1992-1993
El 22 d'octubre el professor Josep O'Callaghan va pronunciar la llico
inaugural del curs sobre « L'home ptolemaic segons els papirs>>. El professor O'Callaghan mateix va encarregar-se d'un curs d'iniciacio a la papirologia que professa els dies 15, 16, 17, 18 i 19 de febrer de 1993. Un
altre curs, organitzat amb el suport de la CIRIT, sobre una serie de textos <<Fra l'ironia e it sogno», fou professat els dies 9, 10 i 11 de desembre
de 1992 pel professor Ezio Pellizer, de la Universitat de Trieste. El dia 10
de desembre tambe va tenir floc, a la Universitat de Barcelona, la primera de les conferencies que la Societat dedica aquell curs a 1'humanista
Joan Lluis Vives; fou pronunciada pel professor Jordi Perez Dura, de la
Universitat de Valencia, sobre «L'edicio de les Opera Omnia de Joan Lluis
Vives>>. La segona, a carrec del professor Miquel Batllori, i organitzada
en col•laborac16 amb la Fundacio Enciclopedia Catalana i la Facultat de
Teologia de Catalunya, versa sobre «Difusio de Joan Lluis Vives a Europa>>
i fou pronunciada el dia primer de mare de 1993. Aquell mateix mes, el
dia 16, Joan Carbonell s'ocupa d'una altra figura renaixentista (« Un intellectual del segle XVI davant dels classics: Antoni Agusti»). El dia
primer d'abril el president de la Societat, professor Marc Mayer, presenta
«L'estat de l'epigrafia romana a Catalunya avui», i el dia 29 del mateix
mes Jaume Almirall miry d'individuar un tret diferencial basic de la poesia hel•lenistica a l'obra d'Arat («Arat de Solos, poeta leptos»).

1993-1994
La primera conferencia del curs fou a carrec del professor Martin Ruiperez
Sanchez, de la Fundacion Pastor de Madrid, sobre «Aspectos linguisticos
del mito de Edipo>>; tingue lloc el dia 6 d'octubre. Els dies 8, 9 i 10 de
novembre Stefano Jedrkiewicz sostingue a la Societat un curs, organitzat
amb la col•laborac16 de la CIRIT, sobre la figura d'Isop (<Saggezza e
paradosso in Esopo» ). Abans d'acabar l'any, el professor Jaume Portulas,
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vicepresident de la Societat, exposa el 14 de desembre els avencos i retrocessos, en la cultura grega arcaica, dels limits del mon. El professor
Portulas mateix organitza un curs sobre ,Saviesa grega arcaica» en el qual
intervingueren tambe Ferran Cortina, Benjamin Gomollon i Montserrat
Reig; tingue floc els dies 10, 11 i 12 de maig de 1994 i fou clos pel professor Caries Miralles, delegat de l'Institut a la nostra Societat. Les conferencies de 1994, a mes de les d'aquest curs, van ser les segiients: el dia
21 de febrer parla el professor Roberto Pretagostini, de la Universitat
d'Urbino, sobre ,Le teorie metrico-ritmiche degli antichi>>; el 16 de mare
Antonio Lopez sobre els papirs de la Constitucio dell atenesos aristotelica; el
17 de maig el professor Attilio Mastino, de la Universitat de Sasser, va
presentar una sessio de conjunt sobre ,Le iscrizioni paleocristiane della
Sardegna>>; finalment, el professor Manuel Mundo, membre de la Seccio
Historico-Arqueologica, clogue el dia 20 de juny el curs amb una conferencia sobre <Poesia i epigrafia a la Girona del segle X>>.

1994-1995
Els dies 2 i 3 de novembre de 1994 el professor Heikki Solin, de la Universitat d'Helsinki, tingue a la Societat un curs sobre les relations entre
onomastica i societat a l'epigrafia llatina. El 21 de novembre el professor
Ernst Badian, John Moors Cabot Professor of History a la Universitat de
Harvard, pronuncia una conferencia amb el titol «Alexandre le Grand
entre deux trones et le ciel». El 28 d'aquell mateix mes el professor Emilio
Crespo, de la Universitat Autonoma de Madrid, s'interroga sobre l'existencia de « iUna fase eolia en la tradition epica?». El 13 de novembre, el
professor Giuseppe Mastromarco, de la Universitat de Bari, passa revista
a una serie de «Scene di seduzione d'amore, da Omero ad Aristofane».
L'any 1995 parlaren, el dia 13 de febrer, la professora Francoise Desbordes, de la Universitat de Tolosa, sobre <,Les romains et l'ecriture»; el dia
14 de mare el professor Gabriele Marasco, de la Universitat de Florencia,
que disserta sobre el pretes incest de Carcal•la (<<Un dramma nella corte
del Severi»); el 27 d'abril Maite Solana (<Presencia i influencia de 1'Antiguitat grega a la Franca de les Llums>>); 1' 11 de maig la professora Teresa
Magadan, de l'EOI de Barcelona, ii•lustra amb els casos de Tasos i Naxos
,<La formacio de la polis a la zona de l'Egeu»; el dia 16 de maig la professora Aurora Lopez parla de <La mujer en los epigramas de Marcial» en
un conferencia organitzada conjuntament amb la Seccio Catalana de la
SEEC. Com a cloenda de I'any el poeta Miquel Perez i Sanchez il•lustra
amb diapositives i explications la lectura d'alguns poemes sobre Grecia
del seu llibre Helena, amada; aixo va ser el dia 30 de maig.

