
El Correllengua 2017 començarà a recórrer els 
Països Catalans el 30 de juny i l’1 de juliol a la 

comarca del Maresme, concretament a la població 
de Tiana.

Lola Anglada és el personatge homenatjat en el 
Correllengua d’enguany, en el 125è aniversari del seu 
naixement. La 21a edició recordarà la importància de 
l’obra de la il·lustradora i narradora infantil, però també 
es farà ressò del seu compromís amb els valors repu-
blicans, cívics, democràtics i catalanistes, a més de la 
seva lluita pels drets de la dona.

Lola Anglada és una figura força desconeguda, sobre-
tot pel que fa a la multiplicitat de la persona i de la seva 
obra. El Correllengua té com un dels objectius que la 
gent dels Països Catalans conegui bé qui va ser Lola 
Anglada, des de tots els seus vessants: el professio-
nal, el polític, el catalanista i el feminista.

La seva obra és extraordinària, creada amb la pre-
tensió de construir un país, tot seguint els ideals del 
Noucentisme. Una obra cabdal dins el moviment nou-
centista, tant pel que fa a la seva qualitat artística 
com pels aspectes de renovació cultural i ètica que 
s’hi difonen.

Una dona independentista, compromesa amb la 
República i amb Catalunya. Una dona independent i 
autònoma, insubmisa i rebel. La seva obra és el reflex 
d’aquest catalanisme i republicanisme. L’any 1937 
crea «El més petit de tots», potser la seva imatge més 
coneguda i que va acabar esdevenint una autèntica 
icona de la lluita contra el feixisme i per les llibertats 
de Catalunya.

La seva vida no va ser gens fàcil, en la Catalunya de 
la postguerra. Pràcticament reclosa a Tiana, no va 
començar a trobar un cert reconeixement, realment 
efímer, fins als darrers anys de la seva vida.

Els actes d’inici del Correllengua 2017 tindran lloc a 
Tiana perquè és el municipi on Lola Anglada va passar 
molts dels estius de la seva joventut i on, després de la 
Guerra Civil, va viure fins al final de la seva existència. 
Els actes giraran entorn de la figura de Lola Anglada 
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i també es llegirà el manifest d’enguany, redactat per 
l’escriptora i periodista Núria Cadenes.

Un any més, un dels punts forts del Correllengua conti-
nuarà essent el Correllengua a les escoles, un conjunt 
d’activitats lingüístiques adreçades a nens i nenes 
d’infantil, primària, ESO i batxillerat per tal de donar a 
conèixer la figura i l’obra de Lola Anglada. Els recur-
sos didàctics ja es poden trobar a http://correllengua.
cat, el portal web creat específicament amb l’objectiu 
de trobar-hi tota la informació, calendari i agenda del 
Correllengua 2017.

El Correllengua 2017 s’impulsa amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Tiana, dels hereus del llegat de 
Lola Anglada i també de Núria Rius Vernet i Teresa 
Sanz Coll, expertes en l’estudi de l’obra d’Anglada. A 
més, compta amb el suport i adhesió de desenes d’en-
titats culturals d’arreu dels Països Catalans i és possi-
ble gràcies a la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona. 

http://correllengua.cat
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