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En alia que ham denomina instrumental medic roma, generalment una
de les peces mes abundants son les sondes per ales o'ldes, que es
denominen en el Ilenguatge tecnic pertinent specillum auriculare. 1

Alia que ens ocupa ara es un instrument metalic -possiblement de
plata- amb una extremitat en cac;;ola rodona en la seva part superior i en
espatula punxeguda en el seu extrem inferior. L'instrument, cilfndric, es de
12,2 cm. Te, en canvi, la part central de seccia quadrada, de forma que
presenta quatre camps epigrafics rectangulars d'aproximadament 0,4 x 1,7.

En ells es troben gravades les seguents lIegendes; s'inicien, pel que
sembla, a la part superior segons la posicia de la cac;;oleta i I'espatula:

a) (crux) PAX
b) EST (hedera)
c) CARITA<S>
d) FIDES

1 E.L. Borobia Melendo, Instrumental medico-quinJrgico en la Hispania romana, Madrid
1988; uid. esp. Orico/arium specilum, aususcalpum: sondas de oido, p. 297.
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Paleograficament es tracta de Iletres capitals amb refor<;:os decoratlus en
els seus extrems molt marcats. Les S de les inscripcions b) i d) estan
Invertides. En la inscripci6 d) la D es a mes una delta majuscula grega. En
la cara a) se'ns presenta una creu patada iniclal I en la b) una hedera
formada per quatre punts; en aquesta mateixa pe<;:a es troben uns altres
tres punts a I'extrem. Es for<;:a peculiar el tra<;:at de la R en la cara c).

La pe<;:a que hem comentat es troba en una col·lecci6 particular
barcelonesa, probablement formada a Madrid en els anys 20 del nostre
segle. L'unica Indicacl6 que hem pogut obtenir es que procedelx de la
Betica. La seva datacl6 es podria sltuar en els segles V-VI d.e.

FIG. 1: DETALL DE LA SONDA PER ALES O'IDES
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FIG. 2: CARA A DE LA INSCRIPCIO

FIG. 3: CARA B DE LA INSCRIPCIO
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FIG. 4: CARA C DE LA INSCRIPCIO

FIG. 5: CARA D DE LA INSCRIPCIO


