
poemes de la col.lecci6 catuliana (el 
34 i el 62) des d'un punt de vista escb- 
nic (cap. VI, ap.3: ~ A t t i s  at the Mega- 
lesian, pp. 198 SS.). 

El capítol VII i darrer, <<The afterlife 
of Lesbia,,, esta dedicat a reconstruir 
el camí que ha seguit la imatge de Ca- 
tul, fins arribar al segle xx, comen- 
cant des de Petrarca (els apartats són: 
1. Before Schwabe. 2. Moralisers. 3. 
Cynics. 4. Wilder's Clodia. 5 .  Some 
post-war versions.). 

El llibre és completat per l'apbn- 
dix que ja hem citat abans; per unes 
Endnotes (pp. 263-272), que toquen 
punts molt concrets relacionats amb 
Catul (1. Murena dancing. 2. Catul- 
lus' collection. 3. Veranius. 4. Varro 
on Cybele); per una completíssima bi- 
bliografia i pels índexs (un índex de 
passatges citats i el general). 

Recollint ja al10 que avancavem al 
comencament, pensem que aquest és 
un llibre de lectura imprescindible per 
tot aquell que avui vulgui acostar-se a 
Catul i a la seva obra. Perb també ho 
és, per la rigorosa manera d'enfocar 
el treball que té T.P. Wiseman, per a 
qualsevol que vulgui iniciar-se en l'es- 
tudi seriós de la literatura llatina 
d'bpoca classica. 

Joan Gómez i Pallares 

MAURICIO PASTOR MUNOZ, 
Zndigenismo y romanización 

en la tierra de Loja, 
G r a n a d a  1986, 61 pp. 
i u n  m a p a  i 6 lamines. 

L'objectiu perseguit en aquest estu- 

di és precisat pel mateix autor: <<apar- 
tación critica de un amplio caudal do- 
cumental, epigráfico y arqueológico, 
que permita ulteriores profundizacio- 
nes en estudios de detalle que, a su 
vez, posibiliten, en el futuro, la con- 
creción sintética de una "Historia de 
Loja y su tierra" durante la época ibe- 
ro-romana,, (p. 197). 

Per aconseguir aquest objectiu, 
Mauricio Pastor es fonamenta en un 
estudi de les fonts (pp. 197-220). En 
primer lloc, les fonts literaries. Pastor 
analitza les fonts literaries clhssiques, 
ccmuy escasas y poc0 esclarecedoras),, 
limitades sobretot a Plini i a Ptole- 
meu, autors que citen noms de ciutats 
que podrien ésser identificades a la te- 
rra de Loja. 

El text de Plini (Nat. III, 10) és ofert 
en llatí, s'hi afegeix la traducció de 
Garcia y Bellido, i I'autor mateix 
dóna encara la seva versió prbpia. 
Pastor hi admet una lli@ nova, un 
omnia, que li permet de salvar algu- 
nes dificultats interpretatives. Amb- 
dues traduccions són correctes, pero 
hom no entén la interpretació de in 
Mediterraneo per en el interior de las 
tierras per part de les dues traduc- 
cions. Una interpretació més ajustada 
s'obtindri si es té en compte la posi- 
ció geografica en qui: els gebgrafs 
de I'kpoca concebien la Hisphnia. Si 
s'hi pensa, sens dubte els oppida es- 
mentats estan dirigits cap a la Medi- 
terrania. 

La segona citació és de Ptolemeu, i 
Pastor la publica en grec i, després, la 
tradueix. Lamentem que només,la citi 
d'una manera vaga, o sigui, <<en el li- 
bro I I ~ ,  i no concreti ni el capítol ni 
I'apartat, sobretot tractant-se d'un au- 
tor difícil de citar. Tampoc no creiem 



que el text transcrit sigui del Tetrabi- 
blos, com es diu a la nota 15, sinó de 
la Geographia. Pastor compara els 
dos textos que publica i tradueix, i hi 
afegeix, encara, un text de Livi. Tam- 
bé la numismatica aporta dades sobre 
la terra de Loja. 

En segon lloc, les fonts epigrkfiques 
(pp. 203-218). Es presenten les inscrip- 
cions funeraries i honorhies del Museu 
Arqueolbgic de Granada, amb la indi- 
cació del lloc on foren trobades, l'any i 
la transcripció del text amb una traduc- 
ció. Un comentari a cada una intenta 
precisar les seves dades i aclarir-ne els 
problemes interpretatius. Aquest estu- 
di constitueix un apartat molt ben ela- 
borat, amb un alt nivell interpretatiu, i, 
per a nosaltres, representa una aporta- 
ció d'un gran contingut histbric, proso- 
pogrific i institucional. 

En tercer lloc, les fonts arqueolbgi- 
ques (pp. 218-220). L'autor es lamen- 
ta de la manca d'excavacions sistema- 
tiques a la terra de Loja, la qual cosa 
I'obliga a citar només els jaciments de 
la regió on han aparegut restes ar- 
queologiques d'bpoca ibero-romana o 
romana tardana, sense poder donar- 
ne massa detalls. 

Un tercer capítol estudia el pobla- 
ment ibero-roma, basant-se en un es- 
tudi de les restes romanes d'oppida, 
populi, ciuitates i necropolis. Per tant, 
Pastor analitza Ilipula Laus o Ilipula 
Magna, Artigi, Iulienses, Vesci Faven- 
tia, Castra Vinaria, Lacibis, Ulisi, 
Baxo, i d'altres no localitzables. Tam- 
bé s'hi estudien els poblaments ibbrics 
i romans, els noms dels quals es des- 
coneixen, aixi com les uillae i la topo- 
nímia com a tipus de propietat. 

En I'apartat o capítol quart, <<Del 
iberismo a la romanización>>, Pastor 

fa una exposició dels pobles ibbrics de 
la Turdethnia i de les influbncies cul- 
turals provinents del centre de la Pe- 
nínsula Ibbrica, i dels cartaginesos. 
Amb la victoria dels romans sobre els 
cartaginesos comenqa la romanització 
a la terra de Loja: el Senat roma con- 
vertiria la Turdetinia en província ro- 
mana l'any 197 aC, i el procés de con- 
questa per part dels romans conclou- 
ria entre els anys 180-179, quan Tiberi 
Semproni Gracus domina les terres 
fins a Cartima, prop ja de les terres 
malaguenyes. 

El problema que, aleshores, es 
planteja l'autor és el de la integració 
de les dues cultures, la ibbrica i la ro- 
mana, per a la qual cosa precisa el 
concepte de romanització: c<asimila- 
ción de 10s pueblos y regiones de la 
Península a Roma, que afectó a ele- 
mentos estructurales de base que per- 
mitieron cambios culturales e institu- 
cionales)) (p. 239). En aquest sentit, 
doncs, exposa les successives divisions 
administratives dutes a terme per 
Roma a la Hispania, fins a arribar a la 
realitzada per August l'any 27 aC, a 
conseqübncia de la qual tota la vall 
del riu Geni1 i la terra de Loja depen- 
dran de la Bbtica, i aixi hi romandran 
durant totes les subdivisions poste- 
riors. Pastor analitza els elements ro- 
manitzadors més significatius que do- 
minaren la terra de Loja, el principal 
dels quals fou la preponderlncia mili- 
tar, afavorida per la simpatia que hi 
sentien les oligarquies i aristocracies 
indígenes. A continuació s'hi plante- 
gen les diverses situacions a qub dona- 
ren lloc la urbanització i la municipa- 
lització, és a dir, la creació d'un marc 
material en el qual es pogués desen- 
volupar una cultura ciutadana, i la 



concessió a una comunitat urbana 
d'una serie de privilegis jurídics sem- 
blants als de Roma. D e  les 175 comu- 
nitats de la regió de l'alt Genil, només 
tres o quatre frui'ren d'aquests privile- 
gis; les restants eren possiblement 
ciuitates stipendiariae. 

Els orígens i la difusió del cristianis- 
me són els temes de l'apartat cinque. 
El cristianisme de la Hisphnia és tarda 
(5s.  11 i 111). L'autor estudia alguns as- 
pectes derivats de les actes del Concili 
d'Elvira referents a la societat hispana 
del segle IV, i pressuposa que la darre- 
ria del segle IV fou el final del procés 
de romanització de la població hispa- 
na. 

Finalment, Pastor ofereix I'estudi 
d'una inscripció monumental cristiana 
i el de dos epígrafs inedits també cris- 
tians, datables els dos primers al se- 
gle v, i el darrer, al període VI-VII. 

Creiem que l'autor comet alguns 
anacronismes quan parla del govern 
roma (p. 241) i del Concili nacional 
(p. 249). 

L'obra conclou amb un mapa del 
terme municipal de Loja (Granada), 
ben documentat, perd amb manca de 
llegendes especificatives interiors. A 
continuació, vénen sis lamines amb la 
reproducció de nou lapides i esteles. 
Ens estranya la numeració de les 1a- 
mines, perque el nombre roma de les 
llegendes de peu de pagina comenqa 
amb el número xv. Suposem que 
aquest fet correspon a una numeració 
correlativa d'un volum al qual pertany 
aquest estudi. 

Aquesta obra de Mauricio Pastor 
Muñoz és altament lloable per la mi- 
nuciosa analisi de les dades documen- 
tals i arqueologiques, i per les conclu- 

sions ponderades que l'autor n'ex- 
treu. 

Pere Villalba 

AVIENO, 
Orla Marítima. 

Edició de 
José Ribeiro Ferreira 
Textos clássicos-23, 
Instituto Nacional 

de Investigaqáo Científica, 
Coimbra 1985, 

81 pp. i un mapa. 

Aquesta obra presenta una aIntro- 
du@o>>, breu, la traducció de I'Ora 
maritima d'Avi6 (sense el text llatí), 
unes cCNotas* a continuació, una gBi- 
bliografia Selecta* i un afndice de no- 
mes próprios*. 

En la ccIntroduqáo~, l'autor dóna 
unes dades biografiques sobre la vida 
d'Avib, apunta la seva labor com a es- 
criptor i exposa les línies generals cor- 
responents al desenvolupament del 
seu periple (pp. 11-14). 

Quant a la traducció, cal dir que és 
correcta, i l'autor hi revela un bon do- 
mini del llatí en la no faci1 problemati- 
ca que, molt sovint, presenten l'estil i 
el lbxic d'Avit. La traducció, a més, 
conserva certs trets barrocs i arcait- 
zants propis d'una obra llatina tarda- 
na, la qual cosa fa que el lector vagi 
tenint consciencia que té a les mans 
un text de ['Antiguitat. L'dnica cosa 
que li objectem és la traducció dels 
versos 519-520, referents al pla de 


