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Correllengua 2010, el batec d’un país
Amb els tradicionals actes de cloenda
a Perpinyà (el Rosselló) es tancava el
passat dissabte 6 de novembre una
nova edició del Correllengua. Un any
més, i amb el suport de la CAL,
centenars d’associacions han tornat a
organitzar a les seves respectives viles,
pobles, barris i ciutats un ampli ventall
d’actes a l’entorn de la defensa i
promoció de la llengua i cultura
catalanes.
Més enllà de les valoracions que
cadascú pugui aportar, a nivell intern,
el Secretariat de CAL Nacional creu
que s’ha fet un pas endavant per
millorar la coordinació dels diferents
Correllengües i donar un millor servei a
les diferents entitats que s’adrecen a la
CAL. En aquest sentit, el nou portal
web s’ha convertit en una eina força
útil per a fer accessible documentació
de suport per a l’organització dels
Correllengües i s’ha agilitzat el
contacte amb les associacions, a
través de la creació del correu
electrònic exclusiu del Correllengua.
També en el terreny de la difusió del
Correllengua entre els socis de la CAL i
entitats i persones afins s’ha fet un gran
esforç, amb l’edició per primer cop del
Butlletí
electrònic
bimensual
del
Correllengua (que teniu a les vostres
mans o pantalla), i que s’ha elaborat
per donar fe de la força i vitalitat del
moviment i posar a l’abast de tothom
l’agenda d’activitats dels diferents
actes programats arreu. En futures
edicions, és voluntat del Secretariat

anar millorant el servei a les entitats i
estrènyer els vincles amb totes elles, per
tal d’enfortir encara més l’empenta del
Correllengua.
En definitiva doncs, en un context com
l’actual en que s’estan multiplicant els
atacs i amenaces envers la llengua i el
seu ús social arreu de les terres de
parla catalana, el moviment del
Correllengua i el que significa té més
sentit que mai i esdevé un instrument
de gran utilitat i transcendència en una
doble via. Per un cantó, fa conèixer als
nouvinguts (més d’un milió al Principat
en la darrera dècada) la riquesa
lingüística i cultural del país que l’acull i
els convida a participar-hi des d’una
òptica
festiva,
però
a
l’hora
compromesa. I per altra banda, dóna
un toc d’atenció als catalanoparlants i
als qui manifesten un mínim de
consciència nacional, que no s’ha
d’abaixar la guàrdia i que cal renovar i
reforçar la nostra autoestima com a
poble i la nostra militància lingüística.
Enhorabona a totes les entitats,
associacions i persones individuals que
han fet possible que un any més el
Correllengua hagi esdevingut un nou
èxit i esperem retrobar-nos l’any vinent.

• Crònica del CLL de Perpinyà

Crònica de
Correllengües
d’arreu del país

Oh, que cansat estic de la
meva covarda, vella, tan
salvatge terra,
i com m'agradaria
d'allunyar-me'n, nord enllà,
on diuen que la gent és
neta i noble, culta, rica,
lliure, desvetllada i feliç!
“Assaig de càntic
en el temple” (fragment)

Salvador Espriu

Visca la llengua i la cultura
catalanes! Visca el Correllengua!
El Secretariat Nacional de la CAL

Butlletí del Correllengua 2010 – número 5 – Novembre de 2010 - pàgina 1

2.000 persones participen en els actes del
Correllengua a Perpinyà
El darrer acte del Correllengua 2010 va
aplegar el passat dissabte 6 de
novembre prop de 2.000 persones a la
capital rossellonesa, a l’entorn del
tradicional lema “Esborrem el tractat
dels Pirineus”. La coincidència amb un
nou dia de protesta contra la reforma
de les pensions, havia fet témer
dificultats de mobilitat, i per aquest
motiu alguns dels actes inicialment
programats es varen haver de
replantejar. Al mateix temps, aquestes
amenaces varen impedir que la CAL
organitzés els habituals autocars des
de la Catalunya sud.

Diversos moments del CLL de Perpinyà

Malgrat tot, els actes varen comptar
amb una molt bona participació i amb
l’adhesió de nombroses entitats i
formacions polítiques del nord i del sud
del país. Com és tradicional el
Correllengua
s’inicià
amb
la
manifestació que partí de la plaça de
Catalunya i va concloure al Castellet.
Al peu d’aquest simbòlic edifici, Hervè
Pi, fundador de l’associació “Aire Nou
de Baó”, fou l'encarregat de llegir el
manifest, que enguany denunciava les

institucions nordcatalanes per la seva
política d’aparador en relació amb la
llengua catalana, ja que sobre el
paper parlen d'oficialitat, però a la
pràctica
no
se’n
palpa
cap
visualització efectiva. Seguidament,
una multitudinària marxa de torxes va
recórrer el casc antic de la ciutat fins a
arribar a la Casa Musical, on la
“Plataforma per a la Dignitat de la
Catalunya Nord” va lliurar els premis
Josep de la Trinxeria i Francesc de
Segarra. El primer premi està dedicat a
una persona o col·lectiu que durant
l'any s'hagi distingit per la defensa de
la catalanitat, que enguany s’ha endut
Ràdio Arrels, i el segon, a qui hagi
atacat la cultura catalana o la
Catalunya Nord, atorgat a 4 diputats i
al tribunal Administratiu de Montpeller.
Els actes varen finalitzar al mateix lloc,
amb l'actuació del Ball de Serrallonga,
un sopar popular i les actuacions
musicals de Cant'Airenou i Llamp Te
Frigui.
Comissió del CLL de Perpinyà

El CLL de Caldes de Malavella compta
amb la presència de Patrícia Gabancho
La sisena edició del Correllengua a Caldes de Malavella (la Selva),
celebrada el 9 d’octubre, va comptar amb la xerrada de
l’escriptora, periodista i tertuliana d’origen argentí, Patrícia
Gabancho, que va convidar als assistents a mantenir i a lluitar per
la nostra llengua.
La tarda va començar amb l’arribada de la senyera ja que la
flama no va poder entrar a la sala annexa de la Casa Rosa. En va
fer la recepció l’alcalde i el regidor de Cultura. Després de la
lectura del manifest, el grup d’animació Corrandes va oferir un
entretingut repertori com a acte previ a la xocolatada popular.
Tot seguit, el nucli de la CAL a Caldes va organitzar la rifa d’un
pernil i va fer el lliurament dels premis del concurs de dibuix del
Correllengua. Totes les obres participants van exhibir-se durant tota
la tarda.
En definitiva doncs, Caldes de Malavella continua estimant el
català i lluitant per la llengua!

Nucli de la CAL a Caldes de Malavella
Imatges del CLL 2010 de Caldes de Malavella
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El CLL 2010 s’atura a Gramenet tot homenatjant Lola Anglada i Màrius Sampere
Els mesos de setembre i octubre van acollir el retorn del Correllengua
a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet (el Barcelonès).
El 28 de setembre es va presentar el Correllengua omplint la Sala
d'Actes de la Bibiloteca Central. En aquest acte va participar Teresa
Masot, membre del Secretariat de la CAL qui va fer una breu
intervenció a l’entorn del significat del Correllengua. Tot seguit es van
presentar els actes que es realitzarien a la ciutat i es va fer una
xerrada sobre el català a Gramenet, a càrrec d'en Pep Palacio,
antic mestre de català de la ciutat.
Una setmana després, el 6 d'octubre, l'Associació Colomenca de
Dones Artemis va dur a terme una conferència sobre Lola Anglada,
també a la Biblioteca Central. Davant més de 70 persones, Teresa
Sans, professora de Literatura i especialista en Lola Anglada, va oferir
una interessant xerrada sobre la vida i la importància artística
d'aquesta escriptora i il·lustradora. L'autora de "El més petit de tots"
editat per la Generalitat de Catalunya el 1937, va convertir-se en
una autora proscrita després de la Guerra Civil espanyola i se li van
prohibir diverses exposicions per "perillosa, roja i separatista". Va morir
a Tiana, on va ser “desterrada” per tal de no ser empresonada. La
ponent va recalcar el compromís d'aquesta autora amb Catalunya i
amb la llengua catalana i la manca de reconeixement que pateix
encara. Va comentar també que la Diputació de Barcelona,
propietària del fons d'obres de Lola Anglada, no ha complert encara
els compromisos que en va adquirir. El seu vessant com a il·lustradora
va quedar pendent per a una altra xerrada.

Imatge de la xerrada inaugural del
Correllengua a Santa Coloma de Gramenet

Més endavant, el dissabte 23 d'octubre, es va dur a terme un itinerari
poètic amb obres d'en Màrius Sampere i a càrrec de Margarida
Codina, filòloga i escriptora. El recorregut va sortir del Centre
Excursionista Puig Castellar i va passar per diferents punts de la ciutat.
En l'acte, que va ser força concorregut, es va comptar amb la
col·laboració en la lectura de poemes dels alumnes del CNL l'Heura.
Finalment, el diumenge 24 d'octubre es va realitzar l'acte central. A
les 11h del matí una xocolatada va anar aplegant veïns i veïnes, així
com a les diferents colles de cultura popular i tradicional de la ciutat.
En acabada la xocolatada, la Colla de Trabucaires va fer esclatar
els seus trabucs, la Colla de Castellers de Santa Coloma va realitzar
un pilar i la Colla de Draconaires van fer ballar el seu bestiar de foc
amb el Drac Blai, tot donant inici a una cercavila pels carrers del
casc antic de la ciutat. Un cop arribats a la Plaça de la Vila, el
Patronat Pro-Aplec de la Sardana va rebre la cercavila amb un ball,
juntament amb l'animació del Grup de Teatre "La Colmena". Tot
seguit, arribant als Jardins de Can Sisteré i després que les colles fessin
la seva darrera actuació, es va fer la lectura del manifest del
Correllengua 2010 i es va cantar Els Segadors. Per donar per
acabada la diada, el Grup de danses Tradicionals "Pocasolfa" va fer
un concert engrescant a la gent a ballar i els actes varen concloure
amb una botifarrada popular. El CLL, organitzat per l'Associació
Cultural Popular Aramateix i Maulets, va aplegar desenes de veïns i
veïnes durant tot el dia.
Diversos moments dels actes centrals del CLL
a Santa Coloma de Gramenet
Comissió del CLL de Santa Coloma de Gramenet
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El CLL retorna a Figueres de
la mà de Joan-Lluís Lluís
Divendres 29 d’octubre, el Correllengua va tornar a aturar-se a Figueres (l’Alt
Empordà). Feia tres anys que la vila no havia participat en aquesta iniciativa i,
en aquesta ocasió, ha estat la nounada AEI (Assemblea Empordanesa per la
Independència) qui ha pres el relleu.
Malgrat que l’agenda figuerenca del Correllengua comptava amb un únic
acte, l’AEI va deixar el llistó ben enlaire de cara a la propera edició, ja que va
convidar Joan-Lluís Lluís, escriptor nord-català autor d’exitoses i premiades
novel·les com “El dia de l’ós” i “Aiguafang”, que va oferir una xerradamonòleg a l’entorn de la situació de la llengua catalana a la Catalunya del
Nord amb el títol “Explorem els iglús de la Catalunya àrtica”.
L’acte, celebrat a la sala d’exposicions Antaviana, va registrar un ple total.
Lluís, dempeus, davant d’un micròfon i a un metre del públic, va anar
desgranant els arguments que defensa al llibre “Conversa amb el meu gos
sobre França i els francesos” sobre l’acció uniformadora del centralisme
francès de l’any 1700 ençà, que ha fet de les altres llengües que es parlen a
l’Hexàgon uns iglús residuals, i del fet català en concret, un sentiment no gaire
més que folklòric. Ajudat per alguns gadgets –una brúixola infantil, un pot que
emetia el mugit d’una vaca, unes cançons- i un sentit de l’humor molt fi que
no emmascarava l’agra realitat que viu la nostra llengua enllà del Pirineu, va
fer entendre a l’audiència que l’única esperança per als catalans del nord és
en mans dels catalans del sud.

L’escriptor Joan-Lluís Lluís durant la seva
xerrada al CLL de Figueres

L’acte va acabar amb una copa de cava empordanès i un bon nombre de
dedicatòries signades per Joan-Lluís Lluís en els llibres de l’autor que
l’organització havia posat a la venda.
Assemblea Empordanesa per la Independència

L’ús del català a internet protagonista
del CLL de Malgrat de Mar
Entre els dies 15 i 16 d’octubre, el Correllengua de Malgrat de Mar
(el Maresme) va voler analitzar la presència del català a internet. El
conegut blocaire i director de l’Agència Catalana de Notícies
(ACN), Saül Gordillo, va oferir una entretinguda xerrada a la
Capella de l’Antic Hospital de Malgrat sota el títol “El català, una
llengua global que triomfa a internet”.
L’endemà, els actes continuaren per la tarda amb una
concorreguda cercavila amb els geganters de Malgrat i els diables
Ratspenatsinfernals. La trobada es feu a la plaça de Josep Anselm
Clavé i el final de la cercavila fou al parc de can Campassol, on
s’hi va fer una penjada d’eslògans.
Comissió del CLL de Malgrat de Mar

Diversos moments del CLL
de Malgrat de Mar
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Sant Just Desvern celebra el seu 8è Correllengua
Els passats 15 i 16 d’octubre es va celebrar la 8a
edició del Correllengua a Sant Just Desvern (el Baix
Llobregat), que organitza el nucli local de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL) amb la col·laboració de diverses
entitats del poble.
Enguany, en commemoració del 25è aniversari de
la mort de Salvador Espriu, el primer acte d’aquesta
edició del Correllengua va ser l’espectacle
poeticomusical “Espriu: El que he escrit és escrit”
que van oferir Jaume Calatayud i Vicente Monera.
Va ser un acte sentit i emotiu que va permetre
homenatjar la figura d’un dels grans de la nostra
poesia i defensor de la llengua.
Els actes del dissabte 16 d’octubre van seguir
l’exitós guió de les últimes edicions, començant
amb el ja tradicional dinar popular (magnífica
vedella amb bolets), amb l’assistència d’un
centenar de veïns i veïnes, i seguint amb l’esperada
3a edició del Calvern, possiblement el millor concurs
del món, amb la participació de 12 entitats i
presentat de nou pel Jordi Domènech. Com sempre
el Calvern va permetre a tots els participants,
concursants o no, posar a prova el coneixements
de Sant Just, de Llengua Catalana i dels Països
Catalans, però la novetat més important d’aquesta
edició fou el Calaoke, amb l’actuació de membres
de l’Orfeó Enric Morera, tot interpretant en directe
grans clàssics catalans que els participants havien
de cantar. Finalment l’equip guanyador va ser el
Grup de Gralles i Tabals, format per la Júlia Viladot,
la Carla Cortès i la Cèlia Viladot, que van repetir el

triomf que van obtenir en la primera edició del
concurs.
Després del Calvern, la tarda es va animar amb la
festa familiar, amenitzada pel Lluís Pinyot i molt
seguida pel públic infantil, i amb els capgrossos de
Sant Just, la xocolatada i la sempre esperada
actuació del Drac de Sant Just. I per acabar la
jornada, botifarrada i festa jove amb els concerts
de Nuar (un grup emergent i amb un primer disc
que acaba de sortir a la venda), de Reclam (un
grup de versions de rock català que va fer les
delícies del públic) i de Dj. Venini, conegut fotògraf i
punxadiscos del poble que va rematar la festa.
De nou el Correllengua ha estat un èxit, amb una
gran participació de públic. El nucli de la CAL a
Sant Just vol agrair molt especialment a totes les
entitats, comerços i gent en particular que ha
col·laborat desinteressadament per poder fer
realitat un any més aquest acte de reivindicació del
català com a element d’integració i cohesió de
totes i tots els santjustencs, nascuts aquí o vinguts de
fora.
L’esperit del Correllengua es pot resumir breument
amb un vers de l’homenatjat Salvador Espriu, Ara
digueu: "Ens mantindrem fidels per sempre més al
servei d'aquest poble."
Esperem retrobar-vos el Correllengua 2011!
Nucli de la CAL a Sant Just Desvern

L’actuació de Jaume Calatayud i Vicente Monera i el concurs Calvern, plats forts del CLL de Sant Just
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Una xerrada sobre la història de la
llengua catalana clou els actes del
CLL de Canet de Mar
El divendres 5 de novembre el Doctor en Filologia Catalana
Josep Moran Ocerinjauregui va donar una conferència molt
interessant de síntesi sobre la història de la llengua catalana,
organitzada per la secció local de la Plataforma per la Llengua
Maresme a l’Escola Universitària de Teixits de Punt, a la qual van
assistir més de 30 persones. L’acte va ser la darrera activitat del
Correllengua 2010 a Canet de Mar (el Maresme).

Josep Moran, en un moment de la seva
xerrada sobre la història de la llengua
catalana a Canet de Mar

La conferència va consistir en un ràpid recorregut des dels inicis
de la llengua amb el pas del llatí vulgar al català (segles VII-VIII),
el substrat preromà i les aportacions posteriors, els primers textos
en català com el Liber iudiciorum i el procés de creació del
llenguatge culte (s. XI – 1a meitat del segle XIII), l’expansió
territorial a les Illes Balears i València i el desenvolupament literari
(2a meitat del s. XIII – segle XV), tot passant també per l’edat
moderna, període constitucional (s. XVI-XVII) i nova planta
borbònica (s. XVIII), Renaixement i barroc, el segle XIX i el règim
liberal espanyol i la Renaixença, fins arribar al segle XX i XXI que ja
en coneixem bastant la realitat. Moran va destacar com a canvi
social recent la forta immigració.
L’acte que hauria donat per molt més de la hora i mitja que va
durar va finalitzar amb les habituals preguntes del públic en
aquest tipus de presentacions i un refrigeri de celebració dels 5
anys de la Plataforma per la Llengua Maresme.
Comissió del CLL a Canet de Mar

La flama del CLL torna a la Vall del Tenes
La “Xocolata desfeta” de l'escriptor rossellonès Joan-Lluís Lluís es
va convertir, el dijous 28 de novembre, en l'aperitiu del
Correllengua de la Vall del Tenes (Lliçà de Vall-Lliçà d'Amunt)
que va concentrar els seus actes el dissabte 30 i que fou
organitzat per la Comissió del Correllengua de la Vall del Tenes
amb la col·laboració de Lliçà d'Amunt Decideix!, el col·lectiu El
Ganxo i el Voluntariat per la Llengua.
Després de l'emissió del documental “Català, única llengua
oficial” a la Biblioteca de Lliçà de Vall, la sala de l'Ateneu
l'Aliança de Lliçà d'Amunt va obrir les seves portes per donar pas
als actes que se succeïren fins la matinada. Es va obrir foc amb
els jocs de taula per a menuts i grans de la Tracamanya
(amanits amb xocolata desfeta, ara sí, en format convencional)
i de la lectura del manifest. Sseguidament es va celebrar la
primera edició del Concurs El Savi que va enfrontar diversos
equips en competència per mostrar qui posseïa un major grau
d'autocentrament.
Tot seguit, la cançó catalana de Francesc Balaguer i Pere
Canadell i l'homenatge a Joan Maragall van conduir
càlidament els assistents cap al sopar popular. Cap al final del
tiberi, quan els postres de músic i el moscatell havien entrat en
escena, la veu i els acords del cantautor Francesc Ruiz van
encarregar-se de cloure aquesta nova edició del Correllengua.
Comissió del Correllengua de la Vall del Tenes

Imatges del concurs “el Savi” i de l’actuació del
cantautor Francesc Balaguer
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El CLL de Tàrrega batega amb força
Els passats dies 29, 30 i 31 d'octubre tingué lloc la
celebració del Correllengua de la capital de l'Urgell.
Tàrrega fa anys que impulsa aquesta imprescindible
reivindicació, que nasqué aquí, de la mà de l’Associació
Cultural Guixanet, acompanyada ja fa tres anys del
col·lectiu Perquè Vull! i que suma, en aquesta darrera
edició, el Casal Popular Lo Clot de l’Infern.
Una xerrada sobre la situació del català al País Valencià
obrí l'edició d'enguany. A l'acte hi assistiren més de trenta
persones i anà a càrrec de dos membres d'Escola
Valenciana, Amanda Gascó, cap de comunicació, i
Anna Gómez, membre de Reviscola, l'entitat de joves que
la integra. Escola Valenciana – Federació d'Associacions
per la Llengua (FEV) és una entitat cívica formada per 24
associacions comarcals. El seu principal objectiu és la
normalització lingüística en tots els àmbits d'ús de la
llengua, amb especial incidència en el sistema educatiu
valencià. En primer lloc, ens retrataren breument la
situació sociolingüística al llarg del País Valencià i, després,
ens aproparen a la realitat catalanoparlant de les
comarques valencianes i ens explicaren els motius pels
quals varen començar i la tasca imprescindible que avui
en dia realitzen.
El dissabte següent, a les 6 de la tarda, començà
l'espectacle infantil a la Plaça del Carme amb l'animació
d'Albert Show i la xocolatada popular elaborada per
l'Agrupament Escolta de la ciutat. A continuació, es
desenvolupà el III concurs Internacional de Porronaires
que aplegà més d'un centenar de persones. Es va poder
concursar en tres estils diferents: el de durada o de titius, el
d'alçada i el d'estil lliure. Mentrestant, totes les persones
assistents pogueren beure a porró vi i moscatell i menjar
castanyes i altres fruits secs.
El diumenge a la nit, fou l'hora de l'habitual concert per la
llengua, a l'espai merCAT de la plaça de les Nacions sense
Estat. Ja unes 200 persones vingueren puntualment per
escoltar el jove grup targarí Break Down Palace, que tocà
cançons pròpies i versions catalanes. Tot seguit, tocaren
els empordanesos Deskarats per donar pas al grup
vilafranquí Eina, antics components del mític grup de
Hardcore català Inadaptats. Finalment, el públic pogué
escoltar el darrer grup de la nit: els targarins Naraina, que
animaren la festa amb ritmes de rumba i rock i les seves
lletres sempre de reflexió i compromís. Pel concert hi
passaren més d'un miler de persones i serví per concloure
aquesta edició reivindicativa de la campanya del
Correllengua a Tàrrega.
Comissió del Correllengua de Tàrrega

Diversos moments del CLL de Tàrrega
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El El CLL de Llorenç del Penedès
premia a Televisió Sense Fronteres
amb el Premi Raïm i castiga Sandro
Rosell amb el Premi Rapa
Pels volts de Tots Sants, ben lluny de deixar-se endur per
la fal·lera del Haloween i altres modes forasteres, el
Correllengua de Llorenç del Penedès (el Baix Penedès)
reviscolà el compromís amb la cultura i la llengua
catalanes.
L'edició d'enguany va començar el cap de setmana
anterior a Tots Sants, amb la confecció d'un mural a la
zona escolar de 'Les Cometes' amb el lema "Dóna un
cop de mà al català!", que va comptar amb la
col·laboració de molts infants de Llorenç. Ja durant el
cap de setmana següent es va inaugurar l'exposició del
'Mercat de Paraules', que presentava una col·lecció de
paraules en desús (petarrell, estuba, envitricoll... i tanes
altres!) que volien ser reivindicades com a útils. Amb la
Gimcana Noctura posterior, s’engegava una nit amb
festa per estona. Vuit equips participants, Llorenç amunt,
Llorenç avall, disfresses, porrons i molta motivació;
agafant forces i beures nostrats per baixar, al cap d'unes
hores, la persianes del Symposium, ja ben entrada la
matinada.
L'endemà venien dos plats forts: el primer, la mostratorneig que es va fer a La Cumprativa de bitlles
catalanes. El segon, l'Arrossada Popular que hi va haver a
El Centre. Taula per 120 i una sobretaula de traca i
mocador. A base de bona mistela, 'Lo Ramon de
Cervera i la quarta carlinada' van descobrir-nos l'encant
del cant improvisat de casa nostra: nyacres, garrotins i
corrandes, més d'un va quedar escarmentat!
La tarda de Tots Sants era moment de posar-se solemnes.
La 3a edició del Recital de Poesia va aplegar veïns de
Llorenç, recitadors vinguts de diferents punts dels Països
Catalans i alguns poetes locals. Música, projeccions i un
repàs per la memòria històrica del segle passat. Encara hi
va haver temps abans de tancar l'edició d'enguany, per
lliurar els premis Raïm i Rapa. Amb la intenció de fer
un reconeixement públic a aquelles persones, empreses
o institucions que han fet alguna cosa en benefici de la
llengua i cultura catalanes, el CLL de Llorenç va lliurar el
Premi Raïm a 'Televisió Sense Fronteres'. El Premi Rapa,
que castiga qui, per contra, ha actuat en desprestigi de
la llengua i cultura catalanes, va recaure en Sandro
Rosell i la junta directiva del FCBarcelona, per conduir el
darrer congrés Mundial de les Penyes del Barça celebrat
al Palau de Congressos de Barcelona en castellà.

Comissió del Correllengua de Llorenç del Penedès
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Espriu eix dels actes del CLL d’Alcanar
Ja han passat tres anys des d'aquell octubre del 2008, quan
els membres de l'Assemblea del Casal Aixumara
impulsàvem el primer Correllengua a Alcanar (el Montsià).
Des de llavors, les activitats al voltant del Correllengua
s'han anat succeint: cercaviles geganteres, concerts amb
grups com Mesclat o Contracop, xerrades sobre el nostre
català o actuacions amb cantautors, com la del valencià
de Torrent, Pau Alabajos. Tot i això, l'edició d'enguany ha
deixat de banda aquest component lúdic i l'eix central ha
estat el record a la figura d'un dels poetes catalans més
importants, Salvador Espriu, tot commemorant el 25è
aniversari de la seua mort.
La jornada d'enguany va tenir lloc a la Sala Polivalent de la
Biblioteca Trinitari Fabregat. Com bé recordava Josep
Sancho Cuartiella, presentador de l'acte, difícilment
podíem haver trobat un emplaçament més adient per a
rememorar la figura del mestre Espriu, envoltats de la seua
passió: la literatura. Després de la presentació, Josep-Lluís
Agudo Juan, professor de Llengua Catalana de l'IES Sòl-deRiu, va prendre la paraula i ens va introduir dins del món
Espriu, amb un recorregut esplèndid per les seues obres
cabdals i els trets que més caracteritzaren la seua obra. A
més de recordar el seu llegat, també vam recordar els
moments més transcendentals de la seua vida. Es va fer
èmfasi en el fet que mai va deixar d'escriure en la seua
llengua, tot i no estar exiliat, una tasca gens fàcil i molt
meritòria en aquella època tan fosca per a la nostra
cultura. Posteriorment, vam tenir l'oportunitat de gaudir de
la projecció d'un recull de poemes de Salvador Espriu,
musicats per diversos artistes del país, com Raimon o
Ramon Muntaner, entre d'altres. Finalment, per concloure
l'acte, diversos alumnes de l'IES Sòl-de-Riu van recitar de
forma esplèndida alguns dels poemes més importants de
l'obra d'Espriu, com són: “Cementiri a Sinera”, “Spiritual”
amb la trompeta de Louis Armstrong o “M'han demanat
que parli de la meua Europa”.
Durant l'acte tampoc van faltar les paraules de record per
al recentment malaurat Joan Solà i Cortassa, Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes del 2009, lingüista i incansable
defensor de la Llengua Catalana. Encara és fresc en la
nostra memòria, el cèlebre discurs que va fer al Parlament
de Catalunya poc després de rebre el premi, i en el qual
demanava clamorosament una implicació directa dels
parlamentaris i de tothom per fer que el nostre poble -i la
nostra llengua- no se senten subordinats a cap altre.
No voldríem acabar aquesta crònica sense agrair la
col·laboració de tots els alumnes que van participar en el
recital poètic, als professors de l'IES Sòl-de-Riu: Tomàs
Camacho i Josep-Lluís Agudo, i també a l'Ajuntament
d'Alcanar. Fins l'any que ve!

Diversos moments del CLL d’Alcanar

Comissió del Correllengua d’Alcanar
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El Correllengua de Bellmunt d'Urgell
homenatja en Domènec de Bellmunt
El 6è Correllengua celebrat a Bellmunt d'Urgell (la Noguera) ha
finalitzat amb un gran èxit de participació dels seus veïns.
Creiem que s'ha complert amb l'objectiu, que era recordar i
explicar aquest personatge de gran importància i avui en dia no
prou conegut al nostre poble i al país en general. Per aquest
motiu es va convidar en Francesc Canosa que va ser qui a
principis de l'any passat va fer reaparèixer la seua figura amb la
publicació del llibre “La Barcelona pecadora”.
Durant el dissabte 13 de novembre es va pintar un gran mural
sobre la figura d'en Domènec de Bellmunt. Nombrosos veïns és
van anar interessant durant tot el dia sobre la seua evolució. A
la tarda es van desenvolupar els jocs tradicionals pels més petits
i la xocolatada amb un nodrit nombre de canalla del poble.
El diumenge el local social es va quedar petit per acollir la
xerrada sobre l'escriptor i periodista Domènec de Bellmunt.
Francesc Canosa va fer un repàs sobre la seua vida i l'obra. La
xerrada és va centrar en explicar la gran importància que va
tenir el personatge i en que ell va ser el veritable ideòleg
d'aquella Catalunya reportera i de tot aquell nou cos d'elit del
periodisme: els reporters. Tot seguit i després d'un pica-pica, Titot
i David Rosell van presentar “L'esca del pecat”. Ells van ser els
encarregats d'acomiadar el Correllengua fins un altre any.

El record al reporter Domènec de Bellmunt centra
els actes del CLL de Bellmunt d’Urgell

Comissió del Correllengua de Bellmunt d’Urgell

El CLL de Castellolí rep el reconeixement
d’Òmnium Cultural d’Anoia
Amb “El més Gran dels Dictats”, on tots els assistents, grans i petits,
es van trencar el cap amb les diferents proves del concurs lúdic
sobre la nostra llengua, es varen iniciar el actes del CLL a
Castellolí (Anoia). L’organització, per tal que la revisió i correcció
de totes les proves fos més amena, les realitzà mitjançant un
fotomuntatge projectat amb el qual cadascú podia corregir els
errors comesos i van poder comentar entre tots les proves
realitzades. Entre tots els participants d’aquest concurs es van
sortejar dos premis: un “Lot de licors de la terra” i un “Pernil”.
Aprofitant l’avinentesa que els organitzadors d’aquest
Correllengua 2010 eren els mateixos que van organitzar la
consulta sobre la independència, van voler fer extensiu a tots els
veïns de Castellolí el premi que va lliurar Òmnium Cultural,
delegació anoienca, conjuntament amb tots els pobles de la
Comarca organitzadors. Òmnium Cultural Anoia lliura cada any
premis al compromís cultural; enguany un quadre d’un artista
local, del qual vam poder gaudir durant “El més Gran dels
Dictats”.
Dos moments del CLL 2010 a Castellolí
Comissió del CLL a Castellolí
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El CLL d’Amposta uneix les cultures
catalana i xilena
El passat dissabte 6 de novembre es va celebrar a
Amposta (el Montsià) l'edició 2010 del Correllengua. L'acte,
que ha comptat amb la participació d'una quarantena de
persones, ha estat organitzat pel Col·lectiu ChilenosHispanos de les Terres de l'Ebre, Òmnium Cultural i Maulets, i
ha consistit en una exhibició de cueca, dansa tradicional
xilena, i en un homenatge a Vicent Andrés Estellés, poeta
de Burjassot de gran compromís polític i social i
d'importància cabdal en la literatura catalana.
D'esta manera des dels col·lectius organitzadors s'ha volgut
lligar la cultura popular i tradicional catalana amb la dels
catalans nouvinguts, posant en evidència així la falsedat,
l'alarmisme i la demagògia de discursos racistes i
electoralistes com el de Plataforma x Catalunya i
demostrant que la cultura catalana del segle XXI serà una
cultura diversa i transformadora, enriquida amb el bagatge
cultural de totes les persones que han vingut als Països
Catalans des d'arreu del món però amb l'essència de la
tradició de tants segles d'història.
Així, la Plaça Cecília Carvallo d'Amposta va acollir la
jornada, que s'havia iniciat amb una breu presentació
sobre Xile i la cueca, a càrrec d'una membre del col·lectiu
xilè, que un cop finalitzada va donar pas a l'exhibició del
ball. Acabada la dansa es donà pas a l'homenatge a
Estellés, que comptà amb la participació de diferents
escriptors i activistes culturals de les Terres de l'Ebre com
Jesús M. Tibau, Xavier Aragó, Emigdi Subirats, Maria Josepa
Altadill, Sílvia Panisello i Rosa Subirats. Després de
l'homenatge es llegí el manifest del Correllengua 2010,
escrit per l'escriptora catalana d'origen argentí Patrícia
Gabancho, i finalment -i per cloure la jornada- es donà pas
al col·lectiu xilè, que tornà a interpretar una selecció de les
seues danses tradicionals.

La dansa cueca protagonista del CLL d’Amposta

Comissió del Correllengua d’Amposta

La cercavila acte més concorregut del CLL de Blanes
El dissabte 30 d’octubre Acció Cultural es Viver va
organitzar el Correllengua a Blanes (la Selva). Les activitats
varen començar cap a les cinc de la tarda a la plaça dels
Dies Feiners, amb l’animació infantil d’en Rah-mon Roma,
que interpretà el seu espectacle de cançons dels Països
Catalans i aplegà al seu voltant força mainada amb els
seus pares i mares.
En acabat, cap a 2/4 de set de la tarda, començà la
cercavila, que passà pels carrers Ample, Raval, Muralla i
passeig de Dintre, per acabar tornant a la plaça dels Dies
Feiners. La cercavila era encapçalada per una pancarta
de la gent des Viver amb el lema “Un poble, una llengua”.
Els capgrossos i el gegant Vadó Set-Trossos –l’acte

comptava amb la col·laboració de la Colla
Gegantera de Blanes- anaven darrera de la pancarta,
acompanyats de la Colla de Bastoners de les Guilleries,
de Sant Hilari Sacalm. Mentrestant, a la plaça, es féu
una xocolatada popular per a grans i petits.
A 1/4 de vuit, es féu la lectura del manifest del
Correllengua d’enguany per part d’un membre
d’Acció Cultural es Viver. Després els nens i nenes de
l’Esbart Dansaire Joaquim Ruyra varen ballar danses
tradicionals i la gent de la Colla Sardanista Sa
Palomera engrescà bona part del públic assistent als
actes a fer una gran rotllana.
Comissió del Correllengua a Blanes
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Agenda de Correllengües – Darrers actes programats
Tivissa (la Ribera d’Ebre) – Ds. 20 de novembre
A la plaça del Portal
17:30h,
21:00h,
21:15h,
23:00h,

Taller i demostració de jotes de la Ribera d'Ebre
Lectura del manifest, a càrrec de l'Associació de
Jubilats i Pensionistes de Tivissa
Sopar per la llengua
Concert de música tradicional, a càrrec de "La
Sonsoni"

* Preu del sopar + concert: 8€ / Només concert: 4 €
Organitza: CAL de Tivissa

Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL)
Carrer de Muntadas, 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
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