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Aquest comentari del primer llibre 
d'epigrames de Marcial -el De Spec- 
taculis o Spectaculorum liber-, fet 
per Francesc0 della Corte, respon al 
desig de l'lstituto di Filologia Classica 
e Medtevale de la Universitat de Ge- 
nova, manifestat ja en altres ocasions, 
de tornar a posar en circulació textos 
que hiavien deixat de publicar-se o 
reeditar-se feia anys: en aquest cas es 
tracta de la tercera edició d'aquest co- 
mentari, publicat per primera vegada 
l'any 1946. 

Com passa amb d'altres textos del 
mateix della Corte, el valor intrínsec 
del comentari no reposa pas en apor- 
tacions especials en el camp de la fi- 
xació del text (utilitza I'edició d'Ugo 
Carratello, Epigrammaton ltber. In- 

troduzione e testo critico, Geno- 
va, 1980), sinó més aviat en la divul- 
gació, en aquest cas, de la probable- 
ment primera obra escrita de Marcial, 
cap al voltant de I'any 80 d c .  

El Ilibre, perd, no renuncia pas a 
exposar alguns dels problemes que 
afecten el De Spectaculis i, en aquest 
sentit, planteja i resol clarament la 
qüestió d'atribuir o no el text llatí a 
Domiciii, i d'on va poder sortir aques- 
ta hipbtesi (Premessa). A més, la in- 
troducció constitueix un valuós ele- 
ment d'aproximació al text de Mar- 
cial, i tampoc no es descuida de fer 
(aquest és, en el fons, un llibre per a 
estudiants universitaris) un comentari 
a la tradició manuscrita i un Index lec- 
tionum (p. 19), extret de I'edició de 
Carratello. 

Tipogrificament, el llibre disposa el 
text llati a I'esquerra del lector i la 
traducció a la dreta, conservant el pa- 
ral.lelisme adequat. El breu comenta- 
ri a cada epigrama es troba al final del 
Ilibre. 

Només cal, ja, esperar que aquest 
comentari pugui fer, avui dia, el ma- 
teix servei que va fer en anys prete- 
rits, i desitjar que no es deturi aquí la 
feina de recuperació iniciada pels edi- 
tors genovesos de I'Istituto de Filolo- 
gia Classica e Medievale. 
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