actes durant la 2a quinzena de setembre
Viles i pobles amb actes durant el període indicat
Viles i pobles que ja han celebrat el CLL

Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL)
Carrer de Muntades, 24-26 baixos
08014 Barcelona - Països Catalans
Tel. 93 415 90 02 Fax. 93 415 87 18
A/e general: cal@cal.cat
A/e correllengua: correllengua@cal.cat

