PROGRAMA D'ACTIVITATS
[MATÍ]
I.
II.

Presentació. Ismael Pelegrí [10.00–10.05 h.]
Semblança biogràfica. Clàudia Pons Moll
[10.05-10.45 h.]
[Pausa: 10.45-11.00 h.]

III.

Uns quants exemples de normalització
ortogràfica dels nostres noms de lloc. Juli
Moll Gómez de la Tia [11.00-11.45 h.]

IV.

La toponímia àrab descriptiva. Bernat Moll
[11.45-12.15 h.]

V.

Sobre alguns topònims des Migjorn Gran.
Joan Pons Moll [12.15-12-45 h.]

VI.

VIII.
IX.
X.
XI.

Jornada d'estudi i
d'homenatge
a

Debat [12.45-13.15 h.]

[CAPVESPRE]
VII.

Organitza:

Col·labora:

El nomenclàtor toponímic de Menorca
(NOTOMEN).
Xavier Gomila [16.00 – 16.30 h.]

La normalització de la
toponímia menorquina
Ciutadella, 16 de juliol de 2016

Toponímia menorquina: ètims
problemàtics. Joan F. López [16.30 – 17.00 h.]
Aspectes puntuals de la toponímia de
Menorca. Cosme Aguiló [17.00 – 17.45 h.]

Lloc:
Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic de Ciutadella

Taula rodona. [17.45 – 18.30 h.]

Horari:
Matí de 10.00 a 14.00 h.
Capvespre de 16.00 a 19.00 h.

Cloenda. Xavier Gomila [18.30-19.00 h.]

Juli Moll
Gómez de la Tia

Secció de Llengua i Literatura

Quan arriba l’estiu, l’Institut Menorquí
d’Estudis organitza una jornada d’estudi i
homenatge a un personatge destacat en
alguna branca de les matèries pròpies de la
Secció de Llengua i Literatura. Recordem
que, d’ençà del 2012, any en què centràrem la
jornada en la figura d’Antoni Moll Camps,
les nostres referències han estat Àngel
Mifsud (2013), Pere Melis (2014) i Pau
Faner (2015). Enguany, és el torn de Juli
Moll Gómez de la Tia (es Mercadal, 1947).
El camp de treball d’aquest filòleg abasta
diferents aspectes lingüístics: l’estàndard i els
mitjans
de
comunicació, lexicografia,
qüestions de normativa de la llengua catalana,
etc. El 2014 va veure publicada l’edició de
l’obra voluminosa de l’historiador mallorquí
del segle XVI Joan Binimelis, Descripció
particular de l’illa de Mallorca e viles , una
feina ingent de la qual fou curador i autor de
l’edició crítica.
Però sobretot destaca en l’àmbit de la
toponomàstica, especialitat a què ha dedicat
múltiples i importants estudis. Corrector de
textos per a Edicions 62 (1967-1969),
redactor i tècnic en terminologia científica a la
Gran Enciclopèdia Catalana (1969-1970 i
1971-1980), corrector i assessor lingüístic i

toponímic a Curial Edicions Catalanes
(1974-1998). Finalment, vinculat fins a la
seva jubilació a l’Institut Cartogràfic de
Catalunya com a tècnic en toponímia, la seva
aportació al Nomenclàtor
Oficial de
Toponímia Major de Catalunya ha estat
fonamental en la tasca de sistematització i
normalització dels noms de lloc. Membre de
la Secció de Llengua i Literatura de l’IME,
Juli Moll és una autoritat en la matèria, ha
participat en diferents jornades a Menorca i
ha aportat els seus criteris sempre que l’IME
li ho ha demanat.

En conseqüència, la jornada d’enguany girarà
al voltant de la normalització de la toponímia,
en especial de la menorquina, i comptarà amb
la participació d’experts com el mateix Juli
Moll, Cosme Aguiló, Clàudia Pons Moll,
Xavier Gomila, Joan Pons Moll, Bernat Moll
i Joan López Casasnovas.
Com va escriure Enric Moreu-Rey, «ciència
vol dir coneixement: per això la toponímia
recerca aquests noms de lloc, n’estableix les
llistes, els classifica i estudia, provant de
resseguir-ne la història, la raó de llur creació,
el significat, les modificacions sofertes
(adaptacions, traduccions), i la desaparició,
quan aquesta ha tingut lloc». Atesa la
importància que els noms de lloc tenen per a
la història i la identitat dels pobles, l’IME vol
contribuir, amb aquesta jornada, no sols al
coneixement dels noms propis menorquins,
sinó també aportant criteris de rigor científic
a la normalització del seu ús.
Pensant en la nostra illa, que és declarada
Reserva de Biosfera i que, per tant, ha de tenir
cura del seu patrimoni, encara afegiríem,
també del recordat savi Enric Moreu-Rey, que
«el coneixement desemboca a l’interès i
finalment a l’amor. Per això la toponímia
implica també la protecció dels noms de lloc,
llur preservació, la lluita per la conservació, i
llur restitució quan aquesta es fa necessària».

