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NOUS DOCUMENTS IBÈRICS DE L’ÀREA CATALANA

M. Isabel Panosa

I. PRESENTACIÓ

A les acaballes de l’any 2003 comptàvem a Catalunya amb un total
de 350 inscripcions ibèriques estudiades i donades a conèixer en dife-
rents publicacions epigràfiques1. El nombre de jaciments dels quals pro-
venen arribava gairebé als 80.

Les aportacions d’aquesta modesta contribució volen sumar-se al
corpus existent amb l’objectiu bàsic d’actualitzar la representativitat de
l’ús escrit de l’ibèric en el territori.

Dels catorze documents que es presenten, un no prové de l’àrea cata-
lana, sinó del Llenguadoc. Cal dir, en conjunt, que una part són peces
inèdites confiades per col·legues per a la seva anàlisi. La resta són docu-
ments esmentats en diverses monografies arqueològiques al costat d’al-
tres troballes significatives dels diferents jaciments. L’oportunitat d’e-
metre’n un comentari epigràfic i l’interès de reunir-les aquí per posar-
les a disposició dels experts en el debat continuat sobre la llengua ibèri-
ca són els motius que justifiquen la present comunicació, que esperem
contribueixi a enriquir el corpus amb nous elements.

Acta Palaeohispanica IX

Palaeohispanica 5, (2005), pp. 1049-1066

1 A Panosa (en premsa) es pot trobar una actualització de les inscripcions ibèri-
ques de Catalunya fins a la fi de 2003.
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II. NOVES INSCRIPCIONS

1. Lloret de Mar (la Selva, Girona)

1.1. tautikeleś o taŕtikeleś

a) Definició del suport

Àmfora per al transport de vi, tipus Laietana 1 o Tarraconense 1, des-
coberta en aigües de la Costa Brava, no lluny de Lloret de Mar. Pertany
a la col·lecció Martínez de la Guardia. Segons l’editora del document,
entre els possibles tallers que podien haver fabricat l’àmfora (com ara
els del Maresme o el Vallès Occidental), un dels més probables és el de
Fenals, a Lloret de Mar. La cronologia de fabricació d’aquest tipus
amfòric s’estén des d’abans de mitjan segle I aC fins a la fi del mateix
segle, si bé s’ha documentat el seu ús per a transport i emmagatzematge
fins al començament del segle I dC.

b) Bibliografia

Vila, Maria del Vilar: «Àmfora amb inscripció llatina i grafit ibèric»,
Pyrenae 27, 1996, pp. 295-299.

c) Comentari epigràfic

El text, complet, corre entre les nanses, sobre l’espatlla del recipient.
Apareix incís després de la cocció amb una llargada d’11,5 cm. A l’es-
patlla oposada, també entre les nanses, hi ha una estampilla amb el text
llatí, dins cartel·la rectangular: MEVI, que Vila (p. 297) atribueix al
nomen Mevius, present també en ànfores Pascual 1 i freqüent a la
Campània, el Samni i el Laci, entre d’altres. Vila transcriu el text ibèric
com tartikeles (p. 295).

El text ibèric esmenta un antropònim, probablement el del destina-
tari de l’àmfora de vi o el propietari del seu contingut. D’altra banda, el
nom del segell llatí fa referència sens dubte al fabricant del recipient. La
lectura oposa una certa dificultat en el segon signe, que aquí es transcriu
com u, a diferència de la transcripció de Vila com r, que més aviat s’hau-
ria de definir com r!. Les dues opcions ens proporcionen elements antro-
ponímics ibèrics ja testimoniats: tauti(n) i tar!ti(n). Respecte al segon
element de l’antropònim, seria més lògic esperar l’element ja conegut
beles!, en comptes de keles!, que fins ara no compta, en principi, amb cap
paral·lel en noms propis. El calc ens mostra el signe com a inicial d’a-
quest segon element. En tot cas, caldria revisar la peça per verificar si el
signe s’ha desgastat i era inicialment un , amb la qual cosa tindríem
una lectura tautibeles! o tar!tibeles!.
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Font: Vila 1996, p. 296, fig. 1.

2. Tossal de les Tenalles, Sidamon (Pla d’Urgell, Lleida)

2.1. or![

a) Definició del suport

Base d’una pàtera amb decoració d’acanaladures concèntriques de
ceràmica Campaniana B, forma Lamboglia 1, Morel 2320. El seu context
arqueològic no està definit. Jordi Principal la data en el 100 aC + 25.

b) Bibliografia

Principal, Jordi: «La ceràmica de vernís negre del Tossal de les
Tenalles (Sidamon – Pla d’Urgell)». Gala 2, 1993, pp. 89-136.

c) Comentari epigràfic

Els signes conservats van ser marcats amb posterioritat a la cocció de
la ceràmica2. La inscripció podria ser incompleta, atès que de la base
només es conserva un fragment. Amb tot, hi ha exemples de seqüències
de només dos signes en ceràmiques d’aquest tipus. Com a paral·lels
exactes d’aquest text tenim tres epígrafs procedents d’Azaila (C.1.162,

2 Jordi Principal (op. cit., pàg. 120) proposa la lectura obu[, si bé també admet la
lectura oku[.
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C.1.186 i C.1.300), dos dels quals presenten el text també en ceràmica
campaniana sota la base i el tercer en ceràmica grisa prop de la vora. És
possible que or!3 sigui aquí una abreviatura, concretament del conegut
formant antroponímic or!tin. Per tant, tindríem novament una inscripció
de propietari.

3 Menys probable seria la lectura del text de forma invertida (r!o).

Font: Principal 1993, p. 113, fig. 9.123

3. El Molí d’Espígol, Tornabous (Pla d’Urgell, Lleida)

3.1. ]elkiber!s!ar:uko[

a) Definició del suport

Vora d’un bol de ceràmica a torn de cocció oxidant amb pasta dura i
molt compacta. Va aparèixer en el nivell I del carrer 4 del poblat. Està
datada en la segona meitat del segle III aC.

b) Bibliografia

Cura i Morera, Miquel: «Nous grafits ibèrics en el Molí d’Espígol
(Tornabous) i la cronologia de l’escriptura ibèrica a l’interior de Cata-
lunya». Gala 2, 1993, 219-225.

c) Comentari epigràfic

La inscripció es presenta sobre el llavi de la vora del recipient. És,
amb seguretat, incompleta en els seus dos extrems. La lectura que aquí
s’apunta no varia gaire de la proposada per l’arqueòleg que la va editar
per primera vegada, que transcriu ]elkibersar:uko[, és a dir, no indica el
diacrític dels signes cinquè i sisè.

En primer lloc s’identifica un element antroponímic incomplet que
pot correspondre al conegut selki.Aquest element sol mostrar-se en pri-
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mera posició, com ara a selkim@iltun (F.21.1, A-10), selkisker! (F.21.1, A-
7), selkiiustai (F.9.7, B-3) i selkisosin (F.20.1, B-I, 3-4), tots els quals
sobre plom. En segon lloc segueix una seqüència, ber!s!ar, on podríem
diferenciar, al final, el morfema ar, que habitualment tanca l’esment
d’un nom propi (aquesta vegada sense precedir el possessiu m¤i) 4 i, a l’i-
nici, ber!s!, tal vegada relacionat amb l’element antroponímic ber!i.
Després de l’esment d’aquest nom propi bimembre, la interpunció ens
marca el començament d’una seqüència indeterminada, uko.

3.2. ]kata

]tur!r!oata

a) Definició del suport

Fragment informe de ceràmica ibèrica. Al igual que la peça anterior,
fou localitzat en el nivell I del carrer 4 de l’assentament. Es data dins la
segona meitat del segle III aC.

b) Bibliografia

Cura i Morera, Miquel: «Nous grafits ibèrics en el Molí d’Espígol
(Tornabous) i la cronologia de l’escriptura ibèrica a l’interior de
Catalunya». Gala 2, 1993, 219-225.

c) Comentari epigràfic

Cura fa una lectura dels signes que correspondria a una línia única de
ductus circular.Aquí s’opta per interpretar-ho com el final de dues línies
que són incompletes en el seu inici.

4 Velaza (1996, pàg. 46) esmenta, en aquest sentit, com a nom propi, selkiter!ar.
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Pel que fa al final de la primera línia, kata, es pot esmentar cap
paral·lel; només es pot aportar la seqüència kate. A la segona línia es
díficil remarcar els límits dels mots. Tampoc no està clar si la seqüència
continuava en una tercera línia perquè la peça està fracturada. Els dos
primers signes poden tenir una relació amb l’element antroponímic tur!s!.
Al final, la forma ata podria equivaler a l’element atan. En conjunt, cap
la possibilitat de l’esment d’un nom propi, encara que no queda ben
definida tota la seqüència. L’infix r!o roman indefinit.

Font: Cura 1993, p. 221, fig. 3.

4. Can Sotaterra, Solsona (Solsonès, Lleida)

4.1. sbas!a

a) Definició del suport

Peu amb forma cònica d’una copa de ceràmica campaniana A, pro-
bablement de la forma Morel 68. El vernís és brillant i la pasta té una
coloració rogenca fosca. Cura el data vers la meitat del segle II aC.

b) Bibliografia

Cura i Morera, Miquel: «Les ceràmiques de vernís negre de Can
Sotaterra a Solsona i l’estratigrafia comparada dels jaciments pre-
romans del Solsonès». Faventia 7/2, 1985, pp. 105-113.

Cura i Morera, Miquel: «Nous grafits ibèrics en el Molí d’Espígol
(Tornabous) i la cronologia de l’escriptura ibèrica a l’interior de
Catalunya». Gala 2, 1993, pp. 219-225.



c) Comentari epigràfic

Text complet, gravat a l’exterior, sobre la part interna del peu. Es
comparteix aquí la lectura de Cura, si bé s’ha de reconèixer que el
darrer signe és incomplet. La reconstrucció més plausible és la que
correspon a la a; menys probable seria la reconstrucció com a e5. De
paral·lels exactes, no n’hi ha cap. Només es poden esmentar quatre pos-
sibles correspondències per als dos primers signes, sba, a Azaila en cerà-
miques campanianes: E.1.77, .78, .79 i .116. És cert, però, que en aquests
casos també s’admet una lectura inversa: bas. En qualsevol cas, si la lec-
tura proposada es confirma, no es poden aportar de moment més ele-
ments per a la seva interpretació.
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Font: Cura 1985, p. 107, fig. ST-1.

4.2. m– i

a) Definició del suport

Fragment de base d’una tassa de ceràmica campaniana B-oïde de la
forma Lamboglia 1 (núm. inv. 2.105)6. El vernís té tonalitats grisenques,
i la pasta, porosa, és de colot groc fosc. La peça es data al començament
del segle I aC. El context de la troballa és desconegut.

b) Bibliografia

Cura i Morera, Miquel: «Les ceràmiques de vernís negre de Can
Sotaterra a Solsona i l’estratigrafia comparada dels jaciments pre-
romans del Solsonès». Faventia 7/2, 1985, pp. 105-113.

5 La e11 de la taula de variants dels MLH III,1.
6 Aquesta peça i les dues següents van ser posades a la meva disposició pel director

del Museu Diocesà de Solsona, el Sr. Jaume Bernades, al qual agraeixo sincerament l’a-
juda i la informació que em va proporcionar.
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Cura i Morera, Miquel: «Nous grafits ibèrics en el Molí d’Espígol
(Tornabous) i la cronologia de l’escriptura ibèrica a l’interior de
Catalunya». Gala 2, 1993, pp. 219-225.

c) Comentari epigràfic

Text complet, gravat a l’exterior, sobre la part interna del peu. En una
primera publicació (1985, 106) Cura interpreta els signes com un nexe i
proposa la lectura oe, mentre que en un article posterior (1993, 222) lle-
geix aquest nexe com üe. Aquí més aviat s’identifica un nexe de dos sig-
nes, m¤i, coneguda partícula possessiva. La noció de propietat del reci-
pient vindria avalada per aquesta partícula, però no es conserven més
signes en el fragment que al·ludeixin a un nom propi.

4.3. kante o kente

a) Definició del suport

Base de píxide de ceràmica campaniana B, de la forma Lamboglia 3
(núm. d’inv. 2.106). El vernís és mat i la pasta té un color rosat clar. Cura
li atribueix una cronologia de la segona meitat del segle II aC. En reali-
tat, aquesta inscripció fou recollida per Untermann amb el número
D.5.3, però aquí se’n presenta una altra lectura.

b) Bibliografia

Cura i Morera, Miquel: «Les ceràmiques de vernís negre de Can
Sotaterra a Solsona i l’estratigrafia comparada dels jaciments pre-
romans del Solsonès». Faventia 7/2, 1985, pp. 105-113.
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c) Comentari epigràfic

La inscripció sembla completa. Es presenta sobre el fons extern. La
grandària dels dos primers signes supera la del tercer. Cura proposava
una lectura diferent: kanr. Atenent la primera transcripció es suggereix
interpretar kante com una designació antroponímica formada per la
unió de l’element kan(i) amb el morf te com a sufix. Podria ser, doncs,
una inscripció de propietari. Trobem paral·lels propers en la forma kan,
en una ceràmica campaniana i un pes de teler d’Azaila (E.1.141 i
E.1.385, respectivament). A Ensérune tenim kanio en un fragment
d’àmfora (B.1.328). Untermann (1980, 273) posa en relació aquesta
seqüència amb el nom celta Canio. Si es considera la lectura kente, els
paral·lels més propers són a Azaila en ceràmica campaniana, ken
(E.1.145), i en ceràmica indeterminada, keno (E.1.293), i també a
Ensérune en ceràmica campaniana, keno (B.1.169), que Untermann
compara amb l’element antroponímic gal –geno-.

4.4. o

ute

a) Definició del suport

Base d’una pàtera de ceràmica de vernís negre B-oïde (núm. d’inv.
2.106). El vernís és mat i la pasta és de color beix. Cura no inclou data-
ció, però molt probablement aquesta producció es situa en la primera
meitat del segle I aC.
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b) Bibliografia

Cura i Morera, Miquel: «Les ceràmiques de vernís negre de Can
Sotaterra a Solsona i l’estratigrafia comparada dels jaciments pre-
romans del Solsonès». Faventia 7/2, 1985, pp. 105-113.

Cura i Morera, Miquel: «Nous grafits ibèrics en el Molí d’Espígol
(Tornabous) i la cronologia de l’escriptura ibèrica a l’interior de
Catalunya». Gala 2, 1993, pp. 219-225.

c) Comentari epigràfic

El signe o es troba diametralment oposat als altres dos. En una prime-
ra publicació (1985, 110), Cura transcriu els textos per separat: ute i om.
Posteriorment (1993, 222) transcriu uteo. Manquen correspondències per
al text ute.Tenim únicament uti a Azaila, en pesos de teler (E.1.372 i .416),
i a Ensérune en un fragment de ceràmica comuna a torn (B.1.287). No es
pot concloure res sobre la funció i el contingut d’aquest epígraf.

7 Concretament a la UE 1070, al darrer sòl de la cambra 1C i 1D (Burch et al. 2001)

5. Sant Julià de Ramis (Gironès, Girona)

5.1. ?]kibeti

a) Definició del suport

Fragment de tassa carenada de ceràmica grisa emporitana, forma A-
III. Aparegué al sòl d’una habitació7 que es data a mitjan segle II aC.
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b) Bibliografia

Burch, Josep et al.: Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant
Julià de Ramis. El sector de l’antiga església parroquial, Ajuntament de
Sant Julià de Ramis, Diputació de Girona, Universitat de Girona, 2001, en
particular «5. Apèndix. Recull de dades epigràfiques», pp. 147-152.

c) Comentari epigràfic

El text fou gravat després de la cuita a la paret exterior. Burch i altres
llegeixen ibeti. Deixant de banda que l’epígraf sigui complet o incomplet,
és possible distingir l’element antroponímic beti, mancat aquí de l’habi-
tual final en n, cosa que també es troba en el nom del plom de Palamós
(C.4.1) beles!beti. Curiosament, l’element betin es sol presentar en sego-
na posició en els noms de persona, tal com es constata a biur!betin (plom
d’Ullastret, C.2.17), sakar!betin (dolium de Pech Maho, B.7.31), sinebetin
(plom de Castelló, F.6.1) i unibetin (ceràmica de vernís negre d’Ensérune,
B.1.22). Respecte al final ki del primer segment, l’alternativa més prope-
ra seria la de reconstruir-hi l’element selki. En resultaria, per tant, la
designació antroponímica [sel]kibeti(n) Tanmateix, no s’hi pot concloure
res segur a causa de la mutilació de la seqüència. El que sí sembla proba-
ble és que estiguem davant d’una inscripció de propietari.

Font: Burch et al., p. 147-148, fig. 77,8

5.2. bai

a) Definició del suport 

Vora de tassa de ceràmica de vernís negre de forma indeterminada.
Es va trobar a l’estrat de farciment d’una habitació (la cambra 1A)
Burch i altres li assignen una cronologia de segle III aC.

b) Bibliografia

Burch, Josep et al.: Excavacions arqueològiques a la muntanya de
Sant Julià de Ramis. El sector de l’antiga església parroquial,Ajuntament
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de Sant Julià de Ramis, Diputació de Girona, Universitat de Girona,
2001, en particular «5. Apèndix. Recull de dades epigràfiques», pp. 147-
152.

c) Comentari epigràfic

L’esgrafiat fou practicat, al igual que l’anterior, després de la cuita
del recipient i a la paret externa, sota el llavi. La seqüència bai té diver-
sos paral·lels, especialment sobre ceràmica; per exemple a Sant Miquel
de Sorba (campaniana, D.4.11) i Azaila (campaniana, E.1.64). D’aquest
darrer assentament també prové un exemplar de fusaiola amb el mateix
text (E.1.441). En definitiva, podria tractar-se de l’abreviatura de l’ele-
ment baise, la qual cosa ens acostaria novament a la noció de propietat.

Font: Burch et al., p. 148 i 150, núm. 12, fig. 77,5

5.3. ]lsu

a) Definició del suport 

Tassa incompleta de ceràmica campaniana A, forma Lamboglia 34.
Prové d’un conjunt de materials sense context recuperats per P. Cantón.
La datació aproximada és del segle II aC.

b) Bibliografia

Burch, Josep et al.: Excavacions arqueològiques a la muntanya de
Sant Julià de Ramis. El sector de l’antiga església parroquial,Ajuntament
de Sant Julià de Ramis, Diputació de Girona, Universitat de
Girona,2001, en particular «5. Apèndix. Recull de dades epigràfiques»,
pp. 147-152.

c) Comentari epigràfic

Els signes, incisos després de la cuita, es presenten sobre la paret
externa, prop del peu. Burch i altres n’identifiquen tres, que llegeixen
tusu, on consideren el tercer com a dubtós. Des del nostre punt de vista,



els dos darrers signes es reconeixen amb seguretat; hi veiem una s2 i
una u5 de la taula 2 d’Untermann (MLH III,1). Pel que fa al signe que
precedeix els anteriors, es prefereix llegir-lo com a l. S’ha de verificar,
d’altra banda, la presència d’un signe al capdavant de la seqüència, la
qual cosa ens permetria oferir una alternativa de lectura més fructífera.
Es suggereix com a possibilitat [be]lsu, on tindríem l’element antropo-
nímic bels acompanyat del conegut sufix -u, que en una part dels casos
apareix en contextos de noms de persona (Velaza 1996, p. 49).
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Font: Burch et al., p. 151-152, núm. 27, fig. 80a

5.4. kas!boutibantai:or!oikaoir:

a) Definició del suport

Fusaiola completa, semblant, segons els seus editors (Burch i altres
2001, 151), a la que aparegué al Castell de la Fosca de Palamós.

b) Bibliografia

Burch, Josep et al.: Excavacions arqueològiques a la muntanya de
Sant Julià de Ramis. El sector de l’antiga església parroquial,Ajuntament
de Sant Julià de Ramis, Diputació de Girona, Universitat de
Girona,2001, en particular «5. Apèndix. Recull de dades epigràfiques»,
pp. 147-152.

c) Comentari epigràfic

La inscripció s’alinea en cercle per la paret de la peça. Fou practicada
post coctem. La lectura que aquí es proposa coincideix amb la proposada
a l’editio princeps, on es remarca el fet que el text presenti dues interpun-
cions formades per tres punts verticals entre el novè i el desè signe i al final
de la línia, tal vegada per marcar inicis o finals de segments individuals dins
la disposició circular del text. En aquest cas, el començament del text tant
pot ser kas!boutibantai com or!oikaoir. La identificació del signe ti no és
segura a partir del dibuix. De totes maneres, l’existència de l’element
antroponímic boutin, testimoniat en el nom de persona boutintibas!
(Castellet de Banyoles, Tivissa, Tarragona: C.21.1) pot donar suport a la
proposta de transcripció de l’esmentat signe com a tal; i més si, com és d’es-
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perar en textos sobre fusaiola, el que sol aparèixer és un text de dedicatò-
ria que, per tant, inclou almenys un nom de persona. El segment tai de la
seqüència ordenada com a primera apareix de forma aïllada a Azaila en
tres fragments de ceràmica comuna a torn (E.1.302-.304) i en una tassa de
plata procedent de Perotito (Santisteban del Puerto, Jaén: H.3.3). D’altra
banda, ban és freqüentíssim en tota la geografia ibèrica, ja sigui de forma
aïllada com en cadenes de signes més llargues i en diferents contextos. El
més habitual és que segueixi l’esment d’un nom propi.Aquesta és la hipò-
tesi que es voldria proposar per a bouti(n)ban, on quedaria per definir si
kas! és el primer element d’aquest suposat nom de persona (i s’afergiria,
així, a la llista d’elements antroponímics de què fins ara disposem) o bé un
radical de significat no identificat, relacionat amb el possible nom propi.
En el primer supòsit tindríem la menció d’un tal kas!bouti(n), potser el pro-
pietari o bé el dedicant de l’objecte. Sobre el sentit de tai en aquesta
seqüència no es pot concloure res. Més difícil resulta la segmentació de la
seqüència or!oikaoir. Aquí es pot diferenciar el morfema ka (o ika), que
pot aparèixer en contextos molt variats, però tot sovint prop de noms de
persona.Velaza (1996, 50) apunta la possibilitat –especialment quan també
es dóna la presència de numerals– que el morf ka (o ika) s’apliqui al sub-
jecte d’una acció verbal. No es pot concloure res sobre la identificació
d’or!oi (o or!o) com a element antroponímic per manca de paral·lels exac-
tes, ja que només disposem de textos amb l’únic esment del segment or!,
possible abreviatura dels formants de noms propis or!tin i or!ke (variant
aquesta d’ur!ke). Tampoc no hi ha possibilitats de definir el segment final
oir. Sense deixar de considerar que es pot tractar d’una seqüència amb
altres continguts de la llengua ibèrica, si recuperem el sentit del citat morf
ka (o ika), i la proximitat d’un nom propi, val la pena plantejar la hipòtesi
que tinguem a la primera cadena el nom del destinatari i, a la segona, pos-
siblement el nom del dedicant, és a dir, del subjecte de l’acció de fer o ator-
gar l’objecte.Tal deducció s’adiu amb la naturalesa de l’objecte i amb altres
exemples del mateix tipus que ofereixen un contingut equivalent o molt
proper. En qualsevol cas, una revisió de la peça pot motivar una lectura
matisada que aporti una interpretació més segura del text.

Font: Burch et al., p. 151, núm. 16, fig. 77,6
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6. La Llosa, Cambrils (Baix Camp, Tarragona)

6.1. ?]*r!eaka

a) Definició del suport 

Fragment d’una tassa de ceràmica campaniana B, forma Morel 2311.
Se’n conserva la vora i la part propera a la base. El vernís està molt des-
gastat. La peça aparegué a la campanya d’excavació duta a terme en
aquesta vil·la romana el 1993. L’ocupació del jaciment va del segle I aC
al segle V dC. El document es pot datar dins la primera meitat del segle
I aC. Porta el número d’inventari CLL93-1513 i actualment està expo-
sada al Museu Molí de les Tres Eres de Cambrils8.

b) Bibliografia

Peça inèdita.

c) Comentari epigràfic

La inscripció, gravada amb posterioritat a la cuita, és incompleta pel
que fa a l’inici, mentre que per la banda dreta sembla acabada. El pri-
mer signe visible ha quedat mutilat per la línia de fractura. Com a alter-
natives de reconstrucció tenim: i, ti i m¤. D’altra banda no és possible
determinar quina quantitat de signes s’han perdut en el fragment adja-
cent. Un altre inconvenient és el desgast del vernís, que dificulta la lec-
tura dels signes conservats. És francament suggestiu considerar com a
preferent la reconstrucció del primer signe visible com a ti, atès que,
d’aquesta manera, tir! ens aproparia a un possible final del conegut ele-
ment iltir!, seguit aquí pel sufix e, que com és sabut pot acompanyar
noms de persona (Velaza 1996, 47). Respecte als dos signes següents,
aka, s’hi reconeix la mateixa seqüència que es presenta –com a text
únic– precisament també sobre ceràmica campaniana, concretament en
quatre exemplars procedents d’Azaila (E.1.34-.37) i en un d’Ensérune
(B.1.76). Untermann interpreta aquest text com a abreviatura de nom
propi. És inevitable, en aquest punt establir una correspondència amb
akas!tiker!, en un plom d’Empúries (C.1.6,A-3), identificat pel mateix
autor com a nom propi, prova que permet afegir akas! a la llista general
de formants antroponímics ibèrics. Per cloure el comentari d’aquest
document s’apunta tímidament la hipòtesi de reconstrucció següent,

8 Agraeixo l’amabilitat mostrada pel Sr. Gerard Martí, que posà aquest document a
la meva disposició per al seu estudi. La peça fou analitzada el 16-12-2000 i revisada el
12-10-2004.



que ens remet una vegada més a la noció de propietat de la peça: il]tir!-
e-aka(s!).

M. Isabel Panosa
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7. Tourouzelle, prop de Lezignan (Languedoc)

7.1. u talbabea

a) Definició del suport 

Dos fragments units d’una llosa de gres descoberta a la garriga llen-
guadociana per Jean Vaque, director de  recerca del CNRS, i portada al
meu coneixement per Pierre Campmajo. A tots dos vull expressar el
meu agraïment per proporcionar-me la imatge que aquí presento.
Manquen dades sobre el context de la troballa que contribueixin a una
datació i a una millor definició del seu ús.

b) Bibliografia

Peça inèdita.

c) Comentari epigràfic

Els signes es mostren incisos amb traços profunds i rectilinis. Tret del
primer, els altres signes sembla que s’identifiquen sense problemes. Més
insegura queda, en canvi, la determinació del signe que s’ha transcrit
com a u, amb una separació més gran respecte dels altres i una alçada
també diferent. D’entrada, la segmentació del text no sembla senzilla,
especialment si no és clara la vinculació del suposat primer signe amb la
resta. Si en fem cas omís, es poden aportar paral·lels per a una possible
segmentació en tal i babe-a. El primer segment, tal, es troba de forma
aïllada en dues ceràmiques campanianes d’Azaila (E.1.205 i .206). El
segon, babe, el tenim en un ponderal de la mateixa procedència. Si con-
siderem que l’inici del text és amb u, no hi ha cap paral·lel exacte. Les
seqüències utarm ¤i i utas!kaber!, respectivament en una ceràmica ibèrica
pintada de Sant Miquel de Llíria (F.13.23) i en una fusaiola de Soses
(D.11.3), no se sap fins a quin punt són relacionables amb el text que ens



ocupa. És evident que localitzar més fragments de la llosa podria oferir
més elements de judici.
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Foto: Pierre Campmajo

BALANÇ

Les inscripcions presentades en aquesta comunicació incrementen la
quantitat total dels epígrafs de l’àrea catalana a 363, sense comptar
altres novetats aportades en aquest col·loqui i les que estan actualment
en premsa o en curs d’estudi.

Les inscripcions comentades en aquesta ocasió amplien el nombre de
jaciments que ens han lliurat fins ara documents ibèrics. Són, en particular:
Sant Julià de Ramis, La Llosa (a Cambrils), la platja de Fenals (a Lloret de
Mar) i l’indret de la troballa del document llenguadocià proper a
Carcassona (Tourouzelle). Per tant, la xifra de jaciments on es coneixia
l’escriptura ibèrica a Catalunya ja arriba com a mínim fins als 83. El suport
majoritari és el ceràmic i, dins d’aquest, el campanià. Per la resta, tenim
una àmfora laietana, alguns exemplars de ceràmica a torn, una fusaiola i
els fragment de la llosa del Llenguadoc. Finalment, pel que fa a la crono-
logia, la franja més representada va de mitjan segle II a mitjan segle I aC.

Una vegada més es demostra que el període amb més predomini de
l’ús de l’escriptura ibèrica és el republicà. Alhora veiem que augmenta,



al litoral mediterrani, el nombre de jaciments avesats en aquesta pràcti-
ca, és a dir, que escriuen o almenys saben llegir l’ibèric.
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