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Una bona mostra de la vitalitat 
dels estudis clissics és l'aparició 
d'obres de l'embranzida de la que 
ressenyem, on la professora Dulce 
Estefania ens demostra com enca- 
ra es pot reunir un aquip 
nombrós per tal d 'abra~ar  una 
tasca preparatbria de la qual ella 
ens ofereix el resultat definitiu, 
fruit d'una rigorosa elaboració. 
La necessitat d'aquesta concor- 
dincia es feia ben palesa com ja 
indica l'autora en la seva introduc- 
ció, puix que l'index de l'edició de 
L. Friedlaender era insuficient i 
no es disposava de substitució per 
a servir els nous metodes filolbgics 
que fan cada vegada més indis- 
pensables aquests instruments de 
treball. El text que serveix de ba- 
se és el de W. M. Lindsay que 
amb el de W. Heraeus és, ara per 
ara, el més fiable. És interessant 
el fet que reculli totes les variants 
del text publicades, fins i tot les 
conjectures, per quant aixb signi- 
fica d'intenció d'exhaustivitat i 
conseqüent valor de la concor- 
dincia, tant més pel que fa a un 

autor d'aparat generalment sinte- 
tic en la majoria de les edicions 
com ja senyalava M. Citroni en es- 
tablir el seu aparat positiu en gran 
part, encara que limitat al llibre 
primer (Florencia, 1975). Aixb ha 
fet que com ens indica i demostra 
l'autora, s'hagi hagut de recórrer 
a tots els editors i estudiosos del 
text de Marcial, per tal d'enriquir 
la informació d'aquesta concor- 
dincia tot comprometent-se a 
ajornar, en l'últim fascicle, amb 
el resultat dels estudis més recents 
la seva obra que quedari així al 
dia sense cap risc d'envelliment 
en el curs de la seva publicació. 
Creiem, doncs, que l'eina de re- 
cerca que ara comenCa a lliurar- 
se als estudiosos constitueix un 
pas important que pot facilitar en 
el futur un accés més aprofondit a 
Marcial, al mateix temps que 
obre una nova perspectiva a una 
millor fixació del text del poeta 
de Bilbilis. 
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