Butlletí del Correllengua 2010
Continguts
• Les figures d’Enric Valor i
Màrius Torres al CLL 2010

Número 2 – 1a quinzena d’octubre de 2010

El Correllengua 2010 també reivindica les figures
d’Enric Valor i Màrius Torres
Happy
holidays from our family
to yours!
Com és conegut, la CAL ha dedicat el
Per la seva part, també es celebra
Correllengua 2010 a recordar la figura
de Salvador Espriu, en el 25è aniversari
de la seva mort. Enguany però, també
cal recordar les figures de dos grans
escriptors i poetes, Enric Valor i Màrius
Torres.
Enric Valor (Castalla, 1911 – València,
2000), novelista i gramàtic, és
considerat una figura cabdal en la
recuperació de la llengua i cultura
pròpies del País Valencià. Durant tots
els seus anys de vida va recopilar
rondalles populars i de la tradició oral
rural valenciana i que es recullen a la
seva obra “Rondalles valencianes”.
Fou premi de les Lletres Valencianes
l’any 1985, Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, el 1987 i Creu de Sant Jordi
1993. Bona part dels Correllengües del
País Valencià reten homenatge a
Valor, entre els quals hi ha els d’Elx
(Baix Vinalopó) i Gandia (Safor).

Enric Valor (1911-2000)

enguany el 100è aniversari del
naixement del poeta lleidatà Màrius
Torres (Lleida, 1910 – sanatori de Puig
d’Olena, 1942). De professió metge,
ràpidament va desenvolupar una gran
sensibilitat poètica. Amb vint-i-cinc
anys va caure malalt de tuberculosi i
va ser durant els més de set anys de
reclusió al sanatori de Puig d’Olena,
quan va escriure bona part de la seva
obra poètica. Aquesta es centra en
temàtiques com la solitud, l’amistat,
l’amor, la consciència del temps, la
mort,… La prematura mort del poeta,
en el context de la postguerra, féu que
la seva figura restés oblidada. Per això
els Correllengües de les terres de
ponent en reivindiquen la seva figura,
com és el cas d’Almenar (Segrià) i
Arbeca (Garrigues).
És just doncs que el Correllengua 2010
homenatgi aquests dos pilars de la
llengua.

• Crònica dels CLL d’Igualada,
de Vallirana i de l’Alt Camp.
Més de 3.000 persones
celebren el Correllengua a
Gandia
Agenda d’activitats durant la
1a quinzena d’octubre.
El mapa del CLL

“Hem viscut per
salvar-vos els mots
per retornar-vos el
nom de cada cosa...”

Inici de càntic
en el temple

Salvador Espriu

Màrius Torres (1910-1942)
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Cartell del Correllengua 2010 d’Igualada

Èxit de la gimcana per la
llengua al CLL d’Igualada

La pluja no aigualeix el
CLL de Vallirana

Després del seu pas per les viles de
Sant Martí de Tous, els Hostalets de
Pierola i Santa Margarida de
Montbui, el Correllengua va
recórrer els carrers de la capital de
l’Anoia, Igualada, el passat dissabte
18 de setembre. Els actes s’iniciaren
amb una cercavila que comptà
amb la presència dels grups de
cultura popular de la vila. El
moment més solemne fou la lectura
del manifest del CLL que donà pas
a l’activitat que té més èxit entre la
parròquia i de la qual se’n celebrà
la tercera edició: el Cercamots o
gimcana per la llengua. Aquesta
mena de cursa consisteix en un
seguit de proves en colla, que posà
a examen l’enginy lingüístic i
cultural dels participants, tot
recorrent els carrers i places del
centre de la ciutat. La festa va
concloure al bar Envelat amb una
concorreguda sessió de Gresca
Catalana.

Malgrat la presència de la pluja,
Vallirana (el Baix Llobregat) va
poder celebrar un any més la festa
del Correllengua el passat 17 de
setembre, tot coincidint amb la
festa Major de Sant Mateu. Els actes
es varen iniciar amb una cercavila
infantil a càrrec de la companyia
Sapastre, que va acompanyar el
pas de la flama de la llengua fins a
la seva arribada al Poliesportiu de
la vila. Un cop allí continuà
l’espectacle infantil, amb bona part
dels menuts lluint la samarreta del
Correllengua d’enguany.
Posteriorment es passà a la lectura
del manifest i al cant dels Segadors.
La festa finalitzà amb un sopar
popular i l’actuació del grup
Taxman band.

Comissió del CLL 2010 d’Igualada

Comissió CLL 2010 de Vallirana

A aquest enllaç hi trobareu el vídeo
de la jornada:
http://www.youtube.com/watch?v
=9dppZx5K0Ig

La pujada a Miramar culmina
el CLL de l’Alt Camp
Un any més la tradicional pujada a peu a Miramar,
va esdevenir el diumenge 26 de setembre, l’acte
més emblemàtic dels actes del Correllengua de l’Alt
Camp. Després d’una merescuda pausa a
Fontscaldes, per prendre coca i xocolata, els
assistents arribaren a Miramar on s’hi celebraren
diferents actes, entre les quals hi hagué l’actuació
del bestiari popular, de la Coral Juvenil Divisi i la
lectura del manifest del Correllengua 2010. En
acabat es va servir paella per a tothom i els actes
finalitzaren amb l’actuació del grup de rumba-folk
combatiu, Salsa de Pastor. Enguany la pujada va
voler ser una trobada de totes les entitats de l’Alt
Camp que han organitzat les consultes populars
sobre la independència.
Durant la jornada anterior, la ciutat de Valls va
celebrar el Correllengua amb una cursa de relleus
pels carrers del centre històric dirigida al públic
familiar. Al vespre, a la plaça del l’Oli, els actes es
tancaren amb un concert a càrrec del grup Cataska
i un tast de begudes de la terra.

Vista panoràmica de la plana de
l’Alt Camp, des de Miramar

Comissió del Correllengua de Valls i l’Alt Camp
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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

Més de 3.000 persones participen del CLL de Gandia
Enguany, el Correllengua 2010, que
organitza la Fundació Casal Jaume I de
la Safor-Valldigna i ACPV, ha tornat a
omplir els espais públics de la ciutat de
Gandia (la Safor). El tret de sortida el va
donar l'humorista Xavi Castillo, que va
repassar la política valenciana a través
dels seus actors més importants, com
Paco Camps, Rita Barberà o Jorge
Alarte.
Dissabte 25 de setembre, el dia gran del
Correllengua, la plaça del rei Jaume I va
acollir la Trobada de Cultura Popular
Valenciana amb les muixerangues de la
Safor i Pego; els grups de dansa popular
Roda, Volta del Casal, Raval i Vila
d'Oliva; la Colla de Dimonis Fem Fredat
de Simat; els Porrots de Silla i els
dolçainers i Tabaleters de la Safor. Tot
seguit, en la cercavila pel centre històric
de Gandia es va afegir la xaranga
Molinillo Grau Band. Més de 1.000
persones van reivindicar la llengua i la
cultura valenciana, i van criticar les
retallades al valencià que fa el govern
de Camps.
Carles Valor, nét d'Enric Valor, va ser
l'encarregat de llegir el manifest del
Correllengua. Valor va recordar la figura
del seu avi com "un exemple ferm de
defensa del nostre valencià, del català
de tots... un exemple de defensa
constant i incansable en tots els àmbits i
en tots els moments de la vida".
Després de sopar, l'homenatge a
Raimon que va protagonitzar el grup de
música d'Alcoi Verd Cel, i el ritme de la
Gossa Sorda van tancar la nit del
Correllengua 2010 amb la presència de
més de 3.000 persones que van omplir
de festa la plaça del Prado.

Fundació Casal Jaume I de la Safor –
Leyenda que describe una imagen o un gráfico.
Valldigna i ACPV
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Agenda de Correllengües - 1a quinzena d’octubre
Piera (Anoia) – Dv. 1 d’octubre
Al Casal de Joves i Grans – 20h
Conferència: "Història i Vitalitat de la Llengua
Catalana" a càrrec d'Oriol Junqueres (historiador i
diputat al Parlament Europeu)
Organitza: Comissió del Correllengua a Piera

Canet de Mar (Maresme) - Dv. 1 d’octubre

“Som una nació de portes obertes,
però som una nació.
S’hi parlen mil llengües,
però només una la definim com a
llengua pròpia.
Treballem junts, per tant, conscients,
batalladors i esforçats,
per poder tenir en el futur la normalitat
que avui se’ns regateja”

A l'Aula Magna de l'Escola de Teixits de Punt
19:00h: Presentació de la novel·la "Tenim un nom"
(premi Ramon Llull 2010), a càrrec del seu autor, el
periodista i escriptor terrassenc Vicenç Villatoro.
Inclou la lectura del manifest del Correllengua 2010.

Patrícia GABANCHO
(fragment del
manifest del CLL 2010)

Organitza: Secció de Canet de Mar de Plataforma
per la Llengua Maresme

Castellar del Vallès
Dv. 1 d’octubre
A la Sala de Petit Format
22:00h:

Gargots, recital de poesia d’Espriu

Ds. 2 d’octubre
A la Plaça Calissó
10:15h:
11:00h:
12:30h:

Pa amb xocolata
Bufanúvols: contes, cançons i danses d'arreu
Gegants, bastoners, ball de gitanes

17:30h:
19:00h:

Sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa
Poemes i Corals, a càrrec de Suport Castellar,
Sant Esteve, Sant Josep i Xiribec
Arribada de la flama de la llengua i lectura del
manifest del Correllengua 2010
Concert, a càrrec del grup Antaviana
Concert, a càrrec del grup Eskassa Llibertat

20:00h:
Cartell del CLL 2010 de Castellar del Vallès

22:00h:
23:00h:

Organitza: CAL Castellar del Vallès amb el suport de
l'Ajuntament de Castellar del Vallès
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Torredembarra (Tarragonès) – Ds. 2 d’octubre
A la plaça M. Joaquim Boronat
17:00h: Arribada de la flama del Canigó
Espectacle infantil amb Mama Lin Show i jocs de Cucanya
19:00h: Cercavila popular amb la batucada dels Bentocats de la Torre
acompanyant la flama. Sortida des de la Plaça M. Joaquim
Boronat i arribada a la plaça del Castell.
A la plaça del Castell
19:45h: Balls populars. Actuació del Ball de Bastons, Ball de Pastorets, Ball
de Serrallonga, Ball de Diables i Castells amb els Nois de la Torre.
En acabar: lectura del Manifest del Correllengua 2010, a càrrec de Maria
Rosa Wennberg, Anton Gras i Carles Marquès.
Plaça del Castell de Torredembarra

Seguidament: Passi del documental "Amb dret a Llengua"
21:00h: Projeccions, música d'ambient i sopar popular
22:30h: Concert i projeccions amb Hort del Nap (rumba i versions) i
Raska (rumba, ska i versions)
Tot el vespre/nit: Servei de Barra, paradeta amb material divulgatiu,
marxandatge,...
Organitza: Comissió del Correllengua del Baix Gaià i CAL

El Masnou (Maresme) – Ds. 2 d’octubre
A Ca n'Humet
18:00h:

Taller de bastons per a petits i grans amb la
colla bastonera Picadits.

19:00h:

2a trobada bastonera del Masnou amb:
Picadits (de Vilassar de Mar), Cop de Garrot (de
Berga), Canyet (de Badalona), Ball de Bastons
(del Clot) i La Bastonera (de Sant Andreu)
20:30h: Marxa de torxes. Encenem la flama de la llibertat
22:00h: Vine a sopar amb nosaltres, porta-te'l
23:00h: Concert amb:
At Versaris
Les Absentes
KaraoCAT (karaoke en català)
Punxadiscs: Pd'P
Organitza: Associació cultural Xalupa amb el suport de
l'Ajuntament del Masnou

Cartell del Correllengua del Masnou
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Balaguer (Noguera) – Ds. 2 d’octubre
A la Plaça Mercadal
19:00h: Activitats infantils, inclou jocs i xocolatada
Exposició de dibuixos dels alumnes de
primària
20:00h: Marxa de torxes, amb gegants, batucada,
grallers i pirotècnic. Des de la plaça Mercadal
fins a la plaça de Pau Casals.
A la Plaça Pau Casals
En acabat: lectura del manifest del Correllengua 2010
a càrrec d'una delegació de la ciutat de l'Alguer.
Audició de la Muixeranga i breu concert d'havaneres
amb el grup balaguerí Vent de Ponent, acompanyat
de la tradicional moscatellada.
Al Casal Pere III
Sopar popular i concert amb Faràndula So Insistent fins a
la matinada
Organitza: Casal Pere III

Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès)
Ds. 2 d’octubre
A la plaça de l'Església
17:00h:
17:30h:

Inici del Cercavila
Lectura del manifest del Correllengua 2010

Tot seguit: Narració de contes amb Jordina Biosca
En acabat: Xocolatada popular
Al capvespre: Espectacle de malabars de foc amb PimPam-Pum

La Llacuna (Anoia)
Ds. 2 d’octubre

Organitza: Comissió del Correllengua i Ajuntament de
Sant Pere de Riudebitlles

A l'Ajuntament
18:00h: Xerrada "15 propostes senzilles per viure millor" a
càrrec Jaume Piquer "Jimi"
Al local de la piscina
23:30h: Homenatge a Espriu. Lectura de poemes a
càrrec del Quadre Escènic de La Llacuna
Seguidament, tastes de begudes de la terra, concurs de
titius i Gresca Catalana

Dg. 3 d’octubre
Des de les escoles
12:00h: Cercavila. En arribar a la plaça Major, ballada
conjunta i lectura del Manifest del CLL 2010
A la plaça Major
A continuació, dinar popular i en acabat, bingo i
actuació de La Quarta Carlinada i Lo Ramon de Cervera
Organitza: Comissió del Correllengua de La Llacuna

Cartell del Correllengua de St. Pere de Riudebitlles
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Sitges (Garraf) – Ds. 2 d’octubre
Al pla de la Fragata
18:00h: Jocs per a la canalla a càrrec de l'Esplai de
l'Agrupació de Balls Populars de Sitges.
19:00h:

Arribada de la flama de llengua Lectura del
manifest a càrrec de Xavier Miret

Aperitiu amb l'actuació de Moixaina, grup de música
tradicional i popular.
Actuació musical del cantautor Josep Romeu

Sitges torna a celebrar una nova edició del CLL

Mataró (Maresme)
Ds. 2 d’octubre

Organitza: Comissió del Correllengua de Sitges

Mollet del Vallès (Vallès Or.) – Ds. 2 d’octubre
A la plaça Catalunya

A la plaça dels Bous (Institut Damià Campeny)
17:30h: Concentració de gegants
17:45h: Cercavila per la llengua. Recorregut: plaça dels
bous, La Riera fins arribar a la plaça Santa Anna i
cap a l'Ajuntament. Amb la participació de la
Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró.
A la plaça de l'Ajuntament
Lectura del manifest del Correllengua, a càrrec d'Asmaa
Aoutah, representant de la comunitat Amaziga de la
ciutat.
A continuació: Xocolatada popular
I després, concert amb: Lád Cúig (música celta
combinada amb versions), Dabucabuc (rumba ska) i pd
TL (música combativa en català)

17:00h:

Teatre infantil: Faustí el Rondallaire i la Banda
Les Contrades a càrrec de la companyia
Enfaulats

Al Mercat Vell
19:00h:

Presentació del Diari Ara

20:30h:

Sopar popular del Gran Dictat

Just abans de sopar es jugarà una partida del Gran
Dictat. Un cop acabat el sopar es donarà el nom del
guanyador (venda de tiquets al Casal Cultural de Mollet)
22:00h:

Concert amb Batak i Pepet i Maria

Organitza: CAL Mollet

Dg. 3 d’octubre
A la Sala Cabañes
18:30h: Teatre amb l'obra Mentre hi hagi peles,
espectacle musical amb cançons de La Trinca,
amb música en directe.
Coproducció de Sala Cabañes i Primera Fila

Plaça de
l’Ajuntament
de Mataró

Organitza: CAL Mataró

l’Ajuntament de Matró
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Sta. Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Dc. 6 d’octubre
A la Biblioteca Central de Santa Coloma
(Jardins de Can Sisteré)

Elx (Baix Vinalopó) – Dv. 8 d’octubre
Al Gran Teatre d'Elx
10:30h:

20:00h: Conferència "Lola Anglada, una dona del
nostre temps", a càrrec de Teresa Sanz,
catedràtica en Literatura.

Organitza: Comissió CLL Santa Coloma i Associació
Colomenca de Dones "Artemis"

Teatre Narració per a les escoles Primàries, en el
marc dels actes d'homenatge a Enric Valor.
Representació de "Va d'Enric Valor" i "La
narració de les tres taronjes" de Felip Kervarec
(món d'animació). Espectacle recomanat per
xiquets de 6 a 12 anys.

Obsequi per a totes les escoles, de la col·lecció de 8 llibres
de "Les Rondalles Valencianes" d'Enric Valor, adaptades
pel públic juvenil i infantil per Rosa Serrano.

Organitza: Comissió del Correllengua de Bonmatí
A la Plaça de Baix d'Elx

Bonmatí (Selva) – Ds. 9 d’octubre

20:00h:
Programa
16:00h:
18:00h:
20:00h:
21:30h:
23:00h:

Partit de futbol de 2a regional
Correfoc i cercavila amb els Guillables
Lectura del manifest del Correllengua 2010 a
càrrec de Conrad Son
Sopar popular
Concert a càrrec de Miquel del Roig

Lliurament de la Flama del Correllengua a
l'alcalde d'Elx i lectura del manifest
per la llengua a càrrec de joves de la ciutat.

Actuació de la colla de dolçainers i tabalers el Cascabot.

Al Casal Jaume I d'Elx
21:30h:

Arribada del Correllengua. Hi haurà picadeta.

Organitza: Comissió del Correllengua de Bonmatí
Organitza: Casal Jaume I d'Elx

Caldes de Malavella (Selva) – Ds. 9 d’octubre

Hostalric (Selva) – Dg. 10 d’octubre

Al Jardí d'en Pere Vidal

Davant les escoles
11:00h:

17:00h:
17:15h:
18:30h:

Arribada de la flama i lectura del manifest del
Correllengua 2010
Espectacle familiar a càrrec del grup Corrandes
Xocolatada popular

A la plaça de Can Llensa
16:30h:
17:00h:

Tot seguit: Lliurament dels premis del concurs de dibuixos
Després: Rifa d'una espatlla de pernil (venda de tiquets
durant la tarda)
19:15h:

Xerrada amb la periodista i escriptora Patrícia
Gabancho

20:45h:

Pica-pica

Aprèn i juga a Bitlles Catalanes

Trencaclosques Gegant dels PPCC
Cercavila amb la flama i els gegants d’Hostalric
(des de la pl. de l’Ajuntament a la pl. de la Vila)

A la plaça de la Vila
17:30h:
17:45h:

Recepció de la flama i lectura del manifest
Concert amb Núria Cortell (cantautora) i Wantun
(acústic)

Durant la tarda, hi haurà berenar de coca i xocolata per a
tothom

Organitza: CAL Caldes de Malavella (caldes@cal.cat)
Organitza: Coordinadora Cultural d’Hostalric
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BONMATÍ, ds 09/10

CALDES DE MALAVELLA,
ds 09/10

CASTELLAR DEL VALLÈS,
dv 01/10 i ds 02/10

BALAGUER, ds 02/10

HOSTALRIC, dg 10/10
CANET DE MAR, dv 01/10

PIERA, dv 01/10
LA LLACUNA,
ds 02/10 i dg 03/10

MATARÓ, ds 02/10
ST. PERE DE RIUDEBITLLES, ds
02/10

EL MASNOU, ds 02/10
SITGES, ds 02/10
TORREDEMBARRA, ds 02/10

MOLLET DEL VALLÈS, ds
02/10

STA. COLOMA DE GRAMENET,
dc 06/10

CIUTAT DE VALÈNCIA, ds 09/10
Diada Nacional del País Valencià

ELX, dv 08/10 i dg 10/10

MAPA DEL CORRELLENGUA 2010
1a quinzena d’octubre
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

