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EL PLOM IBÈRIC D’OLRIOLS (SANT ESTEVE 
DE LLITERA, OSCA)

Joan Ferrer i Jané
Ignasi Garcés i Estallo

CIRCUMSTÀNCIES I LLOC DE LA TROBALLA

El plom ibèric d’Olriols és un document inèdit actualment dipositat
en la Sala d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida1. En
aquesta institució no consten dades respecte al context de la troballa,
només se sap que aquesta es va produir amb anterioritat a l’any 1982, de
forma il·legal i mitjançant l’ús d’un detector de metalls. La làmina forma
part d’un conjunt d’objectes de diversa naturalesa i procedència que en
aquell moment recuperà el Gabinet Numismàtic de l’IEI de mans d’un
grup de persones vinculades amb el Sr. Francisco Segura2. Després d’un
període de cessió temporal, es va oficialitzar el lliurament definitiu el 12
de desembre de 19893. Les indagacions fetes en aquella ocasió certifi-
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1 Inv. L-5007. Agraïm a la seva directora, Sra. Carme Vidal, l’autorització per a rea-
litzar el present estudi. També deixem constància de les ajudes rebudes del Sr. Joan
Ramon González, responsable del Servei d’Arqueologia, i dels tècnics Sr. Josep Medina i
Sra. Mª Pilar Vázquez durant les nostres visites; de forma especial a la Sra. Isabel Moreno,
restauradora, que es va desplaçar en tres ocasions des de Barcelona per a procedir a la
neteja superficial de la làmina; al Sr. Josep Ignasi Rodríguez, del Servei Fotogràfic de l’IEI,
per les fotografies aquí reproduïdes i al Sr. Ramón Álvarez, tècnic del Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, pel dibuix.Amb
posterioritat al congrés agraïm els suggeriments del Prof. José D’Encarnação.

2 El conjunt de ploms ibèrics recollits el formen també els tres –un d’ells anepí-
graf- de Monteró (Camarasa, la Noguera) i el del Tossal del Mor de Tàrrega (l’Urgell).
El present treball pot considerar-se el primer resultat d’un projecte en curs, que vam
emprendre l’any 2003, destinat a revisar i editar tots aquests documents epigràfics injus-
tament oblidats.

3 La donació l’efectua el Sr. Eduardo Pons Suñé, membre del citat grup.
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quen que el plom procedia del poblat d’Olriols (Sant Esteve de Llitera,
Osca), extrem que haurem d’acceptar fiats en la memòria i voluntat del
descobridor, i en el fet de tractar-se d’un objecte prou singular per ser
recordat. De l’existència del plom es tenia una vaga notícia en alguns
treballs de síntesi, si bé, es tractava d’una informació breu sota la deno-
minació de plom de Binéfar —un municipi limítrof— (Junyent 1986,
262; 1987, 63; Beltrán 1993, 249 nota 42; Panosa 1999, 126).

En propietat, s’hauria de puntualitzar que el nom correcte de l’esperó
on s’assenta el jaciment indicat és el de Farrachuelo, però s’ha popularitzat
a la bibliografia arqueològica el d’Olriols, manllevat del barranc que l’en-
volta pel nord-est; en aquest lloc la muntanya presenta una escarpada
defensa natural, essent però, de fàcil accés pel sud-oest. El cim és dilatat i
abasta uns 40.000 m2, encara que no és possible actualment determinar la
superfície exacta ocupada per l’assentament humà, evidentment molt més
modesta. El poblat va ser descobert a principis dels anys 70 del passat segle
i aviat intervingué José Santiesteve, aleshores mossèn de Binéfar, qui, aju-
dat per un segon eclesiàstic, va extraure sense mètode notables quantitats
de materials arqueològics de l’edat del Ferro, del període Ibèric Tardà i,
àdhuc, del romà Alt Imperial.Aquests objectes es guardaren entre Binéfar
i el Museo Arqueológico Provincial de Huesca, i varen ésser catalogats,
dibuixats i estudiats en una tesi de llicenciatura malauradament inèdita
(Calvo 1985). L’any 1977 el Museu d’Osca, de la mà del seu director Vicenç
Baldellou, inicià excavacions científiques al lloc. En la segona meitat dels
anys 80 la continuïtat dels treballs es va veure sostinguda gràcies a la dedi-
cació constant de María José Calvo. Es publicaren breus notes, en particu-
lar de diverses vivendes ibèriques (Baldellou 1980, 122; 1981, 91; 1983, 85;
Vicente 1980, 69; Domínguez et alii 1983, 140 i làms. XXV-XXVII; Balde-
llou, Calvo 1986, 77-78; Calvo 1986, 109-110).També va ésser el primer lloc
on s’identificà la peculiar ceràmica ibèrica bicroma, corresponent a la fase
tardo-ilergeta, que fou anomenada «estil Olriols» (Marco, Baldellou 1976,
98-99; Garcés 2000, 15-16).

EL SUPORT

Situada la làmina amb el text visible i el lateral més alt a la dreta, el
plom té una forma lleugerament trapezoïdal, amb unes dimensions
aproximades de 6 cm de llargada, 2,5 cm d’alçada màxima en el costat
dret —que disminueix suaument fins als 2 cm al costat esquerre, on
també s’aprecia un petit trencament que ha fet desaparèixer una porció
del lateral superior— i 1 mm de gruix (figs. 1 i 2). L’absència d’altres tra-
ces de fractures en els laterals superior, inferior i dret, i el fet que els sig-
nes s’adapten als límits del plom fan pensar que està sencer per aquests
costats.Al contrari, la presència de traces de fractures irregulars i de res-
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tes de signes incomplets indiquen que el costat esquerre no és l’original
en el moment de la redacció.

La gran majoria de ploms ibèrics han aparegut plegats o enrotllats o
presenten indicis compatibles d’haver-ho estat. Aquest és el cas del plom
d’Olriols, del que no es disposa informació respecte al seu estat original en
el moment de ser trobat; malgrat això, presenta diversos secs a distàncies
creixents, començant des de l’esquerra, que permeten reconstruir com a
mínim quatre plecs, els quals determinarien cinc zones de les que només es
conservarien les quatre darreres.Al lateral dret s’aprecia un sec addicional
que no sembla tenir relació amb el procés de plegat del plom.

La projecció d’una recta que segueixi la inclinació del lateral supe-
rior convergiria amb la projecció d’una recta que segueixi la inclinació
del text de la primera línia, a una distància aproximada d’un cm del límit
actual del plom. Aquesta distància coincidiria, també aproximadament,
amb el fragment necessari per reconstruir un primer plec, ben marcat
per una fractura que dificulta la lectura dels signes afectats.

EL TEXT

El text consta de tres línies, potser dues si la segona i la tercera acabes-
sin enllaçant, amb direccions i inclinacions diferents, encara que tots els
signes, d’entre 4 i 6 mm d’alçada, han estat realitzats d’esquerra a dreta.

La primera línia probablement començava a l’extrem superior esquerre,
inclinant-se progressivament, però sense arribar a l’extrem oposat. La sego-
na línia podria començar just a sota de la primera o una mica més avall, per
inclinar-se fins a arribar a la base del plom, on segueix paral·lela a la base
fins a arribar a l’extrem i, des d’aquí, efectua un gir de 90º per seguir pel
lateral dret. Les restes de possibles signes dissimulats entre les estries, així
com la presència d’una línia vertical més llarga que un possible signe ba,
que podria estar delimitant un espai exempt a l’angle superior dret, sem-
blen indicar que la segona línia podria estar fent un gir de 45º per seguir en
diagonal fins a arribar al lateral superior. No es pot descartar completa-
ment, però, que a l’extrem superior dret hi hagi signes i que per tant el text
faci la volta sencera utilitzant tot l’espai disponible. La tercera línia ocupa
el lateral superior i probablement sigui la continuació de la segona línia.
Ara bé, la manca de sentit de l’espai aparentment exempt i els dubtes de
lectura dels signes de la possible diagonal no permeten assegurar-ho.

LA TRANSCRIPCIÓ

El plom en general, però en particular el fragment de la dreta, pre-
senta una gran quantitat d’estries que dificulten la lectura del text, atès
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que a vegades no és fàcil diferenciar els traços dels signes de les estries
que encara conserven carbonats en el seu interior.

La transcripció és:

1.- [– – –]…́samibi . tia…beke

2.- [– – –]aŕ . m– lbeikibanki . m– baŕ[– – –]

3.- [– – –]iki . ……tiabe[– – –]

Els signes puntejats no apareixen sencers, però la seva transcripció és
clara; els signes subratllats, sencers o no, tenen alternatives de lectura.

El primer segment de la primera línia està incomplet per l’esquerra,
]…śamibi i està delimitat del següent per un separador en forma de dos
punts. Si la hipòtesi de que només falta un plec és correcta, llavors els
signes perduts no haurien de ser més de dos o tres. El primer signe és un
ś14, afectat parcialment pel trencament que tot just segueix els dos tra-
ços centrals. El segon signe està afectat per una fissura vertical que tra-
vessa el plom de dalt a baix, segurament produïda per un dels plecs ori-
ginals de la làmina, si bé sembla poder-se identificar sense gaires pro-
blemes una a1. El tercer és un signe m1, el quart és un signe i1 i el cin-
què una forma de bi propera a bi6, tots ells sense problemes de lectura.

La lectura del segon segment, que es conserva sencer, seria tia…beke o
tia…beka. El primer signe és un clar ti1, el segon correspon a un signe a1
i el tercer és un signe be6 invertit o a un be11, amb traços rectilinis i
afectat pel trencament del plom. El signe final sembla una forma de ka2
amb la part superior arrodonida, però també podria tractar-se d’un
signe ke9 girat 90º a la dreta. Les escletxes afecten especialment la lec-
tura d’aquest signe, fins al punt que el petit traç interior s’ha de consi-
derar dubtós, potser llavors podria tractar-se de la variant llegida ka pre-
sent a la llegenda monetària śekaisa (A.78), és a dir un ke7 girat 90º a la
dreta. Recentment, J. Rodríguez Ramos (2002, 429) ha proposat un
canvi de lectura tant per a bolśkan (A.40) com per a śekaisa (A.78),
interpretant els signes anteriorment llegits ka com a variants de ke, una
possibilitat que podria encaixar bé al plom d’Olriols si tenim en comp-
te la presència a la segona línia d’un possible signe ba25.

4 La classificació de signes utilitzada és la de MLH III (Untermann 1990, 246-247).
5 A més a Osseja 3 text H apareix un signe idèntic en un segment llegit bokar

(Campmajó, Untermann 1993, 512 i 520), però que llegit d’acord amb la nova lectura ta
de l’antiga variant bo1 (Ferrer en aquest mateix volum 957-982) restaria takeŕ, reforçant
la lectura ke, ja que en resulta un formant antroponímic present a sosintakeŕ (F2.3) i en
escriptura llatina a BILISTAGE (Livi 34, 11, 2).
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Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfica de les oclusives sordes i sonores

Obre la segona línia un segment que està incomplet per l’esquerra,
]aŕ i que està delimitat del següent per un separador en forma de dos
punts. Del primer signe només en resta un petit traç que podria corres-
pondre a un signe a1. El segon és un ŕ6 bastant irregular. El tercer està
afectat per una fractura superficial que podria fer dubtar que no fos un
signe e4, però es tracta realment d’una espiga de tres braços
(Untermann 1990, 257; Rodríguez Ramos 2001, 284, x4)6, signe poc fre-
qüent7 i respecte del qual no hi ha consens de lectura.

Els valors fonètics assignats a aquest signe varien en funció de l’au-
tor i de la inscripció on apareix; de fet J. Untermann (1996, 95) conside-
ra que és una variant capriciosa de diferents grafemes, inventada inde-
pendentment en llocs diversos. Així, a la llegenda monetària sesars
(A.44) es llegeix e des del segle XIX, segurament per la semblança del
signe espiga amb el signe e, encara que A. Gómez-Moreno (1949, 321)
també va suggerir un possible valor ki llegint skisars per un suposat
paral·lel amb el topònim kissa. Y. Solier (1979, 71) l’interpreta, en un
dels ploms de Pech Maho (B.7.34), amb valor bo8 perquè així s’aconse-
gueix un paral·lel amb el nom gal BODUORIX al segment botuoŕiś, si
bé el mateix Solier el transcriu com la variant dual de ki, seguint a

6 Apliquem el nom espiga de forma convencional d’acord amb la bibliografia. La
disposició arbustiva del braços recorda millor la forma del teix (taxus bacata L.), obser-
vació que devem a J. D’Encarnação.

7 Encara que més del que es podria pensar en una primera impressió, ja que la
seva freqüència d’aparició és d’ordre similar al signe bu. Pot aparèixer amb dos braços
o amb tres. A més del plom d’Olriols, apareix a A.44, B.1.84, B.1.146, B.1.294, B.1.301,
B.1.324, B.1.348, B.1.373, B.7.34, B.7.37, E.1.199, E.1.427, E.1.428, E.1.429, E.1.430,
E.1.431, E.1.433, E.1.434 i a una ceràmica recentment publicada de Sant Julià de Ramis
(Burch et alli 2001, 151, fig. 80a). El signe amb forma de doble fletxa que apareix a C.4.1
en podria ser una variant. De forma isolada, i com a marca ante cocturam més que com
a lletra, apareix també a la base d’alguns vasos de ceràmica roig ilergeta a: Puig Pelegrí
i La Suda (Lleida), El Serral (Fontscaldes,Alt Camp) (Junyent,Alastuey 1991, 17-26, fig.
10, 13 i 15) i Tossal de les Tenalles (Sidamon) (inèdit).

8 Malgrat que el signe bo tradicional ja apareix al mateix plom. Solier considera que
el signe espiga seria una variant de bo en el sistema proposat per J. Maluquer (1968, 53) de
diferenciació de les oclusives sordes i sonores.Aquesta hipòtesi parteix d’una premissa errò-
nia, ja que el signe bo no pertany al sistema dual tal com defensa un de nosaltres (Ferrer en
aquest mateix volum 957-982), on s’identifica la variant de bo de tres traços amb traç verti-
cal com la variant complexa de ta. Si bé, la proposta de valor de Solier sembla ara més pro-
bable, atès que tots els signes bo de la zona B s’han de llegir ara ta, i per tant restaria un buit
que la proposta de lectura bo del signe espiga podria cobrir, encara que s’ha de tenir en
compte que la presència de diverses variants del signe bu, especialment freqüent a la zona
B, també podrien estar assumint l’absència del valor bo. I que el signe espiga apareix també
en altres zones on sí que s’utilitza el signe bo. En favor de la lectura bo vegis la possible
reconstrucció del text ]śetu *[ com SETVBOGIVS indicada per J.A. Correa (1992, 270).
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9 Tenint en compte les novetats sobre el sistema dual (Ferrer en aquest mateix
volum 957-982), no sembla possible la integració del signe espiga en el sistema.

10 Aquest fet també està documentat a un càlat pintat (E.4.2) del Castelillo
(Alloza, Terol). Caldrà retenir aquesta dada per si amb l’ajut de futurs textos es pot
deduir que l’ús simultani i diferenciat d’ambdues variants respon a una representació de
valors diferents.

Gómez-Moreno, al plom d’Enserune (Solier, Barboteau 1988, 81). J.
Untermann (1980, 253) ha suggerit un hipotètic valor ŕ als textos
]ilaŕisarm– i (B.1.294) i aloŕ (B.2.324), el primer per un possible paral·lel
amb el formant antroponímic gal RIX i el segon per la semblança amb
el formant antroponímic ibèric aloŕ (Untermann 1980, 268). Finalment,
J. Rodríguez Ramos (2001, 286) ha explorat que el signe espiga fos la
variant complexa de bo, la variant simple de ku, o la variant complexa
de ta al sistema dual9.

Els cinc primers signes del segon segment de la segona línia no pre-
senten problemes de lectura: m– lbeiki. Els signes utilitzats són m– 4, l2, be6
invertida o be11 amb traços rectilinis, i1 i ki6, encara que aquest darrer
signe sobta, ja que les altres dues ocurrències del signe ki al plom
d’Olriols -una d’elles el darrer signe d’aquest segment- corresponen a la
variant ki110. El sisè signe presenta la forma ke7, però tenint en compte
el possible valor ke del darrer signe de la primera línia cal avaluar la
possibilitat que no sigui una variant angulosa de ba2. El setè signe està
afectat pel trencament, però sembla correspondre a un n1, encara que
no s’hauria de descartar que fos un l2. Així doncs, la lectura dels tres
darrers signes podria ser banki, balki, kelki o kenki. El separador entre
aquest segment i el següent són dos punts, el segon dels quals coincidi-
ria amb un forat.

El primer signe del tercer segment de la segona línia sembla un m– 4,
encara que les escletxes que aclivellen el plom en aquesta zona i els car-
bonats acumulats a dins en dificulten la lectura, i podria tractar-se també
d’un signe a1. Aquest signe presenta una petita inclinació per tal d’a-
daptar-se a l’angle del plom. El segon signe, també de lectura molt dub-
tosa i ja orientat seguint el lateral, sembla un ke7 però a l’igual que el
signe similar del segment anterior podria ser una variant angulosa de
ba2. El tercer signe, igualment dubtós com els anteriors, presenta una
certa inclinació i podria ser la variant ŕ7 amb l’asta una mica torta i el
traç central sencer, en contra de l’altre signe ŕ d’aquest plom, que sem-
bla més aviat un ŕ; tenint en compte aquestes diferències també es
podria pensar en un possible signe te11 amb el traç central fora dels
límits del cercle. En qualsevol cas les lectures més probables són akeŕ[-
--], abaŕ[---] o m– baŕ[---].
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No són clars els possibles signes que haurien de seguir al segment
anterior, ja que no podem determinar si el text segueix pel lateral i gira
90º o gira 45º per seguir en diagonal. Tampoc podem descartar que els
signes del lateral superior formessin una línia independent. Un traç més
llarg que un possible signe ba sembla tancar el pas fins a l’angle supe-
rior dret, on no sembla que hi hagin signes, en canvi un dubtós signe a1
girat 45º semblaria confirmar el nou gir. S’intueix també un possible
signe ku2. En resum, és un sector de lectura molt dubtosa, ja que els pos-
sibles traços podrien ser només escletxes o carbonats, aquest fet junta-
ment amb la manca de sentit de l’espai exempt de l’angle superior dret
que aquests signes evitarien, ha causat que excloem aquestes insegures
lectures de la transcripció.

Del penúltim segment de la tercera línia només són visibles els dos
darrers signes, i1 i ki1, encara que no s’hauria de descartar que el primer
fos un n1, ja que un sec afecta el traç distintiu del possible signe i. Així
doncs la lectura d’aquest segment restaria [---]iki o [---]nki.

El darrer segment de la tercera línia, tiabe[---], potser incomplet per la
dreta, sembla coincidir amb el darrer segment de la primera línia, tia…beke
o tiabeka. La col·lisió del final d’aquesta línia amb el principi de la prime-
ra fa pensar que els signes perduts no haurien de ser més d’un o dos.

ANÀLISI LÈXIC

[---]śamibi.— L’element bi podria estar present com a element final
també a baitesbi (C.2.3), afegit al freqüent baites i potser també a biuŕbi
(A.0.2), en aquest cas afegit al conegut formant antroponímic biuŕ.
La primera part del segment conservat es podria posar en relació amb
el possible formant antroponímic śani, present entre altres a SANI-
BELSER (TS), atès que l’alternança entre les nasals és relativament
freqüent.

tiabeke o tiabeka.— Per aquest segment no hi ha paral·lels clars.

[---]aŕ .— Altres segments que també finalitzen amb el signe espi-
ga: ]ko   (B.1.146), alo (B.1.324) y tatiŕor   (B.1.348).

m– lbeikibanki.— Comença amb un formant antroponímic molt conegut,
m– lbe, que en escriptura llatina apareix a NALBEADEN (TS). Està seguit
d’un altre possible formant iki, present potser a ]ikiatin (B.1.293) i que
podria ser una variant de ike present, entre altres, a ikeatin (C.11.1). Així
doncs, m– lbeiki podria ser un antropònim. Com a element independent ban
(Untermann 1990, 159) apareix també seguint NNP a abartanban (F.13.18)
o a akerbikirban (C.2.8). L’element ki (Untermann 1990, 170) apareix
combinat amb ban i te al segment bankite d’una ceràmica pintada del
Castelillo (Alloza,Terol), que curiosament també presenta la dualitat dels
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dos signes ki: ki1 i ki6. Les alternatives de lectura kenki o kelki per als sig-
nes finals no disposen de cap paral·lel, en canvi l’alternativa balki corres-
pondria a un formant antroponímic present, entre altres, a BALCIADIN
(TS). En tot cas sembla més probable la presència d’una concatenació de
elements, ban i ki, que no la d’un nou formant.

m– baŕ.— És l’equivalent ibèric del formant VMAR, que en escriptura
llatina apareix, entre altres, a VMARBELES (TS). L’alternativa abaŕ,
entre d’altres, està documentada a abaŕkis (C.4.1) o abaŕtikeŕ (B.7.37).
La darrera alternativa, akeŕ, apareix normalment amb l’altra vibrant,
abaśaker (C.2.3), o en llatí AGERDO (TS). Pels paral·lels del segment
anterior la lectura ba sembla més probable que la lectura ke.

[---]iki.— El final iki és el mateix que a m– lbeiki. L’alternativa de lec-
tura ]nki podria recordar el final del segon segment d’aquesta línia.

tiabe[---].— Probablement és el mateix segment de la primera línia.

CONCLUSIONS

En el present treball hem abordat l’estudi d’una làmina de petites
dimensions extreta de forma irregular i llargament postergada entre
fons museístics, apartada del corresponent coneixement dels investiga-
dors interessats per la llengua i l’escriptura ibèriques. En el moment de
redactar aquestes línies esdevé el plom ibèric més interior conegut, el
primer localitzat a l’Aragó i un dels pocs textos d’aquestes característi-
ques coneguts arreu el territori ilerget (Untermann 1989).

Pel que fa als signes utilitzats, cal destacar el signe espiga de tres tra-
ços, un signe poc freqüent i pel que no hi ha encara consens de lectura,
present també a Azaila i en la variant de dos traços a Sant Julià de Ramis,
Pech Maho, Ensérune i a les monedes de sesars. Així com la presència de
les dues variants simètriques del signe ki, ki1 i ki6 com en el càlat E.4.2
d’El Castelillo (Alloza,Terol).També s’ha de destacar el possible ús d’una
variant arcaica del signe ba, ba2, i la presència de les tres nasals, m, m– i n,
com al plom de Palamós (C.4.1) i a la tortera de Sant Julià de Ramis.

El desconeixement del context arqueològic impedeix una aproxima-
ció arqueològica per determinar la cronologia de l’objecte.Ara bé, men-
tre que la localització tan interior suggereix una cronologia relativament
moderna, la paleografia té un cert aire arcaïtzant. Així doncs, i de forma
merament orientativa, la cronologia d’aquest plom es podria situar
entre el segon quart del segle III a. C. i el primer quart del segle II a. C.

Respecte a la interpretació del text, cal dir que tant l’absència de con-
text, com el fet que es tracti d’una inscripció incompleta i amb problemes
de lectura, així com la manca d’elements habituals del lèxic sobre ploms,
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impedeixen fer una proposta mínimament fonamentada. Cal destacar la
menció d’un possible antropònim, m– lbeiki, i la presència del segment tia-
beke / tiabe[, pel fet d’aparèixer dues vegades en final de línia.
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Fig. 1. Fotografia. (J. I. Rodríguez, Servei d’Audiovisuals 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida).

Fig. 2. Dibuix (R. Àlvarez, Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona).


