
Benvingudes i benvinguts a la
festa de la nit de Sant Joan.
Ara fa quaranta-tres anys que

feim aquesta trobada com a afirma-
ció de la nostra identitat. A Corona
renovam el nostre convenciment de
ser un poble i de tenir una cultura i
una llengua pròpies de les quals ens
sentim hereus orgullosos.
Temps enrere... quan ningú sem-

brava entre nosaltres la llavor de la
desavinença, en aquesta nit, la nos-
tra gent es trobava davant dels fo-
guerons per a refermar el sentiment
de pertànyer a una comunitat iden-
tificada amb un passat comú, per
un sentiment de companyonia, per

la solidaritat entre germans i per a
compartir el triomf de la llum com
a font de renovació i d’inspiració.
Renovar-se en la nit més curta,

encara apetitada amb la llum dels
foguerons que servien per a purifi-
car allò impur i allunyar la por a
l’obscuritat que en el cicle etern
sembla avançar fins a la nit més
llarga.
Ens toca passar uns temps amb

el cor atribolat fent front als que,
mal menats i mal aconsellats, ens
volen fer viure en la seva fosca cul-
pable d’ineptitud i de males inten-
cions.
Com en el conte de terror, sem-

bla que alguns estan en la tasca in-
cansable de portar-nos a la foscor
que paralitza, alienant-nos la llen-
gua; menystenint la nostra cultura,
arrabassant-nos el sentiment de co-
munitat que ens ha reunit avui
aquí.

Fa anys que ho proven amb la te-
nacitat del boc i la tossudesa de
l’ase. Com animals dels bruixots,
sembla que no es cansen i insistei-
xen fins a esdevenir una manada
que espitja, envesteix i de voltes
brama com els irracionals.
Però, com que hi som, no ens

prendran res.
Enviem els seus motius al foc,

llancem la seva tossudesa al caliu i
celebrem el solstici com cal: festa i
bon humor.
Tampoc ens apetitarem. Si toca

resistir, resistirem i farem costat
als companys de lluita de totes les
altres contrades de parla catalana,
en la defensa de tots els valors iden-
titaris que ens volen segrestrar.
En la nit més curta la frustració

no s’imposarà. En el dia més llarg
la covardia no vencerà.
Molts anys i bons a les Joanes i

Joans i que per salut sigui.
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Addenda a l’article 
«Criteris per a la fixació gràfica
dels topònims de les Pitiüses»

Una vegada publicat l’article,
la Comissió Tècnica d’Assessora-
ment Lingüístic (CTAL) de la
UIB, en la seua reunió del 2 de
maig de 2014, a la vista de la difi-
cultat que entranya la distinció
entre llinatges i motius, quan
moltes vegades un ve de l’altre o
a l’inrevés, acordà aplicar el cri-
teri de tractament de la iodització
(apartat 2.2.1.11 de l’aricle) de

forma homogènia, i deixar només
per als casos excepcionals la gra-
fia de la i. Això implica, per exem-
ple, escriure serra d’en Trontoll o
can Xorollana, mentre que casos
més conflictius i excepcionals re-
flectirien la iodització: Can Bofí,
ses Païsses.

ENRIC RIBES I MARÍ

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
MEMBRE DE LA CTAL (UIB) <

Cartell anunciador de la festa de la Nit de
Sant Joan 2014, obra de Nàdia Banegas 
Fabregat, guanyadora del concurs convocat
per l’Institut d’Estudis Eivissencs.
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