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segle EI, fins als Dihlegs de Gregori el Gran, 
mentre que el EI va del 750 fins al 920), com 
les especificitats locals (el volum 11 parla de 
la biografia merovíngia i després del gbne- 
re a Espanya, Ithlia i les Illes). 

L'assumpte, més delicat, de la definició 
del gbnere, que ha de condicionar el desen- 
volupament de la monografia, és resolt d'una 
manera ingrata per l'autor, perqub ofereix 
un concepte molt ampli del gbnere biogrh- 
fic, la qual cosa implica, lbgicament, molta 
més feina (millor per nosaltres, perb!): 
ccBiographie [. . .] als Lebensbeschreibung 
[. . .] Wir verstehen unter Biographie alles, 
was es an mittelalterlicher Lebensbesch- 
reibung gibt: vita, passio, gesta, legenda teil- 
weise auch historiae translationes und 
rniracula (vol. I, p. 21)~ .  

La realitat, perb, és que el mateix autor 
és conscient que no tot el que hom podria 
incloure dins d'aquesta definició mereix una 
atenci6 especial. Per tant, en aquest treball 
hom hi observa una selecció (no perden de 
vista que l'exhaustivitat hauria suposat un 
treball sobre més de 1.000 textos!) que es 
realitza a partir de tres criteris: s'hi estudien 
sobretot aquelles biografies considerades 
més importants per a l'evolució del gbnere 
(Berschin les anomena ccC1hssics de la 
Biografia,); en segon lloc, aquells textos 
que, des d'un punt de vista literari o histb- 
ric, han despertat més ~nterbs en la seva pos- 
terioritat i, en darrer terme, aquelles vitae 
que han resultat més significatives des d'un 
punt de vista formal. 

L'objectiu final és oferir una panorhmi- 
ca del desenvolupament histbric del gbnere 
sota dues preocupacions (la primera de les 
quals és constant en Berschin): 1. La llen- 
gua llatina de 1'Edat Mitjana no és morta, 
sinó que mostra una viva evolució al llarg 
dels segles (en paraules de F. Blatt, que l'au- 
tor cita no sense ironia, ccc'est une morte qui 
se porte gaillardement,, -vol. I, p. 30 i nota 
92-). 2. Els estudis sobre la llengua i la lite- 
ratura medievals s'han de basar, sempre que 
es pugui, en el testimoni directe i no mani- 
pulat dels manuscrits a través dels quals es 
va transmetre aquella cultura (ccsoweit 

moglich wird auf die Handschriften reku- 
rriertr -vol. I, p. 3 I-). 

El primer resultat del treball, sens dubte, 
omple a bastament els objectius marcats per 
l'autor: en els tres volums són estudiades gai- 
rebé cinc-centes biografies al llarg de set 
segles de la histbria dtAlemanya, F r a n ~ a ,  
Ithlia, Espanya i les Illes Brithniques, que 
ofereixen un riquíssim panorama cultural. 
Hi ha uns altres resultats de Biographie und 
Epochenstil im lateinischen Mittelalter que 
el professor Berschin no treu a la llum, potser 
perqui? la seva modbstia li ho impedeix, perb 
aquesta es una de les feines de qui llegeix 
per comunicar-ne la seva impressió: nosal- 
tres en volem remarcar dos, que considerem 
gairebé tan importants com la recerca en ella 
mateixa i que han de fer reflexionar tothom 
que es dedica a aquest ofici. En primer lloc, 
els estudis de literatura llatina medieval són, 
també, una font immillorable per conbixer 
la llengua llatina. Poder demostrar que exis- 
teix una successió evolutiva en un gbnere 
literari al llarg de set segles (com fa ~ i r s c h i n  
en el seu treball) és demostrar que també 
existeix una llengua viva que dóna suport a 
aquesta evolució. 2. Cal tornar a escriure la 
histbria de la literatura de 1'Edat Mitjana, 
perb a travbs del que ens expliquen els 
manuscrits on fou escrita i transmesa. 

Per les raons que hem intentat resumir 
aquí i pel contingut mateix del treball, que 
per raons bbvies només podem presentar, 
pensem que aquests darrers llibres del pro- 
fessor W. Berschin han de retenir tota 
l'atenció dels especialistes i s'han de con- 
vertir, una vegada més, en model (científi- 
cament parlant) i en motor (ideolbgicament 
parlant) de futures recerques. 

Joan Gómez Pallaris 

HORSFALL, N. (1991). Virgilio: l'epo- 
peu in alambicco. Napoli, 160 p. 

cccominciai a studiare Virgilio attentamen- 
te venticinque anni fa ed ho continuato quasi 
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senza intenuzione (ccPremessa>>, p. 12). Qui 
hagi seguit una mica el currículum de publi- 
cacions de Nicholas Horsfall (i nosaltres ho 
hem fet!), valorarh immediatament qub sig- 
nifica que ara puguem recensionar el primer 
llibre sobre Virgili escrit pel filbleg anglbs. 
Fa vint-i-cinc anys, acabat de llicenciar a 
Carnbridge, va comenqar la seva tesi de doc- 
torat i Margaret Hubbard (qui s'imagina 
ningú millor per aprendre com s'ha de 
comentar un poeta augusteu?) li mostri el 
camí per coneixer Virgili i 1'Eneida. Fruit 
d'aquells primers treballs és la citada tesi, 
Aeneid VII, notes on selected passages, que 
porta la data de 1971, i que espera encara la 
darrera labor limae de l'autor per veure 
la llum. No exagerem: estem segurs que 
encara hi treballa i que algun dia podrem 
tenir el millor comentari possible del llibre 
VI1 gracies a Horsfall. En l'espera, el dipb- 
sit on Horsfall ha anat acumulant coneixe- 
ments minuciosos i exhaustius en alguns 
aspectes (ell es considera només especialis- 
ta en la segona part de 1'Eneida i en els seus 
problemes &antiguitats ithliques), ha comen- 
cat a destil.lar productes (l'alambí a qui: 
Horsfall al.ludeix en el seu títol no només 
fa referkncia a Virgili i el seu mbtode com- 
positiu, sinó també -no sabem si per míme- 
si- a ell mateix i la seva manera d'anar 
acumulant coneixements, madurant-10s i des- 
til.lant-10s després en molt petites dosis). 
Durant molts anys ho ha fet, i ho segueix 
fent, en forma de recensions i petits articles 
(notes erudites, en diran alguns) sobre els 
mil problemes que li interessaven en cada 
moment. 

Ara, per fi, podem fruir del seu primer 
llibre (el mateix autor confessa a la seva 
ccPremessa>, p. 13, que George Goold li ccexi- 
gia> aquest llibre abans que seguís dedicant- 
se a l'estudi minuciós de petites qüestions), 
que ens parla d'una manera exemplarment 
prhctica (és a dir, amb el text davant), perb 
gens senzilla, de quina és la tbcnica pobtica 
de Virgili en la seva composició de l'Eneida, 
de quin és l'esperit amb qui: va afrontar, com 
a poeta (no com a polític o amic de polítics), 
la seva escriptura i, en fi, de quina és l'es- 

tructura intel.lectua1 de l'obra i de com, a 
través d'ella, es relacionava el poeta amb els 
seus lectors més avantatjats. Com Horsfall 
mateix indica ccvolevo ristabilire una perce- 
zione solida della vasta trama di erudizione 
consapevole e ricostruire l'essenziale dei rap- 
porti complicatissimi tra i1 doctus poeta e i 
suoi lettori colti (ccprernessa,,, p. 1 2 ) ~ .  
Horsfall se situa, per tant, en el millor punt 
de partida (per nosaltres) per estudiar un 
autor clhssic: s'ha de ser tan sensible als ele- 
ments que utilitza un autor per construir la 
seva obra com a la percepció que d'aquests 
elements tenen els seus lectors. 

Com s'ha de seguir aquest camí? Horsfall 
resumeix el seu sistema de treball en una 
imatge metafbrica (desenvolupada prhcti- 
cament al llarg del capítol I): ccpelare i1 car- 
ciofor. Es tracta de llegir un text (aqui 
1'Eneida) com si et mengessis una carxofa 
bullida sencera: primer es van pelant les 
fulles més exteriors, bones perb una mica 
insípides; segueixes després per la corona 
que encercla la part més íntima del card, que 
és molt atractiva perd gens bona (normal- 
ment es refusa) i acabes, després de no pocs 
esforqos, arribant al cor de la verdura, la part 
més saborosa, tendra i suculenta. 

Horsfall exemplifica el mbtode amb un 
ampli comentari del passatge del llibre 6, 
vv. 201-21 1, on Eneas, al costat de la boca 
de l'Avern, descobreix, i agafa, una branca 
d'or. Horsfall repassa els versos de 1'Eneida 
ccintentant recrear-10s en els seus termes ori- 
ginals, sense la contaminació que provoquen 
conceptes, sistemes o teories modernes 
(p. 20).>> Refusa totes les interpretacions 
mhgiques, antropolbgiques, místiques, etc., 
del passatge i busca l'únic paral.le1 que la 
branca d'or té a la literatura antiga conegu- 
da: el que li proporciona la garlanda de 
Meleagre, on, a més de ser símbol de valor 
literari, s'identificava amb Plató, filbsof i 
poeta. El poeta doctus (Virgili) estima que 
les seves al.lusions siguin reconegudes pels 
lectors i aixo és el que pretén amb la referkn- 
cia platbnica, que prepara, a més, el lector 
per entrar en la clau correcta d'enteniment 
de la resta del llibre 6 (cf. p. 22-24). 
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Així repassa tots els elements controver- 
tits del passatge i en troba, més facilment o 
difícilment, una explicació apropiada al 
moment en qub va ser creat el text. Les dues 
conclusions que hem d'anotar són clares: 1. 

passo si comprende adeguatamente, direi, 
:<ulla base dei dati che vi vengono offerti dai 
1esti classici (p. 28).,> 2. c<L'infonnazione che 
possiamo, legittimamente, usare a sostegno 
delle nostre interpretazioni deve appartenere 
al mondo, ed alla cultura, del poeta (p. 28).* 

Fa ja un cert temps que defensem aquest 
imateix tipus d'aproximaci6 a l'estudi del text. 
]Ho vam fer a Faventia, 911 (1987), p. 123- 
127, quan recensionavem un altre llibre, per 
inosaltres, il.luminador (T.P.Wiseman, 
lCatullus and his World. A Reappraisal, 
Cambridge, 1985) i escrivíem que ceel que 
cal és emfasitzar els nostres coneixements i 
]no deixar-se endur per explicacions cbmodes 
11 acumulades al llarg dels anys, (a mesura 
que anem rellegint el llibre de Horsfall, no 
deixem de pensar en el gran paral.lelisme 
d'actituds que mostra amb el de Wiseman); 
Ihi vam tomar després parlant de crLeaena = 
Lesbia a Catul, c.60?>>, Universitas 
Tarraconensis (Secció de Filologia), 11 
(1987), p. 123-132 (p. 130-131) i, més 
recentment, ho hem desenvolupat més in 
,extens0 a ctlEl mundo de la Filologia 
Clásica,,, J. Gómez Pallares; J.J. Caerols 
Pérez, Antiqua Tempora. Reflexiones sobre 
las Ciencias de la Antigiiedad en España, 
Madrid, 1991, p. 1-22. 

Els capítols del llibre de Horsfall mos- 
tren com es pot aplicar aquest sistema de 
treball en alguns aspectes concrets de l'an8- 
lisi de l'Eneida. El seu valor m&m rau, pre- 
cisament, no en l'explicació puntual de fets 
i situacions virgilianes (que hi són i sobre 
alguna anirem a parar una mica més enda- 
vant), sinó en la capacitat que pot tenir 
aquest treball de generar actituds semblants 
a les de l'autor en qui el llegeixi i, també (no 
despreciem aquesta dada), en la quantitat de 
possibles recerques, encara no realitzades, 
que Horsfall apunta en les seves pagines 
i que poden ser dutes a terme sota aquesta 
filosofia (per exemple, p. 97, nota 42: ccl'a- 

Ressenves 

nalisi dei motivi tradizionali nelle storie della 
colonizzazzione b stata quasi totalmente tras- 
curata dagli studiosi virgilianin; p. 100-101, 
on es parla de l'dnica incoherbncia no expli- 
cada de l'Eneida: les dues versions de la mort 
de Palinur; p. 1 10 i nota 33: ccmanca una dis- 
cussione sistematica dei rapporti tra l'Eneide 
e la poesia alessandrina,,; etc.). Qui llegeixi 
atentament les pagines de Horsfall podra 
descobrir molts més suggeriments de tre- 
ball. Perqui: després es digui que l'estudi dels 
textos clhssics s'esth exhaurint perqub ja no 
poden donar res més d'ells mateixos! 

El capítol 2 (<cLe Muse in biblioteca,,) pre- 
tén mostrar, amb una prudbncia exquisida 
(cecon l'attuale lamentabile mancanza di ade- 
guati ed aggiornati commenti sulllEneide, 
ricostruire la biblioteca di Virgilio dagli echi 
nell'Eneide sarebbe impresa immane, anzi 
proprio disperata,,, p. 41), que ctle Muse 
di Virgilio abitavano non sulle pendici di 
Parnaso ma negli armadi e sugli scaffali 
di una buona biblioteca,, (p. 29). De tota 
manera, Horsfall no deixa de corregir, com 
és d'altra banda habitual en el seu llibre, la 
sovint tendenciosa visió que del poeta ofe- 
reixen els seus comentaristes antics i, en 
aquest capítol, a més d'indicar aquells aspec- 
tes de 1'Eneida més lligats a la ceconsulta 
bibliografica,,, també parla dels temes en qui: 
el de Mhntua no va apmfundir, i rellisca no 
poc: l'omitologia; aspectes de la tictica mili- 
tar; el ritual religiós roma; etc. (p. 43 SS.). 

El capítol 3 (c<Doctus et lector,,) mostra, 
també com és habitual en Horsfall, en 
diversos nivells d'interpretació, fins a quin 
punt un poeta doctus etnecessita,, un lector 
doctus. Hi ha un nivell de lectura de l'Eneida 
en qub sorgeix, entre poeta i lector, ccun dis- 
corso sotterraneo, vario e continuo, di pia- 
cere e di sfida intelletuale (p. 5 6 ) ~ .  Perb n'hi 
ha també un altre en quk s'ha de tenir en 
compte que no tots els lectors virgilians per- 
tanyien a la mateixa classe social o tenien 
el mateix grau de cultura. A més, Horsfall 
també parla, i té en compte per a la seva ana- 
lisi (perqui: tampoc el poeta no assoleix arreu 
els mateixos nivells de perfecció o de conei- 
xement), dels diferents graus de dificultat 
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en la comprensió de les al.lusions que es fan vasaio: pub diventare o una statua di Venere 
a 1'Eneida. o un cantaro (p. 79).>> En el fons el que fa 

Personalment, agrai'm a l'autor l'encert Virgili és <<obeir>> la prbpia naturalesa del 
d'haver recuperat del pou de l'oblit un article mite a ltAntiguitat, que en cap cas no és 
dlE.L.Harrison (cf. p. 63) que ens mostra Única ni invariable, sinó que pateix cons- 
una cara no gaire habitual de Virgili: la de tants transformacions, addicions i manipu- 
l'enginy combinat amb el sentit de l'humor. lacions a mesura que es va transmetent. 
En una al.lusió a Enni, quan parla dels ele- Aquesta presumpta ctincoherkncia>> en la 
fants d'Anníbal (it nigrum campis agmen), naturalesa del mite (en qualsevol cas no és 
Virgili aplica la mateixa descripció, perb a un retret que un crític modern hagi de fer, 
un ccexbrcib de formigues (Aen., 4,404)! perquk el mite és com és i no té per qub estar 

El capítol 4 (cdnvenzione, erudizione, ori- subjecte a cap norma de creació: el que cal 
ginalita,) torna a alguns dels temes dels fer és entendre-ho en el seu propi context 
capítols anteriors, perb des d'un punt de vista creador) es deixa veure en la prbpia obra del 
diferent. Horsfall segueix parlant de l'eru- mantui i les indeterminacions i incoherbn- 
dició del poeta, de com usa les dades de cies es poden localitzar arreu (vid. p. 84 SS.). 
qualsevol tipus que coneix, de com les modi- És precisament aquesta incoherkncia la 
fica (a vegades amb intenció, d'altres potser que s'analitza més a fons en el capítol 
sense ni adonar-se'n) i de com les fa ccorigi- següent, el 6 (ccIncoerenze>>), tot i que des 
rials>> i seves. El punt clau del capítol, en el d'un altre punt de vista: aquell argumental, 
fons, no és cap més que el del concepte que afecta el fil de la narració kpica i que 
d'ccoriginalitatn literkria a 1'Antiguitat clis- mostra, sobretot, presumptes contradiccions 
sica. Horsfall toca ferro una vegada més en la narració de la seqükncia, normalment 
(p. 68): no es tracta de buscar l'originalitat cronolbgica, dels fets. En un to francament 
en un sentit d'invenció rigorosament nova, irbnic (habitual en certs passatges del seu 
és a dir, en un sentit de creació ex nihilo, llibre), Horsfall indica com, ja des de la més 
sinó d'entendre d'una vegada per totes que antiga i, gairebé, contemporinia (a Virgili) 
aquest concepte, a Roma, va lligat a la recre- critica (i, diríem nosaltres, fins arribar als 
ació d'allb que ja es coneix. Virgili basa la nostres dies), s'ha acusat el poeta de Mintua 
seva <<originalitat>>, no poques vegades, en de múltiples inexactituds i incoherbncies 
la manipulació <<artesana>> d'allb que li ve argumentals, que solen atribuir-se a la seva 
donat per la tradició anterior (vingui aques- mort sobtada, fet que li hauria impedit de 
ta d'on vingui, sigui grega o Mica). Aquest corregir totes aquestes atzagaiades d'argu- 
concepte d'original i de nou, i aquí posa la ment. 
f o r ~ a  del capítol Horsfall, no el dóna a conki- Des de la preocupació de Horsfall (que 
xer el poeta d'una manera abrupta o xocant nosaltres compartim) per entendre el fet lite- 
pel lector, sinó que ho fa pausadament i rari de l'Antiguitat en la seva dimensió, i no 
sense grans escarafalls. Un dels millors en la nostra, la hipbtesi de treball davant d'a- 
exemples que es poden aportar és el de l'ús, questes <<irregularitats, (per posar-ne algun 
la recreació i l'alteració, segons les seves exemple --cf. p. 92 a 94-- Evandre viu en 
necessitats, que Virgili fa d'Homer en un humili tecto (8,455), pero se'n va limine 
l'Eneida (vid. p. 69 SS.). ab alto (8, 461); Diomedes pot ser, o etoli 

El capítol S (ndrvta 6~1: i1 rinovamento (10, 28) o argiu (11, 243), ...) és doble 
del mito>>) insisteix a oferir una imatge de (p. 96): pot ser que Virgili hagi gaudit fent 
Virgili com a poeta que no té un excessiu valer dobles versions que ja li venien dona- 
gust per la coherkncia i l'ordre i que gaudeix des per tradicions anteriors (hipbtesi creati- 
de la possibilitat d'inventar i manipular una va); cd'inadeguatezza dei mezzi predisponeva 
tradició mitogrifica com més li convingui: l'autore antico a non correggere tutti i pia 
ccper i1 poeta, i1 mito i: come l'argilla per i1 piccoli detagli~ (hipbtesi material). De l'a- 
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]?licaci6 sistemhtica d'aquestes se'n desprbn ser vista, no poques vegades, com a cc6'seg- 
que 1. ccvirgilio abbia letto proprio un pot nali" letterari di romanith (p. 11 I),> que 
~roppo, e percib combini moltissimi elementi donen els poetes. Explicant-ho més senzil- 
che non quadrano perfettamente tra loro lament, els poetes, com aquí anem repetint, 
(p. 99)~ .2 .  ceLa metodologia degli studiosi 
che cercano una coerenza intellettuale rigo- 
irosa nei dettagli mi sembra proprio fuorviata 
(p. 99)>>. 3. Els casos d'autbntica incoherbn- 
cia a 1'Eneida són poquissims i potser l'únic 
que Horsfall considera com a real (i encara 
]per explicar!) sigui (p. 100-101) el de la mort 
de Palinur, que a 5,827 SS. és llen~at al mar 
]per la intervenció de Somnus, mentre que a 
6, 337 SS. no hi ha intervenció divina (i d'al- 
tres contradiccions incloses als versos 

han de ser llegits a partir dels senyals que 
proporciona el seu entorn i, dins d'aquest i 
al segle I aC, ccl'univers epigrhfic,, és massa 
important com per no ser tingut en compte. 

El mateix autor ja avangava aquesta idea 
de treball en una nota que va publicar fa uns 
quants anys (ccvirgil and the Inscriptions. A 
reverse view,,, Liverpool Classical Monthly, 
11 (1986) p. 44-45) i en el present llibre hi 
torna (p. 112), indicant que algun passatge 
de 1'Eneida té més d'un deute, per exemple, 

següents). La conclusió darrera és que ccnon 
sono affatto convinto che se Virgilio aves- 
se avuto altri tre anni per limare i1 suo testo, 
iavrebbe di fatto eliminato, come pretende- 
vano gli scoliasti, tutte le "incoerenze" 
(eccetto Palinuro!) (p. 1 0 2 ) ~ .  

El títol del capítol 7 (ce1 segnali per stra- 
cia>>) fa referbncia a les marques que Virgili 
va deixant en el seu camí narratiu per tal que 
lles seves a1,lusions siguin reconegudes. 
.Aquestes marques s6n senyals que indiquen, 
:sense gaire cridbria, les seves fonts, siguin 
aquestes gregues clhssiques, alexandrines o 
romanes. Precisament sobre aquestes darre- 
res voldríem insistir ara breument, perqub 
un dels punts que toca Horsfall en aquestes 
lphgines (p. 1 12- 1 13) afecta directament un 
dels nostres arguments de treball en el camp 
de la poesia llatina. 

En els nostres estudis sobre Carmina 
Latina Epigraphica sempre ens hem preo- 
cupat per conbixer la seva relació amb la 
]poesia culta de més alt nivell. La nostra hipb- 
tesi de treball (formulada a etAspectos 
IEpigráficos de la Poesia Latina>>, article que 
]publicar& la revista Epigraphica, 55, 1993, 
lp. 129-158) ha estat que no només existia 
una clara i destacada influbncia de la poesia 
culta sobre els CLE, sinó que també la poe- 
sia dels grans autors podia ser llegida, en no 
]pocs fragments, a través del filtre que li pro- 
porcionava la poesia epigrhfica. Per dir-ho 

amb els epitafis romans: ccnelle commemo- 
razioni dei suoi personaggi Virgilio adope- 
ra spesso i1 linguaggio epigrafico (cf. si qua 
est ea gloria, praesidium); in particolare, ho 
notato alcune somiglianze con gli epitaffi 
degli Scipioni.n 

És f o r ~ a  més que aixb. En un article que 
s'acaba de publicar (cecarmina Latina 
Epigraphica, Catullo (c. 101) e Virgilio (Aen., 
IV, 691; XII, 873; VIII, 579; IX, 4 9 7 ) ~ ,  
Epigraphica, 53 (1991), p. 97-112), Paolo 
Cugusi indica, a partir de textos diferents dels 
de Horsfall, que ccbisogner8 limitarsi a par- 
lare,, (perb se n'ha de parlar!) ccpiu latamen- 
te, di influsso della "tradizione epigrafica" 
su Virgilio (p. 112)~.  Nosaltres mateixos, en 
un treball escrit ja fa més de dos anys (ecOtros 
ecos en la Eneida de Virgilio: la "evidencia" 
de 10s Carmina Latina Epigraphica~,  
Helmantica (Homenaje a l  P.Oroz Reta, 44, 
1993, p. 267-280), hem aplicat aquesta hipb- 
tesi de treball precisament a 1'Eneida i hem 
aportat no menys d'onze nous passatges (a 
més dels que la bibliografia que ha estudiat 
el tema ja indica: v.g. H. i Cugusi, perb també 
F.A. Sullivan, tcVirgil and the Latin Epi- 
taphs,,, Classical Journal, 51 (1955-1956), 
p. 17-20 i R. Chévalier, Epigraphie et 
Littérature a Rome, Faenza, 1972, p. 58,59 
i notes 302 i 308) on la influbncia de la poe- 
sia epigrhfica en Virgili és, si més no, defen- 
sable amb arguments (és a dir, amb 

en paraules de Horsfall, aquesta influbncia inscripcions conservades). Es tracta d'Aen. 
dels CLE sobre la poesia més elevada podria 1, 685; 3, 344 i 348; 6, 231-232; 6,429; 8, 
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131-132; 10,641; 11,28; 11,43; 11,97-98; 
11, 166-167; 11, 587 i 12, 57-58. Horsfall 
ho defineix perfectament quan, a les pagines 
141-142, indica que ctinoltre, dovremmo esse- 
re disposti ad ammettere la possibilita che i1 
poeta sia stato ispirato dai monumenti (tumu- 
li, trofei, templi, statue, affreschi, iscrizio- 
ni).,, Imaginem que la paraula <<poeta>> pugui 
fer referkncia a qualsevol altre creador en 
llatí i tindrem a la nostra disposició un altre 
interessant argument de treball (d'una mane- 
ra m o n ~ g r ~ c a ,  nosaltres només l'hem aplicat 
a l'article <<Horacio y la Musa Epigraphica,,, 
que publica Euphrosyne, 22, 1994, p. 63-80). 

En el capítol 8 (cc'E stato detto~), estudia 
Horsfall una altra modalitat de referkncia 
virgiliana: aquella en quk el poeta sembla 
que al.ludeix a testimonis anteriors a ell, 
que han tocat un tema concret i que li for- 
neixen models que ell, en aquest cas, recull 
i transmet. En el capítol 9 (<ca poeta-gazza>>) 
destaca una altra de les incoherkncies gai- 
rebé metbdiques de Virgili en 1'Eneida: l'a- 
nacronisme, el poc respecte envers la relació 
entre allb que s'explica, a qui s'atribueix i 
quan succeeix. La conclusió, en aquest capí- 
tol, és clara: la intenció final del poeta, la 
impressió que vol donar amb aquest modus 
operandi, és que ccEnea abita in un mondo 
dove, grosso modo, pure Orazio, Mecenate 
ed Augusto si troverebbero a loro agio 
(p. 144).v 

El titol del darrer capítol del llibre, el 10 
(tcL'epopea poliglotta,,), fa referkncia irbni- 
ca (Horsfall també aplica sistemes típica- 
ment virgilians) a una manera d'interpretar 
1'Eneida (vid., sobretot, R.O.A.M. Lyne, 
Further Voices in Vergil's Aeneid, Oxford, 
1987), i la literatura llatina en general, a tra- 
vés d'un punt de vista principal: 1'al.lusiÓ 
literbla. Potser no és aquest el millor lloc 
per entrar en la polkmica que ha suscitat el 
llibre de Lyne (i també els treballs de Gian 
Biagio Conte i, després, dlAlessandro 
Barchiesi i de Marzia Bonfanti), per a la qual 
cosa el millor ser; que el lector d'aquesta 
recensió vagi directament a llegir la nota 
d'A.Traina, ctLe troppe voci di Virgilio,,, 
Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, 

118.4 (1990), p. 490-499 (el titol també 
al.ludeix al llibre de Lyne), on trobarh les 
referkncies bibliogrkfiques imprescindibles 
per entrar en el tema. El millor, i darrer, tre- 
ball on es trobarh la defensa de l'al.lusiÓ i de 
la seva derivació, la intertextualitat, és del 
mateix Bob Lyne, a Greece and Rome, 41.2 
(1994). La posició de Horsfall (i, en part, 
també la nostra: al títol de Lyne al.ludeix el 
nostre article citat supra, és publicat per 
Helmantica) és que ccl'allusivith letteraria 
non rappresenta se non una piccola parte di 
tutto i1 lessico dei contatti intellettuali tra 
Virgilio ed i1 suo lettore informato (p. 146- 
147)>,. Aixb, evidentment, no pot conduir a 
cap més conclusió (i aquí tomem a all6 que 
hem estat defensant en aquestes, i altres, 
pagines) que ccse leggiamo l'Eneide,, (i qual- 
sevol altra obra!) ccsenza pregiudizi, senza 
fretta,, (vid. infra la cita de Nietszche!) 
ccsenza la smania di imporre nuove termi- 
nologie e schemi o meto di... troveremo tutta 
un'altra serie di linguaggi, da interpretare e 
da integrare senza sforzo in una visione "glo- 
bale" dell'epos (p. 1 4 7 ) ~ .  

Diguem que la conclusió metodolbgica 
més important d'aquest treball és que exis- 
teixen diverses iínies de contacte entre Virgili 
i el seu lector contemporani i no només una. 
El que cal fer, per entendre-les i per enten- 
dre l'obra de la qual surten, és ccdiventare 
contemporanei del poeta e di Augusto (p. 
151).>> Ja ho indicavem fa uns anys al llibre 
citat supra (Antiqua Tempora.. ., p. 4): ccno 
"revivamos" el Mundo Antiguo en nuestros 
días, sino todo 10 contrario, "trasladémonos" 
nosotros a 61 para intentar encontrar allí las 
claves de un mejor entendimiento de 10s tex- 
tos y su civilización.>, 

Qualsevol persona que estigui interessa- 
da en Virgili i la seva Eneida, ha de llegir 
aquest llibre i aprendre'n moltes coses. 
Després, ha de tornar al text llatí i llegir i 
rellegir els passatges que siguin més del seu 
interks. En el moment adequat, l'alambí 
filolbgic que tots, poc o molt, duem a din- 
tre, comenqarh a destil .1~. 

Gracies al llibre de Horsfall, podem ara 
recordar que sempre hauríem d'adoptar 




