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El prof. Martin Almagro incorpora a la seva pUblicaci6 de les inscripcions
d'Empuries 1 un apartat especific del seu Ilibre dedicat a I'inventari dels
falsos que tenien una realitat material, tot donant-ne una fotografia conjunta
d'alguns en la lamina final del Ilibre. .

Per la nostra part, en publicar el conjunt d'Empuries, I'any 1991, en
col·laboraci6 amb G. Fabre i I. Roda, indicarem la seva existencia puix que
formaven un bon gruix de falsos que mereixien un tractament autonom, i
varem anunciar, almenys per a alguns d'ells (9*-11 *), una fotografia que no
publicarem. 2 Varem esmentar tambe el cas d'aquells que no tenen una
entitat material, sin6 que eren fruit d'una tradici6 Iiteraria.

Aquestes falses inscripcions Iiteraries, amb una dilatada transmissi6
alguna d'elles, constitueixen una de les pagines mes destacades per
estudiar aquest fenomen de construcci6 i difusi6 d'apocrifs epigrafics dir .
de la tradici6 humanlstica i historiografica catalana.

E. Hubner recolli el mes substancial d'aquesta tradici6 literaria el 1869
en publicar el primer volum de ell 11. Amb els numeros 426* a 429* es
recullen els falsos atribu'(ts a Empuries iamb els numeros 430* i 431 * els

1 M. Almagro, Las inscripciones ampuritanas, griegas, ibericas y latinas, Barcelona 1952
(= IAGIL), pp. 253-254.

2 G. Fabre - M. Mayer - I. Roda, Inscriptions romaines de Cata/ogne 1//. Gerone, Paris
1991 (= IRe Ill), pp. 188-189.
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pretesament trobats ales immediacions de Roses. Remunten, segons Cll
11, la major part d'ells a J. Strada, Jean Matal i Ambrosio de Morales, i en el
cas dels dos de Roses la tradici6 es complica a mes a mes per la indicaci6
d'Ambrosio de Morales que derivaven de Cirfac d'Ancona.

Eis numeros 428* i 429* no figuren a Strada i tenen origen a Jeroni
Pujades, que volgue ennoblir Castel16 d'Empuries. Antoni Agustin, el savi
arquebisbe de Tarragona tambe se'n fa resso.

Strada, mort I'any 1588, no feu altra cosa naturalment que recollir la
tradici6 hispanica, com tambe ho feu Jean Matal; les Schedae d'Andreas
Schott, el col·laborador i amic d'Antoni Agustin, no foren tampoc alienes a
aquesta transmissi6 i la presencia a I'obra d'A. de Morales i les fonts que
utilitza potser ens pot donar la clau per esbrinar r'origen ultim d'aquests
falsos. 3

Martin Almagro tambe dedica un apartat especffic als directament
vinculats amb Empuries amb el titol: "Epfgrafes inventados referentes a
Ampurias", com recollia Cll 11 *426m *427; *428 i *429.4

No continuarem en aquesta breu nota per aquest camf i ens limitarem a
reproduir la imatge fotografica dels que tenen una realitat material que no
coincideixen en cap cas amb els que tenen tradici6 Iiteraria antiga, be que
alguns d'ells hagin estat recoil its per Botet i Sis6, com indicarem en cada
cas. 5

D'altra banda volem tornar a assenyalar que les dues inscripcions
considerades com a falsos per M. Almagr06 han estat acceptades com a
genurnes per nosaltres i consten a IRC III amb el numero 162 i 165
respectivament.

D'altra banda fAGfL fnscripciones fatinas 6, 101 i 108, acceptats com a
antics per Almagro, s6n considerats falsos 0 moderns a IRC Ill.

Procedim, doncs, a aquest recull de falsos emporitans.
I: El primer d'ells correspon a IRC III 9*, va ser recollit per Botet i Sis6

amb el numero 21 i indicat com a fals per M. Almagro.
11: IRC I11 10*, Botet, Notfcies inedites, n° 38 i reconegut com a fals per

Almagro.
Ill: IRC I11 11*, Botet, Notfcies inedites, nO 25 i tambe recollit per Almagro.
IV: IRC I11 12*, Botet nO 37.
V: IRC I11 13*, Botet nO 24.
VI: IRC I11 14*, Botet n° 4.
VII: IRC I11 15*, Botet, n° 36.
VIII: IRC I11 16*, Botet n° 34.
IX: IRC I11 17*, Botet n° 40.

3 H. Gimeno Pascual, Historia de la investigaci6n epigr8.fica en Espaiia en los siglos XVI Y
XVII a la luz del recuperado manuscrito del Conde de Guimera, Zaragoza 1997.

4 IAGIL, pp. 249-251.
5 J. Botet i Sis6, Papers inedits, conservat a un arxiu particular a Sabadell. Agra'(m a M.C,

Rusafont la seva comunicaci6.
6/AGIL, p. 153 amb fotografia i IRC Ill, p. 188.
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X: IRC III 18*, 80tet n° 32,
XI: IRC III 19*, 80tet n° 30,
XII: IRC III 20*, 80tet nO 15.
XIII: IRC III 21 *, 80tet n° 11,
XIV: IRC III 22*, 80tet n° 31, IAGIL n° 101.
XV: IRC III 24*, IAGIL nO 6.
XVI: Inscripci6 inedita conservada al Museu Monografic d'Empuries.
XVII: Inscripci6 in8dita conservada al Museu Monografic d'Empuries,
XVIII: Inscripci6 in8dita conservada al Museu Monografic d'Empuries,
XIX: IRC III 23*, IAGIL 108, no es un fals, sin6 que sembla una inscripci6

moderna
No recollim ad els altres falsos sabre ceramica recollits en part tambe per

Almagro.7
La totalitat d'aquests falsos en pedra publicats procedeixen de la

col·lecci6 Romuald Alfarras de Figueres, que contenia, pero, tambe
inscripcions genu'ines. 8

No creiem que sigui inutil la publicaci6 de les fotografies, que oferim
almenys cam a element de referencia per detectar d'altres falsos amb realitat
material i les seves caracterfstiques i tecniques de gravat.

X: IRC III 18*

7 IAGIL, p, 254, al Museu Arqueol6gic de Girona n'hem vist d'altres,
8 IRC III nO 56, 101 i 141, per exemple,
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VI: IRC III 14*
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11, IV i \/: " I11 , 1
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VII, VIII i IX: IRC III 15*, 16* i 17*
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XI: IRC III 19*

Xli: IRC III 20*

~~G£CJPU~

XIII: IRC III 21 *

£ET MA
OPFPUL

~fRUMu'r

XIV: IRC III 22*
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XIV: IFie III 22*

)(V: IFie III
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XIX: IRC III 23*
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XVI

XVII

XVIII


