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deures (11, 1946) i T w c w b e s  (I, 1~48,  I1 i 111, 1950). El primer dels volums esmentats 
conté els llibres segon i tercer del De o f f i c i k ;  el text adqptat és, en general, el de 
l'edició d'Atzert. Els altres volums donen tot el tractat de filosofia moral anomenat 
Tusculame disputatiows; la introducoió és un aprofundit estudi de les fonts de l'ktica 
ciceroniana. Quant al text, Valentí segueix el I& Pohlenz, del qual s'aparta en pocs casos. 

M o s s h  Llolren~ Riber ha  fet la traducció1 dels volums I1 (1947), I11 (1950) i IV 
(1951) dels Discur~lo~ de CICEWÓ, i el que signa aquestes notes, ha tradu'it els volums V 
i V I  (1g53), ha, fet la revisi6 del text dels cinc v o l ~ w s  i n'ha redactat la introducció 
i les notícies prdiminarsb Els cinc v d m s  formen un cos de set discursosb que ha estat 
anomenat les Verrines perqu& són l'acusoció contra Gaius Verres, el pretor concussio- 
nari de Sicília. El  volum I1 conté Diwimtio, Actio p r i m  i De $-raetzcra: zmbam; el 111, 
De praetziva Siciliensi; el IV, De frumento; el V, De signis, i el VI, De suppliciis. 
FA text té per basc les edicions de Peterson i CVA. Klotz, i per a De s i p i s  i De sip/Eiciis 
s'ha tingut molt en compte la de Borneuque. - JOSEP VEIRGÉS. 

Primer Curs Internacional d'Arqueologia de  camp. -A. Granada tingué lloc durant 
el mes de setembre de 1953 el primer Curs Intermcional dl'Argueolo(gia de camp, organitzat 
per la Comissaria General d'Excavacions Arqueolbgiques. Yentén per arqueologia de 
camp el treball directe als jaciments, i el seu abjecte era la capacitació dels Cmis-  
saris dlExcavacions i els seus col~laboradors en la tasca d'extrema resrponsabilitat que és 
l'excavació arqueolbgica. Eifedivament, o m  s'ha dit alguna vegada, l'excavació equival 
a l,a lectura &un document histlbric que a mida que es llegeix es destrueix; aixb vol 
dir que, com sigui que no és possible de  fer-ne noves lectures, cal refiar-se ompletament 
de l'encert de la primera. Aquí, i també fora &aquí, aquesta idea no ha pas arribat a 
ésser assimilada, ni pels mateixos arqueblegs professionals. Ben sovint es creu que 
excavar equival simplement a recollir els o~bjedes que contenen els jaciments, quan la 
priizcipal tasca és la d'observaci6 minuciosa de les droumstincies en qiu6 apareixen 
aquests objectes. H i  ha persones amb grans ccmeiuements arqueol~bgics que no serveixen 
per a aquesta labor delicedíssima i d'exkremada responsabilitat, gug requereix aptituds 
innates, desvetllades i afermades per urna llarga prictica. Aquesta convé de fer-la 
-i gairebé mai no sahi fa- treballant al costat #un excavador experimentat. Els 
ensenyaments llibreecos serveixen de molt pac, i 'els coneixements tebrics d'arqlueologia 
gairebé per a res. 

Al curs, l'iassistkcia a l  qual era limitat, hi prengueren Qart trenta-cinc persones, 
onze de les quals eren estrangers i la resta hispans. El  dirigí el Comissari general, 
professor Martinez Santa-Olalla, i es treball& principalment en els jaciments de Monte- 
frío, Monahil, Baza, Almuiiecar i Antequera. A les tasques de camp seguiren sessions 
de discussió de tirmiques i resultat's, que sovint foren molt interessants. S'organitzaran 
altres mc;urs~os, tambC d'assistiulcia limitada, en els quals encara es pensa d'accentuar 
més el carictex eminentment GPcnic i prictic que han de tenir i en els quals cal defugir 
tota disquisició tebrica, ja que la seva finalitat n'o 6s de formar arqueblegs de saló, 
sinó arcpeblegs lcapacitats en la lectura dels jaciments. Seguint la comparació que 
hem fet al comenqarnent, sulposem que un arxiu documental hagués #esser irremeia- 
blement destrw'it i qule abans un Institut Histbric tingués una ocasió d'estudiar-la: seria 
molt millor que hi trametés un equip de bons palebgrafs i transcritors de docupnents, 
encara qule sense grans coneixements histbrics, que no pas un equip d'historiadors sense 
gaire prkctica en la lectura directa. de documents. - J. DE C. SERRA I RKro~s. 

El Congrés Arqueolbgic de Qalicla -Aquests congressos arquedbgics espanyols han 
resultat d'una ampliació, na sé si del tolt a f o r t m d a ,  dels 4~ profitosos congressos del 
sudest peninsular, iniciats a Cartargem zrms quants anys abans. En efecte, si b6 en 
aquestes reunions erudites es tracten temes arqueolbgics que interessen tota la Península 
-la colleboració rportuguesa ha estat intensa ja d'abans de convertir-se en nacionals 
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espanyols-, quasi sempre prenen, espontiniament, per la f o r p  mateixa de la realitat, 
un caricter regional imposat pels problemes especials de la prehistbria del tros penin- 
sular on tenen lloc. No cal ensenyar als prehistoriado~rs qqe a través d'aquelles reculades 
edats, no menys que en les mCs modernes, d s  fets socials que es presentaren a un 
cantell de l'antiga Hisphia diferiren essencialment dels, (propis d'altres bandes del vast 
país. Concretament, aquest! 111 Congrés, al qual om~orregwérem amb la representació de 
la S.C. E. H., es centri en problemes caracberistics del nard-oest peninsular hispano- 
portugui.~, i fozt m~b molt dl'en'oert que, convocat pes a Galicia, estengué les seves 
activitats al nord de Portugal, ja tqma, per damunt de flrmteres artilficials, els iets 
arqueolbgics s6n cornuns en aquestes p u t s  d'awbdós Estats pieninsulars : la civilització 
castrenya d'um banda, els sempre misteriosos petroglifs de S'altra, foren els temes 
habituals de les deliberacions dels congressistes. Els eshtcTis aportats foren molt imglor- 
tants i, en conjunt, tel Congrés ~constitui un irxit científic i de públic, pel qual cal 
felicitar especiallnent el seu incansable organitzador i Secretari perpetu Dr. h t o n i o  
Beltrán, tant més qLye hagulé de lluitar constantment amb) l'especial modalitay. que de 
bon comenpment hom havia projectat per a aquesta reunió: en lloc de centrar les 
activitats en uma determinada població, des &on es fessin les sortides ol exwrsiohs 
necessirieg, fou w cong~és ambulant que crec que no celebri mai dues sessions al 
mateix lloc. Si b16 aixd nVame.ntava CinferPs tulristic, en dificultava en gran manera 
l'eficicia i el repbs necessari dels congressistes. Sobri d Congrés a Ourense, es 
ccntintyb per Santiago, Crufia, Lugo, Pontevedra, Braga, Guimaraes i Porto, i es tanci a 
Vigo; i encara es  visitaren moltissi~es dvaltres lacalitats dl'interks arqueolbgic o amb 
excavacions en curs, de les quals nmCs esmentarem Barbantes, Bheda,  Mogor, Santa 
Tecla, Montelios, Br.iteiros, Santa Luzia, etc. Dl'aqu~ests r+ds recorreguts potser el 
més profitós fou la visita a institucions locals diverses on és retut aulte desinteressat 
a la ciirncia arqnedbgica: els miusens d'ourense i de Pontevedra, de carkter municipal, 
el 8e la sacietat hotelerai (de S a n h  Tecla, el de la famosa. Sociedode Martins Sarmento, 
de Guimaraies, bressol gairebé de ll'arqrueologia prehistbrica portuguesa. Aqulests exemples 
fan ressaltar més la manca. d'institucions plariones en ciutats forca més piresumides i 
els congressistes no deixaren d'adomr-%"n. Dlentlre les persobalitats que amb la seva 
pa,rticipació a forganizació del Congrés es guanyaren l'agralment dels assistents 
esmentarem el venerable erudit Sr. LÓpez Cuievillas dJ0urense, Charnosa de Santiago, 
Filgt~eira de Pontevedra, Russell de Pbrto, Cardozo de Culimaraes i Viam de Viana 
do  castello or, a ~ p r t  la bonhomia de l'almirall Bastarreche, president del Congrés, i 
l'activitat del ja esmentat secretari Sr. Beltrán. Cal esmentar que la ja característica 
amabilitab portuguesa no es desmentí, i els congressistes foren acollits com a hostes tot 

' el temips que restaren en territori lositi. 
De les moltes comunicacions interessants preseníades, esmentarem les d'Alfonso 

de Paqo, Mário Cardozol, i Sobrino sobre les Citdmies i llur cuitura; els petrogiifs 
foren estudiats per aquest darrer i pel Sr. Diego Cuuooy, de Canhies, tel qual presenti 
els garal.lels que les illes atlhtiques ofereixen en aquesta manifestaci6 cultural de 
l'occident europeu. &ara, entre els temles divers06 ens cal c i b r  l"estt~di de carros 
i rodes primitius del Sr. Emeteri01 Cutadrado, el de monuments representats en les 
m~onedes del Sr. A. Beltrán i el de datació de tresors rnonebris del Sr. Pio Beltrán. 
Bom acordi celebrar el proper congrés a Cadis, el I~~~. - -ELIEs  SERRA I RAFOLS. 

Record a Blas Taracena.-La carrera científica de Taracena es distingeix per la 
seva vocació per l'arquedogia de camp1 i per la museografia. No se sentí mai atret per 
la citedra, que requereix -o hauria de requerir- la permanh~cia en el centre uni- 
versitari en radica, i resulta incompatible, si s'exenceix am)b veritable vocació, amb la 
mobilitat a q& obliga la investigació, sobre el terreny que, amb el seu aspecte essencial 
de la vigilhcia de les troballes que resulten de treballs completament aliens a l'arqueo- 




