
1982-1983

Durant el curs 1982-83 la Societat Catalana d'Estudis Classics, ja consolida-

da relativament la seva imatge interior pel que fa a recerca (sessions acade-

miques i de treball), i tambe pel que fa a collaboracio amb tasques socials i

de repercussio docent (audio-visual sobre Virgili), ha iniciat una etapa amb

el proposit de fer-se coneixer a 1'exterior i de col•laboracio amb institucions
academiques i universitaries, tant amb centres espanyols com amb estran-
gers.
Membres de la Societat han portat, com es logic, ponencies a les sessions:
aixl, Caries Miralles parla el 25 de novembre de 1982 sobre El Satirico en la
novella antiga, i Eulalia Vintro ho feu el dia 7 d'abril de 1983 sobre Wagner i
el mon grec. Pero fonamentalment, tal com deiem, la Societat romangue en
el curs passat oberta a la col•laboracio amb investigadors de fora, i en
aquest sentit cal fer esment que la major part de les sessions cientifiques hi
Toren sostingudes per especialistes forans. Aixf el Sr. Manuel Fernander.-
Galiano, Catedratic de la Universitat Autonoma de Madrid, ens parla el dia

I de desembre de 1982 de Wilamowitt en el cincuentenario de su muerte. Su rela-
tion con la cultura espanola (amb atencio especial a les relacions de Bosch-
Gimpera amb qui fou capdavanter de la filologia classica germanica); el Sr.
C)limpio Musso, de l'Institut Italia de Barcelona, tracta, amb puntualitat eru-
dita i gran coneixement de la problematica del treball papirologic, el dia 10
de febrer de 1983, sobre Un nuovo papiro di Euripide e le sue conseguenze dal
punto di vista critico e testuale; igualment el professor Robert Knapp, de la
Universitat de California, Berkeley, aporta les seves investigacions sobre la
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influencia -ideologicament aprofitada- del camf mftic dels treballs d'l Ie-
racles en el tracat de la xarxa viaria de comunicacions romana (Tras las hue-
11as de Heracles: mito, historia y la ((via Heraklea»). D'altra banda, una Ifnia
d'investigacio que ha estat afavorida en les reunions de treball i en contacte
amb el Departament de Grec de la Universitat de Barcelona, ha estat la
problematica sobre la ryes antiga poesia iambica grega; en aquest mare i aprofitant
els ajuts concedits per la CIRIT, la nostra Societat ha tingut ocasio de con-
vidar a una estada de 10 dies (amb 7 sessions academiques) cl professor
knzo Degani de la Universitat de Bolonya, especialista eminent en aquest
camp i editor recent d'Iliponax a /'editorial Teubner de Leipzig (1983); el
professor Degani sojorna entre nosaltres del 2 al 12 de maig de 1983.

1983-1984

Durant el primer trimestre del curs 83-84 la Societat ha intentat d'il.lumi-
nar, amb 1'aportaci6 d'estudiosos catalans, algunes arees de coincidencia in-
terdisciplinaria (man medieval, arqueologia). Aixf, pal que fa at mon me-
dieval, el Sr. Manuel %tundo pronuncia una llico inaugural del curs Entorn
del Cataleg de la Biblioteca de Ripoll del 1047, el dia 9 de novembre de
1983, i els Srs. Joan Bastardas i Antoni Rossell presentaren una intrcxluccia
literaria i una interpretacio musical (lei Planctus VI d'Abelard en una sessio
que fou molt concorreguda. Pel que fa a 1'arqueologia, el dia 14 dc novem-
hre de 1983, el Sr. Pere de Palo] planteja la possibilitat d'interpretacia com
a santuari priapic d'una cova amb finalitats cultuals descoberta a Clunia
(Valladolid), amb el tftol 2Un santuari priapic a Clunia?; i el dia 16 de desem-
bre la Sra. Isabel Rod'a informa els assistants a proposit do les Darreres des-
cobertes d'epigrafia romana a Catalunya.

Durant aquests curs, igualment, el Sr. Jaume Portulas cl dia 17 de fchrer de
1984 aporta una nova contribucio a 1'estudi de la poesia iamhica grega,
amb la discussio, a proposit de El pharrrakos i el terra de /'incest a la poesia
d'Hipimax, de diversos fragments d'aquest poeta i de la interpretacio que cis
escau en la tradicio iamhica. Una sessio, animada de debat i de comunica-
cio d'experiencies en la practica docent, fou moderada pal Sr. Joan Bastar-
das sohre el tema Prob/emes lexicografics de la traduccio: Diccionari llatI-catala; hi
intcrvingueren Dolors Condom, Antoni Peris i Antoni Seva i tingur lloc el
dia 6 de mare.

A primers de maig el professor Giovanni Pugliese-Carretelli dona a Barce-

lona una serie de conferencies sohre colonitzacio grega; dins d'aquest cicle,

tingue la gentilesa de dictar a la nostra Societat una Ilica sobre ics I "onte at-

tiche sulla colonizazione ionica, el dia 3 de maig, on 1'historiador mostra les se-

xes excepcionals dots de filoleg. I'll dia 21 de juny el Sr. Josep l.lufs Vidal

discutf, amb justesa filologiea, Rerriniscencies de Tibul en els Carrrina latina epi-

graphica.
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La Societat Catalana d'Estudis Classics ha celebrat vult sessions academi-

ques tot al llarg del curs 1984-1985.

Cal considerar a part la sessio inaugural, celebrada el dia 22 d'octubre, en la

qual intervingueren Jaume Portulas, Joan Bastardas i Miquel Dolc i que fou

dedicada a la membria del llatinista Josep Verges i Fabregas (1903-1984),

catedratic d'Institut, persona de tracte civil, modest i savi, que havia format

part de la primera junta de la Societat i hi havia col•laborat amb discrecio i

entusiasme.

Dues sessions foren organitzades i convocades juntament amb la Societat

Catalana d'Estudis Numismatics, continuant una col.laboracio encetada en

anys interiors; el dia 11 de mare, el senyor F'. A. Arslan, director de les Ci-

viche Raccolte Numismatiche di Milano, disserta sobre Numismatica Alto

Medievale: Lombardi e Gothi; i el dia 3 de maig el senyor Aldo Prosdocimi,

catedratic de la Universitat de Padua, hi tingue una 11ico sobre La moneta

della Roma arcaica on discutf les aportacions recents en aquest camp d'F. Pe-

ruzzi.

Dues altres llicons versaren sobre un camp que la Societat, amb anim glo-

halitzador i interdisciplinari, creu que ha de tenir present i to present tot els

anys, el de I'arqueologia. En aquest domini es produiren dues aportacions

importants sobre temes ben diversos: sobre unes troballes de casa nostra

versa ]a dissertacio que clogue el curs, llegida el dia 15 de juny, a carrec

d'Eva Koppel, del Museu Arqueologic de Tarragona, que parla de Les escul-

tures romans a Tarragona: la troballa del Forn del Cigne. F"I dia 11 de gener,

Mariana Picazo i Vicente Llull hi havien parlat, a partir de troballes funera-

ries en jaciments de la Grecia propia anteriors a 1'epoca historica, i ateses

ics darreres aportacions de psicologia historica al terra de la mort, sobre La

mort en l'Edat Fosca: proposta d'analisi.

Tinguerem tambe, com ja es tradicio, un especialista en literatura medieval,
cnguany el professor Claudio Leonardi, de la Universitat de Florencia, que
feu un panorama util I posat al dia dels Studi di Letteratura medievale in Italia,
el dlia 9 de maig.
F.Is dies 4 de setembre i 14 de mare les sessions foren dedicades a terns de
filologia grega: l'una de filosofia i estructura literaria, a carrec del professor

die la Universitat de Barcelona Pau Gilabert, sobre L'Erotic de Plutarc. Siste-
ma de composicio: 1'altra sobre un altre tema d'estudi sovintejat a la nostra So-
cietat, la tragedia classical en aquesta ocasio monografica sobre la IIjgenia a
Iaurida d'Furipides, a carrec del professor Umberto Albini, de la Universi-
tat de Genova.


