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Maó. Capital administrativa
de Menorca i seu del Consell
Insular. L’illa de Menorca se
situa al bell mig de la
Mediterrània Occidental,
gairebé equidistant de terres
africanes, itàliques i
ibèriques, i és la més
septentrional de les Balears.

Ús de la llengua. Menorca és
l’única de les illes on hi ha
una majoria catalanoparlant,
al voltant d’un 62% de la
població. Els que es declaren
castellanoparlants no arriben
al 20%. Una part es declaren
bilingües i hi ha un col·lectiu
estranger important.

Població (2010). 29.050 hab.

Grups polítics. PP (13), PSOE
(8). Alcaldessa: Àgueda
Reynés (PP, 2011)

Dominacions. L’illa de
Menorca va canviar vuit
vegades de sobirania durant
el segle XVIII (entre elles, tres
angleses i una francesa) fins
al pas definitiu al Regne
d’Espanya el 1802.

ô és com sona en boca
dels menorquins el

nom de la seva capital, Maó és
la grafia del topònim oficial en
català i Mahó / Mahón –així
amb totes les «h» i en versió bi-
lingüe– és com li agradaria a
l’alcaldessa de la ciutat que
s’anomenés en un futur pro-
per. La batlessa, Àgueda Re-
ynés, del PP, ja ha anunciat un
referèndum per a l’any vinent,
una de les darreres polèmiques
a l’entorn de la llengua que ha
llançat el Partit Popular des
que va guanyar, el maig passat,
les eleccions autonòmiques i
va arrabassar en les municipals
la tradicional hegemonia d’es-
querres a l’illa de Menorca, on
governa per primera vegada la
capital.

Maó va ser l’últim municipi
de les Balears a aplicar la Llei de
Normalització Lingüística de
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Maó, més enllà de la «h»

SUSANNA OLIVEIRA

Menorca és l’única de les illes que conserva encara una majoria catalanoparlant. Ara
l’alcaldessa de Maó, del PP, vol recuperar la «h» del nom i fer oficial la forma castellana

1986 –impulsada pel govern
de Gabriel Cañellas (AP, PP)–, i
fins al 2005 no es va eliminar la
«h» del topònim seguint la
normativa de Fabra. Els que
volen recuperar aquesta lletra
muda esgrimeixen raons his-
tòriques, i ja se sap que en
qüestions de noms propis s’hi
barregen sentiments i emo-
cions, la millor manera per fer
aflorar divisions i sobretot ac-
tivar els anticossos que en al-
guns sectors genera el terme
català.

El debat, que els lingüistes ja
han tancat apel·lant a la nor-
mativa i la unitat de la llengua,
no escapa a ningú que va més
enllà de la recuperació
d’aquesta lletra muda. La in-
tenció de la batlessa és poder
fer oficial la nomenclatura cas-
tellana al costat de la catalana,
amb «h» o sense. Una gota més
del degoter que el PP està dei-

xant caure sobre la llengua:
Palma es convertirà en Palma
de Mallorca i IB3 emetrà les
pel·lícules en castellà.

Un degoter que pot compli-
car més la situació de la llengua
a les Illes. El seu ús, explica el
lingüista menorquí Joan Fran-
cesc López Casasnovas,«ha
canviat radicalment i el per-
centatge de castellanoparlants
ja supera el de catalanopar-
lants. I segons l’última enques-
ta del govern balear del 2010,
la zona metropolitana de Pal-
ma i Menorca són els dos in-
drets on hi ha hagut més retro-
cés». Menorca, però, encara és
l’única de les illes on hi ha una
majoria catalanoparlant, al
voltant d’un 62%. López Ca-
sasnovas i tots els lingüistes de
l’illa han evitat polemitzar so-
bre la «h» de Maó: «Si et des-
acrediten Borja Moll, Fabra o
l’IEC... què has de dir».

Una imatge de la ciutat de Maó i el seu port, el segon port natural més gran d’Europa. / FOTOLIA




