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Revolta de la hacPolítica

L’
equip de govern municipal del 
PP a Maó convocarà una con-
sulta popular l’any vinent per a 
decidir el nom de la ciutat, amb 

l’objectiu clar que la denominació en 
castellà –Mahón– passi a ser cooficial 
d’ara endavant. Els maonesos tindran 
sols dues opcions bilingües a escollir: 
Mahón-Maó o bé Mahón-Mahó. 

El plantejament del Partit Popular 
elimina d’arrel la possibilitat que es 
mantingui el topònim en la forma 
catalana com a únic nom oficial de 
la ciutat i reobre la vella controvèrsia 
sobre la inclusió de la lletra hac, un fet 
que ha revolucionat la xarxa. Aquests 
dies, el Twitter s’ha mobilitzat contra 
la intenció de castellanitzar el nom de 

la ciutat. La campanya, sota l’etiqueta 
#ésMaó, ha estat impulsada per l’ex-
cantant menorquí Cris Juanico i va 
ser trending topic –és a dir, tema del 
moment o tema de moda– durant unes 
quantes hores. Els internautes reclama-
ven que es mantingués el topònim en 
català. Aquesta és justament la lluita 
dels partits d’esquerres –PSOE, PSM 
i Esquerra de Menorca–, que el 2005 
van decidir al ple de normalitzar el 
nom de la ciutat i fer complir allò que 
diu la llei de normalització lingüística, 
aprovada el 1986 pel Parlament –i 
votada per tots els grups de la cambra, 
inclòs el PP–, quant als topònims ofi-
cials. La solució de la denominació 
catalana com a forma única del topò-
nim és també la que va proposar la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) 
i la que defensen l’Institut Menorquí 
d’Estudis (IME) i l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC). 

Alguns partits, com el PSM+Més 
per Menorca, ja s’han avançat a dir 
que la consulta manca de legitimitat 
perquè no demana cap informe ni a la 
Universitat ni a cap instància jurídi-
ca, i menysté aquests àmbits. “El PP 
demostra d’aquesta manera –assegura 
Joan Carles Villalonga, candidat de la 
formació menorquinista al Senat–  la 
supeditació a una associació de caràc-
ter marcadament ideològic [en referèn-
cia a Iniciativa Cívica Mahonesa, que 
presideix l’ex-senador del PP Martí 
Escudero i que lluita des de fa temps 
perquè s’introdueixi la hac] sense cap 
vincle amb la comunitat científica i ju-
rídica, ans al contrari, la defenestren”.

El referèndum de la hac no és cap 
sorpresa; de fet, era una promesa elec-
toral del PP, favorable a la denominació 
bilingüe Mahón-Mahó, excusant-se en 
el fet que aquest darrer nom –Mahó– és 
el que figura a l’escut de la ciutat.  

Per a acomplir la iniciativa, el PP 
haurà de modificar necessàriament la 
llei de normalització lingüística, fet 
que no sembla pas cap obstacle per al 
nou govern de José Ramon Bauzà. 

Carles Marquès

Revolta maoista a Menorca
El nom oficial de Maó serà objecte de referèndum 
a la ciutat menorquina, però serà impossible de 
votar ‘Maó’ com a únic nom. Al Twitter s’ha estès 
la mobilització a favor de la forma normativa.

La batllessa de Maó, Águeda Reynés, del PP, vol imposar el nom espanyol a la ciutat (que és Ma-
hón). Prèviament, Bauzà ha d’accedir a reformar la llei de normalització lingüística.
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