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L’ESTUDI DE LA LLENGUA IBÈRICA: APUNTS BIBLIOGRÀFICS

L’ibèric és la llengua preromana de la Península Ibèrica que trobem testi-
moniada, des del segle V aC i fins a l’I dC, al llarg de la vessant Mediterrània
d’aquest territori, en una franja d’una amplada irregular que s’estén des del
Llenguadoc fins a l’Andalusia Oriental i que s’eixampla considerablement a la
Vall de l’Ebre. Així doncs, l’ibèric és la llengua que, en l’Antiguitat, va ser
posada per escrit en els territoris actuals del Llenguadoc, la Catalunya Nord,
el Principat, el País Valencià, i una part d’Andalusia i Aragó. 

Això no obstant, és encara avui dia un tema controvertit la naturalesa que
aquesta llengua devia tenir en cadascun dels punts de la geografia esmentada.
Mentre alguns autors1 creuen que l’ibèric fou la llengua vernacla de tots
aquests indrets, una altra part de la investigació2 opina, en canvi, que l’ibèric
va ser en algunes regions on es documenta una llengua vehicular, una mera
,lingua franca’ el paper de la qual hauria estat facilitar els intercanvis comer-
cials entre els diferents pobles de la Península. Aquestes dues propostes inter-
pretatives arriben a solucions absolutament discordants a propòsit de quin
devia ser el panorama lingüístic i cultural d’aquest territori epigràfic en qües-
tió. Mentre que la segona sosté que l’ibèric no hauria estat la llengua pròpia
dels actuals Llenguadoc i Catalunya, la primera no sols justifica que aquests
territoris han de ser plenament ibèrics, sinó que proposa que l’epigrafia ibèri-
ca neixi precisament aquí, en algun punt de l’Empordà pròxim a Ullastret. 

Queda clar, doncs, que l’estudi de la llengua ibèrica i la bona comprensió
de la seva cultura epigràfica són determinants per a conèixer i saber interpre-
tar amb encert la protohistòria del nostre país; però, malgrat això, hem d’ad-
vertir que l’ibèric segueix encara formant part d’aquest grup de llengües anti-
gues per a les quals no ha estat possible d’arribar a un desxiframent global i
definitiu. L’ibèric és, doncs, malauradament, una llengua pràcticament del tot
intraduïble. Tres dels entrebancs més infranquejables que fan difícil conce-
bre’n un desxiframent a curt termini són: d’una banda, la impossibilitat d’a-

1. V., en primera instància, J. de Hoz, La lengua y la escritura ibéricas, y las lenguas de los
íberos, dins «Actas del V Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibéri-
ca» (1993), 635-666. 

2. V. Javier Velaza, Lengua vs. Cutura material: el (viejo) problema de la lengua indígena en
Cataluña, dins de «Actes de la III Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell 25-
27 de novembre de 2004)» (2006), 273-281.
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tribuir-li amb total seguretat una família lingüística, de l’altra, la inexistèn-
cia de textos bilingües, i, finalment, la fragmentarietat i relativa escassedat de
documents del ,corpus’ epigràfic de què disposem per a abordar l’estudi d’a-
questa llengua.

1. Els primers intents d’apropament a l’escriptura ibèrica: la tasca dels numismàtics

Els primers estudiosos que prenen consciència de l’existència d’epígrafs
preromans a la Península Ibèrica són els numismàtics, els quals detecten, en
un determinat moment, que algunes de les llegendes monetals de la Hispà-
nia Antiga no podien ser interpretades ni com a fenícies, ni com a llatines, ni
com a gregues i que, per tant, havien de pertànyer a la cultura autòctona d’a-
quest territori. Així, doncs, aquest grup de monedes amb un epígraf alesho-
res encara incatalogable els porta a considerar la possibilitat que els antics
pobladors de la Península haguessin també deixat, en algun moment de la
seva història, testimoni escrit de la pròpia llengua, en un sistema d’escriptu-
ra també propi. És, doncs, d’aquesta manera que, a partir del segle XVI i de
la mà d’Antoni Agostí, comencen a aparèixer en els textos numismàtics diver-
ses temptatives d’interpretació i transliteració del que alguns d’ells anomenen
«les antigues lletres dels espanyols». 

Els numismàtics, per tant, concentren esforços a treure l’entrellat d’aquest
sistema d’escriptura i ho fan, bàsicament, cercant en les llegendes monetals
preromanes els mateixos topònims que reporten, d’una banda, els autors clàs-
sics, i, de l’altra, els rètols monetals en llatí i grec. Mitjançant aquest mètode
arriben a interpretar correctament alguns dels signes ibèrics, sobretot aquells
que mostren una major semblança formal amb els grecs i llatins. Això, tan-
mateix, no significa que arribin a trobar un sistema d’equivalències coherent
i ben travat que permetés llegir correctament els textos ibèrics. De fet, un dels
factors que contribuí a desxifrar el signari de forma definitiva molt tardana-
ment fou que es tractava d’un sistema d’escriptura mixt, a mig camí del
sil·labari i l’alfabet, amb pocs paral·lels en altres escriptures antigues de la
Mediterrània.

Aquests són, doncs, els primers tempteigs d’interpretació d’una escriptu-
ra fins aleshores desconeguda, encara que, insistim, cal tenir present que no es
pot considerar, en cap cas, que els numismàtics aconseguissin desxifrar l’es-
criptura ibèrica. Tot i que cal reconèixer el mèrit que suposa el fet de trobar
el valor encertat d’algun signe, cap d’aquests estudiosos no aconsegueix donar
una interpretació globalment coherent del sistema i, per tant, no s’aconse-
gueix d’establir-ne amb seguretat les equivalències. Aquests són alguns dels
tractats sobre numismàtica als quals ens referim:

A. Agustín, Dialogos de medallas, inscripciones y otras antiguedades, Tarragona.
1587.

J. Botet i Sisó, Les monedes catalanes, Barcelona, 3 vol., 1908-1911.
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P. A. Boulard, Essai sur la Numismatique Iberienne précédé de Recherches sur l’alp-
habet et la langue des ibères, París 1859.

A. Delgado, Catalogue des monnaies et des Médailles antiques, du moyen age et des
temps modernes, en or, en argent et en bronze, composant le Gabinet numismatique
de feu Mr. Gustave Daniel Lorichs, Madrid, 1857.

E. Flórez, Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España. Colec-
ción de las que se hallan en diversos autores y de otras nunca publicadas, con expli-
cación y dibujo de cada una, Madrid, 3 vol., 1757-1773.

A. Heiss, Description géneral del monnaies antiques de l’Espagne, París 1870.
V. I. Lastanosa, Museo de las medallas desconocidas españolas, Osca, 1645.
G. I. Lorichs, Recherches Numismatiques concertant principalment les médailles

Celtibériennes, París 1852.
A. Morales, Las antigüedades de las ciudades de España que van nombradas en la

Coronica con las averiguaciones de sus sitios y nombres antiguos, Alcalà 1577.
L. J. Velázquez, Ensayo sobre los alphabetos de las letras desconocidas, que se

encuentran en las más antiguas medallas y monumentos de España, Madrid
1752.

J. Zobel de Zangróniz, Estudio histórico de la moneda antigua española, desde
su origen hasta el Imperio romano, Madrid 1870-1880.

2. Els primers estudis específics sobre la llengua ibèrica i el naixement del bascoiberisme

Ja durant el segle XIX i principis del XX són editats els primers treballs
dedicats íntegrament i específicament a l’estudi de la llengua ibèrica, no sols
pel que fa al seu sistema d’escriptura, sinó en un sentit molt més ampli i glo-
bal. Una de les obres que marca més decisivament aquesta època és la de Wil-
helm von Humboldt, el qual és gairebé unànimament considerat el pare del
bascoiberisme. En Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens
vermittelst der Vaskischen Sprache, obra traduïda al castellà amb el títol de Los
primitivos habitantes de España: investigaciones con el auxilio de la lengua vasca,
Humboldt, a partir de l’estudi de l’antiga toponímia hispànica, arriba a
aquesta conclusió: «creo haber puesto fuera de duda que los antiguos iberos
eran vascos, que hablaban la lengua actual o una análoga, y que estaban espar-
cidos en todas las provincias de España. [...] La lengua vasca era, pues, la de
los habitantes primitivos de España». 

Amb afirmacions d’aquest estil, doncs, queden assentades les primeres
bases del bascoiberisme, una teoria que parteix de la premissa bàsica que l’ibè-
ric és una llengua directament relacionada amb el basc actual, o, encara més,
que l’ibèric i el basc són una mateixa llengua, encara que en estadis cronolò-
gics molt diversos. D’aquesta manera, l’escola bascoiberista considera que és
possible arribar al desxiframent de la llengua ibèrica mitjançant la seva com-
paració directa amb la basca. Aquestes són les obres d’aguns dels primers
il·lustres bascoiberistes:
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W. von Humboldt, Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens
vermittelst der Vaskischen Sprache, Berlín 1821.

E. Hübner, Monumenta Linguae Ibericae, Berlín 1893.
H. Schuchardt, Die iberische Deklination, dins «Sitzungsberichte der Öste-

rreichischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische
Klasse», Viena 1907.

El corrent bascoiberista, tanmateix, pateix un punt d’inflexió a finals dels
anys 20 del segle passat, quan Gómez Moreno desxifra d’una manera defini-
tiva el signari ibèric. En aquest moment, hom s’adona que moltes de les lec-
tures en què es basaven les equivalències bascoiberistes eren errònies o, si més
no, poc precises. Però no sols això. De fet, la manera de procedir dels treballs
vinculats a aquesta escola deixava de banda algunes de les regles dels neo-
gramàtics, que s’anaven incorporant cada cop amb més força en els estudis de
gramàtica comparada. Així, principis com el de la regularitat i inevitabilitat
del canvi fonètic, que havia de servir per explicar la transmutació d’una llen-
gua en una altra o, si es vol, l’evolució diacrònica d’una mateixa llengua, no
podien ser aplicats a les anàlisis dels antics bascoiberistes. Dit d’altra manera,
no era possible explicar de quina manera l’ibèric s’havia convertit en basc a
partir de lleis fonètiques regulars i immutables. I, de fet, aquest és encara el
motiu fonamental pel qual avui dia no es pot considerar científicament pro-
vat que el basc i l’ibèric siguin llengües emparentades. 

Actualment, gran part de la investigació opta per una postura moderada o
fins i tot escèptica davant d’aquest tema, una postura prudent que implica la
no negació d’una possible vinculació remota entre el basc i l’ibèric, però
també el rebuig total d’una traducció de l’ibèric feta a partir de meres simi-
lituds, que podrien ser casuals, entre paraules de les dues llengües. Per a la
consideració d’alguns investigadors moderns sobre aquesta qüestió i altres de
relacionades, és possible consultar els següents treballs:

X. Ballester, La adfinitas de las lenguas aquitana e ibérica, dins «Palaeohis-
panica», 1 (2001), 21-33.

J. Caro Baroja, Sobre la lengua vasca y el vascoiberismo, San Sebastián 1982.
J. Ferrer – F. Giral, A propósito de un semis de ildiŕda con leyenda erder. Mar-

cas de valor léxicas sobre monedas ibéricas, dins «Palaeohispanica», 7 (2007),
83-99.

R. Gómez – K. Sainz, On the Origin of the Finite Forms of the Basque Verb, en
Towards a History of the Basque Language, Amsterdam 1995.

J. Gorrochategui – J. Lakarra, Comparación lingüística, filología y recons-
trucción del protovasco, dins «Religión y cultura prerromanas de Hispania.
Actas del VIII Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Penín-
sula Ibérica» (2001), 407-438.

J. Gorrochategui – J. Lakarra, Nuevas aprotaciones a la reconstrucción del
Protovasco, dins «La Hispania Prerromana. Actas del VI Coloquio sobre
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lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica» (1996), 101-
145.

J. Gorrochategui, La onomástica aquitana y su relación con la ibérica, «Len-
gua y cutura en la Hispania prerromana. Actas del V Coloquio sobre len-
guas y culturas prerromanas de la Península Ibérica» (1993), 609-633.

J. Gorrochategui, Estudio sobre la onomástica indígena de Aquitania, Bilbao,
1984.

J. Gorrochategui, Los Pirineos entre Galia e Hispania: Las lenguas, dins
«Veleia», 12 (1995), 181-234.

J. de Hoz, Hacia una tipología del ibérico, dins F. Villar – P. Fernández
(eds.), «Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania. Actas del
VIII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas» (2001), 335-362.

J. Lakarra, Adar, ahuntz, handi: sobre la identificación de sustratos y morfología
de la protolengua, dins M. J. García Soler, Timhs Xarin. Homenaje al pro-
fesor Pedro A.Gainzarain, Vitòria 2002, 417-429.

L. Michelena, La langue ibère, dins «Actas del II Coloquio sobre Lenguas y
Culturas Prerromanas de la Península Ibèrica», Salamanca 1979, 23-39.

L. Michelena, Sobre la posición lingüística del ibérico, dins «Homenaje P. Bel-
trán» (1947), 147-53 (= 1985, Lengua e historia 334-40).

E. Orduña, Sobre algunos posibles numerales en textos ibéricos, dins «Palaeohispa-
nica, 5: Actas del IX Coloquio internacional sobre lenguas y culturas pale-
ohispánicas» (2005), 491-506.

E. Orduña, Segmentación de textos ibéricos y distribución de los segmentos, tesi doc-
toral (inèdita).

J. Rodríguez Ramos, La hipótesis del vascoiberismo desde el punto de vista de la
epigrafía ibéra, dins «Cypsela», 14 (2002), 251-275.

R. L. Trask, The History of Basque, Londres – Nova York, 1998.
J. Untermann, Geschichte der Forschung, dins Monumenta Linguarum Hispani-

carum. Band III.1, Wiesbaden 1990, 107-109.
J. Velaza, Epigrafía y lengua ibéricas, Madrid 1996.

3. El desxiframent de l’escriptura ibèrica i estudis recents sobre paleografia

L’ibèric és una llengua que fou posada per escrit mitjançant diversos siste-
mes d’escriptura: d’una banda, cal fer esment de tres inscripcions suposada-
ment en llengua ibèrica i en alfabet llatí i, de l’altra, d’un segon grup, més
nodrit, de textos ibèrics escrits en una variant de l’alfabet grec jònic. El grup
més nombrós d’epígrafs, tanmateix, es troba escrit en el que anomenem «sig-
nari ibèric», una escriptura en el seu origen remot derivada de la fenícia, pot-
ser també amb influències de la grega, que fou emprada a la Península Ibèri-
ca per escriure, en primer lloc, la llengua ibèrica i, en segona instància, la
celtibèrica. Aquest signari, al seu torn, consta de dues variants: la septentrio-
nal, anomenada també per una simplificació, escriptura ibèrica, en ser la que
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trobem en la gran majoria d’aquests documents epigràfics, i la meridional,
amb molta menys representació i que, encara avui dia, presenta alguns pro-
blemes greus de lectura.

El desxiframent total de l’escriptura ibèrica no es produeix fins a la pri-
mera meitat del segle XX, quan Gómez Moreno descobreix que aquest sig-
nari és, en realitat, un semisil·labari, on les oclusives són notades sempre en
combinació amb una vocal, és a dir formant síl·labes, mentre que les vocals i
les consonants líquides, sibilants i nasals ho són mitjançant signes alfabètics.
És, per tant, a partir de Gómez Moreno que els textos ibèrics poden ser final-
ment llegits i lingüísticament analitzats, amb la qual cosa no és exagerat afir-
mar que amb ell neix una etapa completament nova pel que fa a l’estudi de
l’epigrafia ibèrica.

Si bé el mètode de transcripció del signari ibèric seguit per Gómez More-
no és essencialment encara el mateix que fem servir avui dia, cal dir que,
durant els últims anys s’han produït alguns avenços que han permès afinar
més en la lectura dels textos ibèrics. Així, per exemple, la confirmació que, en
els actuals territoris de la Catalunya costanera i el Llenguadoc, el semisil·laba-
ri ibèric era usat d’una forma més complexa que en la resta, cosa que perme-
tria fer la distinció entre la sèrie de les oclusives sordes i sonores. Aquest
detall, que podria semblar banal d’entrada, permet avançar no sols en el conei-
xement del sistema fonològic de l’ibèric, sinó també en l’estudi de la seva
morfologia, sintaxi i, encara, en els sentit de transmissió de l’escriptura ibèri-
ca per la Península. 

En els treballs que s’indiquen a continuació és possible trobar informació
sobre els diferents mètodes emprats per escriure l’ibèric, sobre el sentit de
transmissió de l’escriptura pel territori ibèric i sobre els més recents avenços
en la transcripció dels textos ibèrics:

I. X. Adiego, Algunas reflexiones sobre el alfabeto de Espanca y las primitivas escri-
turas hispanas, dins I. X. Adiego – J. Siles – J. Velaza, Studia Palaeohis-
panica et Indogermanica J. Untermann ab amicis Hispanicis oblata, Barcelona
1993, 11-22.

J. A. Correa, Representación gráfica de la oposición de sonoridad en las oclusivas ibé-
ricas (semisilabario levantino), «AIΩN», 14 (1992), 253-293.

J. A. Correa, La transcripción de las vibrantes de la escritura paleohispánica, dins
«Archivo de Prehistoria Levantina», 21 (1994), 337-341.

J. A. Correa, Las nasales en ibérico, F. Villar – F. Beltrán (eds.), dins «Pue-
blos, lengua y escrituras en la Hispania prerromana. Actas del VII Colo-
quio sobre lenguas y culturas prerromanas dela Península ibérica», Sala-
manca 1997, 375-396

J. A. Correa, Las silbantes en ibérico, F. Villar – P. Fernández (eds.), dins
«Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania. Actas del VIII
Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas», Salamanca 2001,
305-318.
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J. Ferrer, Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfica de les oclusives sor-
des i sonores, dins «Palaeohispanica 5: Actas del IX Coloquio internacional
sobre lenguas y culturas paleohispánicas» (2005), 957-982.

D. Fletcher, Comentarios sobre los grafemas silábicos ibéricos, dins «Estudios de
Lenguas y Epigrafía Antiguas», 3 (2000), 13-25.

M. Gómez Moreno, Sobre los iberos: el bronce de Ascoli, dins «Homenaje a D.
Ramón Menéndez Pidal», Madrid 1925.

J. de Hoz, El nuevo plomo ibérico de Castell y el problema de las oposiciones de sono-
ridad en ibérico, J. L. Melena (ed.), dins «Symbolae L. Mitxelena septua-
genario oblatae», Vitòria 1985, 443-454.

J. de Hoz, La escritura grecoibérica, A J. Gorrochategui, J. Melena i J.
Santos (eds.), dins «Studia Palaeohispanica. Actas del IV Coloquio sobre
lenguas y culturas prerromanad de la Península Ibérica (Veleia 2-3)»,
Vitòria 1987, 285-298.

J. de Hoz, De la escritura meridional a la escritura ibérica levantina, dins «Spra-
chen und Schriften des Antiken Mittelmeerraums» (1993), 175-190.

J. de Hoz, La lengua y la escritura ibéricas, y las lenguas de los íberos,dins «Actas
del V Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibé-
rica», Salamanca 1993, 635-666.

J. de Hoz, Escrituras en contacto: ibérica y latina, F. Beltrán (ed.), dins «Roma
y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente», Zaragoza 1995,
57-84. 

J. de Hoz, El origen de la escritura del S.O., dins «Actas del III Coloquio sobre
Lenguas y Culturas Paleohispánicas» (1985), 423-464.

J. Maluquer, Epigrafía prelatina de la península ibérica, Barcelona 1968.
S. Mariner, La distribución de los fonemas ibéricos según textos en escritura griega

y en semisilabario y según onomástica transmitida, dins «Actas del II Coloquio
sobre Lenugas y Culturas Paleohispánicas» (1979), 69-79.

I. Panosa, La escritura ibérica en Cataluña y su contexto socioeconómico (siglos V-I
a. C.), Vitòria 1999.

J. Rodríguez Ramos, Sobre el origen de la escritura celtibérica, dins «Kalathos»,
16 (1997), 189-197.

J. Rodríguez Ramos, Primeras observaciones para una datación paleográfica de la
escritura ibérica, dins «Archivo Español de Arqueología», 70 (1997), 13-30.

J. Rodríguez Ramos, Sobre los signos de lectura problemática en la escritura ibé-
rica levantina y una inscripción revisada, dins «Archivo Español de Arqueo-
logía», 74 (2001), 281-290.

J. Rodríguez Ramos, El origen de la escritura sudlusitano-tartesia y la formación
de alfabetos a partir de alefatos, dins «Rivista di Studi Fenici», XXX/2
(2002), 81-116.

J. Rodríguez Ramos, La escritura ibérica meridional, dins «Zephyrus», 55
(2002), 231-245.

J. Untermann, Die Schriften, dins Monumenta Linguarum Hispanicarum III.1.,
Wiesbaden, 1990, 132-149.
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J. Velaza, La escritura en la Península Ibérica, dins «La escritura y el Libro en
la Antigüedad», Ediciones Clásicas, Madrid 2004.

J. Velaza, Lengua vs. Cultura material: el (viejo) problema de la lengua indígena
en Cataluña, dins «Actes de la III Reunió Internacional d’Arqueologia de
Calafell (Calafell 25-27 de novembre de 2004)» (2006), 273-281.

4. Els ,corpora’ d’inscripcions ibèriques

El primer corpus d’inscripcions paleohispàniques és el que, sota el títol de
Monumenta Linguae Ibericae (MLI), publicà Emil Hübner a finals del se-
gle XIX. Aquesta és, en realitat, una obra subsidiària del volum II del Corpus
Inscripcionum Latinarum (CIL), que aplegava, al seu torn, les inscripcions llati-
nes d’Hispània. Tot i el valor intrínsec de l’obra de Hübner, cal dir que, a
hores d’ara, es tracta d’un corpus del tot obsolet per a l’investigador modern.
D’una banda, Hübner, hereu de les teories bascoiberistes del seu temps, creia,
amb Humboldt, que tots els textos epigràfics preromans de la Península
documentaven una sola i única llengua: la ibèrica. Molt lluny d’això, en canvi,
ara sabem que la Hispània preromana era un territori culturalment i lingüís-
ticament molt més ric i complex que no es pensava. D’aquesta manera, l’epi-
grafia antiga de la Península Ibèrica evidencia l’existència d’almenys cinc llen-
gües diferents, entre les quals caldria comptar, això sí, l’ibèric. D’altra banda,
els Monumenta Linguae Ibericae és una obra publicada molt abans del gran allau
de troballes arqueològiques del passat segle XX. Tant és així, que, mentre
Hübner sols recull una centena de textos paleohispànics, en l’actualitat, i sols
comptant estrictament els ibèrics, en tenim uns 2.000. És evident, per tant,
que l’obra de Hübner reclamava una urgent posada al dia, cosa que dugué a
terme magistralment Jürgen Untermann, amb els seus magnífics Monumenta
Linguarum Hispanicarum (MLH).

La publicació dels MLH suposà un avenç qualitatiu importantíssim per a
l’estudi de l’epigrafia i les llengües paleohispàniques, ja que posà a l’abast de
la investigació, d’una manera sistemàtica i organitzada, un material altrament
molt dispers i de molt difícil accés. De fet, els Monumenta d’Untermann poden
ser considerats un obra de caire enciclopèdic sobre les llengües preromanes de
la Península. 

Els Monumenta Linguarum Hispanicarum es troben estructurats en cinc
volums: el primer conté totes les llegendes monetals conegudes fins al 1975;
el segon, les inscripcions ibèriques del sud de França; el tercer, les inscripcions
ibèriques d’Espanya; en el quart hi trobem les inscripcions en llengua lusita-
na, tartèssica i celtibèrica; i el cinquè és un lèxic de la llengua celtibèrica.
Untermann presenta els textos epigràfics sempre amb el suport gràfic de la
peça —fotografia o dibuix—, n’aporta la informació arqueològica, els trans-
criu i els comenta lingüísticament. D’altra banda, l’obra disposa d’exhaustius
suplements amb mapes, una sèrie d’índexs molt detallats, un gran buidat de
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bibliografia i, en definitiva, tota mena d’informacions rellevants per endinsar-
se en l’estudi de les llengües paleohispàniques. 

Els MLH són, sens dubte, la més important contribució fins ara feta per a
l’estudi sistematitzat i metòdic de les llengües preromanes de la Península.
De tota manera, cal tenir present que el gruix de material epigràfic ibèric
segueix creixent al ritme de les noves troballes arqueològiques i que, per tant,
també els MLH d’Untermann necessiten ser actualitzats. Pel que fa a l’epi-
grafia ibèrica, el corpus d’Untermann, presenta uns 1.700 textos; avui dia,
aquest patrimoni ascendeix, com ja hem dit, a 2.000 exemplars.

E. Hübner, Monumenta Linguae Ibericae, Berlín, 1893.
J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum I: Die Münzlegenden,

Wiesbanden, 1975.
J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum II. Inschriften in iberischer

Schrift aus Südfrankreich, Wiesbanden, 1980.
J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum III. Die iberischen In-

schriften aus Spanien, Wiesbaden, 1990.
J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum IV. Die tartessischen, kel-

tiberischen und lusitanischen Inschriften, Wiesbanden, 1997

5. Els estudis sobre onomàstica ibèrica

Tal com hem dit just a l’inici d’aquest article, malgrat els esforços de nom-
brosos investigadors, l’ibèric és encara intraduïble. Això no obstant, la nostra
incomprensió d’aquesta llengua no és total i absoluta. De fet, som capaços
d’entendre i interpretar alguns dels textos ibèrics més breus, gràcies al fet que
tenim un molt bon coneixement de l’onomàstica ibèrica, és a dir de la seva
toponímia i antroponímia. 

Per al reconeixement de la toponímia ibèrica són de cabdal importància les
notícies que alguns historiadors grecs i llatins donen d’Hispània. En aquests
textos són esmentats tribus i pobles que ocupaven aquest territori, com pot
ésser el cas dels laietans, els ausetans o els indigetes, tots ells etnònims ibèrics
que remeten a un topònim —aproximadament ubicable en les actuals Barce-
lona, Vic i Empúries respectivament— i que trobem representats en la prò-
pia forma indígena en les inscripcions monetals. Així, llegim, en les emissions
ibèriques: ,laieśken’, ,auśesken’ i ,untikesken’, que es corresponen, sens dubte,
a les formes llatines ,laietani’, ,ausetani’, i ,indigetes’. Així, doncs, tant les
inscripcions sobre moneda com els topònims que reporten els autors antics
són una bona font de coneixement dels noms de lloc ibèrics.

Pel que fa a l’antroponímia ibèrica, l’atzar ha volgut que comptéssim amb
l’existència d’un document valuosíssim, que hom podria qualificar de ser la
pedra angular per a la interpretació dels textos ibèrics. Es tracta de l’anome-
nat Bronze d’Àscoli, una inscripció romana datable al 89 aC i trobada a Itàlia
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el 1908, en la qual es fa menció d’una sèrie de trenta3 personatges ibèrics, tots
ells oficials d’una tropa auxiliar de l’exèrcit als quals es concedeix la ciutada-
nia romana. 

Un dels primers treballs on s’estudia l’antroponímia ibèrica a partir d’a-
questa peça és Iberische Personennamen, d’Hugo Schuchardt, el qual comenta les
formes ibèriques del document llatí a partir de la comparació amb el basc.
Tanmateix, en el moment de publicació d’aquest article, recordem que previ
a la descodificació del signari ibèric, no era possible encara detectar l’aparició
dels mateixos noms personals del bronze d’Àscoli en l’epigrafia pròpiament
ibèrica. Qui explotarà al màxim l’estudi del Bronze d’Àscoli en comparació
amb els textos epigràfics ibèrics és Jürgen Untermann,4 l’autor dels Monu-
menta Linguarum Hispanicarum. 

Una observació atenta dels antropònims ibèrics de la inscripció llatina en
el Bronze d’Àscoli va permetre d’arribar a algunes conclusions a propòsit del
particular sistema de formació de noms de persona en ibèric. Així, es féu
patent que la gran majoria d’antropònims consten de dos elements en certa
manera independents, cadascun dels quals pot entrar, al seu torn, en combi-
nació amb d’altres, formants per tal de produir nous noms personals. D’a-
questa manera i de mica en mica, aplicant una cadena deductiva entre el bron-
ze d’Àscoli i els textos epigràfics pròpiament ibèrics, fou possible confegir un
repertori dels elements que intervenen en la formació de noms personals ibè-
rics. El repertori més exhaustiu d’aquests formants antroponímics és el pre-
sentat per Untermann a MLH III.1, on se n’inventarien 141, encara que
aquesta llista s’ha vist necessàriament ampliada gràcies a les troballes més
recents de textos ibèrics. Autors com ara Rodríguez Ramos o Marques de
Faria s’han encarregat d’anar mantenint al dia el llistat iniciat per Unter-
mann.

En definitiva, doncs, el bronze d’Àscoli és d’extrema importància, perquè
no proporciona sols una llista tancada de cinquanta-dos noms personals ibè-
rics, sinó que revela els mecanismes propis de la llengua ibèrica per a la for-
mació de noms de persona. Gràcies a la troballa d’aquesta peça, per tant, el
coneixement que tenim de l’antroponímia ibèrica és fiable i precís. 

J. M. Abascal, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania,
Murcia 1994.

M. L. Albertos, La onomástica personal primitiva de Hispania. Tarraconense y
Bética, Salamanca 1966.

J. M. Blázquez, Teónimos indígenas de Hispania. Addenda y corrigenda, dins
«Palaeohispanica», 1 (2001), 63-85.

504 NOEMÍ MONCUNILL MARTÍ

3. En aquest bronze es documenten cinquanta-dos noms ibèrics diferents, ja que el nom
de cada personatge porta, al darrere, la indicació del patronímic.

4. V. MLH III.1, capítols 6 i 7.
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6. Els lèxics

Una altra de les importants eines de treball amb què compta el qui vol
emprendre l’anàlisi dels textos ibèrics són els lèxics dedicats a aquesta llen-
gua. Fins a l’actualitat, comptem amb cinc obres lexicogràfiques de l’ibèric,
cadascuna de les quals és, en realitat, una actualització de l’anterior. D’altra
banda, està pendent de publicació un nou volum dels Monumenta Linguarum
Hispanicarum (MLH V.2), que ha d’ésser un lèxic general de la llengua ibèri-
ca.

En aquests treballs apareixen compilades totes les «paraules» ibèriques
que es documenten en els textos epigràfics. L’estructuració de les obres és
similar a la d’un diccionari normal: les entrades es troben ja transcrites en
alfabet llatí, segmentades i amb un comentari, en el qual se sol fer menció d’e-
ventuals problemes de lectura i de les possibles interpretacions de la forma
ibèrica en qüestió. Hom pot preguntar-se en aquest punt quina és la inter-
pretació que es pot fer de les paraules ibèriques, quan hem insistit reiterada-
ment que aquesta és encara una llengua no desxifrada. Doncs bé, el mètode
que se sol emprar per a la segmentació i anàlisi dels textos ibèrics és el de la
comparació interna. És a dir, mitjançant la comparació estricta dels textos ibè-
rics entre ells, es fa, en primer lloc, una segmentació per a detectar-ne els
elements mínims amb sentit —siguin lèxics o morfològics—, dels quals s’es-
tudia, a continuació, el comportament estructural i distributiu. Aquest pro-
cediment, d’altra banda, es veu beneficiat per l’existència d’aquest document
extern a la llengua ibèrica de què ja hem parlat, el Bronze d’Àscoli, que permet
reconèixer amb seguretat les formes antroponímques. El context d’aparició de
cada ,paraula’ o ,morf’, juntament amb la informació que es pot derivar del
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suport sobre el qual aquestes formes es troben inscrites, ajuden, doncs, a la
interpretació dels textos epigràfics ibèrics. 

Per posar un exemple molt senzill d’aquesta manera de procedir, podem
fer menció d’una sèrie de grafits sobre vasos ceràmics, com podria ser el cas de
la forma ,biuŕtaŕar’, en una base d’un escif àtic trobat a Empúries. Gràcies a
la informació dels noms ibèrics derivada del Bronze d’Àscoli, podem determi-
nar que la forma ,biuŕtaŕ’ és un nom personal ibèric. En trobar-se la inscrip-
ció al peu d’un objecte ceràmic i en haver estat practicada després de la coc-
ció, podem afirmar, gràcies a una sèrie de paral·lels epigràfics en altres
llengües antigues, que aquest nom ha de correspondre’s amb el propietari de
la peça, noció que li vindria plausiblement donada pel sufix ,-ar’, l’existència
del qual coneixem gràcies a la segmentació prèvia de la seqüència. 

Aquesta és la referència dels lèxics d’inscripcions ibèriques existents, orde-
nats segons l’any de publicació:

A. Tovar, Léxico de las inscripciones ibéricas (Celtibérico e ibérico), dins «Estudios
dedicados a Menéndez Pidal», Madrid 1950.

J. Siles, Léxico de las inscripciones ibéricas, Madrid 1985.
L. Silgo, Léxico ibérico, València 1994.
J. Velaza, Léxico de las inscripciones ibéricas (1976-1989), Barcelona 1991.
N. Moncunill, Lèxic d’inscripcions ibèriques (1991-2006), Barcelona, 2007

(obra consultable per internet).

7. La publicació de noves inscripcions i revisions de lectura

Com ja hem vist, la gran majoria d’inscripcions ibèriques ha estat reco-
llida en aquesta gran obra anomenada Monumenta Linguarum Hispanicarum.
Això no obstant, el bon ritme en les excavacions de poblats ibèrics fa que el
nombre de textos epigràfics vagi augmentant any rere any i que, per tant,
els MLH hagin de ser complementats d’alguna manera. Anys enrere, la
publicació de les noves troballes epigràfiques es feia d’una manera conside-
rablement dispersa, en revistes de molt diversa índole i abast. Tanmateix, de
l’any 2001 ençà comptem amb la revista «Palaeohispanica: Revista de len-
guas y culturas de la Hispania Antigua», que s’ha erigit en el punt de tro-
bada més o menys oficial dels diversos estudiosos de la paleohispanísitca.
D’aquesta manera, existeix la convenció que totes les noves troballes epigrà-
fiques en alguna de les llengües paleohispàniques han de quedar recollides
en aquesta revista, ja sigui mitjançant la seva publicació directa, ja mit-
jançant una sèrie de cròniques epigràfiques que recullen tota aquesta nova
informació.

D’altra banda, en el primer número de «Palaeohispanica...», hi ha un arti-
cle de gran utilitat, que proporciona tota la bibliografia de les noves inscrip-
cions ibèriques anteriors al 2001 i no aparegudes als MLH:
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J. de Hoz – E. Luján, Bibliografía de inscripciones ibéricas no recogidas en MLH,
dins «Palaeohispanica», 1 (2001), 355-367.

Les més recents novetats en epigrafia ibèrica en escriptura septentrional,
apareixen regularment recollides a les cròniques que Javier Velaza publica a
la revista Palaeohispanica:

J. Velaza, Cronica epigraphica Iberica: hallazgos de inscripciones ibéricas en Levan-
te, Cataluña, Aragón y Navarra (1989-1994), dins «La Hispania Prerro-
mana. Actas del VI Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la
Península Ibérica» (1996), 311-337. 

J. Velaza, Chronica epigraphica Iberica II: novedades y revisiones de epigrafía ibé-
rica (1995-1999), dins «Religión, lengua y cultura prerromanas de His-
pania. Actas del VIII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas»
(2001), 639-662. 

J. Velaza, Chronica epigraphica Iberica III, dins «Palaeohispanica», 1 (2001),
393-395.

J. Velaza, Chronica epigraphica Iberica IV, dins «Palaeohispanica», 2 (2002),
411-414.

J. Velaza, Chronica epigraphica Iberica V, dins «Palaeohispanica», 3 (2003),
295-298.

J. Velaza, Chronica epigraphica Iberica VI, dins «Palaeohispanica», 4 (2004),
325-332.

J. Velaza, Chronica epigraphica Iberica VII, dins «Palaeohispanica», 6 (2006),
303-327.

Pel que fa a les novetats epigràfiques en escriptura ibèrica meridional, es
poden trobar a les cròniques publicades també a la revista «Palaeohispanica»,
per José A. Correa:

J. A. Correa, Crónica epigráfica del sudoeste, dins «Palaeohispanica», 2 (2002),
407-409.

J. A. Correa, Crónica epigráfica del sudoeste, dins «Palaeohispanica», 4 (2004),
283-284.

J. A. Correa, Crónica epigráfica del sudoeste, dins «Palaeohispanica», 6 (2006),
295-298.

8. Estudis sobre fonètica i fonologia ibèriques

Existeixen alguns estudis específics dedicats a reconstruir amb exactitud el
sistema fonològic de l’ibèric. De fet, tot i que, efectivament, és possible trans-
criure els textos ibèrics en alfabet llatí i, per tant, sabem aproximadament
com han de ser llegits, hi ha encara alguns punts foscos sobre la naturalesa

509L’ESTUDI DE LA LLENGUA IBÈRICA: APUNTS BIBLIOGRÀFICS



fonètica exacta que cal atribuir a alguns dels caràcters ibèrics. Aquest és el cas,
per exemple, d’alguns signes que mostren una doble grafia amb una distribu-
ció internament coherent, com és el cas de les sibilants i les vibrants ibèri-
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Posem punt i esperem que sigui seguit. Les pàgines anteriors han donat
una idea del treball actualment posat en la descoberta de noves inscripcions i
sobretot a desxifrar llur significat. Esperem que es vagi enriquint el corpus
d’inscripcions i que prest tinguem la safisfacció d’haver trobat la clau per a la
intel·ligència dels textos.
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