
lie et les documents géographiques du 
temps d'Auguste~, que proporciona el 
marc tebric i conceptual sobre el qual 
treballaven els antics gebgrafs. Un dels 
articles més interssants és <<La Via Ap- 
pia nella politica espansionista di 
Roma*, pp. 21-28, obra de G. Uggeri, 
que subratlla els condicionants militars i 
de política exterior que provocaren la 
construcció i la progressiva ampliació i 
millora dels distints trams de la cblebre 
ruta. En el seu inici, fou concebuda com 
una via de penetració a través del bel.li- 
cós Samni en direcció a Tarent; en una 
segona etapa, servi com a punt de suport 
de les expedicions #Orient, circumscri- 
tes en un primer moment a la conquesta 
de Grbcia i Asia Menor durant els se- 
gles 11-1 aC i ampliades posteriorment per 
les expedicions de Trajh a la Dhcia i a la 
Phtia. No cal dir que Nerva i Trajh pren- 
gueren cura amb especial diligbncia d'a- 
questa essencial via de comunicació, 
com ho posa en relleu l'aportació de 
G. Di Vita-Evrard, cdnscriptions routib- 
res de Nerva et de Trajan sur 1'Appia 
Pontine,,, pp. 73-94. Destaquem també 
la contribució de W. Eck, aDie Admi- 
nistration der Italianischen Strassen: das 
Beispiel der Via Appiaa, pp. 29-40, que 
conté especials referbncies als curatores 
viae Appiae. Digne de menció en el 
camp tbcnic és <<I1 rettifilo della Via Ap- 
pia tra Roma e Terracina: la tecnica cos- 
truttivan, a c h e c  de L. Quilici i <<I1 te- 
r r i t o r i ~  pontino e la Via A p p i a ~ ,  de 
M. Canciellieri, en el qual es demostra 
que el tram pontí de la Via és posterior a 
la distribució i localització de la zona. 

En definitiva, aquest número divuit 
dels Quaderni AEL, és una bona mostra 
de l'enfocament interdisciplinari dels es- 
tudiosos transalpins. L'estudi conjunt 
dels textos i de les fonts epigrifiques, 
l'observació de les dades arqueolbgiques 
i la comparanqa amb pervivbncies tar- 
doantigues, medievals i modernes es 

complementen en aquesta obra, digne 
exemple d'homenatge i gratificació al 
mestre d'etruscblegs. 

F. Xavier Espluga 

A. LÓPEZ LÓPEZ, 
Fabularum Togatarum 

Fragmenta (edición critica) 
Salamanca, Ediciones Universidad, 

1983 

L'obra que ressenyem aquí representa 
la primera edició española dels frag- 
ments de la fabula togata i constitueix la 
tesi doctoral que, dirigida pel professor 
A. Pociña, l'autora va presentar a Sala- 
manca el 1979. Es tracta d'una edició 
crítica de tots els fragments de la togata, 
que s'afegeix a les edicions de fragments 
de cbmics menors de l'Atellana, de P. 
Frassinetti (Roma, 19692). L'edició és 
dividida en les tres clhssiques parts de 
les edicions crítiques, és a dir, introduc- 
ció, edició dels fragments, traducció i 
notes. 

A la primera part o introducció 
(pp. 15-46) l'autora fa algunes conside- 
racions sobre la definició, el naixement i 
els conreadors de la fabula togata; sobre 
les edicions precedents de la togata, tot 
comenqant per algunes edicions impor- 
tants del s. XVI fins arribar al s. XIX, en 
qub n'apareixen les grans edicions de 
Bothe, Levée, Neukirch i Ribbeck; sobre 
la transmissió dels fragments (Noni, 
Fest, Carisi, Ciceró, etc.) i, finalment, 
sobre la seva edició. 

La segona part constitueix l'edició 
dels fragments (pp. 47-161), que 
comprbn text llatí, testimonia i aparat 
crític. En la part de testimonia, a més 
d'oferir-s'hi el text de l'autor o autors que 
ens han conservat el fragment, s'in- 
clouen entre parbntesis certes lliqons 
quan afecten el nom del comedibgraf o 



el títol de la comkdia. L'aparat crític, po- 
sitiu, és clar i concís i, a més de les 
lligons fornides per la tradició manus- 
crita dels autors que ens han transmks el 
fragment, s'hi d6na entrada a la tradició 
de les edicions de la togata, ccsin pres- 
cindir de ninguna lectura interesante de 
Bothe, Nekirch y de las diversas edicio- 
nes de Ribbeckn (p. 44). Pel que fa a la 
fixació del text, el principi mhxim que 
presideix l'edició és <cel respeto máximo 
de las lecciones de 10s manuscritos, que 
s610 en contadas oacsiones nos hemos 
permitido corregir, (p. 42); així, l'autora 
s'allunya del text de Ribbeck en molts 
casos: per exemple, dels 21 versos con- 
servats d'Atta, se n'aparta en els frag- 
ments 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16-17. Quant a 
l'ordenació, els fragments s'agrupen al 
voltant dels tres autors de la togata -Ti- 
tini, Afrani, Attá-, que és la successiÓ 
cronolbgica defensada per la major part 
de la crítica contemporhnia, i, dins de 
cada autor, les combdies apareixen se- 
gons l'ordre alfabktic tradicional des de 
les edicions dels humanistes, i en l'orde- 
nació dels fragments de les togatae de 
Titini i Afrani, l'autora aplica l'anome- 
nada ccllei Lindsay,,, és a dir, segons l'or- 
dre en qui: apareixen citats en l'obra de 
Noni Marcel, en aquells casos en quk és 
aplicable l'esmentada llei, segons l'ordre 
arbitrari de Ribbeck en la majoria dels 
casos. 

L'edició dels fragments és precedida 
d'un petit capítol titulat Siglorurn codi- 
cum conspectus et scriptorum editiones 
quae in apparatu critico laudantur, que 
inclou l'edició i els manuscrits de les 
obres citades a l'aparat crític, amb la si- 
gla dels manuscrits, llur denominació 
completa i llur datació. Aquesta llista de 
manuscrits amb llurs corresponents si- 
gles és forga útil per seguir la lectura de 
l'aparat crític, si hom té en compte, a 
més, que hi figuren registrades, en el 
conspectus, obres poc assequibles al lec- 

tor, com ara el Comentari a Horaci d'A- 
cró i Porfirió, els Anecdota Helvetica, 
l'anbnim De dubiis nominibus, els Esco- 
lis a la Guerra Civil de Luch, etc. Els qui 
per raons escolars hem hagut d'usar el 
Recueil de Textes Latins Archafques, 
&A. Ernout, on l'aparat crític presenta 
nombroses sigles de manuscrits sense in- 
dicar-ne la identitat i el valor, hem de 
reconkixer la utilitat d'aquesta llista i la 
feinada que representa. Finalment, se- 
gueixen l'edició dels fragments un origi- 
nal apartat titulat Fasti togatarum, sense 
precedent en edicions anteriors, que 
constituteix una breu histbria cronolb- 
gica de la togata a través de les seves 
fonts (c. 218 aC al s. VIII dC), i quatre 
útils índexs: l'lndex metrorum, l'lndex 
uerborum, la Concordantia cum Rib- 
beckiana editione tertia i l'index Fabu- 
larum. 

La tercera part és la traducció dels 
fragments. Es %acta de la primera tra- 
ducció completa a una llengua moderna 
i resulta més meritbria si hom té en 
compte l'enorme dificultat que repre- 
senta traduir passatges d'un sol vers i, 
fins i tot, de menys d'un vers, sense con- 
text aclaratori moltes vegades i sense 
contingut complet d'altres. Tanmateix, 
malgrat aquestes dificultats, l'autora ha 
reeixit en l'empresa. El resultat és una 
traducció molt ajustada i desimbolta al- 
hora, la lectura de la qual es fa molt 
agradable, tal com es dedueix d'alguns 
passatges: 

Titini, frag. 25-26: Si alguien excepto 
ésta aporrea nuestra puerta, le haré pe- 
dazos la cabeza con esta tranca; frag. 43: 
pero si soy desagradable físicamente, 
que le guste al menos a mi marido por 
mis maneras; frag. 137: ¡Meadamente! 
-Me importa un rhbano- iLabrador de 
culo! 

Afrani, frag. 50-52: Soy despierta y 
hábil, sobria, sana, frugal; no soy bus- 
cona, y si 10 soy, no me faltan quienes 



me obsequien de buen grado: estoy en la 
flor de la edad, de bastante buen ver, 
frags. 160- 16 1. Que se case con un mo- 
linero. -i Por qué no con un pastelero, 
para que le mande pastelillos al hijo de 
su hermano?; frag. 275: Es bastante si tú 
conservas a este vejete, vieja; frags. 309- 
310; Madre, no quisiera que te pelees 
con mi padre estando yo presente.- No, 
si no quieres, miel mía. 

Finalment, tanca l'edici6 una selecta 
bibliografia d'autors clissics, edicions de 
fragments i autors moderns. 

En el clissic capítol d'errates, se n'ob- 
serven molt poques en la impressió del 
llibre: p. 15 diu 1834, en lloc de 1824; 
p. 39 diu critia, en lloc de critica; p. 41 
diu todaga, en lloc de togada; p. 59 diu 
1888, en lloc de 1898; p. 226 diu león, 
en lloc de lenón; p. 228 diu ladrona, en 
lloc de la ladrona (?); p. 230, nota 2, diu 
explicación Carisio, en lloc de explica- 
ción de Car. (?). 

En resum, som davant una excel.lent 
edici6 critica dels fragments de la fabula 
togata, feta amb un impecable rigor 
científic, de l'aparici6 de la qual ens hem 
de felicitar tots els llatinistes. 

AGOSTINO NIFO, 
Sobre la belleza y el amor, 

Traducción, estudio preliminar y 
notas por Francisco Socas, 

Publicaciones d e  la Universidad de  
Sevilla, Sevilla, 1990, 

XXII + 477 pp. 

Francisco Socas presenta en este libro 
una versi6n castellana del De pulchro et 
de amore, compuesta por el fil6sofo 
renacentista Agostino Nifo (1474- 
ca. 1540), fil6sofo adscrit0 a la escuela 
aristotélica-averroista y desdeñoso con 
Platón y 10s (neo)platÓnicos. Socas rea- 

liza un estudio preliminar, que trata 
sobre la vida y amores de Nifo; comen- 
tarios, polémicas y moralidades; la ero- 
todidaxis renacentista (término propio 
de Socas y que en 10s manuales se deno- 
mina philographia); por último se  
introduce en el análisis del De pulchro et 
de amore comparándolo con otros trata- 
distas del Renacimiento, hablando sobre 
el prólogo y dedicatorias y sobre la com- 
posición y esquema argumental. Des- 
pués de una serie de consideraciones 
sobre el tratado y la filosofia que plasma, 
Socas presenta un boceto de la trascen- 
dencia de esta obra en tres autores: el 
tratadista Maximiliano Calvi, el poeta 
Torquato Tasso y el filósofo Gabriel 
Naudé. En esta introducción, clara y 
mny asequible, la información biográ- 
fica sigue muy de cerca a P. Bayle, Dic- 
tionnaire, como se nos dice en una nota 
a pie de página. Hay que apuntar que es- 
tas notas explicativas a pie de página son 
abundantes y ricas. Con rasgos de es- 
pontaneidad en sus reflexiones, Socas 
comenta la sociedad galante del mo- 
mento y el comportamiento de Nifo ante 
ésta, llegando a compararle con D. Qui- 
jote, que divierte a la nobleza con sus 
chaladuras. Socas llega incluso a ser ir6- 
nico cuando habla sobre la mujer del 
filósofo: aclaro que esto 10 contaba Nifo 
en libros eruditos escritos en latin, 
siendo poc0 probable que su mujer me- 
tiera las narices en ellos,, (p. 6). 

En opinión del editor, el De pulchro 
et de amore no parece guardar ninguna 
relación con 10s Asolanos de Pietro 
Bembo ni con 10s Diálogos de Le6n He- 
breo; sin embargo presenta puntos de 
contacto con el D e  natura d'amore 
de Mario Equíloca, a quien llega a co- 
rregir y criticar algunas cosas por pare- 
cerse mucho a su propio libro. 

Nifo, en su tratado, no actúa como 
10s autores medievales, pues trata direc- 
taniente las fuentes; su método es el re- 


