
SCHETTER, WLLLY I'tpica antiga i una contraposició entre 

Das riimische Epos la grega i la romana que I'autor xifra 
sobretot en la intenció d'aquesta 

(Athenaion kldientexte Band 41, darrera de fer-w pomntveu de h 
Wiesbaden, Akademische c o n s c i ~ n c i a  nacional  -amb 
Verlagsgesellschaft Athenaion, excepcions- en front dels temes Ilun- 
1978, 132 PP. yans i heroico-mítics de la grega. 

Schetter organitza la seva breu 
El llibre és una reelaboració aug- ullada a ]'¿?pica republicana entorn de 

mentada del capítol escrit per I'autor tres nuclis: I'tpoca del saturni (Andr6- 
per a I'obra col.lectiva Romische Lite- nic i Nevi), Enni i la que anomena 
ratur que, a cura de Manfred Fuhr- .petita tpica neoterica~. Aquest 
mann, publicl la mateixa editorizl darrer, que podria estranyar si hom té 
dins la seva strie Neues Handbuch der present el conegut rebutjament de 
Literatuwi~senschaft. Tot i que la ]'¿?pica tradicional pels poetes novi, el 
concepció d'aquesta obra permetia al justifica per la consideració de 
col.laborador una grm autonomia, I'epyllion alexandrí com pertanyent 
I'actual presentació del primitiu també a I'epos. Amb aquest punt de 
capítol lagicament I'augmenta, de vista ens ofereix una anllisi molt sug- 
manera que el resultat és un llibre ve- geridora del camen 64 de Catul 
ritable, petit, per6 llibre; tanmateix (I'epili de Tetis i Peleu), enriquida 
participa d'algun tret de manual amb un breu comentari dels w. 71 SS. 

col.lectiu d'on procedeix, el més re- Al costat,  naturalment ,  de  
marcable la limitació cronol6gica: I'Eneida Schetter destaca el carkter 
aquest es deturava a la crisi del segle també fonamental dintre I1¿?pica 
111 entesa com a frontera amb la SP&- augustiana de les Metamorfosis d'Ovi- 
untihe, període al qual el pla de serie di i tracta aquestes dues obres amb 
consagra un volum propi. Schetter en- semblant atenció; probablement des 
cara retalla més i considera (p. 13) que de I'important llibre de B. Otis sobre 
I'epos romi acaba -descomptant la Ovidi com a poeta épic -i potser tam- 
intranscendent i molt fragmentiria bé des d'abans- aquesta consideració 
epica dels novelli del segle I1 -amb sembla ben establerta: com &rma 
Sili Itllic i Estaci, és a dir, al final del l'autor (p.31), els dos grans poemes 
segle I. són, bé que en sentits diferents, .pro- 

El cos de I'obra est2 molt clbsica- duccions típiques d'aquesta ¿?poca*. 
ment dividit en tres parts, dedicades a ' En I'estudi de 1'Eneida Schetter conce- 
]'¿?pica republicana. augustiana i de deix atenció especial als aspectes de la 
1'Alt Imperi, i va precedit d'una intro- seva composició i a la distribució en 
ducció sobre &pica grega i romana, llibres; s'inclina (p. 35 i nota 28) per 
on s'esbossa una caracterització, una .estructura qu ib t ica~ ,  4 (llibres 1- 
mitjancant els seus trets principals, de 4): 2 (llibres 5 i 6): 2 (llibres 7 i 8): 4 



(llibres 9-12) dintre la tradicional divi- 
sió en part aodisseicas i part silildicaw i 
estudia particularment la imitació que 
en aquesta darrera troba de I'estructu- 
ra de la Ilíada mateixa. (Cal advertir 
aquí d'una pertorbadora errada a la p. 
38: el combat d'H2ctor i Aquil.les no 
correspon al llibre 24 de la Ilíada sinó 
al 22; la qual cosa, diguem-ho de pas- 
sada, desllueix una mica les simetries 
que Schetter troba entre ambdós poe- 
mes). Ai costat d'aqueste qüestions 
generals I'autor ens proposa un petit 
estudi de la figura d'Al.lecto per 
oferir-nos una mostra de la capacitat 
innovadora virgiliana (pp. 38-39) i un 
fragment del llibre quart (w. 6 5s.) per 
exemplificar amb un intel.ligent co- 
mentari el simbolisme virgilil (pp. 39- 
43). Particularment interessant és I'es- 
tudi de les Metamorfosis d'Ovidi. 
Temes com els antecedents del po- 
ema, la seva estructura i disposició en 
llibres, el moviment de la narració, 
I'heterogene'lt~t temltica i estilística, 
etc. són tractats de manera que el ca- 
tkter Ppic de I'obra i la seva inten- 
cionalitat cbsmica queden clarament 
subratllats. El capítol destinant a 
I'Ppica augustiana es completa amb 
un annex dedicat a I'tpica menor de 
I'Appendix Vergiliana, on són consi- 
derats Culex, Moretum i Ciris com 
epyllirr en la iííia dels alexandrins. La 
contradicció entre la futesa del tema i 
I'alt to ?pic és evidenciada en Culex i 
Moretum, aquest últim definit amb 
molta justesa com un petit quadre del 
gtnere (GenrebilG), compost, perb, 
en el més pur estil del gran epos, cosa 
que, efectivament, el fa esdevenir una 

veritable diposparodie*. La manera 
neottrica de Ciris és clarament desta- 
cada, així com el seu carkter gairebé 
acentonaris (aquest aspecte, de vega- 
des negligit pels estudiosos, és defini- 
tiu per establir la inautenticitat de 
I'obra, com ja havien assenyalat Biich- 
ner i Bieler i estableix definitivament 
A. Thill, REL, 53, 1975, 116-134, a 
afegir a la bibliografia de Schetter). 

L'estudi de I'?pica postvirgiliana 
es fa des de la perspectiva d'una doble 
oposició, cronolbgica i temltica. Per la 
primera Luc2 s'oposa, com represen- 
tant de la literatura claudiana taccen- 
tuadament moderna i conscient de la 
seva originalitats (p. 63) ai neoclassi- 
cisme de \'?pica flaviana (Sili Itiilic, 
Valeri Flac, Estaci). Des d'un altre 
punt de vista I'2pica de Lucl i Sili, de 
contingut histbric, s'oposa als poemes 
mitolbgics de Valeri i Estaci. L'apartat 
dedicat a Luci s'obre doncs amb I'afir- 
mació potser una mica sorprenent que 
en el Bellum civile shistbria romana 
actual és una vegada més objecte de 
gran poesia ?picas (p. 64). Natural- 
ment aixa només es pot entendre -i 
així sembla fer-ho I'autor- en el sen- 
tit de considerar la guerra civil de CP- 
sar i Pompeu -1'objecte literal de la 
Farsllia- com una mena d'hiphstasi 
dels esdeveniments contemporanis a 
Luc2 i en els quals ell mateix participl: 
I'oposició senat~rial filorepublicana a 
Neró, que cristal.litzl en la conjura de 
Pisó. Schetter, perd, rebaixa de fet la 
seva categbrica afirmació inicial quan 
tot seguit qualifica, creiem que més 
exactament, aquells esdeveniments 
com sclima espirituals que constituí el 



terre nutrici del poema. En són estu- 
diats a continuació els aspectes for- 
mals, les característiques fonamentals 
de I'art de Luci, la novetat de I'erradi- 
caci6 de la maquinhia mitol6gica i el 
tractament de les figures de Ctsar, 
Pompeu i Cató (sense refertncia 
explícita, per cert, al clhsic problema 
de I'existtncia i identificació d'heroi a 
la Fars2ia). De gran interts són les pi-  
gines dedicades a subratllar la pres?n- 
cia del punt de vista de Luci dins la se- 
va obra i els recursos formals que 
I'introdueixen. Enfront de la moder- 
nitat de I'tpica de Luci Schetter re- 
marca, en estudiar els Punica de Sili, 
la tornada als models i procediments 
de I'tpica homtrica i virgiliana: és pre- 
cisament en la difícil integració 
d'aquesta feixuga hertncia, amb la se- 
va obligada escorta de maquinaia i 
ascéneries tbpica i mítica, amb el tema 
absolutament histbric del poema on 
I'autor troba al'atractiu i problemki- 
cas dels Punica, que en general són 
objecte d'una estimació positiva en la 
línia actual de prudent recuperació de 
I'obra (vegi's per exemple, la intro- 
ducció de la recentissima edició de Mi- 
niconi i Devallet dins la col~lecció aBu- 
dé*). Positiva també és la valoració de 
Valeri Flac i Estaci. A remarcar, en el 
tractament dels Argonautica, I'anilisi 
comparativa dels procediments litera- 
ris dlApol.loni, el model, i el propi 
Valeri; i, en I'estudi de la Tebaida, la 
importlncia concedida al paper de la 
inspiració personal en Estaci: Schetter 
du a terme una revalorització de ]'?pi- 
ca flaviana de tema mitolagic de la 
qual hom pot dissentir, pero que 

gaudeix d'una innegable base crítica, 
en lloc de la intrcia que sovint és res- 
ponsable de la valoració negativa 
d'aquestes obres. 

Schetter ha concedit a cadascun 
dels mencionats autors una veritable 
petita monografia en la qual hom tro- 
ba estudiats per ordre, primer els 
aspectes tant formals com de contin- 
gut que, en una necessiiria tria, ha 
considerat més importants; aquesta 
síntesi es completa en la majoria dels 
casos amb I'estudi analític d'un curt 
fragment de I'obra en qüestió, on ge- 
neralment es posa I'accent sobre la 
plasmació concreta d'algun o alguns 
dels aspectes prhiament estudiats. 
Aquesta successió de textos comentats 
és un dels mbims encerts del llibre i 
ve a constituir una antologia en mi- 
niatura de més de tres segles d'tpica 
romana, interessant i valuosa. Final- 
ment, malgrat la brevetat de I'obra, 
figuren en el text les referhcies als 
fragments ?pics menors, les edicions i 
estudis més importants dels quals es 
consignen en les notes. Aquestes, 
molt ben estructurades i denses, per6 
sense erudició gratulta, fan que el 
llibri sigui, en una mesura molt supe- 
rior al que hom esperaria de les seves 
cent pigines, un exccl.lent instrument 
de treball. El mateix podem dir de la 
bibliografia selecta, disposada amb 
molt clara tabulació que permet al 
lector arribar amb comoditat a les edi- 
cions, comentaris i estudis fonamen- 
tals (en aquest darrer cas, nogens- 
menys, cal dir que la bibliografia no 
alemanya no ha estat tinguda prou en 



compte). Un índex de noms i un altre 
de conceptes arrodoneixen la utilitat 
del llibre. 

J.L. Vidal 

On :he Function of Abstrac: 
Nous in L d n .  

Acta Universitatis Upsaliensis. 
Studia Latina Upsaliensia 1 1 .  
Uppsala 1977. 

Formant part de la col~leció Studia 
Latina Upsaliensia, dedicada a la 
publicació de tesis doctorals, se'ns ofe- 
reix aquest estudi de H, Helander 
sobre els noms abstractes en llatí. En 
aqueix treball hom es proposa de fer 
una revisió de la funció desenvolupada 
pels noms abstractes a la llengua del 
Laci, i més en concret de llur capacitat 
per actuar com a predicats ltigics. 

Després de donar una definició del 
que cal entendre per un substantiu 
abstracte (substantius que expressen 
acció, qualitat o estat i que en conse- 
qiiencia tenen una funció predicativa i 
que endemés són susceptibles de 
prendre com a atributs les formes 
d'expressió de les nocions de les quals 
els dits substantius prediquen alguna 
cosa), I'autor procedeix a classificar-10s 
tot posant esment en els dos aspectes 
considerats a la definició: I'aspecte 
sintlctico-superficial i el 1tigico.- 
profund. Com a punt de partensa es 
considera que tot nom abstracte quan 
apareix dins una frase, sempre ho fa 

relacionat amb algun altre element; 
aquest conjunt de dos membres, nom 
abstracte i I'element que es relaciona 
amb aquest rep el nom de predicació 
(PN). Tota PN ve definida tipoltigica- 
ment com a integrada perun subjecte 
ltigic (s) i un predicat, també ltigic (p). 
Per exemple la PN corresponent a la 
frase: 

Cic. Diu. 1,6. qui cum inten2um 
exercitus nuntiauisset. es descriuria 
així: 

PN ....... s + p  
s ....... exercitur 

p ....... inten2um 

Hem d'aclarir que el model de 
descripció que reflectim aquí és el més 
simple possible i que, de fet, apa- 
reixen estructures més complicades. 
Volem advenir, també, que alterem a 
consciencia, per necessitats tipogr&- 
ques la forma original de presentació, 
procurant en tot moment de no trair 
I'original. 

Després, aquestes predicacions in- 
tegrades per un p reescrit com a subs- 
tantiu abstracte, es poden inserir dins 
d'altres predicacions de tres maneres 
diferents, segons que la relació entre 
les dues predicacions sigui de caire 
modal, de caire causal o de caire no- 
causal (temporal, local, etc.). 

La relació és modal quan la predi- 
cació que conté el substantiu abstracte 
d e p h  d'una alqa integrada essencial- 
ment per verba dicendi, com seria el 
cas de la frase citada suara. Per poder 
recollir aquest fet H. Helander propo- 
sa de refer I'anterior regla de reescrip- 
tura de la PN, donant-li la forma se- 
güent: 
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