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Introducció

Sota el títol El llatí en el món medieval i modern hom intenta donar continuïtat

a la formació bàsica en llengua llatina present en les nostres titulacions, en

què l'estudiant adquireix una competència essencial en l'instrument lingüís-

tic, d'una banda, i de l'altra, uns coneixements sobre la literatura de l'època

romana.

Així, en aquesta assignatura, ens proposem resseguir la trajectòria de la llengua

llatina com a vehicle d'expressió de la cultura europea a partir de la fi del món

antic i fins a arribar pràcticament als nostres dies. Hi estudiem, doncs, el llatí

medieval, el llatí humanístic i el neollatí, així com les respectives produccions

literàries.

Tenint present els condicionants que acabem d'exposar, hem estructurat

l'assignatura en tres mòduls didàctics:

• El primer mòdul abasta la llengua i la cultura llatines des de la fi de

l'antiguitat fins a l'albada del Renaixement, és a dir, des del segle VI fins

al segle XIII. S'hi descriu, doncs, el llatí medieval i la seva evolució des del

llatí clàssic; s'hi estudia el llatí dels documents, i de les obres literàries i

científiques de l'edat mitjana, i s'hi fa un recorregut a través dels autors i

els textos més rellevants d'aquesta època.

• El segon mòdul comprèn la llengua i la cultura llatines humanístiques de

l'època del Renaixement, és a dir, des del segle XIV fins al segle XVI. És

aquí on estudiem l'humanisme, el moviment que alena el Renaixement.

S'hi descriuen els gèneres literaris del llatí humanístic i s'hi presenten els

humanistes més importants i les seves obres.

• El tercer mòdul recull la llengua i la cultura neollatines des del segle XVII

fins als nostres dies, és a dir, aquelles manifestacions literàries, erudites o

científiques, que es van escriure en llatí, de vegades amb independència

de les llengües vernacles, i del moviment literari o cultural imperant en

el moment en què es van crear, altres cops amb una veritable implicació i

una interpenetració mútua encara en gran part pendent d'estudi.

En tots tres mòduls hom dedica una atenció especial a la literatura llatina pro-

duïda en l'àmbit català, circumstància que confereix a aquest material una do-

ble característica: d'una banda, representa una novetat pel fet de tractar sobre

autors i textos poc estudiats fins a l'actualitat o estudiats força recentment; i
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de l'altra, el situa en un punt intermedi entre el manual i el treball de recerca,

atès que conté aspectes i temes no desenvolupats fins ara, tot i que presentats

d'un manera sintètica.
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Objectius

L'estudi dels materials didàctics que componen aquesta assignatura ha de per-

metre a l'estudiant assolir els objectius següents:

1. Delimitar els conceptes de llatí medieval, llatí humanístic i neollatí.

2. Veure les diferències i les similituds que acosten o allunyen l'edat mitjana

i el Renaixement en la Roma clàssica.

3. Descriure les característiques lingüístiques que identifiquen el llatí medi-

eval, el llatí humanístic i el neollatí, i el seu ús social i cultural.

4. Fer un recorregut a través dels gèneres literaris del llatí medieval, del llatí

humanístic i del neollatí.

5. Repassar la literatura llatina medieval, humanística i neollatina d'Itàlia, en

particular, i de la resta d'Europa, de manera més general.

6. Tenir una panoràmica de la implantació del llatí en l'àmbit català, estudi-

ar els autors i les obres més importants de la literatura llatina medieval,

humanística i neollatina, i valorar-ne l'aportació dins de la història de la

cultura.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
De la fi de l'antiguitat a l'albada del Renaixement (segles VI-XIII)
José Martínez Gázquez i Gemma Puigvert Planagumà

1. El llatí medieval

2. Modalitats del llatí medieval

3. Els monestirs, centres de cultura i de transmissió dels clàssics

4. El renaixement carolingi: Teodulf

5. La literatura llatina medieval a Catalunya

Mòdul didàctic 2
El Renaixement i l'humanisme (segles XIV-XVI)
Mariàngela Vilallonga Vives

1. L'humanisme

2. Els gèneres literaris del llatí humanístic

3. La literatura humanística catalana

Mòdul didàctic 3
Epíleg. Llatí i producció llatina fins a l'actualitat (segles XVII-XX)
Narcís Figueras Capdevila

1. El llatí i els seus usos en l'època moderna. El concepte de neollatí

2. La producció neollatina en els segles XVII i XVIII

3. El llatí en els segles XIX i XX
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