
EL SISTEMA EDUCATIU

A finals de la República, per influència grega, s'instal·là a Roma un tipus d'educació que
comprenia tres graus successius d'ensenyament: 

- L'ensenyament primari, impartit al LUDUS LITTERARIUS -entre
els set i els onze anys- era elemental: llegir, escriure -primer les majúscules,
després les cursives o minúscules- i les quatre regles bàsiques de càlcul, ja
fos amb els dits o amb pedretes (calculi), o amb l'àbac. La metodologia es
basava en la memòria i la imitació.

Als  ludi  litterarii  hi  podem  veure  un  reflex  de  la  realitat  soci-
econòmica: hi havia famílies que formaven joves esclaus i lliberts per a que
donessin una educació privada als seus fills; d'altres portaven els seus fills
acompanyats  d'un esclau  que  rebia  el  nom de  paedagogus;  i  la  majoria
enviava els seus fills a les escoles col·lectives, on es dividien en  classes
segons el nivells d'aprenentatge en què es trobessin. 

En el món romà eren ocupacions nobles l'agricultura, l'oratòria, no pas la pedagogia. Els
litteratores no gaudien de cap mena de consideració social, i en molts casos no tenien altra autoritat
sobre els seus alumnes que la de la fèrula. El sou era baix, uns vuit asos per alumne i mes (Horaci,
Sàtira, 1). Per a fer-nos una idea, diguem que per troballes arqueològiques fetes a Pompeia, sabem
que amb aquesta quantitat es podia comprar formatge i vi per a uns pocs dies, o que el jornal d'un
obrer era d'uns deu asos al dia. Per a poder viure, doncs, un litterator havia de tenir un gran nombre
d'alumnes i explica Diògenes Laerci que en algunes escoles hi havia més estàtues que alumnes. 

Només coneixem un mestre que arribés a ser ric i famós, Quintilià (Calagurris cap a 30-cap
a 95), que, a més, teoritza sobre la seva feina a Les institucions oratòries. Foren alumnes seus Tàcit 





- L'ensenyament secundari, impartit a la  SCHOLA
GRAMMATICI,  consistia  bàsicament  en  l'estudi  de  la
literatura i de la gramàtica. Els textos escollits, una vegada
llegits pel professor, eren repetits pels alumnes i, després,
comentats.  Segons  quin  fos  el  contingut  dels  textos,
s'ensenyaven  també  nocions  d'història,  de  geografia,
d'astronomia i d'altres matèries. Paral·lelament, s'estudiava
la gramàtica, dividida en fonètica, morfologia i sintaxi.

- L'ensenyament superior, impartit a la  SCHOLA RETHORIS, consistia en
l'estudi de la retòrica, mitjançant la qual l'alumne aprenia a elaborar i presentar un
discurs.

Se solia complementar amb una ampliació d'estudis a Grècia. 

No era gens habitual que les noies passessin de l'escola primària, tot i que
algunes -de bona família- continuaven l'educació a casa i han passat a la història
com a persones molt cultes: per exemple Cornèlia, la filla d'Escipió l'Africà, o
Sulpícia, una poetessa elegíaca. 

En el segle III dC, l'emperador Dioclecià va promulgar un decret en què, entre altres coses, es
fixaven  els  salaris  dels  ensenyants.  Fes  correspondre  el  nom llatí  amb què són anomenats  els
mestres i la tasca a la qual es dedicaven: 

a. magister litterarum 1. Mestre que ensenyava les quatre regles
b. architectus magister 2. Mestre de taquigrafia
c. grammaticus latinus 3. Mestre de geometria
d. geometra 4. Mestre d'arquitectura
e. orator 5. Mestre de cal·ligrafia
f. calculator 6. Mestre que ensenyava a llegir i escriure
g. librarius 7. Mestre de retòrica i d'oratòria
h. notarius 8. Mestre de literatura i de gramàtica llatines

    a -     b -     c -     d -
e - f - g - h -



Aquí teniu l'alfabet en cursiva, d'on deriven les nostres minúscules (les majúscules eren les litterae
quadratae): 

Apunts elaborats amb materials d'una xerrada de Carles Alcoy a Tarraco Viva 2013, Llatí 1 (Ed.
Castellnou) i http://maclama.blogspot.com.es/2006/03/paedagogus-litterator-y-otros.html

http://maclama.blogspot.com.es/2006/03/paedagogus-litterator-y-otros.html

