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Textos per a traduir

Fīlius mercātōris (cap. I–XX)

Mīciō est mercātor quī Ōstiae prope portum habitat. Vir dīves est, quī mercēs suās, quae ex
terrīs aliēnīs advehuntur, magnō pretiō in Italiā vēndit. Fīlius Mīciōnis, cui nōmen est Marīnus, iam
adulēscēns est septendecim annōrum. Marīnus puer apud magistrum suum optimus discipulus erat,
quī nōn modo litterās et numerōs bene discēbat, sed etiam ipse per sē librōs legēbat.

Mercātor sīc fīliō suō loquitur: “Ab hōc annō puer nōn es, Marīne. Volō tēcum loquī dē
tempore futūrō. Vīsne mercātor esse ut pater tuus? an nauta?”

Marīnus respondet:  “Ego nec mercātor nec nauta esse volō,  nam nōn sōlum nautae,  sed
etiam mercātōrēs nāvigāre dēbent, ac multae nāvēs cum mercibus in flūctūs merguntur. Tempestātēs
et mare turbidum metuō. Sed nōlō domī manēre. In Graeciam ībō, quia litterās Graecās ac linguam
Graecam discere volō. Doctus erō ut magister meus, nec sōlum librōs Latīnōs, sed etiam librōs
Graecōs legam. In Graeciā virōs doctōs audīre poterō ac multās rēs ab optimīs magistrīs discere.
Vīsne mē tēcum in Graeciam dūcere?”

Verba fīliī patrem nōn dēlectant, nam is putābat fīlium suum velle mercātōrem esse. Nec
tamen  adulēscentem  tam  prūdentem  domī  tenēre  vult,  itaque  fīliō  “Gaudeō”  inquit  “quod  vīs
mēcum in Graeciam īre,  quamquam mercātor  esse nōn vīs.  Bene intellegō tē,  ut  adulēscentem
prūdentem, plūra discere velle in Graeciā apud magistrōs doctissimōs. Sed nāvigāre necesse est, sī
in Graeciam īre volumus, et tū dīcis ‘tē mare metuere neque nāvigāre velle’!”

Marīnus: “Sī bonam nāvem et gubernātōrem prūdentem habēbimus ac ventum secundum,
sine metū tēcum nāvigābō, pater.”

Septimō diē post hoc colloquium, ventō secundō atque caelō serēnō, Mīciō cum Marīnō fīliō
proficīscitur. In portū Ōstiēnsī fīlius mātrem suam complectitur et ōsculātur. “Valē, māter mea!”
inquit,  et  māter  lacrimam dētergēns  “Ō  Marīne!  Vīve  valēque!”  Tum  fīlius  cum  patre  nāvem
cōnscendit.

Vēla ventō implentur et nāvis plēnīs vēlīs ē portū ēgreditur.



El fill del comerciant

En Micio és un comerciant que viu a Òstia prop del port. És un home ric, que ven a Itàlia a
un alt  preu les seves mercaderies,  que són portades d'altres terres.  El fill  de Mició,  que es diu
Marinus, ja és un jove de disset anys. Quan era nen en Marinus, al costat del seu mestre, era un molt
bon alumne, que no només aprenia bé les lletres i els números, sinó que també llegia llibres pel seu
propi compte.

El comerciant parla així al seu fill: «Des d'aquest any ja no ets un nen, Marinus. Vull parlar
amb tu del futur. Vols ser mercader com el teu pare? O mariner?»

En Marinus respon: «Jo no vull ser ni comerciant ni mariner, ja que tant els mariners com els
mercaders han de navegar, i moltes naus s'enfonsen en les onades amb les mercaderies. Tinc por de
les tempestes i de la mala mar. Però no vull quedar-me a casa. Aniré a Grècia, perquè vull aprendre
la literatura i la llengua gregues. Seré culte com el meu mestre, i llegiré no només llibres llatins,
sinó  també  grecs.  A Grècia  podré  escoltar  homes  cultes  i  aprendre  moltes  coses  dels  millors
mestres. Vols portar-me amb tu cap a Grècia?»

Les paraules del fill no plauen al pare, ja que ell creia que el seu fill volia ser comerciant.
Tanmateix no vol retenir a casa un noi tan intel.ligent, així que diu al fill «M'agrada que vulguis
anar  amb  mi  cap  a  Grècia,  encara  que  no  vulguis  ser  mercader.  Entenc  bé  que,  com  a  jove
intel.ligent, vols aprendre més a Grècia amb mestres molt cultes. Però cal navegar, si volem anar a
Grècia, i tu dius que et fa por el mar i no vols navegar!»

Marinus: «Si tenim un bon vaixell i un pilot intel.ligent així com vent favorable, navegaré
sense por amb tu, pare.»

El setè dia després d'aquesta conversa, amb vent favorable i cel serè, Micio se'n va amb el
seu fill Marinus. En el port d'Òstia el fill abraça la seva mare i li fa un petó. «Adéu, mare!» diu, i la
mare eixugant-se una llàgrima, «Oh, Marinus! Viu i estigues bo!» Llavors el fill puja al vaixell amb
el seu pare. 

Les veles s'omplen amb el vent i la nau surt del port amb les veles inflades. 


