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DEL LLATÍ AL CATALÀDEL LLATÍ AL CATALÀDEL LLATÍ AL CATALÀDEL LLATÍ AL CATALÀ    

 

 

Les llengües romàniquesLes llengües romàniquesLes llengües romàniquesLes llengües romàniques són el conjunt de llengües que deriven del llatí vulgar o varietat són el conjunt de llengües que deriven del llatí vulgar o varietat són el conjunt de llengües que deriven del llatí vulgar o varietat són el conjunt de llengües que deriven del llatí vulgar o varietat 

colcolcolcol⋅⋅⋅⋅loquial del llatí.loquial del llatí.loquial del llatí.loquial del llatí.  Aquestes llengües se n´anaren formant gradualment en l´ús del llatí 

parlat per diversos pobles que ocuparen l´àrea territorial de l´Imperi Romà després del 

seu esfondrament.  Foren necessaris uns quants segles perquè aquests pobles 

prengueren consciència que usaven unes llengües diferents del llatí, i uns quants segles 

més perquè aquestes llengües ocuparen alguns dels àmbits d´ús del llatí, sobretot els 

àmbits de la vida cultural. 

 

Hi ha dos tipus de Romànies:  la Romània VellaRomània VellaRomània VellaRomània Vella, l´Europa (territoris on originàriament 

aparegueren les llengües romàniques) i la Romània NovaRomània NovaRomània NovaRomània Nova, territoris fora d´Europa (ja que 

algunes d´aquestes llengües -portugués, castellà, francés- han arribat a ocupar, per un 

procés de colonització, territoris fora d´Europa. 

 

Les llengües romàniques formen part d´una família molt ampla, la família de les llengüesllengüesllengüesllengües 

indoeuropeesindoeuropeesindoeuropeesindoeuropees:  irlandés, gaèlic, bretó, gal⋅lés, suec, danés, noruec, islandés, anglés, 

alemany, holandés, grec, búlgar, serbi, croat, eslové, rus, ucraïnés, polonés, txec, 

eslovac, lituà, letó, albanés, armeni, vèdic, sànscrit, indi, persa, etc.  Aquestes llengües 

s´estenen per Europa, part d´Àsia i la major part d´Amèrica. 
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LA ROMANITZACIÓ DE LA PENÍNSULA IBÈRICALA ROMANITZACIÓ DE LA PENÍNSULA IBÈRICALA ROMANITZACIÓ DE LA PENÍNSULA IBÈRICALA ROMANITZACIÓ DE LA PENÍNSULA IBÈRICA    

 

Els pobladors indígenes s´assimilaren amb més o menys facilitat, en un procés desigual:  

ROMANITZACIÓROMANITZACIÓROMANITZACIÓROMANITZACIÓ (comença l´any 218 a.C., quan els romans desembarcaren a Empúries, 

i durà fins al s. V d.C.) 

 

Lingüísticament  la romanització suposa la substitució de les llengües pre-romanes, de 

les quals només s´ha conservat el basc.  Aquestes llengües conformaren el substratsubstratsubstratsubstrat 

lingüístic, i acoloriren les diverses regions de la Península Ibèrica amb diferències 

fonètiques i sobretot lèxiques. 

 

El català deriva del llatí vulgar del sector nord-est peninsular.  Es a dir,  del llatí vulgar de 

la TarraconenseTarraconenseTarraconenseTarraconense ((((Hispania Citerior),Hispania Citerior),Hispania Citerior),Hispania Citerior), molt vulgar, propi de legionaris i mercaders.  Aquest 

llatí va ser accesible als neologismes que irradiava Roma, per tant més vulgar i modern;  

a diferència de la Bètica (Hispania Ulterior), més culte i arcaïtzant, un llatí més escolar, 

propi de l´alta burgesia.  Tant València com el Principat van ser terres incloses dins de la 

Tarraconense des de  la darreria del s.III a.C. fins a començaments del s.V d.C.
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ↂↂↂↂ    ALGUNES CARACTERÍSTIQUES DEL LLATÍ VULGARALGUNES CARACTERÍSTIQUES DEL LLATÍ VULGARALGUNES CARACTERÍSTIQUES DEL LLATÍ VULGARALGUNES CARACTERÍSTIQUES DEL LLATÍ VULGAR::::    

    

- Tendència a perdre la diferència entre vocals llargues i breus � se substituirà per  

      vocals tancades/obertesvocals tancades/obertesvocals tancades/obertesvocals tancades/obertes. 

- Les consonants es veuran sotmeses només a certs procesos, com ara la 

      sonorització d´oclusivessonorització d´oclusivessonorització d´oclusivessonorització d´oclusives en situació interior de paraula. lupa >>>> lloba 

- Els casos -> anirant substituint-se per preposicionspreposicionspreposicionspreposicions. 

- Tendència al diminutiudiminutiudiminutiudiminutiu: 

 apis(c)ula [diminutiu de "apis"] >>>> abella 

 ovis(c)ula [diminutiu de "ovis"] >>>> ovella 

- Reorganització de la categoria gramatical de gènere � pèrdua del neutrepèrdua del neutrepèrdua del neutrepèrdua del neutre, 

      que ha perviscut solament en restes pronominals vacil⋅lants (açò, allò...) 

      -    ... 

 

• SUBSTRAT INDOEUROPEUSUBSTRAT INDOEUROPEUSUBSTRAT INDOEUROPEUSUBSTRAT INDOEUROPEU 

Existiren onades celtesceltesceltesceltes dels segles X-VII a.C. als VII-V a.C. en terres catalanes, 

procedents del Rhin i del Roine. No deixen massa petjada, només paraules (lèxic), 

especialment topònimstopònimstopònimstopònims.  Altres són d´origen celta, però vinguts amb Roma.  

 



                                                                               UNID AD  
       ET QUOD TEMPTABAM DICERE VERSUS ERAT D ID ÁCTIC A 1  

 

DEL LLATÍ AL CATALÀ 
 

4

• SUBSTRAT GREC I PÚNICSUBSTRAT GREC I PÚNICSUBSTRAT GREC I PÚNICSUBSTRAT GREC I PÚNIC 

Al voltant del s. VII a.C. existeixen contactes món grec/català � Empúries.   Malgrat açò, 

queden pocs hehehehel·l·l·l·lenismeslenismeslenismeslenismes (només topònims) en la llengua.  A més, els hel·lenismes que 

en tenim no corresponen a l´acció del substrat en l´etapa de formació, sinó als contactes 

que, com adstrat, mantingué al llarg de l´Edat Mitjana i a l´influx que, com a llengua 

clàssica i de prestigi, conserva en la formació de neologismes científics i de base cultista. 

Amb els fenicisfenicisfenicisfenicis es mantingueren relacions econòmico-socials amb Eivissa, però 

lingüísticament tenen poca importància. 

 

 

• SUBSTRAT IBEROSUBSTRAT IBEROSUBSTRAT IBEROSUBSTRAT IBERO----BASCBASCBASCBASC (VI-V a.C.) 

No són indoeuropeus.  L´origen de la seua civilització és molt discutit. Encara no s´han 

traduït les troballes (inscripcions: l´alfabet s´ha transcrit peró no pas els significats) 

Deixen petjades més importants que no els altres, però fonamentalment paraulesparaulesparaulesparaules i  

topònimstopònimstopònimstopònims. 

 

• SUPERSTRAT GERMÀNICSUPERSTRAT GERMÀNICSUPERSTRAT GERMÀNICSUPERSTRAT GERMÀNIC    

La caiguda de l´Imperi Romà  es considera el 476 d.C.  Durant el s. V els germànics 

ocupen  els territoris d´aquest i s´accelerarà, doncs, la dialectalització del llatí, que  

donarà pas a les llengües romàniques. 
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La diversa aportació de les llengües dels invasors -germàniques en el cas dels visigots i 

francs, àrab en el cas dels àrabs- a les incipients llengües romàniques acabaria 

agreujant-ne les diferències i donaria una fesonomia pròpia a cada una d´elles. 

 

Els visigotsvisigotsvisigotsvisigots intenten un estat únic, però fracassen per falta d´organització i per la invasió 

àrab.  Catalunya, per altra banda, contacta amb els pobles germànics del nord dels 

Pirineus (els  francsfrancsfrancsfrancs), que deixen influències de la cultura carolíngia. Els germans 

deixaren petjada en la nostra llengua, la envaïren, encara que no la substituïren 

(superstrat).  Les paraules incorporades al llatí són fonamentalment topònimstopònimstopònimstopònims, 

antropònimsantropònimsantropònimsantropònims i mots comunsmots comunsmots comunsmots comuns.   

 

 

• L´ELEMENT AL´ELEMENT AL´ELEMENT AL´ELEMENT ARÀBICRÀBICRÀBICRÀBIC    

L´arribada dels àrabs a la Península Ibèrica, que es produí a partir de l´any 711711711711, 

suposàun dels fets històrics més remarcables en relació a la formació de la nostra 

llengua. 

 

La penetració d´arabismesarabismesarabismesarabismes es produí a través de les terres valencianesvalencianesvalencianesvalencianes, les illes Balearsilles Balearsilles Balearsilles Balears i 

la Catalunya NovaCatalunya NovaCatalunya NovaCatalunya Nova (Tortosa, Lleida, Tarragona), que foren les terres que més temps 

visqueren sota el domini islàmic.   
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Amb el nom de mossàrabmossàrabmossàrabmossàrab o aljamiaaljamiaaljamiaaljamia, coneixem els romançs derivats del llatíromançs derivats del llatíromançs derivats del llatíromançs derivats del llatí que es 

parlaven en els territoris ocupats pels àrabs.  Al País Valencià i a les illes Balears 

l´àrabització suposà la substitució lingüística i el mossàrab visqué una situació diglòssica 

respecte de l´àrab que era la llengua de cultura.  En la Catalunya Vella, l´àrab tingué poc 

contacte amb el català.  Per això la nostra llengua es va desenvolupar i es consolidà en 

aquest territori.   L´àrab, per tant, actuà com a llengua de superstratsuperstratsuperstratsuperstrat i d´adstratadstratadstratadstrat en el 

català, ja que la invasió àrab no representà la substitució lingüística del català.  La 

substitució lingüística afecta només els parlars mossàrabsparlars mossàrabsparlars mossàrabsparlars mossàrabs que, encara que 

desaparegueren, actuaren de transmissors d´arabismes. 
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L´EXPANSIÓL´EXPANSIÓL´EXPANSIÓL´EXPANSIÓ    DE LA LLENGUA DURANT ELS SDE LA LLENGUA DURANT ELS SDE LA LLENGUA DURANT ELS SDE LA LLENGUA DURANT ELS S....    XII, XIII, XIV.XII, XIII, XIV.XII, XIII, XIV.XII, XIII, XIV.    

LA CANCELLERIA REIAL.LA CANCELLERIA REIAL.LA CANCELLERIA REIAL.LA CANCELLERIA REIAL.    

    

• Els primers testimonis lingüísticsEls primers testimonis lingüísticsEls primers testimonis lingüísticsEls primers testimonis lingüístics    

L´evolució del lllllatí cap al romanç catalàlatí cap al romanç catalàlatí cap al romanç catalàlatí cap al romanç català és cronològicament semblant a la de la resta de 

la Romània.  A partir almenys del segle VIIIsegle VIIIsegle VIIIsegle VIII el llatí és una llengua apresa i no parlada.  

Però cal esperar al segle XIsegle XIsegle XIsegle XI per trobar frases d´una certa extensió que ens permeten 

parlar d´una prosa romànicaprosa romànicaprosa romànicaprosa romànica:  són, sobretot, juraments de fidelitat i expressions 

relacionades amb la vida econòmica.  De la segona meitat del segle XII són els dos 

textos més antics en català, una traducció del Forum IudicumForum IudicumForum IudicumForum Iudicum, recopilació de Dret 

visigòtic escrita en llatí al segle XI, i les Homilies d´OrganyàHomilies d´OrganyàHomilies d´OrganyàHomilies d´Organyà, col⋅lecció de sermons de 

gran interés per a conéixer la formació del català. 

 

• La consciència lingüística diferenciada i els noms de la llenguaLa consciència lingüística diferenciada i els noms de la llenguaLa consciència lingüística diferenciada i els noms de la llenguaLa consciència lingüística diferenciada i els noms de la llengua    

La consciència lingüística i nacional diferenciada dels catalano-parlants apareix prompte i 

no és obstaculitzada per la separació transitòria del Regne de Mallorques entre 1276127612761276 i 

1343134313431343, ni per la coexistència amb l´aragonés.  Aquesta consciència lingüística s´evidencia 

en l´obra de Muntaner, per exemple, o en el triomf entre les classes il⋅lustrades dels nom 

catalàcatalàcatalàcatalà o catalanesccatalanesccatalanesccatalanesc, si bé les classes populars continuen usant fins al segle XVI els noms 

de romanç plaromanç plaromanç plaromanç pla o vulgarvulgarvulgarvulgar en contraposició al llatíllatíllatíllatí, i des de finals del segle X trobem les 

denominacions aparentment secessionistes de llenguallenguallenguallengua    valencianavalencianavalencianavalenciana o llengua mallorquinallengua mallorquinallengua mallorquinallengua mallorquina....    
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• L´expansió geogràficaL´expansió geogràficaL´expansió geogràficaL´expansió geogràfica    

L´expansió francesa en Occitània obliga al rei Jaume Irei Jaume Irei Jaume Irei Jaume I a començar l´expansió catalano-

aragonesa cap al sud i el Mediterrani.  El comerç marítim català, que començava a ser 

puixant, es veu dificultat per la presència de pirates sarraïns a Mallorca.  Açò determinà 

la conquesta de les Illesconquesta de les Illesconquesta de les Illesconquesta de les Illes, per tal de defensar les rutes marítimes i el comerç amb Orient.  

Jaume I conquerí les Balears:  Mallorca (1228-9) i Eivissa (1235).  Menorca no fou 

aconseguida fins al 1287.  Sembla que els colons establerts a Mallorca procedien de 

l´Empordà i els que s´assentaren a Eivissa eren de Tarragona.  Això i la relació amb el 

Rosselló explicarien la configuració del dialecte balear. 

 

La conquesconquesconquesconquesta de Valènciata de Valènciata de Valènciata de València va ser llarga i complexa.  En línies generals es pot dir que les 

zones interiors van ser repoblades per aragonesos i les zones litorals per catalans.  La 

zona central del País Valencià va ser repartida entre ambdós, però al segle XIV ja 

s´havia catalanitzat idiomàticament.  Pel que fa al tipus de català de València, tot fa 

pensar en el protagonisme de les comarques occidentals de Catalanya en la repoblació. 

 

Quant a la llengua dels musulmansmusulmansmusulmansmusulmans, si ja actuà com a adstrat del romanç a les terres 

catalanes, molt més a València, on la presència àrab perdurà fins a principis del segle 

XVII.  En 1272 la proporció de pobladors era de 30.000 cristians enfront de 200.000 

musulmans, i van ser majoritaris fins al segle XVII.  Sota el poder cristià els àrabs, 

anomenats mudèjars, conserven els costums, la religió i el seu dialecte de l´àrab vulgar.   
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Tot i existir un cert bilingüisme entre les capes àrabs més cultes, la comunicació amb els 

cristians s´ha de produir generalment a través de torsimanys (intèrprets), sovint jueus.  

En conjunt, els musulmans constituiren un cos estrany que, a causa del seu caràcter 

endogàmic, l´elevat creixement i la fidelitat a la seua cultura, va anar creant problemes 

de solució difícil.  Ni la conversió obligatòria al cristianisme ni les prohibicions d´usar 

l´àrab del segle XVI feren variar la situació.  El problema dels moriscos no se solucionà 

fins la seua expulsió en 1609. 

 

Alhora que el catalàcatalàcatalàcatalà s´estenia geogràficament, un conjunt d´escriptors i obres literàries 

assenyalaven el grau de maduresa i riquesa lingüística que podien aconseguir.  És 

interessant de remarcar que el català se serví de la prosa abans que les altres llengües 

romàniques per tractar temes generalment reservats al llatí.  Ramon LlullRamon LlullRamon LlullRamon Llull (1235-1316) sol 

ser considerat el creador de la prosa catalana.   

    

• La  Cancelleria ReialLa  Cancelleria ReialLa  Cancelleria ReialLa  Cancelleria Reial 

Per a la història de la llengua tenen gran importància els textos no literaristextos no literaristextos no literaristextos no literaris.  En el català 

de la Cancelleria Reial, institució composta de funcionaris selectes que dirigien els afers 

d´Estat, va ser escrita quasi tota la documentació de les Generalitats de València i 

Catalunya i la del Consell de Mallorca, a més de la dels municipis i notaris.  Com que els 

funcionaris de la Cancelleria dominaven el llatí, aquesta llengua fou el modelmodelmodelmodel dels 

vocabularis tècnics de la burocràcia i de la política, i de la sintaxi.  De vegades fou tan 

accentuada la llatinització de la frase catalanallatinització de la frase catalanallatinització de la frase catalanallatinització de la frase catalana, que arribà a encarcarar-la ("en nostra cort 
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joglars quatre degen ésser", "Nós públicament menjant"...), però la majoria dels 

funcionaris saberen alliberar-se de la coacció del model llatí i emprar un català dúctil i 

clar.  La Cancelleria actuà com a factor d´unitat de l´idiomafactor d´unitat de l´idiomafactor d´unitat de l´idiomafactor d´unitat de l´idioma.  La llengua que utilitzava, 

legitimada per l´autoritat reial, servia de model a imitar en els usos cultes.  Així, el català 

cancelleresc constituí la llengua comuna que no coincidia exactament amb cap dialecte, 

però on tots els hòmens cultes es trobaven per a l´expressió escrita.  Els funcionaris 

cancellerescos introduïren per altra part un Humanisme primerenc.  Al voltant de la 

Cancelleria trobem els traductors d´obres clàssiques i medievals:  Pere SaplanaPere SaplanaPere SaplanaPere Saplana 

(traductor de Boeci), VilaragutVilaragutVilaragutVilaragut (de Sèneca), MetgeMetgeMetgeMetge (de Petrarca), CanalsCanalsCanalsCanals (de Sèneca i 

Petrarca)...  

 

• La poesia trobadorescaLa poesia trobadorescaLa poesia trobadorescaLa poesia trobadoresca    

Des de mitjan segle XII els intercanvis culturals amb OccitàniaOccitàniaOccitàniaOccitània produïren la ràpida difusió 

d´un model literari, la poesia trobadoresca, que esdevé l´ideal líric a Occitània, Catalunya 

i el nord d´Itàlia.  Aquells poetes crearen una llengua literària comuna, que no era cap 

dels dialectes occitans, però que s´entenia fàcilment fins i tot fora de les terres de llengua 

d´oc.  El llenguatge trobadorescllenguatge trobadorescllenguatge trobadorescllenguatge trobadoresc no era molt més alié al català que als parlars occitans, 

però amb el temps encara s´accentuaren les diferències.  Els trobadors catalans del 

segle XIII distingien clarament el català que parlaven del català en què escrivien.  Durant 

el segle XIV aquesta poesia es fa més i més convencional, i la seua llengua poètica 

fluctua entre el català i l´occità, depenent del grau de coneixement del provençal que el 

poeta tingués.   


