
cant alguns dels seus esfor~os a - 

F. DELLA CORTE recuperar textos útils que -s trobaven 
fora de la circulació comercial ha- Le Bucholiche di Virgilio bitual, 

commentate e tradotte 
Universitii di Genova. 

Facolta di Lettere. 
Publicazioni dell'Istituto 

di Filologia Classica e Medievale , 
núm. 88, Ggnova 1985, 201 pp. 

Joan Gómez i PallarBs 

El llibre de qui: donem noticia no 
és pas una novetat: es tracta de la Los géneros literarios. 
reimpressió fotostatica de la darrera Actes del Simposi d9Estudis 
edició (196712) del comentari de Fran- C I & ~ ~ ~ ~ ~  21-24 de marc de 1983 
cesco della Corte a les Bucoliques secció catalana de la societat 
virgilianes (la primera edició és de Espanyola d7Estudis Clissics. 
I'any 1939). 

No és un llibre que s'hagi de co- ,  Servei de Publicacions de la 

mentar o criticar des del punt de vista Universitat Autbnoma 

del filbleg llatinista estudiós de la pri- de Barcelona, Bellaterra 
mera obra de Virgili, sinó des de l'bp- 1985, 294 pp. 
tica del divulgador. La intenció de 
Francesc0 della Corte era i és (així ho 
indica al prefaci) posar a l'abast del 
públic amant del món antic una part 
de I'obra d'un dels seus poetes més 
importants i, sobretot, que més va in- 
formar els segles posteriors a ell. 

Per a nosaltres, aquesta és l'unica 
fita que vol aconseguir el comentari, i 
ajuda a arribar-hi el fet que, al final 
del llibre, hom trobi una traducció, , 
acurada i sentida, de les Bucbliques 1 
per ((dar modo, anche a qui non por- ~ 
siede appieno la lingua latina, di porsi 
in contatto con un poeta straordina- 
riamente vicino a noi, (prefaci). 

Només desitgem, doncs, deixar 
constancia d'aquesta reproducció i, 
més en general, lloar el bon sentit que 
guia els editors de I'Istituto di Filolo- 
gia Classica e Medievale de la Univer- 
sitat de Gtnova, els quals estan dedi- 

Era molt esperada la publicació 
d'aquestes actes, corresponents al VII 

Simposi d'Estudis Classics organitzat 
per la secció Catalana de la Societat 
Espanyola dlEstudis ClBssics, que es 
celebra bianualment en diferents in- 
drets, sempre ben escollits, del Princi- 
pat. Una iniciativa que cal encoratjar 
i a la qual cal donar suport vivament i 
sense cap mena de dubtes, cosa que 
aprofita per fer, des d'aquestes línies, 
qui les signa. 

Perb passem ja a la ressenya del vo- 
lum miscel.lani que formen les actes 
d'aquest simposi. Es tracta d'un vo- 
lum compost per vin-i-quatre articles, 
-a més del discurs d'obertura-, que 
foren pronunciats en un marc espe- 
cialment adequat, vora el mar i sota el 
cel cerulis de la mediterrania Sitges, si 
tenim present que el contingut de les 


