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La nostra Societat celebra la sessi6 inaugural del curs el dia 10 d'octubre de 1988

amh una conferencia d'hist6ria antiga a carrec del professor H. Solin, de la Uni-

versitat d'Helsinki, sobre la Capua republicana.
La Societat ha dedicrt des de sempre, com es sabut, una atenci6 sostinguda als

tomes de mitologia i antropologia religiosa. En el marc dels cursos CIRIT, del 28

de novembre al primer de desembre, el professor Marcel Detienne, de 1'Ecole

Pratique de Hautes Etudes de Paris, desenvolupa el tema Apollon, un dieu meur-

trier et fondateur" tot al llarg de quatre sessions dedicades, respectivament, a:

"Meurtre et pretendants a la feste pure dApollon", la primera; "La part du cou-

teau", la segona; °Apollon en configuration clans le polytheisme (Poseidon, Hes-

tia, Hermes)", la tercera; i "L'architecte de l'impur; purifier et separer", la quarta

i ultima.
El dia 25 d'abril de 1989 una sessi6 fou dedicada a la memoria de don Manuel

Fernandez-Galiano, que havia estat catedratic de Filologia grega de les Universi-

tats Complutense i Aute noma de Madrid, membre electe de la Reial Academia

espanyola de la Llengua, el qual, ultra la seva rellevant personalitat academica i

cientifica com a classicista, havia respectat i estimat sempre, des de la seva pers-

pective, la realitat catalana, tenia entre nosaltres molts amics, havia parlat diverses

vegades a les Universitats catalanes i a la nostra Societat i formava part del comite

cientific d'Itaca.
Tota la nostra Societat deplore pregonament la seva perdua. En la dita sessi6, que

fou organitzada juntament amb la Secci6 catalana de la Sociedad espanola de Es-
tudios Clasicos, prengueren la paraula, per tal d'evocar diferents aspectes del
mestratge i la personalitat de don Manuel, els professors Jaume Portulas, Josep-



ill Activitats

Lluis Vidal, losep Alsina, Luis Alherto de Cuenca, Marc Mayer i Carles Miralles. A
1'acte assisti un dels fills de don Manuel, Emilio, tanihe hel-lenista.
El dia 22 de maig Ia professors Mercedes Lopez SalvJt, de la I.'niVersitat Complu-
tense de Madrid, sostingue l'atencio dels assistents a la darrera sessio academics
del curs resseguint lee interpretacions, a la literature grega fins a Apol-loni de Ro-
des, de Is figura de Medea.


