
Què és el Correllengua? 

El Correllengua (CLL) és una iniciati-

va a favor de la nostra llengua i 

cultura, sorgida de la societat civil 

catalana. És una proposta per a la 

defensa i promoció de la llengua 

catalana, transversal, oberta, parti-

cipativa i popular. 

També és una eina per donar a 

conèixer la nostra llengua i cultura 

a les persones que, nouvingudes o 

no, encara no la coneixen, i una 

manera festiva i oberta de cele-

brar la catalanitat, al carrer, de 

manera socialitzadora. 

 

La Coordinadora d’Associacions 

per la Llengua Catalana (CAL) n’és 

la seva impulsora i coordinadora al 

Principat, a Andorra, a Menorca, a 

la Franja i a la Catalunya Nord, 

amb el suport de les entitats       

d’aquests diferents territoris, mentre 

que al País Valencià l’encarregada 

de coordinar el CLL és Acció Popu-

lar del País València (ACPV) i a 

Mallorca, Joves de Mallorca per la 

Llengua (JML). 

 

CORRELLENGUA  

2011 

Vila de Gràcia 

 

Dissabte, 15 d’octubre 

Plaça de la VILA 

Homenatge a  
Joan Oliver 
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HI COL·LABOREN 

 

 - El Mercat de l’Abaceria 

- El Mercat de la Llibertat 

- Ajuntament de Barcelona 

- Fundació Orfeó Gracienc 

- Associació de Veïns de la plaça fe la vila 

- Fundació de Festa Major de Gràcia 



PROGRAMA D’ACTES 

Dissabte, 15 d’octubre 

 

Plaça de la Vila 

Matí (a partir de les 11h) 

 

- Teatre infantil, amb el grup XXXX 

- Jocs per a la canalla (xarranca, trencar l’olla) 

- Competició de bitlles catalanes 

 

 

Tarda (a partir de les 17h) 

 

- Xocolatada 

- Balls amb l’esbart dansaire 

- Fira d’entitats 

- Concurs el Gran Dictat 

- Concert, a càrrec de XXXX 

- Entrada de la flama de la llengua i lectura del 

Manifest 

 

 

Espai “La Fontana” 

Nit (a partir de les 23h) 

 

- Nit de concerts gratuïts amb l’actuació dels 

grups XXXX, XXXXX, 

 

Telèfon: 93 415 90 02 

 www.cal.cat  

correllengua@cal.cat 

C. Muntadas,24-26 — baixos 
 

08014 Barcelona 
 

Coordinadora 

d’Associacions 

per la Llengua Catalana 

Joan Oliver, l’home 

Pere Quart, el poeta 

Joan Oliver (Sabadell, 1899-

Barcelona, 1986). Conegut pel 

nom de Pere Quart, amb el qual 

signa l'obra poètica. Poeta, dra-

maturg, narrador, traductor i perio-

dista.  

 

És considerat un dels cinc poetes 

catalans més importants del segle 

XX. La seva poesia ha estat vista 

com la més original de totes. El seu 

primer recull poètic, Les decapita-

cions (1934), avança el que serà 

després la seva poesia: àgil, anec-

dòtica i atreta pel realisme, reflex 

de la traumàtica experiència de la 

guerra civil espanyola i l'exili, amb 

una visió del món desolada i es-

cèptica. Provinent d'una família de 

la burgesia industrial, cofundador 

del Grup de Sabadell, amb Fran-

cesc Trabal i Armand Obiols, man-

té com a escriptor un estil marcat 

per la ironia contra les convenci-

ons, que el portà a rebutja la Creu 

de Sant Jordi. 
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