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7.2. Inscripció ibèrica en un bol de ceràmica de 
parets fines

Maria Isabel Panosa

7.2.1. dades del suport13

Aquest exemplar es conserva al Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca de Reus, amb el número d’inventari 
MJM 8169.

El suport de la inscripció és un bol incomplet de 
ceràmica de parets fines de la forma López 56. Està re-
constituït a partir de diversos fragments. Pràcticament 

13. Agraïm la informació sobre les dades referides a la tipologia i a la datació de la peça, proporcionades per Ramon Járrega i Albert 
López. Afegim també que aquesta inscripció –anteriorment inèdita– s’ha inclòs de manera més resumida en un altre treball, que actualment 
està en procés d’edició (v. Panosa en premsa).
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en tota la superfície exterior compresa entre el llavi i 
el peu s’aprecien franges successives d’estries verticals 
incises. 

Per la referència de la sigla que exhibeix, la peça 
provenia de l’abocador que s’excavà fa temps a la vil·la 
dels Antigons i que fou datat al començament del segle 
III dC. Tanmateix, la seva tipologia ens proposa una 
datació que va del 20 aC al 20 dC, aproximadament. 
Per tant, es tractava d’una peça residual en el context 
de la troballa i cal pensar en una altra procedència pel 
que fa al seu àmbit real d’ús abans de ser amortitzada. 
Aquesta procedència original es desconeix.

Les dimensions de la part conservada del bol són: 7 
centímetres d’altura, 5,5 centímetres de diàmetre de la 
base i 11 centímetres de diàmetre de la vora.

7.2.2. Comentari epigràfic

La inscripció està incisa amb traç molt fi a la cara 
externa de la base, concretament dins del cercle inte-
rior del peu, una mica desplaçat del centre. Ocupa una 
llargada aproximada de 3 centímetres. Les línies són de 
gravat una mica insegur, sobretot pel que fa al segon 
signe, que a més no guarda una dimensió equivalent 
a la del primer. El text és complet, atès que no queda 
afectat per la línia de fractura de la base. En proposem 
la lectura següent, que es basa en l’orientació de la peça 
que mostrem a la figura 3: bobo.

El text ens mostra aparentment la repetició de la 
síl·laba bo. La identificació d’aquest signe com a bo 
es basa tant en la taula de variants dels MLH III (Un-
termann 1990, concretament un bo2) com en la clas-
sificació publicada l’any 2005 per Joan Ferrer, en què 
algunes de les variants considerades inicialment com a 
bo han passat a ser interpretades com a ta. La variant 
d’escriptura que presenta el traç horitzontal tallant el 
punt d’unió de la creu en forma de X (que és el cas que 
ens ocupa aquí) i la que presenta tant el traç horitzon-
tal com el vertical tallant el punt d’unió d’aquesta creu 
es continuen llegint com a bo, mentre que les altres 
variants es llegeixen ara com a ta. 

Per al segment bobo podem esmentar alguns exem-
ples que ens remeten també a suports ceràmics i que 
suggereixen una integració en designacions antroponí-

miques: boboala en una ceràmica d’Ensérune (MLH 
II, B.1.26, a Untermann 1980), biuŕbobo en una cerà-
mica de Pech Maho (MLH II, B.7.32, a Untermann 
1980) i boboŕba com a text duplicat en una ceràmica 
d’Ullastret (MLH III, C.2.18, a Untermann 1990).

Una altra possibilitat és que el segon signe de la ins-
cripció del bol correspongui a una u de traç irregular 

FIgura 1. Dibuix del suport.

FIgura 2. Fotografia del suport amb la inscripció.

FIgura 3. Fotografia amb el detall de la inscripció.

FIgura 4. Calc de la inscripció.
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o amb línies desviades, fruit d’una possible rectificació 
del signe previ, però no és segur. Si fos així, obtindríem 
la lectura bou, que es podria comparar amb una se-
qüència equivalent d’un plom de Los Villares (Unter-
mann 1990, F.17.2,B). 

D’altra banda, no s’exclou una orientació inversa 
del text (en 180°), que podria oferir també la lectura 
bobo. Menys probable seria en aquest cas la interpre-
tació com a ubo, que no disposa de paral·lels que el 
defineixin com un segment amb entitat pròpia. 

Per últim, la possibilitat que l’esgrafiat correspon-
gui a una successió de dues marques anepigràfiques de 
caràcter simbòlic també es pot plantejar, però la seva 
interpretació roman enigmàtica, i també la seva ads-
cripció a l’entorn cultural ibèric. 

7.2.3. Interpretació

No es pot concloure res definitiu sobre el sentit o 
la finalitat de la inscripció, atès que, com s’ha dit, hi 
ha la possibilitat que sigui una marca anepigràfica, i 
aleshores entraria dins d’un altre àmbit. 

Ara bé, si es tracta d’un epígraf amb signes ibè-
rics, tenint en compte els paral·lels esmentats, es pot 
interpretar dins l’esfera de les inscripcions de propie-
tari. En aquest cas, atesa la cronologia consignada, el 
document dels Antigons seria un dels pocs testimonis 
coneguts que corroboren la prolongació de l’ús de 
l’escriptura ibèrica almenys fins a l’època d’August. 
Seria també l’únic exemple d’inscripció ibèrica en un 
recipient de parets fines. La resta dels pocs exemples 
coneguts es presenten sobre ceràmica sigil·lada o en 
suport lapidi.

El període final d’ús de l’ibèric, tant oral com escrit, 
varià segons les zones. Depenia del grau de romanitza-
ció, del seu caràcter predominantment rural o urbà i, 
en conseqüència, del grau d’incidència del procés de 
llatinització. En termes generals, però, és molt possi-
ble que el límit final de l’escriptura ibèrica no superés 
August, ja que la seva era representa la implantació de 
la romanitat en aquestes terres i la substitució definiti-
va dels usos epigràfics locals per l’epigrafia llatina, que 
prendria embranzida precisament a partir d’aquest 
moment.
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