
Arribats al moment de fer una valo- 
ració de la teoria ens trobem, com sol 
succeir molt sovint, amb un fet in- 
qüestionable dins I'experimentació 
lingüística; el llatí és una llengua que 
té una capacitat especial per a aportar 
documentació que recolzi qualsevol 
teoria, pera, alhora, també molt so- 
vint, ocorre el contrari: trobem argu- 
ments que serveixen per a qüestionar-- 
se qualsevol teoria. Així, pel que fa al 
rotacisme, la teoria sembla que fun- 
ciona perfectament per a casos para- 
digmltics com el d'honor, hononi, 
per6 al costat d'aixb hi ha casos en que 
no s'ha produi't el rotacisme, com de- 
sino. Klausenburger entén perfecta- 
ment aquesta circumstlncia i proposa 
per a salvar-la el procés següent: 
- 
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És a dir, el mot que en qüestió hau- 
ria sofert la llei, per a, posteriorment, 
haver perdut els seus efectes. El que 
no queda gens clar és la informació 
morfolagica que cal aportar; perque si 
aquesta informació es pogués detectar 
en el cas de desino, nisi, quasi, de- 
sum, desuper, seria molt més proble- 
mltica la seva fixació en casos com 
pausa o miser. Amb aixa no pretenc 
de cap manera demostrar la no viabili- 
tat de la teoria, sinó posar en relleu la 
seva limitació. I, dissortadament, 
aquesta és una situació que trobem re- 

petida moltes vegades en les investiga- 
cions generatives, que s'aturen en la 
introducció sense anar més enlli. 

J .  KOLENDO 
A la recherche de lúmbre 
baltique. L 'expedjtjon d'un 
chevalier romain sous Néron 

Wydawnictwa Uniwersytetu Wars- 
zawskiego, Warszawa 1981 (Stu- 

dia Antiqua, vol. 3) ,  115 pp. 

En la serie Studia Antiqua de la 
Universitat de Varsavia, destinada a 
publicar estudis sobre I'antiguitat en 
una de les llengües oficials dels con- 
gressos, apareix ara com a tercer volum 
el treball del professor Jerzy Kolendo 
destinat a comentar el passatge PLIN. 
nat. 37, 3 ( l l ) ,  45'. un tema que ja 
havia interessat als estudiosos polone- 
sos, com I'autor indica a la seva intro- 
ducció, i també a ell mateix en un tre- 
ball previ publicat el 1970. 

L'estudi s'articula en set capítols se- 
guits d'una conclussió; els quatre pri- 
mers formen una primera part que 

El passatge esmentat dóna noticia del 
viatge d'un eques Romanus enviat per 
Iufzanus, curador dels jocs de gladiadors en 
epoca de Neró a les costes del Biltic, per tal 
de portar ambre, la qual cosa aconseguí en 
tan gran abundositat, que un dia d'espec- 
tacle la xarxa que separava les feres del po- 
dium portava ambre en le seves subjeccions 
i les armes i tot I'aparat eren incrustats 
també d'ambre. El bloc més gros que ex- 
porti pesava 13 lliures. 



planteja ['expedició vista des de I'apti- 
ca de Roma; una segona part, formada 
pels tres capítols restants, considera el 
problema des dels pa'lsos blrbars. 

De les diverses possibilitats de trac- 
tament del tema, I'autor s'ha decidit 
per una que, si bé li dóna una major 
extensió, permet d'apreciar en el seu 
context un fet que no pot ésser consi- 
derat a'lllat i que, d'altra banda, res- 
pon a I'interes d'un moment per 
l'exatic, que Neró com a emperador 
no fa altra cosa que simbolitzar. 

El primer capítol situa i delimita el 
text de Plini. El segon vol precisar el 
caricter de l'expedició, intentant de 
fer-ho també amb l'eques que la diri- 
gia i amb Iulianus, I'encarregat dels 
jocs en epoca neroniana i destinatari i 
motor d'aquesta expedició. Aquest 
darrer sembla ésser C h d i u s  Iulianus, 
que hauria ocupat la procuratela Ludi 
gladiatorii vers la fi del regne de Neró 
o, almenys, ja molt avangat el seu reg- 
nat. No sembla tan clara la figura del 
eques Romanus; partint del que sa- 
bem de les carreres eqüestres, J. Ko- 
lendo proposa d'analitzar quina po- 
gué ésser la condició d'aquest perso- 
natge, que es redueix a tres possibles 
clrrecs: sots-procurador adjunt a Iulia- 
nus, una funció indeterminada a les 
províncies danubianes, o, per últim, 
una missió extraordiniria; el fet evi- 
dent, pera, és la seva condició de fun- 
cionari, cosa que obre un ampli horit- 
zó vers la intencionalitat oficial 
d'aquest viatge. 

El capítol tercer és un panorama 
dels jocs en el regnat de Neró, un em- 
perador que baix2 ell mateix a les are- 
nes com puja també a I'escenari. 
L'andisi és duta a terme amb molt de 
rigor, i no deixa de banda cap indici 

sobre la possible significació política. 
en la línia de E. Cizek, estudiant alho- 
ra la realització d'aquests jocs, la in- 
troducció d'elements nous i la pervi- 
vencia i tradició anterior dels ia cone- 
guts: tant el text com I'anotació, molt 
correcta, ens proporcionen un estat ac- 
tual de la qüestió que representa tam- 
bé un punt d'interts suplementari. 

Del mateix tipus de I'anterior és el 
capítol IV dedicat a les expedicions al 
Caucas i a les fonts del Nil sota el ma- 
teix emperador, que contextualitza 
l'expedició que tracta I'autor, conside- 
rant les motivacions de tota mena. 

El canvi d'aptica es produeix, com 
hem indicat, en entrar al capítol cin- 
qut ,  que estudia I'expedició prapia- 
ment dita, indicant un itinerari i tam- 
bé el procés d'abastament de l'lmbit. 
amb la consegüent precisió dels com- 
mercia, d'on s'obtingué en una quan- 
titat molt important, per a la qual cosa 
és essencial I'aportació del poblament. 
El  rocé és comercial reconstru'it sembla 
plausible: recol~lector indígena en tre- 
ball estacional, intermediari en uns es- 
tabliments fixos, commercia i nou in- 
termediari potser per a I'exportació, o, 
en aquest cas, I'eques Romanus de 
l'expedició. El capítol següent entra 
en la línia general d'emmarcament, 
com els que tractaren dels jocs o dels 
viatges, i estudia el comerg de I'ambre 
des del segle I a.C. fins al I d.C., tot i 
que I'emmarcament s'estendrl fins al 
s. IV a.C. i, en certa manera, és una 
reflexió interessant sobre els Aestii. 
poble sobre el qual sembla gravitar 
aquest comerg. El darrer capítol inci- 
deix en el coneixement de les zones 
costeres del Blltic al s. I en relació amb 
aquesta expedició, que hauria pogut 
proporcionar una part de la informa- 



ció continguda a TP( 
contrades, per6 no 
I'obra de Plini. 

La conclusió torna 

:it sobre aquestes D'ENCARNACAO, J. 
haurien afectat ~ n t r o d u ~ i o  ao Estudo da Epigrafia 

a incidir sobre la Latina 

riquesa de perspectives que ofereix 
aquest estudi, puix que abasta des del 
boat propagandístic imperial que en- 
volta el viatge que proporcionava 
I'ambre per als Circenses, fins al perfil 
d'una política estrangera, Neró, que 
vol mostrar al poble una expansió dig- 
na d'Alexandre el Gran, tal com 
I'autor hi insisteix. Propaganda, es- 
pectacularitat, exit, en últim terme, 
són els objectius de I'expedició del 
desconegut eques Romanus recordat 
per Plini. Paral.lelament pogué expe- 
rimentar un avens el coneixement et- 
nogrlfic i geogrlfic dels territoris 
dlEuropa Central i del litoral biltic, 
tot il.luminant amb nova llum el 
comerg i el camí de I'ambre. Tres 
il.lustracions acompanyen el treball: la 
primera sobre les expedicions de 
I'epoca de Neró; la segona i s  un pll- 
no1 de la presencia de I'ambre en terri- 
tori polones, i la tercera i quarta ens 
reflecteixen la situació del delta del 
Vístula, una d'elles en 1300 i I'altra 
des del període de La Tenne fins a 
I'epoca romana primerenca. 

El professor J. Kolendo demostra, 
amb aquest excel.lent treball, una ve- 
gada mis, com temes gairebé anecdh- 
tics per a un no iniciat, de la m l  d'un 
bon especialista revelen tot el que de 
deb6 contenen i, en aquest cas, amb 
una amplitud d'horitzó gens comuna 
que converteix aquest estudi en eina 
molt útil, per a un grapat de temes, 
com hem intentat de fer veure en 
aquesta breu recensió. 

M. Mayer 

Institutos de Arqueologia e de 
História da Arte, Faculdade de Le- 
tras de Coimbra, Coimbra, 1979, 

49 págs. y 6 láminas 

Sociedade Romana e Epigrafia, 
Museu de Arqueologia e Etnogra- 
fia do Distrito de Setúbal, Assem- 
bleia Distrital de Setúbal, 1979, 

75 págs. y 15 láminas 

La primera de estas publicaciones 
es, más que una introducción en sí, un 
repertori0 de consejos iitiles, destina- 
do a familiarizar a 10s estudiantes con 
la terminologia, el método y las técni- 
cas de la ciencia epigráfica. Así ha sido 
concebido por su autor (cfr. <(Nota 
Preliminars, p. 5 )  y as1 hay que verlo. 
No se trata, pues, de una obra de arn- 
plio contenido teórico, sino, más bien 

. y sobre todo, de una Zusammenfas- 
sung de manuales como el Cagnat, el 
Sandys y el Thylander,  que  
Encarnasáo ha reducido a una especie 
de brevis complexio práctica. La vo- 
luntad docente atraviesa las 49 apreta- 
das páginas del texto, primando en 
ellas por encima del interés científico. 
El resultado es un conjunt0 de apun- 
tes, de contenido bastante general, 
pero bien estructurado, cuya articula- 
ción es la siguiente: 1) Un glosaria 
(pp. i+) ,  que reúne casi una treintena 
de tirminos de frecuente uso, en el 
que habría que matizar alguna de las 
afirmaciones hechas a propósito de la 


