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La festa de Sant Joan (article del periòdic L’Espill, de l’hemeroteca local)
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons documentals. Per
això, l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AMHL), va encetar el setembre de 2009, el cicle
“DOCUMENT DEL MES”, amb el qual s’exposa, de manera virtual a la web de l’arxiu
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx ).
Aquest mes presentem un document d’hemeroteca, de la col·lecció local de l’Hospitalet, del
periòdic anomenat “L’Espill”. Es tracta d’un article, de l’apartat folklore d’aquest periòdic, en el
que s’explica diferents tradicions i celebracions al voltant de la festivitat de Sant Joan.
L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet custodia la col·lecció sencera de la publicació L’Espill gràcies a
la donació de la senyora Mercè Gómez. Es van editar 36 números d’aquest periòdic, tenia una
periodicitat quinzenal i es reflectien diversos temes i notícies ocorreguts a la ciutat i també
articles d’opinió durant els anys 1934 al 1936. El primer número va sortir el 30 de novembre de
1934 i el darrer el 16 de juny de 1936.
La festivitat de Sant Joan i la revetlla estava –i encara ho està- fortament arrelada a la societat i
com a tal a totes les poblacions se celebra d’una manera o altra. Actualment, la major part de
les festes majors que s’organitzen als diferents barris de la ciutat de l’Hospitalet giren al voltant
de la revetlla de Sant Joan, sent el punt culminant de les mateixes.
La tradició que se segueix per a l’encesa de les fogueres de les diferents festes majors de
l’Hospitalet és la Flama del Canigó. Aquesta tradició catalana vinculada al solstici d’estiu té lloc
a diversos indrets dels Països Catalans. Cada any entre el 22 i el 23 de juny s’inicia amb la
renovació del foc al cim del Canigó, després la flama portada per voluntaris es reparteix per tot
el país i culmina amb l’encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan. Més enllà de la festa, la
Flama del Canigó té una simbologia vinculada amb la persistència i la vitalitat de la cultura
catalana i amb la unitat dels països catalans.
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