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ABSTRACT
This research project wants to answer the next question: is Latin a dead or living
language? In order to arrive at an answer, it is important to consider the
methodology used to teach and learn. Therefore, with the objective of delving into
the didactics of Latin, in the theoretical part, there is the study of the principal
methodologies used in the teaching of this language, both diachronic and
synchronous, the explanation of humanism, the situation of the Spanish State,
the new “way of humanism”, along with a list of current proposals. The practical
part includes the interviews of Roberto Carfagni, fundator of Schola Latina, and
Emilio Canales, the president of the Asociación Cultura Clásica. It also includes
the performance of two popular Catalan children’s songs and a well-known
Catalan pop ballad, as well as a narration of Saint George’s legend. All in Latin
and our own translation.
The conclusions of this project are the following ones:
-. Latin is at the same time an extinct language that does not have local speakers
and a cultural language that has persisted over the centuries. Therefore, it is not
a dead language, but a cultural one.
- the method “gramàtica-traducció” makes the student consider Latin as a dead
language. The sentence is like a cadaver that has to be dissected and done an
autopsy to understand what it says.
- however, the active methods which prioritise the communicative writing and oral
abilities consider Latin a living language, capable of communicating with.
- it is thanks to this effort and perseverance to maintain an active and living vision
of Latin over the centuries, in fact since the Italian humanists in the XIV century,
who rejected the first teaching of the medieval grammarian, that the way of
humanism has been maintained open and circulating until nowadays.

RESUMEN
Este trabajo quiere dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿es la lengua latina
una lengua muerta o viva? Para responderla se ha tenido en cuenta la
metodología utilizada para aprenderla y enseñarla. Así pues, con el propósito de
4

profundizar en la didáctica del latín, en la parte teórica del trabajo se aborda el
estudio de las principales metodologías aplicadas al aprendizaje de esta lengua,
tanto desde un punto sincrónico como diacrónico, la exposición del humanismo,
la situación en el Estado español, la nueva “vía de los humanistas”, así como
una serie de propuestas actuales. La parte práctica contiene entrevistas a
Roberto Carfagni, fundador de Schola Latina, y a Emilio Canales, presidente de
la Asociación Cultura Clásica. Contiene también la interpretación de dos
canciones populares infantiles catalanas y de una conocida balada del pop
catalán, así como la narración de la leyenda de Sant Jordi. Todo en latín y en
traducción propia.
Las conclusiones de la investigación son:
- el latín es a la vez una lengua extinguida que no tiene hablantes nativos y una
lengua de cultura que ha perdurado a lo largo de los siglos. No es, pues, una
lengua muerta, sino clásica.
- el método gramática-traducción provoca que el alumno perciba el latín como
una lengua muerta. La frase es como un cadáver que tiene que diseccionar y
hacerle una autopsia para entender su significado.
- los métodos activos, en cambio, los cuales priorizan las habilidades
comunicativas orales y escritas, consiguen que el latín sea percibido como una
lengua viva apta para comunicarse.
- desde que los humanistas italianos en el siglo XIV rechazaron la enseñanza de
los gramáticos medievales y gracias al esfuerzo y la perseverancia por mantener
una visión activa y viva del latín a lo largo de los siglos, esta vía de los humanistas
ha conseguido mantenerse abierta y transitada hasta la actualidad
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Estne lingva latina mortva an viva?

INTRODUCCIÓ
No podem negar que una part important de la població considera la llengua llatina
una llengua morta, i així sovint anomena les llengües clàssiques, tant el llatí com
el grec antic, “llengües mortes”. Però realment és així? És la llengua llatina una
llengua morta stricto sensu? Per una banda, certament, el llatí és una llengua
que, des de fa molts segles, no té parlants nadius, ja que va desaparèixer com a
llengua habitual de comunicació després de la caiguda de l'Imperi romà. Per altra
banda, en canvi, el llatí clàssic es va mantenir com a llengua de cultura europea
fins al s XVIII i s’ensenya encara en l’ensenyament secundari i a les universitats
de gairebé tot el món; fou també la llengua del culte catòlic fins al Concili Vaticà
II i és l’idioma oficial de la Ciutat del Vaticà. La nostra recerca ha estat motivada,
doncs, en una primera instància, per la necessitat d’entendre aquesta paradoxa
i de trobar, alhora, alguna resposta a aquesta pregunta, recurrent però seductora
encara, que finalment, en versió llatina, ha donat títol al nostre treball: la llengua
llatina -aquesta llengua que a nosaltres personalment ens enamora i apassionaés una llengua morta o viva?
Després d’un primer moment de dubte i d’incertesa per com iniciar la nostra
recerca, i d’haver consultat ja alguna bibliografia, vam adonar-nos que el fet de
considerar-la morta o viva estava directament relacionat amb la metodologia
utilitzada per aprendre i ensenyar-la. Per això vam pensar que abordar la recerca
des del punt de vista de la didàctica del llatí, tant des d’un plantejament sincrònic,
és a dir, de descripció dels diferents mètodes amb què s’ha ensenyat, com
diacrònic, és a dir, de l’evolució d’aquests al llarg dels segles, podia aportar-nos
molta llum i aproximar-nos a una resposta raonada i fonamentada de la pregunta
formulada.
Metodològicament, el procés d’elaboració del nostre treball va consistir primer en
la lectura d’un ampli ventall de textos especialitzats en la història de la didàctica
del llatí i en els diferents mètodes d’ensenyament que s’han succeït i/o han
conviscut des del Renaixement i l’Humanisme fins al moment actual. És a partir
d’aquestes lectures que hem confegit la part teòrica, la qual hem estructurat en
vuit apartats. Els cinc primers estan dedicats a exposar les principals
metodologies emprades en l’ensenyament del llatí: el mètode gramàtica8
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traducció, el directe, l’inductiu-contextual, el d’immersió repetitiva i l’enfocament
comunicatiu. De cadascun d’ells n’exposem el context històric i els fonaments
teòrics que han afavorit la seva aparició, els seus creadors i/o impulsors, així com
les seves característiques, virtuts, defectes i/o limitacions.
El sisè apartat està dedicat a l’Humanisme, una etapa clau per a la cultura
europea en general i per a la supervivència de la llengua llatina en especial. Els
humanistes italians primer -Paolo Vergerio o Lorenzo Valla- i els d’Europa del
nord més tard -Erasme de Rotterdam o Corderius, o el mateix valencià Lluís
Vives van revolucionar els mètodes d’ensenyament, salvant així el llatí de la seva
desaparició a causa de l’excessiva especulació dels gramàtics medievals i de la
innovació bàrbara.
En l'apartat setè, un cop exposades les diferents metodologies i presentat el
corrent humanista, vam considerar necessari exposar el panorama de la
didàctica de la llengua llatina a l’Estat espanyol des d’un punt de vista històric i
fins a l’actualitat: com i quan s’han introduït, adaptat i consolidat els diferents
mètodes i quins han estat els seus principals impulsors i/o defensors al llarg dels
segles. Tot i que a l’Estat espanyol va arrelar amb força el model alemany i va
imposar-se el mètode gramàtica-traducció, no podem obviar que algunes ordes
religioses van seguir la tradició humanística fins als anys 60, i hem de destacar,
especialment, la figura de l’il·lustre llatinista, humanista i sacerdot lleidatà Josep
Maria Mir i Tristany, director de la memorable revista Palaestra Latina, el qual va
mantenir, fins ben entrats els anys 90, una incansable lluita per mantenir una
visió humanista i activa del llatí.
El vuitè i últim apartat l’hem dedicat, en la primera part, al naixement del que
s’anomena una nova via d’ensenyament de la llengua llatina, basada en la
renovació dels “mètodes dels humanistes”. Aquesta nova via té com a mètode
de referència, en la gran majoria dels casos, el mètode inductiu-contextual del
genial lingüista danès Hans H. Ørberg, i ha estat el llatinista i classicista italià
Luigi Miraglia un dels seus principals divulgadors gràcies, sobretot, a la gran
tasca que, des dels anys noranta, realitza a l’Academia Vivarium Novum. En la
segona part, oferim una relació d’escoles, cursos i congressos internacionals, de
parlants de la llengua llatina, de premsa i d’emissores de ràdio en llatí, així com
9
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altres

recursos

elaborats

amb

un

plantejament

actiu

i

comunicatiu

d’ensenyament del llatí.
Pel que fa la part pràctica, hem realitzat tres tipus diferents d’activitats. En la
primera, inspirant-nos en els recursos utilitzats pels mètodes directes o actius de
la llengua llatina, hem traduït al llatí les cançons populars infantils catalanes Sol,
solet i En Joan petit quan balla, el tema més emblemàtic del grup català Sau
Boig per tu i la llegenda de Sant Jordi. Les cançons populars infantils catalanes
les hem interpretat amb acompanyament de piano; la balada Boig per tu l’hem
enregistrat en uns estudis de ràdio; i la llegenda l’hem narrada amb animacions.
La segona activitat ha consistit en la realització de dues entrevistes: la primera,
a Roberto Carfagni, un dels millors parlants de llatí del món en l’actualitat,
professor durant cinc anys de l’Academia Vivarium Novum i fundador d’Schola
Latina; la segona, a Emilio Canales, professor d’ensenyament secundari,
introductor del mètode Ørberg a Espanya als anys 90 i president de l’Asociación
Cultura Clásica, organitzadora dels cursos internacionals de llatí CAELUM i de
grec OURANÓS, així com de les Jornadas de Cultura clásica i Novae viae. La
tercera ha estat el disseny d’un emblema amb un lema en llatí que vol reflectir la
nostra defensa de l’ensenyament viu i actiu de la llengua llatina.
Finalment, volem expressar el nostre agraïment a totes les persones sense la
col·laboració desinteressada de les quals aquest treball no hauria estat possible.
A la nostra tutora i professora de llatí Núria Farré, per la dedicació constant i
incansable que ha mostrat des del primer moment i per la traducció al llatí de les
cançons i la llegenda; a la Marta Mesalles, professora de música i excel·lent
pianista, que s’oferí, en ple mes d’agost i en el seu domicili particular, a
acompanyar la nostra interpretació al piano; a Ràdio Balaguer que va cedir-nos
l’estudi de gravació per enregistrar la cançó Boig per tu; a la Núria Niñerola,
professora de visual i plàstica, perquè amb bon criteri i gust estètic ens ha
aconsellat en el disseny de l’emblema; i finalment, als professors Roberto
Carfagni i Emilio Canales, per accedir tan amablement, també en ple mes
d’agost, a les nostres entrevistes. A tots ells, i a tu també, afable lector, GRATIAS
VOBIS AGIMVS!
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Podeu consultar tot el contingut del nostre treball -també els enregistraments
que corresponen a la part pràctica- escanejant aquest codi QR.
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1. EL MÈTODE GRAMÀTICA-TRADUCCIÓ
El mètode gramàtica-traducció, també anomenat (o mal anomenat) “tradicional”,
és el mètode més ortodox i més utilitzat, tot i que no pas el més antic,
d’ensenyament del llatí. És essencialment un mètode deductiu, en el qual
s’estudien i s’ensenyen primer els aspectes i continguts gramaticals, bàsicament
regles morfològiques i sintàctiques, que s’aplicaran després a un seguit
d’exercicis, generalment frases o textos breus fora de context, que l’alumne
haurà de traduir amb l’ajut d’una llista de vocabulari o bé d’un diccionari bilingüe
del llatí a una llengua moderna.
Els fonaments teòrics d’aquest mètode són quatre bàsicament:
1. L’anomenada Formale Bildung, “educació formal”, sorgida a Prússia a inicis
del s. XIX, que valorava i prioritzava el desenvolupament a l’escola de
determinades aptituds i actituds com la disciplina, la paciència, la tolerància,
l’atenció o la lògica més que no pas l’aprenentatge de coneixements en sí.
Aquest corrent pedagògic fomentava la idea que mitjançant l’ensenyança
s’havia d’exercitar en els individus una espècie de “gimnàstica mental” abans
que l’adquisició de coneixements. En el cas del llatí era més important
aquesta suposada “gimnàstica mental” que l’aprenentatge de la pròpia
llengua llatina.
2. La influència de la Il·lustració primer i del Positivisme després, els quals
estaven encaminats a la investigació, van imposar, també en l’ensenyança
de les llengües clàssiques, un mètode “científic” sistemàtic i racional.
3. Les investigacions de la lingüística històrica, les sistematitzacions
gramaticals, els estudis sobre la sintaxi complexa i els avenços en la filologia
clàssica, sobretot en l’àmbit germànic, van contribuir a posar èmfasi en la
gramàtica i els aspectes lingüístics més que no pas en el valor del textos en
sí mateixos.
4. La possibilitat de prendre el monopoli de l’educació a les institucions
eclesiàstiques com la dels jesuïtes, orde religiosa de molt prestigi
internacional en l’àmbit educatiu, a qui la Formale Bildung criticava tant els
continguts dels exercicis d’oratòria que realitzaven per a l’aprenentatge de la
llengua llatina, certament obsolets i allunyats de la realitat, com els mètodes
12
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utilitzats, els mètodes dels humanistes, els quals, en canvi, eren
perfectament vàlids i mai haurien d’haver estat abandonats.
El mètode prussià de gramàtica-traducció si bé té alguns aspectes positius com:
•

el fet que es treballa a partir de textos originals, en els quals no acostuma
a haver-hi errors, difícils d’evitar en un text “artificial” ja que no hi ha gent
nativa de les llengües clàssiques, o bé

•

que l’alumne aconsegueix una gran competència en aspectes gramaticals
que li seran de gran ajuda si es vol dedicar als estudis filològics,

creiem que no és un mètode ni útil ni vàlid almenys com a mètode inicial
d’aprenentatge d’una llengua ja que:
•

l’alumne aprèn la gramàtica d’una manera aïllada i abstracta,

•

posa èmfasi només en la comprensió escrita, i no li permet arribar a
desenvolupar les competències orals (escoltar i parlar), escrites (escriure
i llegir) i comprensives,

•

l’adquisició de vocabulari és mínim, fins i tot en alumnes que ha finalitzat
els estudis de Filologia Clàssica, fet que comporta

•

una contínua i inevitable dependència del diccionari conduint a l’alumne a
la frustració i al fracàs.

1.1.

Protestes i reaccions en contra del mètode gramàtica-

traducció
Després d’implantar-se el mètode prussià de gramàtica-traducció ja s’aixequen,
a mitjans del mateix s. XIX arreu d’Europa, les primeres veus crítiques envers
aquest mètode, entre les quals destaquen Niccolò Tommaseo i Giovanni
Pascoli a Itàlia i, sobretot, l’audaç W.H.D. Rouse a Anglaterra. També a
Alemanya, França i fins i tot a Espanya van sorgir protestes, on veurem que
només en algunes institucions religioses i seminaris es manté durant més temps
l’ensenyament humanista del llatí. Es pot dir que des de llavors no han cessat
les “revolucions humanístiques” en contra del mètode gramàtica-traducció que,
tot i així, encara ara s’aplica a Europa, a Catalunya i a Espanya, on és majoritari
i on, podríem dir, gaudeix de molt bona salut a les aules i en els llibres de text.
13
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1.1.1. Itàlia
A la segona meitat del segle XIX, Niccolò Tommaseo (1802-1874), un escriptor
i filòleg nascut a Dalmàcia (Croàcia), fou el primer en alçar la veu. Seguidament
l’any 1894, Giovanni Pascoli (1855-1912), un poeta italià que tenia una
profunda formació en els clàssics i en literatura italiana, també va protestar en
contra del mètode gramàtica-traducció. Ara bé, ni la veu de Tommaseo (vegeu
l’annex 1.1.) ni la de Pascoli (vegeu l’annex 1.2.), van aconseguir revertir la
situació.
L’any 1905, vistos els desastrosos resultats d’aquest mètode, es convoca una
comissió per analitzar la situació a les escoles d’Itàlia. La comissió identificava
dos motius del fracàs:
•

el primer, el més greu i més freqüent, era el fet de començar l’aprenentatge
de la llengua llatina per l’ensenyança sistemàtica de la gramàtica, i després
continuar insistint-hi.

•

l’altre error, també freqüent però menys generalitzat, consistia en estendre,
més enllà dels coneixements i necessitats pròpies de l’escola de secundària,
l’erudició filològica i l'anàlisi gramatical, morfològic i sintàctic de la paraula, la
frase o el període sintàctic.

Tot i així, no va canviar res. Els professors de llengües clàssiques, encara que
els alumnes no aprenien gaire, se sentien satisfets: el mite de la “formació
mental” aconseguia tranquil·litzar-los encara que, en el fons, si aquell estudi
havia tingut efecte, només es veuria després de molts anys.
1.1.2.

Anglaterra

W. H. D. Rouse (1863-1950), un gran estudiós de les lletres clàssiques a
Cambridge, un filòleg, professor i lingüista refinadíssim, deixa la universitat, ja
que li preocupa la baixada de les competències dels joves que es matriculen a
les facultats de Lletres. Ell, però, a diferència dels altres, no es limita a denunciar
els mètodes utilitzats, sinó que està disposat a canviar-los.
Així doncs, l’any 1902, W.H.D. Rouse agafa la direcció de la Perse School de
Cambridge i en molt poc temps s’uneixen a ell diversos docents: Appleton, Jones,
Paine, Mainwaring, Andrew, Arnold i molts altres. Escriuen llibres de teoria i de
14

Estne lingva latina mortva an viva?

pràctica de la didàctica de les llengües clàssiques amb el mètode anomenat per
ells mateixos mètode directe (vegeu l’annex 2). El mètode s'estén a altres
escoles d’Anglaterra i arriba als Estats Units, on es difon amb èxit. Les idees i els
treballs de W.H.D. Rouse com a director de la Perse School de Cambridge es
consideren fonamentals per al desenvolupament del mètode, o millor dit dels
mètodes directes, ja que se’n van desenvolupar diverses variants
A partir del 1912 W. H. D. Rouse dirigeix l’School of Latin teaching per a formar
professors, l’any després que l’hel·lenista i filantrop James Loeb li confia,
juntament amb altres dos erudits de les llengües clàssiques, la fundació de la
Loeb Classical Library. L’any 1913 funda l’Association for the Reform of Latin
teaching i també la revista Latin teaching, com a resultat d’una sèrie de cursos
d’estiu que havia iniciat l’any 1911 per encoratjar els professors a ensenyar llatí
i grec amb el mètode directe.
Ara bé, un seguit d’esdeveniments adversos van fer que la llavor del lingüista
anglès es debilités i gairebé desaparegués:
•

L’esclat de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), fet que va causar la mort
d’alguns dels seus col·laboradors més fidels.

•

La burocràcia central i les enveges d’aquells que veien que Rouse acaparava
massa l’atenció i no se sentien a la seva alçada.

•

La resistència de les escoles públiques a l’experimentació.

•

Les elevades competències didàctiques i culturals que a molts els semblava
que requeria el mètode directe.

W. H. D. Rouse mor l'any 1950, però el seu mestratge no es va perdre del tot.
Per una banda, dos estudiosos de la seva escola, Peckett i Munday (el primer
havia estat deixeble directe de Rouse i el segon havia estat alumne d’un alumne
seu, Lockwood) van continuar proposant el mètode directe a l’ensenyament tant
del llatí com del grec.
Així, per exemple, l’agost de 1952 el Movimento circoli per la didattica va
organitzar un congrés a Carezza sul Lago, en el qual va participar Giovanni
Battista Pighi (vegeu l’annex 1.3.). Pighi va fer referència als millors humanistes
com a models per a una nova i, alhora, antiga manera d’ensenyar el llatí: el retorn
a Poliziano i els seus latinucci escrits per a Piero de Medici. En el congrés també
hi va participar Munday, i hi va il·lustrar breument el mètode directe de Rouse.
15
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Tot i així, la situació, almenys a Itàlia, restà immòbil durant uns anys, i el 1978
s’aixeca de nou la veu crítica de D. Pieraccioni (vegeu l’annex 1.4.), un filòleg,
gramàtic i estudiós de la història de la llengua, el qual també fa referència a la
forma en què van aprendre i ensenyar les llengües clàssiques els humanistes
italians Guarino, Valla, Poliziano i Ficino.
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2. EL MÈTODE DIRECTE
A finals del s XIX, com a reacció al mètode gramàtica-traducció, apareixen els
primers mètodes directes, els quals promouen una “immersió” de l’alumne en la
llengua estrangera objecte d’estudi (LE). S’anomena així perquè tracten
d’establir una connexió directa entre la paraula de la llengua estrangera (LM)
objecte d’estudi i la realitat que aquesta denomina; és a dir, tracta d’associar les
formes de la parla amb les accions, objectes, gestos i situacions, sense l’ajuda
de la llengua materna (LM). Per això, en cap cas s’utilitza la llengua materna i
s’eviten també les explicacions de les regles gramaticals, morfològiques o
sintàctiques. Per contra, es recorre a la repetició de fórmules predeterminades i
s’estimula l’ensenyança inductiva de la gramàtica, així com l’ús de mitjans
audiovisuals i la realització d’exercicis orals i escrits. Aquest mètode centra la
seva atenció en el desenvolupament de les quatre habilitats, començant per les
orals, ja que l'expressió oral es converteix en una habilitat bàsica. En
conseqüència, es prescindeix de la traducció i de la lectura de textos com a
procediment d’ensenyança i s’ignora l’existència de la LM, assumint que
l’aprenentatge de la LE i la LM suposen processos similars, amb l’única
diferència que han estat apreses en edats diferents.
Els factors històrics i socials que van afavorir el naixement d’aquest mètode foren
l’accelerat creixement industrial, la internacionalització del comerç i l'expansió
colonial. Des d’un punt de vista teòric van ser la pedagogia, la lingüística i la
psicologia aperceptiva que van influir en el desenvolupament del mètode directe
i també van donar origen a múltiples variants. Però fou entre les dues guerres
mundials quan es van reviure els seus principals principis i quan es van dur a
terme estudis d’experimentació amb els nous descobriments de la lingüística
(Ferdinand de Saussure) i la psicologia (Thorndike). A partir de llavors es pot
parlar de la influència del conductisme ortodox i d’altres psicologies que van
ajudar a veure que l'aprenentatge de les llengües és una activitat més psicològica
que lògica en la qual existeix la necessitat de despertar i mantenir l'interès dels
estudiants.
Malgrat tot, tampoc aquests mètodes seran considerats òptims per a
l’ensenyança de les llengües estrangeres. Els principals esculls són:
17
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1. Hi ha una gran influència de la llengua materna (LM) sobre la llengua
estrangera (LE) en el procés d’assimilació, fet que impedeix, en part, que
aquesta segona llengua pugui assimilar-se amb la mateixa agilitat que la
materna.
2. En l’aprenentatge de la llengua materna, la necessitat vital de comunicarnos i de satisfer tot allò que cal per el nostre benestar físic i psíquic
afavoreix la ràpida assimilació de tota la informació lingüística i
extralingüística, difícil de transmetre en l’aprenentatge d’una segona
llengua, a no ser que aquest aprenentatge es faci de forma prolongada i
contínua i en el país d’origen, on el discent es troba en situacions similars
als parlants nadius.
3. Utilitzar exclusivament la immersió lingüística, sense recórrer en cap
moment a una explicació lèxica, morfològica o sintàctica pot provocar
confusions i falses identitats.
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3. EL MÈTODE INDUCTIU-CONTEXTUAL
Entre el congrés de Carreza i les declaracions de D. Pieraccioni (vegeu l’apartat
1.1.2), un jove lingüista i professor danès, Hans H. Ørberg (1920-2010), publica
el seu propi mètode (1954), basat en Rouse, però millorant-ne moltíssim els
mètodes didàctics. El va elaborar mentre estava treballant a Naturmetodens
Sproginstitut de Copenhague (Institut “Mètode Natura”), institució que es
dedicava a l’ensenyament de les llengües mitjançant el mètode natural. La
voluntat de Hans H. Ørberg era la d’ensenyar llatí amb el mètode directe, tal i
com ja feia amb èxit amb les llengües modernes, l’anglès i el francès. El propi
professor Hans H. Ørberg va expressar, en una carta a l’escriptor francès Olivier
Rimbault, que si bé coneixia l’obra Orbis pictus de l’humanista Comenius (15921670), el seu mètode es basava sobretot en els principis del mètode directe que
ja utilitzaven els professors de llengües modernes, anomenat mètode natural pel
també lingüista danès Arthur M. Jensen (1923- 2012). Ara bé, els professors que
més el van influir van ser els britànics que van experimentar a principis del segle
XX amb el mètode directe en l’ensenyança del llatí, principalment W.H.D. Rouse
(1863- 1950).
El mètode proposa la immersió de l’alumne en la llengua llatina considerant-la
una llengua viva i prescindint al màxim possible de la pròpia llengua materna.
L’objectiu és aprendre la llengua per ella mateixa, per se, a partir d’un text
íntegrament en llatí. És per això que l’autor va anomenar el seu mètode Lingua
Latina per se illustrata (LLPSI). Per una banda, és un mètode contextual
perquè permet als alumnes entendre immediatament el text elemental sense
traduir-lo, així com aprendre progressivament i gradualment el lèxic i la gramàtica
llatina gràcies al context. De fet, es pot dir que el mètode Ørberg ja aplica, abans
fins i tot de la seva formulació, el que es coneix com Hipòtesis de Krashen o
teoria de l’input i l’output comprensible, fonaments que després serviran per a les
actuals metodologies comunicatives i que desenvoluparem en l’apartat
següent. Per altra banda, és un mètode inductiu ja que, a partir d’un gran nombre
d’exemples pràctics, que formen part d’un text continu, els estudiants reconeixen
automàticament el sentit de les paraules i de les frases, alhora que es
familiaritzen amb l’estructura de la llengua i n’extreuen, n’indueixen les regles
gramaticals.
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El mètode inductiu-contextual de Hans H. Ørberg posa una atenció extrema en
la gradació, en la freqüència del vocabulari i de la morfosintaxis, en la implicació
activa a través d’una història contínua i en la meticulositat amb què explica els
fenòmens gramaticals i els posa en pràctica en el text i en els exercicis. La
proposta d’Ørberg va ser acollida amb molt d’entusiasme entre insignes
estudiosos de la llengua llatina d’Itàlia i d’arreu com Giacomo Devoto i L.
Hjelmslev i, des del 1954 fins a la seva mort, l’any 2010, va perfeccionar cada
vegada més la seva obra, que resultà d’aquesta manera un dels textos per a
l'aprenentatge del llatí més meditat, cohesionat i eficaç que existeix en aquest
moment al món (vegeu l’annex 3).
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4. EL

MÈTODE

D’IMMERSIÓ

REPETITIVA

O

NATURAL: els reading methods
Fruit també de l’esforç de W.H.D. Rouse per replantejar la didàctica i per la
superació del mètode de gramàtica-traducció, sorgeix als anys seixanta del segle
passat el mètode d’immersió repetitiva o mètode natural, el qual pretenia que
l'estudiant aprengués la llengua de la mateixa manera que l’aprèn un nadó:
escoltant (sense entendre), repetint i després relacionant, per tal de més
endavant parlar, llegir i, finalment, escriure.
Aquesta metodologia, tot i que bastant limitada en els mitjans i en els
objectius, ha tingut força èxit en l’ensenyament de les llengües clàssiques.
Diversos mètodes d’entre els més nous estan basats en aquesta metodologia,
són els anomenats reading methods, als quals pertanyen els cursos de llatí com
Assimil (1966), Cambridge Latin Course (1970), Reading Latin (1986) o Oxford
Latin Course (1987) (vegeu l’annex 4).
En el cas de l’aprenentatge de llatí es presenta a l’alumne un text senzill escrit
en llatí clàssic (artificial) que ha de traduir amb l’ajuda del professor i del
vocabulari que se li facilita al final de la lliçó. Una vegada traduït i entès el text
(intentant minimitzar o reduir l'anàlisi al màxim possible i traduir directament amb
l’ajuda del lèxic que s’ha memoritzat), l’alumne ha de memoritzar el text que ha
après a base de sentir-lo una i una altra vegada en veu alta, i de llegir-lo diverses
vegades, per passar després a un text d’un nivell superior.
El seu fonament teoricocientífic és la psicologia cognitiva, l’àrea de la psicologia
que té com a objecte d’estudi els mecanismes bàsics pels quals s’elabora el
coneixement: la percepció, la memòria i l’aprenentatge.
Tot i que en aquest mètode s’aprèn més lèxic que en el mètode de gramàticatraducció, se n’aprèn molt menys que en els mètodes directes i actius. És un
mètode que requereix de molta memòria i/o d’un gran esforç de memorització,
fet que suposa una dificultat per al cervell de l’adult configurat d’una manera molt
diferent al del nen, el qual és capaç de memoritzar una quantitat molt superior de
paraules noves. A la majoria d’alumnes, doncs, els és molt difícil assimilar el lèxic
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així com també la gramàtica ja que es presenta a un ritme molt accelerat, fet pel
qual molts professors han tornat al mètode de gramàtica-traducció.
El mètode directe també era conegut com a natural, ja que participava del mateix
principi de seqüenciació naturalista de l’aprenentatge basat en destreses. Ara
bé, el mètode natural dona molta menys importància als monòlegs, a la repetició
directa i a les preguntes i respostes formals que el mètode d’immersió repetitiva.
En el mètode directe, tal i com hem dit, l’ensenyament es fa única i exclusivament
en la LE, sense recórrer a la LM. Es prioritzen les habilitats orals i els temes
quotidians. Posa l’èmfasi en la llengua oral i en els diàlegs sobre situacions
diverses, així com en petits fragments per a la lectura que són el punt de partida
per als exercicis orals.
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5. L’ENFOCAMENT COMUNICATIU
L’enfocament comunicatiu té l’origen en la dècada dels 70 del segle passat a
Europa i actualment és utilitzat en tots els instituts d'idiomes estrangers del món.
Es considera el mètode més ràpid i eficaç per a desenvolupar les habilitats orals
i escrites, així com la interacció oral. En principi, el mètode comunicatiu té com a
punt de partida un enfocament inductiu-contextual molt semblant al d’Ørberg. La
diferència fonamental és que, en el mètode comunicatiu, el context és quelcom
real: un diàleg, una situació de buit comunicatiu que l’estudiant ha de completar
o una conversa quotidiana. L’alumne s’enfronta a una situació d’immersió
lingüística real, segons la qual l’alumne dedueix pel context el que està passant.
Això significa que en la informació que l’alumne rep sempre hi haurà quelcom
sabut (ja sigui per la seva experiència personal, pel context de la situació o
perquè ja ho ha après anteriorment), de forma que la nova informació que rep
pot deduir-la i assimilar-la gràcies a aquesta informació prèvia. L’alumne
s’enfronta a una situació d’immersió lingüística que està controlada mitjançant
les regles d’informació prèvia +1.
Els fonaments teoricocientífics d’aquest mètode són dos:
1.

A finals dels anys 60 del segle XX, alguns lingüistes britànics com C. Candin
i H. Widdowson, entre d’altres, van creure que l’objectiu d’aprenentatge de
la llengua estrangera hauria de ser el desenvolupament de la competència
comunicativa real de l’alumne (comprensió i expressió oral i comprensió i
expressió escrita) i no només de la competència o correcció lingüística.
Aquesta nova concepció de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua
estrangera recull les aportacions de diversos camps d’investigació com són
la lingüística britànica, la sociolingüística nord-americana o la filosofia del
llenguatge o pragmalingüística.

2.

Hipòtesis de Krashen.
Aquesta és la hipòtesis segons la qual l’aprenent només pot adquirir una
llengua estrangera quan és capaç de comprendre un cabal lingüístic (input)
que contingui elements o estructures lingüístiques lleugerament superiors al
seu nivell de competència actual. L’input és comprensible gràcies a la
informació proporcionada pel context, per la situació dels factors
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extralingüístics i pels coneixements del món. Les formula “I+1” serveix per a
referir-se a l’input comprensible (“I”) que conté elements lingüístics
lleugerament superiors (“+1”) al nivell actual de l’estudiant.
En relació a l’aprenentatge de la llengua llatina, l’anomenat mètode Ørberg, com
acabem de dir, podríem considerar-lo un mètode comunicatiu encara que només
se centra en la comprensió lectora, a diferència del mètode comunicatiu pur que
s’enfoca a més a més en la comunicació oral. Per això, considerem que el LLPSI
continua sent vàlid com a mètode de base per a l’ensenyament comunicatiu del
llatí i, de fet, és el mètode majoritàriament utilitzat, com veurem més endavant,
per les escoles i pels professors que ensenyen el llatí de manera activa, és a dir,
comunicativa: escoltant, parlant, llegint i escrivint. La principal dificultat per
ensenyar la llengua en els centres de secundària i a les universitats a través del
mètode comunicatiu és l’escassa competència dels professors per a la
comunicació oral i escrita en llatí, ja que estan formats en el mètode de
gramàtica-traducció.
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6. L’HUMANISME
Al llarg dels segles XIV i XV es desenvolupa a Europa una important consciència
lingüística que es materialitza en la confrontació entre el llatí medieval i el llatí
humanístic, per una banda, i en la convivència entre la llengua llatina i les
llengües vernacles, per l’altra. Mentre el llatí és utilitzat com un recurs lingüístic
vinculat al saber, les respectives llengües vernacles són utilitzades com la
llengua comuna i del poble hi acaben imposant-se al llatí i estenent-se per tota
Europa a partir del segle XVI.

6.1.

Reacció contra els modistae o grammatici speculativi

Els primers humanistes italians criticaven els seus predecessors escolàstics
principalment per dues raons:
•

Per una banda, els reprovaven l'excessiva especulació sobre qüestions
gramaticals que consideraven infèrtils a l’hora d’aprendre una llengua, en
aquest cas el llatí. Els humanistes eren literats que aprenien la gramàtica
per llegir els autors clàssics i per a esdevenir bons oradors. La gramàtica
especulativa no tenia cap interès per a ells, preferien una gramàtica
pedagògica, i molt aviat van començar a criticar els manuals de gramàtica
medieval.

•

Per una altra, censuraven també el desenvolupament d’un llatí tècnic, no
clàssic i, per tant, bàrbar, per part dels gramàtics medievals. Degut a la
introducció de paraules noves i de construccions vernacles, s’anava
formant una llengua corrompuda, sense control i sense regles, fins al punt
que es podia afirmar que hi havia diverses maneres de parlar en llatí.
Molts exemples d’aquest llatí degenerat poden trobar-se a l’obra Scrinium
Erasmianum I, de J. Coppens Leiden.

Els humanistes, doncs, davant d’aquesta situació, van entrar en acció
revolucionant els mètodes d’ensenyament i salvant així el llatí de la seva
desaparició. Van salvar la llengua llatina de les absurditats dels gramàtics
metafísics i de la innovació bàrbara.
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6.2.

L’inici de l’Humanisme fins a Erasme

L’inici de l’Humanisme es remunta al segle XIV quan Grècia començava a ser
oprimida pels otomans. Va sorgir una reacció per part dels intel·lectuals que va
fer que cada dia augmentessin més i més les relacions entre l’Europa occidental
(Itàlia) i l’oriental (Grècia). Al segle XIV molts mestres grecs viatgen a Itàlia
emportant-se llibres per por a què fossin destruïts pels otomans. El cas més
emblemàtic és del mestre i escriptor grec Chrysoloras (1355-1414), autor de la
primera gramàtica grega, Erotemata, impresa a l’Europa occidental i publicada
l’any 1471.
Els cancellers de Florència, com Colluccio Salutati, van ser els promotors dels
studia humanitatis. Aquests nous estudis es contraposaven a la preparació
tècnica específica, pròpia de l’escolàstica de l’edat mitjana, i constaven de
gramàtica, retòrica, història, poesia i filosofia moral. Com que Salutati no coneixia
el grec, es va preocupar de portar de Constantinoble a Florència Chrysoloras, el
millor mestre d’aquesta llengua, perquè l’ensenyés als erudits locals durant tres
anys (1397-1400), entre els quals hi havia Leonardo Bruni (1370-1444), alumne
de Salutati i autor de l’obra De studiis et litteris (1405) adreçada a l’educació
d’una patrícia ítala el 1405.
Guarino de Verona, quan viatjà a Constantinoble, també fou deixeble de
Chrysoloras durant quatre anys (1404-1408), un cop aquest va tornar d’Itàlia.
Fou el primer en portar manuscrits d’obres gregues a Itàlia. Guarino va escriure
les seves pròpies regles l’any 1418, abandonant completament el trivium i el
quadrivium medieval i va defensar l’ensenyament simultani del llatí i el grec, tal
com havia fet Quintilià.
Es van publicar moltes obres sobre pedagogia i didàctica del llatí segons els
principis humanistes. El primer tractat de pedagogia va ser De ingenuis moribus
et liberalibus adulescentia studiis (1405) de Paulo Vergerio (1370-1444). Un
escrit considerat la primera exposició del nou enfocament humanístic de
l’educació, del qual se’n van fer còpies manuscrites per quasi totes les
biblioteques cultes europees. Les fonts utilitzades en aquest tractat foren les
mateixes que van inspirar els escrits posteriors d’Erasme i Vives.
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La troballa del manuscrit de l’obra Pro Archia poeta de Ciceró per part de
Francesco Petrarca l’any 1345 va tenir un gran impacte, igual que altres obres
de Ciceró que van renovar per complet els cànons literaris de la llengua llatina.
Petrarca va quedar fascinat per aquest discurs escrit feia catorze segles, en què
el famós orador romà lloava les virtuts de la poesia i de les humanitats (studia
humanitatis). El fet és que a partir d’aquell discurs es va posar en circulació el
terme humanista.
Fou encara més important, però, la troballa del text Institutio oratoriae de
Quintilià, per part de Poggio Bracciolini l’any 1416, convertint-se en l’obra més
transcendent i la que més va influir en la història de la pedagogia occidental.
Quintilià va ser considerat, a partir de llavors, com una autoritat tant en l’àmbit de
l’educació com en el de les tècniques retòriques. Molts pedagogs i humanistes
com Lorenzo Valla, Erasme o Vives, entre d’altres, van ser influenciats pel retòric
romà.
Inesperadament, els humanistes europeus, sobretot els italians, van adonar-se
que ensenyar llatí i entendre els autors clàssics, com Ciceró i Tàcit, era molt més
fàcil amb mètodes recents. Va ser així com va néixer el mètode natural per
ensenyar llatí. A partir d’aquestes troballes molts humanistes van escriure les
seves obres amb el propòsit d’ensenyar aquesta llengua d’una forma més ràpida,
fàcil i eficient, sense complicacions gramaticals. Cal destacar la figura de
Lorenzo Valla (1407-1457), probablement el filòleg més brillant de la seva
època, el qual va despertar la profunda admiració d’Erasme de Rotterdam. Valla
tenia un gran esperit crític, que el va portar a ser el més agut i audaç polemista
del segle XV, també era un lluitador i un pensador independent. Per aquest motiu
proposa i defineix conceptes nous i veritats atrevides per l’època. En la seva obra
principal Elegantiae linguae latinae (1444) volia depurar, elogiar i restablir l’antic
esplendor de la llengua llatina, proporcionant-ne una descripció al més precisa
possible i analitzant-ne qüestions diverses sobre vocabulari, etimologia i sintaxi,
excloent la diversitat i la degradació de les estructures de l’edat mitjana. Valla va
crear el Ciceronisme i va ser el gran impulsor del llatí renaixentista, l’idioma
internacional de cultura.
Altres humanistes importants, la majoria dels quals italians, que van escriure
obres per a l’ensenyament de la llengua llatina van ser Eneas Silvio Piccolomini
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(1405-1464), De liberorum educatione (1450); Niccolò Perotti (1429-1480),
Rudimenta Grammatices l’any 1473; Stefano Fiesce (segle XV), Sententiarum
variationes seu Synonyma (1477); Battista Guarino (1537-1612), De ordine
docendi ac studendi (1478); o Angelo Poliziano (1454-1494), Nuntii coetanei
Latinitate (Latinuzzi) (1481).
En el context de l’humanisme espanyol destaca la figura d’Antonio de Nebrija
(1441-1522), pedagog, gramàtic, docent, catedràtic, lingüista i filòleg, del qual cal
destacar les obres Introductiones Latinae (1481) i De liberis educandis libellus.

6.3.

L’Humanisme a partir d’Erasme

L’Humanisme es va difondre des d’Itàlia per tot Europa, sobretot al nord del
continent, els representants més destacats del qual en relació a l’ensenyament
de la llengua llatina, són l’holandès Erasme de Rotterdam, el francès Corderius i
el valencià Lluís Vives.
6.3.1. Erasme de Rotterdam
Erasme de Rotterdam (1466-1536) va ser un poeta, filòleg, filòsof, teòleg i
humanista holandès, nascut a Rotterdam el 27 o el 28 d’octubre de 1469 i mort
a Basilea (Suïssa) el 12 de juliol de 1536. És universalment conegut amb el seu
pseudònim llatí Desiderius Erasmus Roteradamus, encara que el seu nom real
era el de Gert Geertsz. Va escriure obres sobre totes les matèries del saber
humanístic, des de política fins a la religió, passant per l’educació, la literatura i
els estudis llatins i els hel·lenístics, i va influir poderosament en tots els corrents
intel·lectuals i espirituals del seu temps.
Va ser llavors quan va redactar per a la família Northoff la seva obra Familiarium
Colloquiorum Formulae (1496), un primer esbós dels seus famosos Colloquia.
Des d’aquell moment fins al final de la seva vida, Erasme no va deixar d’ampliar
i revisar el seu número de col·loquis. Les seves primeres edicions estaven
orientades a l'aprenentatge del llatí, però els que va publicar a partir del 1522
destacaven per tractar aspectes socials i morals. L’èxit que van assolir els
Colloquia en vida d’Erasme es va mantenir durant els segles XVII i XVIII, utilitzarse de manera sistemàtica en les escoles.
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Altres obres d’Erasme sobre didàctica del llatí són De Conscribendis Epistolis
(1496), un assaig sobre la tècnica d’escriure cartes en llengua llatina, i De Copia
Verborum ac Rerum (1496), un manual de llatí destinat a incrementar el lèxic
dels estudiants. A De ratione studii (1496) una guia pedagògica sobre
l'organització dels estudis, adopta quasi totes les idees de la Institutio oratoria de
Quintilià, una guia pedagògica sobre l'organització dels estudis.
Finalment, la publicació dels Adagia (1505), un compendi de petites regles o
principis que pretén ser una guia per viure bé, si s’utilitzen en el “moment
adequat”, alhora que un recurs per embellir el discurs. Aquesta obra va situar
l’humanista holandès al capdavant dels intel·lectuals que volien rescatar el llegat
dels grans autors clàssics grecollatins, dels quals en va publicar una nova edició
anomenada Epigrammata l’any 1506.
En general, Erasme de Rotterdam defensava l’eclecticisme, ja que si bé
admirava molt Ciceró no li agradava seguir-lo sempre com a únic model. Aquesta
postura també va ser adoptada per Lluís Vives.
6.3.2. Corderius
Corderius (1479-1564), nom llatinitzat de Mathurin Cordier, va ser un mestre,
humanista i pedagog d’origen francès. La seva obra més famosa són el
Colloquiorum scholasticorum libri quattuor (1564), un recull de col·loquis simples
sobre la vida escolar útils per a aprendre les locucions i la fraseologia (vegeu
l’annex 5.2.). Aquesta obra ha passat per innumerables edicions i va ser utilitzada
en les escoles durant tres segles després de la seva publicació.
6.3.3. Joan Lluís Vives i March
El valencià Joan Lluís Vives i March (1492-1540) fou un dels màxims
representants de l’humanisme europeu. Va plasmar els seus ideals educatius en
l’obra De ratione studii puerilis (1523), un pla d’estudis en què l’autor explica les
seves idees sobre la didàctica del llatí, centrant-se en la fonètica, l’oració, la
necessitat de la cal·ligrafia, la importància dels dictats, etc. També va publicar
De disciplinis (1531), una obra enciclopèdica on hi ha la seva obra pedagògica i
cartes sobre el mètode d’estudi seguint Erasme i Quintilià. Una altra obra de
Vives sobre l’ensenyança del llatí és Linguae Latinae exercitatio (1539), la qual
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fou editada en més de sis ocasions. Eren diàlegs sobre l’educació dedicats al
príncep Felipe II a l’estil dels colloquia d’Erasme i de Corderius. S’hi explica
diferents qüestions relacionades amb l’art d’ensenyar, l'aprenentatge de la
llengua i la seva metodologia. És un bon reflex de la consciència lingüística de
l’època. La seva intenció era instruir en la llengua llatina alhora que introduïa
petites qüestions sobre moral i conducta social.
Malauradament, després de la Reforma i del concili de Trento (1545-1563),
Erasme i Vives van deixar de ser llegits a l'Europa catòlica. Gairebé només els
jesuïtes a les seves escoles van conservar i van assumir el mètode d’estudis
humanistes en el qual s’obligava a parlar i escriure en llatí.

6.4 Jan Amos Komensky
El txec Jan Amos Komensky (1592-1670), Comenius, és considerat el pare de la
pedagogia. Va ser un teòleg protestant, filòsof i pedagog. Va convèncer la gent
que l’educació és clau per al desenvolupament de la persona i va fer l’esforç de
fer arribar el coneixement a tothom, homes i dones per igual, buscant la motivació
dels alumnes. Va establir la pedagogia com una ciència autònoma i va incloure
en els seus mètodes il·lustracions i objectes. Li van donar el títol de Mestre de
les Nacions gràcies a les seves aportacions pedagògiques, als seus viatges per
diferents països d’Europa i a la seva dedicació al món de l’ensenyança.
El mètode d’aprenentatge del llatí el va estructurar en tres parts. A cadascuna de
les quals va dedicar un llibre incrementant el nivell de dificultat.
•

El primer, publicat l’any 1633, es deia Vestibulum ianuae reseratae. En el
qual pretenia estudiar el fonament de la llengua i volia que els més petits
comencessin a familiaritzar-s’hi. Les frases utilitzades són breus i l'estructura
és molt senzilla.

•

En el segon, Ianua linguarum reserata, publicat el 1631, les frases són d’una
dificultat gradual. L’objectiu d’aquest curs es concentrava en llegir, parlar i
escriure la llengua a partir de les seves estructures regulars.

•

L’última part, anomenada Atrium rerum et linguarum ornamenta exhibens, i
publicada l’any 1651, era com una introducció a l’art de la retòrica.
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Ara bé, sens dubte, la seva obra més famosa és Orbis Pictus (1658), el primer
text visual de la història de la pedagogia i el primer que va introduir el teatre com
a instrument auxiliar en l’aprenentatge escolar. Al llarg de tot el segle següent va
ser editat en edicions cada vegada més luxoses.
6.3.4. Exercicis habituals dels humanistes
A més dels colloquia i de la lectura de textos fàcils, els humanistes proposaven
als alumnes un seguit d’exercicis que podem reconstruir fàcilment gràcies a
diverses fonts, per exemple dels escrits pedagògics de Vives i d’Erasme, de les
Epistolae classicae de Sturm o dels Progymnastata de Pontano, així com de la
Ratiō Studiōrum o la Ratiō docendi et discendi de Joseph Iuvencius. La
comparació entre aquests i altres incomptables testimonis ens ofereix un quadre
clar i suficientment precís del “mètode dels humanistes” que ens mostra també
clarament com laics i religiosos, catòlics i protestants es van unir en la didàctica
a través de mètodes bastant similars. Els exercicis més freqüents per a la prosa
eren:
1. preguntes de comprensió del text
2. resums escrits i orals i exposició del text
3. paràfrasi del text llegit
4. composicions descriptives (per exemple d’un jardí, d’una església, d’una
tempesta) guiades o semiguiades
5. composició semiguiada de cartes (de vegades a partir d’un text
determinat)
6. composició d’històries o contes
7. narració de faules
8. amplificacions i chrīae
9. composicions lliures
10. dramatitzacions (de passatges o obres senceres de vegades escrites pels
mateixos alumnes i/o professors)
11. debats entre els alumnes (contrōversiae, colloquia)
12. exercicis de sinonímia de paraules individuals i de locucions (varietās i
cōpia verbōrum)
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13. ús de locucions i sentències en contextos diversos (similars als exercicis
sobre les expressions idiomàtiques d’ús freqüent en la didàctica de les
llengües modernes)
14. exercicis d’antonímia
15. exercicis d’imitatiō
Sovint aquests exercicis es realitzaven en forma de competició (certāmina):
certāmen cōpiae, certāmen scriptiōnis, disputātiō, contrōversia, concertātiō, etc.,
per tal de suscitar entre els alumnes una sana i estimulant aemulatiō. Òbviament,
l’exercici de memòria era considerable, però amb aquest tipus d'exercicis els
alumnes dels humanistes exercitaven el llatí: vocables i fraseologia, per tal
d’adquirir un domini de la llengua similar al d'un parlant nadiu, no separada d’un
cert raonament gramatical sobre els fenòmens i les estructures que s’usen o es
troben en els textos. Ūsus i doctrīna no anaven mai separats, l’aprenentatge era
inductiu i basat en una pràctica activa i contínua que apel·lava a la realitat, al
món i a la vida humana.
Per contra, a diferència d’allò que molts encara creuen, l’exercici de la traducció
tenia poc pes, si no era com a forma elevada de pràctica retòrica per a
l’adquisició, a través de la imitació, de figures, formes i colors del discurs, ōrdō
verbōrum. En aquest sentit, especialment a Anglaterra (però també en altres
indrets), estava molt estesa la denominada double translation: s’oferia un
fragment, per exemple, de Ciceró a un alumne ja avançat (en condicions de llegir,
escriure i parlar llatí amb un cert domini de la llengua) per tal que el traduís a la
llengua vernacla; transcorregut un temps (fins i tot dies), se li feia escriure en llatí
la seva versió per poder comparar el seu escrit i l’original i saber què calia corregir
pel que feia a l’estil. També la traducció del grec al llatí o del llatí al grec (si
s'ensenyava grec), era un exercici d'estil elevat, no un progymnasma elemental
d'aprenentatge dels rudiments lingüístics.
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7. L’ESTAT ESPANYOL
7.1.

El mètode de gramàtica-traducció a l’Estat espanyol

L’any 1840 Heinrich Gottfried Ollendorff (1803-1865), gramàtic alemany, va
editar el seu primer llibre per aprendre llatí en francès segons el mètode
gramàtica-traducció: Nouvelle méthode pour apprendre, a lire, a écrire et a parler
une langue en six mois, appliquée au Latin (a l’usage de tous les établissements
d’instruction publics et particuliers).
H. Ollendorf, juntament amb Karl Plotz (1819-1881), va aportar el seu particular
“granet de sorra” a favor d’una metodologia suposadament moderna i científica
que, en pocs anys, va aniquilar les pràctiques habituals de les escoles
humanístiques. Per una banda, els principis que Ollerdorf va aportar eren: la
disposició de la gramàtica abans que la pràctica, les frases desconnectades d’un
context realista de comunicació en llistes infinites i tedioses i els llistats de
paraules presentats en lèxics bilingües. Per altra banda, l’aportació de Plotz fou
l’anàlisi previ de les frases com un pas indispensable per qualsevol tipus de
comprensió lògica i fluïda del text. Va ser Carlos Rabadán qui va adaptar el
“mètode Ollendorf” per a la llengua llatina a Espanya.
Aquesta nova metodologia “moderna” i “científica” es va començar a estendre
per Espanya a mitjans del segle XIX, com ja s’havia fet en gran part d’Europa, i
es va imposar fins a tal punt que, amb el pas del temps i gràcies a l’oblit dels
seus orígens històrics, va començar a anomenar-se o a mal anomenar-se
“tradicional”. En poc temps, es va deixar d’aplicar la tradició de l’humanisme que
havia tingut mestres de tanta transcendència com el valencià Joan Lluís Vives i
March (1493- 1540).
Els estudis clàssics a finals del segle XIX a Espanya s’impartien, doncs, segons
el mètode prussià i cada vegada miraven més a la ciència alemanya. L’any 1932
es crea la Licenciatura en Filología Clásica a Madrid; seguidament, el 1933, es
funda la secció de Estudios Clásicos dins del Centro de Estudios Históricos i el
seu primer resultat visible va ser la revista Emerita. La filologia clàssica, des dels
seus inicis, tindrà un enfocament purament acadèmic i científic que perdura fins
als nostres dies, i es perdrà completament el caràcter pràctic de les escoles
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humanístiques. Es pretén analitzar i dissecar textos enlloc de comprendre'ls, fet
que provocarà que generacions senceres de filòlegs clàssics perdin les habilitats
lingüístiques bàsiques pròpies de l’aprenentatge d’una llengua estrangera.
Com a conseqüència, es produeix un distanciament progressiu entre Espanya i
els postulats anglosaxons. Mentre els professors universitaris d’Estats Units i
d’Anglaterra s'esforçaven per crear mètodes interessants i atractius per als
alumnes adolescents (seguint l’estela de Rouse), el món universitari espanyol se
centrava en seguir el model alemany (més purament filològic) i en publicar
gramàtiques, traduccions i textos bilingües. Poc a poc, altres universitats van
crear l’especialitat de Filologia Clàssica com la de Granada (1966), l’Autònoma
de Barcelona (1967), la de Santiago (1970) i, ja a la dècada dels 80, la de
Valladolid i la de Múrcia.

7.2.

El mètode humanista a l’Estat espanyol

Tot i la imposició del mètode gramàtica-traducció, algunes ordes religioses van
seguir la tradició humanística fins a finals dels anys 60, gràcies al treball
individual d’un reduït grup d'intel·lectuals implicats amb el món de l’ensenyança,
o de certs seminaris que van mantenir viva la flama de l’humanisme. Arrel, però,
de la decisió del Concili Vaticà II (1962-1965) de celebrar la missa en llengua
vernacla enlloc de fer-la en llatí, es va modificar el panorama de l’ensenyança
d’aquesta llengua, com a conseqüència directa de la pèrdua progressiva
d’interès pel llatí en els seminaris i de la degradació del seu ensenyament. Durant
la dictadura franquista, el règim va considerar que, ja que el llatí s’havia perdut
en l'església, no havia de tenir una presència destacada a l'ensenyament. “Más
deporte y menos latín”, va ser l’afirmació del ministre del Régim José Solís Ruiz
(1913- 1990), que reflectia el desig per part de molts d’una mort dolça però ràpida
del llatí dins del sistema educatiu espanyol.
A la dècada dels anys 70, les llengües modernes s’alliberen del pes del mètode
de gramàtica-traducció i comencen a desenvolupar l’enfocament comunicatiu (la
psicologia del llenguatge havia demostrat que no existia cap base pedagògica
per considerar la traducció el mitjà més apropiat per a l’aprenentatge d’una
llengua sinó tot el contrari). Mentrestant les llengües clàssiques continuen
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aplicant el mètode prussià, iniciant-se d’aquesta manera un distanciament entre
la didàctica de les llengües clàssiques i la de les modernes.

7.3.

Josep Maria Mir Tristany, un humanista lleidatà

Com a exemple de la incansable lluita per mantenir una visió activa i viva del llatí,
s’ha de citar, sens dubte, Josep Maria Mir Tristany (Bellvís, 1912 - Barcelona,
2000), un lleidatà il·lustre, professor de llengua llatina, humanista i sacerdot
claretià. J. Maria Mir i Tristany aprengué llatí sota el mestratge del pare Manel
Jové, fill de Vallbona de Monges, el qual més tard juntament amb Francesc
Morán, també lleidatà, creà l’any 1930, la revista Palaestra Latina (vegeu l’annex
6), la qual es feia a Cervera i s’imprimia a la impremta Camps Calmet de
Tàrrega.
Els tres lleidatans i d’altres van arribar a construir una vera Schola Latinitatis amb
personalitat i criteris propis i reconeguts. Després de la guerra civil, Palaestra
Latina, tingué com a director i primer redactor en Josep Maria Mir i Tristany, en
la qual va escriure gran quantitat d’articles i comentaris, sempre en llatí. Va ser
l’autor d’un llibre titulat Nova verba Latina (1969), on es pretenia posar al dia el
lèxic llatí perquè la docència de la matèria es pogués aplicar a la realitat
contemporània. Va ensenyar llatí en col·legis i seminaris, va assistir i participar
a congressos nacionals i internacionals a Avinyó (1956), Lió (1959), Estrasburg
(1963) i Roma (1966), i dirigí cursos d’estiu en seminaris de l’Estat espanyol. Va
participar activament en el Movimiento por el Latín Vivo i, pel seu prestigi, va ser
cridat per ser professor a l’Instituto Pontificio de Latinidad de Roma (19651993). També es van fer mundialment famoses les seves traduccions llatines
dels còmics de Walt Disney i Schultz (Donaldus Anas i Snupius, 1984).
Un altre impulsor de la innovació pedagògica va ser en José Jiménez Delgado
(1909-1989), catedràtic de la Universitat Pontificia de Salamanca. Tenia la
necessitat d’actualitzar i millorar la pedagogia de la llengua llatina amb els
instruments que oferia la tecnologia moderna (en concret es referia als discs de
vinil). Ell defensava que si es volia donar eficàcia a la didàctica del llatí s'havia
de revisar, actualitzar i vivificar la seva metodologia, a base de mètodes més
moderns però sense perdre l’esperit que va inspirar els grans mestres del
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Renaixement i que els va permetre arribar a un domini excel·lent d’aquesta
llengua.

7.4.

Intents de renovació pedagògica recents

A finals dels anys 80 i principis dels 90, amb l’arribada a l’Estat espanyol de les
adaptacions dels Reading Methods i del Curso de Latín de Cambridge, es
produeix un nou intent de renovació en l’àrid panorama de les llengües
clàssiques al país. Aquests mètodes, però, van ser rebutjats per gran part dels
docents com a “experiments perillosos”, ja que molts no estaven disposats a
posar en risc els resultats de la Selectivitat i la qualitat d'aprenentatge dels
alumnes. El professorat d’Estat espanyol, després de dècades formant-se d’una
manera gramaticalitzada, no comptava amb les competències necessàries per
desenvolupar un altre tipus de metodologia. Per aquesta raó, molts dels
professors que van acceptar el repte d’aplicar aquests mètodes ho van fer des
de la perspectiva de la gramàtica-traducció.
El llastre del mètode gramàtica-traducció i els dèficits de formació del nostre
professorat es manté fins l’actualitat, ja que en el pla d’estudis de la Filologia
Clàssica encara no s’ha creat una matèria que giri al voltant de la didàctica del
llatí, impedint que futurs professors de llengües clàssiques tinguin l'oportunitat
de conèixer una visió històrica de la didàctica del llatí i del grec, així com de tots
els mètodes disponibles i que s’apliquen amb èxit a diferents països i universitats.
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8. UNA NOVA VIA: LA VIA DELS HUMANISTES
En aquest apartat volem respondre a la pregunta sobre quina és la situació
actual pel que fa a l’ensenyament i a la didàctica de la llengua llatina des d’un
plantejament actiu i comunicatiu. Per tal de donar-hi resposta, resseguirem,
primer, el procés de gestació i de fundació de l’Academia Vivarium Novum, des
d’on el llatinista i classicista Luigi Miraglia ha promogut i promou la recuperació i
la difusió del mètode LLPSI de Hans H. Ørberg i dels mètodes humanistes
d’ensenyament de les llengües clàssiques en general, no només a Itàlia, seu de
l’Academia, sinó arreu.

Presentarem, després, una relació d’escoles, de

parlants de la llengua llatina, de cursos i congressos internacionals, així com de
recursos en general elaborats en l’actualitat amb un plantejament actiu i
comunicatiu d’ensenyament del llatí.

8.1.

Academia Vivarium Novum

8.1.1. Origen de l’Academia Vivarium Novum
L’Academia Vivarium Novum enfonsa les seves arrels en l’experiència que
alguns joves dels anys vuitanta del segle passat van viure a Vivara, una illa
coberta de boscos i garrigues, i actualment una reserva natural protegida. Allí el
naturalista i humanista Giorgio Punzo persuadia els joves que s’alliberessin de
l'individualisme, del consumisme, de l’afany de lucre i de l’ambició de poder o
d’èxit, amb la intenció de despertar la seva consciència i d’ajudar-los a realitzar
un canvi cap a valors més humanistes com el saber, la bellesa i el conreu de
l’esperit.
Per tal, doncs, que els esperits dels joves fossin educats en la cultura, Punzo
defensava que les llengües llatina i grega havien de ser transmeses d’una
manera completament diferent, i que calia esmenar el mètode d’ensenyament
des dels fonaments. També era necessari canviar la mentalitat a l’hora d’atansarse a aquests estudis, ja que feia molt temps que, havent estat abandonada la via
dels humanistes, fins i tot homes doctes aplicaven el racionalisme i el positivisme,
propis de la física i de la història natural, a les disciplines humanístiques.
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8.1.2. Els primers congressos internacionals
Així doncs, els joves que vivien a Vivara varen començar a transitar una nova via
per no només ensenyar les llengües llatina i grega, sinó també per acostar-se a
l’ingent patrimoni que ens ha estat llegat a través d’aquestes llengües. A partir
d’aquí, l’any 1991, es va celebrar a Procida, una petita illa de la Campània, un
congrés internacional anomenat Latino sì, ma non così, “El llatí sí, però no
d’aquesta manera”.
Set anys més tard, l’any 1998, gairebé tres-cents homes i dones erudits de totes
les parts del món van assistir a Nàpols-Montella al congrés Docere, amb el
propòsit de socórrer alhora els estudis d’humanitats, en perill a les escoles de tot
Europa, i mostrar als escèptics altres formes d’ensenyar més eficaces. El
contingut de les ponències d’aquest congrés, organitzat gràcies a l’ajut i suport
de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, van ser escrites en les actes
diürnes i divulgades a través d’altres mitjans.
Aprofitant aquesta ocasió, els impulsors d’aquest “nou viver” van proposar als
acadèmics i professors assistents de tot el món el projecte, concebut de feia
temps, d’establir una seu dedicada als estudis d’humanitats en terra itàlica, la
qual, des de Pitàgores i Parmènides fins a Vicus i Gravina, havia estat la pàtria i
l’escola de la paideia i de la humanitas.
Més de cinquanta universitats van respondre a aquesta crida. Així doncs,
després de gairebé dos anys de preparatius, l’any 2000 va néixer la fundació
Mnemosyne amb el propòsit de crear un institut internacional d’estudis clàssics i
una escola d’alta formació humanística on poder formar en profunditat els
esperits dels joves en les humanitats. El centre d’estudis humanístics s’havia
d’establir a la Magna Grècia, en un lloc molt agradable situat entre Pest i Velia.
Certes dificultats, però, van obligar els companys de l’Academia que tenien cura
de dur a terme l’empresa a buscar una nova ubicació.
8.1.3. Fundació de l’Academia Vivarium Novum
A l’espera d’una seu definitiva, l’institut i l’escola van veure la llum en una vil·la
rústica de Montella, a les valls d’Irpinia, cobertes arreu de boscos, on eren
enviats, des de les universitats, joves de tots els països del món per tal de rebre
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durant un o dos anys una sòlida formació humanística. S’impartien alhora classes
diàries i seminaris en determinades èpoques. La vida de l’escola estava en
ebullició i s’anaven consolidant les relacions de col·laboració amb l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, fruit de la qual naixeria una editorial destinada a la
difusió de noves metodologies per l’ensenyament de les llengües clàssiques.
Grans estudiosos de tots els països venien a passar un temps d’estudi i
d’ensenyament a l’Academia.
8.1.4. Fraternitat internacional i congressos recents
Els vincles entre escoles, professors i alumnes de tot el món anaven creixent.
L’any 2006, els mateixos alumnes de l’Academia van fundar Philia, una societat
de joves que posaven el focus dels seus estudis en les humanitats, la seu de la
qual està situada Praga. L’any 2007 es va celebrar a Nàpols un congrés
internacional, anomenat Humanitas, en el qual hi van participar més de tres-cents
cinquanta estudiosos de tot el món que volien reafirmar la necessitat d’un
renaixement de les humanitats amb una base històrica sòlida, per tal d’afrontar
els reptes del present: des de la política a l’educació, des de la tolerància
religiosa a la relació amb la ciència i la tecnologia i des de la lluita contra l’efímer
fins al desenvolupament d’una sensibilitat artística. Després d’aquest congrés,
es va celebrar a Hongria Litterarum Vis, un conjunt de seminaris que va comptar
amb la participació de centenars de joves i professors.
8.1.5. Seu definitiva de l’Academia Vivarium Novum
Mentre creixia i avançava entre les nacions de tot el món l’interès per aquestes
qüestions i propostes, paral·lelament, s’iniciaven converses i contactes amb les
autoritats de la regió de la Campània per establir una seu on poder acollir
alumnes i endegar nous projectes per tal de fomentar les lletres i les humanitats.
Finalment, però, el mes de gener de l’any 2009, es va proposar a Vivarium
Novum traslladar a Roma la seu de l’Academia. La nova seu estaria situada en
una vil·la centenària al costat de la via Aurèlia i proveïda de tot el necessari per
a constituir una escola internacional, un lloc d’estudi i d’investigació, alhora que
un punt de reunió d’intel·lectuals, professors i artistes de tot el món.
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8.2.

Propostes actuals

A l’annex 7 podeu trobar una relació bastant exhaustiva de propostes actuals per
a l’ús i l’ensenyament actiu de la llengua llatina que ens dona una idea de quin
és el panorama actual. Consta dels següents apartats:
•

cursos presencials i en línia

•

cursos d’estiu

•

parlants de la llengua llatina

•

circuli Latini

•

emissores de ràdio, premsa i revistes

•

novel·les

•

música

•

audiollibres
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CONCLUSIONS
Després d’aquestes mesos de lectures i de recerca bibliogràfica força intensa,
després de fer i refer el nostre treball i de pensar, repensar i madurar la resposta
a la pregunta si la llengua llatina és una llengua morta o viva, ens adonem, en
primer lloc, que, plantejada de forma binària, aquesta pregunta no pot ser
resposta amb un sí o un no rotund i sense matisos, ja que no podem afirmar, de
forma taxativa i excloent, que el llatí sigui una llengua o morta o viva.
Acceptem, per una banda, que el llatí és una llengua extingida en el sentit que ja
no té parlants nadius dels quals en sigui la llengua materna, però no podem pas
obviar, per altra banda, el fet històric que el llatí pertany al tipus de llengües de
prestigi cultural que han perdurat a través dels segles, les quals s’aprenen i
s’estudien per poder accedir als textos dels quals en són la llengua vehicular i
original, i que constitueixen un model literari digne d’imitació. Aquest tipus de
llengües són anomenades llengües clàssiques, i no pas mortes, un terme més
adequat, i acadèmicament consolidat.
Ara bé, tal i com hem afirmat en la introducció, el propòsit concret de la nostra
recerca era trobar la relació entre els mètodes emprats al llarg dels segles per
ensenyar i aprendre la llengua llatina i la consideració i/o percepció d’aquesta
com a llengua morta o viva. Durant el procés d’investigació hem anat constatant
i corroborant, de forma clara i diàfana, que l’ús d’un determinat tipus de mètode
condiciona i modifica, absolutament i inevitable, no només la percepció o el judici
sobre la llengua, sinó el seu propi concepte.
Podem reduir els mètodes estudiats a dos tipus: els mètodes deductius i els
mètodes inductius. Al primer tipus hi pertanyen aquells mètodes d’ensenyament
de la llengua llatina -o de qualsevol altra llengua- que anteposen les explicacions
gramaticals a la pròpia praxis, la qual acostuma a estar basada, en un
percentatge molt important, en exercicis i en anàlisi morfosintàctica de la frase i
en la pràctica de la traducció. És un mètode, doncs, centrat de forma gairebé
exclusiva en la llengua escrita. El mètode deductiu per excel·lència és el mètode
gramàtica-traducció. Aquesta metodologia tan gramaticalitzada que negligeix les
habilitats comunicatives, a banda de ser completament passiva, fa que l’alumne
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percebi el llatí com una llengua morta, ja que la frase és com un cadàver el qual
ha de dissecar i ha de fer-li una autòpsia per entendre el seu significat.
Al segon tipus hi pertanyen els mètodes anomenats directes i/o naturals, nascuts,
en general, com a reacció als mètodes deductius. En els mètodes inductius es
prescindeix al màxim possible de la llengua materna de l’estudiant i es prioritzen
les habilitats comunicatives orals i escrites, alhora que es procura la inducció
dels continguts gramaticals bàsics. Aquests mètodes aconsegueixen que la
llengua llatina sigui percebuda com una llengua viva apta per a comunicar-se.
Per això, són mètodes que acostumen a qualificar-se de mètodes vius, actius i/o
comunicatius.
Aquests dos plantejaments, per sorprenent que pugui semblar, s’han confrontat
des de fa molts segles al llarg de la història de la didàctica de la llengua llatina.
Van ser els humanistes italians al s XIV, i els del nord d’Europa als segles XVXVI, els primers que van rebutjar l’ensenyament dels gramàtics medievals, basat
en llistes interminables de normes gramaticals que impedien l’aprenentatge real
de la llengua llatina i l’accés directe a les veus del passat. Els humanistes italians
van reaccionar alhora contra la corrupció de la llengua, que s’allunyava cada cop
més dels models clàssics. Així doncs, van reduir les gramàtiques i l’estudi
gramatical als rudiments necessaris i van ensenyar la llengua a través d’exercicis
actius: vocabulari dividit en camps semàntics, fōrmulae facilēs et iūcundae,
diàlegs breus, petites composicions, exercicis d’imitació de models clàssics, etc.
Els colloquia en particular van tenir una gran difusió i es convertiren en tot un
gènere conreat després amb èxit per Erasme, Corderius o el mateix Lluís Vives.
Aquesta mateixa estela va seguir el filòleg i lingüista anglès W.H.D. Rouse, el
qual, juntament amb els seus col·laboradors de la Perse School de Cambridge,
va crear, a principis del s XX, el mètode directe, com a reacció al mètode
gramàtica-traducció que des dels s XIX s’havia imposat a tot Europa amb
nefastos resultats. Després de l’ensulsiada de la Primera i de la Segona Guerra
Mundial, als anys 50 del segle passat, un altre lingüista d’altíssim nivell, el danès
Hans H. Ørberg, agafà el relleu de Rouse i creà el mètode inductiu-contextual
Lingua Latina per se illustrata (LLPSI), el qual encara ara es pot considerar el
mètode de referència per a l’aprenentatge actiu i comunicatiu de la llengua llatina.
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Mereixen també una menció, dins de la tradició anglosaxona, els mètodes
d’immersió repetitiva o reading methods d’Oxford i de Cambrige, així com el
francès Assimil. Per últim, tampoc podem oblidar l’esforç d’algunes ordes
religioses, com la dels jesuïtes, per perseverar en els mètodes humanistes fins
als anys 60 del segle passat, o la lluita incansable de l’humanista i sacerdot
claretià nascut a Bellvís, Josep M. Mir i Tristany, el qual realitzà una gran tasca
per mantenir una visió activa i viva del llatí, i el qual ens omple d’orgull com a
lleidatanes.
En l’actualitat, el llatinista i classicista Luigi Miraglia ha estat a Europa qui, des
dels anys 90 del segle XX, ha recuperat el mètode Ørberg i qui, des de
l’Academia Vivarium Novum, on s’imparteix formació humanista exclusivament
en llengua llatina i també grega, acull alumnes de tot el món per tal d'escampar i
fer germinar arreu la llavor de l’humanisme.
És gràcies, doncs, a aquesta perseverança i esforç que ha recorregut el curs
dels segles que, malgrat les resistències i dificultats, s’ha mantingut oberta i
transitada fins a l’actualitat la via dels humanistes. Un moment, l’actual, en què
l’ensenyament de la llengua llatina amb un plantejament viu, actiu i comunicatiu
experimenta una gran vitalitat i creativitat, no només a Amèrica, on per tradició
sempre l’han mantingut, sinó també a Europa, amb la presència de gran quantitat
d’escoles, cursos, congressos, parlants de llatí i moltes altres propostes que fan
viure amb optimisme i esperança el futur d’aquesta llengua, la llengua per
excel·lència del nostre patrimoni cultural, i que ens fan aclamar amb confiança:
VIVAT

LINGVA

LATINA

AVDIENDO,

LOQVENDO,

LEGENDO

ET

SCRIBENDO!

Optime valeatis!
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ANNEX

1:

PROTESTES

CONTRA

EL

MÈTODE

GRAMÀTICA-TRADUCCIÓ
N. Tommaseo
Esercizi letterari ad uso delle scuole italiane e di chiunque attenda ad addestrarsi
nell’arte dello stile, Le Monnier, Florencia 1869, pág. 604:
«¿Per què pateixen tant els joves per aprendre aquella llengua, ells mateixos
que, en canvi, aprenen d’una forma còmoda i ràpida diverses llengües vives?
¿Per què aquella llengua resta morta en els seus pensaments? ¿Per què, fora
de l’escola i de les tasques, l’allunyen d’ells com una càrrega molesta? Seria més
important sentir parlar constantment en llatí i haver de respondre durant mitja
hora al dia que estudiar la seva gramàtica durant set hores [...] Per la via de
l’anàlisi no aprenem ni joves ni grans, a través d’ella ens expliquem a nosaltres
mateixos l’après. En la síntesi consisteix la vida».

G. Pascoli
Prose, A. Mondadori, Relazioni sull’insegnamento del latino nella scuola media”,
en Milán 1946, vol. I, pág. 592-593 y 595-596:
«Podem declarar que el mètode vigent, amb les seves minúcies i retards,
necessàries interrupcions i contínues crides a la meditació i el raciocini, no
accelera realment l'aprenentatge de la llengua. Per a nosaltres la gramàtica més
eficaçment didàctica és aquella que, no discrepant de la gramàtica guiada pels
fruits obtinguts per la lingüística i la seva evolució històrica, uneix a la claredat i
a la senzillesa la justa i proporcionada divisió de la matèria. L'ensenyant podrà,
sempre i quan la condició de la classe ho permeti, proporcionar als alumnes
alguna dada de la ciència lingüística entre les més senzilles i constatades, que
no confongui, sinó que aclareixi la ment i ajudi així a la memorització».

1

G. B. Pighi
“Funzione formativa dell’insegnamento del latino”, en Ricerche didattiche
(Revista del “Movimento circoli della didattica”), año III, n. 4-5, julio-octubre 1953:
« La degeneració del mètode gramatical [...] prospera en les escoles italianes i
europees en general; escampa, al llarg dels vuit anys més preuats de la vida, en
què el noi es converteix en adolescent i home, el llot d'una gramàtica idiota, mal
coneguda pels docents i inútilment soferta pels alumnes i les alumnes, i el
fastigueig de les lectures desafinades en la pronunciació, en l'entonació i en la
interpretació, infectades de foscor i artifici; suren, en el cel de plom, el nuvolet
rosa, de postal brillant, de la classe de literatura, i l’Amoret de la crítica estètica,
en la rialla sorneguera del qual s'uneixen la doble perfídia del meretrici matern i
l’alcavoteria paterna».

D. Pieraccioni
“Dove vanno latino e greco?”, Il Tempo, sábado, 25 de febrero de 1978:
«És absurd [...] començar el llatí amb l'estudi sistemàtic de les declinacions per
aprendre-les de memòria, i amb les frases sense sentit de les antigues
gramàtiques o de les faules de Fedre de venerada tradició. Si volem que l'estudi
de les llengües clàssiques sobrevisqui, el primer que cal fer és un ensenyament
que superi, tant com sigui possible, tot filologisme estèril i que deixi lloc des de
l'inici a una lectura cada vegada més àmplia de textos. Cal començar d'una
vegada per totes excloent inicialment aquell estudi sistemàtic de la morfologia i
de la sintaxi (amb excepcions annexes i sub excepcions) que durant tant temps
ha danyat i danya encara els primers anys d'estudi del llatí i de grec, i posar
d’immediat els joves davant dels textos. No oblidem que d'aquesta manera van
aprendre i ensenyar el grec els humanistes, de Guarino a Valla, Poliziano o
Marsilio Ficino».
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1969. [Nuova edizione: Bolchazy-Carducci, Mundelein 2001].

•

Fiévet, C.: Apprendere a comprendere, in Docere , № 2-3, Accademia
Vivarium novum, Montella. [Aggiunta del 2003: Comment conjuguer
l’explicite et l’opératoire : de la pratique orale au latin littéraire].

•

Hale, W. G.: The art of reading Latin: how to teach it , Ginn & Co., Boston
1887. [Disponibile anche in edizione elettronica: qui e su Perseus].

•

Jones, W. H. S.: The teaching of Latin , Blackie & Son, London 1906.

•

Jones, W. H. S.: Via Nova, or the application of the direct method to Latin
and Greek , Cambridge University Press, Cambridge 1915.

•

Kelly, L. G.: 25 centuries of language teaching (500 BC – 1969) , Newbury
House, Rowley, Massachusetts 1969.

•

Miraglia, L.: Come (non) s’insegna il latino , in Micromega № 5/1996,
Gruppo editoriale L’Espresso, Roma.

•

Rouse, W. H. D.: A Greek lesson , Perse Grammar School, Cambridge
1907.

•

Rouse, W. H. D.: Scenes from sixth form life , Basil Blackwell, Oxford
1935.

•

Rouse, W. H. D.: The direct method applied to Latin: a handbook for
teachers , The Linguaphone Institute, London 1934.
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•

Rouse, W. H. D. – Appleton, R. B.: Latin on the direct method , University
of London Press, London 1925. [L’Association for Latin teaching (fondata,
a suo tempo, da Rouse) ha trascritto parte del testo].

•

Rouse, W. H. D. – Jones, W. H. S.: Latin and Greek , in The practice of
instruction. A manual of method general and special , a cura di J. W.
Adamson, National Society’s Depository, London 1907, parte II, sezione
VII, pagine 407–460.

•

Rouse, W. H. D. – Jones, W. H. S. – Appleton, R. B.: The teaching of Latin
at the Perse School, Cambridge , (Educational Experiments in Secondary
Schools, № i; Educational Pamphlets, № 20), HM Stationery Office,
London 1910.

•

Rouse, W. H. D. – Jones, W. H. S. – Appleton, R. B.: The teaching of
Greek at the Perse School, Cambridge , (Educational Experiments in
Secondary Schools, № iii; Educational Pamphlets, № 28), HM Stationery
Office, London 1914.

Llibres escolars
Aquesta és una relació de llibres produïts majoritàriament per autors vinculats a
l’escola W.H.D. Rouse (alguns del quals poden trobar-se fàcilment a internet), tot
i que també se’n citen altres de posteriors com, per exemple, les Fabulae faciles
de Ritchie, tot i que inspirats i animats pel mateix principi d’aprenentatge directe
de la llengua llatina.
•

Appleton, R. B.: Fabulae virginibus puerisque aut narrandae aut
recitandae , G. Bell and Sons, London 1914.

•

Appleton, R. B.: Initium (A first Latin course on the direct method, to which
is appended a book of exercises and some grammar questions) ,
Cambridge University Press, Cambridge 1926.

•

Appleton, R. B. – Jones, W. H. S.: Pons tironum , G. Bell and Sons, London
1914.

•

Appleton, R. B. – Jones, W. H. S.: Puer Romanus , Clarendon Press,
Oxford 1913.

•

Avellanus, A.: si veda Mogyoróssy, A.
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•

Bails, S.: Psyches et Cupidinis fabula, ex Apulei Madaurensis libro, in
usum scholarum narrata a Susanna Bails (Bibliotheca vitae Latinae, series
prima, 1), Aubanel, Avignon 1967.

•

Balme, M. – Morwood, J.: Oxford Latin course , Oxford University Press,
Oxford 19962 [in tre volumi più antologia].

•

Cambridge School Classics Project: Cambridge Latin Course , Cambridge
University Press, Cambridge 20034 [in cinque volumi più antologia, con
copiosi materiali multimediali].

•

Chickering, E. C.: First Latin reader , Charles Scribner’s Sons, New York
1914.

•

Chickering, E. C. – Hoadley, H.: Beginner’s Latin by the direct method ,
Charles Scribner’s Sons, New York 1914.

•

Collar, W. C.: The gate to Caesar , Ginn & Company, Boston 1891.

•

Collar, W. C.: Via Latina, an easy Latin reader , Ginn & Company, Boston
1897.

•

Collar, W. C. – Heatley, H. R. – Kingdon, H. N.: The new Gradatim, Ginn
& Company, Boston 1895.

•

Dale, F. R.: Clari Romani. Aemilius Paulus , John Murray, London 1911.

•

Desessard, C.: Il latino senza sforzo , Assimil Italia, Torino 20112.
[Disponibile anche accompagnato da registrazioni].

•

D’Ooge, B. L.: Easy Latin for sight reading for secondary schools;
selections from Ritchie’s Fabulae faciles, Lhomond’s Urbis Romae viri
illustres, and Gellius’ Noctes Atticae, edited, with introduction, models for
written lessons, idioms, and annotations, Ginn & Company, Boston 1897

•

Edwards, G. M.: The story of the kings of Rome. Adapted from Livy, with
notes and vocabulary , Cambridge University Press, Cambridge 1903.

•

Fay, M. J.: Carolus et Maria. Heath-Chicago Latin series, Heath and
Company, Chicago 1933.

•

Fiévet, C.: Manuel de latin audio-oral [in tre volumi], Université de Pau et
des pays de l’Adour, Pau 1999.

•

Godley, A. D.: The fables of Orbilius. Part I. Part II, Edward Arnold, London
1901.

•

Hardy, H. J.: A Latin reader, for the lower forms in school , Macmillan and
Co., London 1889.
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•

Jones, F. – Scott, E. H.: A first Latin course , Blackie and Son, London
1911.

•

Jones, F.: Intermediate oral Latin reader, based on Cicero’s De senectute,
with extracts from Martial and Horace, Blackie and Son, London 1915.

•

Jones, W. H. S.: First Latin book , Macmillan and Co., London 1907.

•

Jones, W. H. S. – Parker Smith, R.: Excerpta brevia , Blackie and Son,
London 1906.

•

Keene, C. H.: Selections illustrative of Roman life, from the letters of Pliny,
adapted for the use of beginners, with vocabulary and notes , Macmillan
and Co., London 1895.

•

Keene, C. H.: Tales of the civil war, from Caesar’s Commentaries. Adapted
for the use of beginners, with vocabulary, notes, and exercises, Macmillan
and Co., London 1894.

•

Marmorale, E. V.: Petronio Arbitro – Una cena e una beffa , La Nuova
Italia, Firenze 1965.

•

Maxey, M.: Cornelia . Heath-Chicago Latin series, The University of
Chicago Press, Chicago 1933.

•

Maxey, M. – Fay, M. J.: A new Latin primer . Heath-Chicago Latin series,
D. C. Heath and Company, Chicago 1933.

•

Minkova, M. – Tunberg, T.: Reading Livy’s Rome. Selections from books
I-VI of Livy’s Ab Urbe condita, Bolchazy and Carducci, Mundelein IL 2005.

•

Mogyoróssy, A. (Avellanus): Arena palaestrarum , Philadelphiae 19002.

•

Mogyoróssy, A. (Avellanus): Nova sermonis Latini palaestra, pars prima ,
18962.

•

Nutting, H. C.: A first Latin reader , American Book Company, London
1912.

•

Otto, B.: Tirocinium Caesarianum. Commentarius primus , Verlag des
Hauslehrers, Berlin-Lichterfelde 19292.

•

Otto, B. – Hillner, H.: Tirocinium Caesarianum. Liber alter, liber tertius ,
Verlag von K. G. Th. Scheffer, Leipzig 1906.

•

Pacitti, G.: Phaedri fabulae in prosam orationem a Guarino Pacitti solutae
(Bibliotheca vitae Latinae, series prima, 2), Aubanel, Avignon 1967.

•

Paine, W. L. – Mainwaring, C. L.: Primus annus , Clarendon Press, Oxford
1912.
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•

Paine, W. L. – Wye, T. E.: Primus annus: vocabula explicata , Oxford
University Press, New York 1918.

•

Paoli, U. E.: Ciceronis filius: puerilis narratio ad domesticos Romanorum
mores illustrandos, in usum scholarum redacta , F. Le Monnier, Florentiae
MCMLXIV6. [L’edizione francese (O.C.D.L., Paris 19642) e quella inglese
(Longmans, London 1963) sono fornite anche di note e vocabolario, ma
l’italiana n’è priva].

•

Paoli, U. E.: Varius libellus ad usum scholarum redactus, a Petro
Bernardini lepidis imaginibus exornatus , F. Le Monnier, Florentiae
MCMLXI.

•

Paoli, U. E. – Busch, W.: Fabellae pueriles (W. Busch, Bilderborgen), con
note e vocabolario, F. Le Monnier, Firenze MCMLXIII3.

•

Peckett, C. W. E. – Munday, A. R.: Principia. A beginners’ Latin course ,
Wilding and Son, Shrewsbury 1949.

•

Peckett, C. W. E. – Munday, A. R.: Pseudolus noster. A beginners’ Latin
course. Part two , Wilding and Son, Shrewsbury 1950.

•

Reed, M.: Julia: a Latin reading book , The Macmillan Company, New York
1941.

•

Reynolds, A. B.: Latin reader: nature study and easy stories for sight
reading during the first year in Latin , D. C. Heath & Co., Boston 1918.

•

Ritchie, F.: Fabulae faciles, a first Latin reader, containing detached
sentences and consecutive stories, with notes and a vocabulary ,
Longmans, Green, and Co., London 1898. [Anche in formato elettronico].

•

Rouse, W. H. D.: Chanties in Greek and Latin, written for ancient traditional
airs , Basil Blackwell, Oxford 1930. [Qui una trascrizione del testo delle
canzoni latine; presso l’Association for Latin Teaching, la base musicale e
la trascrizione d’alcune delle canzoni latine (miste ad altre di diversa
fonte)].

•

Rouse, W. H. D.: Latin stories for reading or telling to wit: beasts, fools and
wise men, the famous dinner-party of Trimalchio, Horace’s adventures on
the Apulian hills, with an appendix of Greek and Latin proverbs , Basil
Blackwell, Oxford 1935.
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•

Scottish Classics Group: Ecce Romani , Pearson Prentice Hall, Upper
Saddle River 20094 [edizione statunitense: più adornata ma più costosa]
/ Oliver & Boyd, Harlow 19822 [edizione britannica: molto più economica].

•

Sonnenschein, E. A.: Ora maritima: a Latin story for beginners, with
grammar and exercises , K. Paul, Trench, Trubner & Co., London 1908.

•

Sonnenschein, E. A.: Pro patria: a Latin story for beginners, being a sequel
to Ora maritima, with grammar and exercises, Swan Sonnenschein & Co.,
London 1910.

•

Strangeways, L. R.: Lingua Latina. P. Ovidi Nasonis elegiaca , Clarendon
Press, Oxford 1915.

•

Sweet, W. E. – Moore, J. B.: Artes Latinae , Bolchazy-Carducci,
Wauconda 2001. [Corso in due livelli comprendente più volumi e risorse
multimediali; qui dei materiali per i docenti].

•

Narrationes faciles de historia Romanorum , compiled by John P. Piazza.

•

Narrationes faciles de mythologia Romana Graecaque , compiled by John
P. Piazza.

Obres de teatre
Les escenografies, les dramatitzacions, les accions dramàtiques breus i teatrals
tenen una gran força i eficàcia pedagògica i impliquen els alumnes d’una forma
activa en l’aprenentatge. Aquest va ser un dels pilars fonamentals de l’ars
docendi ja en el Renaixement i en la ratio studiorum dels jesuïtes. Les propostes
de l’escola Rouse són molt útils, perquè sempre tenen una mirada particular
envers les estructures i maneres d’aprendre.
•

Appleton, R. B.: Ludi Persici, Oxford University Press, London 1921.

•

Arnold, E. A.: Cothurnulus: three short Latin historical plays for the use of
beginners, G. Bell and Sons, London 1912.

•

Burnell, D.: Vesuvius and other Latin plays, Cambridge University Press,
Cambridge 1991.

•

Lyne, G. M.: Personae comicae, Bolchazy-Carducci, Wauconda IL 1992.
[Buon libro di scenette di stile plautino].

•

Newman, M. L.: Easy Latin plays, G. Bell and Sons, London 1913.
8

•

Paine, W. L. – Mainwaring, C. L. – Ryle, E.: Decem fābulae puerīs
puellīsque agendae, Clarendon Press, Oxford 1923.

•

Paxson, S.: Two Latin plays for high-school students, Ginn and
Company, Boston 1911.

•

Schlicher, J. J.: Latin plays for student performances and reading, Ginn
and Company, Boston 1916

9

ANNEX 3: LLPSI
MATERIAL BÀSIC
Lingua Latina per se Illustrata és un curs de llatí escrit exclusivament en llengua
llatina creat pel lingüista i professor danès Hans H. Ørberg i basat en el mètode
inductiu-contextual. Consta de dues parts, Pars I FAMILIA ROMANA, el curs
inicial, i Pars II ROMA AETERNA, el curs avançat que conté una antologia de
textos de diversos autors llatins acompanyat d’un volum de Indices. El mètode
també compta amb material complementari i amb edicions d’autors llatins.
FAMILIA ROMANA
Familia Romana proposa un text en llatí de lectura i
comprensió directa sense necessitat de traducció. Es
tracta d’una narració organitzada en 35 capítols sobre
la vida d’una família romana del s. II d.C. Cada frase
és intel·ligible per se, perquè el sentit i la funció de
totes les paraules i de les formes noves s’entenen o
bé pel context o bé per les il·lustracions o bé per les
notes al marge. El text està graduat de forma molt
acurada i la narració és prou entretinguda com per
incitar els alumnes a seguir llegint per saber la
continuació de la història. La lectura del text és útil a més per introduir-se en la
vida i la cultura dels antics romans i ofereix un primer tast dels clàssics: la
Vulgata, Catul, Ovidi, Marcial o Donat.
EXERCITIA LATINA I
Familia

Romana

va

acompanyat

d’un

volum

complementari, Exercitia Latina I, que recull més de
400 exercicis addicionals. Els exercitia serveixen per
al reforç de la morfologia, la sintaxis i el lèxic i per
avaluar, a través de preguntes en llatí, la comprensió
del text que s’ha llegit.
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LATINE DISCO I
La guia de l’alumne Latine Disco I és un complement
indispensable i proporciona la informació en castellà
sobre les nocions clau tractades en cada capítol de
Familia Romana. Les explicacions d’aquesta guia
estan destinades a fixar l’atenció en conceptes ja
assimilats i a formular regles gramaticals que ja s’han
vist il·lustrades en molts exemples al llarg del text.

ROMA AETERNA
Roma Aeterna, la segona part del mètode LLPSI,
consisteix en una antologia extensa i gradual d’autors
clàssics. L’alumne és introduït gradualment en la lectura
correcta d’originals llatins de Virgili, Tit Livi, Eutropi, Auli
Geli, Corneli Nepot, Sal·lusti, Ciceró i Horaci. El curs
conclou amb el Somni d’Escipió narrat in extenso.

EXERCITIA LATINA II
Roma

Aeterna

va

acompanyat

d’un

volum

complementari, Exercitia Latina II, un conjunt
detallat i molt acurat d’exercicis addicionals per a
cadascun dels capítols de Roma Aeterna.
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LATINE DISCO II
La guia de l’alumne Latine Disco II és un complement
indispensable i proporciona la informació en castellà
sobre les nocions clau tractades en cada capítol de
Roma Aeterna. Les explicacions d’aquesta guia
estan destinades a fixar l’atenció sobre conceptes ja
assimilats i a formular regles gramaticals que ja ha
vist il·lustrades amb molts exemples al llarg del text.

MATERIAL COMPLEMENTARI
COLLOQVIA PERSONARVM
Es tracta d’una col·lecció de diàlegs que complementen
els capítols de Familia Romana. Conté un colloquium
per a cada capítol. L’objectiu dels colloquia és insistir
en el vocabulari i les estructures gramaticals noves del
capítol. La forma dialogada permet que sigui possible
una dramatització.

EDICIONS D’AUTORS LLATINS
Un cop finalitzada la primera part, Familia Romana, els alumnes poden continuar
amb la lectura de Sermones Romani o de les edicions didàctiques amb notes al
marge de Plaute, i de De bello Gallico de Cèsar.
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SERMONES ROMANI
Sermones Romani és una antologia de textos d’autors
diversos. Dē sermōne cotīdiānō, Pseudo-Dositheus /
Menaechmī, Plautus / Dē versibus Plautī et Phaedrī /
Dē rē rūsticā, Catō / Fābulae Aesōpiae, Phaedrus /
Colloquium Arminiī cum Flāvō frātre, Tacitus / Dē
Christiānīs invīsīs, Tacitus / Dē cēnā magnā, Lūcās /
Dē filiō perditō, Lūcās / Dē dēnāriō Caesaris, Lūcās /
Ostentātor pecūniōsī, ex Rhētoricā ad Herennium / Vīta
suāvis, Horātius / Garrulus molestus, Horātius / Dē
mendāciō Papīriī Puerī, Aulus Gellius / Dē convīviō, Aulus Gellius / Dē
contemnendā morte, Cicerō / “Domī nōn sum”, Cicerō / Nimis poēta es, Ligurīne!
Mārtiālis / Dē quaestiōne Chrīstiānōrum, Plīnius / Passiō Scillitānōrum.

AMPHITRYO, Plautus
Edició abreujada, però fidel, amb introducció, notes al
marge, explicacions gramaticals, mètriques i lèxiques,
per tal que l’alumne pugui llegir la comèdia de Plaute en
versió original, una de comèdies més divertides del teatre
romà.

DE BELLO GALLICO, Iulius Caesar
Aquest llibre conté extensos extractes dels llibres I, IV
i V dels Comentarii De Bello Gallico de Juli Cèsar.
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A mesura que els alumnes avancin en la lectura de Roma Aeterna o bé quan
l’hagin completat tenen l’opció de llegir les edicions didàctiques de la l’ Ars
amatoria (Ovidi), Cena de Trimalchionis (Petroni), l’Eneida (Virgili),

ARS AMATORIA, P. Ovidius Naso
És una edició abreujada amb notes marginals en llatí
per als alumnes que hagin acabat els cinc primers
capítols (XXVI-XL) de Roma Aeterna. L’Art d’estimar és
un poema de tres llibres en què el poeta proporciona
una seguit de consells sobre les relacions amoroses.
L’obra és plena de gràcia i d’humor, i conté interessants
visions de la vida romana i dels seus costums: el circ,
el teatre, el banquet. Probablement a causa de la
seva immoralitat August va desterrar el poeta a Tomis,
Mar Negre (actual Constanza, Rumania).

AENEIS, Vergilius
Edició dels llibres I i IV de l’Eneida de Virgili anotada
en llatí per Hans Orberg per als alumnes que hagin
arribat fins al capítol XL de Roma Aeterna. Una de les
històries d’amor més tràgiques de l’èpica de tots els
temps.
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BUCOLICA CARMINA, Vergilius
És una edició íntegra de les Bucòliques de Virgili, la
primera de les grans obres del poeta romà. Ideal per
als alumnes que hagin arribat fins al capítol XLV de
Roma Aeterna.

DE RERVM NATVRA, Lucretius
És una edició anotada en llatí per als alumnes que
hagin arribat fins al capítol XLV de Roma Aeterna. La
introducció inclou diversos textos sobre la vida de
Lucreci i la filosofia d'Epicur, així com un resum de la
temàtica de cadascun dels llibres.

CENA TRIMALCHIONIS, Petronius
Edició il·lustrada i anotada de l’episodi més famós del
Satyricon, Cena Trimalchionis, un hilarant relat
sobre el sopar ofert per Trimalció als seus amics.
Apta per als alumnes que hagin completat la meitat de
Roma Aeterna (capítol XLVII). El Satyricon de Petroni és
el primer exemple de novel·la picaresca de la literatura
europea.
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CATILINA, Sallustius & Cicero
Un llibre que poden abordar els alumnes que han
completat Roma Aeterna. Inclou una selecció de capítols
de l'obra de Sal·lusti, De Catilinae coniuratione,
completats amb els discursos in Catilinam II-III de
Ciceró, juntament amb el retrat del conspirador que el
mateix Ciceró recull en el discurs Pro Caelio.
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ANNEX 4: MÈTODES D’IMMERSIÓ REPETITIVA

Assimil (1966)
https://www.assimil.com/fr/collection-sans-peine/850-le-latin9782700580754.html
Creada l’any 1929, l’empresa Assimil ha venut milions d’exemplars del seu
mètode d’aprenentatge que s’aplica en 13 idiomes diferents, entre els quals la
llengua llatina.
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Cambridge Latin Course (1970) - https://www.cambridgescp.com/
El Cambridge Latin Course és el curs de llatí més popular i amb més èxit del
Regne Unit amb més de 4.000.000 de còpies venudes.
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Reading Latin (1986) https://www.cambridge.org/core/books/readinglatin/A765F7394FE77C998E22B1549977F95B
Reading Latin, publicat per primera vegada el 1986, és un curs de llatí d’una
gran difusió, dissenyat per ajudar els principiants a llegir el llatí clàssic amb
fluïdesa i intel·ligència.
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Oxford Latin Course (1987)
https://global.oup.com/education/content/secondary/series/oxford-latincourse/?region=international

L’Oxford Latin Course es divideix en tres parts que tenen com a fil
conductor una narració que detalla la vida d’Horaci.
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ANNEX 5: COLLOQUIA
Elss colloquia es remunten a una tradició didàctica antiquíssima, els
Hermeneumata del segle III, la influència de la qual, amb diferents variants, va
perdurar com a mínim fins al segle XI. En els colloquia hi ha una repetició
estudiada i regular de les paraules per a afavorir l'aprenentatge (fins i tot a través
d’una disposició per camps semàntics dins de contextos dialògics), la introducció
de sinònims, locucions i fórmules variades en milers de formes per a augmentar
la cōpia no sols dels verba singula, sinó també de les frases senceres i dels verba
coniuncta, i s'introdueixen cada vegada construccions sintàctiques o parts de la
morfologia.
5.1. Erasme
Per practicar el genitiu de preu Erasme, en el colloquium anomenat Convivium
profanum, proposa als alumnes aquests tres breus diàlegs:
1. Quantī istum agrum in singulōs annōs locās? [...] Vīgēnīs lībrīs francicīs. Hui,
nimiō locās. Immō locāvī ōlim multō plūris. At egō tantī nōn condūcam. Sī
condūxeris minōris, peream. Immō iam vīcīnus tuus Chremēs agrum obtulit, ac
rogat. Quantī? Tantīdem, quantum tu petis. At multō meliōrem. Mentīris. Faciō,
ut solent, quī licentur. Tū ipse tantī possidē. Quid licēris, vel licitāris, quum nihil
sīs ēmptūrus? Quantīcumque addīxeris, solvam optimā fidē.
2. Congrum istum, Syra, quantī vendis? Decem obolīs. Nimiō, turpissima. Immō
minimō; nūlla tibi vendet minōris. Ēmoriar, sī nōn tantī mihi cōnstat, aut certē nōn
multō minōris. Mentīris, venēfica, quoniam duplō vīs vendere, aut triplō. Et
centuplō, sī queam: sed fatuōs nōn inveniō. Quid sī liciter tē ipsam? Quantī
aestimās tē? Ut lubet. Quantī mē licēris? Quantī indicās tē? Dīc, quantī tē taxās?
Quantī tē ipsum īnscrībis? Decem scūtātīs. Hui, tantī? Eho, an tū minōris mē
aestimās? Egō ōlim nōn semel plūris in ūnam noctem sum conducta. Crēdō: at
nunc nōn paulō minōris aestimō, quam piscem. Abī in malam rem, gāneō;
tantīdem tē aestimō, quantī tū mē. Quī tē terūnciō ēmerit, nimiō ēmerit. Aut plūris
emar; aut nōn vendar. Sī magnō vēnīre cupis, lārvā tibi opus est: nam rūgae istae
nōn sinunt, ut cārius vendāris. Eī, quī tantī mē nōlit, nōn sum vēnālis. Egō nē
culmō quidem tē ēmerō. Cōnstitī plūris.
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3. Auctiōnī hodiernae interfuī. Ain’ tū? Licitātus sum vectīgālia. Quantī tandem?
Decem mīlibus. Hui, tantī? Nē mīrēris; erant, quī multō plūris licitārentur, paucī,
quī minōris. Cui tandem addicta sunt vectīgālia? Chremētī, uxōris tuae summō et
māximō amīcō. Sed dīvīnā, quantī sunt addicta. Decem. Immō quīndecim. Deus
bone, egō mihi hominem ipsum cum tōtā familiā dīmidiō addictum nōlim. At ille
uxōrem tuam duplō ēmptam cupit.
5.2. Corderius
Corderius proposa aquests dos diàlegs per a ensenyar les formes del locatiu dels
substantius domus i rūs:
Persōnae: Sulpitius, Rogērus [NOTAE]
S.: “Unde tibi māter mīsit litterās?”

F.: “Domī Varrōnis.”

R.: “Rūre; ex vīllā nostrā.”

G.:

“Quod

illīc

erat

tibi

S.: “Quandō rūs profecta est?”

negōtium?”

R.: “Superiōribus diēbus.”

F.: “Pater mē mīserat nūntiātum

[superiōribus: praeteritis]

aliquid.”

S.: “Quid agit rūrī?”

G.: “Ubi es cubitūrus?”

R.: “Cūrat nostra negōtia rūstica.”

F.: “Domī frātris.”
G.: “Quid habēs negōtiī cum frātre

Persōnae: Garbīnus, Furnārius

tuō?”

G.: “Quod est tibi domicilium?”

F.: “Dīxit sorōrī nostrae sē velle

F.: “Paterna domus.”

convenīre mē.”

G.: “Unde nunc venis?”

G.: “In quā domō habitat?”

F.: “Domō.”

F.: “In quādam conductīciā.”

G.: “Ubi prandistī?”

G.: “Eho, nūllamne habet propriam

F.: “Domī.”

domum?”

G.: “Ubi cēnābis?”

F.: “Habet quidem, sed eam locat

F.: “Domī vestrae, ut spērō.”

quibusdam inquilīnīs.”

G.: “Quī scīs?”
F.: “Pater ipse tuus hodiē mē

G.: “Locat igitur domum propriam, et

invītāvit.”

condūcit aliēnam?”

G.: “Ubi illum vīdistī?”

F.: “Scīlicet, ut ex mē audis.”
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5.3. Lluís Vives
Aquest és un divertit diàleg entre companys camí de l’escola extret de les
Exercitātiōnēs linguae Latinae de Lluís Vives, molt populars i llegides a tota
Europa.
EUNTES AD LUDUM LITTERARIUM
Personae: CIRRATUS, PRAETEXTATUS, TITIVILLITIUM, VETULA, PUELLA,
OLUSCULARIA.
via tenenda. Ego haec omnia
Cir. Videtur tibi tempus eundi ad
observo diligenter, quia libens eo.
ludum?
Cir. Puer hic habitat in proximo
Praet. Plane tempus est ut eamus.

scholae. Heus tu Titivillitium, qua itur
ad aedes tuas?

Cir. Non satis teneo viam, credo
esse in illo vico proximo.

Tit. Quid vis? venis a matre tua,
mater mea non est domi, ac ne soror

Praet. Quoties illuc itasti?

quidem: ambae sunt profectae ad
Cir. Ter, aut quater.

Divae Annae.

Praet. Quando coepisti eo itare?

Cir. Quid illic agitur?

Cir. Nudius tertius, ut puto, aut

Tit. Heri fuerunt encaenia:

quartus.

invitavit
casearia

Praet. Quid igitur, an non id satis est

edendum

lac

Tit. Relictus sum hic, ut servem

Praet. Ego vero, vel si semel,

domi: frater meus puerulus abductus

nunquam deinceps aberrarem. Sed

est ab eis illuc: Sed pollicitae sunt

tu vadis invitus, et ambulas lusitans,

mihi, se de reliquiis allaturas partes

nec viam aspicis, nec domos, nec
quae

quaedam

Cir. Et tu cur non es una profectus?

Cir. Non, etiam si eam centies.

signa,

ad

mulier

hodie

coagulatum.

ad noscendam viam?

ulla

eas

1

te

in quasillo.

postea

admoneant, qua sit flectendum, quae

Cir. Quin tu igitur manes domi?
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Tit. Continuo revertar, nunc prodeo

Praet.

Quia

in

templo

audivi

lusum talis com filio hujus cerdonis:

concionatorem

Vultis et vos venire?

mendaces esse filios diaboli, veraces

affirmantem,

Dei.
Cir. Eamus sodes.
Cir. Diaboli vero? apage. Per signum
Praet. Minime vero id quidem.

sanctae Crucis ab inimicis nostris

Cir. Quidni?

libera nos Deus noster.

Praet. Ne vapulemus.

Praet. Non potes liberari, si ludas,
cum est discendum.

Cir. Vah, non memineram.
Cir. Eamus, tu valeto.
Tit. Non vapulabitis.
Tit. Hui, pueri isti non audent
Cir. Qui scis?

paulisper ludere alioqui caedendi.

Tit. Quia magister vester perdidit heri

Praet. Ille est puer perditus, et

ferulam.

evadet scelerosus vir. Sed quomodo
elapsus est nobis? nec rogavimus

Cir. Hem, quomodo nosti?

qua esset via ad ludum, revocemus.
Tit.

Hodie

de

audiebamus

ejus

domo

nostra
Cir. Abeat in malam rem, nolo sit

vociferationem,

mihi rursum incitamento ad lusum:

quaerentis ferulam.

percontabimur ab hac vetula. Mater
Cir. Amabo, ludamus parumper.

nostine

qua

itur

ad

scholam

Philoponi?

Praet. Tu ludito si vis: ego ibo solus.

Vet. Juxta eam scholam habitavi ego

Cir. Ne me apud praeceptorem

sex annis, e regione peperi filium

quaeso deferas: dic me detineri domi

natu maximum, et filias duas: transite

a patre.

plateam hanc Villae-rasae, inde est
angiportus,

Praet. Vis mentiri me?

tum

platea

Domini

Veterani, hinc flectite ad dexteram,
Cir. Quidni, propter sodalem.

tum ad sinistram; ibi percontamini,
non procul abest schola.
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Cir. Vah, non poterimus omnia

Cir. Quia momordit me illic canis ex

retinere.

domo pistoris: quin et volumus te
comitari ad forum.

Vet. Theresula, deduc istos ad ludum
Philoponi: nam mater hujus est, quae

The. Revertens faciam iter per

dabat nobis linum pectendum et

macellum;

nendum.

absumus, et emam quae sum iussa,

nam

procul

adhuc

postquam reliquero vos in ludo.
The. Quid malum Philoponi? quid
hominis est hic Philoponus? quasi

Cir. Nos cupimus videre quanti emas

ego norim: loquerisne de illo, qui

cerasa.

resuit

calceos

iuxta

cauponam
The. Nummis senis emimus in libras

viridem? an de praecone in vico

singulas: sed quid ad te?

Gigantis, qui alit equos meritorios?

Cir. Quia soror iussit me hodie mane

Vet. Sat scio, nunquam tu nosti ea

sciscitari, et est illic vetula quaedam

quae sunt opus, sed ea quae ad rem

oluscularia, de qua si emeris, scio

nihil faciunt. Inertissima: Philoponus

eam et vendituram minoris quam

est ludimagister ille senex, procerus,

alias, et daturam nobis vel cerasa

lusciosus, e conspectu aedium, quas

aliqua, vel thyrsum lactucae; nam

olim habitavimus.

filia ejus ministravit aliquando matri,
The. Ah, jam redit in memoriam.

et sorori meae.

Vet. In reditu transi per macellum, et

The. Ne dispendium hoc viae constet

eme acetarium, et raphanum, et

vobis flagris aliquot.

cerasa: cape fiscellam.
Cir.
Cir. Duc nos etiam per forum

Minime

vero:

nam

satis

veniemus tempori.

olitorium.
The.
The. Hac ibitis brevius.

Eamus,

deambulavero,

quae

tantulum
misera

consumor sedendo domi totos dies.
Cir. Nolumus istac ire.
Praet. Quid facis? An tantum sedes
The. Qui sic?

otiosa?
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The. Otiosa vero? Minime certe id

Olus.

quidem, neo, conglobo, glomero,

impudenticule, has sordes sentient

texo:

genae tuae.

putas

vetulam

nostram

Nisi

procul

hinc

abis,

passuram, ut otier? Festos dies
Cir. Quomodo sentient meae genae,

exsecratur, in quibus est cessandum.

quum tu habeas in tuis manibus?
Praet. Festi dies num non sunt sacri?
Olus. Redde cerasa, furuncule.

Quomodo ergo execratur illa rem
sacram? Vult ne ipsa execrari quod

Cir. Sumo exemplum: nam volo

est sacrum constitutum?

emere.

The.

Censen

me

didicisse

Olus. Eme igitur.

Geometriam, ut haec possim vobis
edisserere?

Cir. Si placuerint, quanti?

Cir. Quid rei est geometria?

Olus. Numo libram.

Praet. Ego nescio, nos habebamus

Cir. Ah, acerba sunt: tu anus

vicinam, quae vocabatur Geometra,

venefica, vendis hic populo cerasa

haec semper vel erat ipsa in Templo

strangulatoria.

cum Presbyteris, vel Presbyteri domi

The. Abeamus hinc ad ludum: nam

ejus cum illa, itaque erat, ut ferebant,

vos argutiis vestris intricaretis me, et

sapientissima: sed ventum est in

detineretis diu. Jam, ut puto, mea

forum olitorium: ubi est tandem

vetula furit (emendatio) domi, ob

vestra vetula?

moram meam. Hoc est ostium,
pulsate.

Cir. Id ego circumspiciebam: sed
eme ab hac ea lege, ut aliquid det

1 Heri fuerunt encaeniae. Encaniae,

nobis corollarii. Heus amita, puella

orum,

haec emet de te cerasa, si aliquot

festum,

vel

dedicatio

cujuscunque rei, ut inquit Suidas; aut

nobis donaveris.

cum res, qualisqunque sit, innovatur;

Olus. Nihil mihi donatur, omnia

et usus olim habebat hoc verbum, ut

venduntur.

si

quis

nova

tunica

indueretur,

encaeniare diceretur. Auctor est D.
Cir. Nec sordes istae donantur tibi,
quas habes in manibus et collo?
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ANNEX 6: PALAESTRA LATINA

La revista Palaestra Latina va ser fundada l’any 1930 pel claretià Manel Jové i
continuada per Josep Maria Mir. En aquest enllaç es poden consultar tots els
números disponibles.
http://www.culturaclasica.com/palaestralatina
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ANNEX 7: PROPOSTES ACTUALS
CVRSVS LINGVAE LATINAE
CORAM
EUROPA
Addisco, tots els nivells, tot l’any, curs regular (Hilversum, Països Baixos)
https://www.addisco.nl/

Ancient Language Institute, tots els nivells, tot l’any, curs regular (Moscou,
Rússia) https://ancientlanguage.com/

Athena Nova, nivell intermedi, durant la tardor, curs regular (Milà o Bèrgam,
Itàlia) https://www.athenanova.it/corsi/corso-latino-intermedio-i1/
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Collegium Latinitatis es va fundar amb l’objectiu de promoure i divulgar l’ús
del llatí, llengua vehicular de l’enorme herència que l’Antiguitat ens ha llegat
(València, Espanya) https://collegiumlatinitatis.com/

GrecoLatinoVivo, principiant, durant la tardor, curs regular (Florència, Itàlia)
https://grecolatinovivo.it/firenze/dettagli-corso-298-latino-a1-principianti.htm

GrecoLatinoVivo, principiant, durant la tardor, curs regular (Milà, Itàlia)
https://grecolatinovivo.it/milano/dettagli-corso-300-latino-a1-principianti.htm
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GrecoLatinoVivo, principiant, durant la tardor, curs regular (Bolonya, Itàlia)
https://grecolatinovivo.it/bologna/dettagli-corso-301-latino-a1-principianti.htm

GrecoLatinoVivo, principiant, durant la tardor, curs regular (Pisa, Itàlia)
https://grecolatinovivo.it/pisa/dettagli-corso-307-latino-a1-principianti.htm

Работилница за знание (Officina doctrinae), principiants, durant la
tardor, curs regular (Sofia, Bulgària)
https://www.rabotilnicazaznanie.com/
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Vivarium Novum, tots els nivells, tot l’any, curs regular (Roma, Itàlia)
https://www.vivariumnovum.net/en

ORIENT MITJÀ
Polis institute, tots els nivells, tot l’any, curs regular (Jerusalem, Israel)
https://www.polisjerusalem.org/

SUD-AMÈRICA
Novum Collegium Latinum, tots els nivells, tot l’any, curs regular
(Buenos Aires, Argentina) https://novumcollegiumlatinum.webnode.es/
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PER RETE

Athena Nova, principiants, durant la tardor
https://www.athenanova.it/corsi/corso-greco-antico-principianti-p1/

Classics at Home, tots els nivells, tot l’any
https://classicsathome.com/lessons/

Paideia Institute, tots els nivells, tot l’any
https://www.paideiainstitute.org/online_classes
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Schola Latina, tots els nivells, tot l’any
https://scholalatina.it/

Schola Latina Europaea & Universalis, principiants, tot l’any
http://avitus.alcuinus.net/schola_latina/

Vivavoce Classics, principiants, tot l’any
https://www.vivavoceclassics.com/
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SCHOLAE AESTIVAE
Schola Aestiva Posnaniensis, tots els nivells, curs regular (Poznan, Polònia)
https://scholaaestivaposnaniensis.wordpress.com/

Addisco, Scholae Aestivae Latinitatis Vivae, tots els nivells, curs regular
(Hilversum, Països Baixos)
https://www.addisco.nl/

CAELUM Cursus Aestivus Latinitatis Vivae Matritensis, tots els nivells,curs
regular (Madrid, Espanya) http://www.culturaclasica.com/caelum
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Dickinson College, Conventiculum Dickinsoniense, tots els nivells, curs
regular (Carlisle, PA, USA)
http://blogs.dickinson.edu/dcc/2018/09/30/conventiculum-dickinsoniense2019/

Conventiculum Lexintoniense, tots els nivells, curs regular (Lexington,
Kentucky, USA) https://www.conventiculum.com/

Calvin College, Tusculum Michiganiense, principiants, curs regular (Grand
Rapids, USA) http://www.latinperdiem.com/tusculum19/
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Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, Colloquia Latina, tots els
nivells, curs regular (Barcelona, Espanya)
http://circuluslatinusbarcinonensis.blogspot.com/

SALVI, Rusticatio Australiana, nivell intermedi, curs regular (Kangaroo
Valley, Australia) https://latin.org/wordpress/rusticatio-australiana-2019/

SALVI, Rusticatio Tironum, nivell intermedi, curs regular (Charles Town,
West Virginia, USA) http://latin.org/wordpress/rusticatio-tironum/
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SALVI, Rusticatio Omnibus, nivell intermedi, curs regular (Charles Town,
West Virginia, USA) http://latin.org/wordpress/rusticatio-omnibus/

Schola Latina, nivell avançat, (Montella, Italia) https://scholalatina.it/scholaeaestivae-in-italia/

Septimana Latina Europaea, tots els nivells, curs regular (Amoneburg/
Freising, Alemanya) https://www.facebook.com/SeptimanaLatina/
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Societas Latina, Seminarium Ottiliense, tots els nivells, curs regular (St.
Ottilien/ Bavaria, Alemanya) http://www.voxlatina.uni-saarland.de/

Societas Latina, Seminarium Theulegiense, tots els nivells, curs regular
(Tholey/ Saarland, Alemanya) http://www.voxlatina.uni-saarland.de/

University College London, Sermonis Latini Peritia atque Doctrina, nivell
avançat, curs regular (Londres, Anglaterra
)https://www.ucl.ac.uk/drupal/site_prospective-students_summerschool/sites/prospective-students_summer-school/files/latin-usage.pdf
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University College London, De Europae Britanniae Litteris Latinis, nivell
avançat, curs regular (Londres, Anglaterra)
https://www.ucl.ac.uk/drupal/site_prospective-students_summerschool/sites/prospective-students_summer-school/files/latin-literature.pdf

University College Cork, principiants, curs regular (Cork, Irlanda)
https://www.ucc.ie/en/cnls/scholalatina/

University of Massachussets Boston, Conventiculum Bostoniense, tots els
nivells, curs regular (Boston, USA)
https://sites.google.com/site/conventiculumbostoniense/home
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Vivarium Novum Academy, tots els nivells, curs regular (Roma, Itàlia)
https://vivariumnovum.net/en/summer

LATINE LOQVENTES
Alexander Veronensis. Podcasts sobre l’ensenyança del llatí i el grec en llatí,
encara que poden ser molt variats, mentre condueix cap a la seva feina
https://www.spreaker.com/show/sermones-raedarii
https://www.youtube.com/user/Alessandroconti399
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Collogium Latinitatis, associació de València, que vol restablir un diàleg
fructífer amb els autors llatins per aprendre d’ells sobre l’estudi i la
naturalesa humana.
https://www.youtube.com/channel/UCjwB2RSG7f08ewYrEed3Kyg/featured

Divus Magister Craft. És un professor molt creatiu que utilitza Minecraft per
ensenyar als estudiants aspectes sobre el món clàssic, tot en veu en off i en
llatí. https://www.youtube.com/channel/UCTtKmPD0_Qo9Uy932ZGKFhA
https://www.magistercraft.com/
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In foro romano, dues amigues que parlen en llatí de qualsevol cosa
https://www.spreaker.com/show/in-foro-romano
https://www.youtube.com/channel/UCu26iZQTTYYmW_3rO5g4toQ

Justin Slocum Bailey, ens proporciona consells d’atenció plena i tècniques
d’ensenyament i aprenentatge https://www.youtube.com/user/sargewam
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Laborintus Litterarum, recitació de les Fabulae Faciles de Ritchie
https://www.youtube.com/channel/UCbdnP-Jg8yfW9ITzTrzsKEA/featured

Latinitium, vídeos en llatí sobre una gran varietat de temes, que van des
d’expressions idiomàtiques i literatura a altres qüestions aleatòries, així com
consells per aprendre llatí.
https://www.youtube.com/c/Latinitium/about
https://www.latinitium.com/podcast

43

Legio XIII. Podcast en llatí en el qual conversen Iulius Craft i Amadeus
Ranierius https://www.podomatic.com/podcasts/legioxiii
https://www.youtube.com/LegioXIII

Musa pedestris, podcasts on es parla de literatura anglesa i poesia en llatí
https://www.listennotes.com/podcasts/musa-pedestris-musa-pedestrisYNigXqnGkCR/ https://www.youtube.com/c/MusaPedestris/about
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Philosophia Perennis, sèrie de xerrades de qüestions variades en llatí, editat
per Patricio Owens i Thoma Keeline.
https://www.podomatic.com/podcasts/philologiaperennis

Quomodo dicitur?, podcast tot en llatí, de temàtica variada i relacionada amb
la vida quotidiana.
https://www.youtube.com/channel/UCbE05jFFX10KxPcRi2fM1xQ/videos
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Satura Lanx. Podcast en llatí per a principiants. Conté la sèrie Litterae
Latinae Simplices, sobre literatura llatina.
https://anchor.fm/satura-lanx
https://www.youtube.com/channel/UCJCYCaXUERhY93xEWC8Cojw

Scorpio Martianus, crea vídeos i contingut educatiu per a persones a qui els
agrada parlar i escoltar llatí.
https://www.youtube.com/user/ScorpioMartianus
http://www.scorpiomartianus.com/
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CIRCULI LATINI
Els Circuli Latini són grups de persones d’arreu del món que s’han anat
constituint en els darrers anys i que es troben periòdicament per parlar en
llatí http://www.latinitatis.com/vita/circuli.htm
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EPHEMERIDES, NUNTII RADIOPHONICI ET COMMENTARII
Ephemeris. El primer diari completament escrit en llengua llatina, en el qual
no només hi ha les principals notícies internacionals, sinó també poemes,
assajos, contes i molts altres textos en llatí http://ephemeris.alcuinus.net/

Nuntii Latini
https://nuntiilatini.com/
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Nuntii Latini Radiophonicae Finnicae Generalis
https://areena.yle.fi/audio/1-1931339

Vatican News, les noticies del vaticà que son transmeses en llatí
https://www.vaticannews.va/en.html

Nuntii Latini Bremenses
https://www.radiobremen.de/podcasts/latein/
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Revista Adulescens, dificultat mínima.
www.elimagazines.com

Revista Iuvenis, major dificultat.
www.elimagazines.com
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FABVLAE ROMANENSES
Ancient Language, Latin Bookshop
https://ancientlanguage.com/latin-bookshop/

Latinitium
https://www.latinitium.com/store

Latin Novella Database (LNDB)
https://latinnovelladatabase.blogspot.com/
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MVSICA
Alexander Veronensis, Carmina Latina per se Illustrata
http://www.alexanderveronensis.com/p/carmina.html

Tyrtarion
https://tyrtarion.net/
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AVDIOLIBRI
Edizioni Accademia Vivarium Novum
https://vivariumnovum.it/risorse-didattiche/propria-formazione/audiolibri

Luke Ranieri Audiobooks
https://luke-ranieri.myshopify.com/collections/frontpage/latine
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ANNEX 8: CANÇONS I LLEGENDA DE SANT JORDI

Podeu escoltar les cançons i la llegenda interpretades en llatí en aquest enllaç:
https://sites.google.com/view/vivatlingualatina/annex-8-can%C3%A7ons-illegenda-de-sant-jordi
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ANNEX 9: ENTREVISTES
Podeu llegir les entrevistes a Roberto Carfagni i a Emilio Canales en aquest
enllaç:
https://sites.google.com/view/vivatlingualatina/annex-9-entrevistes
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