
mentos al estilo de las realizadas por 
W.K.C. GUTHRIE (A history of 
Greek Philosophy , Cambridge 
1975). De  algunos fragmentos la- 
mentamos no hallar ni una sola fra- 
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se sobre su contenido. En otro or- 
den de cosas muy distinto, la opción 
filológica del conjunt0 del comenta- 
rio resulta, a nuestro entender, en- 
fatizada al máximo. Alguna breve 
alusión filosófica ialonmdo cada 
fragmento hubiese hecho mas útil y 
provechosa la lectura en su conjun- 
to. Por otra parte -prescindiendo 
de alguna errata de imprenta, com- 
prensible en parte, sobre todo en el 
texto griego del comentario, como 
por ejemplo p. 8, v. 4 $oh6$~aa- 
TOL en vez de xoh6$gaa~or; p. 9, v. 
10 cSaayeval en vez de cSaaye- 
val-, conviene añadir que, mien- 
tras algunos fragmentos estan estu- 
diados con bastante profundidad, 
otros, en cambio, son prácticamen- 
te menospreciados y dejados al mar- 
gen. Cf., por ejemplo, 10s números 
9. 11, 13, 15, 15a, 17, 19, etc. 

Tales pequeñas objeciones en 
nada menoscaban la valia de estos 
comentarios de la filosofia de Par- 
ménides. Se trata, en definitiva, de 
un trabajo importante y una aporta- 
ción fundamental que todo estudio- 
so del eleata deberá tener en cuen- 
ta ineludiblemente. Concluyamos 
recordando que escribir, en nues- 
tros dias, unos comentarios de 10s 
fragmentos de Parménides, que re- 
cojan con bastante exhaustividad la 
abundante bibliografia de 10s últi- 
mos decenios, s610 está, lamenta- 
blemente, al alcance de unos pocos. 

- 

José Antonio Clua 

C.H.V. Sutherland és un estudiós 
ben conegut en els camps de la nu- 
mismatica i de la histbria romanes. 
Dins de la seva densa trajectbria bi- 
bliografica, dominada pels dos pols 
fa un moment citats, cal destacar 
Coinage and Currency in Roman 
Britain, Londres 1937; Gold, Lon- 
dres 1959; Coinage in Roman Impe- 
rial Policy, Londres 1951 (amb una 
reimpressió a Nova York 1971) y 
The Emperor and the Coinage: Ju- 
lio-Claudian Studies, Londres 1976. 

Ara bé, tot i la seva constant 
preocupació per connectar d'una 
manera critica la histbria del món 
roma amb el suport documental que 
per a aquesta pot representar la nu- 
mismatica, no ha estat fins ara, fins 
a l'aparició d'aquest llibre que ara 
recensionem, que ho ha fet explícit. 
Roman History and Coinage. 44 
BC-AD 69 no és pretenciós ni bus- 
ca resultats espectaculars o entrar 
en les grans polbmiques numismati- 
ques del moment (la discussió sobre 
les raons de les diferents tipologies 
de moneda imperial). g s  el fruit de 
la preocupació d'un home molt ex- 
perimentat en la matbria per con- 
nectar, d'una manera clara i evi- 
dent, la historiografia romana de 
l'bpoca que estudia (el primer impe- 
ri) amb la recerca sobre les mone- 
des que, d'una manera directa, po- 
den aportar testimonis als textos 
historiografics. Preocupació que 
neix, tot s'ha de dir, de la poca im- 



portancia que solen donar la major 
part d'historiadors moderns a les 
evidencies que aporta la numismi- 
tica i de la <indefensió* que aixo sol 
produir en els estudiants interessats 
en la qüestió. Aquests estudiants es 
veuen obligats a intentar buscar ells 
mateixos les relacions entre I'evi- 
dbncia literaris i historiogrifica so- 
bre un fet determinat (és a dir, la 
historiografia produi'da per persona- 
litats individuals) i l'evidbncia nu- 
mismatica sobre el mateix fet (és a 
dir, la moneda produi'da per una po- 
lítica governamental) (cf. pagina v 
del prefaci de Sutherland). 

Així doncs, el llibre se'ns presenta 
com a magnífic i innovador punt de 
partida per comenCar a resoldre 
aquests problemes i per treballar en 
la relació directa entre la narració 
d'un fet en un text historiografic i el 
testimoni que sobre el fet pugui apor- 
tar la numismatica. Al10 que s'hi pre- 
tén és il-lustrar alguns passatges sig- 
nificatius dels principals historibgrafs 
de l'epoca (August i les seves Res 
Gestae, Veleu Patbrcul, Ticit, Sueto- 
ni, Plutarc i Dió Cassi, entre d'altres) 
amb monedes relacionades directa- 
ment amb els textos i, després, efec- 
tuar les reflexions critiques necesd- 
ries sobre el que es pugui desprendre 
d'aquesta relació. 

Així, i dins del període citat (el 
marc cronolbgic i polític de l'bpoca 
és el principal lligam d'unió del lli- 
bre), s'examinen molts punts de 
contacte diferents entre la historia 
de Roma i la producció de moneda, 
fins arribar a la xifra de cinquanta 
aspectes comentats. Entre aquests 
destaquem <<Julius Caesar's control 
of the aerarium and the mint of 

Rome,, (núm. 1); c<The title Augus- 
tus, and auctoritas)) (núm. 4); .The , . 
imperial coinage as a universal cur- 
rency, (núm. 12); nThe formula SC 
on Augustus aes coinage,, (núm. 
14); <Tiberius and Diuus Augustus>> 
(núm. 15); <<The potentia of Seja- 
nus,, (núm. 22); <<Gaius and the dei- 
fication of Tiberius,, (núm. 26); 
<<Claudius and the Praetorians,, 
(núm. 30); <<Nero as a public perfor- 
mer,, (núm. 37); <cAn unexplained 
coin-type of Galbar (núm. 46); <<Vi- 
tellius and the war in Judaea,, (núm. 
48) i aThe cost of civil warfare in 
AD 6 8 - 9 ~  (núm. 50). 

El sistema que segueix Suther- 
land és senzill i la innovació ve més 
pel fet d'haver-se plantejat un tre- 
ball d'aquestes característiques que 
no pas per la seva execució: exposi- 
ció, en primer lloc, del text historio- 
grafic; citació, descripció i lectura 
de les monedes més significatives 
relacionades amb el fet histbric co- 
mentat al text; reproducció fotogra- 
fica dalguna d7aquestes monedes i, 
finalment, comentari sobre qub pot 
aportar al coneixement de la histb- 
ria de Roma la relació exposada. 
Només hem de lamentar, com tam- 
bé ho fa l'autor al seu prefaci, que 
aquest s'hagi vist obligat a incloure 
les traduccions dels textos llatins i 
grecs presents al llibre, <<because a 
knowledge of Greek, and even of 
Latin, is now less common than it 
used to be,,. I tampoc no ens agra- 
da gaire que una de les parts fona- 
mentals del llibre (la presentació 
dels textos llatins i, en algun cas, 
dels grecs) no tingui, en cap ocasió, 
la referbncia a I'edició que s'utilitza 
per ser citada. 



Passem, pero, a comentar un pa- 
rell de casos concrets que serveixin 
per veure clarament qu8 persegueix 
C.H.Vl. Sutherland amb el seu lli- 
bre. 

El primer exemple característic 
del que hom pot trobar en aquest 
treball és el número 1, <<Julius Cae- 
sar's control of the aerarium and the 
mint of Romeu (pp. 1-3). 
Un dels textos dels quals es pot ex- 

treure el títol del punt pertany a 
Suetoni, Diu. Iul. 76, 2 i SS., on es 
fa un resum d'activitats del tercer i 
quart consulats de Cbsar i on Sue- 
toni acaba dient (a 76, 3): ccPraete- 
rea monetae publicisque uectigalibus 
peculiares seruos praeposuit. n 

Sutherland descriu breument la 
situació de l'erari i de la seca de la 
ciutat, dominada per un collegium 
anual de tresuiri a.a.a.f.f. (aere ar- 
gento auro flando feriundo) i que 
depenia d'alguna manera del Senat. 
L'aportació del llibre que recensio- 
nem ve, en aquest cas, i sempre en 
la línia que comenta I'autor al pre- 
faci (il-lustrar el text historiografic 
amb l'aportació de la numismatica), 
de la documentació de dos denaris 
romans, de gener i febrer del 44 aC, 
en l'anvers d'un dels quals (I'altre, 
numerat com a l.d., no hi és repro- 
dui't) s'obsewa el bust de Cesar amb 
els llorers i en el revers, el nom de 
M. Mettius. L'altre denari du al re- 
vers el nom de L. Bucca. Aquestes 
dues monedes, juntament amb d'al- 
tres que Sutherland no cita ni des- 
criu (els denaris comuns de l'any 44 
aC), constitueixen documents per 
demostrar que Cbsar va imposar 
efectivament col-laboradors seus 
per controlar la seca i la producció 

de moneda (tal i com diu Suetoni) i 
també que va imposar un collegium 
de quatíuoruiri a.a.a.ff., en comptes 
del de tresuiri: els noms d'aquests 
col-laboradors surten, complets, als 
denaris comuns del 44 aC, que Sut- 
herland no reprodueix (M. Mettius, 
L. Aemilius Buca, P. Sepullius Ma- 
cer i C. Cossutius Maridianus), per6 
dos d'ells són també als denaris 1.c i 
l.d., perfectament descrits (i un 
d'ells repoduit) per Sutherland. 

El segon cas que comentarem 
breument representa el pol oposat 
del que acabem d'exposar, no per- 
que l'autor canvii' la metodologia o 
el sistema, sinó pel mateix resultat 
de la relació entre text i monedes. 
El cas demostra també que una re- 
cerca de resultats negatius (és a dir, 
que no trobi el que busca a partir 
d'una conjectura correcta) pot ser, 
en determinades circumst~ncies, tan 
positiva com la que assoleix els seus 
objectius. 

Es tracta del punt número 24, 
cThe "financial crisis" of AD 33n 
(pp. 62-63), on l'autor presenta tex- 
tos de Tacit (Ann. 6, 17), Suetoni 
(Tib. 48, 1) i Dió Cassi (58, 21) que 
parlen, tots ells, dels problemes de 
manca de diner líquid en aquell mo- 
ment del regnat de Tiberi (utilitzen 
termes com inopia rei numrnariae 
-Tacit- o magna difficultate num- 
maria -Suetoni-), sobretot els 
anys 33-34 d c .  En aquest moment 
esclaten les conseqiibncies de legis- 
lacions anteriors que obligaven els 
grans capitals a invertir dues terces 
parts de la seva fortuna en finques 
rústiques d'It8lia. El Senat, ens diu 
TAcit, va convidar a complir aques- 
ta normativa i moltes terres hipote- 



cades es van veure en l'obligació de 
sortir a la venda, mentre que els cre- 
ditors buscaven pagaments segurs i 
sblids per recuperar les seves inver- 
sions anteriors. Encara que Tiberi 
(que en el fons era un bon adminis- 
trador) va garantir un període de di- 
vuit mesos per adaptar-se a la legis- 
lació, el diner va quedar immobilit- 
zat i bloquejat a l'erari i al fisc, ben 
bé durant un any. El problema va 
ser, doncs, de manca de circulació 
de la moneda i no pas de manca real 
d'existbncies de moneda. 

On es pot recolzar aquesta re- 
flexió puntual sobre un problema 
concret, a més de fer-ho sobre tex- 
tos historiogrifics? Doncs en el fet 
que remarca Sutherland: no es pot 
advertir cap sortida de nova mone- 
da encunyada l'any 33 o just després 
d'aquest període perqul: no hi va 
haver cap necessitat de fer-ho, do- 
nades totes les reserves existents 
que encara no havien circulat. I, en 
efecte, aquest punt del llibre de Sut- 
herland és un dels poquíssims en 
qub no pot comentar ni reproduir 
cap moneda per recolzar uns fets 
histbrics. 

Pensem que amb aquests dos 
exemples i amb el que hem comen- 
tat abans, n'hi ha prou per sugges- 
tionar l'atenció del lector cap a 
aquest magnífic llibret de C.H.V. 
Sutherland, que s'ha de convertir en 
punt de reflexió i d'atenció impor- 
tant per a historiadors, i també per 
a filolegs, en la seva relació amb la 
numismitica i amb les evidhcies 
que del seu estudi es poden extreu- 
re. 

Joan Gómez Pallarb 

P. VILLALBA VARNEDA, The 
Historical Method of Flavius 
Josephus, E.J. Brill, Leiden 

1986, 296 pp. 

La publicació d'aquest treball del 
Dr. Villalba (producte de la tasca de 
gairebé deu anys d'investigació, que 
van desembocar en la seva tesi doc- 
toral) és important per dues raons, 
a més de l'indubtable valor científic 
de la seva recerca. La primera va lli- 
gada amb el camp estrictament filo- 
lbgic: cal destacar que amb l'apari- 
ció d'aquest volum s'enceten a casa 
nostra els treballs sobre Flavi Josep, 
que no gaudien d'un especial predi- 
cament (encara que també s'ha d'in- 
dicar que el llibre s'ha hagut d'im- 
primir en anglbs i a la Brill de Lei- 
den, la qual cosa no és precisament 
un deml:rit, sinó una lloanqa implí- 
cita a la qualitat de la feina feta). La 
segona raó lligaria el camp filologic 
amb l'anecdotic: ha estat precisa- 
ment a Barcelona on ha conegut la 
llum en primera instincia aquest 
treball, precisament a Barcelona, 
on ara fa cinc-cents cinc anys va edi- 
tar Spindeler, per primera vegada 
en una llengua romanica, la Histo- 
ria dels Jueus de Flavi Josep. 

A un nivell més general, s'ha d'in- 
dicar també (l'autor ja ho procura 
en un apartat dedicat a exposar 
l'status quaestionis sobre el mbtode 
historiografic de Flavi Josep) que 
aquest treball és el primer que per- 
segueix dilucidar sobre quins fona- 
ments reposen l'esperit i la narraci6 
historiogrifica flavianes, a partir de 
l'exhaustiva anilisi filoldgica dels 
seus escrits (hi ha altres estudis i ar- 


