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Amb puntualitat apareix el 
segon volum del lPxic de Valeri 
M i x i m  q u e  s a t i s f i  a ix í  
l'esperan~a d'una rPpida publica- 
ció que evidentment desperta en 
els especialistes, en tractar-se 
d'una eina de recerca tan impor- 
tant per a un autor deixat fins ara 
una mica de banda pels nous 
corrents filolbgics. Aquest tre- 
ball, com ja es veia des del primer 
volum, ressenyat en aquesta ma- 
teixa revista, ser2 segurament la 
llavor de molts altres sobre el ma- 
teix autor. En d'altres paraules, el 
que va néixer dintre d'un progra- 
ma ambiciós, el Dzccionario 
Latino-Español que dirigeix el 
professor Mariner, per la necessi- 
tat de cobrir .ina llacuna molt 
important en la lexicografia, té 
també una individualitat no 
menys notable. Aixb és especial- 
ment evident en aquest segon vo- 
lum on per raó de les lletres que 
abraca trobem la major part del 
sistema pronominal llatí ben clas- 
sificat, la qual cosa ja constitueix 

ella sola una veritable monogra- 
fia, només afegint-hi una tasca 
d'integració dels diversos aspectes 
per tal d'oferir-nos una visió de 
- 

l'ús dels pronoms en l'obra de 
Valeri MBxim i una mostra im- . 
portant dels habits lingüístics del 
seu temps si considerem el seu 
caire un xic escolar. 

Des d'un punt de vista més li- 
terari, tot limitant-nos a una 
mostra, el lemma exemplum ens 
esclareix de forma decisiva el con- 
cepte de Valeri M2xim sobre 
aquest important recurs rethric 
del qual el seu tractat constitueix 
una font gairebé inexhaurible, ja 
que és ensems la conseqü2ncia i el 
model d'altres reculls. Mostra de 
la utilització continuada i habi- 
tual d'un element retbric integrat 
potser com cap altre a la 
medul.la de la cultura romana. 

Cal, doncs, saludar la publi- 
cació del segon volum del treball 
d'E. Otón i desitjar de nou que 
l'esfor~ del qual és fruit no 
sofreixi cap entrebanc puix que la 
utilitat i la qualitat científica de 
l'obra que es lliura ho mereix 
efectivament. 
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