
Què és el Correllengua? 

El Correllengua (CLL) és una iniciativa 

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, participativa 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 celebrar 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 Popular del País València 

(ACPV) i a Mallorca, Joves de Mallorca 

per la Llengua (JML). 

 

CORRELLENGUA  

2011  

VILA DE GRÀCIA 

Divendres, 14 d’octubre de 2011 

Dissabte, 15 d’octubre de 2011 

Homenatge a  
Joan Oliver 

ORGANITZEN: 

 

 

 

 

HI COL·LABOREN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AMB EL SUPORT DE: 

 

Mercat de la Llibertat 

Mercat de l’Abaceria 

El pa amb més Gràcia 



PROGRAMA D’ACTES 

Divendres, 14 d’octubre 
 

A l’espai La Fontana - Casal de Joves de Gràcia 

(Gran de Gràcia, 190-192) 

21:00h 

 

 ACTE D’INICI DEL CORRELLENGUA 2011 

 “RECORDEM PERE QUART”, en motiu del vint-i-

cinquè aniversari de la seva mort. 

Representació a càrrec del Teatre del Cercle. 

Direcció: Mercè Sesé i Sabartés 

 

 

 

 

Dissabte, 15 d’octubre 
 

MATÍ 

Al Mercat de la Llibertat (d’11 a 13:30h) 

 

 3a edició del Concurs de Jeroglífics en català. 

Vine i resol els enigmes! Pots guanyar entrades 

pel teatre 

 

MIGDIA 

A la plaça de la Vila de Gràcia 

 

 Arrossada popular (preu 8€, tiquets a la venda 

el mateix dia). Durant l’àpat actuarà el can-

tautor Marcel Marimon. 

 En acabat el dinar, cant improvisat amb “Cor 

de Carxofa” 

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, dramaturg, narrador, 

traductor i periodista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 decapitacions (1934), 

avança el que serà després la seva 

poesia: àgil, anecdòtica i atreta pel 

realisme, reflex de la traumàtica 

experiència de la guerra civil 

espanyola i l'exili, amb una visió del 

món desolada i escèptica. Provinent 

d'una família de la burgesia industrial, 

cofundador del Grup de Sabadell 

amb Francesc Trabal i Armand Obiols, 

manté com a escriptor un estil marcat 

per la ironia contra les convencions, 

que el portà a rebutjar la Creu de Sant 

Jordi. 

 

TARDA 

A la plaça de la Vila de Gràcia 

A partir de les 17h 

 

 Tallers de castells i de diables amb, els 

Castellers de la Vila de Gràcia i els Malsons de 

la Vella 

 Rocòdrom 

 Xocolatada i coca, gentilesa de Bon Preu, 

Mercat de l’Abaceria, Bar Roure i Forn de Sant 

Tirs 

 Actuació dels Bastoners Cop a Cop 

 Concurs “la paraula mal dita” 

 Actuació de l’Esbart de Dansaires de l’Orfeó 

Gracienc 

 Entrada de la Flama de Llengua i Lectura del 

Manifest del Correllengua 2011 

 

 

NIT 

A l’espai La Fontana - Casal de Joves de Gràcia 

A partir de les 22h, concerts (entrada gratuïta): 

 

 

 

 

 

de Mallorca 

d’Ontinyent  

(País Valencià) 

de Gràcia 


