
 
 
 
CORRELLENGUA 2014 
 
Cada any, durant el mes d’octubre, els valencians i les valencianes commemorem el 
nostre origen com a poble, i celebrem el fet de tenir una llengua i una cultura pròpies, 
gràcies a les quals hem pogut mantenir la nostra personalitat col·lectiva viva durant vuit 
segles. 
 
D’aquesta commemoració n’hem dit Correllengua: amb la Flama de la Llengua, la 
voluntat de mantenir-nos vius com a poble recorre viles i ciutats, s’escampa amb 
naturalitat per les comarques i hi celebra cercaviles, jocs per als infants i tota mena 
d’actes. Amb la Flama de la Llengua homenatgem també els nostres escriptors, perquè 
ells han ajudat a aconseguir que la Flama continue encesa i brille amb força.  
 
Enguany, dediquem el Correllengua a Roís de Corella i Joan Vinyoli, dos poetes 
separats en el temps i que, units per la llengua, són referent d’un poble que s’estima la 
cultura. Per això us convidem a apropar-vos a la seua obra, i a escoltar-hi els accents 
diversos que ens enriqueixen la llengua. 
 
La nostra llengua ha patit discriminació i maltracte des de la derrota d’Almansa, prou 
que ho sabem. Però sabem també, i ho constatem cada dia, que l’estima del seu poble 
l’ha protegida sempre, l’ha salvada dels intents d’esborrar-la de la faç de la terra i la 
mantindrà viva, forta i diversa en el futur. I aquesta voluntat popular, tenaç i continuada, 
ha permès fins i tot recuperar-li espais: en l’ensenyament, en la música i la literatura, en 
la universitat i al carrer. 
 
Hem protegit la nostra llengua de la persecució. I ho continuarem fent. Però ja no en 
tenim prou: perquè ara tenim la possibilitat real de fer un pas endavant i guanyar-li nous 
espais de normalitat.  
 
Enguany, Acció Cultural del País Valencià us convida a un Correllengua que és una 
promesa de canvi, una invitació a fer possible, junts, el canvi que necessita el País 
Valencià. 
 
El Correllengua et convida a treballar pel futur, per un demà que ja podem tocar amb les 
mans.  
 
Avui homenatgem el rei Jaume I i la nostra cultura. I la Flama de la Llengua anuncia el 
nou dia que ens convoca. 
 
Visca el Correllengua! 


