
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 

Butlletí electrònic del Correllengua 2012 

Més de cinc-centes persones van gaudir durant tot el dia 

dels actes d’inici del Correllengua 2012 celebrats a Ripoll i 

al pla de Can Pegot d’Ogassa, el passat 30 de juny.  

Després d’una visita matinal al Monestir de Santa Maria 

de Ripoll, més de dues-centes persones es van aplegar al 

pla de Can Pegot, sota un sol de justícia, enfront del 

monòlit dedicat a Lluís Maria Xirinacs, per a retre 

homenatge al filòsof, pensador i patriota. Un emotiu acte 

que va incloure la lectura del Manifest i l’encesa de la 

flama del Correllengua 2012, un recital de la cançó “El 

Banderer de la Pau” a càrrec de Núria Roig i l’actuació 

dels grallers d’Ogassa. 

Per la tarda, i després d’una concorreguda cercavila, els 

actes es van concentrar a la plaça de la Lira amb la 

benvinguda del batlle de Ripoll, Jordi Munell i del portaveu 

del Correllengua de Ripoll, Miquel Casas. Tot seguit, va ser 

el torn per la dansa i la música tradicional, amb l’Esbart 

Dansaire Eudald Coma de Ribes de Freser i els Randallaires. 

En acabat, la lectura del Manifest va donar pas al 

parlament de l’escriptora Isabel-Clara Simó, que va glossar 

la figura de Xirinacs i la importància del moviment del 

Correllengua. Seguidament, es va viure un dels moments 

més emocionants amb l’espectacle poeticomusical “Amb 

tu” de Jaume Calatayud i Vicente Monera, entrellaçant 

relats de la vida de Xirinacs amb versos de poetes catalans. 

Finalment, Pep Ribas, president de la CAL, va cloure l’acte 

de tarda.  

Per la nit, el concert per la llengua, a l’espai Eudald Graells que va 

aplegar al públic més jove. 

Si voleu consultar més imatges dels actes feu clic aquí i si voleu veure el 

reportatge de Televisió del Ripollès podeu fer el mateix aquí. 
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Correllengua a Ripoll 
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Màrius Serra, l’autor del Manifest del Correllengua 2012 

Com és tradició, la CAL encarrega l’elaboració del Manifest del 

Correllengua a una persona de reconegut prestigi i que s’hagi significat 

per la seva posició en favor de la llengua, la cultura i el país. Enguany, 

l’escriptor i enigmista Màrius Serra va acceptar gustosament el repte de 

redactar-lo i no ha decebut gens en el seu intent.  

El Manifest d’enguany porta per títol “Ara és l’hora: compte enrere” i té 

la petja indiscutible de Màrius Serra. Barrejant ironia i contundència 

d’arguments, l’autor ens endinsa en el suggerent món de les paraules 

que ell tant bé coneix, tot exhortant la riquesa etimològica de la nostra 

llengua i de les seves varietats dialectals. De ben segur, es tracta del 

Manifest més personal dels que s’hagin redactat i dels de lectura més 

exigent. Si sou un dels futuribles lectors del manifest, no us preocupeu, 

perquè teniu en el mateix Màrius Serra la clau de com fer-ho: ell mateix 

ens ha deixat un audiovisual fent això, llegint el Manifest del 

Correllengua 2012. Us el podeu descarregar aquí. Per altra banda, el 

text sencer us el podeu descarregar aquí. 

Felicitats Màrius!! 

 
Dv. 6 de juliol 

CLL a Canet de Mar (el Maresme) 
A l’aula Magna de l’Escola de Teixits de Punt 

(plaça de la Indústria, 1) 

20h 

 Presentació del Llibre “A cremallengua” 

de l’escriptor rossellonès Joan-Lluís Lluís. 

         (enllaç) 

 

Del 9 al 27 de juliol 

Al vestíbul de la Biblioteca P. Gual i Pujadas 

(riera de Sant Domènec, 1A) 

De 15:30h a 21:00h 

 Exposició “Xirinacs, la resistència i la 

consciència” (enllaç) 

 

 
Dj. 12 de juliol 

CLL a Palafrugell (el Baix Empordà) 
A l’aula Magna de l’Escola de Teixits de Punt 

(plaça de la Indústria, 1) 

20h 

 Presentació del Llibre “A cremallengua” 

de l’escriptor rossellonès Joan-Lluís Lluís. 

         (enllaç) 

 

 

Del 23 al 28 de juliol 

CLL a Torredembarra (el Tarragonès) 

A la Biblioteca Mestra Maria Antònia  

 Exposició “Terra d’Escudella” (enllaç) 

 

Dv. 27 de juliol 

A la Biblioplatja, 19h  

 Conta contes infantils i lectura de 

poemes patriòtics (enllaç) 

 

Ds. 28 de juliol 

A la platja (davant de Can Bofill), 19:30h  

 Arribada de la flama del Correllengua 

per mar i exhibició de varada i 

arrossegament de gussis 

A l’envelat de Can Bofill, des de les 20h 

 Balls populars de Torredembarra, 

lectura del manifest, sopar popular, rifa 

de cerveses artesanes i concerts amb 

Atupa, Alerta, Ebri Knight i PD 

Carquinyoli (enllaç) 

 

 
Del 28 de juliol 

CLL a Tarragona (el Tarragonès) 

programa a determinar (enllaç) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIU EL CORRELLENGUA A 

TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS 

 

 

 

 

O A TRAVÉS DEL DIARI ARA, 

RACÓ CATALÀ I EL PROGRAMA 

DE RAC1 “La primera pedra” 

 

 

 

 

AGENDA CLL 2012 

Juliol 
llistat provisional d’actes 

(més informació a www.cal.cat) 

Entesa entre la CAL i l’Assembla Nacional Catalana per a  

donar suport a la Marxa per la Independència i al Correllengua 

En un manifest fet públic a finals del mes de juny, l’ANC (Assemblea Nacional 

Catalana) i la CAL van fer públic l’acord de col·laboració entre les dues entitats per 

a donar suports als moviment del Correllengua i la Marxa per la Independència. El 

text destaca "la importància que ambdós actes tenen per al país" i afirmar que les 

dues activitats "esdevenen complementàries pel que fa als objectius que es 

proposen".  

Per l'Assemblea i la CAL és "del tot evident el marcat paral·lelisme" que existeix entre 

el Correllengua i la Marxa, ja que el propi lema del Correllengua, "Llengua, cultura i 

llibertat", "ho explicita de manera clara".  Aquesta entesa es va escenificar el passat 

30 de juny amb la presència de representants d’ambdós col·lectius a Lleida i Ripoll 

en els inicis de les dues iniciatives. 

Finalment, des de l’ANC i la CAL es recomana a les assemblees territorials i als 

organitzadors de Correllengua que, on sigui possible, s’estableixi un acord de 

col·laboració que permeti impulsar ambdós moviments.  

Com a mostra d’aquesta estreta sintonia, us recomanem el visionat d’aquest vídeo 

sobre la presència del Correllengua a l’acte d’inici de la Marxa a Lleida. 

www.cal.cat 

correllengua@cal.cat 

Màrius Serra, l’autor del Manifest del 

Correllengua 2012 

Ja podeu consultar l’actualitat del Correllengua a 

l’edició  digital del diari Ara 

Per segon any consecutiu, el diari Ara ha volgut donar 

suport al Correllengua amb la inclusió d’un especial a la 

seva edició digital. Sota el títol “Segueix el Correllengua!” 

el diari informarà de tots els actes que se celebrin a la 

nació fins al mes de novembre, tot recollint l’agenda dels 

actes i la crònica de les activitats ja celebrades. 

Amb aquest impuls i el de mitjans com Racó Català o el 

programa  radiofònic “La Primera Pedra” de RAC1, el 

Correllengua anirà guanyant presència al mitjans. 

Diversos moments de l’inici del 

Correllengua 2012, pla de Can Pegot i 

plaça de la Lira 

Joan-Lluís Lluís protagonista dels Correllengües de  

Canet de Mar i Palafrugell 

L’escriptor rossellonès Joan-Lluís Lluís serà l’encarregat d’encetar els 

Correllengües de Canet de Mar (Maresme) i Palafrugell (Baix Empordà) a través 

de la presentació del seu llibre “A cremallengua”. Aquesta obra és un elogi de la 

diversitat lingüística i recull més d’un centenar d’articles breus publicats a la 

revista Presència, sempre amens i accessibles al lector no especialitzat, on l'autor 

ens mostra l'enorme valor de la riquesa de les llengües 

del món i dóna veu a les llengües en perill d'extinció, que els intents 

d'uniformització lingüística volen relegar al silenci.  
Els actes seran a l’aula Magna de l’escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, el 

divendres dia 6, i a Can Genís de Palafrugell, el dijous dia 12 de juliol. 

http://www.cal.cat/noticies_detalle.aspx?id=268
http://televisiodelripolles.xiptv.cat/noticies/capitol/inici-del-correllengua-2012-a-ripoll
https://www.dropbox.com/s/2ez9qlonkjm2kar/Correllengua2012.mov
http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Document/DRLsIFMIpOL6YyW8P6jlO+h7lEBaIJGbk3a2PHddYr0=.pdf
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=452
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=455
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=461
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=457
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=458
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?c=1&id=459
http://www.cal.cat/agenda_detalle.aspx?id=460
http://www.cal.cat
http://www.assemblea.cat
http://www.cal.cat
http://vimeo.com/45149288
http://twitter.com/CAL_cat
https://www.facebook.com/cal.llengua
http://www.ara.cat/especials/correllengua2012/
http://rac1.org/programes/la-primera-pedra/
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