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Butlletí electrònic del Correllengua 2011 

El dissabte 2 de juliol, arrencava el Correllengua 2011 a la vila de Sant 

Llorenç Savall (Vallès Occidental). El motiu d’haver escollit aquest 

indret respon al fet que enguany el Correllengua està dedicat a la 

figura de Joan Oliver (Pere Quart), en commemoració dels vint-i-cinc 

anys de la seva mort, i tant ell com la família tingueren un estret lligam 

amb Sant Llorenç. 

Aquest dia, es programaren tot un seguit d’activitats, a la plaça Major, 

on s’hi celebraren els actes centrals. A ben dinat i per la tarda es visità 

el casalot del Marquet de les Roques, que posà el punt i final a la 

jornada.  

Si voleu consultar el resum complet de la jornada feu click aquí 

Ignasi Riera, nebot d’Oliver, va glossar la 

seva vida i obra 

El correllengua 2011 s’inicia a  

Sant Llorenç Savall, el 2 de juliol 
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Cesk Freixas autor del Manifest del Correllengua 2011 

La desena edició dels Premis Joan Coromines celebrats a la vila de Sant 

Just Desvern, el passat 29 d’abril, es va convertir en el primer acte del 

Correllengua d’enguany. En el seu decurs, es va descobrir l’obra guanya-

dora del 1r concurs de cartells del Correllengua 2011 i que servirà d’imat-

ge per a tots els actes que es celebrin arreu del país. 

Igualment, es va fer la lectura, per primer cop, del Manifest del Correllen-

gua 2011 que ha elaborat el cantautor Cesk Freixas.  

L’any 1986 ens deixà el poeta, dramaturg, traductor i periodista Joan 

Oliver, també conegut com a Pere Quart. En commemoració a aquests 

vint-i-cinc anys sense l’autor, la CAL ha decidit dedicar-li el Correllengua 

2011.  

Oliver és considerat un dels millor poetes del segle XX, i s’ha considerat la 

seva poesia com una de les més originals, pel seu realisme i agilitat, 

reflex de la traumàtica experiència de la guerra civil espanyola i de 

l’exili. Entre els premis rebuts destaca el Premi d’Honor de les Lletres Ca-

talanes atorgat l’any 1970. Però Joan Oliver fou, a més, un home com-

promès amb el seu país i la seva llengua, i mai va ocultar les seves idees 

crítiques amb bona part de la classe política catalana pels seus horit-

zons nacionals de baixa volada. Com a mostra va rebutjar la Creu de 

Sant Jordi. 

En el seu honor, el Correllengua 2011 li ret homenatge. 

JOAN OLIVER, l’autor homenatjat enguany 

Accediu al Manifest 

 

Ds. 9 de juliol 

CLL a la Seu d’Urgell (l’Alt Urgell) 

Plaça de les Monges 

 17:30h, Cercavila amb la batucada Ai 

Batutanga 

 18:15h, Berenar amb coca i xocolata 

de rajola 

 18:30h, Animació infantil amb el grup 

Pocasol3 

 19:30h, Tallers per a la canalla i els 

grans; Ràdio, Scrable, gloses i  danses 

 21:15h, Entrada de la flama i lectura del 

Manifest del CLL 2011. Concert de les 

“Dones Acordionistes i Percussionistes 

del Pirineu” 

 21:30h, Sopar popular  

 23:30h, Concert de “Marta Rius i les 

Noves Dones de la Bella Cançó”  

 00:30h, Ballaruca amb PdCAT 

 

Dj. 14 de juliol 

CLL a Esplugues de Llobregat  

(el Baix Llobregat) 

Biblioteca Pare Miquel  

 20:00h, Inauguració de les exposicions 

“10 anys de Correllengua a Esplugues” i 

“Joan Oliver, l’home / Pere Quart, el 

poeta” 

 Tot seguit, espectacle poeticomusical 

amb Jaume Calatayud i Vicente 

Monera: “Joan Oliver, l’home / Pere 

Quart, el poeta” 

 Les exposicions es podrán visitar fins al 

24 de juliol 

 

Dv. 15, 16 i 17 de juliol 

CLL a Altafulla (el Tarragonès) 

 ATENCIÓ!! 

Els actes inicialment  previstos per 

aquest cap de setmana, s’han 

traslladat al mes d’octubre 

 

 

 

 

 

SEGUIU EL CORRELLENGUA A 

TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS 

 

 

 

AGENDA CLL 2011 

Juliol 2011 - 1a quinzena 

Joan Oliver (Pere Quart) 

(Sabadell, 1899—Barcelona, 1986) 

Cesk Freixas 

Nous recursos i materials pel Correllengua 2011  

Com cada any, la CAL ha elaborat la Guia del Correllengua que serveix 

de suport i orientació a tots els organitzadors de Correllengües. En aquesta 

edició, posem a disposició nou material i recursos per facilitar-vos la feina:  

  Cartells del Correllengua 2011 

  Noves samarretes amb el disseny del Correllengua d’enguany 

  Pancartes renovades i amb nous dissenys 

  Nou material gràfic de suport (tríptics, adhesius) 

  Exposició informativa sobre el Correllengua i la CAL 

  Exposició informativa sobre Joan Oliver 

Acord amb el diari ARA i el programa “la primera 

pedra” de RAC 1 per difondre el Correllengua 

La CAL ha fet un esforç aquest any per a que el Correllengua arribi a més 

públic. En aquest sentit, el diari Ara i el programa radiofònic de RAC1 “La 

primera pedra” difondran els actes del Correllengua 2011 a través de les 

seves plataformes. A l’edició digital del diari ARA, cada setmana apareixeran 

en format d’agenda els actes programats a les diferents viles, barris i ciutats 

de la nostra geografia, i la crònica dels actes ja finalitzats. Aquest acord 

significa que la veu del Correllengua arribarà a un públic potencial de 

700.000 navegadors mensuals.   

Per la seva part, el programa de ràdio “la primera pedra” que s’emet tots els 

caps de setmana pel matí a la freqüència de RAC1, incorporarà l’agenda 

d’actes del Correllengua tots els dissabtes, pels volts de les 8h. 

Per a l’èxit de la iniciativa, és molt important comptar amb la col·laboració 

de tots els organitzadors de Correllengua i informar a temps de les accions 

previstes. A la Guia del Correllengua 2011, us en donem més detalls. 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Imatge de la samarreta d’enguany 

Accediu al Cartell del Correllengua 2011 (color) 

Ja us podeu descarregar el “Recull del Correllengua 2010” 

Per primer cop des dels inicis del Correllengua, la CAL ha editat el “Recull del 

Correllengua 2010”, una revista on s’inclou la crònica dels actes celebrats a la nació 

durant l’any passat. Quaranta pàgines on podeu copsar la força del moviment (més 

de 130 Correllengües organitzats), la seva implantació territorial i la seva enorme 

vitalitat. 

A través del web de la CAL ja us el podeu baixar la versió en pdf, i en tres arxius per 

separat.  

Accediu al “Recull del Correllengua 2010” 

http://www.cal.cat/noticies_detalle.aspx?id=131
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Document/rRGh%5BSLSH%5DndXDH79RxDofE3Ttg==.pdf
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Document/rRGh%5BSLSH%5DndXDH79RxDofE3Ttg==.pdf
http://www.ara.cat/especials/correllengua2011/
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Didactic/FbBUblq5nql7MVq%5BSLSH%5DYCy+yT5xbVnBi9lOaVvMVURDyzQ=.pdf
http://www.cal.cat/historic.aspx?c=1&id=15
http://rac1.org/programes/la-primera-pedra/
http://twitter.com/CAL_cat
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001973693360

