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Butlletí electrònic del Correllengua 2011 

El passat 9 de juliol, la Seu d’Urgell va acollir el primer acte local del 

Correllengua 2011. Durant més de nou hores, la plaça de les Monges 

va ser l’escenari escollit per a desenvolupar-hi les activitats, amb una 

molt bona assistència de públic durant tota la jornada. 

Els jocs infantils i diversos tallers (de glosses, de ràdio, d’Scrable, i de 

danses) varen ocupar les primeres hores de la tarda, especialment 

dedicades als més menuts.  Posteriorment, el moment més solemne 

de la vetllada va ser l’entrada de la flama i la lectura del manifest, a 

càrrec d’Ermengol Puig, president de la delegació local d’Òmnium 

Cultural. També hi hagué temps per a homenatjar a Pere Quart, 

amb la lectura de diversos poemes i que comptaren entre els glossa-

dors amb l’exconseller de la Generalitat de Catalunya, Jordi Ausàs. 

L’acte més multitudinari fou el sopar popular, amb la participació de 

més d’un centenar de persones. En acabat, la música tradicional i 

popular va  prendre el relleu amb les actuacions de “Les Dones 
Acordionistes i Percussionistes del Pirineu”, i de “Marta Rius i les Noves 

Dones de la Bella Cançó”. Aquesta darrera formació va interpretar 

versions recuperades i actualitzades de cançons de dones de la 

“nova cançó”, com Teresa Rebull, Guillermina Motta i Maria del Mar 

Bonet, entre d’altres. La nit es va allargar fins a les tres de la matina-

da amb la proposta més animada del Punxadiscos PdCAT. 

L’edició d’enguany del Correllengua a la Seu d’Urgell va ser impulsa-

da per la secció local d’Òmnium Cultural, amb el suport de l’Ajunt-

ament de la Seu d’Urgell i de la CAL, entre d’altres entitats.  

Taller de danses al Correllengua de la 

Seu d’Urgell 

La Seu d’Urgell viu amb força el pas del 

Correllengua 
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Esplugues de Llobregat celebra el seu 10è Correllengua 

amb una exposició commemorativa  

El passat 14 de juliol, i de la mà del nucli local de la CAL, la flama del 

Correllengua va arribar a Esplugues de Llobregat, per desè any conse-

cutiu. Per celebrar-ho, el vestíbul de la biblioteca Pare Miquel va acollir 

dues exposicions. D’una banda, l’exposició 10 anys de Correllengua a 

Esplugues recorre de forma visual el que han estat els Correllengües 

organitzats entre els anys  2002 i el 2011. De l’altra, l’exposició sobre 

Joan Oliver, Pere Quart, un passeig per la vida i obra del poeta, narra-

dor, dramaturg i traductor sabadellenc. 

Tot seguit, el públic assistent va traslladar-se a la sala d'actes de la bibli-

oteca on, després de la lectura del Manifest del Correllengua 2011, va 

tenir lloc l’espectacle poeticomusical de Jaume Calatayud i Vicente 
Monera, Joan Oliver, l’home / Pere Quart, el poeta. Durant 50 minuts, els 

dos artistes van oferir un treball excel·lent i equilibrat, on la música, la 

veu, el cant, el guió artístic i els poemes es compenetraren d’una mane-

ra perfecta i van fer de l’actuació un recital d’autèntic luxe per als 

sentits. 

Moltes felicitats al nucli de la CAL d’Esplugues de Llobregat i a totes les 

persones i entitats que han col·laborat en aquests deu anys pel seu 

compromís i perseverança. 

Per saber-ne més feu clic aquí 

Ds. 3 de setembre 

CLL a Montoliu de Lleida (el Segrià) 

Plaça de la Bovera 

 10:00h, Pintada d'un mural i a 

continuació, esmorzar per a tothom 

amb coca i xocolata.  

 12:30h, Cercavila amb els grallers i 

Puputs de Montoliu i els Bandolers  i 

Trabucaires d’en Montserrat Poch, de 

Banyeres del Penedès 

Plaça de l’església 

 13:00h, Vermut per a tothom 

 17:00h, Espectacle infantil amb els 

Nopatiskos i tirada de bitlles popular 

 18:30h, Ballada de sardanes 

 19:30h, Ball de bastons, amb els 

Bastoners del Pla de l’Aigua  

 20:30h, Xerrada sobre “Llengua, cultura 

i Llibertat, a càrrec de Ramon Usall 

 22:00h, Sopar popular 

 23:30h, Batukada, amb Xikalkà Alcarràs. 

 24:00h, Terrasseta de Preixens 

 01:00h, Carles Belda i el conjunt 

Badabadoc 

 

Ds. 3 de setembre 

CLL a Santa Margarida de Montbui 

(l’Anoia) 

Programa a determinar  

 

Ds. 17 de setembre 

CLL a Madremanya (el Gironès) 

Programa a determinar  

 

Ds. 17 i  Dg. 18 de setembre 

CLL a Torrelavit (l’Alt Penedès) 

Programa a determinar  

 

Dg. 18 de setembre 

CLL a Pallejà (el Baix Llobregat) 

Programa a determinar  

 

Dv. 23 i Ds. 24 de setembre 

CLL a la Bisbal d’Empordà (el Baix 

Empordà)  

Programa a determinar  

 

 

 

SEGUIU EL CORRELLENGUA A 

TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS 

 

 

 

 

O A TRAVÉS DEL DIARI ARA I  

EL PROGRAMA DE RAC1 “La 

primera pedra” 

 

 

 

 

AGENDA CLL 2011 

 

Setembre 
llistat provisional d’actes 

(més informació a www.cal.cat) 

Ja podeu consultar el “Dossier del Correllengua 2011” 

Tal i com us indicàvem en el darrer butlletí, ja podeu descarregar-vos del 

nostre web el “Dossier del Correllengua 2011”, una guia que té com a objec-

tiu assessorar i donar suport als organitzadors del Correllengua. En aquesta 

nova edició hi trobareu no només el material i els recursos que des de la CAL 

us oferim, sinó també consells útils referents a quina filosofia han de tenir els 

actes, què és el que es persegueix amb ells, quin és el nexe d’unió que ha 

d’existir entre tots els Correllengües,... 

En relació als recursos que oferim des de la CAL destaca aquest any una 

doble exposició: una dedicada a la vida i obra de Joan Oliver, i l’altra centra-

da en explicar la tasca que realitza la CAL i el sentit i importància del Corre-

llengua. Esperem que el trobeu ben útil. 

Podeu accedir al dossier tot fent clic aquí 

La presentació del darrer llibre de Joan-Lluís Lluís, 

nou recurs per a organitzadors del Correllengua 

La CAL i l’editorial Viena Edicions han arribat a un acord per oferir a tots els 

organitzadors de Correllengües, la possibilitat de presentar el darrer llibre de 

l’escriptor rossellonès Joan-Lluís Lluís, “A cremallengua”. Aquesta obra 

consisteix en un recull de 140 articles publicats a la revista Presència, on 

l’autor parla de la llengua des d’enfocaments ben diferenciats i que serveixen 

per a la descoberta de les característiques socials i culturals lligades a les 

llengües. 

Si hi esteu interessats, només cal que feu un clic a aquest enllaç i hi trobareu 

tota la informació. 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

El Correllengua protagonista de la Diada de l’onze de 

setembre a Barcelona i Tarragona 

Com cada any la celebració de la Diada de l’11 de setembre coincideix amb 

els actes centrals del Correllengua a la ciutat de Barcelona. Enguany, la CAL 

també ampliarà la seva presència a la fira d’entitats tot disposant d’un espai  

més ampli i adequat on es podrà accedir a les diferents campanyes i 

projectes que s’impulsen, com ara el Xerrem i el Correllengua. 

Aquella mateixa jornada, la CAL i el Correllengua també seran presents en la 

celebració de la Diada a la ciutat de Tarragona, a través de la participació en 

els diferents actes que es duran a terme al centre de la ciutat. 

A través del web us anirem donant més detalls del programa d’actes. 

Entrada de la flama acompanyada dels 

acords de “Les Dones Acordionistes i 

Percussionistes del Pirineu” 

Dos moments del CLL d’Esplugues de 

Llobregat 

http://www.vesc.cat/ca/artistes/marta-rius
http://www.vesc.cat/ca/artistes/marta-rius
http://omniumalturgell.blogspot.com/
http://caldesplugues.blogspot.com/
http://www.cal.cat
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Document/sCUghKiGGJ0k7JpadH2v837BLOXJCSYO.pdf
http://www.vienaeditorial.com
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Document/CxLDl8Q7I73vF78NzsWs6bDWGKiN9yZHePMwLwTfPF+0dA02HxTKgw==.pdf
http://twitter.com/CAL_cat
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001973693360
http://www.ara.cat/especials/correllengua2011/
http://rac1.org/programes/la-primera-pedra/

