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Els caràcters de l'ibèric nord-oriental

Sumari:

S'analitzen les aparicions de variants d'un mateix caràcter en
el corpus epigràfic en ibèric nord-oriental de cathalaunia.org
seguint el model de partició presentat en la proposta de codi-
ficació per a Unicode de la llengua ibèrica nord-oriental rea-
litzada per el grup LITTERA de la Universitat de Barcelona. De
l'anàlisi de la seva distribució es desprèn que la partició en
49 caràcters presentada per la proposta resulta una simplifica-
ció excessiva tota vegada que es poden detectar entre 85 i 96
signes diferents.

Introducció

L'any 2014 es va presentar una primera proposta de codificació informàtica

per l'escriptura ibèrica nord oriental per part del grup LITTERA de la Universitat

de Barcelona1. En aquesta proposta i a partir del consens bastit entre els filò-

legs experts en la llengua es divideix el signari ibèric nord-oriental en fins a 49

sons/signes diferents. Ara bé, el signari original en el qual estan escrites les

epigrafies que han arribat als nostres dies, és força més ampli; ja Untermann

en la seva classificació n'havia proposat un simplificació en 95 glifs2 entre els

213 detectats entre totes les escriptures paleo-peninsulars3. Davant la inconve-

niència de tractar amb el signes originals, la gran majoria d'estudiosos han tre-

ballat els texts ibèrics transcrivint els glifs al seu valor fonètic expressat en lle-

1 (Ferrer, Moncunill, Velaza 2014)
2 (Olcoz, Medrano 2011 147)
3 (Olcoz, Medrano 2011 145)
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tres llatines. Així, els signes que es consideraven que corresponien a una 'a'

(amb forma de P o D llatines en els originals) eren transcrites com 'a' per como-

ditat. És a dir, s'ha donat un procés d'agrupació dels gifs nadius per conformar

els 'caràcters' bàsics de la llengua (de la qual en suposem la sonoritat però n'ig-

norem completament el significat i l'estructuració). Reducció com dèiem que ha

dut modernament a diferenciar fins a 49 sons bàsics4. 

Però també hi han hagut veus en la comunitat d'estudiosos que han propo-

sat la necessitat d'estudiar la llengua en tota la seva complexitat original, en la

qual es poden detectar fins 138 glifs diferents5. Fruit d'aquesta posició l'equip

format per Carme J. Huertas i David Folch ha estat produint des del l'any 2013

una versió informatitzada de la totalitat del corpus epigràfic en ibèric nord-orien-

tal que respecta la variabilitat sígnica original i  oferint-lo lliurement en el seu

web ibers.cat6. Directament derivat d'aquest, el web cathalaunia.org n'ha posat

a disposició del públic una versió en línia que forma la base sobre la que s'ha

fet aquest estudi7. El corpus presenta un signari de 138 signes suposadament

sonors i un conjunt de 3.229 epigrafies8. 

L'intent d'aquest treball ha estat mirar si efectivament, els 138 glifs originals

podien ser agrupats en 49 'caràcters'. Per fer-ho, s'ha partit de la noció que si

en una mateixa epigrafia (suposadament feta per una sola mà), apareixen dues

o més variants d'un mateix 'caràcter' (co-aparicions), això seria indicador de vo-

luntat de diferenciació en origen, i que per tant, no es poden considerar un ma-

teix 'caràcter'9. Cert és, que el fet que les inscripcions estiguin fetes a mà, pro-

dueix una variabilitat 'natural' que pot introduir un factor d'incertesa, com també

és d'esperar una taxa d'error no nul·la tant en la font (signes equivocats i/o

d'interpretació dubtosa), com en la seva transcripció informatitzada. Cal doncs

4 Amb 3 dels 49 caràcters de valor encara dubtós (Ferrer, Moncunill, Velaza 2014).
5 (Huertas 2009)
6 En format Excel o PDF a: http://ibers.cat/corpus.html
7 Accessible a partir de: http://cathalaunia.org/Iberika/Iberika
8 Entenent epigrafia com una agrupació coherent de signes, podent un mateix objecte o su-
port presentar-ne més d'una (per exemple, un plom escrit per ambdues cares ocuparà dues
'epigrafies')
9 Com modernament diferenciem els caràcters entre majúscules i minúscules, o entre amb o
sense accents.
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centrar la recerca en aquelles duplicitats que es documentin en un nombre lo

prou elevat de casos com per poder desestimar errors aleatoris, i entendre que

tot i així,en certs casos, sols es podran plantejar hipòtesis i no presentar certe-

ses.

Per fer l'estudi es parteix de dos reculls signics: el present en la proposta de

codificació Unicode, que presenta un glif per a cada un dels 49 caràcters que

defineix (fig. 1), i el signari 'simplificat' emprat a cathalaunia (fig. 2), que sense

ser d'origen filològic, presenta una proposta d'agrupació dels 138 signes nadius

inicial en 34 'caràcters'10. Es tracta doncs de mirar de casar aquestes dues or-

ganitzacions, i validar si efectivament, a partir dels 49 caràcters Unicode troba-

rem els 138 signes originals sense contradiccions (co-aparicions de més d'una

variant en una mateixa epigrafia i no atribuïbles a error humà). I per fer-ho, s'ha

processat tot el corpus cercant en quines epigrafies es documenten més d'una

versió d'un mateix caràcter. El resultat ha detectat fins a 381 epigrafies on es

documenten una o mes co-aparicions d'un mateix 'caràcter', (el llistat complert

està  en  l'Apèndix  A).  El  que segueix  és  la  descripció  i  anàlisi  segmentada

d'aquestes dades.

10 Aquesta segmentació de signes segueix les propostes fetes per els experts però atès que
estava pensada en origen com una ajuda en la cerca en el corpus i en la comparació epigràfi-
ca, agrupa alguns dels caràcters. La llista (veure gràfic associat) és: A, E, I, O, U, L, N, M, M1,
M2, R, R1, S, S1, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Da, De, Du, Do, Du, Ga, Ge, Gi, Go, Gu i cinc signes des-
coneguts.
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Preliminars

El procediment per comparar aquests dos signaris parteix d'aplicar la pro-

posta Unicode sobre el signari de catahalaunia.org, i per fer-ho s'han executat

un conjunt de passos previs. 

1. S'han suprimit del signari simplificat de cathalaunia els signes no fonè-

tics (metrològics i separadors) o que no es documenten en cap epigrafia.

El resultat es una reducció a 126 glifs agrupats en 33 grups fonètics (fig.

3). 

2. S'han marcat sobre aquest signari els glifs definits en la proposta Unico-

de (en verd, i en dos tons si queien en un mateix grup), el resultat es pot

veure en la figura 4. 

3. Un tercer pas ha estat marcar el glifs que s'assemblen molt a altres i que

poden ser interpretats com variants 'estilístiques', per tal de reduir enca-

ra més la variabilitat  sígnica a considerar  (per  exemple,  entre signes

amb rectes, amb o sense discontinuïtats, o entre figures rectilínies i cor-

bades). Aquests pas és sols orientatiu, ja que en l'anàlisi posterior es

veurà que alguns dels signes així marcats han demostrat ser efectiva-

ment variants diferents, i que el criteri de simplificació 'estilística' no és

d'aplicació en bona part dels casos. El resultat es mostra en la figura 5.

4. El pas final és marcar la resta de glifs no seleccionats en cap dels pas-

sos anteriors com a candidats a variants de la proposta Unicode i per

tant a analitzar-ne la seva distribució per tal d'escatir si efectivament po-

den ser atribuïts o no, al seu 'caràcter' més proper en la proposta Unico-

de. El resultat (fig. 6), és que en 27 de les 33 agrupacions del signari

simplificat de cathalaunia.org es poden trobar un o més glifs candidats.

Si la teoria és correcta, mai (o molt rarament) hauria d’aparèixer més d’una

variant d’un mateix símbol base en una mateixa epigrafia. Per analitzar-ho, se-

guim l'esquema propi de la llengua i segmenten el signari entre: vocals, conso-

nants i sil·làbics (labials, dentals, velars).
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Comparacions

Vocals

Com podem veure en la figura 7, per a cada vocal, la codificació Unicode

assigna dos símbols (en verd clar i fosc).

Fig. 7 - Vocals

A

Començant per la A, veiem que efectivament, les dues varietats de la codifi-

cació Unicode es poden trobar juntes en desenes d’epigrafies11. Per altra ban-

da, veiem que les variants ‘estilístiques’ (en gris), són molt properes a les for-

mes base, tret de la que té forma de R. Respecte aquest símbol, que existeix

en 156 epigrafies, hi ha el dubte de si es tracta d’una A, o bé d’un símbol de

forma semblant comentat en la proposta Unicode i considerat al·lògraf de  r12,

que no figurava prèviament en el signari de cathalaunia (codi 247). Sent però

aquesta una possibilitat menor, atès l’alt nombre d’aparicions en el corpus, mi-

rem si es tracta d’una A, i si ho és, de quina de les dues de la proposta Unicode

es tracta, si de la que té forma de P o la que sembla una D.

11 En la versió electrònica d'aquest document, les quantitats de co-aparicions de símbols, es
poden consultar en línia en el cercador del corpus amb els dos enllaços que s’aniran proporci-
onant en cada ocasió: el primer cerca del primer símbol al segon, i el segon fa la cerca inver-
sa, del segon al primer.
12 (Ferrer, Moncunill, Velaza 2014 7)
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El  signe el  trobem al  costat  d’altres As en 17 casos:  7  (I00288,  I00289

I00849 I00857 I02103 I02139 I02634)  al  costat  de A’s amb forma de  D,  7

(I00587 I00595 I00614 I01984 I02732 I03039 I03043) al costat de les de forma

de P. Cal pensar doncs que la A amb forma de R és un símbol diferent al de les

dues As de la proposta Unicode. I per rematar-ho, en aquest cas fins i tot el tro -

bem al costat d’ambdues menes d’As en 3 casos (I02138 I02578 I02579). Aquí

doncs tenim un primer símbol aparentment no relacionable amb la proposta

Unicode.

També cal comentar que en la proposta Unicode es presenta un caràcter 'a'

separat i de interpretació dubtosa (000105E4, a amb tilde). Es localitza en el

corpus en 27 epigrafies, la majoria de monedes, però no exclusivament. Si el

volem interpretar com una A, tenim que no podria ser la nostra 'a' amb forma de

R, ja que els trobem junts, encara que això sí, l’evidència és mínima, ja que es

donen en una única epigrafia. El trobem amb les As amb forma de P en unes

menys de vint epigrafies, i amb l’A amb forma de  D, també en  unes poques

entrades , i el que també resulta definitiu, al costat d’ambdues menes d’As en

dos casos: I01231 I01927. Per tant, si fos una A, caldria pensar ser probable-

ment una quarta varietat.

E

Si passem a les Es, les dues variants semblen diferenciar-se per el nombre

de travessers, 2 o 3, però, un del de 3 presenta una orientació (cap avall) con-

trària a la resta de Es. En primer lloc, mirem si trobem les dues versions juntes,

i efectivament, les tenim en un bon grapat de casos. El dubte és la forma que

presenta tres travessers cap avall. I el que trobem és ben curiós: apareix en 23

epigrafies, un nombre no pas menor (i en una pluralitat de suports), però  desa-

fortunadament, amb cap altra E. De manera que a priori no podem dir res en

ferm, més enllà que sí sembla tenir un perfil propi ben marcat.
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I

En les Is, sí hi ha conformitat plena entre la proposta Unicode, amb dos ca-

ràcters diferenciats, i  les dues grafies recollides en el signari; i  efectivament,

existeixen juntes en desenes d’epigrafies, i per tant podem pensar que es trac-

ten de dos caràcters diferents.

O

Per el que fa a les Os, les dues propostes per a Unicode es diferencien per

tenir 1 o 2 travessers. En el corpus, les dues modalitats existeixen juntes en

dues úniques epigrafies. La forma restant, la marcada en blau, i que es diferen-

cia per tenir 3 travessers, la trobem en 12 epigrafies, però lo rellevant és que sí

la trobem però, al costat de les dues Os de la proposta Unicode, tot i que en un

únic cas per a cada una: I02599 i I03051. Per tant, tot i la migradesa de l’evi-

dència, també podem proposar la O amb tres travessers com a diferent de les

altres dues.

U

El cas de les Us, és més complicat. Les dues variants per la proposta Uni-

code, que gràficament semblen diferenciar-se per tenir un ‘barret’ senzill o do-

ble, sols existeixen juntes en dues epigrafies d’un mateix objecte, una evidència

mínima. L’altra forma, la marcada en blau, la trobem en 81 epigrafies, però en-

tre elles, sols en 11 amb altres Us; en concret només el trobem amb el primer

tipus, el que sembla una fletxa apuntat a dalt. Per tant, si és una U, podria ser

una variant de la segona forma, o una lletra diversa, ja que la grafia és molt di-

ferent. I en aquest sentit, sí cal ressenyar que també resulta curiós que tampoc

es dóna mai al costat de les variants del símbol Du/Tu que tenen forma de tri-

angle obert per baix, com el signe que ens ocupa. Queda per tant plantejat el

dubte de si es tracta d’una U o un Du/Tu. Hi tornarem al parlar de les dentals.

Resumint: entre les vocals, tenim una A (o dues), i una O que no semblen

compatibles amb cap de les variants de la proposta Unicode, i una E i una U

dubtoses. Passem a les consonants.
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Consonants

Fig. 8 - Consonants

L

Per el que fa a les laterals, la proposta presenta un únic símbol, cosa curio-

sa ja que l’altra grafia existent,la candidata, la de forma de V invertida, existeix

en  535  entrades.  I  efectivament,  es  localitzen  les  dues  juntes  en  desenes

d’epigrafies. De manera que no sembla raonable pensar que es tracti d’un ma-

teix caràcter.

NM

En les nasals, la concordança estructural entre les dues propostes és com-

pleta, un grup per N i tres per M.

N

Els quatre símbols per N són força semblants entre ells, tres d’ells formats

per tres traços, variant sols al inclinació. L’únic candidat seria el darrer, el for-
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mat per 4 traços, i el trobem en només tres epigrafies, totes elles d’un mateix ti-

pus monetal, i sense cap altra N. Per tant, no es pot emetre cap hipòtesi de di-

ferenciació, tant podria ser una N com les altres, com ser una de so diferent.

Ara bé, entre els tres primers signes, tot i la semblança entre ells, tenim que la

parella entre el primer i el segon el trobem en desenes d'epigrafies, i la del pri-

mer amb el tercer, en dos casos (I00003 i I00870), i 6 exemples entre el segon i

el tercer (I00830, I00999, I01316, I01958, I02930 i I03027). El resultat, dons, és

que tenim fins a 3 Ns diferenciables.

M

La primera M, la de forma de trident, té només una variant, que sembla esti-

lística i que no es documenten mai juntes, per tant, no hi ha res a cercar.

La darrera, en forma de I llatina, presenta una possible variant en forma de

T,  (o I  sense el travesser inferior). La que sembla una I llatina, es troba en

només cinc epigrafies, i l’altra  en tretze, i mai de forma conjunta. De manera

que tampoc no es pot presentar cap hipòtesi, ni d’equivalència, ni de diferencia-

ció.

La que sí presenta dubtes són les M en forma de Y o V. La proposta per a

Unicode les considera un mateix símbol, i en tractar-se d’una única opció, no

permet cercar diferenciació per exclusió. Entre les dues primeres variants en

forma de Y es troben un parell d'exemples (I01980 i I02706) però sembla una

evidència massa minsa com per proposar la seva separació. La de forma de V

la trobem en 137 entrades, i les de forma de Y en 139. Ara bé, les dues variants

existeixen juntes, en un unes poques epigrafies, i no semblen ser variacions es-

tilístiques ja que es donen repeticions. Aixi que sí es podria plantejar que la M

amb forma de V fos tal vegada diferent de les variants amb forma de Y.

R

Per el que fa a les vibrants, els dos grups (fort/fluix) presenten una única va-

riant de grafia lo prou diferent com per no poder ser considerada a priori una

‘variació estilística’.
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En el primer grup, la que sembla una  P especular, es documenta  en 36

epigrafies, i entre aquestes, amb alguna de les altres formes, en 17 casos. Un

volum que fa pensar que certament es pot tractar d’una R diferent.

En el segon, la variant en forma de rombe, que la trobem en 277 epigrafies,

i coincidint amb alguna de les altres variants en forma de ‘chupachup’,  en 44

epigrafies, una quantitat tampoc menor, i que sembla descartar la interpretació

que  estem davant  de  variacions  estilístiques.  Per  tant  podem estar  davant

d’una segona R extra a considerar. Encara que cal indicar la possibilitat que es

tracti de la versió rectilínia del símbol Gu/Ku amb forma de O ja que es docu-

menta al costat d'aquests signes en no poques ocasions.

S

Finalment, passant a les fricatives, la proposta per a Unicode, en contempla

fins a quatre de diferents (una de les quals, però és suposada, i resta encara

desconeguda). Per el que fa al grup de S amb forma de M, a semblança del

cas de les Ns, tot i que la única variant sembla estilística, el fet, és que es docu-

menten juntes en desenes d'epigrafies, i per tant, hem de pensar que estem

davant de dues Ss diferents.

Les altres dos Ss, sí s’han de comentar. En primer lloc, certament, les po-

dem trobar juntes en 22 epigrafies, i per tant, cal pensar que es tracta de dos

caràcters diferents. Però la qüestió es que la variant amb forma de S, molt fre-

qüent, ja que la troben en 673 epigrafies, la trobem al costat de les altres dues

Ss  en 21 ocasions, i  fins i tot tenim tres exemples amb les tres Ss a l’hora

(I02730,  I02733 i  I02738, tot i  que provenen d’una mateixa localització). Per

tant, també sembla raonable considerar la possibilitat d’afegir a la proposta per

a Unicode una tercera S.

Recapitulem les  consonants: tenim  que  podem  estar  davant  d’una  L,

dues Ns, una M, dues Rs i dues S extres a afegir al signari bàsic.

Els següents grups a considerar són els sil·làbics, i són complicats d’analit-

zar per la major variabilitat sígnica que presenten (especialment amb la e) que
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fa difícil establir que són diferències estilístiques i què poden ser caràcters dife-

rents. L’avantatja però, està en què en tenir alguns grups dobles, sí permeten

fer proves per exclusió mútua.
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Sil·làbics labials

Fig. 9 – Sil·làbics labials

A diferència de les oclusives i les dentals, la proposta per a Unicode no des-

dobla les labials (entre B/P), i per tant, en aquest cas sols podem mirar de veri-

ficar si les diferències són exclusivament ‘estilístiques’. La idea seria que si fos-

sin variacions degudes a la mà de l’escriptor s’haurien de manifestar en un

nombre baix de casos. Primer fem els casos més simples.

Ba

El símbol Ba, en tenir dos glifs tan semblants, fa molt difícil la diferenciació.

La versió rectilínia, la tenim en 724 epigrafies, mentre que la corba sols en 27.

Però també es detecten juntes en 6 casos (I01126 ,  I01132,  I01191,  I01239,

I02018 i I03150). Tal vegada podríem pensar ser efectivament variacions d’estil,

si no fos per que entre ells hi un cas (I03150) on figuren de costat i amb altres

parelles de símbols semblants entre si, i per tant la voluntat de diferenciació és

explícita. Atenent doncs a aquests casos cal plantejar-se si el que per forma

semblava una variant ‘estilística’ no fos realment un caràcter diferent.
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Bi

Quelcom semblant ho tenim amb el símbol Bi, on la variant es diferencia no-

més per mostrar una corba menys ben definida. La forma més arrodonida la

trobem en 122 epigrafies, i la més lineal, en 180. Juntes però sols les tenim en

quatre casos : I01093, I01128, I02578 i I02697. En tractar-se d’un nombre baix

de casos, i en tres d’ells en texts no massa curts, el dubte es manté; a falta

d’altres criteris d’avaluació, tant podria tractar-se de variacions estilístiques com

no.

Bo

En el cas del símbol Bo, la única variant afegeix un traç vertical, que és una

de les maneres de diferenciar els sons en el signari dual. Sense traç, el trobem

en 63 epigrafies, i amb traç, en 18, però en cap d’elles hi figuren juntes, de ma-

nera que no sembla possible diferenciar entre si estem davant d’un estilisme o

d’una sonoritat diferent.

Bu

En el cas del Bu, una de les tres grafies és força diferent de les altres dues

que són respectivament: un rectangle i un quadrat. Les de forma quadrada les

tenim en 23 epigrafies, i l’altra en 12, cap d’elles conjuntament coincidents. Es

podria tractar d’una variant, però el fet de trobar-se en un nombre comparativa-

ment alt de casos i de manera separada, sumat a la diferència en la grafia sí

pot fer pensar en que es tracti d’un caràcter divers.

Be

El Be és el cas més complicat, ja que presenta un nombre no menor de for-

mes (algunes d’elles inversions d’altres) que fan molt difícil la diferenciació en-

tre estilisme i contingut. Atenent a que en el signari tenim exemples de com una

rotació de 90º codifica una diferència vocàlica (Ka/Ke) sembla estrany pensar

que una de 180º no indiqui res.

El que farem serà comptabilitzar quines variants figuren amb quines altres.

Tenim que de totes les variants, sols cinc les trobem acompanyades per altres, i
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en un nombre limitat de casos. El més senzill és exposar el quadre resultant:

Fig. 10 – Co-aparicions signes Be

Començant per el final (de dreta a esquerra i de dalt a baix). Tenim tres sig-

nes que apareixen sempre sols i en poques ocasions:  en dues epigrafies,  en

una única, i en tres. Per el que fa a les parelles, la primera, la trobem a: I02004,

I02008 i I02581, i la segona, un únic cop a: I01128. Les altres dos parelles, que

també estan incloses en els grups de tres, es troben a: I03081 i I02038. Els dos

grups de tres, es troben cada un d’ells a: I02578 i I02772 respectivament.

La primera constatació és que un mateix signe amb una barra vertical afegi-

da indica un caràcter diferent. De manera que tenim no menys de cinc glifs dife-

rents: dos grups de símbols amb i sense barra vertical, que entre ells són cap-

girats verticalment, i la figura rodona amb tres puntes, que no es pot simplificar

com una versió alternativa de l’altra figura que també presenta tres puntes cap

a munt ja que existeixen juntes. La pregunta és: podem considerar la parella de

signes amb les puntes cap avall, com una variant ‘estètica’ de la parella amb

les puntes cap a munt? La resposta és no, ja que la primera combinació de tres

repetiria signes. Sembla doncs que com a mínim cal considerar la possibilitat

de l’existència de fins a 5 signes Be diferents. El problema principal, és que es

documenten en pocs casos, i per tant, seria una proposta que necessitaria una

verificació a fons. Per el que fa a la forma, en la literatura s'ha descrit com una

olla o un recipient, el que no s'ha expressat és que si efectivament es diferenci -

en en formes invertides, el candidat més proper serien els signes llunars de
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Caput i Cauda, coneguts des de Grècia fins a la Xina.

Resumint les labials: tenim un possible signe Ba extra, així com un Bu, i

per les Be, caldria codificar-els amb cinc variants i no en una.
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Sil·làbics dentals

Fig. 11 – Sil·làbics dentals

Entre els dentals, tenim casos força complicats, començarem per els més

simples.

Da/Ta

En els caràcters  Da/Ta, tenim la diferenciació ja comentada entre, amb o

sense traç vertical, i que efectivament trobem reflectida en desenes d’epigrafies

on apareixen les dues formes conjuntament. El problema està en què la que en

principi seria variant estilística de la versió amb barra vertical (la que té la barra

segmentada), apareix en dues epigrafies al costat de la versió amb barra contí-

nua; concretament a: I00601 i I01191. L’evidència és molt minsa però cal deixar

constància d’aquesta casuística.

Do/To

Per el que fa als Do/To la diferenciació de la proposta per a Unicode sembla

establir-se en el nombre de puntes que tenen els glifs entre 4 o 3, però el cas

semble ser més complicat. Dibuixem les agrupacions existents.
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Fig. 12 – Co-aparicions signes Do/To

A semblança del cas del signes Be/Pe, tenim fins i tot un parell de ternes.

Cert que la parella amb quatre i tres puntes és la més ben documentada (la pri -

mera, des de dalt), amb poc més d’una desena de casos. Però la segona pare-

lla, amb set exemples, són dues versions amb tres puntes. La tercera parella,

així com la quarta sols tenen un únic exemple cada una: I02134 i I02599. Però

la clau està en les ternes (I02139 i I02932), ja que permet entendre que el glif

de tres puntes i base plana petita, el més probable és que sigui una variant del

de tres amb base plana, no del de tres amb base en punta. Tenim doncs fins a

quatre símbols Do/To diferenciats: el de quatre puntes, el de dos (tot i que és

un hàpax), i dos de tres puntes (amb o sense base plana).

Di/Ti

El cas dels signes Di/Ti (amb figura de forca tots ells) s’assembla a l’anterior

en el sentit que la proposta per a Unicode diferencia entre figures de quatre o

tres puntes, però tenim també glifs amb dues puntes. Fem el mapa de repetici-

ons per veure que trobem.
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Fig. 13 – Co-aparicions signes Di/Ti

Si bé és cert que les parelles de quatre i tres puntes les trobem, certament,

en desenes d’epigrafies, les parelles de signes amb les dues variants de tres

puntes les trobem en quatre casos (I00084, I00184, I02195, I02697), i de tres

amb dues puntes, en sis (I01982, I02009, I02017, I02051, I02105 i I03080). Su-

mat al fet de tenir un exemple amb la terna del de quatre i els dos de tres,

(I03081), fan que no podem ajuntar les dues variants de tres puntes, ni tampoc

considerar la de dues puntes com una variant ‘estètica’. La darrera parella, els

de dos puntes, existeix en una única epigrafia (I02107) i faria pensar que el sig-

ne de ‘dues puntes i mitja’ fos una variant del de tres puntes, ja que apareix en

una desena de casos, i per tant no es tracta d’un hàpax. Tenim doncs fins a

quatre signes diferents, un de quatre puntes, dos de tres i un de dues.

Du/Tu

Per el que fa als signes Du/Tu la proposta per a Unicode sembla diferenciar

els dos sons associats, entre gilfs amb forma de triangle net, i de triangle amb

algun  punt  o  línia  afegida.  Si  mirem  com  s’ajunten  en  el  corpus  epigràfic

aquests sis signes (més ben documentat, a dalt, menys, a baix) , tenim:
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Fig. 14 – Co-aparicions signes Du/Tu

La primera terna existeix en dues epigrafies (I02143 i  I02982),  les altres

dues cada una en únic cas (I02138 la segona i  I03132 la segona). Mirant de

simplificar, es podria plantejar que el signe amb una barra perpendicular en la

base (existent en 134 epigrafies)  i el que presenta aquesta barra desplaçada

avall (existent en 15 epigrafies) siguin efectivament un mateix (que el segon fos

una variació estètica del primer), tot i que formen la segona parella més fre-

qüent: en cinc epigrafies (I01936, I02056, I02108, I02139, i I02772). La distribu-

ció doncs, podria fer pensar en ser dos signes diferents, però la seva semblan-

ça i el fet que la seva unificació no introdueix cap inconsistència, sí fa pensar

que caldria considerar-los una mateix signe.

El següent intent de simplificació seria pensar si el triangle amb el punt (que

el trobem en 18 epigrafies) no fos també una variant estilística del mateix signe

amb una barra vertical. S’hi oposa el fet que gràficament són clarament diferen-

ciables i també el fet que apareguin junts en dues epigrafies (I02777 i I03196) i

en una d’elles, de costat. De manera que no sembla possible defensar aquesta

simplificació. Tampoc sembla possible considerar els signes sense línia horit-

zontal com versions estilístiques dels que sí en tenen; el fet que els trobem

junts en quatre ocasions (I00979, I03149, I03216 i I03218) i en dues de les ter-

nes no ho permet. Sí podria ser el cas que el signe U amb forma similar a la va-

riant de Du/Tu fet amb tres rectes convergents, que hem comentat abans, fos
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una versió estilística d’aquest, si més no, no es detecten mai junts.

Sembla doncs que tenim fins a cinc signes no simplificables: tres signes tri -

angulars (net, amb línia, i amb punt central) i dos de forma de V invertida (amb

o sense traç vertical).

De/Te

El cas del signe De/Te és de nou el cas més complicat, amb fins a 10 glifs

que la proposta per a Unicode sembla diferenciar en si presenten figures dividi-

des en quatre o dues parts. Mostrem el mapa de les seves aparicions conjun-

tes, ja que el cas sembla ser més complex.

Fig. 15 – Co-aparicions signes De/Te

D’acord amb l’alt nombre de variants, tenim que la varietat de co-aparicions

s’incrementa, però la quantitat de cada d’elles disminueix. Així, totes les ternes

existeixen  isoladament  (de  dalt  a  baix:  I01994,  I02777, I02047, I02107,

I02016, I02734, I02105 i I02698). I entre les 12 parelles detectades (també de

dalt a baix) tenim la primera amb un màxim de 10 aparicions, la segona , en 4

epigrafies, la mateixa quantitat que la tercera, la quarta, quinta i sexta en 3 ca-

sos cada una (I02695,  I03133,  I03150 i  I01789 ,  I02124 ,  I02138 i  I01994,

I02045, I02653) , la sèptima només en dos (I02028 i I02985), i les cinc restants

21

http://cathalaunia.org/Iberika/I02985
http://cathalaunia.org/Iberika/I02028
http://cathalaunia.org/Iberika/I02653
http://cathalaunia.org/Iberika/I02045
http://cathalaunia.org/Iberika/I01994
http://cathalaunia.org/Iberika/I02138
http://cathalaunia.org/Iberika/I02124
http://cathalaunia.org/Iberika/I01789
http://cathalaunia.org/Iberika/I03150
http://cathalaunia.org/Iberika/I03133
http://cathalaunia.org/Iberika/I02695
http://cathalaunia.org/Iberika/Cerca?&sig=&ibc=110,4,107
http://cathalaunia.org/Iberika/Cerca?&sig=&ibc=107,4,110
http://cathalaunia.org/Iberika/Cerca?&sig=&ibc=104,4,103
http://cathalaunia.org/Iberika/Cerca?&sig=&ibc=103,4,104
http://cathalaunia.org/Iberika/Cerca?&sig=&ibc=108,4,102
http://cathalaunia.org/Iberika/Cerca?&sig=&ibc=102,4,108
http://cathalaunia.org/Iberika/I02698
http://cathalaunia.org/Iberika/I02105
http://cathalaunia.org/Iberika/I02734
http://cathalaunia.org/Iberika/I02016
http://cathalaunia.org/Iberika/I02107
http://cathalaunia.org/Iberika/I02047
http://cathalaunia.org/Iberika/I02777
http://cathalaunia.org/Iberika/I01994
https://cathalaunis.files.wordpress.com/2016/10/de-1.jpg


sols en una cada una (I02682, I02730, I02125, I02986 i I00034).

Unes primeres constatacions. Formes corbes i lineals coexisteixen en molts

casos i per tant, descarten que les corbes siguin variacions estilístiques de les

rectes o viceversa. Tampoc una separació entre figures partides en quatre o

dos parts sembla sostenir-se per si sola ,a ja que si bé sí és cert que la parella

més ben documentada presenta aquesta divisió, també tenim parelles de dues i

quatre variants. De fet, sembla que fins i tot podem descartar la diferenciació

per ‘inclinació' de la partició, ja que, per exemple, tenim parelles de dos parts

que es diferencien per això.

Mirant de simplificar, podem pensar que atenien a dues diferències bàsi-

ques: partides en dos o quatre i entre rodones o quadrades; això dóna quatre

símbols base, però ens deixa amb el problema de la inclinació de les particions.

Una primera aproximació seria deixar-ho com una variació lliure, sense signifi-

cat, però la terna amb tres inclinacions diferents, i el fet que en les figures de

dos mitats, tan rodones com quadrades, tenim exemples de línies verticals, ho-

ritzontals i inclinades, no permet pensar en casualitats. Afegim doncs que al fet

de ser de quatre o dos parts i ser quadrades o rodones, si més no, en el cas de

les partides en dos, la direcció de la partició importa i té tres possibilitats (horit-

zontal, vertical i inclinada), i en aquest cas, els dos signes ‘partits en dos’, es

tornarien en sis de diferents, fent un total de 8 símbols diferenciables; i si ho

consideréssim per els partits en quatre parts, llavors el total pujaria fins els 10.

Ja sigui la partició en quatre signes (ignorant les inclinacions) o en vuit o deu

(tenint-les en compte) el que sí queda clar és que una partició en dos resulta

excessivament simplificant.

Resumint les dentals: tenim un grapat de signes extres a considerar, un

possible Da/Ta, entre 2 i 8 signes més De/Te, dos signes Di/Ti més, dos signes

més Do/To i tres signes Du/Tu a afegir als de la proposta per a Unicode.

I finalment passem als signes sil·làbics amb velars:
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Sil·làbics velars

Fig. 16 – Sil·làbics velars

Farem com en el altres grups i començarem per els més senzills.

Gu/Ku

La proposta per a Unicode diferencia dues variants segons tinguin o no un

punt al centre. Certament, de parelles de signes rodons amb i sense punt se’n

troben fins a vuit en el  corpus, l’inconvenient està en què les versions amb

punt, lineals i rodones, es troben en dues epigrafies (I02653 i I03050) i en amb-

dós casos la intencionalitat sembla clara (en un d’ells, fins i tot van de costat).

De manera que es pot defensar que cal contemplar com a tercera variant el

rombe amb punt al mig; i recordar aquí que per figura i distribució, el signe R

amb forma de rombe comentat abans, podria tractar-se d'una variant d'aquest

grup.

Go/Ko

En el cas del signe Go/Ko la proposta per a Unicode segueix la norma de di-

ferenciar les dues variants (amb forma de clepsidra) segons si té o no una línia

vertical. Certament aquesta és la combinació majoritària,  amb 10 aparicions.
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Per el que fa als altres dos signes (que presenten la clepsidra en posició horit -

zontal), el que mostra un traç vertical sols es documenta aïlladament i en tres

ocasions. L’altra, que apareix en total en 8 epigrafies, apareix però en una, al

costat de la figura en posició vertical (I03220). Tenint en compte els altres ca-

sos examinats, no sembla raonable ignorar cap del dos signes horitzontals, tot i

que certament l’evidència és mínima.

Ga/Ka

Per el signe Ga/Ka la proposta per a Unicode les separa segons si tenen

una o dues línies curtes. Però el recull de les agrupacions mostra quelcom dife-

rent.

Fig. 17 – Co-aparicions signes Ga/Ka

Tenim que tant els dos signes amb una sola línia curta, com el dos que en

tenen dues, figuren junts, i en un nombre no menor de casos. I és de notar que

tots quatre signes es documenten en desenes/centenes d’epigrafies.

La  primera  terna  es  documenta  en  quatre  epigrafies  (I02578 ,  I02682,

I02738 i I02982). La segona però sols en una (I02107). I entre les parelles, (de

nou, de més a menys i de dalt a baix), la primera la troben en 10 casos, la se-

gona, formada per els signes amb una única línia  en 7 epigrafies, la tercera,

amb les dues variant amb dos línies, en 5 entrades del corpus, la quarta  en 6

ocasions (sic), la quinta en 3 epigrafies (I01895 , I01987 i I02695)  i la sexta en

una única ocasió,  I01982. De manera que cap de les variants, ja sigui amb
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dues o una única línia, pot considerar-se  una versió estilística de l’altre, tota

vegada que es documenten juntes en un nombre no menor de casos. Tenim

doncs que cal contemplar fins a quatre signes Ga/Ka.

Gi/Ki

El símbol Gi/Ki (genèricament amb forma de Z), es dóna en 6 variants, i la

proposta per a Unicode sembla diferenciar-los per si tenen un traç medial en la

figura, encara que en el repertori hi han també glifs amb doble traç, especulars,

i girats 90º.

Fig. 18 - Co-aparicions signe Gi/Ki.

El quartet i les dues ternes es donen en una única epigrafia cada un d’ells

(I01923, I01191 i I02016) i permeten apreciar que es diferencien clarament en-

tre signes especulars i entre una, dues o cap línia medial, així com signes ro-

tats 90º, en altres paraules, totes sis variants es comporten com signes dife-

rents. Les parelles també refermen aquesta consideració: la primera existeix en

10 epigrafies, la segona en 4 casos, la tercera, també en 4, les dues següents

en dos casos cada una (I02677,  I03027 i  I02699,  I02732) i les altres quatre

cada una en una única ocasió (I02154, I02155, I03197 i I03216). O sigui que en

comptes de dues variants, cal considerar-ne 6, segons nombre de línies medi-

als, rotació i inversió especular.
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Ge/Ke

El signe Ge/Ke amb 12 variants, torna a ser el més complex d’analitzar. Al

tenir moltes variants, les co-aparicions augmenten però amb menor suport. En-

tre les 12 variants, tres d’elles apareixen sempre aïllades: la corbada amb doble

línia vertical, que es troba en 7 epigrafies, la que està girada cap avall i amb

una ínia, que és un hàpax, i la que sembla una G, que trobem en 3 epigrafies.

Les altres variants conformen el següent quadre de co-aparicions:

Fig.19 - Co-aparicions signe Gi/Ki.

Tant el quartet com les quatre ternes existeixen cada una en una epigrafia

pròpia (I02138,  I03080,  I02139,  I01923 i  I02661). La parella més freqüent es

troba en 7 epigrafies, la segona en 5 casos, la tercera en 3 (I01126,  I02698 i

I02699), la quarta i quinta en dos (I01929, I02123 i  I01127,  I02578) i les cinc

restants en una única (I01938, I00028, I02016, I01256 i I01316).

La primera constatació és que, de nou, es diferencia entre tenir o no una lí -

nia vertical. La segona, és que també diferencien entre signes corbs i rectilinis,

l’evidència no és molt abundant, però si múltiple (tres ternes i quatre parelles).

Queda el dubte de si les versions amb traç vertical curt es poden considerar va-

riants estilístiques de les de traç llarg, l’evidència en contra és també curta però
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de nou múltiple (el quartet, dues ternes i una parella). La última diferenciació

possible a comprovar és entre les que tenen el traç curt a dalt o a baix; en

aquest cas sols tenim un contraexemple (la segona terna), i per tant  a priori

sembla millor ignorar aquesta diferenciació. Tenim doncs figures corbes i lineals

i cada una d'elles amb tres possibilitats: sense, amb línia vertical, i amb traç

curt. Un total de 6 signes Ge/Ke a considerar (3, si en contra l’evidència es vol-

guessin igualar les figures corbes i les rectilínies, o en sentit contrari, 8 si es de-

cideix separar per posició del traç curt).

Resumint les velars: cal considerar 2 signes Ga/Ka més, entre 4 o 6 més

en el cas del signe  Ge/Ke, també 4 més per el que fa al signe  Gi/Ki, potser

també 2 signes Go/Ko extres (els ajaguts), i 1 variant més per el signe Gu/Ku.
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Conclusions

De l’anàlisi de les co-aparicions de variants del que es suposa ser la repre-

sentació sígnica d’un mateix so bàsic, es desprèn que la variabilitat és molt

superior a l’esquematització filològica moderna (resumida, per exemple en la

proposta de codificació Unicode per a l’ibèric nord-oriental presentada el grup

LITTERA).  Encara  que  les  propostes  de  partició  de  signes  comentades  en

aquestes pàgines, no sempre són unívoques, ni tampoc sempre ben evidencia-

des, el volum fa que no es pugui ignorar la discrepància. Llistem les agrupaci-

ons del signari simplificat de cathalaunia anotant primer el nombre de signes

segons la proposta Unicode i al costat els detectats en aquesta anàlisi13.

• A 2 vs. 3-4 

• E 2 vs. 3? 

• I 2 vs. 2 

• O 2 vs. 3 

• U 2 vs. 3? 

• L 1 vs 2 

• M 1 vs. 1 

• M1 1 vs. 2 

• M2 1 vs 1. 

• N 1 vs 3 

• R 1 vs. 2 

• R1 2 vs. 3 

• S 2 vs. 3 

• S1 1 vs 2 

• Ba/Pa 1 vs. 2 

• Be/Pe 1 vs. 5 

13 El total de signes de la proposta Unicode en la llista, suma 46 i no 49 degut als tres signes
espacials, ja comentats en el detall de l’anàlisi (000105E4, 000105EE, 000105F0). 
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• Bi/Pi 1 vs. 1 

• Bo/Po 1 vs. 1 

• Bu/Pu 1 vs. 2 

• Da/Ta 2 vs. 3 

• De/Te 2 vs. 4-10 

• Di/Ti 2 vs. 4 

• Do/To 2 vs. 4 

• Du/Tu 2 vs. 5 

• Ga/Ka 2 vs. 4 

• Ge/Ke 2 vs. 6-8 

• Gi/Ki 2 vs. 6 

• Go/Ko 2 vs. 4 

• Gu/Ku 2 vs. 3 

La proposta Unicode presenta un total de 46 entrades, mentre que el recull

trobat en aquesta anàlisi apunta a una forquilla de entre 85 i 96 signes dife-

rents. Un resultat força proper a la proposta del signari d'Untermann comentada

en la introducció.
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Apèndix A – Resultats.

Llistat de les 381 epigrafies amb co-aparicions de signes detectades en el cor-

pus de cathalaunia.org.

Ref.   Coaparicions
I00003  n66 n68
I00007  ge112 ge118
I00012  l56 l57
I00028  ge112 ge119
I00034  de108 de109
I00037  r173 r175 ge112 ge118
I00056  ge112 ge118
I00058  u52 u53
I00065  a33 a34
I00068  a33 a37
I00075  r172 r176
I00078  o48 o51
I00084  di125 di126
I00086  a33 a34
I00156  a33 a34
I00157  a33 a34
I00165  r172 r173
I00166  a33 a34 a37
I00167  a33 a36
I00168  l56 l57
I00184  di125 di126
I00219  a33 a34
I00225  r172 r173
I00227  r172 r173
I00236  s77 s79
I00237  a36 a37 e38 e39 r69 r70
I00238  r70 r71
I00242  r69 r70
I00246  r69 r70
I00259  a34 a36 l56 l57
I00269  a34 a36
I00270  a34 a36
I00278  i45 i46
I00286  a34 a37
I00287  a34 a36
I00288  a34 a35
I00289  a34 a35
I00327  a33 a34
I00334  a34 a37
I00335  a33 a34
I00336  a34 a36
I00353  ga88 ga91
I00374  a33 a34
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I00376  a33 a34 r172 r173 s181 s182
I00377  r172 r173
I00379  s181 s182
I00386  a34 a36
I00401  s181 s182
I00405  o47 o50 s181 s182
I00414  a34 a37
I00424  a33 a34
I00425  a33 a34
I00427  a33 a36
I00432  s181 s182
I00437  e38 e40
I00441  a33 a34
I00446  u52 u53
I00447  r172 r173
I00468  u52 u53
I00496  a33 a34
I00497  a33 a34
I00504  s181 s182
I00505  s181 s182
I00508  s181 s182
I00528  da86 da87
I00530  r175 r176
I00534  ga88 ga90
I00547  a33 a34
I00568  r174 r176
I00574  r172 r176
I00580  i45 i46
I00587  a33 a35
I00592  r173 r175
I00595  a33 a35
I00601  da85 da86
I00610  e38 e39
I00614  a35 a36
I00622  e38 e39
I00630  ga90 ga91
I00640  i45 i46
I00649  di124 di125
I00830  n67 n68
I00849  a34 a35 o47 o50
I00854  e38 e39
I00856  r172 r173
I00857  a35 a37
I00870  n66 n68
I00892  n66 n67
I00979  du233 du235
I00999  n67 n68 s78 s79
I01007  r172 r173
I01037  r172 r175
I01043  s77 s78
I01070  e38 e39
I01088  n66 n67
I01090  a33 a34 ga90 ga91 r172 r173
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I01091  e38 e39
I01092  o47 o50 n66 n67 s77 s78
I01093  bi122 bi123
I01098  r172 r173 s181 s182
I01099  o47 o50 l56 l57 n66 n67 ga88 ga90 r172 r173 ge112 ge118 s1
81 s182
I01100  u52 u53
I01107  a33 a37 r175 r176
I01126  a34 a36 ba83 ba84 u52 u53 da85 da87 de102 de108 di124 di125 
n66 n67 du228 du234 ga88 ga91 r172 r175 r176 ge114 ge119 gi196 
gi200
I01127  a34 a36 u52 u53 da85 da87 ge118 ge119
I01128  e38 e40 bi122 bi123 be93 be98 da85 da87 r175 r176
I01129  l56 l57 n66 n67
I01132  a33 a34 a36 ba83 ba84 l56 l57 r69 r71 ga90 ga91 r172 r173
I01189  r175 r176
I01191  a33 a34 ba83 ba84 l56 l57 da85 da86 di124 di125 n66 n67 s78 
s79 gi196 gi200 gi201 go217 go220
I01193  r172 r175
I01208  r70 r71
I01219  e38 e39 e40 u52 u53 n66 n67 s181 s182
I01231  a33 a34 di124 di125 n66 n67 r69 r71 ge112 ge118 s77 s78
I01232  a33 a36
I01237  a33 a34
I01239  ba83 ba84
I01240  r175 r176
I01246  a33 a34
I01256  n66 n67 ge114 ge118
I01257  i45 i46
I01268  r174 r176
I01279  a33 a36 r175 r176
I01284  a33 a34
I01310  a33 a34 a36 i45 i46 u53 u54 l56 l57
I01311  n66 n67
I01316  e38 e39 m162 m163 n67 n68 ge118 ge121
I01322  gi196 gi200
I01628  a33 a34
I01630  a33 a34
I01631  a33 a34
I01632  a33 a34
I01703  e38 e39 r172 r173
I01789  de104 de105
I01877  n66 n67 gi200 gi201
I01887  e38 e39
I01890  r172 r173
I01894  l56 l57 ga88 ga89
I01895  ga89 ga90
I01909  a33 a34 e38 e40 r69 r70
I01923  a33 a34 a36 e38 e39 o47 o50 u52 u53 l56 l57 de102 de108 di124 
di125 n66 n67 du228 du234 ga88 ga91 r175 r176 ge112 ge116 ge119 
gi193 gi194 gi196 gi200
I01924  a33 a36 e38 e39 r69 r70
I01925  a33 a36 n66 n67 r69 r70
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I01927  a33 a34 a36 o47 o50 l56 l57 n66 n67 r175 r176 s77 s78
I01929  a33 a34 i45 i46 de107 de110 n66 n67 r69 r70 r172 r173 ge112 
ge116
I01930  r172 r174
I01932  a33 a34 r173 r176
I01933  a33 a36 r175 r176 s78 s79
I01934  ga90 ga91
I01936  a33 a34 u52 u53 u54 l56 l57 n66 n67 du228 du231 r69 r70 go217 
go220
I01937  a33 a36 e38 e39 i45 i46 l56 l57 s181 s182
I01938  a33 a34 e38 e39 i45 i46 u52 u53 u54 l56 l57 n66 n67 ga88 ga89 
r172 r174 ge111 ge114 gi193 gi200 s181 s182
I01939  l56 l57 da85 da87 n66 n67 r172 r174 s77 s78
I01940  a33 a36 i45 i46 l56 l57 s77 s78
I01942  a33 a36
I01949  n66 n67
I01950  i45 i46
I01954  n66 n67
I01955  n66 n67
I01957  i45 i46
I01958  n67 n68
I01968  i45 i46 r69 r70
I01971  du231 du234
I01975  i45 i46 da85 da87 r173 r176
I01977  u52 u53
I01980  e38 e39 i45 i46 u52 u53 m162 m164 n66 n67 r172 r173 r175
I01982  di125 di192 ga89 ga91
I01983  a33 a34 e38 e39 e40 i45 i46 da85 da87 r175 r176
I01984  a33 a35 a36 i45 i46 da85 da87 r69 r70 r174 r176
I01986  a33 a34 a37 e38 e40
I01987  a33 a34 i45 i46 u52 u53 n66 n67 ga89 ga90
I01988  e38 e40 da85 da87
I01990  r175 r176
I01991  a34 a36 a37
I01993  a34 a36
I01994  de101 de102 de110 r69 r70
I02000  e38 e40
I02001  e38 e40
I02004  be93 be95
I02008  be93 be95
I02009  di125 di192
I02015  n66 n67
I02016  a33 a34 a36 de102 de108 de110 ge114 ge116 gi200 gi201 gi203 
gu237 gu238
I02017  e38 e40 di125 di192 n66 n67 r175 r176
I02018  e38 e40 ba83 ba84
I02024  a34 a36 n66 n67 s77 s78 gu237 gu238
I02026  a34 a36 n66 n67
I02028  de102 de110 n66 n67
I02029  e38 e40
I02030  n66 n67
I02037  i45 i46
I02038  be96 be98 l56 l57
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I02041  a33 a37 i45 i46 r173 r176
I02042  a34 a37
I02043  a33 a37 s78 s79 gi196 gi200
I02045  de101 de102
I02047  de101 de107 de108
I02048  da85 da87
I02051  di125 di192
I02056  du228 du231
I02059  e38 e39
I02061  e38 e40
I02064  r175 r176
I02081  r172 r175
I02093  a33 a36 e38 e39
I02095  a33 a36 a37
I02098  r69 r70
I02102  e38 e39 i45 i46 u53 u54 l56 l57
I02103  a34 a35
I02105  a33 a34 a36 e38 e40 i45 i46 u52 u53 l56 l57 da85 da87 de104 
de107 de108 di125 di192 n66 n67 r69 r70 ga88 ga89 s78 s79 s181 s182
I02106  a33 a34 e38 e40 da85 da87 r69 r70 ga88 ga89 r172 r176
I02107  a33 a36 da85 da87 de102 de108 de109 di161 di192 n66 n67 r69 
r70 ga88 ga89 ga91 s78 s79 gi196 gi200
I02108  de102 de108 du228 du231
I02112  a33 a36
I02123  a33 a34 u52 u53 r69 r71 ga88 ga90 ge112 ge116
I02124  a33 a34 a36 i45 i46 o47 o48 de104 de105 do209 do211 r69 r71 
r172 r173 s181 s182
I02125  a34 a37 u52 u53 da85 da87 de104 de106 do209 do211 r69 r70 r71 
r172 r173
I02126  a33 a34 u52 u53 do209 do211 r69 r71
I02128  a33 a34 do209 do211 r69 r70 r71 r172 r173
I02130  a33 a34 u52 u53 do209 do211 r69 r71
I02132  a33 a34 r69 r71
I02133  do209 do211
I02134  u52 u53 do207 do211 du228 du234
I02136  u52 u53 r172 r173
I02137  r70 r71
I02138  a33 a34 a35 i45 i46 o47 o50 u52 u53 l56 l57 de104 de105 do209 
do211 du228 du234 du235 r69 r70 ga90 ga91 r172 r173 r175 ge111 
ge112 ge113 ge118 s181 s182
I02139  a34 a35 u52 u53 do207 do209 do211 du228 du231 r69 r70 r172 
r173 ge112 ge113 ge119 s181 s182
I02143  o47 o50 u52 u53 du228 du231 du234 gi193 gi200
I02152  r175 r176
I02154  a33 a36 gi193 gi194
I02155  a33 a34 ga90 ga91 gi193 gi203
I02160  e39 e40
I02188  a33 a34
I02189  o47 o50
I02191  a33 a34
I02195  di125 di126
I02201  o47 o50
I02221  a33 a34
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I02443  a33 a34
I02446  r172 r173
I02521  s77 s78
I02554  a33 a34
I02556  l56 l57
I02561  da85 da87
I02563  a33 a34 a36 de102 de108
I02564  s77 s78
I02566  n66 n67 r69 r70 r175 r176
I02567  e38 e40 r173 r176
I02569  a34 a36 r69 r70 r175 r176 gi200 gi201
I02572  a33 a34 u52 u53
I02578  a33 a34 a35 e38 e39 e40 i45 i46 bi122 bi123 be94 be95 be96 u52
u53 u54 da85 da87 di124 di125 du228 du234 ga88 ga90 ga91 r172 r173 
r176 ge118 ge119
I02579  a33 a34 a35 i45 i46 da85 da87 de107 de110 di124 di125 r172 
r175
I02581  be93 be95 r175 r176 gi200 gi201
I02586  r175 r176
I02594  da85 da87
I02599  o48 o49 do209 do214
I02617  a33 a34 de103 de104
I02624  a34 a36
I02634  a34 a35 a37
I02643  i45 i46
I02644  a33 a37
I02651  u52 u54
I02653  a33 a34 a36 i45 i46 u52 u53 l56 l57 de101 de102 n66 n67 r69 
r70 r174 r176 s77 s78 gi193 gi200 gu236 gu237
I02655  a33 a34 e38 e39
I02656  a33 a36
I02657  a33 a36
I02658  a33 a36 n66 n67 r69 r70
I02661  l56 l57 ge114 ge116 ge118
I02664  a33 a34 l56 l57
I02666  n66 n67
I02669  n66 n67
I02671  e38 e41
I02673  a33 a34 e38 e40
I02677  r172 r176 gi194 gi203
I02678  a34 a36 e39 e40 i45 i46 n66 n67
I02679  a33 a34 a36 a37 i45 i46 n66 n67 r173 r176 s77 s79
I02680  a33 a34 a36
I02681  r172 r175
I02682  a33 a34 a36 e38 e39 de102 de107 ga88 ga90 ga91 s78 s79
I02683  a33 a34 i45 i46 r172 r173
I02684  r172 r173
I02686  n66 n67
I02692  r172 r173
I02694  e38 e39 u52 u53 r172 r176 s78 s79
I02695  a33 a36 i45 i46 l56 l57 de101 de108 n66 n67 ga89 ga90 r174 
r175 r176 s78 s79 s181 s182
I02696  a33 a34 a36 a37 i45 i46 o47 o50 da85 da87 n66 n67 r172 r174 
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r175 r176 s77 s78 go217 go220
I02697  a33 a36 i45 i46 bi122 bi123 u52 u53 l56 l57 di125 di126 n66 
n67 r174 r175 r176
I02698  a33 a36 de108 de109 de110 n66 n67 r172 r175 r176 ge114 
ge119 s78 s79
I02699  a33 a34 a36 a37 l56 l57 n66 n67 r172 r176 ge114 ge119 s77 
s78 gi200 gi203
I02700  a34 a37 de102 de108 n66 n67 r175 r176
I02701  n66 n67
I02706  a33 a34 e38 e39 i45 i46 u52 u53 m162 m164 n66 n67 r172 r1
73 r175
I02710  n66 n67
I02711  a33 a36
I02713  n66 n67
I02722  i45 i46
I02723  n66 n67
I02724  u53 u54
I02728  a33 a34 e38 e39
I02729  n66 n67
I02730  u52 u53 de103 de110 di124 di125 r69 r71 ge111 ge118 s77 s78 
s79
I02731  de103 de104 s78 s79
I02732  a33 a35 i45 i46 da85 da87 de103 de104 di124 di125 r69 r70 
ge111 ge118 gi200 gi203
I02733  o47 o50 di124 di125 ga88 ga91 ge111 ge118 s77 s78 s79 gi193 
gi200 s181 s182
I02734  o47 o50 u53 u54 de103 de104 de105 di124 di125 ge111 ge118 s78 
s79
I02738  u53 u54 di124 di125 ga88 ga90 ga91 ge111 ge118 s77 s78 s79
I02739  di124 di125 n66 n67 ge111 ge118 s78 s79 go217 go220
I02763  m163 m164
I02772  e38 e39 be94 be96 be98 o47 o50 da85 da87 di124 di125 do207 
do209 du228 du231 ga88 ga91 r172 r173 ge111 ge118 s77 s78 s181 s1
82
I02777  i45 i46 u53 u54 de101 de103 de104 di124 di125 n66 n67 du228 
du232 r69 r70 ga88 ga90 r172 r175 s78 s79 s181 s182
I02778  i45 i46 n66 n67 r172 r173
I02792  r172 r173
I02793  r172 r173
I02794  r172 r173
I02795  r172 r173 r176
I02805  l56 l57
I02821  a33 a34 a36 i45 i46 n66 n67 s77 s79
I02822  a33 a34 a36 i45 i46 n66 n67
I02823  a34 a36
I02825  go217 go220
I02839  i45 i46
I02849  ga90 ga91
I02857  m162 m163
I02870  a34 a37 r69 r70
I02886  i45 i46 r173 r175 s181 s182
I02891  r175 r176
I02924  a33 a36 da85 da87
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I02930  n67 n68
I02941  r70 r71
I02949  da85 da87
I02960  da85 da87
I02971  da85 da87
I02982  a33 a34 e38 e39 u52 u53 u54 da85 da87 de107 de110 di124 di125 
do207 do210 do211 du228 du231 du234 ga88 ga90 ga91 r172 r174 r175 
s78 s79
I02984  da85 da87 de107 de110 di124 di125 ga88 ga90 r172 r175
I02985  a33 a36 i45 i46 de102 de110 n66 n67 ga88 ga91 r175 r176 s78 
s79 s181 s182
I02986  a33 a36 i45 i46 de104 de107 r69 r71 r172 r173 s181 s182
I02997  di124 di125 s77 s78
I03001  a34 a36 e39 e40 i45 i46
I03027  n67 n68 r172 r176 gi194 gi203
I03031  a36 a37 e38 e39 n66 n67 r70 r71 r172 r175 s78 s79
I03032  a33 a37 n66 n67
I03033  e38 e39 i45 i46 u52 u53 n66 n67 r174 r176
I03034  n66 n67
I03035  i45 i46 n66 n67
I03037  n66 n67
I03038  r69 r70 r71 gi200 gi201
I03039  a35 a36 a37
I03043  a35 a36 s78 s79
I03045  o47 o51 di124 di125
I03047  u53 u55 do207 do209 gi196 gi200
I03048  u52 u55 do207 do209 r175 r176 gi196 gi200
I03049  de102 de108
I03050  da85 da87 de102 de108 du228 du234 gu236 gu237
I03051  o47 o49 go217 go220
I03052  da85 da87
I03054  r172 r174
I03057  r172 r175
I03059  a33 a34
I03062  e38 e39
I03080  a33 a36 e38 e39 i45 i46 o47 o50 di125 di192 n66 n67 ge111 
ge112 ge118
I03081  a33 a36 e38 e39 i45 i46 be94 be96 u52 u53 di124 di125 di126 
r69 r70 r172 r175 r176 s181 s182
I03109  i45 i46
I03113  a36 a37 e38 e40 r175 r176
I03114  r175 r176
I03129  i45 i46 n66 n67 r172 r173
I03132  a33 a34 de102 de108 di124 di125 do207 do209 du233 du234 du235 
gi196 gi200 go217 go220
I03133  da85 da87 de101 de108 di124 di125 do207 do209 du232 du234 
gu237 gu238
I03149  a33 a34 da85 da87 de102 de108 di124 di125 do207 do209 du233 
du235 ga88 ga90 gi196 gi200 go217 go220 gu237 gu238
I03150  ba83 ba84 da85 da87 de101 de108 do207 do209 du228 du234 go217 
go220 gu237 gu238
I03166  a33 a34 e38 e40
I03169  n66 n67 r175 r176
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I03170  a36 a37 e38 e40 gi196 gi200
I03173  r69 r70
I03196  du228 du232
I03197  da85 da87 di124 di125 do207 do209 gi194 gi201 gu237 gu238
I03198  e38 e39
I03213  l56 l57 da85 da87
I03216  da85 da87 di124 di125 do207 do209 du233 du235 gi196 gi201 
go217 go220 gu237 gu238
I03218  a33 a34 de102 de108 di124 di125 do207 do209 du233 du235 ga88 
ga90 gi196 gi200 go217 go220 gu237 gu238
I03220  a33 a34 a36 de103 de104 n66 n67 s77 s79 go219 go220
I03222  l56 l57
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Apèndix B – Figures.

Fig. 1 - Signari de la proposa de codificació Unicode (Ferrer, Moncunill,Velaza 2014 8).

Fig. 2 - Signari simplificat de cathalaunia.org (http://cathalaunia.org/Iberika/Signari).
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Fig. 3 – Signari simplificat fonètic, 33 grups, 126 glifs.

Fig. 4 – Els glifs de la proposta Unicode dins el signari de cathalaunia.org
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Fig. 5 – Primera proposta de variants 'estilístiques'.

Fig. 6 – Possibles variants de la proposta Unicode.
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