
Studia Philologica Valentina
Vol. 11, n.s. 8 (2008) I-II                                                 ISSN: 1135-9560

Presentació

Aquest número monogràfic de la revista ha volgut ser un espai on 
molts dels principals especialistes en la poesia epigràfica exposen 
els resultats de les seues darrreres investigacions. Té com a prece-
dents un seguit de volums que han estat publicats als darrers anys 
per tal de recollir les intervencions en les tres reunions internacio-
nals sobre la poesía epigràfica llatina: Asta ac pellege. 50 años de la 
publicación de Inscripciones hispanas en verso, de S. Mariner (eds. 
J. del Hoyo - J. Gómez Pallarès), Madrid 2002 (Coloquio conmemo-
rativo de los 50 años de IHV de S. Mariner, Miraflores de la Sierra, 
Madrid, 1-3 de febrer de 2002); Temptanda viast. Nuevos estudios 
sobre la poesía epigráfica latina (eds. C. Fernández Martínez - J. 
Gómez Pallarès), Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 2006, format CD 
(II Reunión Internacional sobre poesía epigráfica latina, Tarragona, 
17-19 de setembre de 2004); Literatura epigráfica. Estudios dedica-
dos a Gabriel Sanders (eds. X. Gómez Font - C. Fernández Martínez 
- J. Gómez Pallarès), Zaragoza 2009 (III Reunión Internacional sobre 
poesía epigráfica latina, València, 13-15 d’abril de 2007). Aquestes 
reunions foren organitzades per un grup consolidat d’investiga-
dors de diverses universitats espanyoles (Universitat Autònoma 
de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 
de Sevilla, Universidad de Córdoba, Universitat de València) que 
treballa des de fa més de deu anys en la confecció del corpus dels 
carmina Latina epigraphica de la Hispània romana per al volum 
XVIII del CIL, i que ha estat sempre en contacte amb els millors 
especialistes de les universitats d’arreu d’Europa.

Els editors, membres de l’esmentat grup d’investigació, han vol-
gut que aquest volum incloga també col·laboracions relatives als 
carmina Graeca epigraphica, per als quals –com per als carmina 
Latina epigraphica– es fa ja necessària l’edició d’un corpus com-
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plet i actualitzat, que subsituesca els de G. Kaibel (Epigrammata 
Graeca ex lapidibus conlecta, Berlin 1878 = Hildesheim 2001) y W. 
Peek (Griechische Vers-Inschriften. I. Grab-Epigramme, Berlin 1955) 
(fóra bo que tingueren continuïtat els dos volums editats per P.A. 
Hansen: Carmina Epigraphica Graeca saeculorum VII-V a. Chr. n., 
Berlin-New York 1983; Carmina Epigraphica Graeca saeculi VI a. 
Chr. n., Berlin-New York 1989). D’aquesta manera s’amplia el pa-
norama i, al mateix temps, els llatinistes i els hel·lenistes poden 
beneficiar-se mútuament pel que fa als seus coneixements. No 
oblidem que, de fet, hi ha un fons comú de formes i continguts i 
unes influències (sobre tot, dels epigrames grecs sobre els carmina 
Latina epigraphica), com molt bé posaren de manifest B. Lier (�To-�To-To-
pica carminum sepulcralium latinorum», Philologus 62, 1903, pp. 
445-477, 563-603, i 63, 1904, pp. 54-64) i R. Lattimore (Themes in 
Greek and Latin Epitaphs, Urbana, Illinois, 1942).

El panorama s’amplia també perquè a les col·laboracions relati-
ves a l’epigrafia antiga se n’afegeixen dues que tenen com a objecte 
d’estudi l’epigrafia llatina medieval.

Esperem que aquest volum faça un bon servei, no tan sols a 
l’Epigrafia, sinó també a la Filologia Clàssica. De fet, l’Epigrafia –i 
açò és molt evident quan es tracta d’inscripcions en vers– aporta 
un corpus de textos que la Filologia no pot ignorar.
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