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El Correllengua: 20 anys de llengua, cultura i llibertat
C oordinadora d ’A ssociacions
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n any més —i ja són vint— el Correllengua
torna per escampar la Flama de la Llengua
a tots els racons de la nació. Aquesta és la
mobilització lingüística més important del país, que
aglutina un ventall molt ampli d’actes i esdeveniments reivindicatius en suport de la llengua catalana des d’una aposta lúdica, festiva, participativa
i transversal.
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana, la CAL, és una de les principals entitats
impulsores del moviment, especialment al Principat
i, juntament amb les organitzacions nordcatalanes,
a la Catalunya del Nord. Gràcies al suport de la
CAL, cada any se celebren centenars d’actes arreu
de les terres de parla catalana que mobilitzen desenes de milers de persones.
A cada ciutat, poble, vila i barri, els actes del Correllengua els impulsen nuclis territorials de la CAL
o entitats i persones implicades en la defensa de la
llengua de cada indret. Des de la CAL s’estableixen els eixos del moviment, es facilita la imatge i
tot de materials per a omplir els actes de contingut.
Tot plegat, amb l’objectiu de dotar el Correllengua
d’unitat i cohesió territorial.
El Correllengua va sorgir l’any 1993 a l’illa de
Mallorca, inspirat en la Korrika del País Basc, amb
la finalitat de demostrar la vitalitat de la llengua catalana i fomentar-ne l’ús social. En 1995 es comença a fer al País Valencià i a partir de 1996 la CAL
agafa el compromís de portar-lo a la resta dels territoris de parla catalana.
Cada any el moviment ret homenatge a una figura representativa de la nostra llengua i cultura. Enguany, els actes del Correllengua giren entorn de
l’escriptora i periodista Montserrat Roig. Els motius
per a recordar Roig són ben coneguts: el fet que
enguany es compleix el vint-i-cinquè aniversari de
la seva pèrdua, la seva indubtable vàlua literària, la
ferotge defensa que féu de la igualtat de la dona, el
profund sentit crític del periodisme, la denúncia dels
horrors del nazisme i la ferma defensa de la llengua
catalana fan que esdevingui un personatge únic. I
en aquest record també hi participen altres entitats
que ofereixen un reguitzell d’activitats d’homenatge
i de divulgació del llegat de Roig, com l’Associació
de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), l’Associació Lectura Fàcil o l’Amical de Ravensbrück.

El Correllengua 2016 també es proposa de continuar estrenyent el lligam amb el món de l’escola.
L’any passat la CAL ja va fer un esforç per adaptar
continguts i recursos a la realitat educativa i trentados centres del Principat van programar activitats
de promoció del Correllengua. Enguany s’ha reforçat aquest compromís: molts centres educatius del
país ja s’han afegit al moviment durant el darrer curs
i en el primer trimestre del curs 2016-2017 se n’hi
afegiran molts més. Es tracta d’un conjunt d’activitats lingüístiques adaptades a cada tram educatiu
que es posen a l’abast dels mestres perquè treballin l’estima per la llengua a les aules mitjançant un
ventall de propostes molt variades. Poden trobar-s’hi
des de jocs i contes per als més menuts, fins a xerrades, exposicions, treballs de recerca i debats per
als més grans. A més de potenciar la conscienciació
lingüística, aquestes activitats també tenen per objectiu acostar als infants i als joves la figura i l’obra
de Montserrat Roig.
La vintena edició del Correllengua va començar
a caminar el 9 de juliol i en total enguany recorrerà més de 150 indrets del Principat i de la Catalunya del Nord fins al 5 de novembre, data en què
es clourà a Perpinyà coincidint amb els actes de
commemoració de la signatura del Tractat dels Pirineus. Durant aquest període —especialment els
mesos de setembre i octubre—, la Flama de la
Llengua s’escamparà arreu per defensar la llengua,
la cultura i la llibertat del poble català. Per a seguir
l’actualitat del moviment, consultar els indrets per
on passa i les activitats programades, podeu visitar
el web de la CAL: www.cal.cat Bon Correllengua! ♦
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