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La toponímia a Menorca

NOMENCLÀTOR DE TOPONÍMIA DE MENORCA

La fràgil
transcendència
dels noms
de lloc
La UNESCO considera els topònims una part essencial
del patrimoni cultural immaterial dels pobles i, com a tals,
mereixedors de polítiques públiques que en garanteixin
la normalització i salvaguarda. Gràcies al compromís
d’un reduït grup d’investigadors i tècnics de l’IME i del Consell,
Menorca disposa del primer catàleg onomàstic
georeferenciat de les Illes Balears.

Text: Pepa Ferri
Fotografies: David Arquimbau Sintes
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LA TOPONÍMIA A MENORCA
2009
ANY D’INICI DEL PROJECTE
NOMENCLÀTOR DE
TOPONÍMIA DE MENORCA
400 entrevistes
a informadors

«Si existeix algun
tipus d’immortalitat
a la terra és
aquesta, el fet de
tenir la sensació
de pertànyer a la
terra a través d’un
lligam que ve de
molt enrere i que
volem que perduri
en generacions
futures»
Xavier Gomila Pons, filòleg i coordinador del
Nomenclàtor de toponímia de Menorca
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«Conserven la memòria de la terra,
les arrels en les formes de la llengua,
manifesten qui som perquè anomenen
la nostra geografia sense dubtes
en cada un dels detalls que la componen.
Són el nom dels turons i dels barrancs,
de les valls i els torrents, els ports, les cales,
de l’estància i el lloc i de la vinya,
els pous, les fonts, els camins i dreceres,
de la marina, el codolar, la tanca,
dels camps i dels illots, de les ciutats
i dels pobles. Són els noms amb què sabem
com l’home s’ha integrat en el paisatge,
la terra que l’acull i aquesta parla
que ha batejat tots els racons de l’illa
amb el pla català dels nostres avis.»
En el poema «Topònims», publicat en el llibre Geografies
del vent (Editorial Arrela, 2015), Pere Gomila resumeix la
transcendència dels noms de lloc, en tant que part indissoluble del paisatge, la història, la vida i la cultura pròpia.
Aquesta transcendència, que remet a la idea d’anar més
enllà, de perdurar i, per això mateix, de ser rellevant, és el
motor del Nomenclàtor de toponímia de Menorca, projecte impulsat per l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) l’any
2009 amb l’objectiu de dur a terme la recollida sistemàtica i la normalització d’aquest element clau del patrimoni
cultural immaterial de l’illa.
Els onze anys transcorreguts fins avui no han estat, però,
un camí de roses. Si, ara per ara, es pot afirmar que Menorca
és la primera illa de l’arxipèlag a tenir un nomenclàtor georeferenciat és, en gran part, gràcies a l’entusiasme, el compromís i el voluntarisme d’un grup reduït d’investigadors i
tècnics que, esperonats pel filòleg Xavier Gomila Pons, han
posat fil a l’agulla per blindar un patrimoni d’un valor incalculable i, a la vegada, d’una fragilitat amenaçadora.

Prop de 250
llocs referenciats
De 7 a 10 hores
invertides per
cada lloc

55.000

78,5

TOPÒNIMS A TOT MENORCA

/km2

15.000

65 % de Maó

topònims recollits,
sobretot a la part
de llevant

36 % des Migjorn Gran

25 % d’Alaior
40 % des Mercadal
i llocs puntuals de
Ferreries i Ciutadella

5.000
topònims tractats i introduïts
a la base de dades

COMENÇAR DE ZERO
«Essent conscients del volum, del valor i del perill de
desaparició de la toponímia de Menorca, especialment
de la toponímia de detall, vam tenir la idea de recollir de
manera sistemàtica la totalitat dels noms de la nostra illa,
arribant al nivell de detall de tanques i pesqueres. I de
fer-ho començant de zero i a partir de fonts orals, és a dir,
anant a cercar els antics pagesos i pescadors que havien
fet feina de manera artesanal, preferentment, abans de la
dècada dels anys setanta del segle XX».
Gomila explicava així, en el transcurs de la I Jornada de
Toponímia de Menorca, celebrada el dia 25 de setembre
a la Sala Multifuncional des Mercadal, l’origen voluntariós
d’una feina a la qual obliguen lleis i resolucions, com la
Convenció de la UNESCO de 2003 a París per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, la directiva europea INSPIRE o més recentment la Llei de salvaguarda
del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
Certament, l’any 2009 Menorca era un terreny poc explorat en clau toponímica. Ho advertia uns anys abans el
filòleg mallorquí Cosme Aguiló en el pròleg del llibre La
toponímia de Menorca a les obres de Ramon Rosselló Vaquer (IME, 2000) quan afirmava que «l’interès que els topònims opacs de l’illa han despertat entre els estudiosos
no és proporcional a la densitat que Menorca en conser-

QUÈ ÉS LA TOPONÍMIA?
És la branca de l’onomàstica que s’encarrega
de l’estudi dels noms de lloc; és a dir, dels noms
amb què hem batejat i batejam els diferents
elements del nostre paisatge que han estat i
són rellevants per a nosaltres.

DIRECTIVA INSPIRE
La Directiva 2007/2/CE, transposada a
l’ordenament jurídic espanyol l’any 2010,
estableix les regles generals per a la creació
d’una infraestructura d’informació espacial a la
Comunitat Europea basada en les infraestructures
dels estats membres amb el propòsit de fer
disponible informació geogràfica rellevant,
concertada i de qualitat de forma que es permeti
la formulació, implementació, monitorització
i avaluació de polítiques d’impacte o de
dimensió territorial de la Unió Europea.
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va, la més alta sense dubte de tot l’arxipèlag».
La feina de camp realitzada per Gomila en la darrera
dècada ha servit per confirmar aquesta frase d’Aguiló. De
les més de 400 entrevistes a pagesos i pescadors —«els
vertaders dipositaris de les tradicions toponímiques de la
terra», segons Joan Mascaró Passarius—, principalment a
la part de llevant, s’han recollit prop de 15.000 referències,
una xifra que representaria al voltant del 27 % dels 55.000
topònims que es calcula que hi ha a l’illa.
Per extreure aquesta dada, s’ha agafat com a referència
l’existència a Menorca d’uns 900 llocs i unes 50 tanques
per lloc —una mitjana fiable atenent als registres de la feina de camp realitzada en tots aquests anys—, de manera
que només la part terrestre sumaria 45.000 topònims, que,
juntament amb els 7.000 noms litorals i marítims i 3.000
generals, donaria un volum total de 55.000 topònims.

La toponímia a Menorca

MENORCA NOM A NOM
Aquesta iniciativa està estretament lligada a
l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de
Menorca, eina d’identificació, recerca, diagnosi,
difusió i promoció del patrimoni viu de l’illa
iniciada l’any 2016. L’objectiu d’aquest projecte
col·laboratiu és evitar, en la mesura que sigui
possible, que la toponímia de Menorca caigui en
l’oblit. Per participar-hi, només heu d’entrar a
www.ide.cime.es/menorcanomanom, donar-vos-hi
d’alta com a usuaris i començar a explorar! La idea
és que, entre tots, puguem elaborar el Nomenclàtor
de toponímia de Menorca i enfortir el patrimoni
cultural immaterial propi.

LA PARTICIPACIÓ, UNA EINA CLAU

2.

3.
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Tornant a la feina ja iniciada, dels 15.000 topònims ja recollits
5.000 han estat tractats i introduïts en la base de dades creada ex profeso (ide.cime.es/toponimia) i en el portal de cartografia IDE-Menorca, compost per més de mil capes, moltes de les quals contenen informació toponímica. Aquesta
feina —la visible i la que es fa a la sala de màquines— ha estat assumida per Ricard Cots, responsable de l’IDE-Menorca, i per Marc Rosés, cap del departament de cartografia de
l’IDE-SGI. Ells són els que han ajudat Xavier Gomila a «posar
ordre per evitar l’erosió cultural» i «la pèrdua d’identitat col·
lectiva», en paraules de Cots, que suposaria la progressiva
desaparició d’aquests elements del patrimoni viu.
Es tracta, sens dubte, d’una missió d’una magnitud gegantina, que requereix uns recursos econòmics i humans
que fins ara han escassejat per, segons denuncia el mateix
impulsor del nomenclàtor, la manca d’implicació del Govern
de les Illes Balears. Per compensar aquest dèficit, el Consell i l’IME, a través del projecte de l’Inventari de Patrimoni
Cultural Immaterial de Menorca, han posat en marxa el portal Menorca Nom a Nom, «un intent», explica Ricard Cots,
«d’accelerar la recuperació de noms i la recerca de camp».
Així, a partir de la participació ciutadana, eina indispensable quan es parla de gestió de patrimoni cultural immaterial, s’espera poder estimular la recollida de noms de lloc i,
d’aquesta manera, fer menys llunyà l’assoliment dels 55.000
topònims, un volum que deixa, d’altra banda, la sorprenent
xifra de 78,5 topònims per km2. «Es tracta d’una densitat realment molt alta, que demostra que el volum del patrimoni
toponímic de Menorca és excepcional», assenyala el filòleg.
Aquesta excepcionalitat s’explica per dos factors: «primer, per la condició insular del nostre territori, de manera
que hi ha toponímia terrestre i marítima alhora, i segon, pels
prop de 15.000 km de paret seca que s’estenen arreu de

«Venim d’un llarg
i crònic dèficit
pel que fa al
tractament de
la toponímia a les
Balears (...).
El meu compromís
personal hi és i
esper que tot això
fructifiqui, que la
voluntat política
hi sigui i que es
transformi en fets»
Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura,
Educació, Joventut i Esports
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«La toponímia evoluciona així com
evoluciona la relació dels habitants amb
el lloc, fins al punt de desaparèixer quan
la relació amb l’entorn és nul·la, de tal
manera que es perd la memòria històrica»
Andreu Ramis Puig-Gros, president del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Balears

l’illa i que generen una munió d’espais closos, les tanques,
cadascuna de les quals té un nom propi». Aquest extracte de l’article «El territori fet poesia: la toponímia», publicat per Xavier Gomila al llibre Natura i societat; mosaics a
Menorca (IME, 2008), dona idea de la «riquesa exuberant i
diversitat sorprenent» de l’onomàstica geogràfica menorquina, que, tanmateix, amaga una enorme fragilitat.

EVITAR LA PÈRDUA DE PATRIMONI
La transformació demogràfica, l’abandonament de
l’activitat agrària i pesquera i, en general, de les formes
de vida tradicionals, el procés d’urbanització del territori i
la desaparició d’informadors són les principals amenaces
per a la conservació d’aquest element patrimonial de primer ordre. De fet, es palesa a tot arreu la pèrdua progressiva dels topònims de detall, bona part dels quals només
tenen vida en la parla o en la memòria de la gent gran.
Sobre aquest perill també alerta Andreu Ramis, president del Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial
de les Illes Balears: «La toponímia», argumenta, «evoluciona així com evoluciona la relació dels habitants amb el lloc,
fins al punt de desaparèixer quan la relació amb l’entorn és
nul·la, de tal manera que es perd la memòria històrica».
A fi d’evitar la pèrdua d’aquest patrimoni tan valuós, que
és en paraules de Ramis «una eina de memòria però també un mecanisme d’apropiació del territori a través de la
descripció», es fa imprescindible donar una nova empenta
a aquest projecte, una empenta que ha de ser decisiva per
aconseguir finalitzar la feina de camp, per ampliar i perfeccionar la base de dades i el funcionament de l’aplicació,
per habilitar nous camps i funcions i per millorar la coordinació interinsular. És per això que des de Menorca, tant en
l’àmbit polític com tècnic, s’han redoblat els esforços per
aconseguir el finançament necessari per part del Govern.
«Venim d’un llarg i crònic dèficit pel que fa al tractament
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de la toponímia a les Illes Balears. S’ha fet molt de voluntarisme amb molt pocs recursos», reconeix el conseller de
Cultura i president de l’IME, Miquel Àngel Maria. Des d’una
posició crítica cap a l’executiu autonòmic —«en els darrers anys ha estat pràcticament impossible aconseguir un
compromís del Govern en aquest tema»—, però admetent
també el paper actiu que el Consell ha d’assumir, Maria
confia que «això ara canviarà». «El meu compromís personal hi és i esper que tot això fructifiqui, que la voluntat
política hi sigui i que es transformi en fets», afirma.
A l’espera de concretar com es materialitzarà aquesta voluntat política, recentment hi ha hagut un moviment
esperançador. A la reunió del Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears, el 14 de setembre passat, es va acordar treballar, segons desvela el
mateix Ramis, «en l’impuls de la declaració de la toponímia i l’onomàstica com a bé d’interès cultural immaterial
i bé d’interès cultural immaterial compartit, com a reconeixement de la importància, la rellevància identitària, la
memòria del territori i de la identitat de cada una de les
illes i, finalment, com una manifestació identitària compartida a la totalitat de les Illes Balears».
Una petita passa que, acompanyada d’un inequívoc
compromís públic, pot dibuixar un horitzó més esperançador per al patrimoni de tots. «Si existeix algun tipus d’immortalitat a la terra és aquesta», raona Xavier Gomila, «el
fet de tenir la sensació de pertànyer a la terra a través d’un
lligam que ve de molt enrere i que volem que perduri en
les generacions futures». En definitiva, que transcendeixi.

1. Imatge del tradicional paisatge en mosaic de Menorca
2. Un moment de la I Jornada de Toponímia de Menorca
3. Rotonda de Binixíquer, on es pot veure la convivència de tres
formes toponímiques
4. Lloc de Cornia Nou, a Maó

4.

DE LLEVANT A PONENT
La feina de camp realitzada fins avui ha fet aflorar prop de 15.000 dels 55.000 topònims que es calcula que hi ha
a Menorca, una gran part recollits a la zona de llevant, com aquest que designa el lloc de Cornia Nou, a Maó. La
part occidental de l’illa és, segons Xavier Gomila, l’assignatura pendent. La seva esperança és poder comptar
dins el 2021 amb els recursos suficients per reprendre el projecte amb força.
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