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na de es facetes que consritueixen un repte
gruixut dins de l'ample ventall deis estudis
clássics, cora de tota mena d'estudis, és el
que en píidríetn anomenar la projecció a la
comunitat íntel-lectual i a la societat;
sense aixo no hi haurá el necessari coneixement i no s'obrirá el camf que duu a la valotació i a
l'interés. Els canvis previstos per la reforma educativa en
l'ensenyament sccundari, qualssevol que acahin essent, juntament amb la creació de la Universitat de Girona, havien
anat fent créixer, els darrers anys aquesta inquietud, ja present amb anterioritat en el coMectiu de professionals deis
estudis clássics a Gtrona. Calía engegar activitats de formació permanent í d'actualització, i també de difusíó deis estudis relacionats amh el món antíc i les cultures grega i llatina, des d'una perspectiva eminentment filológica i amb un
escenari que resultes mes immediat físicament i psicologicament ais ensenyants i ais interessats de la nostra área.

Narcís Figueras i Capdevila

Medalla amb retrai femení
pYOcedent de Pómpela.
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La coastitució formal d'Estuáís Clássics Girarui (ECG) es
va produir peí febrer de l'any 1993 a partir d'una iniciativa
múltiple. D'una banda, era un desig i una necessitat percebuts
peí professorat i pels investigadors deLs estudis clássics de l'área
de Girona els qui, després de moltes altres activitats i trobades
realitzades al llarg deis darrers anys, s'havien congregar últimament i intercanviat opinions i propostes el mar^ de 1992 a les
Jomades d'homcnatgc a Dolors Condom, catedrática de Uatí
de riB J. Vicens Vives i antiga professora a ía primera Secció
de lletres de Girona {delegació UAB). La professora Condom
s'acabava de jubilar i veié així expressada amb rotunditat i
amb resultats de recerca la simpatia de tot el nostre coMectíu.
D'un altre cantó, s'hi afegí el proposit de la junta actual
de la Secció Catalana de la SEEC (Societat Espanyola d'EstU'
dis Clássics), que presideix el Dr. Martínez Gázquez (UAB),
de procurar que totes les noves implantacions universitáries
de Catakmya disposessin d'una céMula de l'entitat; la idea va
trobar en la professora Mariángela Vilallonga i en la Universi'
tat de Girona, el pal de paller necessari per tal d'esdevenir una
realitat entre nosaltres. Els contactes amb altres socis de l'enti'
tat va llevar com a fruit una primera comunicació ais associats
ja existents de la Secció Catalana a Girona i a tots els instituts
de la demarcació. Signaven aquella primera presentado, al
costat de la Dra. Vilallonga, Tesmentada Dolors Condom, M.
Lluísa Rich (IB S. Sobrequés, Girona), Remei Tomás (IB ].
Vicens Vives, Girona) i Narcís Figueras (IB S. Espriu, Saít).
Tots píegats, integrants voluntaris d'una, diríem, «comissió de
treball», representen bé les diverses promocions, árees i
ámbits deis nostres estudis (grec/llatí, docéncia/recerca/divulgació, secundária/universitat, experiéncia/joventut...) i es
mantenen pennanentment oberts a la coMabomció i els suggeriments de tots els col-legues de professió i de devoció.
Tot i que el grup ECG va néixer, com déiem, estretament vinculat a la Secció Catalana de la SEEC, manté bones
reiacions i contactes permanents amb altres institucions que
s'han distingit per la promoció i divulgado deis estudis clássics, Timpuls a la recerca i a Tactualització pedagógica a Catalunya, com son ara la Societat Catalana d'Estudls Clássics de
rinstitut d'Estudití Catalans, el Seminan Permanent de Llengües Clássíques de l'ICE de la Universitat de Barcelona, la
p u b l i c a d o Auriga. Revista de divulgada i dehat del món classic,

etc., i també a les institucíoas publiques i universitáries giro1208] 92

Revista de Girona / núin. 16 í m:ií\ - ahril 1994

nines. En destaquen, certament, TICE de la UdG, els Centres
de Recursos Pedagogics i la Coordinació del COU i de les
PAAU; les responsables de les matéries de llatí i grec a Girona, M. A. Vilallonga i R. Tomás formen part de l'equip.
Les activitats d'ECG fins ara han cstat básicament al
servei de l'alumnat i del professorat de secundaria, pero
també s'han obert a la partícipacíó d'altres coMectius
(alumnat universitari, estudiosos, persones interessades en
el món clássic...)- Les propostes del grup es vchiculcn ñormalment per mitjá d'acords amb els organs que incideixen
en el món educatiu i la formació continuada del professorat,
i també en les activitats relatives al COU. La UdG ha acollit sempre les iniciatives del gaip amb predisposició.
La primera activitat portada a terme fou, ja immediatament després de la crcació del gnip ECG i juntament amb la
Coordinació del COU i de les PAAU de la UdG, la convocatoria de les conferencies per a l'alumnat del COU que la
Secció Catalana de la SEEC havia anat organitzant fins Uavors a Barcelona. A Girona es programaren per al divendres
26 de marg de 1993 i se celebraren al teatre de la facultat de
Lletres de la UdG amb una nodrida assisténcia d'alumnes de
tercer de BUP i del COU de la demarcado. La bona acoUida
per part del professorat i deis centres de secundaria fou un
element decisius per a l'exit de la convocatoria. Els conferenciants convidats foren, en aquella primera ocasió a Girona, la
Dra. Rosa Araceli Santiago, professora de filologia grega de la
Universitat Autónoma de Barcelona, qui tractá el tema
«Fonts escrites i arqueologiques sobre Empórion» i el professor de filosofía antiga de la Universitat de Girona Joan
Manuel del Pozo, qui dissertá sobre «Cicero, polític i filósof».
Hom en valora cspecialment el rigor i la comunicabilitat.
Bimil-Ienari d'Horaci
L'avinentesa del bimil-lenari de la mort del poeta Q.
Horaci Flac (65-8 a.C.) fou commemorada, a instáncies
d'ECG, amb un cicle de conferencies que, organitzat per TICE
de la UdG, tingué com a marc la Facultat de Lletres de la
mateixa UdG el 7 de maig de 1993, en sessions de matí i
tarda. Hi intervingueren el Dr. Alberto Blecua («Horaci i la
literatura espanyola deis segles XVI i XVII»), Dolors Condom
(«Edició gironina de l'Ars Poética d'Horaci»), Narcís Figueras, («Notes sobre Horaci a Catalunya») i la Dra. Mariángela
Vilallonga («Horaci a la literatura llatina del Renaixcment»).
Un públic predisposat, format per estudiants universitaris,
professorat i alumnat de secundaria i persones interessades,
acüUí calorosament la iniciativa de la commemoració, que no
podia passar en silenci, i cadascuna de les intervencions.
El curs 1993-1994
Peí que fa a l'actual curs, les conferencies per a l'alumnat
del COU -que hom desitjaria convertir en una sana tradició
també entre nosaltres, siguí quina siguí Tevolució d'aquest
curs -tingueren Uoc el dimarts 25 de gener de 1994. Se celebraren al saló d'actes de la Facultat de Ciéncies de l'Educadó
de la UdG (a redifici dit de la Nonnal), on les conferencies
es desenvoluparen en unes condicions molt bones d'audició i
comoditat. Els temes tractats estaven estrictament d'acord
amb els temaris de les matéries de grec i llatí del C O U :
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«Homer», a carree del Dr. Manuel Balasch, professor de filologia grega de la UAB; i «Virgili», a carree del Dr. Josep Lluís
Vidal, professor de filologia Uatina de la Universitat de Barcelona. Tots dos invitats son persones d'una valúa reconeguda i exhibiren un coneixement profund deis personatges deis
quals hom els encarregá de parlar. L'alumnat, l'assisténcia del
qual no desdigué en absolut de l'edició anterior, en sortí alímentat amb ¡'entusiasme i la ciencia de la millor tradició deis
estudis clássics a casa nostra.
Finalment, cal donar compre de la celebrado tot al Uarg
del mes de febrer d'un curs monográfic sobre «Epigrafía
romana de Girona», organitzat per I'ICE de la U d G i
adre^at al professorat deis instituts de la nostra demarcació.
I n d o s al Fia de Formació Permanent del Departament
d'Ensenyament, el curs va ser el resultat deis contactes previs i les gestions del grup ECG. Mes concretament, les sessions van teñir Uoc els dies 4, 11, 18 i 25 de febrer a diversos
espais relacionats amb el tema: l'entorn roent d'historia,
pero malauradament gélid del museu de Sant Pere de Galligants; el mes aeollidor i recentíssim Centre d'Investigacions
Arqueologiques de Girona, a Pedret; i també a les aules,
igualment noves de trinca, de la Facultat de Lletres de la
UdG. Els noms deis responsables de fer el curs ressonen avui
com deis mes implicats en la recerca sobre epigrafía romana
a l'ámbit hispánic i sobre arqueología romana a Catalunya:
Marc Mayer (UB), Isabel Roda (AUB) i Josep M. NoUa
(UdG). La participado fou nombrosa i fidel al llarg del curs,
que aporta una dimensió diferent i molt aplicable a la tasca
educativa en les matéries de llengües clássiques a l'ensenyament secundan, absolutament Iligada a la nostra área mes
immediata (Empúries, Girona, Caldes de Malavella...).
Projectes i propostes
Fet i fet, hom pot constatar a partir deis actes ja realitzats
un interés notable entre els professionals deis estudis clássics,
tant en l'aspecte de la docencia i de l'actualització pedagógica,
com en el camp de la recerca i la projecció a la societat. El
repte és ara de donar continuítat a activitats que han ringut
un éxit ciar, potser amb una variació mes gran d'escenaris,
amb mes amplitud temática, etc., sempre amb (abertura a les
aportacions i suggeriments de tothom i amb la tranquil'litat
de saber que es disposa d'entrada amb una acolUda c<.)m la que
hi ha hagut fins ara. La pluja d'idees i proposres'no fa pas fallida, ans al contrari. Ja son a punt les conferencies de COU per
al gener de 1995, i també dos cursets per al segon i tercer trimestres del proper curs: l'un sobre fonts escrites i epigráfiques i
testimonis arqueológics relatius a la presencia grega i romana
a la nostra ztjna (que inclourá visites guiades), i un altre sobre
el món poíiédric i fascinant de la mitología clássica i els aspeetes que n'han recollit tot stvivint les arts áudio-visuals.
Tot plegat ofereix una imatge estimulant i desmenteix
cap mena de crisi -almenys no pas en l'actitud i ia disposicló
d'ánim del professorat- en aquesta parceMa del nostre món
académic i cultural que viu un moment d'ambivaléncia tibant
i esperem que fecunda, un món que enfonsa des de sempre les
seves anels en les fonts primordials de la nostra civilítzació.
Narcís Figueras i Capdevila
és professor de Filologin Lltitina
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