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tanyent a un grafit ibèric fragmentat; 4 fragments 
informes amb decoració pintada; 329 fragments 
informes.

– Ceràmica ibèrica reduïda: 3 fragments de vora exva-
sada de dues gerretes bicòniques; 3 fragments de 
vora de tres plats de vora reentrant; 1 fragment de 
base amb peu anular i bona part del cos d’una ger-
reta bicònica; 1 fragment de base amb peu anular 
d’un plat; 9 fragments informes.

– Ceràmica grollera a torn: 3 fragments de vora de 
dues olles; 2 fragments de base plana de dues olles; 
37 fragments informes.

– Ceràmica a mà: 1 fragment de vora d’una olla; 1 
fragment de vora d’una tapadora; 1 fragment de 
base plana d’un vaset de petites dimensions, possi-
ble miniatura; 14 fragments informes.

ue 18
– Material constructiu: 1 fragment de revestiment hi-

dràulic.
– Fauna: 1 fragment indeterminat.
– Vernissos negres: 3 fragments informes de campania-

na A; 1 fragment de vora de campaniana A Lamb. 
36; 1 fragment de vora de campaniana A Lamb. 36.

– Àmfora itàlica: 4 fragments de DB informes; 4 frag-
ments d’itàlica indeterminada informes; 2 frag-
ments de nansa itàlica possible Dressel 1.

– Àmfora ibèrica: 8 fragments informes.
– Àmfora tarraconense: 3 fragments informes.
– Ceràmica comuna romana: 1 fragment informe.
– Ceràmica ibèrica oxidada: 65 fragments informes.
– Ceràmica a mà: 2 fragments informes.
– Ceràmica oxidada indeterminada: 3 fragments in-

formes.

ue 28
– Material constructiu: 4 fragments d’estuc vermell 

(probable revestiment hidràulic).
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6.4. Inscripció ibèrica de Molins Nous (Riudoms, 
Baix Camp)

M. Isabel Panosa

6.4.1. Context de troballa del document

La inscripció sortí a la llum durant els treballs 
d’excavació que un grup d’alumnes i professors del 
col·legi d’EGB Beat Bonaventura, dirigits per Valeria-
no Romero, dugueren a terme en el jaciment de Mo-
lins Nous entre 1977 i 1982.5 Les restes foren inter-
pretades com un sector industrial d’una villa dedicat a 
la producció d’oli.

El jaciment també fou motiu d’una intervenció ar-
queològica els dies 13-25 del mes de març de 2006 
sota la direcció de Marta de la Vega i Toro. Els resultats 
de la intervenció han permès delimitar quatre fases. 
La primera correspon a la preparació de la construcció 
i s’ha datat durant la primera meitat del segle ii aC, 
més concretament vers el 175 aC. La segona data els 
primers treballs constructius i el seu ús fins al tercer 
quart del segle i aC. La tercera fase es vincula a les re-
paracions fetes sobre els elements anteriors que havien 
quedat malmesos o enderrocats; ens remet a l’últim 
quart del segle i aC. La darrera fase té una cronolo-

5. Des d’aleshores l’epígraf ha quedat a la intempèrie sense cap protecció.
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gia més laxa (possiblement fins al segle iii dC); mostra 
l’amortització dels primers dipòsits i l’ús de nous murs 
i sistemes de canalització.

Els resultats de la campanya posen de manifest que 
l’àrea excavada formava part d’unes instal·lacions des-
tinades efectivament a l’elaboració de líquid, oli o vi, 
tal com es desprèn dels elements de canalització i im-
permeabilització i dels dipòsits descoberts en el con-
junt. Possiblement constituïen la pars rustica d’una 
vil·la o propietat romana d’àmbit rural amb un àmbit 
residencial que no s’ha pogut investigar en aquesta 
campanya, però que es podria justificar amb alguns 
dels elements exhumats durant els treballs d’excavació 
dirigits anteriorment per Valeriano Romero. Es trac-
ta, en particular, de fragments d’estucs pintats que 
podien formar part del sector residencial de la finca 
(De la Vega 2006, 28-31).

La inscripció es presenta sobre la capa de morter 
que recobreix un mur de carreus de pedra travessat per 
dues canalitzacions. Aquest mur s’identifica com a UE 
2 i pertany a una edificació que fou construïda en el 
darrer quart del segle i aC o al començament del segle 
i dC. Segons Marta de la Vega, a la cara sud d’aquest 
mur, travessat per les dues canalitzacions, devia haver-
hi altres estructures (De la Vega 2006, 28).

Els resultats de l’anàlisi efectuada en una mostra 
del morter per Aureli Àlvarez, Anna Gutiérrez i Ana 
Domènech (vegeu capítol 5.2.3.) (RIU-50.064) per-
meten constatar que és d’època romana. La qualitat 
del morter és força bona, tant per la dosificació de 
l’aigua en el seu preparat com per la tècnica del pastat 
i l’absència de fractures de contracció. Els materials del 
morter són de composició silícia, procedent d’un con-
text granític (quars, feldspat i una presència variable de 
mica, esquist i granitoïdes), coherent amb la geologia 
de l’entorn del jaciment arqueològic.6

6.4.2. Comentari paleogràfic

Llargada del text: 33 cm
Altura dels signes: entre 3 i 6 cm
La cadena de signes conservats es presenta en una 

línia lleugerament ondulada, i alguns elements es-
tan inclinats sensiblement respecte a la línia teòrica 
d’escriptura. El text sembla complet al final, però no 
es pot assegurar que ho sigui al començament. D’altra 
banda, la identificació dels signes és en general pro-
blemàtica, atès que s’observen marques possiblement 
arbitràries o de desgast que són adjacents o estan en 

contacte directe amb els signes ibèrics. Aquest fet en 
dificulta la lectura.

La totalitat del text sembla que pertany a una sola 
mà. El traç és profund, rectilini i segur en els dos signes 
del començament i els dos signes del final de la cadena; 
en canvi, és més superficial i vague en la part central.

Hem identificat les variants d’escriptura se-
güents, d’acord amb la taula 2 del repertori de signes 
d’Untermann:7

ta 1, ti 4, e 3, n 1, ti 4, ki 6, ke 1
El primer signe (ta) està lleugerament inclinat cap a 

la dreta respecte al segon (ti ). El tercer signe hem optat 
per interpretar-lo com una e, però presenta com a irre-
gularitats la seva inclinació de quasi 90º cap a la dreta 
respecte a la línia teòrica d’escriptura, i que el darrer 
traç vertical està prolongat excessivament des de l’eix 
perpendicular d’unió, la qual cosa afegeix incertesa en 
la seva interpretació. El quart signe s’ha interpretat 
com una n , per bé que no queda clar si hi ha una línia 
curta que parteix del segon traç vertical de la dreta.8 El 
cinquè signe no és del tot nítid però admet la lectura 
ti , en la mateixa variant d’escriptura que el segon signe, 
encara que de dimensions menors. A continuació és 
visible un sisè signe profundament traçat. L’hem iden-
tificat com un ki , que en aquest cas presenta una sensi-
ble prolongació tant del traç horitzontal superior com 
del traç vertical amb el qual s’encreua, fet que dóna 
lloc a un cert marge de dubte. El setè i darrer signe es 
mostra igualment inclinat cap a la dreta; en principi la 
seva lectura com un ke no planteja problemes.

6.4.3. Comentari lingüístic

Restitució del text: ta ti e n ti ki ke
Admetent una certa reserva en la identificació del 

tercer signe com a e, la primera seqüència podria ser 
tati-en ; és a dir, el segment tati seguit possiblement del 
sufix -en , que normalment s’associa a noms propis. El 
segment tati troba una correspondència amb tres tes-
timonis epigràfics. El primer són monedes ibèriques 
d’ibolka (Obulco); en particular del tipus A.100.13 
(MLH i), que conté el text otatis. El segon és un càlat 
ibèric amb decoració pintada procedent de Sant Mi-
quel de Llíria (València; MLH iii: F.13.5), que aporta 
el text basumitatinire. El tercer és el plom d’Enguera 
(Castelló; MLH iii: F.21.1), que presenta a la cara 
B una successió de numerals (dinou traços verticals 
–signe ba – i el signe to al final) a la primera línia, i 
la seqüència baisetatie a la segona i última línia. En 

6. Es van recollir també dues mostres en sectors perifèrics, dins de l’estructura: RIU-50.065 i RIU-50.066. Els morters d’aquestes mos-
tres, segons l’anàlisi, són de qualitat menor i podrien ser d’època medieval. D’acord amb la informació estratigràfica i els materials exhumats 
dins de l’estructura, aquest espai fou utilitzat fins a l’època baiximperial. Per tant, aquestes mostres poden correspondre a reformes o refacci-
ons posteriors a l’estructura original, en què s’aplicaria una tècnica de pastat més rudimentària. Vegeu l’article d’Àlvarez et al. 2009.

7.  MLH iii, volum 1, 246-247.
8. Tal vegada podria fer pensar en una identificació amb i , però com a lletra incompleta.
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aquesta darrera seqüència es diferencia l’element bai-
se, que és freqüent en designacions antroponímiques. 
La seva unió a tati-e podria justificar la consideració 
de la cadena completa com un nom propi. Tenint en 
compte que el contingut íntegre de la cara A d’aquesta 
mateixa làmina de plom és una llista de deu noms pro-
pis, baisetati podria ser el nom de la persona que signa 
el document i dóna fe d’alguna operació relacionada 
amb els individus de la cara A i la quantitat expressada 
al començament de la cara B. D’acord amb aquest rao-
nament, tati podria ser un element antroponímic.9

La segona part de la cadena sembla que permet pro-
posar la lectura tiki-ke.10 El segment tiki pot tenir altres 
variants: tiki  r, tiki rs, tiki i tiki s, i s’associa a noms propis.11 
Amb la forma aïllada tiki té una quantitat no gens ne-
gligible de paral·lels, entre els quals dos noms propis: 
biurtiki (plom d’Orlell: MLH iii, F.9.3) i gorotigi-nai 

(base de skyphos àtic d’Empúries: MLH iii, C.1.9), en 
grafia grega. D’altra banda, el segment ke està documen-
tat en diferents contextos lingüístics. Per exemple, pot 
amagar un final de mot amb el so consonàntic /k/, però 
a Pech Maho també apareix associat a noms propis com 
a variant d’i ke (MLH ii: B.7.34 i B.7.35). Cal afegir que 
tant pot seguir seqüències lèxiques com antroponími-
ques.12

6.4.4. Conclusions

Tenint en compte els comentaris anteriors, és ad-
missible una interpretació de la inscripció en el sentit 
d’una indicació de nom propi. Es tractaria potser de la 
signatura de la persona que intervingué en els treballs 
de revestiment del mur i que deixaria la marca del seu 
nom en el ciment encara fresc. Deixem clar que aques-

Figura 1. Planta de la fase 4 del jaciment de Molins Nous (Riudoms) amb situació del mur UE 2. Font: De la Vega 2006, 45. 

9. Si bé no consta com a tal en el repertori de noms propis dels MLH iii per manca de paral·lels suficients en el moment de la seva edició 
i publicació l’any 1990.

10. Si es preferís optar per l’agrupament kike, el segment seria comparable al que tenim testimoniat en el plom d’Enserune (MLH ii: 
B.1.373, línia 6), en un plom de Pech Maho (MLH ii: B.7.34, línies 3 i 18) i a la inscripció rupestre de l’abric Burgal (Velaza 2001, 641).

11. Vegeu aquests testimonis en el repertori antroponímic dels MLH iii, 1, 235.
12. Vegeu MLH iii, 1, 168-170.

Inscripció >> 



l’explotació d’aquestes terres durant el període de 
l’Ibèric ple.

Com hem dit, l’epígraf ens pot estar indicant 
l’operari que executà l’obra de construcció de l’edifici 
o una part del seu procés. Seria, doncs, una marca de 
fabricant o d’autor dels treballs. En principi no es co-
neixen altres paral·lels d’aquesta tipologia, per la qual 
cosa la inscripció de Molins Nous queda de moment 
com un unicum. Amb referència a treballs construc-
tius, coneixem testimonis epigràfics ibèrics tan sols en 
documents musivaris, concretament a Caminreal (Te-
rol) i Andelos (Navarra).13 Aquests documents esmen-
ten l’autor del mosaic i la seva procedència.
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ta interpretació s’ha d’admetre amb cautela atès l’estat 
de conservació deficient del text i, per tant, atesa la 
inseguretat que representa la seva lectura.

Cal remarcar la troballa d’un fragment de ceràmi-
ca àtica entre els materials de la fase 2 de la campanya 
de 2006. Aquest fet, si bé residual, indica que el lloc 
–o la seva àrea adjacent– fou freqüentat per pobladors 
indígenes que mantenien contactes comercials amb 
els mercaders mediterranis. Un estudi més aprofundit 
de l’àrea excavada i una prospecció de l’entorn im-
mediat o proper podrien donar llum sobre la possi-
ble presència d’un assentament indígena anterior a la 
construcció romana que aquí ens ocupa, o bé sobre 

Figura 2. Vista del mur UE 2 
amb la ubicació de la inscrip-
ció. Foto: Diana Gorostidi. 

Figura 3. Detall de la inscrip-
ció ibèrica. Foto: Diana Go-
rostidi. 

13. Vegeu la informació relacionada a: Velaza 1991, 291-295; Silgo 1993, 281-286; Untermann 1993-1994, 127-129.
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En definitiva, la presència d’habitants d’origen 
ibèric en l’àmbit del jaciment estudiat és admissible 
si tenim en compte la cronologia de la primera fase 
constructiva, que ens remet a la primera meitat del 
segle ii aC. Es coneixen altres exemples a Catalu nya 
d’establiments rurals que es daten entre mitjan segle ii 
aC i el principat d’August i incorporen tècniques cons-
tructives d’origen itàlic. Aquestes instal·lacions són 
ocupades o utilitzades totalment o en part per pobla-
ció indígena. Ho avala l’ús de ceràmiques de tradició 
ibèrica i la presència d’inscripcions ibèriques en alguns 
exemplars de ceràmica campaniana, a més de dolia 
amb segells ibèrics;14 en alguns casos aquests elements 
indiquen que l’escriptura ibèrica encara era coneguda 
per aquests habitants abans del canvi d’era. 

Durant la romanització, els pobladors indígenes 
desplaçaren les seves zones d’hàbitat a la plana per in-
tegrar-se en estructures d’explotació construïdes amb 
tècniques itàliques, on segurament també intervenien 
en les tasques d’edificació. Hi ha indicis d’ocupació 
amb patrons romans a Sota la Timba del Castellot, 
justament al costat del jaciment ibèric, amb una po-
blació que encara conservava arrels lingüístiques i trets 
culturals propis. Es tracta d’exemples que se situen en 
el període immediatament anterior –o coetani– a la 
llatinització definitiva pel que fa a la llengua escrita. 
La presència intensa de vil·les romanes en aquesta àrea 
agrícola15 és una mostra de la implantació definitiva 
del sistema d’hàbitat i explotació del sòl segons els cà-
nons romans.

Dins d’aquest context tardorepublicà, el document 
que aquí es presenta és una prova de la perduració de 
la pràctica escriptural ibèrica fins a la darreria del segle 
i aC o els primers anys de la centúria següent.
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