
bat de Cal.lí i Tirteu, els iambes de ci- el cercle de lectors habituals d'aquesta 
nisme antitpic d'Arquíloc, el pessi- poesia i que els ja habituals disposin 
misme a voltes misogin de Sembnides, d'una nova versió dels primers poetes 
la poesia amorosa i melancblica de lírics d'occident. 
Mimnerm, els iambes d'ambient pica- 
resc dlHiponacte, So16 i la seva poesia 
de justificació política, I'expressió filo- 
sbfica feta poesia per Xenbfanes, els 
poemes del presocriitic Empedbcles i, 
finalment, les elegies de Teognis de 
Mtgara amb la seva aferrissada defensa 
de I'aristocriicia tradicional. 

Seguidament es recull la lírica mo- 
nbdica representada per la poesia deli- 
cada i d'exquisida sensibilitat de Safo, 
el món pottic d'Alceu, més impetuós i 
violent, i els coneguts tbpics d'Ana- 
creont: el vi i I'amor. 

La tercera part conté el cant coral. 
D'aquesta lírica refinada que celebra 
les festes ciutadanes i les victbries atle- 
tiques es troben fragments d'Alcman, 
Estesícor i Íbic, així com dels grans 
mestres de la iííica coral: Simbnides, 
considerat I'inventor dels Epinicis, 
Píndar, I'autor per excel.ltncia dels 
cants triomfals i Baquilides uel rossi: 
nyol de Ceos,. 

Per acabar hem de referir-nos a I'ex- 
ce.lent traducció del professor Garcia 
Gual, amb la qual sens dubte I'autor 
acompleix el seu propbsit preliminar: 
utal vez se rescate en nuevas palabras el 
dolorido sentir, las imágenes esencia- 
les, la personalidad individual del 
poeta originariov. 

D. CONDOM i GRATACOS 
UatZ BUP, 2n. 

S.A. Casals d'Edici6 i Llibreria. 
Barcelona, 1980. 334 PP. 

No fa gaire FAVENTIA (vegi's el ler fas- 
cicle del segon número) es feia ressb de 
la reaparició de la Sintaxi llatina d'E. 
Valentí Fiol, manual uclPssicv per a 

L'antologia finalitza amb dos breus I'ensenyament del llatí als estudiants 
capítols dedicats a composicions de la de batxillerat, que ha estat posat al dia 
iíuica popular i també a poemes solts per P.L. Cano i traduyt per J. Medina. 
de pensadors del segle IV. Avui, perb, volem cridar I'atenció so- 

A cadascun dels poetes s'hi dedi- bre un altre manual de batxillerat des- 
quen unes breus notes introductbries 
on s'exposen els trets més característics 
de la seva producció. 

Els especialistes de la mattria potser 
enyoraran el text grec i un aparat crí- 
tic, per6 és aquesta una obra sense 
pretensions d'erudició, tot i que és 
evident el seu fonament filolbgic, i per 
altra banda aquesta limitació afavoreix 
el format redu'it i manejable del llibre 

tinat sens dubte a esdevenir igualment 
modelic. Ens referim a U a t i  BUP Zn, 
obra deguda a Dolors Condom i Gra- 
tacbs, catedriitica de I'INB J .  Vicens 
Vivesv de Girona, amb qui han col.la- 
borat M? Teresa Codina, Jordi Geli i 
M? Angeis Anglada. 

El llibre es desenvolupa en vint-i- 
cinc capítols perfectament estructurats 
per tal que els alumnes que s'atansen 

que, ben segur, contribuir2 a ampliar per primera vegada a ]'aprenentatge 



del llatí puguin fer-ho de forma gra- 
dual, amena i profitosa. Així cada 
lligó, profusament il.lustrada amb Ii- 
mines i dibuixos, s'obre amb I'exposi- 
ció d'un tema monogr2fic seguida del 
text d'algun autor llatí, sobre la vida i 
obra del qual hom fa sempre una breu 
ressenya. La traducció acurada del 
fragment escollit i un concís comentari 
i unes poques preguntes a I'entorn de 
I'assumpte en ell tractat asseguren la 
total comprensió del passatge. Vénen 
a continuació diverses observacions 
gramaticals amb els seus corresponents 
exercicis, aixi com una succinta per6 
ben triada mostra lexica. Una altra s?- 
rie de practiques arrodoneixen la insis- 
tencia en els punts fonamentals a rete- 
nir. Un nou conjunt de consideracions 
de caire lingüístic -ara respecte al pas 
del llatí cap a les llengües rominiques 
enraonades a ]'Estat espanyol- i la 
consignació i aclariment d'expressions 
llatines que han perdurat fins al dia 
d'avui acaben amb les explicacions 
contingudes en cada capítol, el qual es 
tanca alhora amb la lectura d'algun 
text generalment d'autor clrissic en 
reeixida traducció de la mateixa pro- 
fessora Condom o extreta de la presti- 
giosa Fundació Bernat Metge, amb la 
qual cosa ultra procurar les millors ver- 
sions als alumnes s'aconsegueix que 
aquests tinguin notícia des del primer 
moment de l'existencia de 1'excel.- 
lent col.lecció de textos clbsics. 

Es de ressaltar que al llarg de cada 
apartat hom procura d'incidir en els 
aspectes més vius del llatí; llengua 
erraniament titllada de morta, i que 
hom posa emfasi sobretot en l'evolu- 
ció de les formes llatines envers les ro- 
miniques sense que el tractament 
d'aquests aspectes lingüístics, de vega- 

des més difícils d'assimilar per I'alum- 
nat, privin la consideració de temes 
culturals d'hdole diversa, que nor- 
malment gaudeixen de més atractiu 
entre els estudiants de BUP, de mane- 
ra que cap temitica essencial no és ne- 
gligida al llarg de l'obra. 

El llibre es clou amb un apendix 
gramatical on queden exemplificats 
els distints models de declinacions i de 
conjuncions, i amb uns exercicis de 
traducció de textos que tenen per te- 
ma algun relat mitolhgic aixi com 
d'unes faules de Fedre i d'uns frag- 
ments que fan referencia a Hispinia. 

Un vocabulari elemental i I'índex 
posen punt final a aquesta obra on 
queda pal& una vegada més que el ri- 
gor científic és el millor metode peda- 
g6gic. 

Cal, doncs, felicitar-nos molt i molt 
per I'aparició d'un llibre com aquest 
que compleix a bastament el propasit 
d'omplir un buit important en els ma- 
nuals de BUP, tot contribuint a la nor- 
malització de I'ensenyanga en la llen- 
gua prdpia del terrer. 

J. Alturo i Perucho 


