
  

CALC DE LA GERRA DE LA JONCOSA 
JORBA (BARCELONA) realitzada por Maribel 

Panosa

La primera línia està 
escrita 180 graus respecte
a les altres. Es creu que va 
ser l’última en ser gravada.



  

La lectura no dual ens porta al segle II a.n.e. i s’ha  
transliterat segons el criteri de Joan Ferrer que no 
coincideix amb la interpretació d’algunes de las 
oclusives sordes i sonores que en faig

Barete . Iŕe . Oskaistire .  tikotinte
bare-te iŕe oska istire digo-tin-te

Bare-te «la calma» El subtrat “osca” tall, marca»; istir en 
euskera ‘histi’ “escrit” oskaistire «escriure amb marques»; 
digo forma verbal de tercera persona “el que passa o puja”; 
‘-tin’ sufix de «que és», -te marca de pacient: digotin-te».
«LA CALMA TU ETS. L’ESCRIT DEL QUI TRASPASSA 
(DEL QUE MOR)»



  

SEGONA LÍNEA 

Ie kate eŕo kate egiar-ḿi ie kate                      nite bani kate luśiun baker
ie «pronom «tu»; kate basc gatik «per, causa, motiu»; eŕo euskera ‘eroan’
 «endur-se, llevar, manllevar, robar»; ‘egiar-ḿi «el senyor, el dom, qui fa fer, l’amo»
Ban-ḿi «la donació». «PER TU MANLLEVAR, SENYOR, PER LES DONACIONS» 
 nite es possible que no es refereixi a (be)nite, perquè a l’espai que manca segueix 
Banikate; nite «respecte a mi»; bani «ofriments, donacions», «JO PER LES
DONACIONS»
luśiun, en euskera «llargària, grandesa; baker «sense»: «SENSE GRANDESA».

 La forma ḿi escrita per convenció, també escrita com Y / V equival a ‘na’ amb
valor determinat al final de la paraula o frase. 

 



  

TERCERA  LINEA

Eŕokar ḿi «la causa de manllevar»; bani tegi da-n-e euskera ‘dana’ «tota 
existència, munt d’oferiments» niteke da-n-e «que és propi, meu, tot 
meu» kalinse, en altres escrits kalun «càstig» (kalen)  da-n-e «tot el 
càstig»: 
«PER CAUSA DE ROBAR, QUANTITAT D’OFERIMENTS DE TOT ALLÒ 
MEU, PER CÀSTIG»   



  

Segment primer de la columna A

Eŕa-te euskera ‘era’ «manera, la manera»; eŕokar «causa de manllevar»;
ḿ-ie (nahi-e) «per voluntat»; oŕosu beta euskera ‘oros’ «de tots, cosa pública» 
beta «a la vegada al mateix temps» 
«LA MANERA, CAUSA DE ROBAR, VOLUNTAT PÚBLICA AL MATEIX 
TEMPS»  



  

SEGON SEGMENT «A»

+++te, eŕokar-ḿi: «la causa de manllevar»; baḿiŕer (bain-iŕer) «el seu però,
 La seva contra, malgrat euskera (baino), no autoritzat; san-ḿi (san-ui)
«la vigilància»: 
«EL  ROBATORI MALGRAT LA VIGILÀNCIA»



  

TERCER SEGMENT «A»

Bide-baŕ-ḿi «el camí intern»; akari «espines» basc ‘agar’; 
beta inei «al mateix temps tempesta» euskera (inei, inai, 
inatazi, «llamp, calamarsada»):
 «CAMÍ INTERN D’ESPINES I TEMPESTES A LA VEGADA» 



  

QUART SEGMENT «A»

kaś-iŕ-te «el teu recipient» euskera (kas, kase, kaxa); bin-ḿi «el dolor» euskera
‘min’ «EL RECIPIENT DEL TEU DOLOR»   (aquesta gerra)



  

CINQUÈ SEGMENT «A»

+++i; toŕbos euskera ‘etormotz’ «avinguda tallada»; bankide
«company d’oferiment»



  

SISÈ SEGMENT «A»

+++ nḿi bar ++ ḿi  (bare) «calma»? seneuŕ ebas; seneuŕ «marit / ebas
ematz «muller»: «MARIT I MULLER, MATRIMONI» 



  

SETÈ SEGMENT «A»

te  ile+ «mort»?  Binḿi «el dolor» nie «meu»
 



  

PRIMER SEGMENT «B»

ban egie «per fer oferiment»; seaŕḿe «pel costat, al costat de, fer 
costat»; betane «al mateix temps»: «ser al costat a la vegada»; aŕbaḿe 
(arpain-e) «cornisa, passera»
«OFERIMENT DE FER COSTAT SEMPRE UNA PASSERA» 



  

SEGON SEGMENT «B»

anḿgidare (anaigidare) (anai «familia») gidar «comanament, direcció,
mànec» nite betane «jo sóc en el temps» in eŕto o «fer travesser, suport»:
«DIRIGIR LA FAMÍLIA, SÓC QUI DÓNA SUPORT EN EL TEMPS»   



  

TERCER SEGMENT «B»

deigiŕ dei diei, imperatiu del verb ‘edun / eun’ «prendre, entomar»; ‘giŕ’ «direcció
iustir  la divinidad Iunstir en altres escrits; base tiŕ (batse, «unió»), tiŕ (dira) «són»,
sue kate «per vosaltres»: 
«IUNSTIR PRENGUI LA DIRECCIÓ D’UNIÓ PER VOSALTRES». 



  

QUART SEGMENT «B» 

Lakuguse (laku, company del país, iber) guse (guzi, complet, tot, sà) nom personal;
eŕa-te «la manera»; suŕ-te «en busca de, la recerca»; bankide «company d’ofrena»
«LA FORMA QUE Laku-Guse CERCA AJUDA»    



  

CINQUÈ SEGMENT «B»

Kaś tiŕ ‘kaz-dira’«recipient són, un recipient» «el recipient, substrat ‘caz’, cas,
cassola» sikei gans ar euskera ‘sugei gantza’ sèu, ingüent de serp»; gere  «nostre»
iskar «escrit, prescrit»
«EL RECIPIENT D’UNGÜENT DE SERP NOSTRA PRESCRIPCIÓ» 



  

SISÈ SEGMENT «B» 

kaśtiŕ-te «el recipient» aliki, ali «rusc», «tros de rusc» kila euskera
‘kilo’ grec ‘khilós’ «secreció» oŕosubeta «a la vegada»
«EL RECIPIENT AMB SECRECIÓ DE RUSC (CERA) AL MATEIX TEMPS»
 



  

SETÈ SEGMENT «B»

karas atidi (karatz «oportunitat»; atidi ‘adidi’ «atencions»; bidiri
«al camí»; kate «per, motiu, causa»; akari euskera ‘agar’«espines»
ka?
«OPORTUNITAT PER ATENCIONS EN EL CAMÍ D’ESPINES»   



  

EXPLICACIÓ POSSIBLE DE 
L’ESCRIT

Crec que és un escrit d’un dirigent lladre que oferix donacions pel càstig amb humilitat, 
sense grandesa, per les coses manllevades malgrat la vigilància. Ha estat el suport de la 
família. Demana ajuda a la divinitat i al seus (vosaltres) que obrin una passera de salvació 
i facin ofrenes pel dolor d’espines i de tempestes que creu que patirà com a càstig. 

El matrimoni, «avinguda tallada» i «company d’oferiment» podien referir-se a la vida 
amb la seva dona. Per al camí d’espines aconsellen cera i ungüent de serp, producte 
cutani.

Malgrat les seqüències perdudes  sembla que es tracta d’una defunció amb pecats per 
jutjar i del càstig corresponent. En una seqüència tallada surt il «mort» i els productes 
anunciats són com els del ritual funerari dels ploms d’Orlell.         



  

LA JONCOSA DE JORBA
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