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Epigrafia ibèrica digital

Sumari:

Es presenta un mètode per facilitar la realització d'una base
de dades gràfica de paleografia ibèrica i la seva implementació
en el web cathalaunia.org.

Presentació

La creixent aplicació de les tecnologies de la informació en el món de les

Humanitats, fa aparèixer noves eines en camps que fins fa poc eren domini del

treball  manual.  En el  cas de la paleografia,  aquests darrers anys,  tenim un

exemple adient en el programari  DigiPal (Digital Resource and Database for

Palaeography) del King's College de Londres1,  una eina pensada inicialment

per ser adaptada als diversos àmbits de la paleografia medieval. És el cas de

presentar aquí una iniciativa diversa aplicada a l'epigrafia ibèrica, i en concret,

a l'escriptura en ibèric nord-oriental.

El corpus Iberika del web cathalaunia.org2, presenta una versió informatitza-

da de les epigrafies actualment conegudes realitzades en ibèric nord-oriental3.

Derivat del fet prèviament per na Carme J., Huertas i en David Folch4 i hereu en

origen de la seva codificació5, n'ha incrementat el volum epigràfic i ampliat la

1 URL: http://www.digipal.eu
2 URL: http://cathalaunia.org/Iberika/Iberika
3 Amb 3.271 entrades en el moment d'escriure aquest treball.
4 URL: http://ibers.cat
5 Explicada a (Huertas 2009)
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codificació, passant dels 134 glifs originals a un signari amb 207 signes6 amb

l'objectiu de presentar una versió electrònica accessible des de Internet que fos

el més propera possible als originals7. És doncs un treball obert i en curs, tota

vegada que l'arqueologia va descobrint contínuament nous epígrafs que han de

ser incorporats al corpus regularment8.

En la labor paleogràfica, una de les tasques bàsiques és confeccionar el re-

cull de formes que prenen cada una de les lletres. És per això que un progra-

mari  com  DigiPal,  facilita  marcar  manualment  sobre  les  imatges dels  docu-

ments a processar la posició de cada una de les seves lletres, anotar-les, i ges-

tionar la informació així generada. El mètode que es presenta divergeix essen-

cialment d'aquest model en què es basa en tenir ja prèviament codificats els

continguts textuals dels documents a processar, i per tant, saber ja de vell antu-

vi quines són les lletres que cal identificar sobre la imatge del document origi -

nal, com és el cas del corpus Iberika.

6 I és previst incrementar-lo ja que hi han més de 60 glifs per incorporar (tot i que la majoria
corresponen a hapax legomenon). Veure la seva llista en l'apèndix A.
7 Variabilitat sígnica estudiada a: (Vilaseca 2016). Una codificació alternativa i de propòsit di -
vers, ja que vol codificar sols els aspectes lingüístics en poc més de 50 caràcters, és la pro-
posta de codificació del ibèric nord-oriental per a Unicode feta per el grup LITTERA de la UB
(Ferrer, Moncunill, Velaza 2014).
8 Novetats que majoritàriament es recullen anualment en els volums de la revista Pelohispà-
nica (Institución Fernando el Católico 2001). URL: 
http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/18
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Mètode

Cada un dels signes que formen el signari ibèric de cathalaunia.org9 té una

expressió gràfica en format SVG10, i a partir d'aquí, cada epigrafia es pot ex-

pressar com una disposició bidimensional dels signes que la composen, que

evidentment, també es pot expressar en el mateix format. Els continguts de les

epigrafies del corpus es disposen en línies de text horitzontals i d'esquerra a

dreta que és la disposició més habitual en l'escriptura de l'ibèric nord-oriental11

(en el que segueix farem servir d'exemple l'entrada epigràfica I0083612 del cor-

pus, un text de 6 lletres =  'uerilo' ). El format general del fitxer SVG resultant

d'aquesta disposició lineal és13:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" height="2em" 
width="12.6em" >
<g transform="matrix(0.03,0,0,-0.03,0,0)">

<g transform="translate(0,-750)"><path  /></g>
<g transform="translate(750,-750)"><path  /></g>
<g transform="translate(1350,-750)"><path  /></g>
<g transform="translate(2100,-750)"><path  /></g>
<g transform="translate(2850,-750)"><path  /></g>
<g transform="translate(3600,-750)"><path  /></g>

</g>
</svg>

On es pot observar que per cada una de les sis lletres es disposa d'un ele-

ment <g>  amb una clàusula transform que el situa en el pla de dibuix i amb

un  <path> interior que dibuixa el glif corresponent. En el cas que fem servir

d'exemple, genera una imatge així:

9 Veure el signari en l'apèndix A. En línia a: http://cathalaunia.org/Iberika/Signari
10 Format definit per el World Wide Web Consortium (W3C) a: 
https://www.w3.org/Graphics/SVG/
11 (Ferrer, Moncunill, Velaza 2014)
12 URL: http://cathalaunia.org/Iberika/I00836
13 Veure l'Apèndix B per els continguts reals.
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Fig.1 Versió normalitzada en el corpus Iberika.

Però en l'epigrafia original, el dibuix de la inscripció era14:

Fig.2 Esquema original.

La tasca paleogràfica habitual (per exemple, emprant el programari DigiPal)

seria anar marcant el rectangle que conte cada una de les lletres i anotar-ne les

seves dades. En el mètode que es presenta, però, al disposar ja d'una repre-

sentació informatitzada dels continguts, només cal sobreposar-los a la imatge

original i desplaçar cada un dels signes al seu lloc corresponent (amb els girs,

estiraments o inversions que calguessin per adaptar-lo millor). El resultat és:

Fig.3 Versió ajustada sobre l'original

14 (Untermann 1975) 3.2 p.222.
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Que si fem abstracció de la imatge original, serà:

Fig.4 Versió ajustada segons l'original.

I on el codi SVG corresponent, té la següent estructura:

<svg>
<g transform="matrix(0.082902,0,0,-0.084398,32.327,114.307)"> <path /> </g>
<g transform="matrix(0.110052,0,0,-0.082533,111.828,119.083)"> <path /></g>
<g transform="matrix(0.133679,0,0,-0.11572,193.797,169.888)"> <path /></g>
<g transform="matrix(0.117333,0,0,-0.078677,273.627,137.889)"> <path /></g>
<g transform="matrix(0.089177,-0.010399,-0.006485,-0.055606,394.31,121.903)" 

<path /></g>
<g transform="matrix(0.104934,0,0,-0.072805,488.481,116.508)"> <path /></g>
</svg>

On tenim els mateixos elements <g> de cada un els glifs de la transcripció

del corpus però amb l'element transform ara amb les matrius de transposició

afi15 (matrix()) corresponents a la seva nova situació i que capturen les trans-

formacions efectuades per ajustar-les a la forma original de la inscripció16. Amb

el resultat que no sols tenim els rectangles sobre la imatge original que situen

cada una de les seves lletres, i per tant podem extreure la imatge en l'original

de cada un dels glifs, que és la tasca epigràfica bàsica que es vol cobrir, sinó

que també disposem de les transformacions geomètriques fetes a cada un dels

signes i per tant, es poden desfer per presentar programàticament una imatge

dels originals 'normalitzats' si així es desitja.

15 (Hazewinkel  1994)  15-XX.  En línia  a:  https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Af-
fine_transformation
16 L'especificació de l'element transform, a: https://www.w3.org/TR/SVG/coords.html#Inter-
faceSVGTransform
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Conclusions

Disposar d'una versió informàtica amb un grau alt de fidelitat dels glifs que

composen el  signari  de l'escriptura de l'ibèric nord-oriental  i  d'un corpus ex-

haustiu basat en ells, permet que la tasca paleogràfica d'individualització de

cada un dels signes, usualment feta a base de marcar manualment cada un

dels glifs, es vegi fortament simplificada en haver sols de re-situar els signes ja

prèviament coneguts, amb l'afegit de permetre treballar còmodament escriptu-

res en disposicions no horitzontals o amb un alt grau de variabilitat com és el

cas de les paleoescriptures autògrafes17.

Més enllà de lo exposat, sembla ben possible que en una propera evolució,

la tasca encara manual de situació d'aquests glifs sobre la imatge original, es

vegi substituïda directament per una cerca algorítmica i convertir el procés d'in-

dividualització paleogràfica en una tasca automatitzada. Però ja només amb el

mètode exposat, s'ha pogut confeccionar en el web cathalaunia.org, un recull

de la informació disponible de cada glif del signari de l'ibèric nord-oriental, on

també es presenten les formes que les lletres prenen en les epigrafies origi-

nals18.

17 (Hoz 2010)
18 Disponible en línia a partir de: http://cathalaunia.org/Iberika/Signari
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Apèndix A 

Els 207 glifs del signari ibèric de cathalaunia.org:

!"#$%&'()*)*+,-./ 

0123456789:;<=>?

@ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZ[\]^_

`abcdefghijklmno

pqrstuvwxyz{|}~�

����������������

���¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬

®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½

¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ

ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ

Þßàáâãäåæçèéêëìí

îïðñòóôõö÷øùúûüýþ
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Glifs per incorporar:
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Apèndix B – Codi font.

Fixter SVG de la transcripció de la inscripció I00836 del corpus Iberika. 

(http://cathalaunia.org/Iberika/I00836)

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" height="2em" 
width="12.6em" >
<g transform="matrix(0.03,0,0,-0.03,0,0)">
<g transform="translate(0,-750)"><path fill="darkred" d="M53 483l-4 -6l219 
263q12 9 20.5 16t23.5 12q35 -16 66 -51.5t60 -63.5l78.5 -69.5l78.5 -67.5q0 -33 
-16 -53t-47 -11l-104 105.5t-107 101.5l-22 -3l-193 -228q-12 -14 -17.5 -19.5t-
23.5 -5.5q-39 35 -12 80zM282 387q1 80 18 94t59 -32q3 -5 0 -26.5t0 -24.5 q-5 
-92 -9 -183.5l-8 -182.5l-15 -9h-37t-14 31z" /></g>
<g transform="translate(750,-750)"><path fill="darkred" d="M119 771l5 1l21 
-5l17 -11l8 -6q2 -1 2 -3q-1 -9 -2 -16.5t-1 -15.5l-5 -274l18 -3l16 14l43 40l91 
85l53 55l22 3l15 -12l14 -25l-5 -24l-46 -41l-72 -77l-57 -57l-71 -56l17 -190l186
176l61 47l24 -5l21 -22l4 -18l-14 -25l-40 -30l-57 -54l-102 -88l-99 -122l-51 -1 
l-1 6l-11 45l-18 192l-10 150l-6 354v0z" /></g>
<g transform="translate(1350,-750)"><path fill="darkred" d="M206 765q23 17 34 
18.5t38 -3.5q6 -5 13.5 -10t15.5 -9q17 -24 52 -57.5t66.5 -69.5t48.5 -72.5t-2 
-66.5l-87 -115.5l-86 -114.5q-3 -4 -6 -7.5t-6 -6.5q-1 -55 -2.5 -110.5t-1.5 
-110.5q-8 -20 -11.5 -21.5t-20.5 -0.5q-14 10 -16.5 15t-3.5 26q-2 54 -3.5 108.5 
t-2.5 109.5l-122 150t-43 91.5t34.5 95zM121 514q-2 -9 -1.5 -12.5t0.5 -11.5l62.5
-74.5l62.5 -73.5q17 0 22.5 0.5t21.5 9.5q29 43 67.5 91t59.5 99q-1 6 -3 20l-66 
73l-64 74q-14 4 -20 7q-4 -2 -19 -7q-33 -43 -61.5 -98t-61.5 -97z" /></g>
<g transform="translate(2100,-750)"><path fill="darkred" d="M 244.1,430.143 C 
185,324.839 144.7,263.997 105.2,193.925 84.8,164.414 74.6,99.1514 44.2,107.992
c -4.8,1.17 -9.2,2.6 -13.2,4.16 -7.2,16.25 -11.2,28.471 -12,36.661 
12.7,124.024 115.1,246.099 174.7,351.792 L 277,628.01 c 23.5,27.691 
44.2,72.802 73.3,71.372 15.3,-1.17 42.7,-9.88 54,-56.552 26.2,-88.013 34.5,-
121.294 64.5,-226.468 0.1,-6.24 56.1,103.874 87.3,142.875 23.1,30.551 
47.1,86.973 59.3,90.743 31.2,9.751 47.1,-52.651 0.4,-105.433 -12.5,-34.711 
-51.3,-87.753 -80.5,-132.475 -12.2,-18.59 -43,-81.513 -47.8,-102.963 -9.6,-
43.682 3.2,-48.622 15.1,-96.334 6.7,-27.041 84.8,106.214 98.2,122.465 
11.4,21.58 50,93.213 63.8,133.514 25.1,33.801 15,53.562 49.1,73.323 
44.8,26.001 8.5,-99.454 0.5,-125.585 l -39.7,-85.543 -50.4,-86.323 c -14.3,-
22.1 -32.5,-49.791 -46,-69.682 C 563.2,146.863 534.1,99.1514 507.5,77.5707 
482.2,56.9 485.9,75.2306 454.8,116.702 L 396,407.392 C 364.3,589.138 
339.7,622.29 244.2,430.143 z" /></g>
<g transform="translate(2850,-750)"><path fill="darkred" d="M115 34q-18 -24 
-39 -21.5t-30 33.5l179 610l24 67q24 20 46.5 22.5t46.5 -24.5l167 -455q24 -49 50
-94.5t25 -102.5q-15 -42 -31.5 -41t-32 23t-28 52t-17.5 46q-34 99 -64.5 200t-
65.5 200q-16 44 -37 69.5t-33 -4.5l-90 -365l-53 -174z" /></g>
<g transform="translate(3600,-750)"><path fill="darkred" d="M90 762h28q9 -6 22
-10t15 -15q9 -74 7 -148t0 -148l142 -1l164 2q15 8 16 12.5t1 22.5l7 233q6 20 10 
24t23 13q17 -8 24.5 -13t19.5 -20l1 -618l-4 -49l-28 -33q-21 -3 -28 -1.5t-22 
17.5l-6 60l4 265v0l-319 -6q-3 -6 -3 -5.5t-2 -4.5q0 -6 0.5 -10.5t0.5 -9.5 l6 
-97.5l6 -96.5l1 -81q-18 -36 -25 -38t-46 6q-24 20 -24.5 35.5t-0.5 45.5q-4 154 
-7.5 308.5t-6.5 309.5q4 18 7 28t17 23z" /></g>
</g>
</svg>
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Fitxer SVG de la transcripció de la inscripció I00836 del corpus Iberika, ajus-

tada a l'esquema original.

<svg
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
   width="626"
   height="181"
   id="svg2"
   version="1.1">
<g id="g8" transform="matrix(0.082902,0,0,-0.084398,32.327,114.307)">
  <path style="fill:#8b0000" id="path10" d="m 53,483 -4,-6 219,263 q 12,9 

20.5,16 8.5,7 23.5,12 35,-16 66,-51.5 Q 409,681 438,653 L 516.5,583.5 595,516 
q 0,-33 -16,-53 -16,-20 -47,-11 L 428,557.5 q 0,0 -107,101.5 L 299,656 106,428
Q 94,414 88.5,408.5 83,403 65,403 26,438 53,483 z m 229,-96 q 1,80 18,94 17,14
59,-32 3,-5 0,-26.5 -3,-21.5 0,-24.5 -5,-92 -9,-183.5 L 342,32 327,23 h -37 q 
0,0 -14,31 z" />
</g>
<g id="g12" transform="matrix(0.110052,0,0,-0.082533,111.828,119.083)">
  <path style="fill:#8b0000" id="path14" d="m 119,771 5,1 21,-5 17,-11 8,-6 q

2,-1 2,-3 -1,-9 -2,-16.5 -1,-7.5 -1,-15.5 l -5,-274 18,-3 16,14 43,40 91,85 
53,55 22,3 15,-12 14,-25 -5,-24 -46,-41 -72,-77 -57,-57 -71,-56 17,-190 
186,176 61,47 24,-5 21,-22 4,-18 -14,-25 -40,-30 -57,-54 -102,-88 -99,-122 
-51,-1 -1,6 -11,45 -18,192 -10,150 -6,354 v 0 z" />
</g>
<g id="g16" transform="matrix(0.133679,0,0,-0.11572,193.797,169.888)">
  <path style="fill:#8b0000" id="path18" d="m 206,765 q 23,17 34,18.5 11,1.5 

38,-3.5 6,-5 13.5,-10 7.5,-5 15.5,-9 17,-24 52,-57.5 Q 394,670 425.5,634 
457,598 474,561.5 491,525 472,495 L 385,379.5 299,265 q -3,-4 -6,-7.5 -3,-3.5 
-6,-6.5 -1,-55 -2.5,-110.5 Q 283,85 283,30 275,10 271.5,8.5 268,7 251,8 237,18
234.5,23 232,28 231,49 229,103 227.5,157.5 226,212 225,267 L 103,417 q 0,0 
-43,91.5 -43,91.5 34.5,95 z M 121,514 q -2,-9 -1.5,-12.5 Q 120,498 120,490 L 
182.5,415.5 245,342 q 17,0 22.5,0.5 5.5,0.5 21.5,9.5 29,43 67.5,91 38.5,48 
59.5,99 -1,6 -3,20 l -66,73 -64,74 q -14,4 -20,7 -4,-2 -19,-7 Q 211,666 
182.5,611 154,556 121,514 z" />
</g>
<g id="g20" transform="matrix(0.117333,0,0,-0.078677,273.627,137.889)">
  <path style="fill:#8b0000" id="path22" d="M 244.1,430.143 C 185,324.839 

144.7,263.997 105.2,193.925 84.8,164.414 74.6,99.1514 44.2,107.992 c -4.8,1.17
-9.2,2.6 -13.2,4.16 -7.2,16.25 -11.2,28.471 -12,36.661 12.7,124.024 
115.1,246.099 174.7,351.792 L 277,628.01 c 23.5,27.691 44.2,72.802 73.3,71.372
15.3,-1.17 42.7,-9.88 54,-56.552 26.2,-88.013 34.5,-121.294 64.5,-226.468 
0.1,-6.24 56.1,103.874 87.3,142.875 23.1,30.551 47.1,86.973 59.3,90.743 
31.2,9.751 47.1,-52.651 0.4,-105.433 -12.5,-34.711 -51.3,-87.753 -80.5,-
132.475 -12.2,-18.59 -43,-81.513 -47.8,-102.963 -9.6,-43.682 3.2,-48.622 
15.1,-96.334 6.7,-27.041 84.8,106.214 98.2,122.465 11.4,21.58 50,93.213 
63.8,133.514 25.1,33.801 15,53.562 49.1,73.323 44.8,26.001 8.5,-99.454 0.5,-
125.585 l -39.7,-85.543 -50.4,-86.323 c -14.3,-22.1 -32.5,-49.791 -46,-69.682 
C 563.2,146.863 534.1,99.1514 507.5,77.5707 482.2,56.9 485.9,75.2306 
454.8,116.702 L 396,407.392 C 364.3,589.138 339.7,622.29 244.2,430.143 z" />
</g>
<g id="g24" transform="matrix(0.089177,-0.010399,-0.006485,-

0.055606,394.31,121.903)"
  <path style="fill:#8b0000" id="path26" d="M 115,34 Q 97,10 76,12.5 55,15 

46,46 l 179,610 24,67 q 24,20 46.5,22.5 Q 318,748 342,721 L 509,266 Q 533,217 
559,171.5 585,126 584,69 569,27 552.5,28 536,29 520.5,51 505,73 492.5,103 
480,133 475,149 441,248 410.5,349 380,450 345,549 329,593 308,618.5 287,644 
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275,614 L 185,249 132,75 z" />
</g>
<g id="g28" transform="matrix(0.104934,0,0,-0.072805,488.481,116.508)">
  <path style="fill:#8b0000" id="path30" d="m 90,762 h 28 q 9,-6 22,-10 13,-4

15,-15 9,-74 7,-148 -2,-74 0,-148 l 142,-1 164,2 q 15,8 16,12.5 1,4.5 1,22.5 l
7,233 q 6,20 10,24 4,4 23,13 17,-8 24.5,-13 7.5,-5 19.5,-20 L 570,96 566,47 
538,14 Q 517,11 510,12.5 503,14 488,30 l -6,60 4,265 v 0 l -319,-6 q -3,-6 
-3,-5.5 0,0.5 -2,-4.5 0,-6 0.5,-10.5 0.5,-4.5 0.5,-9.5 l 6,-97.5 6,-96.5 1,-81
Q 158,8 151,6 144,4 105,12 81,32 80.5,47.5 80,63 80,93 76,247 72.5,401.5 
69,556 66,711 q 4,18 7,28 3,10 17,23 z" />
</g>
</svg>
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