
Cloenda 

Ens ha semblât que en un treball que porta el titol de Toponimia anti-
ga de les liles Balears no hi podia faltar una breu referència als topònims 
balears citats pels geògrafs i historiadors grecs i romans i per alguns autors 
de l'Alta Edat Mitjana. 

El text que segueix es un resum molt abreujat del volum i d'un altre 
treball encara inédit.1 

HECATEU DE MILET ( 5 4 0 - 4 7 5 abans de Crist) en el seu mapa del món 
aleshores conegut que li havia encarregat DARÍOS HISTASPES, registra els 
noms de Kromyussa i Melussa, que els erudits estan segurs que fan referèn-
cia a les dues Balears, i suposen si el primer és Mallorca i el segon Menorca. 
Les Pitiüses (Eivissa i Formentera) no vénen citades.2 

ESTRABÓ3 (anys 6 5 abans de Crist a 2 9 després de Crist) escrigué la 
seva Geographiké Hyphégesis ( = Indicatori geografie), basat en POLYBOS, 
POSIDONIOS, ARTEMIDOROS i ASKLEPIADES,4 i cita les Gymnesiai, anome-
nades també Baliarides; Palma, Pollentia, Pityoussai, Ebysos i Ophiusa. 

POMPONI MELA (entre els anys 3 7 i 4 7 després de Crist) escriu De 
Chorographia,5 on registra6 les Baliares, Baliaris maior, Palma col.{oniae), 
Baliaris minor, Mago castellum (Maó), Jamno castellum (Ciutadella?, però 
veg. Gemor/]amó, Bini-), Ebusus i in s. Colubraria (Formentera?). 

PLINI EL VELL (cap a la meitat del segle I després de Crist), a la seva 
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