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Excel·lentíssim Senyor President,
Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Senyores i senyors:

Amb una barreja d’emocions, vull primer de tot fer ben palès el meu agraï-
ment per l’honor i reconeixement que per a mi suposa entrar a formar part  
avui, dia de Santa Eulàlia, d’una institució tan arrelada i compromesa amb 
la història de barcelona com és aquesta Reial Acadèmia de bones Lletres, 
que té la seu en un palau tan emblemàtic com és el de Requesens, constru-
ït damunt la muralla romana. és un símbol de com una etapa recolza en 
l’anterior per mirar cap al futur.

A més, el fet que em correspongui ocupar el lloc d’un mestre tan singular 
com fou Frederic Udina i Martorell és per a mi motiu de sentir quelcom 
molt intens. Explicaré el perquè, però primer recordem plegats la figura 
del doctor Udina.

Va néixer a barcelona el 29 de setembre del 1914 i ens va deixar a la nostra 
ciutat a les acaballes de l’any 2011, concretament el 30 de desembre. La 
seva joventut va estar marcada per la tragèdia de la Guerra civil, que li ar-
rabassà de manera cruel els pares. La seva carrera professional s’enfocà vers 
la recerca documental, que es va consagrar amb la seva tesi El Archivo Con-
dal de Barcelona en los siglos ix-x, editada per l’Escola d’Estudis Medievals 
del consell Superior d’Investigacions científiques (cSIc), a barcelona, el 
1951; és encara una obra de referència per als medievalistes.
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El 1959 va ser nomenat director del Museu d’Història de la ciutat, avui 
Museu d’Història de barcelona (MUHbA), com a successor d’Agustí Du-
ran i Sanpere, que n’havia estat el fundador i envers qui també hi ha un 
deute impagable. Amb el seu caràcter vital i inquiet, hi va introduir un 
gran dinamisme, prova d’això és que el 1960 es publicà el primer número 
de la sèrie Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, òrgan de difu-
sió i estudi de la recerca a barcelona. Des de l’any 1980 fins al 2005 es va 
notar, i molt, l’absència d’una publicació periòdica com la que havia ende-
gat el doctor Udina, i per això la seva obra es va reprendre com a època II 
amb el nom de Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona 
(Quarhis), de la qual s’han publicat ja 10 números fins al 2014, de manera 
escrupulosament puntual. També des del 1962 F. Udina va iniciar la sèrie 
Miscellanea Barcinonensia, que responia exactament al seu títol.

El 1961 fou nomenat director de l’Arxiu de la corona d’Aragó. Era un 
moment en què es podien simultaniejar les direccions i sóc testimoni que, 
al capdavant del Museu i de l’Arxiu, va fer una tasca enorme i brillant. 
Aleshores l’Arxiu era al palau del Lloctinent, a la plaça del Rei, on té en-
cara la seu principal el Museu; el doctor Udina traspassava la plaça amb 
una increïble agilitat física i mental que li permetia no només anar d’una 
institució a l’altra sinó saber ordenar ràpidament els temes que havia de 
tractar en cada una. Ens apareixia tan sobtadament amb una agilitat tal 
que, carinyosament, dèiem que era com el dimoni dels pastorets.

Amb la dècada dels seixanta, arribà també la creació de la Universitat Au-
tònoma de barcelona. Fou elegit degà comissari de la Facultat de Lletres, 
que inaugurà el seu primer curs el 1968 amb un centenar d’alumnes al 
monestir de Sant cugat del Vallès. D’aquesta manera, reprengué al mateix 
temps la seva tasca docent com a catedràtic d’Història Medieval, que va 
deixar aparcada en demanar l’excedència de la plaça que havia guanyat a la 
Universitat de Valladolid.

Per configurar el claustre de professors de la Facultat, Frederic Udina ac-
tuà amb la resolució i energia que el caracteritzaven i lluny de qualsevol 
prejudici polític en una època de ple franquisme. El doctor Udina tenia 
les seves sòlides conviccions, però no per això deixà de triar els qui consi-
derava millors en les seves matèries amb una total independència respecte 
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a la ideo logia de cada un. és una actitud que l’honora, ben diferent de la 
d’alguns dels seus contemporanis.

El març del 1969 va llegir el seu discurs d’ingrés en aquesta Reial Acadèmia, 
amb el títol Las armas de Barcelona. Su origen y desenvolvimiento durante 
ocho siglos, i a partir d’aquest moment va ser modèlica la seva participació 
en la vida acadèmica. Mès tard també va ser elegit acadèmic numerari de la 
Reial Acadèmia catalana de belles Arts de Sant jordi, de manera que passà 
a formar part del nombre d’il·lustres acadèmics que pertanyen a ambdues 
institucions barcelonines, tema que precisament va tractar la doctora Pilar 
Vélez en el seu discurs d’ingrés el 2009.

Veritablement les capacitats del professor Udina semblava que no tingues-
sin límits.Fa esgarrifar pensar en totes les responsabilitats que li varen caure 
al damunt i va saber compaginar a partir dels anys seixanta. Era un ges-
tor com pocs i va saber impulsar moltíssimes iniciatives a nivell científic: 
quants congressos i reunions va organitzar i dinamitzar, quantes publica-
cions va saber tirar endavant… A més dels Cuadernos que hem esmentat, 
pensem en la colección de Documentos Inéditos del Archivo de la corona 
de Aragón o en la revista Medievalia de la UAb, on fundà l’Institut Inte-
runiversitari d’Estudis Medievals, creat l’any 1973. També cal dir, i és ben 
objectiu, que els congressos d’història de la corona d’Aragó foren especi-
alment potents sota la presidència del doctor Udina entre els anys 1962 i 
1985.

Els anys anaven passant i també anaven canviant les circumstàncies. Fre-
deric Udina ho va saber veure i programar de manera progressiva. Deixà la 
direcció del Museu el 1976, la de l’Arxiu, el 1982, i la jubilació de la UAb 
li arribà preceptivament el 1984, però hi continuà vinculat com a professor 
emèrit.

M’agradaria ara entrar en un terreny una mica més personal, ja que és molt 
el que dec a Frederic Udina. El vaig conèxer l’estiu del 1967, quan, en una 
convocatòria oberta, s’oferien beques per ajudar a organitzar l’exposició 
encarregada al Museu d’Història que, amb el títol “Evolución histórica 
del municipio español”, es presentà al Palau Reial Major amb motiu de la 
celebració del IV congreso Hispano-Luso-Americano-Filipino de Muni-
cipios; érem a la barcelona de Porcioles.
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Recordo l’enorme respecte que em va inspirar la persona del doctor Udina 
i el tracte tan humà que em dispensà quan era només una estudiant de se-
gon de carrera. L’experiència i els coneixements que vaig poder adquirir els 
mesos que va durar el treball preparatori varen ser molt enriquidors, gràcies 
als conservadors del Museu (amb un record especial per a Margarita Tintó 
i Anna M. Adroer) i al doctor Udina, sempre pendent de com anaven les 
feines i d’ensenyar-nos en directe, amb les peces davant: els seus comenta-
ris sobre el Recognoverunt proceres i altres documents trascendentals foren 
per a mi molt impactants.

Un cop acabada l’exposició, el doctor Udina em va anar proporcionant 
diversos encàrrecs, combinats amb tasques de secretaria que em varen per-
metre, per exemple, anar seguint les reunions preparatòries per a la creació 
de la Facultat de Lletres de la UAb, reunions que amb el nostre tarannà 
ben jovenívol anomenavem “de cucufes”, ja que aplegaven els professors 
que havien d’impartir el primer curs, el 1968-69, a Sant cugat.

Entre els encàrrecs que esmentava, voldria parlar-ne de dos, que em van 
marcar el camí. El primer, ajudar en la seva tasca el professor Sebastià 
Mariner, que treballava en el volum sobre les inscripcions romanes de bar-
celona, que finalment es va publicar el 1973. De la mà del doctor Mariner 
vaig entrar en contacte amb els textos epigràfics. Sempre li estaré agraïda 
per tot el que em va ensenyar i com m’ho va ensenyar, amb una infinita 
paciència i sempre amb respostes encertades i sense el més petit menyspreu 
envers les meves preguntes, que, en el millor dels casos, eren ingènues i, 
en la majoria, devien ser ben poc pertinents. La seva humilitat, cortesia, 
generositat, fins i tot diria que deferència, en les qüestions científiques, em 
varen marcar d’una manera ben profunda. Els inicis de la meva vocació 
epigràfica són aquests i sempre en seré deutora.

I el segon front que em va permetre encetar Frederic Udina varen ser les 
excavacions urbanes a barcelona. Eren els anys de la recerca sota la cate-
dral per localitzar el primer baptisteri, un angle de la piscina del qual va 
aparèixer, providencialment, pocs dies abans de la celebració del congrés 
Internacional d’Arqueologia cristiana de barcelona el 1969. També els 
anys en què, sota la direcció de Francisca Pallarès, la nostra Paquita, varen 
començar les excavacions a la plaça de Sant Miquel, que varen permetre 
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documentar per primera vegada una estratigrafia completa de la ciutat de 
barcelona. Fou un projecte que es va poder endegar gràcies a la col·la-
boració del Museu d’Història i l’Istituto Internazionale di Studi Liguri del 
professor Nino Lamboglia.

Participar en les excavacions de Sant Miquel, amb l’aixopluc de noms tan 
il·lustres, va ser un privilegi absolut. A més, el doctor Udina em va possibi-
litar fer estades a bordighera, la primera de les quals, el juny del 68, motiu 
pel qual vaig haver de travessar en tren el sud de França, encara en ebullició 
pels fets de Maig; la preocupació del doctor Udina va ser corprenedora, fins 
al punt que em va fer assegurar que no sortiria del vagó i que, en arribar, de 
seguida donaria notícies. Un cop a l’Istituto, la meva formació, al costat de la 
Paquita Pallarès i el “professore”, va créixer magnis itineribus, ja que la dedi-
cació al treball i a l’estudi era total. Era impressionant veure com el professor 
Lamboglia volia transmetre coneixement, sense entendre la “incomprensibi-
le stanchezza generale” després de setmanes, sense diumenges ni platges, de 
18 hores al dia. No era, en absolut, cap mena d’explotació, perquè el “profes-
sore” sempre anava al capdavant. Només volia que aprenguéssim al màxim. 
De nou, gràcies, doctor Udina; gràcies, Paquita; gràcies “professore”.

El 1970 vaig acabar la carrera a la Universitat de barcelona i ja el curs 
1970-71 m’estrenava fent unes primeres classes de l’assignatura del doctor 
Miquel Oliva Prat, a qui també dec molt. Aleshores es feien al col·legi 
Universitari de Girona, que depenia de la UAb i que també havia posat 
en marxa Frederic Udina. Molts anys després seríem professors del mateix 
departament, el de ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, a la UAb.

Amb Frederic Udina vaig iniciar, doncs, el meu camí professional; la seva 
mà em va guiar i és per això, com deia en començar, que pensar que duré 
la seva medalla em commou ben profundament. 

També per això, agraeixo de tot cor que sigui precisament el professor josé 
Enrique Ruiz-Domènec, el seu deixeble i successor a la càtedra de la UAb, 
qui pronunciï el discurs de contestació com a acadèmic numerari de la 
Reial Acadèmia de bones Lletres.

Per part meva, havia de triar i escriure sobre un tema. Vaig pensar que el 
leitmotiv havia de ser l’epigrafia i penso que se’n pot comprendre l’elecció. 
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Però, dintre de l’epigrafia, he volgut triar d’exemple un cas que cobreix 
molts aspectes a la vegada:

1. Suport ceràmic, amb la qual cosa voldria recordar el que vaig aprendre 
de la mà de Nino Lamboglia i de Francisca Pallarès. 

2. Aplicació, en aquest suport ceràmic, de les tècniques analítiques que, 
amb un equip humà extraordinari, hem estat practicant a la Universitat 
Autònoma de barcelona (Laboratori per a l’Estudi dels Materials Lapi-
dis de l’Antiguitat, LEMLA) i a l’Institut català d’Arqueologia clàssica, 
IcAc (Unitat d’Estudis Arqueomètrics, UEA), dintre d’una línia de recer-
ca ben consolidada que, amb la dedicació del professor de Mineralogia i 
cristal·lografia, Aureli àlvarez, vàrem començar com a tasca interdiscipli-
nar a finals dels anys setanta del segle xx.

3. Tractament d’un personatge com Luci Herenni Optat, conegut pel que 
anomenem petita epigrafia i que té el seu ressò i la seva àrea d’influència 
a Barcino. crec que som conscients que l’arqueologia urbana moderna a 
barcelona va començar amb Agustí Duran i Sanpere i va ser dinamitzada 
per Frederic Udina Martorell; dels seus treballs i estudis se’n beneficia el 
nostre. 

Amb tot això també voldria fer el meu sentit homenatge a Sebastià Mariner 
i a un altre gran mestre de l’epigrafia, que vaig veure per primera vegada a 
barcelona i que, a partir de llavors, vaig sentir ben proper: Géza Alföldy. 

Hoc erat in votis.
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Un tast d’allò que és epigrafia

L’epigrafia clàssica estudia peces directament transmeses per l’antiguitat: 
textos sobre el seu suport original i únics en el seu propi missatge. L’ob-
servació és veritablement transcendent i entra en la seva mateixa essència, 
però no la defineix. Hi ha també una tradició literària de l’epigrafia i, en 
conseqüència, en alguns casos no hi ha testimoni real conservat, directe i 
únic; precisament és aquest un dels camins que explora i explota a hores 
d’ara l’epigrafia amb més èxit.

De tota manera, cal no perdre de vista que l’epígraf és en bona part dels 
casos un document antic i únic que se’ns presenta, tret de desperfectes 
naturals, quasi en la mateixa aparença que va tenir en el món antic i ens fa 
arribar, sense intermediaris, la veu en directe dels antics, més enllà d’una 
pretensió de creació literaria, a la qual, per regla general, no aspiren les 
inscripcions, si bé es fan ressò de llocs comuns i coneguts del món de la 
poesia, aplicats sobretot en els textos funeraris.

Recordàvem que epigrafia vol dir estrictament ‘escrit sobre’, però el terme 
es reserva, tanmateix, per a aquells monuments inscrits sobre materials 
capaços de resistir el pas del temps. Si busquem una sortida fàcil, i còmo-
da, la definició etimològica esdevé útil amb una sèrie d’exclusions: hem 
d’eliminar els papirs i els ostraka, objecte tradicional de la papirologia, i 
els escassos còdexs o fragments de còdexs antics que transmeten textos 
literaris, objecte d’estudi de la filologia, la paleografia o la més moderna 
codicologia en els seus diversos aspectes de contingut, element escripturari 
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i continent. Si afegim que la moneda té una ciència propia evolucionada 
i àdhuc diversificada com és la numismàtica, el panorama per exclusió no 
deixa de ser coherent.

L’epigrafia, de ser una ciència lligada primordialment a la filologia, ja que 
en altre temps només se’n tenia en compte el seu text, ha entrat plenament 
en el camp de l’arqueologia, en la mesura que, abans de ser un monument 
inscrit, és un monument arqueològic treballat en una determinada ma-
tèria primera, amb una forma concreta, una decoració estipulada i el tot 
pensat per ser immers en un paisatge urbà o rural. El text que rep aquest 
monument és el darrer dels estrats. Per tant, veiem que l’epigrafia té una 
dimensió fonamentalment arqueològica, molt més arqueològica com més 
rigorosa i actualitzada sigui la metodologia de treball emprada, i no és un 
argument vàlid adduir que les seves últimes conseqüències són històriques 
o filològiques, fins i tot si volem considerar en un sentit ampli la filologia, 
propera al concepte Altertumswissenschaft. Sense deixar de banda aquests 
contactes i derivacions, no es pot negar que les inscripcions, com a ele-
ments de cultura material, troben el seu camí de la mà de l’arqueologia.

constatem una indissolubilitat clara de l’arqueologia i l’epigrafia, unides 
no tan sols per un mateix objectiu sinó també per una afinitat metodolò-
gica ben ferma. L’epigrafia s’ocupa de les inscripcions gravades i a vegades 
només pintades en monuments de l’antiguitat clàssica, amb les exclusi-
ons que ja hem puntualitzat, i per això comença estudiant-ne el suport i 
l’aspecte formal. El text de les inscripcions no és quelcom eteri sinó que 
fou escrit sobre un suport material, tot sovint petri, i per tant cal tenir-ne 
en compte la qualitat i lloc d’extracció, comercialització i forma final. El 
monument epigràfic, abans de ser-ho, va començar sent un monument ar-
queològic que, en última instància, va rebre un text. El resultat final, amb 
les seves prerrogatives d’unitat i de genuïnitat, estableix un nexe immediat 
entre nosaltres i l’ambient, llunyà en el temps i, a cops, en l’espai, en el qual 
foren creats els epígrafs, i en això rau la diferència essencial amb la tradició 
manuscrita, que es limita a un paper transmissor d’un gran valor, tanma-
teix, si es tracta de la transcripció fidedigna d’un text perdut. En aquest 
cas, la veracitat de la informació que porporciona el text es manté al 100%, 
encara que en perdem la dimensió arqueològica, reduïda en el millor dels 
casos a la interpretació d’un dibuix de la forma del monument.
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Ha caducat també per a l’epigrafia aquell concepte polsegós de ciència au-
xiliar de la història, ja que és una font bàsica per a la llengua, la cultura, el 
dret, la història, l’art, l’economia, la societat, l’onomàstica, les institucions, 
la religió, la vida quotidiana…, és a dir, tots aquells temes pluridisciplinaris 
sobre els quals els epígrafs ens proporcionen informació i que abracen els 
aspectes més variats de l’antiguitat clàssica. No pot haver-hi una aproxima-
ció seriosa a cap tema del món antic si no es té en compte el missatge dels 
monuments epigràfics. Per comprendre la dimensió, difícilment copsable 
en el seu conjunt, de l’epigrafia, podem adaptar aquella definició que for-
mulà M. Guarducci l’any 1967, en la qual va sentenciar que són epígrafs 
tots els escrits en què els antics fixaren el seu propi pensament sobre pe-
dres, sobre taules o làmines metàl·liques, sobre els objectes més variats de 
ceràmica, de metall, de vidre, d’os, de marfil, sobre teixits, sobre gemmes 
i, fins i tot, sobre monedes. Tanta complexitat ha generat el naixement 
d’altres disciplines, com la numismàtica. Sembla que l’epigrafia fa seves les 
paraules de Virgili: non omnia possumus omnes. Només ho poden abraçar 
alguns gegants com el sempre enyorat Géza Alföldy, que tant va fer per 
al coneixement global del món romà i també d’Hispània, amb un amor 
especial per a una de les seves grans capitals: Tarraco.

També, a més, s’obren nous fronts d’estudi que enriqueixen i compliquen 
la tasca de l’epigrafista. és el cas d’una nova especialització que aporta, en 
els últims temps, novetats importantíssimes, fins i tot de caràcter literari; 
es tracta de l’epigrafia rupestre, ja sigui pròpiament gravada o sigui pintada 
sobre formacions rocoses naturals o hipogeus. Són inscripcions en bona 
part desconegudes, atesa la dificultat d’accés i el fet que, majoritàriament, 
comporten una impossibilitat de museïtzació. L’abundància actual de tro-
balles fa pensar també en la quantitat de pèrdues i destruccions, abans de 
l’interès per aquest tipus d’epigrafia. L. Gasperini en fou capdavanter a 
Itàlia i a l’Estat espanyol. Des del 1987, es treballa en aquest tipus d’epi-
grafia, a partir, sobretot, de les troballes de Galícia, de Clunia i de la cueva 
Negra de Fortuna; a catalunya, la cova del cogul n’és ben representativa. 
cal també pensar en la importància de l’epigrafia rupestre per poder com-
prendre la senyalització de límits, de llenguatge, d’identitat i de tradicions 
religioses en les comunitats indígenes, com per exemple podem veure al 
santuari de Panoias i a les inscripcions celtibèriques i lusitanes.
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Ens trobem, sens dubte, davant d’un nou capítol de la història de l’epigra-
fia i, per tant, del coneixement del món antic. Es tracta per regla general 
d’una epigrafia molt més directa i espontània que l’oficial, inclòs l’àmbit 
privat, que confia el gravat dels monuments a tallers especialitzats (offici-
nae), que són també objecte d’acurats estudis. Per als textos rupestres les 
tècniques de pintat o gravat són així mateix múltiples i en molts casos no 
requereixen un artesà especialitzat per fixar-los damunt el suport. En altres 
paraules: ens trobem més que mai davant la possibilitat d’arribar a una rea-
litat quotidiana no mediatitzada, com la que en gran part coneixem també 
a través del que anomenem instrumentum inscriptum, que inclouen les tau-
letes; les de Vindolanda, al mur d’Adrià, ens proporcionen un contingent 
extraordinari d’informació. 

Tot i així, malgrat la renovació, quasi revolució metodològica, que ha anat 
experimentant l’epigrafia, hem de confessar que és una ciència minoritària, 
que a vegades s’ha sentit massa com a patrimoni d’un club d’entesos exclu-
siu. En això ha contribuït la llengua en què estan inscrits els textos: llatí, 
grec o altres idiomes de les cultures en contacte dintre de la koiné que va 
arribar a conformar el món clàssic. Partint del principi que l’Imperi romà 
fou un imperi bilingüe, amb un predomini del llatí en la part occidental i 
del grec en l’oriental, sembla obvi que és necessari un mínim vernís, si més 
no, d’aquestes llengües, deixant-ne de banda d’altres que de tota manera 
hi convisqueren, per un període més o menys llarg de temps, com és el cas 
de l’etrusc, del mosaic de llengües itàliques o de les llengües parlades a la 
península Ibèrica abans de l’arribada dels romans; han conformat en certs 
casos autèntiques especialitzacions d’una llarga tradició d’estudi. 

Dintre d’aquesta línia de renovació, hem de fer constar que l’epigrafia, en 
virtut dels seus propis continguts, ha estat una de les primeres disciplines 
humanístiques que ha permès avançar sobre el tractament informàtic, com 
demostren les ponències de S. Panciera i de j. bodel al xIII congrés Inter-
nacional d’Epigrafia Grega i Llatina d’Oxford (2007, pubicades el 2012) i 
ha permés també crear potents bases de dades. En descataríem sis a Alema-
nya, França, Itàlia i Espanya.

Les dues alemanyes són l’Epigraphische Datenbank Heidelberg / Epi-
graphic Database Heidelberg, en alemany i anglès, iniciada pel profes-
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sor G. Alföldy a la Universitat de Heidelberg. També l’Epigraphic Da-
tenbank clauss-Slaby en diversos idiomes, entre els quals el castellà. A 
França la base de dades més potent és PETRAE, de l’Institut Ausonius 
de bordeus.

Més recent és la creació d’Eagle (European Network of Ancient Greek and 
Latin Epigraphy), que, a més de posar en connexió els epigrafistes, proposa 
establir una biblioteca digital a gran escala i té com a partner un altre gran 
projecte de bases de dades, com és el de Heidelberg.

En connexió amb Eagle i per a l’epigrafia cristiana és essencial l’Epigraphik 
Database de bari, que abraça dels segles iii al vii dc.

A Espanya tenim la base de dades en línia de Hispania Epigraphica, en 
castellà, anglès i portuguès, que aplega les inscripcions romanes de la pe-
nínsula Ibèrica i que està també en connexió amb Eagle.

Un ajut inestimable, d’abast més general, és la base Arachne de l’Institut 
Arqueològic Alemany (DAI) i de l’Institut de colònia, administrada per 
R. Foertsch, que ens ofereix el CIL digitalitzat.

L’ensenyament de l’epigrafia a la Universitat és present, però, ai las!, part 
dels alumnes s’hi matriculen sense haver seguit mai un curs de llatí o grec, 
i conceptes tan bàsics com les declinacions els són totalment aliens, fins i 
tot per aquells que volen cursar història. com ens podem aproximar a una 
civilització si no tenim la més lleugera idea de la seva llengua?, i tot això 
vist des d’un idioma que és fill del llatí, vist des de la cultura catalana, molt 
sensible a la importància de conèixer la nostra llengua.

Les dificultats són grans, però, amb tot, anem endavant, ja que, com ha 
anat passant en altres dominis de la recerca científica, els investigadors han 
pres consciència que cal fer arribar el missatge dels textos a un públic tan 
ampli com sigui possible sense perdre el rigor però amb un llenguatge asse-
quible. Es tracta de fer entendre el missatge en directe que ens transmeten 
els epígrafs, d’una manera vivaç, sense separar-los mai del seu ambient 
geogràfic, històric i monumental, fent renéixer d’aquesta manera la vida 
pública i privada d’aquells que caminaren fa segles pels carrers dels nuclis 
antics de moltes de les nostres ciutats, formats sobre el primer urbanisme 
que ens llegà Roma.
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Grans mestres, com Giancarlo Susini i Géza Alföldy, tingueren sempre 
molt present la formació dels investigadors novells i ara dignum et iustum 
est que la revista Epigraphica i el seu editor hagin instituït una beca Gian-
carlo Susini i també hagin estat ja adjudicades les dues primeres que duen 
el nom de Géza Alföldy i que convoca l’Associació Internacional d’Epigra-
fia Grega i Llatina (AIEGL); els joves que s’inicien en la recerca tenen un 
bon incentiu per endegar un treball científic.

Epigrafia i societat actual

Les disciplines que abraça el camp de les humanitats veritablement són 
d’una enorme varietat i riquesa i, a més, troben aixopluc sota una denomi-
nació que etimològicament deriva del nom amb què els nostres avantpas-
sats llatins designaren la natura humana en el seu vessant positiu.

Amb aquest bagatge haurien de ser matèries capdavanteres en la formació de 
qualsevol ésser humà, que pertany a una determinada cultura i n’és hereu. 
Això és un denominador comú que penso que comparteixen totes les civilit-
zacions. centrem-nos, però, en la nostra, que coneixem com a occidental, de 
base grecollatina i amb un component religiós fonamental, el cristianisme.

és ben cert que al llarg dels segles per la nostra vella Europa han circulat 
i arrelat múltiples cultures que han modelat la nostra realitat actual, que 
només en temps relativament recents hem sabut valorar en la justa mesura 
i vergonyar-nos d’aquelles actuacions ferotges de tribunals que, com els de 
la Inquisició, van intentar esborrar-les del mapa.

Ara més que mai hem d’obrir les nostres ments i trobar el punt d’equilibri 
per a la convivència, equilibri que sempre hauria de ser bidireccional. Han 
estat molts segles d’evolució per aconseguir arribar al dia d’avui. Hi ha, en 
realitat, molts punts de partida que componen, com la romana Via Au-
gusta o el medieval camí de Santiago, una densa xarxa; però, posats a tri-
ar-ne un ens situaríem en aquella època d’esplendor que coneixem com a 
Renaixement, quan neix l’home modern amb la mirada posada en el món 
clàssic, que per això ho és, perquè és capaç de fer arribar el seu missatge 
a cadascuna de les generacions que el llegeixen en clau i amb ulls propis.
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Si l’home modern neix de la mà de la cultura grecollatina, per què l’home 
contemporani en renega i les arracona gairebé al no-res? Som en uns temps 
en què es prioritza la velocitat, els resultats immediats, el guany econòmic 
directe, sense espai per a la reflexió. Tenim una tecnologia que sembla que 
ho protagonitza i ho fagocita tot; no cal negar que és un dels grans triomfs 
de finals del segle xx i principis del xxi i que tots ens en servim en un grau 
o altre. Les tecnologies són, però, un mitjà sense cervell, encara que parlem 
de cervells electrònics, i no podem convertir-nos en màquines que facin 
servir altres màquines. com sempre, el seny n’hauria de ser l’àrbitre; com 
veurem més endavant, l’epigrafia en fa un bon ús.

Estem immersos en el que anomenem societat de la comunicació, però no 
som arran del precipici de la societat de la incomunicació? No tenim la 
sensació d’estar soterrats per una allau d’informació que no podem pair? 
Ara, quan entrem en un despatx, tothom està encarat a la pantalla de l’or-
dinador, als carrers tothom va amb el seu mòbil enviant whatsapps a tort i a 
dret, fins i tot a qui té quasi al davant, sense arribar a parlar d’una manera 
directa amb l’interlocutor i fins i tot ignorant a qui te físicament al costat. 
Ens estem convertint en éssers aïllats, malgrat tota l’aparent facilitat de co-
municació que ens donen els poderosos mitjans que ens han caigut a sobre 
amb una rapidesa gairebé traïdora. Per dir qualsevol cosa usem un aparell 
fins i tot quan som a dues passes del receptor del missatge, que ens apareix 
d’aquesta manera com un ésser abstracte i no pas algú amb un rostre i 
uns sentiments. correm el risc de perdre el plaer d’enraonar, una paraula 
catalana preciosa: ‘lligar raons’, ‘fer servir la raó’. Hauríem de ser capaços 
de combinar-ho tot: la immediatesa que el mòbil i el correu electrònic han 
posat al nostre servei, que no a l’inrevés, i la capacitat d’anàlisi i síntesi, que 
necessiten el seu temps de repòs.

Sembla que si els alumnes de primària no tenen, cada un, un ordinador a 
l’escola, no hi pot haver bon aprenentatge, quan l’aprenentatge de debò con-
sisteix a donar-los una bona formació dels coneixements de base, que no 
s’adquireixen en unes quantes hores i que són els que perfilaran la seva huma-
nitas. Una sòlida base cultural és garantia d’un èxit millor com a persones, i 
per a això s’ha de vetllar des de P3; si volem una bona universitat i uns bons 
universitaris, s’ha de començar en els primers ensenyaments, a partir dels 3 
anys, a més de no anar canviant els plans d’estudi cada dos per tres. Era pre-
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visible que, si Europa havia optat pel format 3+2 per als estudis universtaris, 
el format 4+1 de l’Estat Espanyol en un moment o altre havia de grinyolar. 
Tant de bo tots els alumnes universitaris sabessin llegir i escriure, és a dir, 
expressar-se correctament per escrit i entendre el text que tenen al davant, ex-
traient el significat del seu contingut. Si aconseguíssim aquestes fites, faríem 
que l’ús de la maquinària fos més intel·ligent i ben dirigit als seus objectius. 
Però, ara, en algun país avançat, i amb alguna aplicació al nostre, es demanen 
si cal que els alumnes sàpiguen escriure a mà, ja que tots fan servir l’ordina-
dor… Aleshores tampoc no cal aprendre a dibuixar, perquè ja hi ha els pro-
grames informàtics, o bé ja no calen les quatre regles matemàtiques perquè 
ja hi ha calculadores… crec que anem perdent la visió del que és essencial.

Quan parlem de cultura ho englobem tot, tant aquelles matèries que ge-
nèricament anomenem de ciències com aquelles que en diem de lletres: les 
ciències són cultura i les lletres són ciència.

Les humanitats són imprescindibles en el nostre món, tan remogut. No és 
qüestió d’aturar-lo, perquè les transformacions són permanents i el mo-
viment ha estat sempre continu, encara que potser mai tan accelerat com 
ara, però és necessari trobar la velocitat de creuer adequada per no empor-
tar-nos tot el que hi ha al davant. La llengua, la literatura, la història, l’art 
en totes les seves facetes, la geografia, la filosofia… tenen molt a dir i ho 
pagarem molt car si continuem menystenint la seva valuosa aportació.

Que repensem plegats aquestes consideracions en el marc d’aquesta Re-
ial Acadèmia de bones Lletres no deixa de ser oportú per tal d’ajudar a 
redimensionar les humanitats en el lloc que certament els pertoca. Però, 
com a bona hereva d’aquella primera Acadèmia dels Desconfiats, no hem 
d’adormir-nos ni donar un marge excessiu perquè mai les coses rutllen per 
si soles i l’empenta es fa més necessària que mai.

La ciència de les inscripcions 

Dintre de l’ampli marc de les humanitats, hem triat una disciplina, menor 
només a primera vista: l’epigrafia. La mateixa significació etimològica del 
terme és desbordant i ens porta a consideracions massa generals: es tracta-
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ria de la ciència que estudia tot allò que és escrit damunt qualsevol tipus de 
suport i això es pot aplicar a qualsevol cultura i llengua al llarg de tota la 
història. A casa nostra, per epigrafia entenem la que pertoca a les èpoques 
clàssica, medieval i posteriors del món occidental, ja que les inscripcions 
corresponents a altres civilitzacions —orfes de tradició d’estudi a l’Estat es-
pañol— ens atreviríem a dir que són més pròpies d’altres camps d’investi-
gació, com és el cas de l’egiptologia, per exemple, per no parlar ja d’epígrafs 
que ens són més exòtics, com els de l’Orient Mitjà o Llunyà.

Si ens centrem en l’epigrafia clàssica, constatem que ha sofert una profun-
da evolució des dels temps en què es considerava que el seu únic interès 
raïa en el text que contenia i era classificada com a “ciència auxiliar” de la 
història. En canvi, ara sabem que es pot estudiar el món romà a través de 
l’epigrafia, així ho han presentat j. Desmulliez i chr. Hoët-Van cauwen-
berghe (2005).

Quan parlem d’epigrafia del món romà ens trobem davant del dilema de 
decidir-nos per l’adjectiu llatina o romana, bé sia atenent al fet lingüístic o 
al fet polític de Roma. En aquest cas, preferirim la denominació romana, 
perquè considerem l’epigrafia romana un tot continu amb alts i baixos que 
tanca el seu cicle per una part amb els canvis lingüístics tardans i que té 
el seu límit imprecís en l’alta edat mitjana. Naturalment, es pot objectar 
que d’aquesta manera s’inclou la primera epigrafia cristiana i, en el cas de 
l’Estat espanyol, l’epigrafia visigòtica, fins a cronologies molt avançades. 
No podem negar aquesta evidència i hem d’afegir-hi les complexes qües-
tions de definir fins i tot els canvis epigràfics, de perioditzar l’evolució de 
l’epigrafia romana, de fixar criteris o, fins i tot, de definir amb una mínima 
fiabilitat el que és en aquest camp l’antiguitat tardana.

ben possiblement, aquest canvi, respecte a altres matèries de les ciències 
de l’antiguitat, per tal de marcar amb seguretat una periodització i una 
evolució pel que fa a peces sense datació interna, ha dut l’epigrafia romana 
a buscar nous camins de definició basats en criteris tan objectius o objecti-
vables com sigui possible. La paleografia de les inscripcions, fins i tot amb 
valoracions estètiques, entrà en crisi en les primeres dècades del segle xx 
per donar pas a treballs sobre formularis en un sentit ampli i desembocar, 
finalment, en estudis de tipologia monumental. En el moment actual, l’es-
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forç taxonòmic continua i es tendeix a combinar criteris per als quals ja es 
comença a definir clarament una primacia de consideracions tipològiques 
combinades amb dades paleogràfiques d’una repercussió més gran i i amb 
l’avaluació d’elements no limitats únicament a l’escriptura.

No faltaria raó a qui digués que aquesta continua inseguretat en el camp 
d’estudi de l’epigrafia romana ha estat un dels motius indubtables del seu 
progrés en un desig de precisió no plantejat fins ara d’una forma tan cla-
ra en cap altra matèria en els últims anys. Aquest fet, d’altra banda, pot 
estar motivat per l’immobilisme d’aquesta ciència durant decennis, més 
preocupada d’enriquir els coneixements amb nous epígrafs que proporcio-
nessin noves informacions directes que d’extreure’n, d’aquells ja coneguts, 
tot l’embalum de dades que eren susceptibles de proporcionar. L’epigrafia 
com a ciència, tanmateix, es confon amb la paleografia fins al segle xvii i, 
com tantes altres ciències, no assoleix la seva maduresa metodològica fins 
al segle xix, malgrat que molt poques ciències de l’antiguitat presentin una 
tradició tan llarga com l’epigrafia romana: és quasi un tòpic recordar que 
el primer florilegi epigràfic llatí està contingut en un còdex d’Einsiedeln 
dels segles viii-ix.

cal esmentar, arribats en aquest punt, que l’interès per la historiografia 
de l’epigrafia i el seu conreu durant l’humanisme s’ha renovat, tant a ni-
vell nacional com internacional. Aquest interès es fa ben palès en la sessió 
monogràfica, presidida per M. buonocore, inqüestionable gran expert, del 
xIV congrés Internacional d’Epigrafia Grega i Llatina, celebrat a berlín el 
2012 i amb les actes publicades el 2014. En aquesta sessió, H. Gimeno féu 
una bona síntesi de la recerca epigràfica a la península Ibèrica als segles xvi 
i xvii, que es pot complementar amb el magnífic volum de G. González 
Germain (Faenza, 2013), que amb el títol El despertar epigráfico en el Rena-
cimiento hispano fa un molt bon estat de la qüestió per als segles xv i xvi, 
per la qual cosa ens hi referirem només tangencialment, tot i que remetem 
a aquest estudi per a les nombroses iniciatives. També és fonamental, so-
bretot per a Itàlia però no solament, l’obra d’I. calabi Limentani, Scienza 
epigrafica: contributi alla storia degli studi di epigrafia latina (Faenza, 2010). 
A aquestes dues obres, editades precisament dintre de la col·lecció Epigra-
fia e Antichità, ens adrecem per aprofundir en la llarga història de la nostra 
ciència.
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Molt breument, si ens remuntem fins a finals del segle xv i als segles xvi i 
xvii, trobem figures com G. Marcanova, que publicà la seva síl·loge entre 
1457 i 1465, j. j. Scaliger i el príncep dels epigrafistes, que, per a uns, fou 
M. Smetius (Martin de Smet), nascut prop de bruges, amb el seu Inscrip-
tionum antiquarum quae passim per Europam liber del 1588, o, per a altres, 
jan Gruyter d’Anvers, el nostre Gruter, que fou bibliotecari de Heidelberg, 
on es publicà la seva obra. just Lipsi i Pighius són l’honor d’Holanda en 
aquests segles i Alemanya hi contribueix amb figures com Peutinger, Api-
anus, Amantius, Gudius, Reinesius, per esmentar només uns quants dels 
epigrafistes més destacats.

En una relació d’aquest tipus no pot faltar a casa nostra un personatge de 
la talla de l’arquebisbe de Tarragona, Antoni Agustín; també hem d’esmen-
tar Francesc Vicent i Pere Miquel carbonell. A Espanya, cal esmentar les 
figures de Florián de Ocampo i d’Ambrosio de Morales. A Portugal fou 
clau André de Resende. Itàlia, des de Poggio o el discutit ciríac d’Ancona 
(G. Pacci i S. Sconocchia [ed.], 1998), havia marcat el ritme de l’epigrafia 
amb personatges com Ferrarini, Feliciano o Pomponio Leto; cal recordar 
que és Ferrarini el primer que rep material epigràfic autèntic d’Hispània, 
que recull en la seva tercera recopilació epigràfica de les darreries del segle 
xv. Fabretti, Gori, Maffei, Muratori i Donato completen el quadre fins al 
segle xviii. 

De l’Inscriptionum antiquarum liber de Smet, amb 4.000 inscripcions, pas-
sem al Thesaurus de Gruter, amb 12.000, per arribar a les 20.000 contin-
gudes al Novus Thesaurus de L. A. Muratori, complement del de Gruter, 
amb 4 volums editats a Milà entre el 1739 i el 1742. El 1835 Kellerman 
estimava el número d’inscripcions conegudes en 60.000. Aleshores Europa 
estava preparada per a un gran projecte que tardarà, tanmateix, a gestar-se, 
però no a realizar-se, d’acord amb l’exacte i positiu ritme de treball que 
caracteritza bona part dels estudiosos del segle xix.

Sorgeix tota una sèrie de polèmiques, més enllà dels interessos nacionals, 
sobre ordenació, classificació, etc. Recordem que tan sols Smet seguí un 
ordre geogràfic i que Gruter i Muratori varen emprar una ordenació per 
classes d’inscripcions que comportava nombroses repeticions i un nombre 
migrat d’errors.
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El projecte d’un corpus d’inscripcions romanes fou precedit per un període 
en què la tècnica epigràfica es concentrà sobretot a identificar i depurar 
les col·leccions de falsos; només cal pensar en els milers de falsos de Pirro 
Ligorio. La detecció de les inscripcions falses continua essent a l’ordre del 
dia i n’es una bona prova el volum publicat recentment, el 2012, a la UAb, 
a càrrec de G. González Germain i j. carbonell, centrat en els falsos del 
primer Renaixement espanyol.

Molts decennis abans, per aconseguir identificar epígrafs falsos, la tècnica 
del segle xviii de Scipione Maffei fou perfeccionada per G. Marini en 
encetar el segle xix i, sobretot, ho fou per b. borghesi; ambdós foren veri-
tables artífexs d’allò que serà l’epigrafia romana moderna: b. borghesi fou 
el mestre de G. b. de Rossi, de Henzen, de Mommsen.

Paral·lelament, E. Hübner publicà el 1886 el seu manual d’epigrafia al 
Handbuch d’I. von Müller, amb una segona edició el 1892. La metodolo-
gia epigràfica era ja conformada.

Tornem, no obstant això, al tema del corpus, que té el seu precedent en una 
col·lecció iniciada, i un xic oblidada, per S. Maffei en col·laboració amb el 
francés j. F. Ségnier. El projecte, que configurava ja l’avenir, havia de sorgir, 
no podia ser d’altra manera, de la mà del comte bartolomeo borghesi, que, 
des de San Marino, on s’establí el 1821, féu notar al món erudit aquesta 
necessitat que es reflecteix en una obra monumental recollida per mèrit de 
Napoleó III. Un dels seus deixebles, el danès O. chr. Kellermann, fou qui 
n’assentà les bases i trobà en l’Acadèmia de copenhaguen els recursos per 
a un primer projecte, en què E. Sarti i el comte borghesi tingueren la seva 
part.

La mort prematura de Kellermann va posar fi a aquestes esperances. Sobre 
els epigrafistes llatins pesava encara el fet de no ser capaços d’organitzar 
una obra com la que, a l’Acadèmia de berlín, a partir del 1827, havia 
organitzat A. böckh per a l’epigrafia grega, el Corpus Inscriptionum Grae-
carum (CIG).

Després de diverses temptatives, a França, segons la proposta de Ph. Le 
bas, l’Académie des Inscriptions acceptà de continuar el projecte de Ke-
llermann. El suport posterior de Villemain féu renovar el 1843 l’empresa 
i, fins i tot, F. Didot féu fondre tipus especials per publicar-la. El projecte, 
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finalment, no es dugué a terme, però fou recollit en gran part per l’Acadè-
mia de Prússia a berlín, que li donà vida definitivament i emprà el criteri 
geogràfic com a factor ordenador predominant.

L’Acadèmia de berlín rebé diverses propostes, entre les quals cal destacar la 
d’A. W. zumpt, de caràcter eclèctic, basada, però, en un ordre geogràfic, i 
la de Th. Mommsen, que mantenia encara una classificació per matèries, si 
bé la geogràfica podia ser vàlida per a les inscripcions municipals. El pro-
jecte acceptat fou el de zumpt i se li encarregà verificar els textos segons 
la tradició.

L’aparició el 1852 de les inscripcions del regne de Nàpols de Th. Momm-
sen va fer canviar la situació: tingué prou impacte perquè li fos confiada la 
direcció del Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), que seguia el mètode 
ja depurat que proposava en la seva carta pròleg al comte borghesi.

Amb això arribem a la gran empresa de Mommsen, que va avançar a bon 
ritme i que continua en l’actualitat, com més endavant veurem. Una de les 
claus de l’èxit fou escollir col·laboradors de la categoria de Hübner, Hen-
zen, Wilmanns, De Rossi, bormann, Huelsen, Mau, zangemeister, entre 
d’altres. Ells mateixos seguiren les pautes de Mommsen i contactaren, a les 
diverses províncies de l’Imperi romà, amb erudits i investigadors, com per 
exemple F. Fita, que proporcionà a E. Hübner documentació valuosíssima, 
per no encetar, ara, una llista que seria meritòria però potser massa feixuga.

Paral·lelament s’inicià Ephemeris Epigraphica (1872), que suplementà els 
fascicles ja publicats i, per iniciativa d’Ettore Pais, nasqueren a Roma el 
1888 els Supplementa Italica, a càrrec de l’Accademia dei Lincei.

El fenomen de l’interès epigràfic no s’ha de veure tampoc deslligat de la 
creació dels instituts estrangers a Atenes i a Roma. Seria injust no recordar, 
arribats a la meta del CIL, dos estudis que contribuïren en gran mesura a 
consolidar la recerca epigràfica. Es tracta del suís j. c. Orelli, amb la seva 
Inscriptionum Latinarum selectarum, amplissima collectio, publicada a zuric 
el 1828, que va tenir un gran ressò, i de l’alemany G. Wilmanns, que reco-
pilà uns Exempla Inscriptionum Latinarum in usum accademicum, publicats 
el 1873 i que foren ben útils.

L’epigrafia cristiana, per la seva banda, acceptant el mètode geogràfic de G. 
b. de Rossi, també es va anar formant metodològicament i científicament. 
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Des del 1869, el manual de Le blant tingué autoritat i més tard es comple-
tà amb unes instruccions publicades el 1890. Paral·lelament sorgí a França, 
el 1877, el diccionari d’antiguitats cristianes de Martigny i, a Londres, una 
mica abans, el 1875, el de Smith i cheetham.

L’epigrafia cristiana, amb la publicació de les Inscriptiones Christianae Urbis 
Romae saec. VII antiquiores, de G. b. de Rossi, entre els anys 1857 i 1861 
—continuades en la nova sèrie a càrrec, primer, d’A. Silvagni i, després, 
d’A. Ferrua—, havia donat un pas molt sòlid i important que Le blant 
consolidà amb la seva doctrina. Les Inscriptiones Latinae Christianae veteres 
d’E. Diehl completaren el procés a partir del 1925. Si bé s’han anat pu-
blicant arreu conjunts d’epigrafia cristiana, per la seva entitat esmentarem 
com a publicació recent i meritòria els dos impressionants volums de les 
inscripcions de Salona a Dalmàcia, publicats a Roma-Split el 2010.

com a complement de tot el que hem dit, R. cagnat fundà L’Année épi-
graphique el 1888, empresa lligada de bon començament a la Revue Archéo-
logique, que continua en l’actualitat amb tota puntualitat, i des del 1966 
com a publicació autònoma.

També a finals del segle xix es començà a publicar el Dizionario epigrafico 
di antichità romane, d’E. de Ruggiero, reimprès el 1961-1962 per l’Istituto 
Italiano per la Storia Antica, i ara en format electrònic facilitat per la Uni-
versitat de Michigan (2005). De Ruggiero publicà els tres primers volums 
(de la a a la h). Més tard, sortí el quart volum i una part del cinquè, però no 
han fructificat uns quants intents a les darreries del segle xx per continuar 
l’obra. 

A partir del 1897 l’Acadèmia de berlín començà la publicació de la Pro-
sopographia Imperii Romani saecc. I, II, III (PIR), a càrrec d’E. Klebs, H. 
Dessau i de P. de Rohden. En veurem més endavant la continuació.

Una aportació molt valuosa fou l’antologia temàtica de H. Dessau, Inscrip-
tiones Latinae Selectae (ILS), el primer volum de la qual es publicà el 1895, 
que continua essent la selecció abundant més manejable d’inscripcions ro-
manes en la seva còmoda reimpressió, publicada a berlín el 1962, i també 
accessible per internet. El 2009, editat per M. G. Schmidt com a CIL 
Auctarium, es publicà un volum consagrat a la figura de H. Dessau, amb 
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una part dedicada a la seva correspondència, en què no falten cartes amb 
F. Fita, en francès i castellà, de l’estudiós alemany, i en llatí, del pare Fita.

No cal dir que tot aquest embalum de publicacions epigràfiques va condi-
cionar de forma molt clara el desenvolupament de grans diccionaris, com 
el de ch. Daremberg i E. Saglio, o la mateixa Realencyclopädie der classisc-
hen Altertumswissenschaft en les seves successives edicions, en apèndixs o en 
una versió menor, Der Kleine Pauly.

Així mateix, l’arqueologia cristiana no fou aliena al fenomen, que en el seu 
àmbit es desenvolupà amb una intensitat desigual i recollí els resultats en 
el Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, de F. cabrol, continuat 
per H. Leclercq (1903-1950).

Passem a continuació a revisar les línies metodològiques de l’epigrafia en la 
seva etapa moderna, que arrenca a mitjan segle xix i entra amb força al xx.

Hem fet ja referència a l’interès de depuració d’inscripcions falses que, 
contra tot pronòstic, tan sols han estat una mica menys del 10% del con-
junt publicat al CIL. D’altra banda, cal remarcar molt i molt l’interès en 
el seguiment de la tradició manuscrita, no només per conèixer peces desa-
paregudes sinó també per fixar la geografia i la topografia de les troballes 
antigues.

Simultàniament es dugué a terme un esforç taxonòmic dintre de l’ordre 
geogràfic de què encara ens valem. Així, es filà prim en els criteris de data-
ció, sobretot de finals del segle xix, atesa una caracterització paleogràfica, 
exemple clar de la qual cosa fou la publicació d’E. Hübner, el 1885, dels 
seus Exempla scripturae epigraphicae latinae a Caesaris dictatoris morte ad 
aetatem Iustiniani com a auctarium del CIL.

Més amunt hem recordat els manuals que conduïren cap a aquesta situació 
descrita de finals del segle xix i principis del xx, amb el manual encara útil 
i indispensable de R. cagnat. L’article de H. Dessau “Lateinische Epi-
graphik”, en la famosa Einleitung in die Altertumswissenschaft, vol. I, 3, d’A. 
Gerke i E. Norden (Leipzig-berlín, 1927) és una bona mostra d’aquestes 
repercussions del segle xix l’any 1927. El manual d’O. M. Kauffmann 
d’epigrafia cristiana antiga fixava l’estat de la qüestió el 1917 i, a Itàlia, ho 
feia, el 1920, el de F. Grossi Gondi per a l’epigrafia cristiana grega i llatina.
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Al llarg del primer quart del segle xx (fins al 1927) varen anar apareixent 
a París els volums Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes, sota la 
direcció de R. cagnat, dels quals es féu una reimpressió a chicago el 
1975.

Al nostre parer, el primer canvi substancial en els enfocaments es produí 
amb la publicació de H. Thylander (Étude sur l’épigraphie latine, 1952), 
amb una atenció molt important envers l’onomàstica i els formularis. D’al-
tra banda, la publicació, a Madrid, també el 1952, de la Paléographie ro-
maine, de j. Mallon, marcà una nova fita per a la datació paleogràfica i els 
criteris de datació sobre l’escriptura.

Un intent de mostrar uns exemples d’escriptura mitjançant criteris de da-
tació interna com a guia paleogràfica fou el d’A. E. i j. Gordon, Album of 
Dated Latin Inscriptions, publicat entre el 1958 i el 1965, que, d’acord amb 
el material de Roma que utilitza, no ha assolit el nivell referencial a què 
estava destinat. 

A. E. Gordon havia introduït ja una innovació el 1936 amb la publicació 
d’un article en què utilitzava el marbre per datar les inscripcions republica-
nes i una altra innovació, el 1948, en estudiar les abreviacions supralineals. 
Per la seva banda, j. j. Hatt, en el llibre La tombe gallo-romaine, de la dèca-
da dels anys cinquanta, s’arriscà a fer una tipologia de formularis sepulcrals 
que mutatis mutandis és encara a la base de la que emprem avui, ignorant, 
de vegades, l’origen del criteri.

La veritable revolució conceptual dels últims anys va tenir un punt de 
partida en un nom clau. Ens referim a la publicació, el 1966, de Il lapicida 
romano, de Giancarlo Susini, per a qui el procés de producció comporta un 
element de datació i de precisió molt important. D’aquí arrenquen també 
la implicació en l’ambient arqueològic en què estan immerses les inscrip-
cions i els conceptes horitzó epigràfic, paisatge epigràfic i espectacle epigràfic, 
enfocaments que cristalitzaren en el seu manual del 1982 (Epigrafia roma-
na). Aquest manual no està concebut per aprendre epigrafia sinó com a 
reflexió sobre allò que s’aprèn en els manuals convencionals; s’hi plantegen 
les qüestions d’implicació de l’epigrafia en el seu marc, el procés de pro-
ducció, aspectes com la tipologia monumental, de formulari, els materials 
i la transmissió literària dels textos epigràfics.
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Les grans fites de l’epigrafia, avui

Hem detingut intencionadament el nostre recorregut per la història de 
l’epigrafia al tombant de la segona meitat del segle xx amb dos objec-
tius fonamentals:Mostrar, sobretot als més joves, que no tot comença l’any 
2000, que cal manejar documentació i publicacions no només de decennis 
sinó de segles enrere. Per a les disciplines humanístiques, el recorregut és 
llarg i intricat, de vegades, fins i tot tortuós, amb una tradició de pes que 
cal tenir en compte i conèixer si es vol avançar amb pas ferm. Les noves 
tecnologies són un ajut molt estimable, però no constitueixen una finalitat 
en si mateixes sinó un mitjà molt valuós. Per tant, cal saber-les usar sobre 
un fons d’àmplia cultura ben assentada, la qual cosa és molt més llarga i 
dificultosa, motiu pel qual, precisament, per la dificultat d’assolir un nivell 
satisfactori, s’arracona i menysprea, com en aquella faula de la guineu i els 
raïms que eren verds. Però, sortosament i com a tot arreu, hi ha excepcions 
honroses que constitueixen una realitat esperançadora.

No entrar en la confecció d’un estat de la qüestió en què són protagonis-
tes molts investigadors actuals d’arreu que continuen, amb persistència, 
eficàcia i gairebé m’atreviria a dir entossudiment, el cultiu de la ciència de 
l’epigrafia en uns moments d’hores baixes per a les matèries que investi-
guen el passat i que tenen com a font principal uns documents escrits en 
llengües relegades a la categoria de mortes. En aquest punt em demano: la 
seva proclamada mort no ha contribuït en part a la desaparició de valors en 
la nostra accelerada societat actual? 

A part de les molt nombroses publicacions puntuals i també els utilíssims 
manuals d’epigrafia a països de l’Europa occidental, hi ha quatre fites que 
volem destacar de manera especial:

1. Pel que fa a l’entitat de l’epigrafia se celebren els congressos internacio-
nals d’epigrafia grega i llatina amb periodicitat quinquennal, que tracten 
exclusivament de les inscripcions en aquestes dues llengües. Aquests con-
gressos s’han succeït amb una regularitat exemplar fins a arribar a la cator-
zena edició, que fou a berlín el 2012 (amb actes publicades el 2014); la 
seu de la dotzena fou barcelona (2002). En una certa època difícil, aquests 
congressos constituïren un fòrum de trobada entre investigadors de l’est 
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i de l’oest. Les actes s’han anat publicant amb més o menys puntualitat, 
fins i tot amb el període de només un any, com el meritori II congrés de 
París, de l’any 1952, editat a la matexa ciutat el 1953. La realitat d’aquests 
congressos ha impulsat la celebració de moltes altres reunions de caràcter 
de vegades monogràfc, amb una influència i patrocini decidits per part de  
l’Associació Internacional d’Epigrafia Grega i Llatina (AIEGL), que nas-
qué precisament en el congrés de Munic del 1972 i es conformà en el de 
constança del 1977; ara disposa d’una pàgina web molt completa en què 
es pot trobar la informació ajornada sobre tot el que interessa el món dels 
epigrafistes (www.aiegl.org). Mereixen esmentar-se, per la seva regularitat, 
les reunions que es coneixen en el món dels epigrafistes com a Rencontres, 
impulsades per l’Escola Francesa de Roma, i els col·loquis borghesi, que 
amb constància s’organitzen des de la Universitat de bolonya; també per 
la seva entitat, si bé no són només epigràfics, i impulsats per un gran epi-
grafista com és A. Mastino, volem esmentar els biennals dedicats a l’àfrica 
romana.

2. Les revistes consagrades exclusivament, o quasi, a l’epigrafia, com és el 
cas de la italiana Epigraphica, iniciada per A. calderini el 1939, continuada 
per G. c. Susini i ara per A. Donati, que també dirigex la col·lecció Epi-
grafia e Antichità. Parlant de col·leccions, voldríem esmentar la fonamental 
Habes, iniciada des de Heidelberg per G. Alföldy; també la més recent 
Minima Epigraphica et Papyrologica, dirigida per F. costabile, i Pelorias de 
la Universitat de Messina, que ha publicat notables volums sobre temes 
epigràfics. Chiron depèn de la Kommission für Alte Geschichte und Epi-
graphik des Deutschen Archäologisches Instituts. El Zeitschrift für Papyro-
logie und Epigraphik fou iniciat el 1967 a colònia per R. Merkelbach i edi-
tat ara per un nodrit grup d’especialistes alemanys, capitanejat per W. Eck.

3. com en tants altres camps de l’arqueologia, han irromput amb força i 
sense marxa enrere les tècniques analítiques que permeten determinar els 
punts d’extracció dels suports epigràfics, amb les aplicacions consegüents 
respecte al punt de manufactura, la comercialització, la distribució i els 
costos, aspectes que connecten directament amb el vessant econòmic. En 
el cas de suports ceràmics es poden precisar datacions o, fins i tot, discri-
minar entre materials antics i moderns, com ha passat recentment amb les 
famoses i discutides plaques d’argila d’Astorga, conegudes com l’itinerari 
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de fang, de les quals, gràcies a la termoluminescència s’ha pogut esbrinar 
de manera definitiva que són antigues (Fernández Ochoa, Morillo, Gil a 
Zephyrus Lxx, 2012).

4. bases de dades en línia, que ja hem esmentat més amunt. Podem afegir 
ara que Eagle ha organitzat molt recentment, a finals de setembre i primers 
d’octubre del 2014, a París, una conferència internacional sobre la tecno-
logia de la informació per a l’epigrafia i el patrimoni cultural digital del 
món antic. Amb això queda ben palès que l’epigrafia ha entrat de ple en els 
nous mitjans de comunicació i de difusió. cal també destacar la facilitat 
que tenim ara per consultar bibliografia gràcies a la digitalització i difusió 
a internet de moltes publicacions, a vegades difícils de consultar per la seva 
antiguitat.

Amb tot aquest bagatge, a les darreries del segle xx, es va iniciar la publi-
cació d’una empresa magna: l’editio altera del Corpus Inscriptionum Latina-
rum. La tirà endavant la brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
de berlín, que, com la primera edició, no ha tingut un camí planer, però 
ja ha publicat diversos volums i fascicles. L’any 2013 es commemoraren 
a berlín els 150 anys de vida del Corpus Inscriptionum Latinarum i, amb 
motiu d’aquesta ocasió, s’organitzà un congrés internacional i es publi-
cà la segona edició dels Griechische Personennamen in Rom, de H. Solin, 
i el fantàstic Index numerorum. Ein Findbuch zum Corpus Inscriptionum 
Latinarum, confegit per A. Fassbender, que G. Alföldy i M. G. Schmidt 
desitgen en les paraules premilinars, utere felix, i així, efectivament, s’usen. 
Ambdues obres, editades per l’Akademie, estrenen la series nova de l’Auc-
tarium del CIL.

L’epigrafia, font primordial d’informació

Els documents epigràfics nodreixen de documentació de primera mà tots 
i cadascun dels aspectes de la civilització i vida dels antics romans, tant 
des de l’esfera pública com des de la privada. F. bérard, l’any 2005, deia 
que eren una mina d’informació ben variada i el congrés d’Oxford (xIII 
cIEGL, 2007) es centrà en l’epigrafia i les ciències històriques amb les 



30

ponències publicades el 2012 per la british Academy. El volum de material 
a la nostra disposició és, naturalment, molt més abundant per a l’època im-
perial que no pas per a la republicana. A aquesta darrera es consagrà l’obra 
d’A. Degrassi, amb el relleu de H. Krumrey, que hi féu un gir sensacional 
amb la publicació de les Inscriptiones Latinae liberae rei publicae, a Florèn-
cia, el 1965, i la segona edició del volum I del CIL. A Espanya comptem 
amb el volum compilador de b. Díaz (barcelona, 2008).

Naturalment, el coneixement de la llengua, la seva evolució i la seva pro-
nunciació troben un suport essencial en els textos epigràfics. També, certs 
gèneres, com la poesia, que s’enriqueix amb el contingut dels Carmina La-
tina Epigraphica, que ha estudiat amb continuïtat des de bolonya P. cugusi 
(1985 amb una 2a edició del 1996, i el 2014 per a les províncies d’àfrica). 
Als carmina es dedica el xVIII volum del CIL, que a Espanya és conrea 
i difon amb celeritat remarcable, ja que els Carmina Latina Epigraphica 
provinciarum Hispaniarum (CIL xVIII/2) disposen del lloc web (www.
clehispaniae.com), ben accessible, com més endavant recordarem.

Sense els fasti que proporciona l’epigrafia veritablement tindrien força lla-
cunes els àlbums senatorials i la cronologia dels càrrecs que exerciren, ja 
que es necessiten les dades per comprendre millor el sistema de govern 
romà. Aportacions essencials en aquest terreny són les de b. Stech, el 1912; 
de G. barbieri, el 1952; d’A. R. birley, el 1981; de G. Niccolini, el 1934, 
amb els seus fasti dels tribuns de la plebs, i, sobretot, cal parar esment en els 
fonamentals estudis d’A. Degrassi, entre el 1947 i el 1954, quan publicà a 
Torí els Fasti Capitolini. També, a hores d’ara, podem esmentar l’elabora-
ció de fasti provincials, com els Hispanienses, de G. Alföldy; de Germània, 
de W. Eck, o de la Dàcia, a càrrec d’I. Piso.

Les inscripcions imperials ajuden a fixar els anys de les respectives respon-
sabilitats i càrrecs que anaren acumulant els diversos emperadors, a més 
de donar la dimensió de les seves actuacions a Roma i a les províncies de 
l’Imperi. Quedaríem molt coixos sense l’epigrafia per conèixer l’adminis-
tració de les províncies i ciutats; en aquests temes són tan immenses les 
aportacions que renunciem a fer una llista interminable d’autors i obres, i 
ens limitem a deixar constància de la significació de l’epigrafia per abordar 
amb entitat aquesta qüestió. 
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Podríem recordar que la prosopografia ha continuat les tasques del segle 
xix. A partir del 1897 es començà, com hem esmentat més amunt, la Pro-
sopographia Imperii Romani (PIR), amb una nova edició a partir del 1933 
de mans d’E. Groag i A. Stein, a qui succeí L. Petersen i ara disposa del 
lideratge de W. Eck. En la segona meitat del segle xx s’encetaren treballs 
de la talla dels indispensables sortits del geni d’un dels grans mestres que 
fou H.-G. Pflaum, que el 1950 publicà Les procurateurs équestres sous le 
Haut-Empire romain i, el 1960-1961, els quatre volums de Les carrières 
procuratoriennes équestres sous le Haut Empire romain, amb un suplement 
editat a París el 1982. També cal fer esment dels treballs de c. Nicolet 
sobre l’ordre eqüestre en l’època republicana, dels de H. Devijver sobre els 
cursus en les milícies eqüestres, del de R-P. Duncan-jones sobre l’àfrica, 
del de M. christol i A. Magioncalda sobre les dues Mauretànies i dels de 
S. Demougin sobre l’ordre eqüestre sota els juli-claudis. Aquesta darrera 
autora, juntament amb H. Devijver i M. T. Raepsaet-charlier organitza-
ren el 1995 a brusel·les i Lovaina en congrés L’ordre équestre. Histoire d’une 
aristocratie, amb les actes publicades el 1999, quan un dels editors, H. 
Devijver, malauradament ens havia deixat. 

La classe senatorial ha estat objecte d’estudi en reiterades ocasions per part 
dels capdavanters dels estudis epigràfics, com són G. Alföldy, A. R. birley, 
A. chastagnol, M. christol, W. Eck, F. jacques, P. Lambrechts, R. Syme, 
R. Talbert, b. E. Thomasson o T.P. Wiseman, sense oblidar les dones en 
els dos volums dedicats per M. T. Raepsaet-charlier a la Prosopographie 
des femmes de l’ordre sénatorial (Ier-II s.), editats a Lovaina el 1987. Encara 
són cabdals els dos volums de les actes del col·loqui Internacional AIEGL 
de Roma del 1981, centrats exclusivament en l’epigrafia i l’ordre dels se-
nadors i editats l’any següent dintre de la cabdal sèrie Tituli, dirigida per 
S. Panciera, que va digitalitzar la Universitat de Michigan el 2008. Tan 
gran fou el ressò que tingué que, trenta anys després d’aquest emblemàtic 
congrés, es dedicà a la mateixa qüestió la XIX Rencontre franco-italienne 
sur l’épigraphie du monde romain, celebrada a Roma l’any 2013. Al seu 
torn, com a col·loqui de la Prosopographia Imperii Romani, es reflexionà el 
2004 sobre Senatores populi romani. Realität und mediale Präsentation einer 
Führungsschicht, amb contribucions molt notables que foren editades per 
W. Eck i M. Heil el 2005 (Habes 40). Dintre de la mateixa sèrie (núm. 34), 
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H. Niquet havia publicat l’any 2000 els Monumenta virtutum titulique. Se-
natorische Selbstdarstellung im spätantiken Rom im Spiegel der epigraphischen 
Denkmäler, amb una part també dedicada a les dones. 

La prosopografia republicana rebé l’impuls definitiu de T. R. S. broughton 
amb els volums The Magistrates of the Roman Republic, que es començaren 
a publicar a cleveland el 1968. Aquesta línia d’estudi ha estat motiva-
da en bona part, a banda dels nous descobriments, per l’aportació de M. 
crawford a la prosopografia a través de la numismàtica. Fins al 1971 no 
es disposà d’una prosopografia de l’Imperi romà tardà; fou la publicada a 
cambridge per A. H. M. jones, j. R. Martindale i j. Morris sota el títol 
The Prosopography of the Later Roman Empire amb un primer volum que 
abraça del 260 al 395 dc i un segon que va fins a l’any 527.

Passant al terreny de la història social, les aportacions d’epigrafia són bàsi-
ques per a totes les classes socials, com es pot veure en les successives edi-
cions de l’obra essencial d’A. W. Sherwin White, The Roman Citizenship, 
en el llibre encara bàsic de j. Gagé, Les clases sociales dans l’Emire romain 
(París, 1971), en les aportacions posteriors de P. Veyne i en el volum que 
j. d’Encarnaçao va publicar a Setúbal el 1979 titulat Sociedade romana e 
epigrafia. Només cal fer un cop d’ull als dos volums dedicats a la Biblio-
graphie zur römischen Sozialgeschichte (Habes 11 i 26) perquè ens aclapari 
la magnitud dels estudis que s’hi han dedicat.

L’interès per les classes socials més altes ja ha estat posat de manifest en els 
paràgrafs anteriors; detenim-nos un moment en les més baixes, com la dels 
esclaus i els lliberts. bona mostra de l’interès sobre aquest tema, no exempt 
d’una intencionalitat política que trascendeix l’Imperi romà, és la densa 
bibliografia que editaren a bochum el 1983 j. Vogt i H. bellen. Marcaren 
època les actes dels col·loquis sobre l’esclavitud iniciats a besançon el 1972 
i poc abans, el 1967, havia sortit a Wiesbaden l’obra de H. chantraine, 
Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser. De la dècada dels 
anys setanta del segle xx, cal esmentar les obres de G. boulvert (Nàpols, 
1970), N. brickmeyer (Darmstadt, 1979) i de P. R. c. Weawer (cam-
bridge, 1972). ja dintre de la dels vuitanta, disposem dels treballs de G. 
Alföldy (bamberg, 1988), M. buonocore (Roma, 1984), G. Fabre (Roma, 
1981), i F. M. de Robertis (Roma,1981, 2a ed.). No podem negar que una 
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de les claus de l’èxit del sistema romà fou la possibilitat de ràpida promoció 
personal, ja que les inscripcions ens testimonien que fills, nascuts quan el 
pare havia deixat de ser esclau, arribaren a exercir càrrecs dintre de la vida 
municipal de les ciutats: promoció més ràpida imposible, en la qual tingué 
un paper estratègic el culte imperial que permetia als lliberts entrar en la 
vida pública. Molt important per entendre aquest procés fou el col·loqui 
organitzat a Estrasburg el 1988 sobre La mobilité sociale dans le monde 
romain i publicat per E. Frézouls el 1992. Ara ha tornat a resorgir l’interès 
per les identitats, també en el camp de l’epigrafia, i bona mostra en són els 
volums editats per M. Dondin-Payre i M. T. Raepsaet-charlier (2001), per 
A. Sartori i A. Valvo (2011), i per S. Lefèbvre (2013). Així mateix, es con-
cedeix un lloc més destacat al paper de les dones, tema que veu augmentar 
de manera molt notable la seva bibliografia; esmentem a tall d’exemple els 
dos seminaris sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica, 
editats a Faenza el 2003 i el 2005, respectivament, dintre de la sèrie Epi-
grafia e Antichità.

En l’antiguitat tardana l’epigrafia també hi aporta molt, com es pot veure 
en els quatre volums imprescindibles dirigits per A. Giardina, Società ro-
mana e impero tardoantico (1986). De menys entitat, però ben útils, són els 
dos llibrets Storia di Roma: L’età tardoantica (2010), en què les editores, L. 
de Salvo i c. Neri, aboquen tot el seu saber epigràfic, entre totes les altres 
fonts que calia manejar.

De tota manera, hem de reconèixer de nou l’enorme mèrit de G. Alföldy, 
que ha introduït de forma definitiva els continguts epigràfics en la història 
social i ha fixat les bases per integrar dades noves que passaven desaperce-
budes a causa de la compartimentació relativa de les diverses disciplines. 
Un autèntic regal per a tothom és la seva Historia social de Roma; la pre-
matura mort del sempre enyorat Géza Alföldy no li va permetre veure 
impresa la traducció al castellà (Alacant 2012) de la darrera edició, molt 
augmentada respecte a la primera alemanya, del 1984, si bé va seguir-la en 
el procés de les proves d’impremta. El volum es presentà en el congrés del 
novembre del 2012, celebrat a Tarragona, que precisament es dedicà a la 
seva memòria en l’anversari de la seva mort; aquest congrés, amb les actes 
ja publicades, encetà la sèrie de congressos que es proposen organitzar com 
a Tarraco Biennal. Congressos Internacionals d’Arqueologia i Món Antic, el 
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segon dels quals, dedicat al bimil·lenari de la mort d’August, ha tingut lloc 
a Tarragona a finals de novembre del 2014.

A cavall dels estudis socials i els jurídics es troben els temes que toquen les 
qüestions de la família en els aspectes més diversos. L’any 1991 es publica-
ren a Oxford dues obres de referència: la de b. Rawson, Marriage, Divorce 
and Children in Ancient Rome, i la de S. M. Treggiari, Roman Marriage. 
Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian. Pocs anys 
abans, s’havia celebrat a París la taula rodona sobre Parenté et stratégies 
familiales dans l’Antiquité romaine, amb les actes publicades a París-Roma 
el 1990. També cal recordar el nom de M. corbier, que s’ha interessat de 
manera continuada per aquesta qüestió, i també el volum de j.-U. Krause, 
que aplega una bibliografia ingent sobre la família en el marc d’àmplies 
consideracions antropològiques (Habes 11, 1992).

Malgrat que sigui ben evident, hem de posar damunt la taula el valor es-
sencial que tenen les inscripcions per al coneixement del dret romà i dels 
edictes i decrets imperials: que en sabríem de l’edictum de pretiis maximis 
de Dioclecià sense l’epigrafia? Recordem en aquest sentit l’aportació essen-
cial que han fet, i continuen fent, les taules de bronze trobades a Hispània 
per consolidar l’autèntica especialitat que és avui en dia l’epigrafia jurídica; 
sorprenent, sens dubte, ha estat la troballa a la bètica del senatconsult 
de Pisó, amb les seves còpies diverses. En la recopilació dels documents 
ha tingut un paper molt important la secció específica dels Studia et Do-
cumenta Historiae et Iuris, que han confegit personatges de la talla de V. 
Arangio-Ruiz, G.I . Luzzatto i A. d’Ors. Al seu torn, els romanistes han 
centrat reiteradament l’atenció en les qüestions jurídiques, que trascen-
deixen moltes vegades l’àmbit de coneixement dels epigrafistes. En aquest 
sentit, cal destacar les trobades anuals de la Societat Fernand de Visscher 
per a la Història dels Drets a l’Antiguitat (SIHDA), la seixanta vuitena de 
les quals ha tingut lloc a Nàpols el setembre del 2014.

Un altre camp que beu essencialment de l’epigrafia és, sens dubte, l’ono-
màstica, que ha experimentat un camí de progrés espectacular, sobretot 
de la mà de l’escola hongaresa i de la finlandesa. També el col·loqui sobre 
l’Onomastique latine de París del 1975, publicat el 1977, assenyalà l’estat i 
la pauta d’uns estudis que han progressat amb una gran celeritat.
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A Finlàndia, I. Kajanto encetà el 1965 una línia que continua encara ben 
viva i amb força èxit; és la que se centrava en els cognomina llatins en zo-
nes com la de cartago en època cristiana, tractades de forma exhaustiva. 
El seu deixeble i successor, H. Solin, publicà el 1982 els cognomina grecs 
de Roma, volums dels quals ja s’ha fet una segona edició el 2003, se-
gons hem recordat més amunt; el mateix autor havia editat el 1996, Die 
stadtrömischen Skavennamen. Ein Namenbuch. Molt útil és el repertori 
onomàstic complet que publicà el 1988, juntament amb O. Salomies. El 
1994, M. Kajava publicava una obra capdavantera sobre els praenomina 
femenins.

A Hongria, A. Mócsy i el seu equip varen publicar el 1983 el Nomenclator 
provinciarum Europae Latinarum et Galliae Cisalpinae cum indice inver-
so. La seva empremta va continuar ben viva com demostra el fet que b. 
Lörincz i F. Redö comencessin a publicar el 1994 l’Onomasticon Provin-
ciarum Europae Latinarum, que va continuar en solitari b. Lörincz fins al 
quart volum (2002). Van sortint, si bé no amb la intensitat que a tots ens 
convindria, estudis regionals amplis, com el de G. Alföldy del 1969 sobre 
Dalmàcia o el de j. M. Abascal sobre Hispània publicat el 1994.

Passem, ara, a la religió. Aquest vessant de l’epigrafia ha estat coronat, pel 
que fa a les religions orientals, per la col·lecció dirigida pels Vermaseren, 
études préliminaires aux religions orientales de l’Empire romain (EPROER), 
publicada a Leiden, que depassa de llarg el centenar de volums publicats, 
un dels quals a càrrec d’A. García y bellido sobre les religions orientals a 
l’Espanya romana (1967). El mateix j. Vermaseren havia ja publicat a la 
Haia entre el 1956 i el 1960 el Corpus inscriptionum et monumentorum 
religionis mithriacae en dos volums. Al seu torn, M. clauss publicà el 1992 
(Habes 10) el volum Cultores Mithrae, que fa un recorregut pels testimons 
del culte mitraic en les diferents províncies. Podríem afegir dintre d’aquest 
apartat l’interès de L. Vidman per les inscripcions d’Isis i Serapis, amb 
estudis publicats a Nova York els 1969 i 1970. 

L’Escola Francesa de Roma ha continuat la tradició del país veí de dur 
a terme estudis monogràfics sobre divinitats, basats fonamentalment en 
l’epigrafia. j. Scheid és un dels noms clau i són d’esment obligat els seu 
estudis sobre Les Frères Arvales del 1975 i el 1990. M. Leglay escrigué el 
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1968 una obra magnífica, Saturne Africain, i en l’última etapa de la seva 
densa carrera centrà l’atenció als cultes populars (1984). Estudis com el de 
D. Fishwick (1987) o de H. Hänlein-Schäfer (1985) s’han adreçat al culte 
imperial, un dels temes de més ressò en la recerca actual tant dintre com 
fora del nostre país, com veurem més endavant. Per tancar aquest apartat, 
cal fer esment dels Fasti Sacerdotum de j. Rüpke, publicat el 2008.

El món de la màgia també beu de l’epigrafia; pensem només en les tabellae 
defixionum i en les troballes espectaculars de la font d’Anna Perenna, ben 
exposades al Museo Nazionale Romano de les Termes de Dioclecià a Roma 
i estudiades per la seva descobridora, M. Piranomonte en diverses ocasions 
des de l’any 2001, alguna vegada en col·laboració amb F. Marco.

L’epigrafia proporciona moltes dades per a l’estudi de l’economia del món 
romà. Per no fer-ho feixuc, podem esmentar a tall d’exemple una obra tan 
coneguda com la de R. Duncan-jones, The Economy of the Roman Empire, 
en què les inscripcions són una font primordial d’informació. Un altra 
mostra la tenim en el llibre sobre les despeses sumptuàries a l’àfrica roma-
na, on les inscripcions són abundants i explícites, a càrrec de j. L. Ramírez 
Sádaba (1984), que ha contribuït a fer palès el pes de les dades epigràfiques 
per a les qüestions socioeconòmiques. Un bon balanç sobre el que pot 
aportar el material epigràfic es pot trobar a Epigrafia della produzione e de-
lla distribuzione, Actes de la VIIe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie 
du monde romain (1992) (Roma, 1994). No ens podem estar d’anomenar 
aquí el monumental arxiu que suposa el Monte Testaccio de Roma, excavat 
en campanyes regulars dirigides per j. Remesal, al qual no ens deixarem de 
referir més endavant.

En l’estructuració del territori i la seva articulació, hi ha d’haver una au-
tèntica simbiosi entre arqueologia i epigrafia, amb un correcte trànsit de 
dades. La topografia i el coneixement del paisatge antic resulten irrenunci-
ables si, per exemple, es vol reconstruir la centuriació d’un ager de qualse-
vol ciutat romana, els repartiments de terres i també el traçat de les diverses 
vies. Si considerem la informació que donen els cadastres i els mil·liaris, 
ens situem en un terreny molt més segur. Recordem el congrés borghesi 
del 2005 sobre Misurare il tempo, misurare lo spazio, editat el 2006, i que 
una secció del xIV congrés Internacional d’Epigrafia Grega i Llatina de 
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berlín del 2012, publicat el 2014, es dedicà precisament a “Vermessung 
von Räumen”. Acabem dient que el volum xVII del CIL es dedica als mil-
liaris i que c. campedelli acaba d’editar (2014) un molt bon llibre sobre 
l’administració municipal de les vies a Itàlia.

El millor coneixement sobre l’exèrcit romà avança també de la mà de 
l’epigrafia. és lògic que en les àrees frontereres, com les del mur d’Adrià 
a Anglaterra o el limes del Rin i del Danubi, aquesta línia de recerca con-
centri una gran part dels esforços, bona mostra en són els Limes Kongress. 
Dintre dels congressos han estat una fita els que Y. Le bohec va comen-
çar a organitzar a Lió, amb actes sempre curosament editades; el darrer 
d’aquests congressos, el sisè, es va celebrar el mes d’octubre del 2014 so-
bre els auxiliars de l’exèrcit. El mateix Y. Le bohec és autor d’una síntesi 
de referència, L’armée romaine sous le Haut-Empire, que ha estat editada 
diverses vegades i traduïda a altres llengües, també al castellà amb el títol 
El ejército romano. 

Si atenem a les obres essencials, hem d’esmentar de nou els diversos i molt 
valuosos estudis de G. Alföldy, amb un volum recopilatori editat a Ams-
terdam el 1987 dintre de la sèrie Roman Army Researches, III. E. birley és 
un altre dels noms cabdals que no només aportà obres fonamentals sobre 
la britània romana i l’exèrcit romà, sinó que, a més, tenia la seva residència 
prop de Vindolanda, al mur d’Adrià, convertida ara en museu; el volum 
que en el seu homenatge editaren G. Alföldy, b. Dobson i W. Eck amb el 
títol Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römische Kaiserzeit (Habes 31, de 
l’any 2000) és un recull de treballs cabdals a càrrec de grans especialistes 
que cobreixen els camps d’interès d’E. birley. Obres generals de fons molt 
ric són les d’A. von Domazewski (colònia-Viena, 1981, 3a ed.), G. For-
ni (Milà-Roma, 1953), E. Gabba (bolònia, 1974), L. Keppie (Londres, 
1984), G. E. Watson (Londres, 1983) i G. Webster (Londres, 1985, 3a 
ed.). Per a l’àfrica, el punt de partida el marcà R. cagnat amb una obra 
reeditada a París el 1913 i de gran mèrit també és l’obra de N. benseddik, 
publicada a Alger el 1982, autora que continua treballant coratjosament en 
les condicions d’un país no exempt de grans dificultats. També cal destacar 
que, per a l’equipament i armament, són importants les obres publicades 
a Oxford dintre la sèrie internacional dels B.A.R., editada l’una per j. c. 
coulston (1988) i l’altra per M. Dawson (1987). 
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Les corporacions troben la seva font d’informació principal en l’epigrafia 
des del clàssic étude historique sur les corporations professionnelles chez les 
Romains, de j. P. Waltzing, com ho fan palès els volums de L. de Salvo so-
bre I corpora naviculariorum (1992) o de R. Sablayrolles sobre Les cohortes 
de vigiles (tesi del 1987, publicada el 1996). El món del treball i la seva 
organització corporativa mitjançant els collegia professionals, troben un 
gran pou d’informació en l’epigrafia, a més, naturalment, de poder detec-
tar officinae lapidariae, tot definint les seves característiques amb estudis 
estilístics i tipològics, com el que féu G. Alföldy per a les inscripcions de 
Venetia i Histria (1984) i també el volum L’officina epigrafica romana, que 
han editat A. Donati i G. Poma el 2012. coneixem arreu el nom d’un 
bon nombre d’artesans, però hem de reconèixer que menys abundosos en 
epigrafia romana, en comparació amb la grega, són els epígrafs que ens 
documenten l’autoria d’una determinada producció, mantinguda per re-
gla general en l’anonimat i sempre amb l’inconvenient d’haver d’esbrinar, 
quan apareix un nom, si es tracta en realitat de l’artesà, del propietari del 
taller, del comitent o del destinatari. Les inscripcions musives són les més 
abundants en aquest terreny i han estat recopilades en un meritori vo-
lum per M. Donderer (Die Mosaizisten der Antike und ihre wirtschaftliche 
und soziale Stellung [Erlangen, 1989]). A casa nostra, j. Gómez Pallarès ha 
aprofundit en aquesta línia de recerca, tot oferint volums compiladors de 
què parlarem més endavant.

Entrem aquí en l’àmbit de la vida privada i quotidiana, que l’epigrafia 
ens permet entrellucar en casos comptats, atès que moltes vegades es trac-
ta d’inscripcions efímeres, no destinades en principi a ressistir el pas del 
temps, amb alguna excepció, com són els calendaris. Dintre de les efíme-
res, tenim els suports de fusta, que en l’arqueologia mediterrània acostu-
men a desaparèixer, però, en canvi, en condicions d’humitat, es conserven 
íntegrament. Quantes informacions sobre el dia a dia de la vida en un 
campament romà ens han proporcionat les tauletes de Vindolanda! Recor-
dem una de les més famoses, la invitació a una festa d’aniversari escrita per 
clàudia Severa l’estiu de l’any 103 o 104 dc.

En aquest aspecte, són per a nosaltres una mina d’informació les ciutats 
sepultades pel Vesuvi l’any 79 dc: grafits, inscripcions pintades, tabellae 
ceratae… ens deixen tafanejar sobre aspectes que les inscripcions monu-
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mentals, més impactants, no ens permeten copsar; tenim ara un volum 
recent que aplega les Inscriptiones parietariae, CIL IV, suppl. 4.1. com po-
dríem viure, quasi en directe, una campanya electoral si no fos pels cartells 
de Pompeia? N’hi ha prou de fer una ullada a les aportacions del llibre 
editat per M. corbier i j. P. Guilhembet el 2011, L’écriture dans la maison 
romaine.

cal assenyalar, per acabar, la inauguració de nous museus epigràfics i la 
proliferació, al marge del CIL, de nombrosos corpora nacionals, regionals 
i locals que es complementen amb publicacions de conjunts dipositats en 
museus i altres institucions. Els museus epigràfics tenen una llarga tradició, 
des d’aquell que organitzà a Verona Scipione Maffei, obert encara avui en 
dia, sobre els quals ha centrat l’atenció I. calabi Limentani (2010) en l’es-
tudi que ja hem recordat en tractar de la historiografia. També cal pensar 
que el col·loqui borghesi del 1983 es dedicà a Il Museo Epigrafico (Faen-
za 1984) i que al xIII congrés Internacional d’Epigrafia Grega i Llatina 
d’Oxford del 2007 (british Academy 2012) hi hagué una secció titulada 
Display and Pedagogy. Hem de destacar l’esforç de les Inscriptiones Italiae 
i dels Supplementa Italica, a més de la sèrie Tituli, tot plegat dirigit per S. 
Panciera, que organitzà, el 1997, amb motiu del congrés Internacional 
d’Epigrafia Grega i Llatina de Roma, la presentació del Museo Epigrafico 
al Museo Nazionale delle Terme, un equipament de la més alta qualitat, 
que disposa des del 2012 d’un esplèndid i voluminós catàleg. Poc anys des-
prés, seguí l’organització valuossísima de la galeria lapidària dels museus 
capitolins programada per A. Mura i realitzada per D. Velestino. 

Sense desig d’exhaustivitat sinó de posar de manifest la bona resposta que en 
molts països s’ha donat a la necessitat sentida pels epigrafistes d’aplegar els 
materials, davant la dispersió de les publicacions i el risc de pèrdua de peces 
isolades, volem esmentar alguns dels reculls sobre àmplies zones de l’Imperi, 
deixant de banda corpora més concrets, que al llarg del segle xx s’han anat fent, 
començant per les inscripcions de l’àsia Menor aplegades per l’Acadèmia de 
Viena; les inscripcions llatines de l’àfrica, per R. cagnat i altres, el 1923; 
d’Argèlia, per S. Gsell (1922) i, després, per H. G. Pflaum (1957); del Mar-
roc, per L. chatelain (1942) i j. Gascou (1982); de Tunísia, per A. Merlin 
(1944); de la Tripolitània, per j. M. Reynolds i j. b. Ward-Perkins (1952); de 
les Tres Gàl·lies, per H. Wuilleumier (1963); les d’Hongria, per L. barkóczy, 



40

A. Mócsy i j. Fitz (1972-1991); les de l’antiga Iugoslàvia a càrrec d’A. i j. 
Sasel, a partir del 1963 fins al 1986; les de britània, per R. G. collingwood 
i D. H. Wright (1965); de bèlgica, per A. Deman i M. T. Raepsaet-charlier 
(1985); de bulgària, per b. Gerov (1989); de Romania, amb els tres volums 
Inscriptiile Daciei Romane editats a bucarest entre el 1975 i el 1980. Suïssa 
disposa d’un compendi més escolar però impecable de G. Walser (1979-
1980) i els francesos han emprès la recopilació segons els límits provincials 
antics amb sèries que disposen de nombrosos volums indispensables: Narbo-
nesa (ILN), Aquitània (ILA), Lionesa, segons el projecte presentat a la taula 
rodona del 1990 (publicada el 1992), que endega F. bérard.

Epigrafia hispànica

Si bé ja hem fet algunes pinzellades sobre el que pot aportar l’epigrafia al 
coneixement de la Hispània romana, ara cal que ens centrem en quina 
ha estat la gènesi i el desenvolupament i quines les vies principals per on 
transita l’estudi de les inscripcions a la península Ibèrica. 

La història de l’epigrafia romana hispana no difereix en les línies generals 
del conjunt de les altres províncies de l’Imperi; presenta, però, singularitats 
importants i una clara diferenciació entre Citerior i Ulterior, a més d’una 
de concreta entre Lusitania i Baetica.

Les fonts d’informació de què disposem són normalment compiladores, per 
la qual cosa a vegades és fa difícil adonar-se d’aquesta diferenciació. La infor-
mació més completa que tenim prové, naturalment, de la bètica i de la zona 
costanera de la Tarraconense. cal distingir, a més, el caràcter mixt d’aques-
ta informació entre viatgers i erudits, i més tard repertoris generals. Hem 
d’agrair a x. Espluga que hagi volgut comentar amb nosaltres el contingut 
de les pàgines següents i també les puntualitzacions que, generosament, ens 
ha proporcionat. cal parar esment que, com passa en altres països, l’interès 
per la recerca historiogràfica sobre els orígens dels estudis i les col·leccions 
d’epigrafia ha experimentat un fort impuls a partir de la darrera dècada del 
segle xx i es manté amb força en l’actualitat, com intentarem reflectir en 
les referències que, forçosament, representen només una selecció. Aquest 
interès també es manifesta clarament en el camp, més general, de l’arqueo-
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logia, com es pot veure en el volum Arqueología, coleccionismo y antigüedad. 
España e Italia en el siglo xix (2006), en què té també el seu lloc l’epigrafia.

Una bona història de l’epigrafia hispana és encara la introducció d’E. Hüb-
ner al CIL II, que ha estat represa per G. González en el seu magnífic llibre 
de l’any 2013 sobre els corpora i manuscrits hispànics dels segles xv i xvi, 
que ja hem esmentat. La tradició de l’epigrafia romana al Renaixement. Pa-
trimoni bibliogràfic català és el titol d’un bon estudi d’A. Guzmán (2008). 
Per als segles xvi i xvii, són fonamentals els treballs diversos d’H. Gimeno, 
que toquen figures clau, com el comte de Guimerà, ciríac d’Ancona, ja-
copo Strada i jerónimo zurita. Més curta i sintètica, ben útil però, és la 
visió que contenen les primeres planes dels Fundamentos de epigrafía latina, 
coordinats por j. Andreu (2009). 

La col·lecció de Marcanova, que beu de ciríac d’Ancona, conté exemples 
hispans, falsos. Seguint una denominació tradicional, ja superada, posem da-
munt la taula l’arquetip d’una col·lecció hispana que Hübner denominà An-
tiquissimus i que es troba recollida a Ferrarini, que, recordem, fou el primer a 
aplegar material autèntic d’Hispània en la seva tercera recopilació epigràfica 
(1492-1493), que ha rastrejat x. Espluga en dues ocasions consecutives, to-
tes dues el 2009. El pas següent ve donat per la Sylloge, que fou coneguda 
com Antiquus i és l’arquetip de Sanutus, Sieder, Apianus, Peutinger i una 
part de choler. No ens hi allarguem més perquè et tema ha estat clarament 
exposat en dos capítols per G. González, en què aquest autor reivindica les 
figures de Francesc Vicent i Pere Miquel carbonell, de la qual cosa també 
s’ha ocupat recentment x. Espluga en el volum que tracta d’El Imperio y las 
Hispanias de Trajano a Carlos V (2014). A aquests dos personatges caldria 
afegir l’humanista jeroni Pau, l’obra del qual ha estat editada per M. A. Villa-
longa (1986) i estudiada per x. Espluga (Studia Philologica Valentina, 2011).

Naturalment, Espanya no fou aliena a l’obra de Smet, motiu pel qual la 
seva Sylloge conté pràcticament tot el material que esmentem. Sembla, 
doncs, que Onofrio Panvinio es limità a saquejar Martinus Smetius.

No se sap ben bé de qui rebé informació, a mitjan segle xvi, Rambertus, 
un venecià que enriquí notablement la col·lecció hispana amb una obra 
que conté unes 340 inscripcions. Gaspar de castro, beneficiat de Ledesma, 
canonge de Salamanca i després cardenal de la Santa croce a Roma, recollí 
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una abundosa documentació que passà a Antoni Agustín, arquebisbe de 
Tarragona, i a Iohannes Metellus a través de Talavera.

La col·lecció de Iacobus Strada és ja ben important, com ho és també la de 
l’esmentat Iohannes Metellus, que reuneix el que aplegaren Luis Lucena, 
juan Armengol, en part Antoni Agustín i Alfonso Talavera.

A Espanya, la Crónica de Florián de Ocampo, continuada per Ambrosio de 
Morales, augmentà el nombre d’inscripcions, a més de les que d’Ocampo 
deixà en una col·lecció manuscrita. correspon a juan Fernández Franco la 
còpia manuscrita que més va circular d’inscripcions de la bètica, de la qual 
conservem un nombre molt important d’exemples en els diferents fons 
manuscrits hispànics.

Aldo Manucio reuní, per la seva part, a mitjan segle xvi una important 
col·lecció hispànica. I hem de tornar a destacar en aquest segle la figura 
d’Antoni Agustín i el seu cercle de relacions, entre les quals destaca Schott, 
d’on sorgirà una bona part de la informació epigràfica que surt d’Espanya; 
jerónimo zurita es troba també entre aquestes relacions. Al llarg de tot el 
segle xvi enlluerna la gran figura d’Antoni Agustín, que mantingué con-
tactes continuus amb humanistes italians (Panvinio, entre ells) i que amb 
la seva obra Diálogos de medallas, inscripciones y otras antigüedades marcà 
un abans i un després en els estudis epigràfics, tal com han rastrejat amb 
encert j. carbonell i H. Gimeno. De la seva figura en el marc de bolonya i 
de l’antiquària del 1500 se n’han ocupat molt recentment S. de Maria i M. 
Parada (2014) en el volum que ells mateixos han editat sobre l’Imperi i les 
Hispànies de Trajà a carles V, al qual ens hem referit més amunt.

Poca repercussió va tenir l’edició, el 1596, de les Inscriptiones veteres in His-
pania repertae, d’A. Occo. I un capítol a part mereixeria la història de les 
falsificacions, en què destaca jerónimo Román de la Higuera, per bé que 
Pirro Ligorio no va deixar tampoc d’afectar Espanya. Aquest capítol, però, ja 
ha quedat en bona part molt ben escrit d’ençà la tesi de G. González (2011) 
i del volum Epigrafía hispánica falsa del primer Renacimiento español (2012).

Portugal té les seves figures en Achilles Statius, encara no ben estudiat, i en 
André de Resende. Entre els viatgers cal destacar Mariangelo Accursio, que 
es passejà per Espanya el primer terç del segle xvii, i Nicolau Mamerano 
per al segon terç.
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No fa pas gaire va tornar a la llum el Codex Valentinus, col·lecció formada 
per la documentació recollida pel comte de Guimerà al segle xvii i que 
posa en clar —Hübner confessa no haver pogut treure’n tot el suc— una 
part molt important de la història de l’epigrafia espanyola fins al segle xvii 
(Gimeno 1997).

j. j. Escalíger recollí un abundós material amb què es compongué després 
el Thesaurus de jan Gruyter, referència universal de l’epigrafia hispànica 
fins a la col·lecció de Muratori, ja a mitjan segle xviii. En aquest segle 
cal assenyalar a Espanya les figures de Francisco Pérez bayer, d’Enrique 
Flórez, del marquès de Valdeflores, del Luís josé Velázquez de Velasco, i 
del falsari “genial” cándido María de Trigueros. I encara cal afegir-hi les 
figures d’Antonio Ponz i juan Francisco Masdeu, que, amb els germans 
Villanueva, donaran pas a un segle xix de gran importància en què la Real 
Academia de la Historia, fundada el 1738, exerceix un liderat indiscutit, 
amb projectes duts a terme per acadèmics tan notables com josé cornide, 
els viatges del qual, conservats en el riquíssim fons documental de l’Acade-
mia, van ser aplegats de manera exemplar per j. M. Abascal i R. cebrián 
l’any 2009.

Arribats en aquest punt, cal destacar la tasca que uns quants estudiosos, 
acadèmics o no, duen a terme per tal de publicar i estudiar convenient-
ment els documents que es refereixen a les antiguitats i que van sent pun-
tualment publicats per la Real Academia. En aquest sentit esmentem els 
volums que j. M. Abascal ha dedicat a l’edició crítica del manuscrit d’Am-
brosio de Morales (2012) i el que ell mateix, amb R. cebrián, consagraren 
als Manuscritos sobre Antigüedades (2005). j. Miranda, H. Gimeno i E. 
Sánchez han editat un llibre que, amb el seu títol, no podem estar-nos de 
recordar: Emil Hübner, Aureliano Fernández-Guerra y la Epigrafía de His-
pania. Correspondencia 1860-1894 (2001). Per a catalunya, j. Remesal, 
A. Aguilera i Ll. Pons editaren el fons de la Comisión de Antigüedades de la 
Real Academia e la Historia. Cataluña, catálogo e índices (2000), amb una 
edició catalana que es publicà a barcelona el 2002.

Al seu torn, des de la biblioteca Nacional de Madrid, M. R. Hernando So-
brino, va editar l’any 2009 els Manuscritos de contenido epigráfico, essencial 
per a la nostra ciència.
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Les inscripcions hispanes varen quedar integrades en la història amb les 
obres de ceán bermúdez, el Diccionario de cortés i López o el Diccionario 
estadístico de Pascual Madoz; d’aquí al primer volum del CIL II, dedicat a 
Hispània per E. Hübner, restava un curt camí per recórrer.

Hem de destacar la complexa xarxa d’informadors i de relacions del savi 
alemany, entre les quals sobresurt la figura capdavantera del pare Fidel 
Fita, que, des de la direcció de la Real Academia de la Historia i des del seu 
Boletín, mostra un alt nivell en els estudis epigràfics, combinats amb una 
prodigiosa erudició que el situen a l’altura dels millors especialistes del se-
gle xx (j. M. Abascal, Fidel Fita. Su legado documental en la Real Academia 
de la Historia, 1999).

Fins aquí els precedents dels estudis epigràfics actuals a Espanya. L’esforç, 
no només alemany, abocat al CIL II, sembla que va esgotar la iniciativa 
epigràfica fins ben entrat el segle xx per resorgir en les dècades dels anys 
quaranta i cinquanta sota l’impuls de j. Mallon (1952), T. Marín (1950) i 
j. M. de Navascués (1953). Tanmateix, l’epigrafia jurídica comptava amb 
una gran figura: A. d’Ors (Epigrafía jurídica de la España romana, 1953) i 
assoleix un desenvolupament força notable acomboiat pel renaixement de 
l’epigrafia de la seva mà i de la de bouza brey a Galícia (1942).

Als anys cinquanta, amb l’estímul innegable d’A. García y bellido, comen-
cen a confegir-se corpora provincials i locals, dels quals tenim una puntual 
referència en cròniques presentades als congressos internacionals d’epigra-
fia, a càrrec d’Álvaro d’Ors, primer, i de carmen castillo, a continuació. 
Útils i de fàcil maneig són les Inscripciones latinas de la España Romana de 
j. Vives (1971-1972), però es feia palesa la necessitat d’un nou suplement 
del CIL II, atès el gran nombre de noves troballes que tripliquen de llarg el 
nombre d’inscripcions recollides en els dos volums publicats per E. Hüb-
ner. Finalment, l’Acadèmia de berlín tirà endavant la tasca tot confiant-la 
a la comissió d’Epigrafia i Història Antiga de l’lnstitut Arqueològic Ale-
many amb seu a Munic. Les feines premilinars i la primera recollida feren 
necessària una nova edició del CIL II, no la redacció d’un suplement.

L’editio altera del CIL II constitueix un repte immens en què participa 
un nodrit grup d’espanyols, alemanys, francesos i fins i tot un americà. 
Les publicacions preliminars constitueixen una àmplia bibliografia, ja que 
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les publicacions provincials dels últims temps han preparat el terreny de 
la nova edició del CIL II. Una visió ràpida d’aquestes obres es pot veure 
als Fundamentos de epigrafía latina, esmentats més amunt (pp. 639-645). 
D’aquesta manera, catalunya, Galícia i Andalusia disposen de les seves res-
pectives sèries; províncies com Alacant, Albacete, burgos, càceres, Guada-
lajara, Lleó, Palència, Salamanca, Saragossa, Segòvia, Sòria, Terol, València, 
disposen d’un volum que aplega les troballes epigràfiques de cadascuna de 
les àrees, d’un valor desigual, depenent, naturalment, de l’autor que hagi 
dut a terme la tasca. Uns altres conjunts d’inscripcions que voldríem si més 
no esmentar són els de les balears, amb un volum compilador del 1965 
—i dos més, un per a Eivissa (1988) i un altre per a Menorca (1995)—, 
Espanya central (1992), La Rioja (1980 i 1986), cantàbria (1976 i 1998), 
Astúries (1985, 2a ed.), Múrcia (1971), cartagena (1997), Sagunt (1980 
i incloses ja a CIL II2/14 fasc. 1), Baelo Claudia, bolonia, cadis (1988), 
Saetabis, xàtiva (1994) i badajoz, on la ciutat d’Augusta Emerita, Mèrida, 
és el gran centre, però també té valuoses troballes epigràfiques disperses, 
aplegades recentment (2013).

També volem al·ludir als repertoris que tracten d’un tipus que a Hispà-
nia troba les seves especificitats. Ens referim al món de les esteles, que 
Lara de los Infantes va aplegar ja el 1974 i les dels convents caesaraugus-
tà i clunienc, el 1978. A Portugal, esmentem els corpora de Conimbriga, 
condeixa-a-Velha (1976), i el del conventus Pacensis (1984). cal destacar, 
tanmateix, exemples previs a la preparació del nou CIL II que marcaren 
un nivell i una metodologia, com el corpus d’inscripcions de barcelona de 
S. Mariner (1973) i el de les de Tarraco de G. Alföldy (1975), que ara es 
veuen ampliades i reestudiades en els fascicles 2-4 del CIL II2/14; Géza 
Alföldy vingué a presentar el segon a Tarragona mesos abans de la seva 
sobtada mort; el tercer es publicà el 2013, quan feia un any que ens havia 
deixat, i el quart, que deixà enllestit, està a punt de sortir. El seu mestratge 
és inigualable.

cal reconèixer un gran mèrit en la tasca que han dut a terme Géza Alföldy 
i Armin U. Stylow. Gràcies a la seva tenacitat i impuls, han vist la llum cinc 
fascicles entre el 1995 i el 2013, i n’hi ha d’altres en preparació. I es troba 
en la seva darrera etapa de redacció el fascicle dedicat al conventus Carthagi-
niensis, que G. Alföldy preparava amb gran entusiasme amb j. M. Abascal 
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i que a hores d’ara està en la recta final de l’edició amb les troballes espec-
taculars de Segobriga que han estat donades a conèixer puntualment, amb 
un volum de conjunt de j. M. Abascal, G. Alföldy i R. cebrián publicat 
recentment (2011); G. Alföldy continua oferint-nos encara nous treballs, 
però sempre ens mancarà la seva presència.

Diverses iniciatives s’han anat incorporant en aquest conjunt de treballs. 
Marcà una fita important la taula rodona organitzada per R. étienne a 
bordeus l’any 1981, titulada Épigraphie Hispanique. Problèmes de méthode 
et d’édition, en què s’intentà fer un balanç i una reflexió en profunditat. 
Precisament en les actes, publicades el 1984, A. U. Stylow féu un balanç de 
la inciativa del nou CIL II. Era una taula rodona ben oportuna i en la línia 
de R. étienne, impulsor decidit dels estudis epigràfics hispànics des del 
centre Pierre Paris, antecessor de l’actual Institut Ausonius, que continua 
igualment amb una decidida vocació vers Hispània.

La renovació metodològica en l’àmbit espanyol es va deixar anar sentint i 
la manca d’un element informatiu, com va ser en el seu moment Hispania 
Antiqua Epigraphica, ha estat suplida desde l’any 1989 per Hispania Epi-
graphica, que, a les acaballes del 2014, ha arribat al volum 19, que aplega 
les novetats de l’any 2010; Hispania Epigraphica té la millor base de dades 
en línia espanyola, com hem esmentat en parlar de les xarxes internacio-
nals. A Portugal, cal destacar l’esforç fet des de la Universitat de coim-
bra amb j. d’Encarnaçao al capdavant, en publicar de manera regular el 
Ficheiro Epigrafico, que, en acabar el 2014, ha arribat al número 124, i que 
disposa dels llocs web següents: http://www.uc.pt/fluc/iarq/pdfs/Pdfs_FE/
FE_124_2014 i http://www.uc.pt/fluc/iarq/pub_online/

L’epigrafia jurídica de la bètica ha aportat un material de primeríssima 
categoria amb una incidència i un ressò que depassen llargament l’interès 
provincial; ens refereim a les troballes de plaques de bronze com la Tabula 
Siarensis, la Lex Irnitana o la nova taula de la llei d’Osuna, publicada el 
2006 per A. caballos. Hem de recordar l’esforç esmerçat per j. González 
(1986 i 1990) i, també, de nou, hem d’esmentar A. d’Ors, que realitzà 
una síntesi, el 1986, de les lleis flàvies hispanes buscant un arquetip. A tot 
això s’hi suma una insòlita sèrie de còpies del senatconsult de calpurni 
Pisó, absolutament excepcional, del qual es donà una primera notícia al 
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congrés Internacional d’Epigrafia Grega i Llatina de Nimes el 1992. W. 
Eck i A. caballos n’han fet dues edicions, no exactament iguals, en castellà 
i en alemany, amb una presentació dels bronzes per part de F. Fernández.

Fora ja de la bètica, cal anar a l’Aragó per localitzar bronzes jurídics excep-
cionals, entre els quals destaquen les troballes de botorrita, objecte de rei-
terats estudis per part de M. i F. beltrán. Aquest darrer ha donat a conèxer 
amb tot detall el bronze d’Agon al Journal of Roman Studies del 2006. Tam-
bé cal destacar les troballes, absolutament excepcionals del NO hispànic, 
que posen damunt la taula noves dades, tan sorprenents com la nova pro-
víncia Transduriana, esmentada en l’edicte del bierzo o el conventus Arae 
Augustae, totalment desconegut dins la nova tabula hospitalis del NO. Una 
altra sorpresa la va proporcionar l’esment de la província d’Hispània supe-
rior en un pedestal de Lavinium (Pratica di Mare, Itàlia), que va permetre a 
Géza Alföldy establir una bipartició d’Hispania Citerior en Hispania Nova 
Citerior i Callaecia en temps de caracal·la.

La prosopografia ha experimentat un salt qualitatiu important gràcies a 
treballs sobre la bètica, com els de c. castillo (1965, 1975) o també els 
de la Hispània visigòtica de L. A. García Moreno (1974). De gran mèrit i 
utilitat són els dos volums que A. caballos dedicà el 1990 a la prosopogra-
fia senatorial d’Hispània, dintre d’una línia d’investigació que no ha deixat 
de conrear amb constància. També serà important, quan es publiqui, la 
memòria confegida a bordeus per M. Navarro, Perfectissima Femina: Les 
femmes et le pouvoir en Hispanie romaine. Pel que fa a la prosopografia de 
la Hispània tardana, ha trobat un bon estudiós en la figura de j. Vilella. 

Si entrem més concretament en els estudis dels càrrecs i de l’administració, 
cal dir primer que els funcionaris foren objecte de successives aproximaci-
ons per part d’A. balil (1960, 1961, 1964 i 1965); els magistrats munici-
pals han estat tractats en síntesi en el llibre de L. A. curchin del 1990 i, per 
actualitzar-ne els continguts, des de la Universitat del País basc s’organitza-
ren unes jornades d’estudi el 2011, Magistrados locales de Hispania, amb les 
actes editades per E. Ortiz de Urbina el 2013. Els governadors d’Hispània 
així com els flamines de la província d’Hispània citerior han estat reco-
llits per G. Alföldy (1969, 1973). Pel que fa a l’admistració provincial, P. 
Ozcáriz s’ha centrat en la província d’Hispània citerior durant l’Alt Imperi 
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(2013). Molt recent també és el volum Senados municipales y decuriones en 
el Occidente romano, editat per E. Melchor Gil, A. D. Pérez zurita i j. F. 
Rodríguez Neila (2013). 

La informació epigràfica com a font de coneixement de la vida i organització 
de les comunitats ciutadanes ha estat utlitzada amb resultats molt positius 
des del llibre clau de H. Galsterer del 1971. Pel que fa a l’evergetisme, E. 
Melchor l’ha anat estudiant des del 1994 i, segons el seu article del 2009, 
publicat en el volum, amb quatre aportacions més ben interessants, que porta 
precisament per títol Hispana y la epigrafía romana, cuatro perspectivas, im-
plica també les dones. També diverses reunions científiques s’han dedicat a 
l’epigrafia per al coneixement del marc ciutadà; recordem la que organitzà la 
casa de Velázquez sota el títol Cité et communauté civique en Hispania, publi-
cada el 1993, i la que es dugué a terme a Lugo el 2013 sobre Las ciudades del 
poder en Hispania. Pel que fa a la distribució conventual, a més de la sorpresa 
del conventus Arae Augustae, que ja hem esmentat, el llibre fonamental per 
a la Hispània citerior és el de P. Ozcáriz (2006). com a estudi recent sobre 
l’adscripció dels ciutadans romans a les tribus de la Hispània Tarraconense, 
disposem, des de l’any 2012, del volum de D. Fasolini, que també confegí 
una de les cuatro perspectivas a què hem al·ludit en aquest mateix paràgraf.

Un tema que ha estat conreat de manera intensa en els darrers temps és 
el de les elits, que ha estat tractat contínuament pel grup d’investigació 
ORDO (Oligarquías Romanas de Occidente) amb professors de les uni-
versitats d’Alcalá de Henares, còrdova, Navarra i Sevilla que van publicar 
diversos volums imprescindibles entre el 1999 i el 2012. També des de 
l’Institut Ausonius de bordeus, M. Navaro i S. Démougin varen editar 
el 2001 Élites hispaniques. Per tancar les contribucions essencials, hem de 
d’esmentar el volum de S. Panzram, Stadbild und Elite (2002), i el que edi-
tà ella mateixa, Städte im Wandel (2007), que recull els treballs del congrés 
celebrat a Hamburg el 2005.

La societat romana és la meta d’importants estudis a partir de l’epigrafia, 
com bé ha mostrat G. Alföldy, segons hem recordat més amunt. Disposem 
dels treballs de j. F. Rodríguez Neila per a la societat bètica (1981) i, per a 
Alacant, de l’obra de L. Abad (1984). Molt interessant fou la comparació 
entre la societat de tres ciutats de la costa mediterrània, Barcino, Tarraco i 
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Saguntum, que confegí G. Alföldy el 1984 i el repàs a mil anys de cultura 
epigràfica que ell mateix ens oferí (2011). No manquen des de fa dècades 
estudis sobre esclaus i lliberts (j. Mangas, 1971; j. M. Serrano, 1988, i el 
volum col·lectiu, Esclavos y semilibres en la Antigüedad clásica, del 1989) i 
sobre les associacions populars, com el de j. Santero (1978). Un corpus 
d’inscripcions esportives fou elaborat per P. Piernavieja (1977). Un volum 
amb aportacions molt variades i consistents és el del 2003, que recull les 
actes de la taula rodona de Madrid de l’any 2000, Epigrafía y sociedad en 
Hispania durante el Alto Imperio: estructuras y relaciones sociales.

La tipologia monumental s’estudia progressivament. En aquest camp hem 
de destacar les aportacions de G. Alföldy (1979), j. beltrán Fortes (1988), 
j. N. bonneville (1981, 1984), j. Edmondson (2006), G. Gamer (1988), 
R. Portillo et al. (1985) i d’A. U. Stylow (1985). A vegades s’han celebrat 
congressos monogràfics sobre alguns tipus en concret, com va ser el cas 
del que se celebrà a Uncastillo el 2010 sobre Las cupae hispanas (actes del 
2012). Podem també esmentar el recull de mil·liaris que per a la Tarraco-
nense féu j. Lostal Pros (1992) i que són revisats per M. Schmidt de cara a 
la publicació del volum xVII del CIL. Un cas excepcional dintre de l’Im-
peri romà el constitueix els agrupaments de mil·liaris a la zona de la fronte-
ra hispanoportuguesa, que han estat aplegats i gelosament “perseguits” per 
A. Rodríguez colmenero.

Una línia que a Hispània ha donat molt de joc ha estat la recerca de les 
inscripcions sobre grans monuments públics amb litterae aureae, lletres de 
bronze daurat. L’aqüeducte de Segòvia ha estat una pedra de toc a partir 
primer del treball d’A. blanco (1977) i sobretot després dels estudis de G. 
Alföldy (1992, 1997 i 2010) que també tractà les inscripcions de l’arc de 
Medinaceli (j. M. Abascal i G. Alföldy 2002). Ara eminents especialistes 
com W. Trillmich (2013), A. V. Stylow i A. Ventura (2013) continuen 
treballant sobre aquesta mena d’inscripcions.

Una recerca molt constant, des de la Universitat Autònoma de barcelona 
(mitjançant el LEMLA, Laboratori per a l’Estudi dels Materials Lapidis 
a l’Antiguitat) i des de l’Institut català d’Arqueologia clàssica (IcAc, 
Unitat d’Estudis Arqueomètrics), ha estat l’anàlisi del suport petri de les 
inscripcions, des d’unes primeres analítiques de les inscripcions de Terrassa 
publicades el 1979 fins a les que es continuen fent en l’actualitat amb un 
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equip ben format de col·laboradors. Per avançar en el coneixement d’aques-
ta àmbit, s’ha anat aprofundint i fent passes de gegant en la recerca de les 
explotacions i en la determinació de materials lapidis a tot arreu de la pe-
nínsula Ibèrica i, naturalment, a casa nostra. S’ha prioritzat la investigació 
sobre pedreres, tècniques d’extracció i materials emprats en època romana 
amb la publicació de monografies diverses i, fins i tot, amb l’organització 
per part de l’IcAc a Tarragona l’any 2009 del Ix congrés Internacional 
ASMOSIA (Association for Study of Marbles and Other Stones in the 
Antiquity), en què es va fer palès davant la comunitat científica el progrés 
notabilíssim que s’havia produït en la identificació de materials petris, com 
es pot comprobar en el volum d’actes publicat el 2012. Pel que fa al món 
dels artesans que coneixem gràcies als testimonis epigràfics, és molt útil el 
llibret d’H. Gimeno del 1988. També, relacionada amb els materials, els 
tipus i els artesans, hi ha la qüestió de la identificació dels tallers epigràfics 
(G. Alföldy 2012), tasca que continua D. Gorostidi a l’IcAc, Institut que, 
a més, té com a línies de recerca, les produccions artístiques i les ciències de 
l’antiguitat, entre les qual l’epigrafia ocupa un lloc preeminent.

L’aplicació de l’epigrafia en la topografia urbana ha mostrat excel·lents re-
sultats en el cas de còrdova de la mà d’A. U. Stylow (1982-1983) i també 
per determinar propietaris de les zones rurals i urbanes, posant en conexió 
les inscripcions lapidàries amb les amfòriques, com ha estat fet a l’ager 
Tarraconensis per D. Gorostidi i P. berni (2010). Tampoc no s’ha deixat de 
banda el concepte paisatge epigràfic, que introduí G. c. Susini, com hem 
dit més amunt; n’és un exemple el col·loqui organitzat per la Universitat 
de cantàbria que tingué lloc a Santander el 2013, amb les actes publicades 
el mateix any.

L’onomàstica romana a hores d’ara encara espera un treball de conjunt 
aprofundit, però per sort disposem de l’índex, molt manejable, fet per j. M. 
Abascal el 1994. L’antroponímia indígena ha estat objecte dels treballs de j. 
Palomar Lapesa (1957), j. Rubio (1959), j. Untermann (1965) i, sobretot, 
de M. L. Albertos (1966), que s’ha preocupat també de les cognationes i de 
les organitzacions suprafamiliars. Ara disposem per a catalunya de l’obra de 
N. Moncunill sobre Els noms personals ibèrics en l’epigrafia antiga de Catalu-
nya (2010). Pel que fa a l’onomàstica grega, és útil el repertori d’A. Lozano, 
Die griechischen Personennamen auf der iberischen Halbinsel (1998).
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Molt interessants per conèixer les relacions entre comunitats indígenes i, 
en un nivell més privat, les relacions entre els individus, són respectiva-
ment les taules de bronze del NO i les tesserae d’hospitalitat a què ha dedi-
cat reiteradament la seva atenció F. beltrán.

El reflex religiós en l’epigrafia ha estat força explotat, tant pel que fa a Es-
panya com a Portugal. El simposi del 1979 La Religión romana en Hispania 
en fou una mostra evident i han tingut un considerable ressò els dos col-
loquis sobre Culte i Societat, celebrats, el primer, a Tarragona el 1988 i, el 
segon, a Sintra el 1995. El llibre fonamental de R. étienne sobre el culte 
imperial publicat el 1958 i reimprès el 1974 es va superant, però manté 
la seva validesa com a estudi de conjunt; aquesta és una línia que, com en 
altres països, s’ha anat treballant amb interès i constància, com ho demos-
tra el congrés de Mèrida del 2006, publicat l’any següent amb el títol de 
Culto imperial: política y poder. Al seu torn, les religions indígenes s’han 
beneficiat a Portugal de les aportacions clàssiques de j. Leite de Vascon-
celos a cavall dels segles xix i el xx, de j. d’Encarnaçao (1975) i del volum 
més recent Religioes da Lusitania (2002). A Espanya podem esmentar les 
contínues i incessants contribucions de j. M. blázquez (1975, 1983, 1986) 
i el fet que la religió pirenenca hagi despertat l’interès de j. Gorrochategui 
(1984). La religió domèstica té un esplèndid volum en l’obra de M. Pérez 
(2014), i el món de la màgia, segons els testimonis epigràfics, troba el seu 
principal conreador en la figura de F. Marco. Un llibret meritori és el d’A. 
Pérez sobre La religión en el occidente de Cataluña en época romana (1993).

Pel que fa a l’exèrcit, A. García y bellido i A. balil obriren les línies de recer-
ca modernes, que han estat conreades per L. Roldán amb la seva tesi global 
publicada a Salamanca el 1974, amb un reforç decidit de P. Le Roux amb 
L’armée romaine en Espagne d’Auguste à Dioclétien (París, 1982). Aquesta és 
una qüestió en què l’epigrafia comparteix més protagonisme amb l’arqueo-
logia, sobretot quan es tracta de documentar la participació de l’exèrcit en 
la construcció de grans obres públiques. La línia d’estudi, amb forta base ar-
queològica i suport de l’epigrafia, segueix vigent amb molts estudiosos espa-
nyols que hi dediquen els seus esforços a Espanya i a França, principalment, 
amb una força renovada. En són una prova fefaent els congressos d’arque-
ologia militar romana a Hispània (Segòvia,1998, i Lleó, 2005). També a 
Segòvia l’any 2001 se n’organitzà un altre que estenia l’àmbit d’estudi a Eu-
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ropa. Totes aquests inciatives prepararen el camí per tal que, per primera ve-
gada, tingués lloc a Espanya el 2006 el xx congrés Limes d’estudis sobre la 
frontera romana, una gran trobada periòdica internacional que normalment 
té lloc als països fronterers del món romà; en aquesta ocasió, s’edità també 
el 2006, en castellà i en anglés, una guia arqueològica de l’exèrcit romà a 
Hispània. Les Actes de Limes xx les publicaren A. Morillo, N. Hanel i E. 
Martín, com a editors, el 2009, en tres volums com a annexos de la revista 
Gladius, que és la revista espanyola de referència per a les qüestions militars 
i d’armament. Sobre aquesta darrera qüestió, F. Quesada s’ha convertit en el 
gran especialista indiscutible. A catalunya, des de l’àrea d’Història Antiga 
de la UAb es fa una gran tasca amb reunions periòdiques que es veuen pu-
blicades, com la taula rodona del 2005, publicada a Oxford el 2006 (War 
and Territory in the Roman World). A França, l’Institut Ausonius organitzà 
el 2010 el col·loqui internacional La guerre et ses traces. Conflits et societés en 
Hispanie à l’époque de la conquête romaine (IIIe-Ier s.a.C.), del qual aplegaren 
els textos F. cadiou i M. Navarro, publicats el 2014.

La informació que per a l’economia d’Hispània es pot extreure dels tex-
tos inscrits és de gran valor, com es pot veure en el llibre d’E. W. Hayley 
(1991) i com es pot deduir del material amfòric de la bètica, que ha per-
mès a j. Remesal afrontar la qüestió de l’annona militaris i del comerç de 
l’oli. En aquest aspecte, el Monte Testaccio de Roma és un arxiu inestima-
ble i els seus tituli picti són una font d’informació extraordinària, estudiats, 
primer, per E. Rodríguez Almeida (1984, 1989) i, després, per j. Remesal 
i el seu equip, gràcies a les campanyes periòdiques que duen a terme i que 
han donat origen a sengles volums. 

Ha estat veritablement una iniciativa molt important la creació del cEI-
PAc (centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la An-
tigüedad clásica) a la Universitat de barcelona, un dels objectius del qual 
és dur a terme el corpus informatitzat d’epigrafia amfòrica amb més de 
20.000 registres.

En els aspectes lingüístics continua sent de molt profit l’estudi de j. car-
noy, Le latin d’Espagne d’après les inscriptions, del 1906, malgrat els treballs 
continguts en l’Enciclopedia Lingüística Hispánica i esforços més recents. 
Per a les inscripcions mètriques el tret de sortida el donà S. Mariner el 
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1952 amb el llibre Inscripciones hispanas en verso; quan feia cinquanta anys 
de la seva publicació, el 2002, es va celebrar un col·loqui internacional a 
Madrid. Gràcies a l’epigrafia s’ha pogut constatar que la literatura llatina és 
un corpus obert, segons diu el llibre editat per c. Fernández (1999). A ca-
talunya disposem del llibre de j. Gómez Pallarès del 2002 i de tota una sè-
rie de treballs: el volum sobre la Poesía latina sepulcral (2001), el monogrà-
fic de Studia Philologica Valentina 11 (2008), el titulat Literatura epigráfica. 
Estudios dedicados a Gabriel Sanders (2009) i reunions diverses han anat en 
paral·lel amb la confecció dels Carmina Latina Epigraphica provinciarum 
Hispaniarum (CIL xVIII, 2), dirigit per c. Fernández, j. Gómez Pallarès 
i j. del Hoyo; també accessible en línia castellà/anglès (www.clehispaniae.
com). Els Carmina Latina Epigraphica Hispanica han atret també l’interès 
d’un estudiós tan consagrat en la matèria com P. cugusi, segons es pot 
comprovar en el volum del 2012, que du aquest títol.

Mèrit també de j. Gómez Pallarès és el coneixement més acurat de les ins-
cripcions sobre mosaic d’Hispània, amb força articles i dos volums publi-
cats a Roma, l’un sobre les inscripcions no cristianes (1997) i l’altre sobre 
les cristianes (2002).

Un altre aspecte que ha avançat moltíssim és l’estudi de les primeres ins-
cripcions d’època republicana, que avançà amb pas decidit després de la ce-
lebració a Saragossa del congrés Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica 
en Occidente, celebrat el 1992 i editat per F. beltrán el 1995. Hem pogut 
veure l’increment i millor coneixement del material de manera conjunta 
gràcies al bon recull de b. Díaz (2008).

L’epigrafia cristiana ha experimenat un desenvolupament notable a Es-
panya. Als treballs capdavanters de j. Gudiol (1931) i de j. Serra Vilaró 
(1928, 1935) seguiren els de j. Vives, el llibre del qual, Inscripciones cris-
tianas de la España romana y visigoda, constitueix en la seva segona edició 
ampliada (1969) un punt fix de referència en aquest camp, que, no obstant 
això, necessita una actualització que ve de la mà dels volums del nou CIL 
II, tant pel que fa a les noves troballes com al coneixement més acurat de 
les peces. En aquell moment, l’Arqueologia cristiana de la España romana, 
de P. de Palol (1967), va servir no només com a complement arqueològic 
de la col·lecció de Vives sinó que en molts casos n’és la font principal. 
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L’obra d’E. Hübner, Inscriptiones Hispaniae Christianae (1871), ha notat 
amb força el pas del temps. 

Des de l’àrea d’Història Antiga del País basc, no es deixen de tractar les pri-
meres passes del cristianisme a Hispània, així es fa ben palès en el congrés 
del 1996, que editaren j. Santos i R. Teja el 2000, i també en la publicació 
del llibre de M. T. Muñoz García de Iturrospe, Tradición formular y litera-
ria en los epitafios latinos de la Hispania cristiana (1995). D’altra banda, les 
pisarres visigòtiques han merescut una atenció continuada per part de M. 
Gómez Moreno (1966), M. c. Díaz y Díaz (1966), A. M. Mundó (1971) 
i, ara com ara, l’especialista màxima n’és Isabel Velázquez de la Universitat 
complutense.

com a iniciatives de finals del segle xx que penetren en el xxi, volem es-
mentar la publicació a la Universitat de barcelona, a partir dels noranta, de 
la sèrie Sylloge Epigraphica Barcinonensis i la publicació de manuals d’epi-
grafia confegits per investigadors espanyols. En destacarem tres. El primer, 
cronològicament, molt complet des del punt de vista dels temes que tracta, 
és el de R. cebrián, Titulum fecit (2000), centrat, però, a les terres valen-
cianes. El segon, de caire molt escolar i pràctic, és el Vademecum de j. M. 
Iglesias i j. Santos (2002). I el tercer, el més complet i recent, és el que 
coordinà j. Andreu amb textos d’altres autors, tots ben sòlids, uns de més 
novells i altres de tan consagrats com A. Alvar (2009); ens hi hem referit 
en tractar dels temes historiogràfics.

En aquestes línies, volem posar de manifest que el panorama a casa nostra 
és força prometedor, malgrat que encara és lluny d’abordar tots els temes. 
Això obre un camp ben ampli i d’una gran riquesa: es triplica amb escreix, 
com hem vist, el contingut del CIL II d’E. Hübner, la qual cosa ocupa-
rà més d’una generació d’investigadors. Especialment des de les décades 
dels anys setanta i vuitanta han anat sortint força corpora provincials i de 
diverses autonomies, com hem esmenat, i s’han anat multiplicant les re-
unions internacionals sobre temes epigràfics que se celebren en diverses 
ciutats peninsulars. Seria massa feixuc fer-ne una llista exhaustiva; només 
volem deixar constància del fet i, pel seu caràcter recent i la significació de 
l’homenatjat, voldríem esmentar la celebració del congrés a Tarragona, el 
novembre del 2012, amb actes editades a càrrec de j. López el 2013, sota 
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el títol Tarraco Biennal. I Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. 
Govern i societat a la Hispània romana, novetats epigràfiques. Homenatge a 
Géza Alföldy, que va aplegar un bon estol d’il·lustres epigrafistes. 

L’homenatge al seu amic i col·lega, A. U. Stylow, també és una fita en la 
bibliografia epigràfica recent, amb el títol Espacios, usos y formas de la epi-
grafia hispana en épocas antigua y tardoantigua (Mèrida, 2009).

Per tancar aquest capítol, volem parar uns moments d’atenció en el que es 
coneix com a epigrafia preromana de la península Ibèrica, que no és pas tan 
preromana, en alguns casos, com es podria creure i que està en un període 
de larvada expansió.

Gràcies a M. P. de Hoz tenim ara en un sol volum les Inscripciones griegas 
de España y Portugal (2014), precedit per l’obra editada per ella mateixa i 
per G. Mora, El Oriente griego en la península Ibérica. Epigrafía e historia 
(2013). Abans, per a catalunya, disposàvem del llibre històric de M. Al-
magro sobre les inscripcions d’Empúries (1952) i del que es publicà a De-
brecen el 2002, L’epigrafia grega a Catalunya, d’I. canós, però ara les tenim 
totes exhaustivament recopilades i estudiades en un llibre que marca un 
abans i un després. Pel que fa a l’onomàstica, el recull d’A. Lozano (1998), 
que ja hem esmentat, aplega bàsicament els d’època romana, siguin escrits 
en grec o en llatí.

Pel que fa a les llengües hispàniques, els Monumenta que va recollir E. 
Hübner han quedat absolutament desfasats i els esforços continuats de 
M. Gómez Moreno, des dels anys vint del segle xx, o d’A. Tovar, des de 
la dècada dels quaranta, han donat els seus fruits. El corpus més complet 
el constitueixen els quatre volums dels Monumenta Linguarum Hispani-
carum, de j. Untermann, entre el 1975 i el 1997, amb un de cinquè, edi-
tat l’any 2000, que conté el diccionari de les inscripcions celtibèriques, a 
càrrec de D. S. Wodtko. és molt trist que j. Untermann ens hagi deixat 
no fa pas gaire, però, malgrat les dificultats, la seva deixebla M. I. Panosa 
continua treballant incansablement sobre l’epigrafia ibèrica de catalunya, 
amb un volum en premsa sobre les inscripcions ibèriques de la província 
de Tarragona i un altre de publicat a Vitòria el 1999 sobre La escritura 
ibérica en Cataluña y su contexto socioeconómico. Siglos V-I a.C., com a an-
nex de Veleia de la Universitat del País basc, que, amb la gran figura de K. 
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Mitxelena, va començar una intensa recerca sobre les llengües primitives; 
la seva tasca la continuen els seus deixebles, publicant resultats a la sèrie de 
la càtedra que du el nom del mestre basc.

No volem, però, deixar d’esmentar els treballs de la dècada dels anys sei-
xanta del segle xx, amb l’antologia de j. Maluquer de Motes (1968), d’in-
negable mèrit, com ho són també els estudis sobre el tema de j. caro ba-
roja (1963). Si fem un salt als vuitanta, ens trobem figures tan clau com j. 
de Hoz (1982, 1983, 1987), que s’ha convertit el un dels especialistes més 
prestigiosos que ha sabut treure l’entrellat de peces tan singulars com el si-
labari d’Espanca (Museu de Figueira da Foz, Portugal); també j. A. correa, 
en la mateixa década (1983), va centrar la seva atenció sobre el problema 
lingüístic del sud i, en especial, de la Lusitània amb rigor metodològic i 
resultats progressius. Hem de pensar que l’arqueologia ha permès recupe-
rar inscripcions preromanes tan excepcionals com el tercer bronze de bo-
torrita, l’editio princeps, que devem a F. beltrán, j. de Hoz i j. Untermann 
(1996), i ara ha estat reconsiderada per P. de bernardo Stempel (2012).

Disposem d’un volum sobre els noms personals ibèrics editat el 2010 per 
l’IEc a càrrec de N. Moncunill i també de dos lèxics: el que publicà j. Siles 
(1985) sobre la base del fitxer de la Universitat de colònia i el de j. Velaza 
(1991), a manera de continuació. Tots dos treballs mostren la riquesa del 
material de què disposem.

Tot això ha permès dur a terme dues grans iniciatives que, de vegades, 
conflueixen. Es tracta de Paleohispanica, revista sobre les llengües i cultures 
de la Hispània antiga, que va endagar la Institución Fernando el católico. 
També la celebració dels col·loquis internacionals de llengües i cultures 
preromanes de la península Ibèrica, que començaren a Salamanca, amb 
una sisena edició celebrada el 1994 a coimbra, i que el 2012 van arribar a 
la seva onzena edició a València, les actes del qual es troben al volum 13 de 
Paleohispanica. Es tracta d’instruments que han anat fornint amb la seva 
publicació l’estat de l’epigrafia preromana a Hispània i permeten trobades 
periòdiques dels grans especialistes; és un camí per recórrer de la mà dels 
filòlegs, si bé hem de destacar que cal, a més d’un estudi pròpiament epi-
gràfic de les inscripcions ibèriques, tenir-ne en compte la contextualització 
arqueològica, segons una metodologia que es va anar marcant en la secció 
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d’epigrafia de la revista Fonaments, dirigida pel gran mestre que fou Miquel 
Tarradell.

Instrumentum o “petita epigrafia”. L’exemple d’Herennius Optatus, 
fabricant de teules

El punt de partida per a l’estudi de l’instrumentum el marcà H. Dressel 
amb el seu Saggi sull’intrumentum romano, tan útil que va ser reimprès a 
Perusa el 1978.

El que es va generalitzar com a instrumentum domesticum constituïa, en 
realitat, un autèntic calaix de sastre on anava a raure tot allò que no trobava 
el seu espai en les altres classificacions a l’ús per a la tipologia de les inscrip-
cions. D’aquesta manera es va arribar a incloure en el tractament d’aquests 
materials uns de tan poc domèstics com són les marques de blocs extrets 
de pedreres, com va passar al col·loqui de Roma del 1992, editat per W. H. 
Harris, The Inscribed Economy: Production and Distribution in the Roman 
Empire in the Light of Instrumentum Domesticum (Michigan, 1993). 

Per això, es prefereix ara el terme més neutre instrumentum inscriptum. 
Sota aquest ítem s’han organitzat els dos col·loquis internacionals, Instru-
menta Inscripta Latina, dels quals ha estat l’ànima M. Hainzmann; ell ma-
teix, amb R. Wenedig, va organitzar i publicar les actes del segon, celebrat 
a Klagenfurt el 2005 (el primer va ser el de Pécs, el 1991). Veritablement, 
àustria és un autèntic motor per a aquesta especialitat, de la qual es pot 
llegir amb profit l’article de R. Wedenig, “Römerzeitliche Kleininschriften 
aus Österreich” a Forum Archaeologiae 57/xII/2010. 

Quasi en paral·lel al col·loqui de Pécs trobem els Instrumenta Inscripta 
Latina: sezione Aquileiese (1992), editats per F. bocchieri i F. Maselli Scotti. 
No voldríem deixar de mencionar el volum compilador, amb el títol sem-
blant Monumentum et Instrumentum Inscriptum: Beschriftete Objekte aus 
Kaiserzeit und Spatantike als historische Zeugnisse. Festschrift fur Peter Weia 
zum 65. Geburtstag, a càrrec de N. Ehrhardt i j. Wiesehofer.

Mereix també un esment la important sèrie de monografies Instrumentum, 
una col·lecció dirigida per M. Feugère que es publica a Montagnac des del 
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1997; a hores d’ara ja arriba a la cinquentena de volums publicats, entre els 
quals diverses actes de congressos sobre instrumentum, en especial els d’Er-
peldange, a Luxemburg. També és força interessant el volum 17 (2001) de 
la sèrie, que recull la bibliografia sobre aquesta àmplia temàtica des del 1994 
i per a Hispània el volum 43 (2012) de G. García jiménez sobre armament. 

Tot aquest bagatge, ha comportat la creació, ja al segle xxi, de Ductus. 
Association Internationale pour l’étude des inscriptions mineures, que ha orga-
nitzat ja dues trobades, la primera a Lausana (2008) i la segona a Magúncia 
(2011).

Fins i tot ja s’organitzen trobades amb caràcter específic sobre l’instrumen-
tum inscriptum, com és Instrumenta Inscripta V (Verona, 2012), que tingué 
com a tema els signacula ex aere.

Parlant d’inscripcions sobre petits objectes metàl·lics, hem de fer esment del 
gran interès ben reconegut per les defixionum tabellae, objecte de molts estu-
dis d’ençà el clàssic d’A. Audollent (1904), a les quals hem al·ludit en tractar 
de religió i màgia. Recordem les puntuals informacions que ofereixen les 
etiquetes de plom amb força estudis a partir dels de R. Frei-Stolba (1985, 
2011) i també, la significació de les glandes plumbae inscrites amb la primera 
síntesi històrica de c. zangemeister del 1885 a EE VI, que va tenir tot el seu 
mèrit. Es demostra ara la importància dels textos inscrits a les glandes per 
comprendre els episodis bèl·lics al territori català gràcies a troballes diverses 
(j. López, “césar contra Pompeyo. Glandes inscriptae de la batalla de Ilerda 
(49 a.c.)”, Chiron 43, 2013, i “Glandes inscriptae a l’ager Tarraconensis”, 
Tarraco Biennal. Actes del I Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. 
Homenatge a Géza Alföldy, Tarragona, 2013).

L’estudi mnuciós i acurat de l’instrumentum és potser el vessant de l’epigrafia 
que, de ser considerada menor, l’ha fet passar a ser capdavantera en la utilit-
zació de la informàtica i de la difusió en xarxa, amb interès també per les tèc-
niques analítiques quan es tracta, sobretot, de materials ceràmics i de plom.

A casa nostra ja hem esmentat més amunt l’impacte del cEIPAc i també 
volem recordar un projecte de recerca en marxa dirigit des de l’IcAc que 
porta per títol Amphorae ex Hispania i que ja té en marxa una base de da-
des, amb atenció als segells des del primer moment.
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Pel que fa al material constructiu, especialment els maons, a més dels tre-
balls capdavanters de H. Dressel i H. bloch, hem de destacar els reiterats 
i continus esforços dels investigadors finlandesos, que han aportat estudis 
molt valuosos (v. Helen 1977, p. 12; bruun 2005, pp. 5-7).

Volem prendre, com a punt de partida per al tractament específic que ens 
proposem presentar, els articles de M. Feugère del 2004 i del 2008, que 
recollim en la bibliografia; el de 2008 se centra precisament en la “petita 
epigrafia”, per valorar-la escollint una sèrie d’exemples ben significatius. 
Aplica el terme petita en el mateix sentit que abans es distingia entre arts 
“majors” i “menors”, menors només per la mida, no pas per la seva vàlua 
o qualitat, en certs casos d’altíssim nivell; pensem només, per exemple, en 
les gemmes i camafeus.

Nosaltres volem detenir-nos en un exemple ben curiós, significatiu i discu-
tit que té un ampli ressò a catalunya: el del fabricant de teules Luci Herenni 
Optat, que, segons es diu en alguns blogs de la xarxa és aquell que va fer els 
sostres de tot un Imperi (http://www.bloganavazquez.com/2009/06/25/
lucius-herennius-optatus-el-ceramista-que-techo-todo-un-imperio/). Ha 
estat un tema recurrent a la bibliografia del nostre país i de fora, amb força 
tinta esmerçada per treure’n l’entrellat.

Les teules marcades amb L. HERENNI o HERENN i L.HER.OPT es 
troben per bona part de la Mediterrània occidental, amb un arc, seguint 
sempre la línia de la costa sense penetrar a l’interior, que va des del sud-est 
de la península Ibèrica, passant per Mallorca, fins a Empúries, on han estat 
localizades les més septentrionals d’Hispània. ja a la Narbonesa, es detecta 
un buit al Rosselló (Fedière, 1980), per retrobar-les a la Provença i a la Li-
gúria (CIL V/2, 8110, 445) fins a arribar a la mateixa Roma i la campània, 
on hi ha marques testimoniades (CIL xV, 1, 2412; bloch, 1948, p. 33; 
Steinby, 1978, p. 335, núm. 1239; balil, 1968, p. 302; CIL x/2, 8042, 56; 
Mocerino, 2014, pp. 469 i 473-474). Els segells repeteixen una mateixa es-
tructura, encara que lògicament les matrius són múltiples, com ha fet palès 
j. M. Abascal (2009, pp. 186-188): o bé L.HERENNI o bé L.HER.OPT. 
Les lletres, bones capitals quadrades amb reforços, són impreses en negatiu 
sense cartel·la que les emmarqui, excepte algunes marques del primer tipus 
que apareixen dintre d’un requadre reenfonsat. Tant en un tipus com en 
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un altre d’abreviació, HE es presenten annexades i hi ha nexe NN o NNI 
al primer tipus de segell i nexe PT en el segon.

Tret d’aquestes lleugeres variacions, no hi ha més ventall de marques i, quan 
han estat atribuïdes a Luci Herenni Optat, es tracta d’errors de transcripció 
(CIL II 4967, 41) o d’interpretació. Així, per exemple, en una primera eta-
pa dels estudis es va desenvolupar l’abreviació del cognomen com a officina 
o officinator (Serra Vilaró, 1932, p. 108; cueves, 1948; Veny, 1066, pp. 
164-165). Podem esmentar també les troballes de Sant Vicenç dels Horts, 
on per la marca THEOP ha estat proposat el següent desenvolupament: 
T.HE(renni)Op(tati) (étienne, Mayet 2000, p. 191, núm. 300), i també 
la de Lleida, on la marca amfòrica que es va llegir com L. H. OPT[…] s’ha 
d’interpretar com a L.HOR[ATI] amb una R fragmentària i no pas un 
nexe PT (Morán, 2013). Tampoc no té res a veure amb el nostre personat-
ge la marca L FVL HERO sobre àmfora (Lagóstena, 2001, p. 191).

Les pastes, macroscòpicament, presenten una coloració amb una gamma 
que va dels tons groguencs siena al vermell més intens, de vegades marro-
nós, passant per tonalitats ataronjades. Aquesta gradació cromàtica a pri-
mer cop d’ull sembla que indiqui procedències diverses de la manufactura, 
però el problema, com veurem, és més complex.

No entrarem aquí en qüestions de metrologia ni de tipologia de les tegulae, 
ja que depassa el marc que ens hem proposat i es tracta en bona part de 
peces fragmentàries. Potser en un futur es podrà abordar aquesta qüestió, 
tot seguint la línia apuntada per M. Feugère (2000), per F. Laubenheimer 
(1990) o per L. Roldán (2008, esp. p. 760).

1. Segells

Les marques, com hem dit, són molt uniformes pel que fa a l’estructura, 
segons podem comprovar a les làmines finals. 

Els segells més abundosos són els que ens donen els tria nomina abreu-
jats del fabricant: L(uci).HER(enni).OPT(ati), amb els nexes que ja hem 
comentat i sempre amb punts rodons separant les tres parts del nom. El 
desenvolupament habitual de les abreviacions ha de ser en genitiu, és a dir, 
“de Luci Herenni Optat”.
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Les teules marcades amb L(uci).HERENNI o L(uci). HEREN(i) no són 
tan freqüents, però es troben també en les mateixes àrees que les que tenen 
el segell amb tria nomina, per la qual cosa no té cap fonament intentar fer 
una diversificacio geogràfica entre un i altre segell. Només podem dir que 
el que té el nomen in extenso sense cognomen apareix amb menys freqüència, 
en canvi, és majoritari a Fréjus (Rico, 1995, p. 202). 

En un cert estadi de la investigació es proposà una diferència cronològica 
entre els dos tipus de marca (Prevosti i clariana, 2007, p. 55, i 2010, p. 
487) i també que Lucius Herennius Optatus fos un llibert de Lucius Heren-
nius (Fedière, 1981, p. 10). Estudis recents, però, defensen la simultaneïtat 
d’ambdós segells, com veurem en parlar de la datació, senzillament es trac-
ta d’una variant (Rico, 1995a, p. 203).

2. Difusió

El primer que sobta de les teules d’Herenni és l’àmplia difusió que varen 
arribar a tenir, ja que cobreixen bona part de l’arc mediterrani occidental 
d’Europa, sense penetrar en terres d’interior.

c. Aranegui (1978, pp. 225-227) dibuixà una primera dispersió d’aques-
tes teules, ben presents al País Valencià, segons recull F. corell (2005, pp. 
176-177). chr. Rico confegí un bon mapa de distribució el 1993 (figs. 1 
i 2) i hi tornà el 1995 (a, pp. 202-203), per la qual cosa no volem repetir 
el que ja ha estat suficientment publicat i ha estat recollit per L. Gambaro 
(2006-2007), que amplià les troballes a la Ligúria (figs. 3-4). També volem 
esmentar l’exemplar d’Otricoli (Mocerino, 2014, p. 469). Als mapes edi-
tats cal afegir les noves troballes a benidorm (Abascal, 2009) (fig. 5) i de 
l’àrea de cartagena (vil·la de Portman, Quevedo, 2011), Tortosa (Genera i 
Pérez 2002) (fig. 6) i Premià (coll, 2004, p. 183) (fig. 7). Es van coneixent 
també més exemplars en els enclavaments ja coneguts, com a Ilici (Abascal, 
2009, pp. 189-190) (fig. 8) a Tarraco (teula al Museu i Necròpolis Paleo-
cristians amb núm. inv. P-2733), a Baetulo, a Barcino i el seu ager (berni 
i carreras, 2013, pp. 282-283, núm. 161) (figs. 9, 10, 11) i a Emporiae, 
per exemple (berni, 1996, pp. 322-323 i p. 313, fig., 1) (figs. 12, 13, 14) 
Podem afegir el fragment trobat a les termes públiques de la Vila joiosa, 
excavades el 2005, amb la marca L.HER.[OPT], ara a l’exposició “Tresors 
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de la Vila joiosa”, presentada a la seu barcelonina del Museu d’Arqueologia 
de catalunya (2014-2015) , amb una primera notícia al blog http://www.
bloganavazquez.com/2009/06/25/lucius-herennius-optatus-el-ceramista-
que-techo-todo-un-imperio/. 

cal dir, però, que no canvien les zones de dispersió, sinó que, de moment, 
només es van omplint els buits i augmentant el nombre de peces en jaci-
ments on ja es coneixien les teules d’Herenni Optat, dintre d’un quadre de 
distribució que continua insistint en la línia marítima de la Tarraconense i 
la Provença fins a la Ligúria.

chr. Rico hi va associar també les marques MARI i cASTORIS, que, com 
veiem en el seu mapa (fig. 2), coincideixen en unes mateixes àrees geogrà-
fiques, de les quals parlarem en tractar de les zones de producció.

Els estudis de chr. Rico i de L. Gambaro permeten veure també l’ampli-
tud de la dispersió al sud-est de la Gàl·lia, a la Provença, des de Fréjus a 
Sanremo, amb un bon catàleg de les troballes. D’entre el Roine i els Alps 
Marítims és d’on prové la gran majoria de peces (Fedière, 1981, pp. 9-10), 
amb un punt de forta concentració al departament del Var i a Fréjus (brun, 
1986, p. 154 i 1999, p. 328; Rico 1995b, pp. 776-777). curiosament, el 
Rosselló és una zona en què no s’han trobat teules d’Herenni Optat (Fe-
dière, 1980).

La forta presència de teules d’Herenni en l’arc mediterrani nord-occidental 
porta a pensar en el cas de la difusió de les teules de la figlina Pansiana en 
àrea adriàtica, que va constituir un veritable monopoli al llarg del segle 
i dc, amb un transport de tegulae relacionat amb la intensa activitat edilí-
cia d’aquesta centúria, en aquest cas, però, cal tenir en compte la titularitat 
imperial de les produccions (Matijašić, 1983; zaccaria, 1993; Gomezel, 
1996; Righini, 1998; Pellicioni, 2012).

3. Cronologia

Sembla que, mercès als darrers estudis, la cronologia d’aquestes tegulae s’ha 
pogut centrar en la segona meitat del segle i dc, en època flàvia, segons 
testimonien les troballes, primer, a Frejús (Fedière, 1981, pp. 9-10; Rico, 
1993, pp. 72 i 73; 1995a, p. 202) i, més recentment, al baix Llobregat 
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(berni i carreras, 2013, p. 283). En canvi, no fa pas gaires anys es pensava 
que aquestes teules foren produïdes majoritàriament al segle ii dc, princi-
pis del iii (Lamboglia, 1950, p. 158, núm. 175; Aranegui, 1978, pp. 227-
228). Tanmateix, potser caldria revisar si les teules trobades en contextos 
més tardans són sempre producte d’una reutilització, com s’ha dit per a les 
troballes provençals, ja que els investigadors que treballen al jaciment de la 
Torre Llauder de Mataró asseguren que disposen de dades estratigràfiques 
fiables que duen a època severa l’ús primer de tegulae amb la marca L.HER.
OPT (fig. 15) (Prevosti i clariana, 2007, p. 55 i 2010, p. 487).

com veurem en l’apartat següent, la relació de la producció de les teules 
amb la marca MARI, ha ajudat també a precisar la cronologia dintre del 
segle i dc, motiu pel qual es troben simultàniament els dos tipus de mar-
ques d’Herenni. A més de les recerques dutes a terme amb els materials de 
la Narbonesa, aquí volem esmentar el fet que al jaciment de la barquera, a 
Perafort, s’han trobat tegulae tant amb segells de Marus com de L. Heren-
nius Optatus a nivells de l’època de Neró (López, 1993, pp. 44-45; berni, 
2010, p. 198).

4. Lloc de producció i resultat de les noves anàlisis

Aquest ha estat un dels punts més problemàtics en la recerca sobre les tegu-
lae de Luci Herenni Optat. Es va pensar primer en una producció dels ta-
llers d’Albintimilium, Ventimiglia (Lamboglia, 1950, p. 158), i, de manera 
intuitiva, P. A. Février proposà Forum Iulii, Fréjus (1956, pp. 177-178).

Per la seva banda, M. Ribas, basant-se en les troballes de Torre Llauder 
(Mataró) (fig. 15), va pensar que Herenni Optat podia ser un productor 
d’Iluro (Ribas, 1966, p. 7; Prevosti i clariana, 2007, p. 54 i 2010, p. 488), 
que, a més de teules, fabricava àmfores, adduint la presència de segells 
en diversos fragments amfòrics, que, a partir d’aquesta notícia, recullen 
diversos investigadors amb més o menys escepticisme (Tchernia, 1971, 
pp. 62-63; Aranegui, 1978, p. 227; Pascual, 1980, pp. 265, fig. 1, 11 i pp. 
269-270). La pèrdua del material presentat per M. Ribas, poc després de la 
seva troballa, el 1927, que no ha estat possible localitzar malgrat reiterats 
intents, no permet assegurar que Herenni tingués un forn d’àmfores.
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Tret d’aquesta possibilitat, quan s’especifiquen altres tipus de materials, 
sembla que es deu a un error de fitxa, com és el cas dels tubi esmentats a 
CIL II 4967,41, i segurament també l’antefixa que esmenta P. A. Février a 
Fréjus (1956, p. 178).

D’altra banda, la marca OPT o OPTA, freqüentment sobre àmfores Dressel 
2-4, trobada en diferents indrets del baix Llobregat (berni i carreras, 2013, 
pp. 213-215) i a badalona (comas 1997, p. 62), no permet establir una 
relació amb Herennius Optatus. caldria revisar també la lectura dels segells 
amfòrics de CIL V/2, 8112, 48 que donen HERENNIA amb nexe NI.

En aquest cas, les tècniques analítiques i la comparació amb altres sèries de 
tegulae que presenten similituds tipològiques i un àrea de dispersió coin-
cident, ens han estat de gran ajuda i ara com ara sembla que trepitgem un 
terreny segur.

No havien passat desapercebudes als investigadors (Aranegui, 1978; Pre-
vosti, 1981b, pp. 283-284) les semblances de pastes i de paleografia, i 
la coincidència de les àrees de difusió entre les teules marcades per Luci 
Herenni Optat i per Marus, que també era un fabricant segur d’àmfores 
(Laubenheimer, béraud i Gébara, 1991, fig. 18; berni, 2010, p. 187). A. 
bermúdez, el 1987, data de la celebració de les jornades internacionals 
de Granollers, editades molts anys després, el 1998, reprengué de manera 
definitiva la qüestió que havia estat ja apuntada per P. A. Février (1956, 
p. 178), A. balil (1968, p. 302), A. Tchernia (1971, p. 62) i c. Aranegui 
(1978, p. 225). A partir dels materials de les tegulae de Tarragona i, sobre-
tot, de la necròpolis paleocristiana, va posar en relació de manera siste-
màtica el conjunt de marques MARI, L.HER.OPT i també cASTOR, la 
qual cosa ja és acceptada en la bibliografia posterior, en què es consideren 
productors contemporanis i veïns (Rico, 1993, pp. 71-77; 1995a, p. 203). 

Algunes teules de Tarragona amb la marca de L. Herenni Optat havien 
estat publicades entre els anys 1929 i 1935 per j. Serra Vilaró (1929, p. 85; 
1932, p. 108; 1935, p. 74), però A. bermúdez no en dóna la referència, 
que sí que és recollida per chr. Rico (1995a, p. 202). Avui es poden veure 
tres exemplars encastats a la paret de l’edifici antic del museu de la necrò-
polis paleocristiana, i agraeixo les facilitats de F. Tarrats i de j. A. Remolà 
per poder accedir a les peces. Una du el número d’inventari P-2733 i el 
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segell L.HER.OPT (54,5 x 41 cm) i fou trobada el 10 de juliol del 1945, 
amb posterioritat, per tant, a les excavacions de Serra Vilaró. Les altres 
dues són les publicades per Serra Vilaró, una amb la marca L.HER.OPT 
(inv. P-598 i fa 54 x 41,5 cm) i l’altra amb la marca L.HERENN(i) (inv. 
P-607 i fa 58 x 44 cm).

Les excavacions de Fréjus, especialment les de la Porte d’Orée, amb les 
corresponents analítiques (Picon a Laubenheimer, béraud i Gébara, 1991, 
pp. 250-252 i 257; Laubenheimer i Schmitt, 2009, pp. 102-105), varen 
permetre precisar que les manufactures segellades amb MARI eren produ-
ïdes a Fréjus durant l’època flàvia.

a. Noves anàlisis arqueomètriques 

A partir d’aquest moment va semblar que també les teules d’Herenni Optat 
havien pogut sortir del mateix focus de producció. Per això es van fer unes 
primeres anàlisis arqueomètriques, publicades per A. àlvarez, A. Gutiérrez 
i A. Pitarch (2007) sobre material de la Torre Llauder (Mataró), al qual 
ara hem afegit 9 mostres més de tegulae, vuit d’Herenni Optat i una de 
Marus. De les teules d’Herenni, sis contenen la marca L.HER.OPT i una, 
la d’Emporiae, té el segell fragmentari L. HERENNI o L. HERENN(i). 

Les teules sotmeses a anàlisi són les següents:

1. Barcino: dues teules completes inèdites, procedents del fons antic del 
Museu d’Història de barcelona (MUHbA) i conservades al dipòsit de la 
zona Franca, sense procedència exacta coneguda dintre de la ciutat. Núm. 
d’inventari: MHcb 11455 i 34848 (figs. 16-17). Hem d’agrair les faci-
litats donades pel Museu i la sempre gentil col·laboració d’Emili Revilla. 
Núm. de referència de les mostres: bcN-60883 i 60884.

2. Baetulo: dues teules fragmentàries procedents del turó d’en Seriol i con-
servades al Museu de badalona amb els núm. d’inventari 4394 i 4484 (figs. 
18-19) (Guitart, 1969; Prevosti, 1981a, p. 177). Agraïm a la direcció del 
Museu, a clara Forn, a Esther Gurri i a Pepita Padrós el seu permís i l’ajut 
constant. Núm. de referència de les mostres: bAD-60885 i 60886.

3. Iluro: dues teules, una trobada a Torre Llauder el 1982 (LL A-82, UE 6, 
sector 2) amb marca L.HER.OPT, i un altra amb segell MARI, procedent 
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de la vil·la dels caputxins el 2005 (cAP 05, UE 145, NI. 2786). Amb-
dues es conserven al Museu de Mataró, al qual volem expressar el nostre 
agraïment per les facilitats que ha posat a la nostra disposició. Núm. de 
referència de les mostres: MAT-60875 i 60876.

4. Emporiae: una teula, trobada el 3 de novembre del 1954 de manera 
casual, conservada al MAc-Empúries (núm. d’inventari 1071) (fig.20). 
Agraïm a la seva directora, Marta Santos, les informacions que ens ha pro-
porcionat. Núm. de referència de la mostra: EMP-60887.

5. Forum Iulii: dues teules de L.HER.OPT, una trobada a la Résidence 
Saint-Antoine de Fréjus (estrat 2, termes), núm d’inventari 79.1290, i un 
altra, també de Fréjus, localitzada al Germinal, prop de la muralla (núm. 
inventari 79.1298). He de manifestar el meu reconeixement a Yvon Le-
moine del Service Départemental d’Archéologie del conseil Géneral del 
Var per haver facilitat les dues mostres. Núm. de referència de les mostres: 
FRE-60881 i 60882.

A Barcino ja era coneguda la marca L.HER.OPT en una tegula trobada al 
seu ager, a can Gomis (Piera, 1962). A Baetulo tenim peces recollides per 
j. Guitart (1969), c. Aranegui (1978) i M. Prevosti a la vil·la del turó d’en 
Seriol (1981a, p.177). A Iluro i el seu territori són ben abundoses les teules 
d’Herenni (balil i Ripoll, 1952, p. 181; Ribas, 1966, pp. 29-30 i 1972, 
p. 138; Prevosti, 1981b, pp. 133-134, 183-184 i 352; Prevosti i clariana, 
1982, p. 218 i 2010, pp. 483-484 i 486; coll, 2004, p. 183 (fig. 7); Garí, 
2008 .També a Emporiae tenim ben documentada la marca L.HER.OPT, 
com ja hem vist (figs. 12, 13, 14) Finalment a Forum Iulii i a la seva àrea 
hi ha una autèntica concentració de tegulae d’Herenni (Février, 1956, pp. 
177-178; Fedière, 1981, p. 10; Rico, 1993, pp. 72-74).

Les anàlisis varen ser realitzades a la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de 
l’IcAc per Hernando Royo i a l’Institut català de ciències Químiques 
(IcIQ). Agraïm al director de l’IcIQ, Miquel Pericàs, la voluntat de col-
laboració i les facilitats per tal que els difractogrames de DRx fossin realit-
zades a les seves instal·lacions per Marie Alberic.

Es varen aplicar les tècniques a l’ús per al tractament dels materials cerà-
mics, com s’ha fet en altres jaciments catalans i francesos (coberó, 1999; 
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clément, 2013, pp.189-205): anàlisi petrogràfica mitjançant làmines 
primes que s’ha centrat en els desgreixants, difracció de raigs x (DRx) 
per caracteritzar la composició mineral de la pasta ceràmica i microanàlisi 
química elemental amb espectroscopia de raigs x per dispersió d’energia 
(EDx) per caracteritzar la naturalesa de les argiles que componen la pasta.

L’anàlisi de les nou mostres estudiades ha permès identificar diferents tipus 
de pastes utilitzades per fer les teules. Malgrat això, totes comparteixen ca-
racterístiques semblants que podrien ser compatibles amb un origen comú.

Les analítiques han estat publicades amb tot detall (Rodà i Royo, en prem-
sa) i, com a conclusió, s’ha determinat que no hi ha cap element que apun-
ti un origen concret per a aquest conjunt de tegulae, ja que l’àrea font dels 
dipòsits argilosos que podrien haver estat explotats per elaborar els materi-
als ceràmics és similar en cadascuna de les zones considerades, tant pel que 
fa a composició com a edat geològica i els processos dinàmics suportats: és 
comuna la presència de granitoides (granits i granodiorites) amb la presèn-
cia, també, de materials paleozoics (pissarres i roques calcàries), a excepció 
de l’existència d’afloraments volcànics a Maures i l’Esterel, propers a Fréjus 
(àlvarez, Gutiérrez i Pitarch, 2007). Malgrat que a les pastes amfòriques es 
comuna la presència d’elements volcànics per a les peces fabricades a Fréjus 
(Picon, 1991), les dues mostres que aquí han estat analitzades no en tenen.

La composició granítica amb presència esporàdica de components carbo-
natats és típica dels materials d’ambdues zones. Les diferències en les tex-
tures (granulometria, morfologia i naturalesa de les inclusions) fan pensar 
que no es tracta de les mateixes produccions. La composició mineral i 
elemental és similar, amb diferències puntuals (especialment en la mostra 
procedent d’Emporiae, la més peculiar de totes), però això no contradiu 
l’enunciat anterior: la geologia de les zones considerades presenta unes ca-
racterístiques comunes que comporten valors geoquímics semblants.

En definitiva, no s’ha trobat cap tret distintiu en les pastes de les mostres 
estudiades, o en els estudis de referència disponibles, que permeti distin-
guir-ne la procedència. Tot i això, cal indicar que dues de les tegulae pro-
cedeixen de Fréjus (FRE-60881 i FRE-60882) i que la tegula de Mataró 
(MAT-60876), amb el segell Mari, com ja hem comentat, s’ha identificat 
com un fabricant de Fréjus. De tota manera, aquestes mostres presenten 
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pastes de naturalesa diversa, precisament és MAT-60876 —tonalitat clara 
i contingut més elevat de carbonats— la més pròxima a les mostres am-
fòriques de referència (Picon 1991), malgrat que no presentin elements 
volcànics i que la composició química de cap mostra s’assembli a la que 
presenten les de referència 2 i 24 (Laubenheimer i Schmitt, 2009).

Fins aquí les dades que han proporcionat les noves anàlisis arqueomètriques, 
que deixen ben oberta la qüestió de l’exclusivitat de la manufactura proven-
çal de les tegulae d’Herenni Optat. Tornem ara als netament arqueò logics.

cal dir que a hores disposem només d’un signaculum de plom amb la 
marca L.HER.OPT, en lletres retrògrades. Segons la notícia concisa que 
en dóna M. Feugère (2008, p. 145), es tracta d’un objecte trobat en data 
recent i en un lloc imprecís del departament del Var. Aquest descobriment 
constitueix una prova més de la seva fabricació a la zona de Fréjus.

costa de creure, tanmateix, que uns productes susceptibles de ser fabricats 
amb una infraestructura força senzilla tinguessin un únic punt de manu-
factura i s’incomplissin, en aquest cas, les regles bàsiques de la distribució, 
ja que aquests pesats objectes ceràmics no acostumen a ser destinats a una 
navegació a llarga distància, i sortissin de les categories ben establertes per 
G. brodribb (1987, pp. 139-140). El comerç a una distància mitjana sem-
bla clar dintre de la Narbonesa, segons ha precisat A. bouet (1999, pp. 
179-188) per als productes del taller de Clarianus al segle ii dc. chr. Rico 
(1995b, pp. 775-777) va plantejar el comerç directe entre Fréjus i la Tarra-
conense, cosa que es veu reforçada pel fet de l’absència de teules d’Herenni 
al Rosselló (Fedière, 1980). b. clément, al seu torn (2013, pp. 121-123), 
recull el fet que el comerç a gran escala era força limitat i fa notar que, 
mentre als tallers mediterranis i militars les estampilles són abundoses, 
quan anem cap a la Gàl·lia del centre est, es rarifiquen, i per això dóna una 
gran importància a la tipologia per entendre la circulació i la comercialit-
zació dels productes, especialment en l’àmbit local.

De tota manera, Y. Thébert (2000, p. 343) va posar l’accent en la possi-
bilitat que s’hagi menystingut el valor d’aquests productes i va destacar el 
fet del comerç a llarga distància, testimoniat per les exportacions itàliques 
cap al Magreb (2000, pp. 346-355). D’altra banda, les troballes de naus 
enfonsades a la Ligúria i la Provença amb grans carregaments de teules cu-
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rosament disposades (joncheray, 1996 i 2004, esp. pp. 71-72) manifesten 
un comerç a gran escala, vinculat també al transport d’altres mercaderies, i 
no solament com a material residual, de llast o complementari en els bar-
cos, com és el cas de les vuit teules amb marques L. HERENNI i MARI 
trobades al derelicte tarraconense d’època flàvia de Marina di Fiori (còrse-
ga) (bernard, 2007, p. 470). 

Tenint en compte tot això i els resultats de les darreres anàlisis arqueo-
mètriques, podem concloure que, si bé la zona de Fréjus fou un focus 
primordial de la manufactura de les tegulae de Luci Herenni Optat, no 
queda exclosa d’arrel una fabricació a la zona del Maresme, amb la qual 
cosa es deixa de nou la porta oberta a la possibilitat de diferents punts de 
producció (Rodà, 1994, p. 324).

5. Identitat del personatge

c. Mocerino (2014, p. 473) escriu que el gentilici dels Herennii és origi-
nari d’Ausculum, on són coneguts durant la guerra social. Als Herennii, 
família de nom osc i ben arrelada al Samni i a la campània en època tar-
dorepublicana i augustiana (Deniaux, 1979; Devijver i Van Wonterghem, 
1981; Susini, 1989; Simonelli, 1995), pertany el propietari d’una figlina 
d’àmfores de la segona meitat del segle i ac a cispadana (Susini, 1989, p. 
143). Amb aquests orígens geogràfics es confirma una vegada més el pes de 
les gentes centroitàliques a la colònia de Barcino (Rodà, 2011).

Un cop establert que el nostre personatge treballava en els mateixos in-
drets que els seus col·legues Marus i castor en el darrer terç del segle i 
dc, però també amb la possibilitat que els seus productes es fabriquessin 
a la costa laietana, com hem vist en tractar de les anàlisis arqueomètri-
ques, voldríem presentar algunes possibles relacions familiars que, preci-
sament, es concentren en una zona al voltant de la qual és molt abundosa 
la presència de teules amb la marca de Luci Herenni Optat: la costa del 
Maresme.

ja S. Mariner (1967, pp. 126-127) havia fet una primera proposta de re-
lacions familiars dels Herennii presents a Barcino; la cronologia, però, no 
acabava d’encaixar. A la ciutat trobem dos quasi homònims de Luci Heren-
ni Optat: Gaius Herennius Optatus i Herennia Optata. El primer va ser un 
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dels amics que va posar un pedestal (IRC IV, 97) al poderós llibert Licini 
Segon, que ho era de Licini Sura, mort poc després del seu tercer consulat 
el 107 dc. Per tant, tenim una bona data de partida. 

Aquest Gaius Herennius Optatus devia ser el pare dels germans Marcus He-
rennius Severus i Herennia Optata, que es declaren fills de Gaius en una 
inscripció (IRC IV, 61) que també pot datar-se de començaments del se-
gle ii dc. D’altra banda, sabem que Marcus Herennius Severus, magistrat 
municipal i flamen del culte imperial, era el tutor i padastre de Marcus 
Aemilius Optatus (IRC IV 52), personatge a qui, a la curta edat de 14 anys, 
el senat local dels barcinonenses li va concedir, gratuïtament i per decret, 
els honors edilicis i duumvirals. Només en un altre cas la corporació bar-
cinonense concedeix honors, en aquest cas sevirals, a un altre personatge 
contemporani que també era de la gens Aemilia: Lucius Aemilius Saturninus 
(IRC IV, 10). Tenim, doncs, tota una saga de personatges, lligats familiar-
ment entre ells i formant part de l’elit municipal de Barcino, amb un pes 
específic dintre d’un corrent molt típic de la barcelona de finals del segle 
i i primera part del ii dc: la constitució de sengles “lobbies” d’influència 
dintre de la vida municipal d’aquest moment (Rodà, 2010).

Amb tots aquests testimonis, no sembla pas gaire arriscat proposar que el 
fabricant de teules Lucius Herennius Optatus estigués emparentat amb els 
personatges barcinonenses que acabem d’esmentar, tenint en compte, a 
més, que no hi ha cap altre Herenni Optat a les altres ciutats de l’Imperi, 
si bé naturalment el nomen Herennius i el cognomen Optatus són freqüents 
per separat, però no pas conjuntament en un mateix personatge.

Tot partint de la premissa que els dos tipus de segells, amb duo nomina o 
tria nomina, respectivament, corresponen al mateix personatge, la pregun-
ta que ens ve al cap és la següent: és Luci Herenni Optat un personatge 
de la costa laietana a la Narbonesa o bé un narbonès a la zona de Barcino 
i Iluro? El que sembla que no dóna lloc a cap mena de dubte és que fou el 
propietari d’una figlina a la zona de Fréjus en temps dels Flavis, amb una 
conexió molt directa amb el litoral laietà, on va poder no solament comer-
cialitzar els seus productes, sinó també manufacturar-los en part: les diver-
ses anàlisis que hem comparat no tanquen de manera definitiva la qüestió.
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I

El discurs de la doctora Isabel Rodà, que ha presentat aquesta tarda per 
confirmar el seu ingrés en aquesta venerable institució, està compost com 
un tríptic, un recorregut en tres etapes: primer glossa la figura de l’acadè-
mic la medalla del qual ha heretat, el doctor Udina, amb qui va mantenir 
estrets llaços a partir del moment en què, a partir dels seixanta, entrà a 
formar part del seu grup de treball al Museu d’Història de la ciutat de 
barcelona; a continuació, afronta el problema de l’epigrafia com a font per 
a l’estudi del món clàssic i, per fi, segueix la pista a un fabricant de teules, 
Luci Herenni Optat, un dels molts personatges d’aquest estil que surten a 
la llum cada any en les inscripcions gregues o llatines, els fragments de les 
quals exigeixen aguditzar l’anàlisi dels experts, com en aquest cas. 

Amb el títol Un episodi dintre de les humanitats: l’epigrafia, aquest discurs 
es planteja un cop més —mai serà suficient— el valor del que els classicis-
tes d’Oxford anomenen la documentary evidence, que, al cap d’un temps, 
aspira a fer valer les inscripcions epigràfiques per precisar la riquesa i la 
diversitat del món antic. 

En el llenguatge corrent, la noció de l’epigrafia designa una disciplina, deu-
tora de la filologia, l’objectiu de la qual és transcriure inscripcions presents 
en uns materials capaços de resistir el pas del temps. Aquesta definició és 
incompleta, per descomptat. La doctora Rodà recalca que, en l’actualitat, 
l’epigrafia ha entrat plenament en el camp de l’arqueologia, ja que abans 
de delimitar el contingut del text epigràfic s’ha de situar l’obra en què s’ha 
realitzat la inscripció. Així doncs, el nexe indissoluble amb l’arqueologia és 
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la raó de ser de l’epigrafia al segle xxi, fins a tal punt que abans d’analitzar 
el contingut d’una inscripció s’ha de trobar die Macht der Bilder, com va fer 
Paul zanker en el seu llibre sobre la política de l’emperador August. 

La renovació dels estudis epigràfics adquireix així un rerefons melancò-
lic, recordat per la doctora Rodà en el seu discurs. Fins fa poc se situava 
l’epigrafia —escriu— a l’interior d’“aquell concepte polsegós de ciència 
auxiliar”: llançada a aquest inadequat procediment, els estudiosos del món 
romà van comprovar que l’únic valor evident i segur per reconstruir una 
època eren els textos, fins que, el 1967, la distingida epigrafista florentina 
Margherita Guarducci va reformular-ne la funció i els objetius en el tom 
primer del seu famós llibre Epigrafia Greca, que portava l’intencionat títol 
Caratteri e storia della disciplina. Era una revolució en la metodologia d’ac-
cés a l’estudi del món clàssic. 

Aquest canvi de procediment va afectar, abans de res i sobretot, l’epigrafia, 
ja que les inscripcions gravades en pedra o en uns altres materials es van 
convertir en finestres d’accés a una època el relat de la qual s’havia traçat 
amb unes altres fonts. és la distància, per exemple, entre el citat treball de 
Paul zanker i el llibre de referència de tots nosaltres, The Roman Revoluti-
on, de Ronald Syme. No obstant això, al meu entendre, la nova proposta 
significava, a més, la substitució d’una sèrie de dificultats ben definides per 
altres que havien de definir-se. Per la força lògica de la recerca del passat, 
l’epigrafia afronta reptes que fins ara eren exclusius d’altres disciplines, per 
exemple, la història de l’art clàssic. 

Els qui aposten per una aproximació arqueològica de les inscripcions epi-
gràfiques requereixen entrar en els grans temes de debat liderats pels his-
toriadors d’art; per exemple, i per citar-ne un que sempre surt al pas quan 
comparem la processó de l’Ara Pacis dels temps d’August (concretament, 
entre l’any 13 i el 9 abans de la nostra era) amb una de semblant en un 
mosaic de Sant Apol·linar el Nou a Ravenna: quan i per què l’art clàssic 
arriba a la seva fi? 

Les reflexions sobre l’Stilwandel dels anys 170-200 de l’era comuna, rea-
litzades el 1935 per Gerd Rodenwaldt i que han sigut reactivades en els 
nostres dies per Oldrich Pelikan, van arrencar l’estudi de l’art de les boi-
res filològiques, la qual cosa donà lloc a una lectura densa i que permet 
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interpretar el final de la concepció de l’art i el naixament d’una altra. El 
debat cronològic, liderat fins al moment pels historiadors d’art, podria 
molt bé ser completat per les recerques procedents d’aquesta nova manera 
d’entendre l’epigrafia de base arqueològica. Si, com fins ara, el debat s’ha 
centrat en aspectes iconogràfics, per exemple, el del vestit, en què tant va 
insistir H. I. Marrou, per esbossar després algunes conclusions sobre l’ex-
pressió del poder, la riquesa, la justícia en l’època tardoromana, també des 
de l’epigrafia assentada en l’arqueologia es podrien trobar arguments per 
fixar quan i per què es va posar fi a l’art clàssic. Per seguir aquest camí, res 
és més convenient que entendre la importància que té aquesta cronologia i 
aquests motius per definir la identitat d’un període històric, subjecte de de-
bat, fins i tot en el terme amb el qual s’ha de conèixer: Baix Imperi romà o 
antiguitat tardana. Una mirada en aquesta direcció es troba ja en l’obra de 
R. Ireland Epigraphy (1983) respecte a la grafia de les inscripcions monu-
mentals del segle iii, en les quals aquest autor troba l’inesperat i sorprenent 
plaer de sentir-se alliberat dels rigors de l’antic cànon de bellesa. 

Per aquests motius, i molts altres que pogués argumentar, comparteixo 
amb la nova acadèmica l’interès pels actuals camins de l’epigrafia, però 
afegeixo (amb el desig de legitimar encara més aquest camí, si és el cas) 
que l’avenir d’aquest procediment consisteix tant en el seu valor d’anàlisi 
dels detalls com de construcció d’un relat. Per això considero que aquest 
camí està capacitat per demostrar l’existència d’un Zeitgeist amb les seves 
pròpies fonts. 

II

Per avançar en aquest camí, la nostra acadèmica proposa analitzar l’ano-
menat instrumentum, que qualifica de “petita epigrafia”, una modalitat que 
al seu parer s’origina en les recerques de Heinrich Dressel. El personatge 
escollit és Luci Herenni Optat, un fabricant de teules. és admirable l’habi-
litat de la doctora Rodà per rastrejar una actuació personal coherent enmig 
d’un atapeït corpus d’inscripcions epigràfiques amb el seu nom de cap a 
cap del Mediterrani. No obstant això, a poc a poc el lector comprèn que 
la tempta més el desig de saber quin és el resultat de la difusió de la seva 
producció de teules; en conseqüència, el seu interès no és tant ajustar el 
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valor de les tegulae com entendre el personatge i, amb ell, la possibilitat de 
trobar un únic focus de producció. 

El que en principi sembla una minuciosa anàlisi arqueomètrica sobre un 
instrumentum domesticum es converteix en una descripció microhistòrica 
d’un personatge de l’últim terç del segle i de la nostra era. Però, quin inte-
rès podria tenir un fet així? La conclusió d’aquest treball és que “el fabri-
cant de teules Luci Herenni Optat està emparentat amb personatges clau 
de la vida barcelonesa en el pas del segle i al ii, els que van viure des d’aquí 
el canvi de règim que va portar Trajà a Roma”. 

Aquesta forma d’anàlisi de les inscripcions epigràfiques no és un simple 
procediment tècnic que pugui ser substituït per un altre. Aquesta forma és 
eloqüent en si mateixa i ens diu que tot el que expressen permet reconstruir 
fins i tot la vida d’un personatge, com aquest fabricant de teules empa-
rentat amb els cercles de poder de barcelona. En aquest sistema d’anàlisi, 
en el qual tot compta, l’arma més fàcilment accessible i la més interessant 
és l’acumulació de materials, que exigeix la continuïtat de les campanyes 
arqueològiques. Luci Herenni Optat, el protagonista d’aquest discurs, es 
mostra davant els nostres ulls com un testimoni d’una època històrica que, 
gràcies a ell, adopta un cromatisme diferent del que veiem en les Vides de 
Suetoni o en les Històries de Tàcit. 

La vida i obra d’aquest fabricant de teules il·lumina aquest fragment d’his-
tòria romana de l’últim terç del segle i de la nostra era amb l’arribada de la 
dinastia dels Flavis, que va donar tres emperadors i va durar vint-i-set anys;  
el que va fer Herenni Optat des d’un punt de vista tan singular, sens dub-
te, hauria convençut els nostres desconfiats acadèmics de començaments 
del segle xviii, l’objectiu dels quals, en fundar aquesta institució, era que 
algun dia es presentessin estudis com el que acabem d’escoltar. Per això, en 
memòria d’aquells que ens van precedir, dono a la doctora Rodà la benvin-
guda a aquesta casa, que des d’ara també és seva, dient-li el que Plini el jove 
va dir al Mediterrani (Cartes, 1.9): “Quantes coses ens descobriu, quantes 
coses ens dicteu!”.



FIGURES





89

Figura 1. Distribució de les marques de les teules a la Tarraconense 
segons Rico 1993, p. 73, carte 3.
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Figura 2. Difusió de les marques de les teules a la Narbonesa segons Rico 1993, 
p. 75, carte 4.
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Figura 3. Diversos segells segons Gambaro  
2006-2007, p. 312, fig. 4, 1-2-5 Sanremo, 3 casglione 

di camporosso, 4 San Lorenzo Appio.
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Figura 4. Dibuixos de diversos segells (Albintimilium, Sanremo, castiglione di 
camporosso, San Lorenzo Appio), segons Gambaro 2006-2007, p. 310, figs. 2 i 3. 
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Figura 5. Marques de les tegulae de L. Herennius 
Optatus de benidorm, segons Abascal 2009, 

p. 186, fig. 1.



94

Figura 6. Teula amb marca 
L.Her(enni).[Opt(ati)] de 
barrugat, Tortosa, segons 
Genera i Pérez 2002, p. 94, 
fig. 2.

Figura 7. Teula amb 
marca L. Herenni de can 
Verboom, Premià de Dalt, 
segons coll 2004, p. 399, 
fig. 101.
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Figura 8. Tegula amb marca L. Herenn(i) de les immediacions 
d’Ilici, segons Abascal 2009, p.189.
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Figura 9. Teula de Sant joan Despí (berni i carreras 2013, núm. 161 a1).
Foto i calc de P. berni
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Figura 10. Teula de Sant boi (berni i carreras 2013, núm. 161 a2). 
Fotografia i calc de P. berni.

Figura 11. Teula de Sant joan Despí (berni i carreras 2013, núm. 161 a3). 
Fotografia i calc de P. berni. 
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Figura 12. Empúries, MEV, nº inventari: 1201. Foto i calc de P. berni.

Figura 13. Empúries, MEV, nº inventari: 1202. Foto i calc de P. berni.

Figura 14. Empúries, MEV, nº inventari: 5698. Foto i calc de P. berni.
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Figura 15. Teula de Torre Llauder (Museu de 
Mataró), segons Garcia, j. i Puerta, c. 2012, 

p.67

Figura 16. Barcino, nº inventari: 11455. 
Foto MUHbA. 
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Figura 17. Barcino, nº inventari: 34848. Foto MUHBA.
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Figura 18. badalona, nº inventari: Mb-4394, 
foto Museu de badalona. 

Figura 19. badalona, nº inventari: Mb-4484, foto Museu de badalona.
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Figura 20. Emporiae, nº inventari:1071.  
Foto MAc-Empúries.
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