
HISTÒRIA DE LA LLENGUA
1. L'indoeuropeu i els principals grups de llengües indoeuropees

Indoeuropeu és un terme emprat convencionalment per designar una llengua parlada a la fi
del Neolític i al començament de l'edat del bronze entre les estepes de la Rússia europea i les de
l'Àsia Central, que amb el pas del temps es va estendre gairebé per tota Europa cap a Occident, i
fins a l'Índia cap a Orient. Aquest fet obeeix a les migracions que durant mil·lennis tingueren lloc
per raons de canvis climàtics i per motius socioeconòmics.

Aquesta llengua també ha estat anomenada ari pels anglesos i indogermànic pels alemanys,
tot i que no ha existit mai una suposada raça indoeuropea o ària. El fet que aquesta raça mítica hagi
estat usada alguna vegada amb finalitats polítiques no respon a cap base de caràcter científic, ni
arqueològic, ni lingüístic.

De l'indoeuropeu, no en tenim cap testimoni escrit. Tanmateix, l'any 1813, el lingüista Franz
Bopp publicà una obra en la qual comparava el sistema verbal del sànscrit, el del persa i el del
germànic. No gaire temps més tard, els neogramàtics posaren en evidència les correspondències
morfosintàctiques i lèxiques entre la majoria de les llengües que es parlaven o s'havien parlat a
gairebé tota Europa i en una part considerable d'Àsia. D'aquesta manera hem arribat a conèixer, en
gran part, l'estructura gramatical de l'indoeuropeu, i també el seu vocabulari. 

Com a exemple, vegem la comparació d'uns mots en algunes llengües indoeuropees: 
grec llatí anglès alemany indoeuropeu

patér pater father Vater * patér

kyon canis hound Hund * kuon-

pléo pluere fleet Flut * pleu-

fráter frater brother Bruder * bhrater-

podós pes, pedis foot Fuss * ped-

odóntos dens, dentis tooth Zahn * (e)dent-

Així,  s'ha  demostrat  que  la  majoria  de  les  llengües  d'Europa  (tret  del  basc,  el  finès,  l'estonià,
l'hongarès i les llengües caucàsiques) i del sud-oest d'Àsia i de l'Índia formen una gran família
lingüística, derivada de l'indoeuropeu, la qual comprèn diversos grups: 



Vés anotant en el lloc correcte del quadre les llengües que tens aquí: tocari, sànscrit, avèstic, hitita,
islandès,  hindi,  llengües  de  l'Índia,  rus,  osc,  lituà,  persa,  parlars  gitanos,  armeni,  umbre,  letó,
escocès,  llatí,  anglès,  ucraïnès,  noruec,  català,  bielorús,  sard,  suec,  provençal  o occità,  polonès,
gal·lès,  romanx o retoromànic,  txec,  romanès, eslovac,  galaic-portuguès,  eslovè,  francès,  búlgar,
serbi, italià, bretó, croat, castellà, macedoni, danès, neerlandès, alemany i irlandès. 



Indica, en cada sèrie, el nom de la llengua que, per la seva filiació o la seva inexistència, no s'adiu 
amb la resta del seu grup. Justifica la teva tria:

a. islandès, anglès, alemany, irlandès

b. català, basc, castellà, romanès

c. llatí, etrusc, osc, umbre

d. occità, francès, italià, grec

e. gal·lès, bretó, islandès, escocès

f. català, romanès, suís, italià

g. belga, francès, retoromànic, occità

h. noruec, austríac, anglès, danès

i. francès, sard, sicilià, romanès

j. basc, finès, hongarès, romanès

2. Àmbit de la llengua llatina, etapes i 
registres

El  llatí  és  una  llengua  itàlica  parlada
originàriament a Roma i al Laci, i estesa després als
territoris de l'Imperi Romà. 

Els  testimonis  més  antics  que  ens  n'han
quedat són unes inscripcions del segle VI aC. 
[...]IEISTETERAIPOPLIOSIOVALESIOSIO 
SVODALESMAMARTEI.

Al segle III aC, la gent que parlava llatí havia
sotmès  tota  la  península  Itàlica.  A partir  d'aquest
moment,  s'inicià  la  progressiva  desaparició  dels
dialectes celtes del nord d'Itàlia, de la llengua etrusca
(no  indoeuropea)  i,  també,  de  les  altres  llengües
itàliques: l'osc i l'umbre.

Al segle I aC, gràcies a la tasca acurada dels escriptors, el llatí s'havia convertit en una
llengua caracteritzada pel rigor, la puresa i la precisió del seu ús.

Al segle I dC, els romans havien sotmès gairebé tots els pobles de la Mediterrània, i a tot
arreu  -llevat  de  Grècia  i  dels  antics  regnes  hel·lenístics-  havien  iniciat  un  procés  d'aculturació
superposant la seva llengua a les llengües pròpies. 

En l'alta edat mitjana, el llatí fou la llengua vehicular de l'Europa occidental fins a l'aparició
de la consciència que la llengua escrita i la llengua parlada constituïen dues entitats lingüístiques
diferenciades. 



Seinor, nostre Seinor dix aquesta paraula per semblant, et el esposa per si el ex. Aquel qui ix
seminar la sua sement, e dementre que semenava, la sua sement cadeg prob de la via e fo calzigad,
e'ls  ocels  del  ciel  mengaren  aquela  sement.  Aquest  seminador  dix  nostre  Seinor  que  son  los
maestres  de  sent'esglesia,  [la  sement  e]  la  predicació  de  Iesu  Crist.  Los  auzels  del  cel  que
mengaren aquela son los diables qui tolen la paraula de Deu de coratge d'om per mal e peccatz e
per males obres. 

Homilies d'Organyà (S.XII-XIII)

2.1. Punt de vista diacrònic de la llengua llatina
Si tenim en compte que totes les llengües evolucionen al llarg del temps, direm que el llatí

ha tingut les variants diacròniques següents:
. Llatí arcaic (S. VI-II aC)
. Llatí clàssic (S. I aC – any 14 dC)
. Llatí postclàssic (any 14 dC – S. II dC)
. Llatí tardà (S. III-VII dC)
. Llatí medieval (S. VIII-XIV)
. Llatí humanístic (S. XV-XVIII)
. Neollatí (S. XIX -    )

Appendix Probi

L'Appendix Probi és un text del segle III d.C. redactat per Valeri Probus. Es tracta d'una
llista d'errors comuns en el llatí escrit de l'època, que ens permeten fer una ullada a la situació real
del llatí en aquell moment. Per exemple, PASSIM NON PASSI o NVMQVAM NON NVMQVA
ens informen que la -m de final de paraula ja ha esdevingut muda.

Aquí us n'oferim una breu selecció:

speculum non speclum masculus non masclus
vetulus non veclus articulus non articlus
angulus non anglus columna non colomna
pecten non pectinis formica non furmica
pauper mulier non paupera mulier calida non calda
frigida non fricda vinea non vinia
tristis non tristus alveus non albeus
ansa non asa auris non oricla
facies non faces oculus non oclus
aqua non acqua tabula non tabla
vico capitis Africae non vico caput Africae stabulum non stablum
mensa non mesa terraemotus non terrimotium
passer non passar socrus non socra
rivus non rius Februarius non Febrarius

Traduït i adadpat de Wikipedia, the free encyclopedia



Xaverius Circuli amicis amicabusque s.p.d.

Ultima sessione, cum plerique nostrum occupationibus obruti simus neque lustratio satis parata videretur,
constituimus proximum conventum paulum differre, qui habebitur die 21º mensis Maii. 

Itaque de Lustratione Barcinonensi quoque agendum fuit. Proposuimus eam in diem 13um mensis Junii
differre. Cum nonnulli abfuistis, aperite, quaeso, sententiam vestram de lustratione differenda. 

Ceterum, ut   in Circuli  pagina videre potestis,  Aloisia nostra  locuta est  de Latinitate  viva in colloquio
televisifico (date veniam), id inspiciatis vobis suadeo. Multa dicit de labore et de finibus nostris.

Valete omnes in proximum

2.2. Punt de vista sincrònic de la llengua llatina
Si ens fixem en la diversitat de registres que té qualsevol llengua en situació de normalitat,

podrem distingir varietats coexistents en un mateix moment històric segons la classe social de les
persones que la parlen o segons la funció lingüística d'un mateix parlant. 

En la llengua llatina se solen establir les distincions següents:
.  sermo urbanus – el registre lingüístic culte, que suposa un ús molt acurat de la llengua,

tant en l'àmbit escrit com en l'oral. Està representat bàsicament per les grans obres literàries.
.  sermo familiaris – comporta un ús culte de la llengua amb la incorporació d'elements

propis de la parla popular; per tant, presenta un ús menys acurat de la gramàtica. Trobem aquest
registre en els textos epistolars que s'han conservat. 

C. PLINIVS CANINIO RVFO SVO S(alutem dat).

Modo nuntiatus est Silius Italicus in Neopolitano suo inedia  finisse uitam. Causa mortis ualetudo.

Erat illi natus insanabilis clauus3, cuius taedio ad mortem inreuocabili constantia decurrit, usque

ad  supremum  diem  beatus  et  felix.  Fuit  inter  principes  ciuitatis  sine  potentia,  sine  inuidia:

salutabatur,  colebatur,  multumque  in  lectulo  iacens  doctissimis  sermonibus  dies  transigebat.

Scribebat carmina maiore cura quam ingenio. Plures uillas possidebat. Multum ubique librorum,

multum statuarum, multum imaginum, quas non modo habebat uerum etiam uenerabat, Vergilii

ante omnes, cuius natalem religiosius quam suum celebrabat, Neapoli maxime, ubi monimentum

eius adire ut templum solebat.

In hac tranquillitate annum quintum et septuagesimum excessit,  delicato magis corpore quam

infirmo. Vale.

                                                                 PLINI, Cartes, 3, 7, 1-9

. sermo vulgaris – el registre que reflectia l'ús espontani, fàcil i popular. És el més dinàmic i
canviant de la llengua, ja que escapava del rigor de les normes gramaticals. Pel que fa al lèxic, es
caracteritza  per  la  creació  de  termes  i  girs  nous.  El  trobem,  sobretot,  recollit  al  Corpus
Inscriptionum Latinarum (CIL). 

D'aquest darrer registre deriven les llengües romàniques o neollatines.

https://www.youtube.com/watch?v=RSztZYfKs54
https://www.youtube.com/watch?v=RSztZYfKs54


3. El català en el marc de les llengües romàniques

Les llengües romàniques parlades actualment són modalitats diverses del llatí vulgar. El llatí
popular, parlat a tota la Romània, va evolucionar tant pel contacte amb les llengües dels diferents
pobles conquerits pels romans (substrat; p.e., l'iber) com per l'aparició de trets lingüístics introduïts
per altres pobles que s'hi sobreposaren sense substituir la llengua (superstrat; p.e., l'àrab).

Cal tenir present que, paral·lelament al naixement de les llengües romàniques i a la seva
posterior eclosió a les escoles, es continuà usant i aprenent el llatí medieval. Així doncs, durant
molts segles el català convisqué amb el llatí.

Llegeix aquest text i tot seguit situa en el mapa de la pàgina següent les llengües romàniques que

hi són citades:

"Rep  el  nom  de  Romània  el  conjunt  de  països  que  constituïren  l´Imperi  Romà;  la  Romània

lingüística comprèn les llengües i dialectes que deriven del llatí que s´imposà en aquells països,

llengües que per això mateix es coneixen amb els noms de romàniques o neollatines. Ja en la

mateixa època decadent de l´Imperi s´insinuaven fragmentacions dintre la vasta unitat lingüística

llatina, per tendències evolutives esporàdiques (naturalment no coincidents en tot el domini), per

pressió de les primitives llengües indígenes, de vegades només parcialment substituïdes pel llatí,

etc.;  però l´organització administrativa imperial hi  actuava de fre contra aquests conats d'es-

cissió. Només quan es desmembrà l´entitat estatal romana, a darreries del segle V, restaren en

llibertat  totes  les  tendències  i  pressions  cohibides  abans,  circumstància  que  determinà  la

formació, durant els segles VI al IX, d´una sèrie de llengües que, pel fet de procedir bàsicament

del llatí, s'integren en aquest conjunt orgànic de la Romània.

Enumerades a grans trets, les llengües romàniques, considerades com a tals pels lingüistes, són

avui  les  nou  següents:  el portuguès,  l´espanyol o  castellà,  el  català,  que  corresponen

geogràficament a la Península Ibèrica, tot i que els dos primers s´estenen fora del continent, i el

català es parla al Rosselló (políticament francès) a l´Alguer (a Sardenya, de sobirania italiana);

el provençal i el francès, que corresponen a França, encara que estesos també fins a Bèlgica, oest

de Suïssa i una petita llenca del nord-oest d´Itàlia; el sard, parlat a la major part de la Sardenya;

el reto-romànic, en el cantó suís dels Grisons i principalment a Bozen i Friül; l'italià, que és parlat

a Itàlia, Sicília, Còrsega, part de Sardenya i sud de Suïssa; finalment el romanès, que correspon a

Romania, a petites zones dels estats circumdants i d´altres enclavades en altres més allunyats". 

BADIA I MARGARIT, A.M., Gramàtica històrica catalana, pàg. 3



Subratlla en cada sèrie el mot “intrús” i justifica la teva tria:

a. català, castellà, francès, andorrà

b. retoromànic, romanès, italià, suís

c. aranès, provençal, occità, austríac

d. retoromànic, sard, català, sicilià

e. portuguès, belga, provençal, romanès

4.  Com han arribat els mots llatins al català
El nucli fonamental del nostre lèxic procedeix del de la llengua llatina. Quan comparem els

nostres mots amb els del llatí trobem fonamentalment dues menes de paraules: les que s’assemblen

molt als mots llatins i les que han sofert algunes lleugeres transformacions.  Aquest darrer grup és el

que constitueix el  grup denominat  mots patrimonials o hereditaris,  és a dir,  aquells mots que

procedeixen del llatí parlat generació rere generació i que foren transformats en virtut d´unes lleis

fonètiques fixes, els quals conformen la característica pròpia del nostre idioma diferenciat de les

altres llengües de la Romània.  A més d´aquesta formació popular de mots catalans hi ha un altre

conjunt important de paraules que procedeixen del llatí per via erudita o sàvia. Es tracta dels mots

manllevats o  cultes que  a  partir  de  l´Edat  Mitjana  començaren  a  ser  introduïts  pels  lletrats,

acostumats a l´ús del llatí, per tal d´expressar idees i maneres de dir que la llengua popular no tenia.

Aquests mots manllevats són adaptats al català sense més alteracions que les imprescindibles per tal



d´evitar  que  semblin  mots  estrangers  i  tenen com  a  característica  primordial  que en  totes  les

llengües de cultura són molt semblants.

De vegades d´un sol mot llatí conservem dos mots catalans que tenen un significat i un

significant diferent. De la paraula llatina  directu(m) tenim el mot català patrimonial  dret  i el mot

manllevat directe.

Tenint en compte aquesta classificació, escriviu al costat del mot llatí les paraules catalanes

manllevades i les cultes en la columna corresponent:

cobla, càtedra, anyal, article, canònic, espatlla, rodó, viàtic, estricte, colgar, còpula, viatge, estret,

collocar, artell, cadira, canonge, espàtula, anual, rotund.

mots llatins mots patrimonials mots cultes

rotundu(m) ______________  _____________

annuale(m) ______________ _____________

spatula(m) ______________ _____________

articulu(m) ______________ _____________

canonicu(m) ______________ _____________

cathedra(m) ______________ _____________

strictu(m) ______________ _____________

collocare ______________ _____________

copula(m) ______________ _____________

uiaticu(m) ______________  _____________

LLATÍ CASTELLÀ GALLEC CATALÀ FRANCÈS ITALIÀ ROMANÈS

arbore árbol árbore arbre arbre albero arbure

aqua agua auga aigua eau acqua apă

clave llave chave clau clé chiave cheie

dece diez dez deu dix dieci zece

oculo ojo ollo ull oeil occhio ochi

lacte leche leite llet lait latte lapte


