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El dia 5 de novembre el doctor Jaume Portulas profesoa la Ilico inaugural del
curs amb una esplendida dissertacio sobre «Versions homeriques en catala»
en que estudia les versions catalanes de la Illada i aprofondi en un tema
sovintejat d'estudi, la traduccio de 1' Odisrea per Caries Riba.
Del 10 al 13 de novembre la professora Nicole Loraux, del Centre de
Recherches Comparees sur les Societes Anciennes de Paris, imparti un dels
cursos CIRIT amb que ha pogut comptar la nostra Societat.
Exposa amb gran rigor i intel•ligencia el sistema format per enfrontaments, a
la tragedia grega, del tipus dels que anomena 6t661S 9µ(pvX.oS fins al tema de
la aTa6iS de mots al Cratil platonic.
El dia 2 de desembre fou presentat, a la Llibreria Francesa de Barcelona, el
primer numero de la revista de la Societat, «Itaca», corresponent al 1985, la
publicacio del qual dificultats de financament i tipografiques havien endar-
rerit. L'acte fou molt lluit: compta amb discursos dels professors Enric Ca-
sassas, aleshores president de l'Institut d'Estudis; Joan Bastardas, delegat de
l'Institut en la nostra Societat; Ramon Pla, aleshores Dega de la Facultat de
Filologia de la Universitat de Barcelona, i Caries Miralles, President de la
Societat i director de la revista. El discurs d'Enric Casassas hi fou publicat en
el numero 2 (1986).
El dia 10 de febrer de 1987 el professor Jesus Lens, de la Universitat de
Granada, fou cridat a comunicar als nostres associats alguns resultats de la
recerca en textos historiografics de temes filosofics que ha dut a terme i
dirigit durant els darrers anys amb el seu equip d'investigacio d'aquella
Universitat. El professor Lens, que accepta amablement la nostra invitacio,
disserta sobre «Temas de la diatriba cinico-estoica en la representac16n de
Viriato en la historiografia».



iv Activitats

El dia 5 de mare la nostra Societat rebe la visita del professor Manuel
Fernandez-Galiano, de la Universitat Autonoma de Madrid, veil amic de
tots, que ens llegi, en una sessi6 de record entranyable, unes quartilles, que
tenia de feia temps promeses als seus amics de Barcelona, amb els records de
la seva <<primera» Universitat Autonoma, la de Barcelona de la Republica.
L'em.inent hel•lenista comunica al seu auditori l'emocio del record pert
tambe una analisi perceptiva i viva d'aquells anys universitaris, d'aquella
experiencia educativa que ha deixat un solc pregon en la vida cultural ca-
talana.
El mes d'abril comptavem una vegada mes amb la presencia entre nosaltres

del professor Enzo Degani, de la Universitat de Bolonia. Degani exposa, el 6,

el paper concedit a la dona en els textos de la lirica arcaica grega (<<La donna

nella lirica greca»), i el dia seguent estudia amb gran competencia com es

constituIa el llenguatge comic en algun seu element recurrent i creador de

comicitat (<<Insulto ed alaxpoXoyia in Aristofane»).

El dia 7 de maig Stella Georgoudi, de 1'Ecole pratique de Hautes Etudes de
Paris (seccio de ciencies religioses), ens porta una documentada comunicacid
(<<Un mythe masculin du XlXeme siecle: le matriarcat ancien>>) sobre allb
que ha esdevingut, en efecte, un dels mites de 1'epoca contemporania sobre la
mes antiga organitzacio social dels grecs i d'altres pobles antics.
El dia 9 de juny la senyora Empar Espinilla ens feu entrar en el mon tec-
nologic de 1'antiguitat amb una esplendida aportaci6, exposada amb gran
claredat, sobre <<Sext Juli Frond 1 la hidrodinamica a 1'antiguitat».


