
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 
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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- 



ticles que toquen la qiiesti6 - e l s  de 
M. Stern, S.G. Leuty, S.F.B. Co- 
hen, D.J. Ladouceur- perb cap no 
ho fa amb l'ambició i la projecci6 de 
P. Villalba). Precisament aquesta 
idea final, la de descriure per mitja 
de l'anhlisi del seu metode histbric, 
com fa historiografia Flavi Josep, ha 
d'haver estat la que hagi dut el Dr. 
Rengstorf (editor dels Arbeiten zur 
Literatur und Geschichte des helle- 
nistischen Judentums, perb també 
més directament de les imprescindi- 
bles concordances de l'obra de l'his- 
toribgraf jueu) a proposar l'edici6 
d'aquest estudi com a número dinou 
de la col.lecci6 que dirigeix. 

Anem a parlar, doncs, una mica de 
com esta &tructurat el llibre i de 
quin tipus d'informaci6 i conclusions 
ens ofereix. L'estudi té dos grans 
eixos, vertebrats al liarg dels dos pri- 
mers capítols, que donen pas a una 
mena de recapitulaci6-reflexi6 h a 1  
sobre el metode histbric de Flavi Jo- 
sep, en forma de llargues conclusions. -- .- --~..- ..u--- - 

El primer capítol, titulat The - .  
theoriof historical cause (pp. 1-62) 
estudia el concepte de causa histb- 
rica en Flavi Josep, en primer lloc 
rnitjan~ant l'anhlisi filolbgica de les 
paraules que en la seva obra (i en 
la de qualsevol altre historibgraf) 
poden indicar cccausa histbrica,,: aC 
~ i a ,  drpo~ptí, x~órpa6~5 ,  13~x4. En 
segon lloc, i a través de la recerca 
etiolbgica histbrica, penetra en un 
doble pla, huma (la caiguda de Je- 
suralem, les guerres del poble d'Is- 
rael, etc.) i diví (la importancia d'a- 
quest segon pla es dedueix de la ri- 
quesa del vocabulari emprat quan es 
parla de conceptes trascendents) de 
l'obra de Flavi Josep. 

Potser la idea global més impor- 
tant que se'n despren, i a la qual 
al-ludeix el propi autor, sigui que 
Flavi Josep arriba a oferir una imat- 
ge d'historiografia intel.lectua1, en 
la qual les causes i raons fonamen- 
tades sota els fets histbrics tenen 
una base lbgica i coherent. 

El segon capítol, sota l'epígraf ge- 
neral de Ars narrandi (pp. 64-235), 
toca d'una manera directa l7an8lisi de 
tots els elements historiograíics de 
l'obra de Flavi Josep, tant els que es 
desprenen de l'estudi dels elements 
histbrics dins de la seva obra (perso- 
nalitats histbriques; els discursos di- 
rectes i indirectes; la cronologia; la 
geografia; les institucions jueves i ro- 
manes, etc.), com els que ho fan de 
l'analisi més específica de la tecnica 
narrativa historiografica (dínosis, ec- 
frasis, anticipació histbrica i també 
els elements més prbpiament fla- 
vians, com 1'6s de la paradoxa o la 
wnstrucci6 de proemis i epílegs), 
sense oblidar una petita menció als 
precedents literaris de l'historibgraf 
jueu (fins i tot es parla dels elements 
novel.lístics en la seva obra). 

- -  
El darrer capítol, presentat com a 

Conclusions: The methodology of 
Flauius Josephus (pp. 242-272), és 
on desemboca l'exhaustiva tasca 
d'analisi duta a terme amb l'obra de 
Flavi Josep, i on se'ns ofereixen les 
línies mestres de la seva concepci6 
i la narrativa historiografiques: la 
histbria que escriu és pragmatica, 
perque parla sobretot de fets d'im- 
portancia política per a la societat 
canviant en que van passar. També 
és apodíctica, perque Flavi Josep 
(com algun altre dels seus il-lustres 
predecessors historibgrafs) sap utilit- 



zar les proves, les referkncies i els 
testimonis &un fet histbric per tal de 
donar suport i confirmació a les se- 
ves prbpies idees, w m  a historiador, 
sobre el fet. I finalment és, com 
vkiem, acientific*, perquk en Flavi 
Josep, P. Villalba descobreix una 
ccactitud d'investigador que busca 
materials nous per a la wnstrucció de 
la seva obra i fa una critica de les 
fonts de qub disposa,, @. x de la pre- 
sentació), tot i que quedi també clar 
que no se'n surt completament, per- 
qui? un historiador no deixa de ser un 
home lligat a un entorn i a unes in- 
flukncies determinades, que el duen, 
a vegades, a passar de la dada objec- 
tiva a l'opció personal i parcial. 

El llibre és completat per un apar- 
tat bibliogrdfic i per un índex gene- 
ral i un altre de paraules gregues ci- 
tades. 

No podem fer una altra cosa, 
doncs, que felicitar-nos per l'apari- 
ci6 d'aquest primer estudi de con- 
junt del Dr. Villalba sobre el con- 
cepte historiogrdfic de Flavi Josep, 
el qual s'ha de convertir, sens dub- 
te, en punt de referkncia obligat, a 
partir d'ara, per a qualsevol estu- 
di6s que vulgui acostar-se amb ga- 
ranties a l'obra de l'historiador 
jueu. 

Joan G6mez Pallar&s 
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