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Contingut 

La matèria tindrà com a objectiu principal la consideració d’aquell estat de la llengua 
llatina que, després d’una evolució experimentada al llarg de molts segles, donà origen a 
les llengües romàniques. A tal fi, serà tinguda sobretot en compte l’oposició existent 
entre el llatí literari i el llatí parlat, ja sigui atenent al llatí popular corresponent als 
períodes preclàssic, clàssic i postclàssic de la literatura llatina, ja sigui posant l’atenció en 
la llengua col·loquial del Baix Imperi i dels segles posteriors, fins que apareixen els 
primers testimonis de les llengües romàniques.  

 

Objectius 
A fi de situar degudament la qüestió, hom prendrà com a punt de partença la pregunta 
que al llarg dels segles s’han fet els estudiosos preocupats per l’origen de la llengua. I 
això portarà a resseguir els passos que dugueren a la conclusió (ja a partir del segle XVII, 
però especialment durant els segles XVIII i XIX) que les llengües romàniques provenen 
no pas de la forma literària del llatí, sinó de l’expressió popular.  

 

Temari 
Caldrà, doncs, examinar el concepte de “llatí vulgar” en el marc més ampli de la llengua 
llatina i veure com la implantació d’aquesta en el procés unificador de la romantizació va 
configurant de primer unes similituds i després unes diferències en totes les zones on 
aquella havia estat implantada. Paral·lelament a això, caldrà veure quina ha estat 
l’evolució del llatí literari, al llarg de les seves diverses edats, fins a arribar al llatí tardà i 
medieval. I també examinar quina ha estat la possible influència del llatí dels cristians 
damunt d’ell. 
     El llatí vulgar experimentà, al llarg de la seva dilatada història, un procés evolutiu en 

tots els seus aspectes: vocalisme, consonantisme, mots, declinació, conjugació, 

construcció de la frase... Caldrà, doncs, deturar-se a veure’n els fenòmens. Això serà dut 

a terme, d’una banda, amb una exposició teòrica sobre cada un d’aquests aspectes, i, 

d’una altra, amb l’examen dels diversos testimonis escrits on han restat fixats els 

vulgarismes. Un últim apartat es dedicarà a la presentació dels primers documents on es 

troben testimoniades les noves llengües nacionals, en una època en què el conreu del 

llatí dóna encara exemples d’una literatura exquisida. 



     La part dedicada al llatí tardà tindrà en consideració, d’una banda, el llatí dels 

cristians, i, d’una altra, la producció literària escrita entre els segles III i VII, és a dir, 

fins a l’època de la crisi que marca el naixement de les llengües romàniques. 

 

Avaluació 
Es farà a partir d’un examen en què hi haurà preguntes sobre els aspectes teòrics de 

l’assignatura, i en el qual seran posats alguns textos llatins per a traduir i comentar en 

els seus aspectes històric, lingüístic i literari. 

 

Tutoria integrada 
Es farà per grups reduïts i girarà entorn de problemes relacionats amb la matèria.  
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