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Els propers dies 21 i 22 de novembre celebrarem l’onzè
Fòrum Auriga a Vilafranca del Penedès. Enguany, a més de les
comuni cacions, el títol de les quals trobareu a la pàgina 35,
farem també un taller de Twitter, per tal de promoure la comu-
nicació del món antic des de totes les seves perspectives en
una de les xarxes social de microblogging més utilitzada. I és
que des d’AURIGA tenim clar que la comunicació és una eina
de transformació social i el nostre objectiu és difondre un dels
pilars de la identitat del nostre poble, com és la tradició clàssi-
ca. En aquesta era de la globalització en què s’està reinventat
la manera de fer circular la informació, Twitter ha esdevingut
una eina de comunicació rellevant amb la qual estem conven -
çuts que podem fer arribar l’humanisme a més persones. 

En aquestes pàgines també trobareu els resums de la XXIII edi -
ció dels Premis Auriga, corresponents al 2015: El Premi Musa, ha
estat concedit al Museu d’Arqueologia de Catalunya per l’ex-
posició temporal “Els caps tallats d’Ullastret. Violència i ritual
al món iber”, del Museu d’Arqueologia de Catlunya. El Premi
Núria Tudela i Penya, ha estat concedit a Jordi Bossoms Costa,
estudiant de segon de Batxillerat de l’Institut Abat Oliba de
Ripoll, pel treball “Representació de l’Odissea en les arts plàs-
tiques i literàries”. Es tracta d’un treball de recerca de batxille-
rat tutoritzat per la professora Rosa M. Tolós. El Premi Carles
Miralles i Solà, ha estat concedit ex aequo a dues experiències
dutes a terme a Girona i a Tarragona. D’una banda, “Projecte
wikiArs a Tarragona: posar el coneixement a l'abast de tothom”.
I, d’altra banda, a les “Trobades d’alumnes de llatí d’ESO”, que
realitza l’equip de Cultura Clàssica de l’ICE de la Universitat
de Girona. Volem felicitar a tots els guardonats. 

També hem volgut publicar un record d’Anna Saurí, profes-
sora de clàssiques i justament membre de l’equip de l’ICE
de Girona, que va traspassar sobtadament per un accident de
circulació. 

Montserrat Tudela i Penya
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Organitzat per la Sociedad Española de Estudios Clá -
sicos (SEEC), s’ha celebrat a la Facultat de Filologia de la
Universitat de Barcelona, del 13 al 17 de juliol passat, el
XIV Congrés d’Estudis Clàssics. 

L’acte d’inauguració, presidit pel vicerector, Pere J.
Quetglas Nicolau, va tenir lloc al Paranimf de la Uni -
versitat de Barcelona amb l’assistència de diverses auto-
ritats acadèmiques i polítiques: Adolfo Sotelo Vázquez,
degà de la Facultat de Filologia; Jaime Siles Ruiz i Espe -
rança Borrell Vidal, presidents respectivament de la So -
ciedad Española de Estudios Clásicos i de la Secció Cata -
lana d’aquesta institució, i el professor Paul Schubert,
secretari de la Fédération internationale des associa-
tions d‘études classiques (FIEC); en representació del
president de la Generalitat de Catalunya, va assistir-hi
Claudi Alsina, secretari general del Consell Inter -
universitari de Catalunya i, en nom del ministre d’Edu -
ca ció, Cultura i Esport del govern espanyol, Avelino
Sarasúa, director general d’avaluació i cooperació terri-
torial.

Aquest Congrés de la SEEC ha estat molt especial,
atès que per primera vegada hi ha hagut la possibilitat
de presentar ponències i comunicacions en totes les
llengües oficials d’Espanya i/o de la Unió europea.
Així doncs, s’hi han presentat treballs en català, en gallec,
en portuguès, en italià, en anglès i, òbviament, també en
castellà.

Atesa l’elevada participació de més de 400 filòlegs
clàssics, tret de les sessions plenàries, l’organització del
Congrés va haver de programar fins a quinze sessions
científiques simultànies per tal de poder encabir les 290
comunicacions presentades en el transcurs dels cinc dies
de durada, el ventall temàtic de les quals va anar des de
les darreres investigacions sobre lingüística, literatura i
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filosofia grega i llatina fins a la bizantinística, l’huma-
nisme i la tradició clàssica, sense oblidar la història anti-
ga, l’art i l’arqueologia clàssica, el dret romà o el llatí
medieval. 

De les tretze ponències presentades –interessantíssi-
mes totes– en destacarem les següents: Visiones y usos del
mito en la literatura griega de época imperial, pronunciada
per Francesca Mestre Roca (UB); ¿El enigma imposible?
Veinte años de estudios sobre la Historia Augusta, de Javier
Velaza Frías (UB); Parrhesía, de derecho público a virtud pri-
vada, de Montserrat Jufresa Muñoz (IEC); “In armariis
Arabum studiose querens”: la búsqueda del saber en la Edad
Media, de José Martínez Gázquez (UAB), i la d’Emma
Falque Rey (Universitat de Sevilla) sobre Ermoldus
Nigellus y la toma de Barcelona por los francos en el año 801.

Els convidats especials van parlar sobre Últimas pro-
puestas del autor sobre la evolución de la morfología indoeu-
ropea (Francisco Rodríguez Adrados, president d’honor
de la SEEC), El erotismo en la novela griega (Mª Lourdes
Rojas Álvarez, de la Universidad Nacional Autónoma
de México), Flechas de amor y muerte: a propósito de unos
poemas del círculo de Diego Hurtado de Mendoza (Antón
Alvar Ezquerra, de la Universidad de Alcalá de Henares
i expresident de la SEEC), i El concepto de persona en la
obra filosófica y literaria de Séneca (Carlos Lévy, de la
Universitat de la Sorbona, París).

També van ser molt enriquidores les quatre taules
rodones en què es va debatre sobre Els clàssics i les lletres
catalanes, Mitologia i religió en el món clàssic, Museística i
món clàssic i Noves vies en la didàctica de les llengües clàssi-
ques, moderades respectivament per Lola Badia Pàmies
(UB), Emilio Suárez de la Torre (UPF), Joan Gómez
Pallarés (UAB i ICAC) i Pilar Gómez Cardó (UB i coor-
dinadora de les PAU de Catalunya).

La inauguració del congrès va celebrar-se al Paranimf de la Universitat de Barcelona
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Es van programar també dues seccions especials: una,
dedicada a l’Estado de la investigación en papirología en los
últimos años, coordinada per Sofía Torallas Tovar (CSIC);
l’altra, dirigida per Joaquín Gorrochategui Churruca,
sobre Paleohispanística y Filología Clásica.

Dins del marc de les activitats científiques, encara
podem parlar de tres actes més. El dilluns dia 13, va
intervenir el professor José Luis Navarro, president
d’Euroclassica, que va parlar sobre aquesta associació
amb motiu d’arribar als vint-i-cinc anys d’existència. El
dimarts dia 14, a última hora de la tarda, es va procedir
al lliurament del Premio Internacional de Tesis Docto -
rales, que atorga anualment la Fundació Ana María
Aldama Roy, i que en la seva cinquena edició va recaure
en l’investigador Jéremy Delmulle per la seva recerca
sobre Prosper d’Acquitaine contre Jean Cassien. Introduction
critique, traduite et annotée du “liber contra collatorem”.

Molt especial, però, va ser per a tothom el fet afortu-
nat que el primer dia del Congrés, el 13 de juliol, a la
tarda, a l’Aula-Capella de la Fac. de Filologia de la UB,
es presentés per primera vegada al públic el Diccionari
Grec-Català. D’Homer al s. II dC. A l’acte hi intervingueren
els professors Francesc J. Cuartero, Joan Alberich, Josep
Granados i Jaume Almirall, membres de l’equip de
direcció de l’obra, els quals parlaren de les característi-
ques de l’obra i exposaren les dificultats de tota mena
que havien hagut de vèncer durant més de vint anys fins
a poder dur a bon port aquesta obra cabdal que, sens
dubte, constitueix una fita a Catalunya per a la filologia
grega, però que, a hores d’ara, és ja un referent indis-
pensable per a tots els filòlegs de la península Ibèrica.  

Per primera vegada en un congrés de la SEEC, durant
tota la setmana, al pati de Lletres de l’Edifici Històric de
la UB, els investigadors van presentar i exposar pòsters
sobre diverses àrees de recerca, com per exemple, La
Biblioteca Digital Ovidiana: una plataforma digital para la
obra ilustrada de Ovidio (Fátima Díez Platas i Patricia
Meilán Jácome), La problemàtica de la traducción en los tra-
tados de retórica latina (Melina Jurado), Latin in Primary
Education? A Dream Comes True! (Alberto Regagliolo), etc.

Les activitats científiques van tenir com a complement
la visita arqueològica de la Barcino romana –gràcies a la
col·laboració desinteressada del Museu d’Història de la
ciutat de Barcelona–, la representació de l’Hècuba d’Eurí -
pides (versió castellana), pel grup Helios Teatro de Ma -
drid, i la de l’Antígona de Sòfocles (versió catalana de
Carles Riba), a càrrec de l’elenc dramàtic del Centre
Catòlic de Sant Vicenç dels Horts.

A més, amb aquest motiu, la Secció Catalana de la
SEEC, juntament amb els departaments de Filologia
Grega i de Filologia Llatina de la UB i en col·laboració
amb el CRAI Biblioteca de Reserva, va organitzar l’ex-
posició Manuscrits, incunables i llibres impresos d’autors
grecs, llatins i humanistes: una mostra del CRAI Biblioteca de
Reserva, amb l’objectiu de difondre entre el públic espe-
cialista una part il·lustrativa de la riquesa del fons
bibliogràfic de la Biblioteca de Lletres de la Universitat
de Barcelona. L’exposició va romandre oberta del 9 al 23
de juliol, però la mostra, ampliada, es pot encara visitar

virtualment a l’enllaç http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-
crai/biblioteques/biblioteca-reserva/exposicio-autors-
classics. Com a complement d’aquesta mostra, es pre-
sentà també, a les vitrines de l’entrada de la Biblioteca
de Lletres, una selecció de títols del fons modern direc-
tament relacionats amb les línies de recerca en Filologia
Clàssica que es duen a terme, des de fa molts anys, a les
universitats catalanes i en institucions com l’IEC o la
Fundació Bernat Metge.

A l’acte de clausura, celebrat el dia 17 per la tarda, el
president de la SEEC, Jaime Siles, va fer un repàs de les
activitats de la SEEC durant els darrers quatre anys i,
més concretament, va lloar la gran qualitat científica de
tots els participants d’aquesta trobada; també va tenir
paraules d’agraïment per a la Secció Catalana de la
SEEC i va posar en relleu la bona acollida que la Univer -
sitat de Barcelona, sobretot la Facultat de Filologia,
havia atorgat al XIV Congrés, fet que havia contribuït a
l’èxit de l’esdeveniment.

La publicació dels resultats del treballs llegits i deba-
tuts els dies del Congrés està prevista per a principis del
2017.

La Secció Catalana de la SEEC vol agrair molt espe-
cialment a la revista AURIGA la col·laboració i el fet de
permetre des d’aquestes pàgines fer difusió del XIV
Congrés d’Estudis Clàssics.  


