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El Correllengua 2012 enfila la recta final
amb un nou cap de setmana ple d’activitats

AGENDA CLL 2012
Del 31 d’octubre a
l’11 de novembre

El darrer cap de setmana d’octubre, emularà en quantitat d’actes
l’anterior cap de setmana. Fins a vint-i-tres viles i barris de la geografia del
Principat veuran passar la flama de la llengua pels seus carrers, amb una
concentració especialment elevada d’actes a la ciutat de Barcelona.
Així és, al Cap i Casal, el Correllengua visitarà cinc barris diferents de la
ciutat. Als ja inicialment programats de Sarrià, de l’Esquerra de l’Eixample i
Sant Antoni i de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, se li afegiran els d’HortaGuinardó i Poblenou-el Clot, suspesos per la pluja el passat cap de
setmana. Horta-Guinardó organitzarà el seu 13è Correllengua la tarda del
dissabte al Parc del Nen de la Rutlla, amb diverses activitats dirigides al més
petits i que clouran al vespre amb els concerts de Riu, Rumb al Bar i Trast. Els
barris de Poblenou i el Clot, han programat una gran cercavila de cultura
popular el matí de dissabte (plaça del Mercat del Clot, 11:30h) que
finalitzarà amb un dinar popular i l’actuació de Marcel Marimon i Carol Bas.
Els barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta tornaran a unir esforços en la
celebració dels actes de Correllengua que s’iniciaran amb un record a
Xirinacs i amb la poesia musicada de Jaume Calatayud i Vicente Monera
(Dv. 26, a la Botiga Abacus d’Hostafrancs, 20h). L’endemà, la plaça de
Sants allotjarà els actes centrals. Una fira d’entitats obrirà el foc de bon
matí, i la seguiran una munió d’actes que s’allargaran fins ben entrada la
nit i dels quals destaquem, la marató de poesia, l’actuació dels Castellers
de Sants, la representació de La Coronela (grup de recreació històrica), la
lectura del Manifesta a càrrec de Vicent Sanchis i el concert final de Pirat’s
Sound Sistema. Una de les novetats barcelonines d’enguany serà la
incorporació del Correllengua de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni,
que començarà amb un recital de poesia a càrrec del poeta David
Figueres, a l’Ateneu Layret (Dj. 25, 19:30h). Els actes centrals es
desenvoluparan el matí i tarda de dissabte 27, als Jardins de l’Alguer, amb
la programació de diverses activitats com ara l’actuació dels bastoners de
l’Eixample, la Cercavila, la lectura del Manifest que realitzarà l’escriptor
Josep Maria Espinàs i una interessant xerrada sobre la situació del català als
Països Catalans. Per la seva part, el barri de Sarrià també s’incorporarà a la
família del Correllengua amb un fort protagonisme dels contes, les
rondalles i els relats en català. El dissabte 27, els contes musicats o la
trobada d’il·lustradors i rondallaires, ompliran l’atmosfera de la llibreria Peu
de Pàgina (a partir de les 12h), mentre que la cercavila, amb els tabalers
de Sarrià, serà l’acte més sorollós i festiu.

Els Jardins de Can Sisteré allotjaran els
actes del CLL de Santa Coloma de
Gramenet el proper Dg. 28

Cartell del CLL
del Prat de Llobregat

(més informació a www.cal.cat)

CLL a Mataró (el Maresme)
Dc. 31 d’octubre (enllaç)

CLL a Piera (l’Anoia)
Dc. 31 d’octubre (enllaç)

CLL a Tàrrega (l’Urgell)
Dc. 31 d’octubre (enllaç)
Dj. 1 de novembre (enllaç)
Dv. 2 de novembre (enllaç)
Ds. 3 de novembre (enllaç)
Dg. 4 de novembre (enllaç)

CLL a Sant Vicenç dels Horts
(el Baix Llobregat)
Dv. 2 de novembre (enllaç)

CLL a Rubí (el Vallès Occidental)
Cartells dels CLL de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta i de
l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni

CLL a Sant Cugat del Vallès
(el Vallès Occidental)
Ds. 3 de novembre (enllaç)

CLL a Blanes (la Selva)
Ds. 3 de novembre (enllaç)
Marcel Marimon, protagonista
del CLL del Poblenou i el Clot

Al Baix Llobregat, el Prat de Llobregat també és una novetat enguany.
Els organitzadors han programat diverses activitats repartides en tres
dies. El divendres, una cercavila portarà la flama de la llengua des de
la plaça de la Vila al Centre Cultural Torre Balcells (a partir de les 19h),
el dissabte es podrà gaudir d’una gimcana lingüística (16:30h, plaça
de la Vila), mentre que el diumenge una nova cercavila amb una
àmplia representació de cultura popular clourà els actes (11h, des de
la plaça de la Vila). D’altra banda, Sant Vicenç dels Horts començarà
el Correllengua amb la projecció de la pel·lícula “Els Joves” (Dv. 26,
20h, cinemes Vailet) i concentrarà la màxima activitat el dissabte a la
plaça de la Vila, amb un programa farcit d’actes i dels que
destaquem la ruta literària que recorrerà els carrers de la vila a la
recerca dels vestigis de la Guerra Civil i la postguerra, l’arrossada
popular, el recital de poesia a càrrec de Jordi Boladeras i una
multitudinària ballada de sardana de cloenda.

Al nord del Maresme, tres viles celebraran el Correllengua. Arenys de Munt,
focalitzarà els seus actes amb la conferència “Estat propi, llengua i nació al
segle XXI”, a càrrec del sociolingüista Pere Mayans (Dv. 26, Can Borrell,
20h). També Canet de Mar viurà l’acte central amb una xerrada:
“Catalunya, estat propi, estat ric”, a càrrec del Centre Català de Negocis
(Dv. 26, Biblioteca P. Gual i Pujadas, 20:30h). Mentre que a Malgrat de Mar
la jornada de màxima activitat serà el dissabte, amb la programació de
diversos actes: la cercavila matinal (11h, des de Can Campassol), la
creació i decoració de rodolins i el tastet de coques (Peixateries Velles,
12h) i el recital de textos de Pere Calders (Centre Cultural, 19h).

Imatge del CLL de Lleida l’any 2011

CLL al Sant Feliu de Guíxols
(el Baix Empordà)
Ds. 3 de novembre (enllaç)

36è Aplec Excursionista dels PPCC i
CLL a Prada de Conflent (el Conflent)
Dg. 4 de novembre (enllaç)

CLL a Linyola (el Pla d’Urgell)
Dg. 4 de novembre (enllaç)

CLL a Arbúcies (la Selva)
Dj. 8 de novembre (enllaç)

CLL a Llagostera (el Gironès)
Dj. 8 de novembre (enllaç)
Dv. 9 de novembre (enllaç)
Ds. 10 de novembre (enllaç)
Dg. 11 de novembre (enllaç)

CLL a Montgat i Tiana (el Maresme)
Dv. 9 de novembre (enllaç)

CLL a Badalona (el Barcelonès)
Ds. 10 de novembre (enllaç)

CLL a Figueres (l’Alt Empordà)
Ds. 10 de novembre (enllaç)

Cloenda del CLL a PERPINYÀ (el Rosselló)
Ds. 10 de novembre (enllaç)

SEGUIU L’ACTUALITAT DEL
CORRELLENGUA...

Cartell del Concert per la Llengua
a Vilanova i la Geltrú

La ciutat de Lleida també estarà de festa, iniciant el Correllengua amb
la projecció del documental “Ser Joan Fuster” (Dj. 25, al Cafè del Teatre
de l’Escorxador, 22h) i continuant el dissabte pel matí amb la tradicional
cercavila de cultura popular i l’acte solemne de la lectura del Manifest
(Plaça de les Comèdies, des de les 10:30h). La capital del Baix Camp,
Reus, tira la casa per la finestra amb una munió d’actes. S’iniciaran amb
dues xerrades-col·loqui sobre el poeta JV Foix i la que duu per títol
“Llengua, Països Catalans i independència” (Dj. 25, Centre de Lectura,
19h). El divendres es viurà un acte reivindicatiu a favor de la presència
del català al cinema (Camí de Valls, 79, 20h), mentre que la tarda de
dissabte viurà el pas de la Cercavila per la llengua (des de la plaça de la
Llibertat), el taller de llengua “Tria el teu rol, no juguis sol” (local dels
Xiquets de Reus, 19h) o el sopar i glosa (a la Taverna Despertaferro!, a
partir de les 21:30h). A Vilanova i la Geltrú es viurà una nova edició del
Concert per la Llengua, amb la presència del bo i millor dels grups de
música en català: Obrint Pas, KOP, At Versaris, Eina i Ebri Knight.
Més al sud, Alcanar (el Baix Ebre) dedica el seu Correllengua a
homenatjar l’escriptor local Trinitari Fabregat, en commemoració del
centenari del seu naixement. Per això s’han programat una taula rodona
sobre la seva vida i obra (Ds. 27, Biblioteca, 11h) i una ruta literària a
l’entorn del seu llibre Jardins Ignorats (Dg. 28, des del Centre Cívic,
08:30h). Per primer cop aquest any, el Correllengua trepitjarà terres nordcatalanes. A Bao (el Rosselló) es viurà una nova edició de les Jornades
Airenovenques, de nou amb una àmplia mostra de la riquesa de la
cultura popular i que cobrirà tot el cap de setmana. Destaquen els tallers
de capgrossos i de cartes catalanes (Ds. 27, tarda) i la jornada castellera
matinal del diumenge.

Cartells de les Jornades
Airenovenques i del CLL d’Alcanar

CLL al Vendrell (el Baix Penedès)
Ds. 3 de novembre (enllaç)

Dues poblacions més del Barcelonès continuaran amb la celebració
dels seus actes. A Santa Coloma de Gramenet, tancaran el
Correllengua amb una triple jornada d’activitats. El dijous 25, al casal
de l’ACP Aramateix, es projectarà el documental “Operació Garzón
contra l’independentisme català”, el dissabte 27 es durà a terme una
visita guiada matinal a la masia de Can Sam, mentre que el diumenge
28, una cercavila recorrerà els carrers del centre i clourà amb un dinar
popular i l’actuació el cantautor Jordi Montañez, als Jardins de Can
Sisteré. Per la seva part, L’Hospitalet de Llobregat viurà un nou cap de
setmana de celebracions, que s’iniciaran el dijous 25 amb la lectura
poètica en record de JV Foix (Regidoria del Centre, 20:30h) i que
tindran continuïtat el dissabte 27, als Jardins de Centre Metropolità
Tecla Sala, a les 10h amb l’homenatge als mestres de les lletres
catalanes Calders, Sales i Tísner.

Al Vallès Occidental, Cerdanyola del Vallès concentra bona part del
protagonisme. El dijous 25, el Casal Popular i Cultural celebrarà una recital
poètic micro obert (21h), continuarà el divendres amb l’espectacle infantil
Cataclown (plaça Josep Viladomat, 17:30h) i clourà amb els actes centrals
el dissabte a la mateixa plaça, des de les 11h i que inclouran una mostra
de cultura popular, un concurs de dictat i mots encreuats i l’espectacle
d’arrel tradicional de Josep Maria Ribelles. A Rubí, el gruix del Correllengua
se celebrarà el cap de setmana vinent, però com a aperitiu el divendres
tindrà lloc la presentació del llibre Tornarem a vèncer (19h, CRAC).

Dv. 2 de novembre (enllaç)
Ds. 3 de novembre (enllaç)
Dg. 4 de novembre (enllaç)

Finalment, les viles de Berga (el Berguedà), Flix (la Ribera d’Ebre), Piera
(Anoia) i Monistrol de Montserrat (el Bages) també celebraran els seus
actes de Correllengua. Consulteu l’agenda per a més informació.

