
1987-1988

Durant el curs 1987-1988 la Societat va organitzar diverses conferencies a carrec
d'estudiosos del pals i forans, sobre diversos temes que incideixen en les sever
linies habituals d'activitat academica.
D'una banda, en I'ambit del llati, cal consignar el seminari que els dies 13 i 14 de
setembre de 1987 hi professa la doctora Ursula Keudel, del Thesaurus linguae
latinae (Bayerische Akademie der Wissenschaften), informant sobre la metodolo-
gia i practica de la investigaci6 en lexicografia llatina. En l'organitzacio del semi-
nari col-laboraren la Universitat de Barcelona i el Deutsches Kulturinstitut
d'aquesta ciutat. Sobre literatura llatina medieval disserta, el dia primer de juny
de 1988, la senyora Gloria Torres, a propOsit de la Ilegenda art6rica anterior a
Geoffrey de Mommouth.
En l'ambit del grec, d'altra banda, una serie de conferencies versaren sobre trage-

dia: aixi, el 16 de mare de 1988, el senyor Xavier Riu ens parla de `Aspectes del
dionisisme: la barreja, la felicitat i els morts", acostant-nos a les Bacants d'Euripi-

des; el professor Vidal-Naquet, del Centre Louis Gernet de Paris, i membre del

comite cientific d'Itaca, ens proposa ell d'abril una lectura de 1'Aiax de Sdfocles;
i el professor Vittorio Citti, de la Universitat de Venecia, dedica diverses llicons,

a partir del 18 de maig, a l'estudi de "Le neoformazione eschilee e la lexis tragica".
Encara en aquest ambit, la doctora Natalia Palomar ens feu el 24 de mare una
aportaci6 sobre historiografia -genere al qual ha dedicat una atencio preferent

el num. 3 d'Itaca (1987)-, buscant d'individuar en els textos "La figura del recep-

tor en las Historias de Her6doto".



iv Activitats

Una sessi6 fou dedicada, com tambe es habitual en la Societat, a arqueologia: el
senyor Xavier Dufre i Ravent6s ens il•lustra, el dia 27 de gener, sobre les roves
descobertes, realment interessants, al circ de Tarragona.
I resta per dir que, continuant una col-laboraci6 de la nostra Societat amb la de
Llengua i Literatura, i en l'ambit de la tradici6 classica, la professora Lola Badia

havia dedicat una llic6, que fou la inaugural del curs, a "Els mites classics i l'amor

a Joan Rois de Corella". La sessi6 inaugural tingue lloc el 23 de novembre de
1987


