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INTRODUCCIÓ 
 

 El projecte Via Neolatina vol comunicar els diversos pobles neollatins a través de la seua 

mateixa llengua, el romanç, i amb eixe objectiu desenvolupa estratègies que puguen facilitar la 

comunicació entre els parlants de les diverses llengües romàniques. El principal fruit dels seus 

treballs fins ara és l’obra Elemèntos essenziales de lo romance neolatino, que proporciona un 

“estàndard neollatí”, un model de llengua que es basa en el romanç més central (el de Roma, 

l’italià) i integra en ell les característiques comunes o més generals de les múltiples varietats 

romàniques. El projecte també contempla la possibilitat de desenvolupar, en el futur, una altra 

estratègia de comunicació inter-romànica: un mètode d’acomodació o acostament lingüístic que 

complete els mètodes d’intercomprensió ja existents, com EuroComRom o EuRom5.  

 L’objectiu de la present Història (en primera persona) del projecte Via Neolatina és 

explicar l’origen i l’evolució del projecte a aquelles persones que compartisquen les mateixes 

inquietuds, o semblants, i estiguen valorant la possibilitat de col·laborar amb nosaltres. És el cas, 

actualment, de Francisco Piquer (Madrid), lingüista, traductor i professor de castellà, que porta 

20 anys treballant pel seu compte en un projecte semblant. Esta història resultarà també 

informativa per a les perones que estiguen interessades en posar en pràctica les estratègies 

comunicatives que hem desenvolupat o, simplement, tenen curiositat.  

 L’impulsor de Via Neolatina sóc jo, Jordi Cassany Bates (València, 1979), filòleg 

romanista, mestre d’escola i músic, actualment professor de lingüística, català i castellà a la 

Universitat de Kiel (Alemanya). Treballe en la codificació neollatina des de 2006, si bé vaig 

concebre el projecte molt abans. En maig de 2011 vaig presentar públicament el projecte en la 

Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, i en 2012 vaig publiar digitalment l’obra 

citada més amunt.  Col·laboren amb mi, des de fa anys, Alexis Tudela (Barcelona, 1972, enginyer 

tècnic de telecomunicacions), qui ha desenvolupat un lloc web amb un conjugador verbal i un 

diccionari multilingüe (www.neolatino.org); Alaimo Bruno Zani (Àdria, 1946, programador 

sistemista en pensió), qui ha adaptat al neollatí múltiples texts en prosa i en vers de Dant i altres 

autors; i Daniel Hollande (Anglaterra), qui ha promocionat el projecte entre els internautes i 

s’encarrega de la digitalització de documents antics relacionats. Sense tots ells, el projecte no 

hauria arribat fins a on ha arribat. Moltas grázias! 

 La història està escrita, com avisa el títol, en primera persona. Faltaran, de segur, 

moltíssims detalls sobre la faena dels meus valuosos col·laboradors, que ara no he tingut temps 

de recollir. Espere que gaudiu del relat d’esta aventura tan apassionant, que encara continua. 

 

Kiel, 16 de març de 2015 

 

  

http://www.neolatino.org/


1994-2004 

CONTEXT INICIAL 

L’estudi de l’italià em va fer adonar-me de la proximitat entre eixa llengua i les que jo ja 
usava com a parlant natiu (valencià i castellà). En l’estudi (de manera autodidacta, amb un curs 
per fascicles) vaig avançar fàcilment, però la memorització de les diferències de detall em va 
semblar tediosa i innecessària, una qüestió “dialectal” (com, per exemple, l’accent de farmacia 
sobre la i).  

En la mateixa època vaig començar a interessar-me per la socilingüística.  La controversia 
entorn a la naturalesa de la llengua pròpia de València (llengua o dialecte?) em va impulsar (en 
1996, aproximadament) a informar-me, i fruit de les lectures fon un petit llibret sobre la 
normativització del valencià/català, que em va ser publicat en 1998. L’interés per esta qüestió 
va serguir i al llarg dels anys vaig anar formant-me sobre llengües, estàndards, codificacions, etc. 

Després d’estudiar magisteri en la Universitat de València i música en el Conservatori 
Superior de Castelló, em vaig instal·lar a Graz (Àustria) per a ampliar els meus estudis de clarinet. 
Allí, on vaig arribar en 2003, vaig aprendre l’alemany, la primera llengua que he aprés amb esforç 
(l’anglés el tinc com a llengua materna).  

 

CONCEPCIÓ 
Com a resultat de tot, jo ja havia arribat a les següents idees en 2004 (segurament, molt 

abans, però no tinc constància de quan)1: 

 Unitat del romanç: “[T]otes les llengües romàniques poden considerar-se conjuntament 
una sola llengua. De fet, tindria molta més unitat que els dialectes xinesos, si no 
m'equivoque.” 

 Política: Les “llengües [romàniques] no deixen de ser creacions artificioses per raons 
polítiques (divisió dels Estats)”. 

 Estàndard comú: “Seria factible fer un estàndard comú de totes les llengües 
romàniques”, “un estàndard normal i corrent, com quan cada llengua romànica ha fet 
un estàndad dels "seus" dialectes”.  

 Necessari i factible: La “unificació de les llengües romàniques, paral·lela a la unificació 
de les llengües [...] i fins i tot una unificació de les llengües germàniques 
(més difícil, la veritat) seria de gran utilitat per a la Unió Europea, que té ara el problema 
de comptar amb 20 llengües oficials, la qual cosa és una situació insostenible. Això són 
projectes factibles, perquè fan falta solucions.” 

 Llengua universal: “No es pot construir una llengua per a tota la humanitat i que tinga 
èxit.” “[L]'esperanto [...] només interessa als eslaus, per tindre una forta base eslava” i 
“interlingua, que està adreçat a tota la humanitat no triomfarà mai perquè és 
massa romànica.” 

 

INTENCIÓ 
Fins i tot, tenia ja la intenció d’“estudiar filologia en el futur per a poder, junt a altres 

filòlegs de la Romània que estigueren interessats, promoure un estàndad unificat”, una “llengua 
llatina moderna unificada”. Considerava necessari el treball en equip perquè el projecte 
requeria, abans, estudiar i comparar les evolucions de les distintes llengües així com dels 
dialectes, una tasca ingent que jo no podia mai realitzar sol (llavors no coneixia jo l’existècia de 

                                                           
1 Les cites d’este periode (1994-2004) són del primer missatge als promotors d’interlingua romànica (fòrum 
romanica2 de Yahho groups, 12/10/04). 



la lingüística comparada, que ja ha fet gran part d’eixe estudi comparatiu). Seria “similar a la 
Interllengua, però realment romànic” i estaria “dirigida als parlants de llengües romàniques” (no 
“a tota la humanitat”, com interlingua).  

 

ROMANOIDES 
També he descobert ja (segurament en internet) projectes semblats, però “cap d'eixos 

projectes era allò que jo volia”: 

 Latino sine flexione de Peano: “és massa "llatí" (no utilitza articles, per exemple)”. 

 Latino moderne de Stark: és “massa castellà (crec), artificial i simplificat.” 

 Interlingua (IALA): “Al descobrir Interlingua [...] em vaig emocionar, però de seguida vaig 
veure que no consistia en allò que jo buscava.”2 “[T]é una gramàtica gens llatina”, no és 
“realment romànic” ja que no presenta “concordàncies de número” ni “gèneres”, ni 
“conjugacions”. 

 Slovio (projecte paral·lel per a les llengües eslàviques).  

  

                                                           
2 Extracta d’un missatge posterior a Josu Lavin (maig de 2009).  



2004 

INTERLINGUA ROMANICA 

 Descobrisc, en octubre de 2004, el projecte Interlingua Romanica en internet i em pose 
en contacte amb els seus desenvolupadors a través d’un fòrum. En el primer missatge declare 
estar “molt interessat i fins i tot il·lusionat” amb “este projecte tan necessari i sobre tot factible”. 
Demane “informació sobre com van els treballs, qui són els membres de l'Academia pro lingua 
romanica, etc.” i lligc missatges vells del fòrum “per a fer-me una idea més aproximada de com 
ha sigut la evolució” d’eixe projecte. Em descarregue “la gramàtica, el diccionari i altres 
documents” i em propose “anar aprenent romànica”. Arribe a “oferir la meua ajuda” al projecte. 

 

 

 

Captura de pantalla de http://www.geocities.com/linguaromanica/ (13/06/09) 

 

CRITERIS D’INT. ROM.? 

Prompte (15/10/14) comence a dubtar sobre els “criteris de normativització” seguits. Els 
webs del projecte es limiten a “exposar com és romànica (amb diccionaris, gramàtiques,...) i els 
seus objectius” però no aclarixen “quins han sigut els criteris a l´hora d´elaborar la llengua, a 
l´hora de conciliar les divergències de les llengües romàniques”. Pregunte als desenvolupadors 

http://www.geocities.com/linguaromanica/


d’int. rom. per què han triat “esta o aquella forma”, advertint-los que “m’haureu de 
"convéncer"”. M’interesse per diverses qüestions, per exemple: 

 Nom de la llengua: Per què romanica i no romanico? “Que jo sàpiga, el nom de les 
llengües és masculí en totes les llengües romàniques”.  

 Pronunciació: “Per qué s´ha de pronunciar la "H-" quan, segons he llegit, la seua 
pronunciació es va perdre ja en l´època clàssica en el llatí col.loquial?” 

 

OBJECTIUS D’INT. ROM.? 

S’evidencien, també, divergències en els objectius (18 d’octubre). “Segons dius, Josu, la 
finalitat principal de Romanica és instructiva. I la seua "romanicitat" és una qüestió secundària.” 
Eixa “finalitat "educativa" [...] és com una "introducció al llatí". Això, sinzerament, no fa cap 
(ninguna) falta hui en dia. El llatí no fa cap falta. És el passat, igual que abans del llatí hi 
hagueren altres llengües importants de les que ara ningú s´enrecorda”. 

 

ACADEMIA PRO ROMANICA 

El 17 d’octubre, Josu Lavin (president de l’Academia pro Lingua Romanica) m’informa 
que “ab iste mesmo momento potes considerar te membro” de l’acadèmia. Jo no vaig arribar a 
considerar-me’n mai, per no combregar amb els seus objectius, principis i criteris. “Per això [les 
divergències d’objectius], efectivament, no podem arribar a un acord. [...] No obstant, vos 
felicite sinzerament per la vostra faena, ja que sou els pioners en una idea que, tal volta en el 
futur, pot triomfar” (llavors no coneixia jo encara altres pioners anteriors). La meua participació 
acaba en novembre, però he mantingut una curiositat per int. rom. fins l’actualitat: “em pareix 
molt interessant, per descomptat”. 

 

LINGÜÍSTICA ROMÀNICA 

Durant eixe debat, ja el 20 d’octubre estic “informant-me i llegint un poc sobre filologia 
romànica i l´evolució del llatí cap a les distintes llengües romàniques” per a poder valorar la int. 
rom. Necessite “saber si romànica és una llengua artificial feta al gust del creador més o menys 
capritxosament, o si és un verdader estàndard argumentat i amb raonaments”. Anuncie que 
“tard o prompte, quan estiga un poc més informat, tornaré i vos continuaré comentant altres 
aspectes del vostre projecte”, que és el que vaig fer. El 5 de novembre constate que 
“efectivament, un projecte com el que vosaltres dueu avant és cosa d´experts i requeriria molt 
molt de temps i estudi”, tal i com jo m’imaginava abans de conéixer int. rom.   

 

  



2006 

LINGÜÍSTICA COMPARADA 

 Un any i mig després, en juliol de 2006, descobrisc la lingüística comparada romànica, 
que m’anima a començar el treball de codificació d’un neolatino. “Vaig iniciar el projecte 
"Neolatino" [...] conscient de la ingent tasca que m'esperava però impulsat per la ferma 
convicció de que un estàndard comú per a totes les llengües romàniques seria factible.” (blog, 
16/05/2008). Ho narre d’esta manera, als cinc anys, en el blog Romance del romance 
(13/07/2011):  

“Fon durant les vacances estivals de 2006 quan, visitant la Biblioteca d'Humanitats de la 
Universitat de Valéncia, descobrí el "mapa del tresor", un tresor que jo havia estat 
imaginant des de la meua adolescència. El mapa consistia en dos llibres que trobí en la 
secció de lingüística romànica: un manual de fonètica històrica comparada (A 
Comparative Study of Romance, de Frede Jensen) i un mètode d'intercomprensió 
(EuroComRom - Els set sedassos, de Horst Günter Klein et alii). I el camí que a mi em 
marcaven conduïa al següent tresor: un estàndard comú per a totes les llengües 
romàniques. 

Immediatament, i amb una il·lusió infatigable, emprenguí una aventura que dura ja mitja 
dècada i que m'ha canviat la vida. Vaig partir el dia 14 de juliol d'aquell any, a les 0:45h 
de la matinada, quan creí el document digital més antic que conserve, titolat 
"NEOLATINO".” 

 

ESTUDI DE LLATÍ 

 La visita a la biblioteca universitària estava relacionada amb el meu recent interés pel 
llatí. Me l’havia despertat un professor de llengües clàssiques de Múrcia, conegut com Iohannes 
Dei, a qui havia conegut per internet en març o abril d’eixe any (2006). En maig jo havia començat 
a estudiar llatí pel meu compte. Descobrir el mètode Lingua Latina per se Illustrata en la pàgina 
web de Cultura Clasica, recomanada per Iohannes Dei, va ser una alegria. I el llatí em va conduir 
a interessar-me (de nou) per la lingüística romànica, raó per la qual vaig visitar la biblioteca de 
la UV.  

 

INICI DE LA CODIFICACIÓ 

 Passe l’estiu en el meu poble valencià, “Càrcer, escrivint la meua novel·la [que no vaig 
acabar], i enfeinat amb un nou projecte: la modernització del llatí, estandaritzant els seus actuals 
dialectes (les llengües romàniques). M'apassiona la filologia, i algun dia faré la carrera, segur. 
M'he tret uns quants llibres de la biblioteca de la Universitat de València, i estic posat tot en 
serio. A més, he rebut el mètode de llatí que vaig demanar [Lingua Latina per se Illustrata], i 
estic aprenent llatí!” (e-mail a l’amic Miquel Àngel Parera). El nom de la llengua que estic 
començant a codificar, en un primer moment neolatino, és latino moderno ja el 21 de juliol.  

La versió més antiga del projecte que conserve és del 20 de setembre, quan portava dos 
mesos treballant-hi. Té 20 pàgines que contenen informació bàsica sobre el llatí i el llatí vulgar 
(sistemes vocàlics), les llengües romàniques (nom, nombre de parlants, si tenen estàndard i si 
este és nou, ens normativitzador, grau d’oficialitat) i, principalment, diverses taules 
comparatives amb les primeres propostes (encara molt dubtoses) de sons, morfologia, sintaxis 
i lèxic neollatins. No s’expliciten objectius, principis ni criteris. L’interés principal és estudiar les 
lleis evolutives (a partir de l’obra de Frede Jensen A Comparative Study of Romance) i 
determinar, per a cadascuna, l’evolució neollatina. Es compara el llatí clàssic i el vulgar, múltiples 

http://romanceneolatino.blogspot.com/2008/05/enfocament-descriptiu.html
http://romanceneolatino.blogspot.de/2011/07/quinto-anniversario.html


llengües romàniques (portugués, castellà, valencià, occità, francés, italià i romanés) i, per 
curiositat, la llengua construida interlingua romanica. La taula amb les estructures sintàctiques 
fonamentals està basada en el mètode EuroComRom. El document també conté la primera frase 
que he escrit en neollatí pròpiament: “Eo so Jorge e amo lo latino moderno”.  

 

CERCANT LA LLENGUA SUBJACENT 

De tornada a Graz (Àustria), vaig continuar el treball consultant múltiples obres de la 
biblioteca de la universitat literària (Karl-Franzens-Universität), especialment de lingüística 
històrico-comparada. Sobre el meu escritori vaig tindre un exemplar del diccionari etimològic de 
Meyer-Lübke durant quasi un any (en la foto de la biblioteca, el tercer per la dreta). En octubre 
de 2006 cree ja un arxiu específics per als lexemes (NEOLATINO. FONETICA.doc) i un altre per als 
sons i les seues lleis evolutives (NEOLATINO. LEXICO.com), i en febrer de 2007 un per a la 
morfologia (NEOLATINO. MORFOLOGIA.doc). Una volta acabat el curs acadèmic, vaig romandre 
tot el mes de juliol a Graz expresament per a continuar el treball d’estudi i comparació. 

 

Diccionaris romànics a la Fachbibliothek Romanistik de la Universitat de Graz (KFU) 

Fins a maig de 2008 vaig continuar “estudiant la fonètica, l'ortografia, la morfologia (la 
sintaxi encara no), el lèxic, així com la història lingüística i sociolingüística de les distintes 
varietats neollatines i en cada punt he tractat de "descobrir" quina, de totes les formes presents 
en les distintes varietats neollatines, és la que pertany a eixa llengua comuna que subjau 
amagada” (blog, 16/05/08). Ho faig “segons uns criteris definits per mi. Han sigut "intuitius", 
però s'han basat en les múltiples lectures que al llarg dels anys he fet sobre qüestions 
d'estandardització de la llengua valenciana” (blog, 16/08/09).  

  

http://romanceneolatino.blogspot.com/2008/05/enfocament-descriptiu.html


2007 

INDOEUROPEU! 

 Discobrisc en Internet “un projecte molt interessant que pretén reconstruir l'antiga 
llengua indoeuropea (de la que deriven la majoria de llengües europees actuals) amb la intenció 
de que esdivinga la llengua comuna dels europeus, "la" llengua oficial de la Unió Europea. 
Sembla ser un projecte "seriós", vist que els seus promotors ja han publicat una gramàtica, han 
rebut un premi, tenen espónsors, i disposen de diverses pàgines web amb molt bona pinta 
(vegeu http://indo-european.eu). Em pareix una iniciativa lloable. Per desgràcia, molt 
provablement fracasarà. Segons pareix, l'antic indoeuropeu era una llengua complicadíssima i 
molt distinta ja de les llengües europees actuals. Jo recomanaria als promotors d'eixe projecte 
que en compte de reconstruir l'antic indoeuropeu desenvoluparen una llengua comuna basada 
en les llengües indoeuropees actuals, o ja de pas, en les llengües europees actuals. Però amb 
quins criteris caldria fer la sel·lecció de formes? Bona pregunta.” (blog, 27/12/07). 

 

BLOG 

En desembre de 2007 ja faig públic el projecte en internet a través d’un blog. “Encara 
tinc molta faena per davant, però crec que ja toca anar donant a conéixer el projecte i els 
avanços que he fet.” El blog canviaria de nom amb el temps degut als canvis de plantejament 
del projecte. Originàriament devia ser Neolatino, segons el missatge inaugural (vide infra). Ja 
s’anomenava Verso lo neolatino a principis de febrer de 2008. Més tard, quan el projecte va 
adoptar l’enfocament convergent (vide infra), el blog va passar a anomenar-se Neolatinus, en 
llatí. Des de 2009 s’anomena Romance del romance (amb el sentit d’història o diari de la 
codificació del neollatí). En el missatge inaugural, titulat Presentació del projecte (26/12/07), es 
llig:  

“NEOLATINO és un projecte que pretén modernitzar l'antic llatí escrit adequant-lo als 
trets comuns o més generals de les varietats neollatines que es parlen en l'actualitat i 
renàixer el seu ús com a llengua de comunicació internacional. 

 Cal una altra llengua de comunicació internacional a més de l'anglés? 
 No és el llatí una llengua morta i irrecuperable? 
 No són massa diferents les llengües romàniques com per a poder unir-les? 
 Unir les llengües romàniques significaria unificar-les, o siga, substituir-les? 
 Com s'elaboraria eixa llengua comuna pan-romànica? Amb quins criteris? No 

seria una llengua artificial? 
 Qui pot o té l'autoritat per a elaborar-la i donar-la a conéixer? 
 No existeixen ja diverses tentatives semblants? 

En aquest blog aniré exposant les respostes que vaja trobant a les anteriors preguntes, 
i a altres que sorgisquen.” 

  

http://indo-european.eu/
http://romanceneolatino.blogspot.com/2007/12/llengua-indoeuropea.html
http://romanceneolatino.blogspot.com/


2008 

ENFOCAMENT POLIMÒRFIC 
 En gener de 2008, un any i mig després d’haver començat la codificació, sembla que ja 
he tingut massa dificultats per a trobar eixos “trets comuns o més generals de les varietats 
neollatines”, i faig un ajustament en els principis:  

“El meu projecte “Neolatino” pretén desenvolupar una variant comuna, mescla de les 
llengües romàniques, seguint uns criteris objectius i universals, i proposar-la al món 
neollatí. No obstant, davant de la dificultat de trobar uns tals criteris, i la meua mancança 
d'autoritat en matèria de codificiació del llatí modern, és necessari incloure distintes 
variants quan siga impossible triar una forma segons uns criteris universals, per a que 
siga així el propi usuari de la llengua el que faja la tria. Per tant, la meua proposta de 
llengua comuna serà composicional i polimòrfica. Només el temps dirà si aquesta 
proposta serà acceptada, si contribuirà a crear un altre estàndard, o si no tindrà cap 
repercussió. 

Al mateix temps, el projecte “Neolatino” anima als parlants de les llengües romàniques 
a participar activament en el procés de convergència usant la seua pròpia variant i 
simplement evitant formes que pugueren ser difícils d'entendre per part d'altres 
parlants i emprant altres formes més generalment comprensibles (formes bé provinents 
de dialectes de la seua llengua, de la seua llengua antiga, o d'altres llengües 
neollatines).” (blog, 11/01/08)  

 

GRUP 

 El mateix dia que vaig reconéixer la “dificultat de trobar uns tals criteris” (11/01/08) cree 
el grup Neolatino en Google. El missatge de benvinguda deia: 

“L'objectiu d'aquest fòrum virtual és esdevindre un punt de trobada, d'intercanvi 
d'idees, de col·laboració, de coordinació entre persones que somien amb una llengua o 
registre estàndard panromànic, d'un llatí modern que afavorisca la comunicació entre 
els milions de parlants de les llengües romàniques. 

Els temes a tractar, són, entre altres, els següents: 

* Cal una altra llengua de comunicació internacional a més de l'anglés? 
* No és el llatí una llengua morta i irrecuperable? 
* No són massa diferents les llengües romàniques com per a poder unir-les? 
* Unir les llengües romàniques significaria unificar-les, o siga, substituir-les? 
* Com s'elaboraria eixa llengua comuna pan-romànica? Amb quins criteris? No seria una 
llengua artificial? 
* Qui pot o té l'autoritat per a elaborar-la i donar-la a conéixer? Els lingüistes? Els 
escriptors? Els governs? 
* No existeixen ja diverses tentatives semblants? No han fracasat? Per què? 

Sentiu-vos lliures de contestar a aquestes qüestions, o plantejar-ne altres relacionades, 
utilitzant qualsevol llengua romànica, o el/un neollatí!!! Endavant!” 

 

TRAVALIO COMUN? 
En el grup, les primeres persones en participar són Josu Lavin, co-creador d’interlingua 

romanica, i Claudio Marcon, usuari d’esta llengua. Josu opina que la seua “Romanica (= 
Neolatino, Latino Moderno)”, “Romanica (=Neolatino Commun Unificato)”. “Voletis vos facer 



una nova Romanica aut Neolatino? Benvenita sia ista nova variante de Romanica! Ma 
logicamente nos non potemos travaliar pro arrivar a discoperir illo que jam est discoperto!”. 
Lavin oferix una traducció a interlingua romànica de la pàgina principal del grup:  

“Benvenito/-a a Neolatino, un projecto que pretende modernizar le antiquo latino 
scripto adequando lo a los tractos communes aut plus generales de las varietates 
neolatinas que se parlan in la actualitate et renascer le suo uso como lingua de 
communication international. 

Senti te libere de participar in iste forum scrivendo in qualcunque lingua romanica: 

[...] 

Nos poteremos intender totos/-as, perque in le fundo, totos/-as parlamos varietates de 
una mesma "lingua"!!” (27/1/08) 

Claudio explica que interlingua romanica li funciona en la comunicació internacional, i 
això és suficient per a ell:  

“Romanica existe ab multo tempore [...]. La lingua existe, securo non codificata et 
regulata in modo universal, sed [...l]a grammatica des linguas neolatinas, post la perdita 
des flexiones, est hodie identica [...]. [M]i proba fuit mi travalio in Europa et foras de illa: 
[...] Un die initiavi a parlar romanica et hodie, post 5 annos, communico con ista lingua 
NON ufficial, NON regulata, SED spontanea, con multa facilitate de comprehension per 
omnes los stranieros que incontro in mi travalio. Assi, omne poteremos dicer, sed lo que 
me permiette romanica non lo fecit in le passato esperanto, ido aut alteras linguas 
artificiales, sed non me permittevan alteras linguas naturales. Assi io doveva apprender 
francese, espaniol, anglese per communicar in le travalio. Certo, hodie io soi felice de 
cognoscer bastante de omne istas linguas, per cultura general, sed romanica me 
semplificavit la vita. Le resto del travalio de regulation, ufficialization, etc pote interessar 
me, sic, sed su sola existentia et la immediata possibilitate de apprendimento pro me 
est sufficiente.” (17/2/08) 

“Los franceses han alicuna difficultate per la pronunciation, assi uso vocabulos de 
derivation francese: essayar, jusq'à, deman, matin, plafond, travalio, viage, romance, 
jamais, etc... [...] Romanica est adaptabile secundo los usatores, secundo lor 
provenientia linguistica original.” (18/2/08) 

Li vaig contestar a Claudio:  

“Lo teu relat me paresc molt bell! Es estupend que utilizes romanica per a comunicar-te 
con parlants de distintas lenguas neolatinas. Es una prova mais que la convergencia 
romanica es possible i convenient.” (18/2/08) 

Però (ara parlant amb Josu), a diferència del que ha fet interlingua romanica, “la 
codificació neolatina o romànica a la que jo aspire no podria basar-se en una llengua 
construida/planificada/artificial com interlingua, que té per exemple elements 
d'esquematisme impensables en qualsevol varietat estàndard de les llengües anturals.” 
(7/5/09).  

 

CONVERGÈNCIA ROMÀNICA 
En febrer vaig escriure un post en el blog on es reconeix que l’anglés “dificulta el procés 

de convergència romànica, en realitat el fa innecessari, ja que estem immersos ja en una 
convergència europea o més bé mundial”. Ara bé, a més de la seua funció comunicativa, les 
llengües “han esdevingut també un element fonamental de la identitat dels individus, dels 
pobles, i aquestos es mostren reticents a perdre-les”. Per tant, sembla que l’optimisme incial 



(2004) s’ha matissat, i ara l’èxit de la convergència romànica depén més de la  defensa i 
enfortiment de la identitat que de la necessitat comunicativa.  

“CONVERGÈNCIA ROMÀNICA 

En el món hi ha milers de llengües i com sabem són tan distintes que la comprensió 
entre parlants d’unes i altres és, normalment, impossible. Sorprenentment, a pesar de 
les seues diferències, deriven totes d’una llengua mateixa ancestral (o d’unes poques), 
parlada en algún moment de la prehistòria. La raó d’esta evolució, i per què ha tingut 
lloc de manera tan divergent, cal buscar-la en els canvis lingüístics que a tota hora 
introdueixen els individus en la seua manera de parlar. Aquestos canvis lingüístics són 
conseqüència de factors interns (el desgast fonètic i semàntic, l’èmfasi i l’analogia) i 
externs (la influència d’altres llengües), que si bé són universals, poden tindre resultats 
distints, i poden interactuar de diversa manera. L’evolució, per tant, no segueix un 
patró fixe, és distinta en cada parlant, cada lloc i cada moment.  

Eixes evolucions divergents inevitablement dificulten la comunicació, i activen 
automàticament entre els individus que necessiten comunicar-se mecanismes de 
convergència. El més important d’ells és la imitació, gràcies al qual els canvis lingüístics 
s’estenen entre els parlants. Adoptem d’altres persones pronúncies, expressions, etc. 
i amb el temps això dóna lloc als sociolectes, als dialectes i a les llengües, segons el 
grau de contacte entre els individus, els grups socials i les zones geogràfiques. O siga, 
si disminueix o es perd el contacte entre zones, grups, o individus, els canvis lingüístics 
s’estendran menys i es produeix una divergència lingüística, una fragmentació, mentre 
que si augmenta eixe contacte es dóna el procés contrari, una convergència. 

En el nostre món globalitzat i en el marc de la U.E., la comunicació entre els 
pobles és cada volta més freqüent i necessària. Quines conseqüència tindrà això sobre 
la diversitat lingüística europea està encara per vore. Acabarem parlant tots anglés? 
Desapareixeran les altres llengües? En l’àmbit de les llengües romàniques podria 
donar-se un procés de convergència que seria una continuació del que es donà en cada 
país-nació entre els seus dialectes llatins després de l’edat mitjana, després de suparar 
aquell aïllament quasi local de la societat feudal. No obstant, la llengua que actualment 
fa les funcions de llengua internacional, la llengua model imitada per tots, és una 
llengua germànica, no una romànica, i açò dificulta el procés de convergència 
romànica, en realitat el fa innecessari, ja que estem immersos ja en una convergència 
europea o més bé mundial.  

La tendència natural, per tant, és acabar tots parlant anglés. Però hi ha un 
element important que s’oposa: l’afecció dels individus i els pobles a llurs llengües. Les 
llengües, efectivament, són instruments de comunicació, però han esdevingut també 
un element fonamental de la identitat dels individus, dels pobles, i aquestos es 
mostren reticents a perdre-les. Només cal pensar en l’oposició dels països europeus a 
declarar l’anglés llengua oficial de la U.E., encara que ho és de facto, i a pesar del gran 
cost que tindre 23 llengües oficials suposa per a l’administració europea. Abans 
d’afavorir una llengua, els estats de la U.E. s’estimen més promoure el plurilingüísme 
o projectes com EUROCOM (vore http://www.eurocomcenter.com), que pretén 
augmentar la comprensió entre els parlants de les llengües romàniques, germàniques 
i eslaves. Açò, de nou, obri noves possibilitats a una futura convergència romànica. 
Però encara és massa prompte per a predir els resultats. 

El nostre projectre NEOLATINO s’emmarca en aquest context.” (blog, 3/2/08) 

 

http://www.eurocomcenter.com/
http://romanceneolatino.blogspot.com/2008/02/convergncia-romnica.html


Per tant, sembla que s’ha donat un canvi d’orientació, d’Europa al Món Neollatí (una 
orientació ben present en futures obres: Perspectivas de convergencia... i Elemèntos 
essenziales... , vide infra), basat en la identiat llatina. Un any més tard, parlant amb Claudio, em 
mostraria encara més prudent: 

“Penso, come te, che Europa gia ha l'inglese, e l'istoria mostra chiaramente che non si 
può schegliere (ni creare!) una lingua internationale. Le lingue diventano lingue di 
communicazione internationale per motivi economici, politici, etc., molto diversi degli 
linguistici. Questo è un prozesso "naturale", e è difficile influenziarlo. 

Per ciò mesmo è molto provabile che neanche il mondo neolatino abbia (adesso) 
bisogno d'un STANDARD pan-romanzo. I paesi neolatini gia anno l'anglese per la 
comunicazione internazionale. Io mesmo mi ho trovat parlando in inglese con una 
persona de Portogallo, perchè questa era la forma più SEMPLICE de communicarci! [...] 
Allora pare che lo standard pan-romanzo non ha sentito!!!!! [...]  

Ma, se riusciamo solamente a interessare col nostro progetto a gente di cultura di tutti 
i paesi, persone VISIONARIE, gia sarà tuta una (prima) vittoria!” (12/5/09) 

 

VERSO LO NEOLATINO 
 En març de 2008 havia descobert, “gràcies a la revista Paraula d'Oc, la figura de Michel 
Ventura Balanyà (Reus 1878 - Madrid 1930), un filòleg de principis del segle passat que 
defengué la unió del diasistema occitano-romànic. Proposà un estàndard comú per a catalans, 
valencians i occitans que evita dialectalismes i es basa en l'etimologia, el qual, ben mirat, fins i 
tot resulta un model de llengua útil per a la comunicació amb parlants d'altres llengües 
neollatines!” (blog, 17/03/08). En un post titulat Vers l’unificació dels parlars neollatins, 
adaptava jo la idea d’eixe autor: 

“És bell comprovar com el seu somni es basa en els mateixos principis que m’impulsen 
a mi respecte a les llengües romàniques. M’he permés fer una sel·lecció del seu article 
Vers l’unificació dels parlars d’Oc (Entre corxets les meues paràfrasis): 

Existix una lengua d’oc [una lengua neolatina], plá segur, mas una lengua d’oc faita 
bricas e bocins, long temps en stat de ruinas, e val la pena de trabalhar per a 
conservar petits dialectes o petitas lenguas? Aixi anam pas en loc. 

Es clar que tant.bé hom cultivará litterariament los dialectes [las lenguas 
romanicas], peró paral.lelament cal intentar far l'unificatió formant una unitat 
lingüistica superior a tots los parlars locals. 

(...) una lengua qui no será ne lo valenciá [lo portugués], ne lo provençal [lo francés], 
ne lo gascó [lo castellàn], ne lo lenguadociá [l'occitan], ne lo cathalá, ne lo lemosi 
[l'italian], etc., etc., mas, que será tot açò a la vegada: La lengua d’oc [lengua 
neolatina] unificada.  

Per a arribar far la restauratió de l’idioma grand (ço que sembla una necessitat) 
caldrà recular. Caldrà studiar lo lenguatge dels auctors classics [dels autors latins e 
medievals], aprofitar dels parlars popularis actuals [de las lenguas romanicas 
actuals] tot ço que siga utilisable, e far tant.bé quelcom de novel, (tot ço que calga) 
quand las bricas e bocins no servixquen per a la restauratió.  

Car, es sabut, que tota lengua parlada es un ensemble de dialectes qui han qualques 
characters communs, e qualques altres de differents. En cambi, tota lengua escrita, 
unificada, es quelcom d’artificial, de conventional, d’uniformat. Es la resultant de la 
fusió dels dialectes, es l’unió dels bocins per a obtenir lo tot harmonic, restaurat e 

http://www.oc-valencia.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=14&Itemid=26
http://www.oc-valencia.org/files/1_7.pdf


grand. Quelcom qui stá per damunt de tots los parlars popularis. E per a obtenir 
açó, cada dialecte ha de far lo maximum de concessions possible.  

Es clar que tota reforma d’unificatió supposa reglas de lectura per a las diversas 
contradas d’oc [contradas neolatinas]. Açó es d’una necessitat indiscutible. Amb la 
graphia phonetica es impossibla l’unificatió. Cal la graphia etymologica e stablir 
reglas de lectura per a cada dialecte [cada lengua]. 

Per açó io començ per sacrificar las formas (per mi carissimas), de mon parlar natal. 
Hai procurat, procur, e procurarai sempre, adoptar totas aquelas formas dels altres 
dialectes [da las altras lenguas romanicas] que poden a mon opinió (sempre 
tangibla) nos conduzir a l’unitat de la lengua d’oc [de la lengua neolatina] (...). Se 
tots los occitans [los neolatins] fan lo mateix, arribarem ben tost a l’unitat desitjada.  

Me sembla que sens gaires sacrificis hom pot aconseguir una unitat relativa ja ara 
mateix, es a dire de bon començament.  

Encara d’altras reformas caldrá far segons lo grau d’unificatió inicial qu’hom vulga 
attenyer e d’usqui a arribar a l’unificatió totala o absoluta, ço qu’haurá d’esse l’obra 
del temps, e de l’evolutió incessant. 

Igual que Michel Ventura animava als occitans a emprendre reformes convergents, jo 
anime als parlants de les llengües romàniques a participar activament en el procés de 
convergència neollatina usant la seua pròpia variant i simplement evitant formes que 
pugueren ser difícils d'entendre per part d'altres parlants i emprant altres formes més 
generalment comprensibles (formes bé provinents de dialectes de la seua llengua, de la 
seua llengua antiga, o d'altres llengües neollatines).” (blog, 19/03/08) 

 És probable que este descobriment motivara el rebatejament del blog com Verso lo 
neolatino (ja a principis de febrer) i que influira en el canvi d’enfocament que vaig donaria en 
maig.  

 

NEOLLATÍ VALENCIÀ 
 En el nou fòrum vaig començar a aplicar eixes idees: 

“Un exemple del "neollatí valencià" experimental que jo tracte d'usar (de moment 
només en el foro neolatino): La paraula valenciana "adjectiu", derivada del llatí 
ADIECTIVUS, a més de perdre la S final com totes les llengües romàniques, i perdre la U 
(transformada després en O) com l'occità, el francés, el romanx i el romanés, ha canviat 
la V per una U, mentre el romanés i el romanx la conserven (adjectiv) i el francés 
simplement l'ensorditza (adjectif). Sembla aconsellable adoptar la forma "adjectiv", més 
general, pronunciant-la com el francés "adjectif", ja que el valencià ensorditza les 
consonants finals (igual manera que el valencià verd, escrit amb la consonant sonora 
origial, es pronuncia sord "vert", corresponent-se amb el francés vert).” (blog, 19/03/08) 

 En este context, un model de llengua comuna hauria de servir com a guia o orientació. 
Això és, al menys, el que recomane a l’Academia pro Linga Romanica: 

“La filosofia que havets exposat ora, sobre la libertat dels usuaris de fair modificacions 
[a la interlingua romanica], me sembla tamben molt acceptable. Jo, simplement, la 
enfocaria d'una altra manera: "el parlant, en comunicacions inter-romanicas, ha plena 
libertat per a usar una lengua romanica i tamben per a modificar-la com creda 
convenient en cada circumstancia per a augmentar la sua comprensibilitat. La vostra 
academia oferesc als parlants, com a exemple i orientacion, un model de lengua basat 

http://groups.google.es/group/neolatino?hl=ca


en formas que podrien ser comprensibles per parlants de totas las lenguas romanicas." 
Que pensats?” (Fòro Neolatino, 19/2/08) 

“Mais jo me pregunto: existen uns criteris "universals" que podams utilizar per a 
desvilopar un model de lengua comuna que no sia una "version personal", sino un model 
neutral, objectiv, correcte per a que poda ser acceptat per tota la Romania? Cred que 
negun ha "descobert" essos criteris ancora.” (16/02/08) 

 

ENFOCAMENT CONVERGENT 

 El canvi de rumb iniciat en gener de 2008 es va intensificar en maig d’eixe any degut, 
encara, a la dificultat de trobar “eixa llengua comuna que subjau amagada. En molts casos està 
clar quina és, especialment quan la forma llatina (del llatí clàssic o del vulgar) s'ha mantingut en 
la majoria de llengües. Però quan en totes o en la majoria d'estes s'ha donat alguna innovació 
respecte al llatí, no sempre hi ha una clara unanimitat en les evolucions. I en estos casos ens 
trobem davant de distintes formes i triar-ne una o altra (o la llatina!) implicaria prendre una 
decisió que a mi no em correspon” i que podria abocar “el projecte al fracàs” social.  

Arribe a la conclusió que “el model de llengua comú no existeix subjacent, amagat, i no 
es pot descobrir i presentar al món neollatí. Cal fer-lo encara, cal triar les seues formes, i això és 
cosa de tots.” “Per això necessitem una gramàtica i un diccionari neollatins amb un enfocament 
descriptiu, comparatiu i històric (en comptes de normatiu o prescriptiu)”: “oferir-li a l'usuari una 
presentació conjunta de totes les variants per a que este puga seleccionar per sí mateix les 
formes que crega convenients.”, indicant-li “quines formes són més etimològiques, quines són 
les emprades per més parlants, quines son les lingüísticament més centrals, quines podrien ser 
més comprensibles, etc. Així s'estaria orientant, recomanant certes formes segons distints 
criteris a triar per l'usuari”. Açò, al menys, “farà possible que els usuaris, lliurement, realitzen un 
primer acostament mutu i sense imposicions inicien un procés de convergència que amb el 
temps ja podria dur a un model de llengua comú acceptat per tots.” (blog, 16/05/08) 

 Açò, per tant, implica una renúncia a codificar un model de llengua comú o estàndard.   

 

LLATÍ, LLENGUA COMUNA 

Com a conseqüència de l’enfocament convergent, em veig obligat a usar en els títols el 
“llatí clàssic [...] fins que l'ús establisca unes formes neollatines estàndards. Per tant, parlarem 
de la Grammatica Neolatina i del Dictionarium Neolatinum. I per la mateixa raó he reanomenat 
este blog amb l'expressió llatina Neolatinus” (blog, 19/05/08). Este ús del llatí el vaig mantindre, 
com a mínim, mig any.   

 

FILOLOGIA ROMÀNICA 
 En setembre de 2008 comence en la Universitat de Barcelona els estudis de Filologia 
Romànica, que vaig finalitzar després de cinc anys acadèmics, en 2013. Amb estos estudis 
pretenc obtindre un titol que m’“autoritze” o legitime a codificar una llengua, trobar 
col·laboradors que siguen especialistes i impulsar el projecte des de la universitat.  

“Comence Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona. És una carrera que en 
Espanya només es pot estudiar en cinc o sis universitats, i en Europa té un enfocament 
distint ja que es busca una especialització en dos llengües romàniques, mentre que ací 

http://romanceneolatino.blogspot.com/2008/05/enfocament-descriptiu.html
http://romanceneolatino.blogspot.com/2008/05/grammatica-et-dictionarium.html


és un estudi més general i comparatiu de totes les llengües romàniques3. Este cap de 
setmana arribe a Barcelona, i tinc moltes ganes de començar la setmana que ve!! Llatí, 
italià, lingüística, francés, etc.” (Fòro, 20/9/08) 

“Ja estic en Barcelona! He començat les classes de Filologia Romànica en l'edifici històric 
de la Universitat de Barcelona, un ambient molt bonic. La biblioteca és molt bona i 
motivadora!” (Fòro, 19/10/08) 

 

Un dels claustres de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona 

 

ENFOCAMENT POLIMÒRFIC I ORIENTATIU 

L’enfocament descriptiu i convergent adoptat en maig de 2008 va anar suavitzant-se 
amb el temps. Els diccionaris projectats en octubre (vide infra) tenen encara el nom en llatí però 
sí fan una tria de “las principales variantes neolatinas”. En novembre, el nom del lloc web que 
cree és neolatino, no neolatius. Es desenvolupa amb el temps un enfocament mixt, que realitza 
per a l’usuari una primera tria de formes. Es tracta, de nou, de codificar un estàndard, de tipus 
polimòrfic (vide supra), però ara enriquit amb la “descripció” de les variants seleccionades per a 
que l’usuari faça la tria final segons els criteris que crega més oportuns.  

La primera selecció de formes va ser, en un primer moment, menys estricta, amb 
alternatives gràfiques i de pronunciació. Prompte tornà a ser més estricta, recuperant (sempre 
que fóra possible) l’escriptura englobant. Tot açò es deduix del diccionari etimològic (vede infra). 

Mesos després explique per què sí és necessari un estàndard, responent a Josu Lavin:  

“Evidentment cada parlant/escrivent té la llibertat d'usar la llengua com vulga.” “PERÒ 
això és totalment diferent a dir que no cal un estàndard en absolut.” “[L]a gran majoria 
de parlants no sap tant de lingüística com per a tindre el valor d'escriure en una llengua 
no codificada. Això els crea inseguretat, por a "equivocar-se". I per això este tipus de 
parlants en les llengües minoritzades (dominades per una altra llengua) que no tenen 
una clara codificació solen escriure en la llengua dominant, la que sí té un estàndard ben 
definit que dona seguretat als usuaris.”  

De fet, “si jo escric ací ara en valencià és perquè, justament, ni he aprés la vostra 
interlingua romanica (encara), ni dispose d'una codificació personal (encara). Podria, 
això sí, usar el valencià tractant d'evitar formes que puguen ser poc comprensibles per 
a parlants d'altre llengües, substituint-les per formes més generals, etc. Però això 

                                                           
3 No obstant, la UB va introduir un canvi en el pla d’estudis a l’any següent i em vaig haver d’adaptar al 
sistema de dos llengües principals.  



suposaria un treball TAN gran que allargaria l'escriptura d'un simple missatge com 
l'anterior hores!” “Si jo no puc escriure en un "romanic comú" o "neollatí comú" després 
de tot el temps que li he dedicat a este tema, imaginem-nos la gent que no té estos 
interessos lingüístics!!” 

“Per a l'usuari és MOLT més senzill, pràctic, ràpid, no haver de pensar tant i usar 
simplement un model de llengua prèviament establit, ben codificat, que tot el món 
coneix.” “Simplement cal [...] JUSTIFICAR les formes que es recomanen en la [...] 
proposta, afegir possibles variants, i explicar per quines raons algunes formes 
romàniques NO SÓN ACONSELLABLES en un estàndard pan-romànic.” “[É]s convenient 
que la codificació d'una "llengua" tan "dialectalment" variada com és la "llengua 
romanica" propose (no dictamine, sinó propose) distintes formes, distintes variants, per 
a que l'usuari se senta lliure de triar i es senta còmode.” “I [si] eixe estàndard li ofereix 
variants, l'usuari se l'haurà ja adaptat als seus gustos fins crear un "estàndard personal" 
molt definit, que li permet escriure sense pensar massa en el codi.” (11/5/09) 

 

DICCIONARI ETIMOLÒGIC 
Per tal d’elaborar un “diccionari neollatí” calia un “treball previ, que consistia en reunir 

el lèxic fonamental dels principals romanços en una taula d'equivalències semàntiques” (blog, 
28/02/10) així com estudiar les etimologies. Amb eixe objectiu, en octubre de 2008 comence a 
idear dos diccionaris: el Dictionarium Neolatinum (un “[d]ictionario de correspondentias 
semánticas dellas lenguas romanicas”) i el Dictionarium etymologicum neolatinum (un 
“[d]ictionario de paravolas cognatas dellas lenguas romànicas.”). El diccionari semàntic va 
començar a prendre forma l’any següent (vide infra) mentres que el diccionari etimològic no va 
deixar mai de ser una idea. No obstant, vaig estar durant mesos donant-li voltes a la idea, fent 
provatures que mostren el plantejament de l’època, on s’abandona la simple descripció. Com es 
veu, els títols són en llatí, però la descripció en neollatí. 

En un primer moment (octubre 2008) vaig fer provatures (per als dos diccionaris) amb 
el software Database d’un grup que vaig crear en Yahoo (el dec haver creat expresament amb 
eixe objectiu). En el diccionari etimològic “Se exponen las principales variantes neolatinas, e se 
recommendan per la communicatione inter-neolatina aquellas mais diasistemàticas (dia), 
extendidas (+ex) o etymologicas (ety), fronte a aquellas mais minoritàrias (min) o arcaicas (arc).” 
Això pot implicar múltiples “[e]scripturas recommendabiles” (per exemple, “APRIRE dias, ety; 
ABRIR med, ext”) i múltiples “[p]ronuntias recommendabiles” (“[abrir] med, ext; [aprire] dias, 
ety”). Com es veu, hi ha més d’una escriptura i més d’una pronunciació, però només es té en 
compte “las principales variantes neolatinas” i es prioritza la grafia més englobant i la pronúncia 
més extesa.   

En la “introductione” s’expliquen les etiquetes usades: 

“ext  Variante neolatina mais extendita entre las lenguas romànicas. 

dias  Forma diasistemàtica, que reppresenta mais d’una pronuntia romànica, ja que 
que permete applicare diversas regolas de lectura. Habitualmente aquestas 
formas son mais fideles a l’etimologia.  

gen  Forma que reflecta l'evolutione general de las lenguas romànicas, que es una 
combinatione de las evolutiones maioritarias de cata sòno dell’ètimo. La 
paravola pòte non apparescere en aquesta forma concreta en necuna varietate 
neolatina. 

med  Forma media entre derivados romànicos de diversos ètimos emparentados. Ex: 
"necuno".  

eti  Variante mais pròxima all’ètimo commune. 

http://romanceneolatino.blogspot.com/2010/02/dificultats-ortografiques.html


arc  Escriptura o pronuntia arcaica, que no se conserva ja en las lengua romànicas. 

lat  Latinismo, variante que reprende la forma latina. 

inex  Forma inexistente en las lenguas romànicas. 

reg  Forma regular secondo las leges generales d'evolutione fonètica.” 

Prompte abandone la base de dades del fòrum i torne al Words (imagine que per la 
complexitat dels diccionaris ideats). En novembre he desenvolupat per al diccionari etimològic 
un format d’article molt complet: l’entrada és en llatí, s’indiquen els ètims i els cognats romànics 
(amb les seues pronunciacions), informació gramatical i el significat, i s’inclou una proposta 
neollatina (ara, només amb l’escriptura englobant).  

AURIS lat 

Dello dim. lat AURICULAM > lat vul ORICLA, por orelha [o’reʎa], cas oreja [o’reχa], cat 
orella [o’reʎa], occ aurelha [au’reʎa], fra oreille [ɔRɛj], rgr ureglia [u’reʎa], sar arikra 
[a’rikra]/[a’riɣra], ita orecchio [o’rekkjo], rom ureche [u’reke]. 

sf [m ita] 1. Òrgano dellos animales que permette detectare las vibrationes prodoctas 
en lo medio ambiente, tanto si es fluido como sòlido. 

Lat mod ORECLA [o’reʎa]4 1. 

Vaig esbossar, durant els mesos següents, unes 35 entrades d’este estil. Encara que 
descriuen la variació romànica, fan una primera selecció de formes per a l’ús neollatí. En alguns 
casos s’oferix una única opció, marcada com a panromànica. En altres casos s’oferixen múltimes 
opcions, marcades com a majoritàries, etimològiques o diasistemàtiques segons el cas (per tant, 
amb menys etiquetes que s’havia previst inicialment). Els exemples següents no són del tot 
sistemàtics (eren encara un esbossos), però mostren com es pretenia aplicar este enfocament:  

Lat mod àrbore (pan) [‘aɾbore] 1. 
Lat mod bévere (pan) [’beveɾe] 1. 
Lat mod créscere (pan) [‘kɾeʃere] 1. 
Lat mod córrere (pan) [‘koreɾ(e)] 1. 
Lat mod fame, 1. 
Lat mod fèrro [‘fεrro], 1. 
Lat mod filio [‘fiʎo], 1. 
Lat mod noce (pan) [‘noʧe]/[‘noʦe] 1. 
Lat mod avellana [avel’lana], o noce avellana (eti) 1. 
Lat mod aire (mai) o àere (eti) 1. 
Lat mod aprire (pan) [a’pɾiɾe] (eti) o [a’bɾiɾ] (mai) 1. 
Lat mod aqua (pan) [‘akwa] (eti) o [‘agua] (mai) 1. 
Lat mod celo (pan) [’ʧɛlo] o [‘ʦɛlo] (mai) 1. 
Lat mod cingere (pan) [’ʧinʤeɾe] (eti) o [‘ʦinʤeɾ] (mai) 1. 
Lat mod conóscere (mai) [ko’noʃeɾ(e)] o cognóscere (eti) [ko’ɲoʃeɾ(e)] 1. 
Lat mod cogliere [ko’ʎer(e)] (mai) o collégere [ko(l)’leger(e)] (eti) 1. 
Lat mod comméttere (pan) [ko’meter] (mai) o [kom’mettere] (eti) 1. 
Lat mod facto (pan) [fajto] / [fakto] (eti) 1. 
Lat mod fugire (mai) o fúgere (eti), 1. 

                                                           
4 Mig any més tard opinava així sobre un cas semblant, oclo: “no es pronunciarà /oklo/ com fa mil cinc-
cents anys, sinó /oʎo/ (pronúncia més general, i per tant recomanable) o bé /okjo/ (pronúncia regional,  
ja que l'evolució CL>/kj/ és pròpia d'un grup de llengües, l'italià i el romanés). O siga, l'ortografia no serà 
fonològica sinó diasistemàtica, tractarà d'englobar les distintes variants neollatines, permetent lectures  
diverses.” (Fòro, 8/5/9).  



En maig de 2009 l’anomene, ja en neollatí, Dictionario romance dell’uso neolatino 
(després, de lo uso) i el descric com un “dictionario dellos octo principales romances con 
definitiones, pronontiationes, etimologias e recommendationes per l'uso neolatino”. El projecte 
era faraònic, i preveïa distintes fases. No ha passat de ser un projecte. 

 

WEB 

En novembre de 2008 cree el lloc web Neolatino en Google, on a partir de llavors aniria 
publicant els resultats de la codificació a mesura que es van produïnt: sons, ortografia, 
conjugació, etc. (vede infra). El nom del lloc, en neollatí i no en llatí, sembla confirmar una 
superació de l’enfocament convergent. El text de benvinguda al lloc està escrit, de fet, en 
neollatí. No obstant, no s’explicita cap estàndard ni codificació (caldrà esperar als nous criteris, 
en maig de 2009).  

Benvenuto/-ta a NEOLATINO,  

un lòco web onde potràs explorare las similitutes dellas lenguas romànicas, e 
descopriràs que totos parlamos varietates d'una grande lengua commune, lo LATINO 

MODERNO. 

 

Quí apprenderàs fàcilmente a: 

 Comprèndere altras varietates della tua lengua: le français, l'italiano, el castellano o 
español, o português, limba româna, l'occitan, valencià o català, etc. 

 Adaptar-te alla varietate del tuo interlocutore o lectore per meliorare la sua 
comprensione. 

Potràs communicar-te con plus de 650 miliones de personas! 

Lo lòco web NEOLATINO est ancora en constructione. Visita-nos en lo futuro. Gràtias! 

  

https://sites.google.com/site/neolatino/
https://sites.google.com/site/neolatino/Home/Europa Neolatina.GIF?attredirects=0


2009 

PERSPECTIVAS DE CONVERGENCIA 

 En maig de 2009 finalitze el treball final de màster, tituat Perspectivas de convergencia 
lingüística neolatina, en el qual havia estat treballant un any, aproximadament, i la publique en 
el lloc web. L’obra conclou que “En este contexto [de la globalización] el mundo neolatino (al 
igual que el mundo germánico o el eslavo y el resto de familias lingüísticas) tiene la oportunidad 
de mejorar la comunicación […con el] desarrollo de la intercomprensión entre los hablantes de 
las distintas lenguas románicas o la codificación de un modelo de lengua neolatina común [, que] 
fortalecerían una cultura latina que, como las demás, debemos cuidar para que el coro de la 
Humanidad conserve la riqueza de sus múltiples voces.” 

 En l’apartat final, dedicat a la “Planificación”, es tracta el problema dels criteris de 
codificació: “qué forma de entre todas las variantes existentes en el mundo neolatino debería 
ser elegida en cada caso, y por qué razón. [...] Este dilema cobraría más importancia en un 
proyecto de codificación que no contase con el respaldo oficial y que debiese ganarse el apoyo 
de los hablantes.” 

 A continuació es planteja “cuál es el agente que debería codificar un modelo de lengua 
común neolatino, o mejor dicho, qué agente tendría más facilidad para extender su codificación, 
socializarla.”  

“La Unión Latina, una organización internacional que engloba a los Estados de lengua 
neolatina de todo el mundo, es el organismo ideal para poner en marcha un proyecto 
así, ya que los Estados tienen una gran influencia en la socialización de variedades 
estándar, como ya vimos. La Unión Europea también podría tener éxito en este sentido. 
Además, instituciones de prestigio como las academias de las distintas lenguas 
románicas, las universidades o personas de prestigio en el ámbito de la lengua como los 
escritores reconocidos podrían tener éxito en la difusión de una codificación común 
neolatina.  

En cambio es difícil que triunfe una codificación surgida de una asociación o de 
una persona que carezcan de prestigio en la sociedad, por su poca repercusión. Este es 
el caso de algunas propuestas de lengua común ya existentes, entre las que destaca la 
interlingua romanica, que son más bien  lenguas artificiales por su esquematismo (ver 
6.2.5.). Paralelamente a interlingua romanica han surgido proyectos de lengua común 
similares para la familia eslava (slovianski) y para la familia germánica (middelsprake), 
de carácter naturalista pero también con cierto esquematismo. Ello quiere decir que las 
verdaderas codificaciones de la lengua neolatina, la lengua germánica y la lengua eslava 
están aún por desarrollar.” 

 

CRITERIS PRIMARIS I SECUNDARIS 

En maig de 2009 publique en el web de Via Neolatina un nou llistat de criteris, més 
desenvolupat, que diferencia entre “primaris”, “secundaris” i “terciaris”. Són els primers criteris 
que publique en el web (i, possiblement, en qualsevol lloc). Amb ells es “tracta de realitzar una 
selecció de formes entre les variants que apareixen en les llengües neollatines segons uns criteris 
objectius i neutrals que puguen ser acceptats pels seus parlants”. Sóc conscient que “caldrà 
millorar-los” i encara mantinc l’enfocament orientatiu.  

“Credo che con un congiunto di varietà tan distinte (linguisticamente) e tan autonome 
(socialmente) comme sono le varietà romanze, una proposta de codificazione realizata 



per persone che non anno (quasi) potere o influenza sulla società solo può avere essito 
se evita prendere decisioni arbitrarie. 

La proposta solo può descartare le forme romanze che chiaramente non sono 
raccommandabile per uno standard panromanzo (per esempio la declinazione romena, 
l'articolo sardo, etc.). Ma deve offrire all'usatore la possibilità di scegliere per se stesso 
tra forme che sonno più o meno "legitime" (per essempio: pietra, petra, piedra,  
pedra).” (Fòro, 13/05/09) 

Continue treballant en un “dictionario dellos octo principales romances con 
definitiones, pronontiationes, etimologias e recommendationes per l'uso neolatino”, que ara 
anomene Dictionario romance dell’uso neolatino. Ja no es menciona el llatí (com a llengua 
neutra) i s’ha decidit ordenar-lo “alfabèticamente en italiano”. Una altra mostra del canvi és el 
nom del grup, que passa de “FORUM NEOLATINUM” (8 de maig) a “FORO NEOLATINO” (dia 12) 
en l’enllaç del lloc web.  

En qualsevol cas, el projecte de nou “pretén desenvolupar una variant comuna de 
manera planificada i proposar-la al món neollatí” segons els nous criteris. Per això, el text de 
benvinguda del web (que no mencionava cap estàndard ni codificació), es completa amb la 
següent informació:  

   “El PROIECTO NEOLATINO pretén desenvolupar estratègies que faciliten la 
comunicació entre parlants de distintes llengues romàniques. El projecte ha d'incloure: 

 

 Estudis dels processos de CONTACTE ENTRE LES LLENGÜES ROMÀNIQUES. 

 Desenvolupament d'un ROMANÇ "NEOLLATÍ", un estàndard amb els trets comuns o 
més generals de les varietats de romanç parlades per tots els pobles neollatins.  

 Elaboració d'un MÈTODE D'ACOSTAMENT LINGÜÍSTIC que complete els mètodes de 
comprensió ja existents com EuroComRom.  

 
Contacto: 

 
Fes-nos arribar els teus comentaris i suggerències al FORO NEOLATINO. Gràcies!! 

Nota:  
Actualment el projecte NEOLATINO està treballant en la codificació d'un llatí modern o 

neollatí.  
A continuació es dedicarà al Mètode d'Acostament Lingüístic.” 

 

ROMANCE NEOLATINO 

En maig de 2009 el nom del model codificat passa de neolatino a romance neolatino 
(s’afig el cognom, podríem dir).  

“ROMANCE és el nom genuí de les llengües romàniques. Ara bé, això era en oposició al 
llatí, en l'Edat Mitjana. Després, quan eixe romanç s'havia distanciat en els distints 
països, fou necessari aplicar els gentilicis nacionals per a diferenciar-los. Així sorgiren les 
expressions ROMANCE PORTUGUÉS, ROMANCE CASTELLANO, ROMANÇ VALENCIÀ, etc. 
Ara naix un nou ROMANÇ, però no el d'un país o altre, sinó el de tots, o siga, un 
estàndard. 

L'adjectiu NEOLLATÍ fa referència en totes les llengües romàniques a elles mateixes. És, 
per tant, sinònim de ROMÀNIC. A més, en portugués, castellà, italià i romanés es referix 

http://groups.google.es/group/neolatino?hl=ca&pli=1


també al poble o pobles que parlen eixes llengües o que descendixen dels llatins i a la 
seua cultura. En este segon sentit podem aplicar-lo ara a ROMANCE per a referir-nos al 
romanç dels neollatins (els pobles derivats dels llatins), o siga, el romanç de tots, el 
comú, l'estàndard, en oposició als altres romanços, els nacionals. NEOLATINO no 
s'utilitza, per tant, en oposició al LLATÍ, sino als romanços particulars dels pobles 
neollatins.” (blog, 12/05/09) 

 

VIA NEOLATINA 

 El projecte adopta el nom de Via Neolatina (crec que en maig de 2009, però cal 

confirmar-ho). Fins ara l’havia referit a ell, simplement, com a projecte Neolatino.  

 

ACADEMIA NEOLATINA 

En maig de 2009 concep la possibilitat de crear, en el futur, una “Academia Neolatina de 
lo Romance”, “una acadèmia neolatina (no espanyola ni romanesa sinó neolatina, o siga, de tots 
els pobles neollatins) dedicada a l'estudi del romanç (del romanç en general, no d'un romanç 
concret com l'italià, el francés, etc.). Una altra opció seria "Acadèmia de lo Romance Neolatino", 
però és convenient evitar utilitzar per a la variant comuna una denominació concreta que no 
compta (encara) amb el reconeiximent de la societat. La primera opció és, per tant, més 
"neutral".” En juliol li dedica a esta acadèmia el segon fòrum creat en 2008: “Este fòrum 
d'internet pretén convertir-se en el lloc de discussió dels acadèmics [...]. Tan prompte com algú 
s'incorpore al projecte, que en estos moments és encara unipersonal, començarem les 
discussions en este fòrum.” Li vaig crear, fins i tot, un logo: 

 

 

SÒNOS NEOLATINOS 

En juny de 2009 s’establixen els “sònos neolatinos”, la primera fita de la codificació 
neollatina:  

“En els romanços moderns hi ha sons compartits per totes les varietats i sons de 
distribució menys ampla o restringida. D’entre tots estos sons, considerem SONS 
FONAMENTALS DEL ROMANÇ aquells que són comuns a la gran majoria de varietats, 
actuals o històriques. Estos sons són els més caracteristics del romanç i els que 
individualitzen la nostra llengua front al llatí i front a les llengües veïnes. 

La totalitat d’estos sons són propis del portugués, del castellà, del català, del francés i 
de l’italià, i la gran majoria d’ells ho és també del romanés (que desconeix només alguns 
sons típicament romànics com la [ɲ] i la [ʎ]). Actualment, el romanés presenta gran part 
d’eixos sons fonamentals, el castellà una majoria, el portugués, el català i el francés una 
gran majoria i l’italià els presenta tots. Estos sons fonamanentals del romanç es poden 
considerar els pròpis de l’ESTÀNDARD NEOLLATÍ. 

La resta de sons romanços són posteriors evolucions dels sons fonamentals que no han 
tingut lloc en la gran majoria de varietats. En el cas de ser sons compartits per diversos 
romanços poden ser considerats com a VARIANTS de pronúncia dels sons estàndards. 



En canvi, els sons d’àmbit molt restringit són menys recomanables en el registre 
estàndard, i per tant poden ser considerats com a DIALECTALS. De qualsevol manera, 
tots ells són igualment ROMÀNICS.” (blog, 6/6/09) 

 

CRITERIS DE LAMUELA 

En agost de 2009 faig un avanç important en la definició dels criteris.  

“[L]a lectura del completíssim treball sobre l'estandardització occitana "La 
standardisation pluricentrique de l'occitan", de Domergue Simien, i de l'interessantíssim 
article de Xavier Lamuela "Criteris de codificació i de compleció lingüístiques" m'han 
oferit una base teòrica sobre la que fonamentar els criteris de codificació del romanç 
neollatí. Per això, he procedit a adaptar els meus criteris a l'esquema de Lamuela, un 
autor que ha participat en la codificació de l'occità i del friulà. 

Per sort, els meus criteris anaven ben encaminats i coincidixen prou en els que recull 
Lamuela. El principal canvi és en l'ordre de preferència. El nou model de sel·lecció de 
formes no està tan supeditat a les majories, permet recuperar formes arcaiques i fins i 
tot prioritzar les formes més regulars.” 

És una sort haver trobat eixos treballs, ja que sembla que la lingüística prescriptiva no 
ha desenvolupat massa els criteris que s'han de serguir en la codificació de llengües en 
procés d'estandardització.” (blog, 16/08/09)  

 El forista sard Demordre, que escriu en “Sassaressu”, fa en fa el següent comentari: 

“[A]ggiu liggiddu tutta canta la descridzioni di li criteri pà la codificadzioni di lu romanu 
neolatinu, e ti possu dì chi soggu piensamenti d'accordhu cun teggu. Punendidzi un 
poggu d'impegnu pens propriu chi da tuttu lu trabhagliu chi ssei fendi ni possa iscì una  
bedda fojmma di sthandard chi pò assèassai uttili pà la comunicadzioni tra chissi chi 
fabheddani linghi rumani. Sarìa asai cuntentu si appena finiddu lu trabhagliu mipudisthia 
fà bhidè calchi cosa d'iscrhittu.” (Fòro, 20/8/09) 

No obstant, amb el temps els nous criteris es mostrarien encara insuficients per a 
superar del tot l’enfocament convergent i orientatiu. En febrer de l’any següent tornaria a 
presentar “problemes de criteri” (vide infra).  

 

COL·LABORADORS 
 En juny de 2009 s’incorpora al projecte Bruno Zani amb un primer missatge en el fòrum 
(12/6/09). Mig any més tard s’incorpora Daniel Hollande (16/11/09). A principis de l’any 
següent, Alexis Tudela (4/2/10). Múltiples altres persones han participat en les discussions del 
fòrum, però Bruno, Daniel i Alexis són els que s’han involucrat en el projecte, portant la iniciativa 
en moltes ocasions. Aporten al projecte noves idees, moltes de les quals han realitzat amb 
resultats espectaculars (vide infra). En quant a la codificació, haver-los d’explicar i justificar les 
tries m’ha servit, moltíssim, per a millorar les propostes, que s’han beneficiat dels seus punts de 
vista, comentaris, suggeriments i correccions (huit ulls veuen més que dos!). I, sobre tot, són 
una font d’energia, ja que la seua companyia m’anima a continuar en esta aventura, que ja és 
col·lectiva.  

 

VOCABULARI FONAMENTAL 

En setembre de 2009 ja “estic finalitzant la primera fase” del diccionari, que es “limita a 
un taula d'equivalències semàntiques entre les 2.000 paraules principals dels romanços 

http://romanceneolatino.blogspot.com/2009/06/sonos-romances-e-sonos-neolatinos.html
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portugués, castellà, català, francés i italià.” Era un treball previ per a poder desenvolupar el 
Vocabolario recommendato dellos romances, que ja devia incloure unes “recommendationes 
per l’uso neolatino”. Eixes 2000 paraules es corresponen al lèxic fonamental italià dels 
diccionaris de De Mauro (editorial Paravia). “La inclusió del romanés, per raons pràctiques, l'he 
hagut de pospondre, molt al meu pesar.” (19/09/09). L’última versió de l’obra és de desembre 
d’eixe any, i porta el títol Vocabolario fondamentale de los romances portoguese, castellano, 
catalano, francese e italiano con la traductione a l’anglese. Inclou l’anglés a títol informatiu.  

Vaig “deixa[r] de costat, de moment, la confecció del Vocabolario Fondamentale de los 
Romances (de 2000 paraules), que està quasi acabat”, “després d'haver aconseguit un exemplar 
del Vocabulario Románico (Diccionario de las lenguas románicas) de Miguel Vallés, que inclou 
les 1.300 paraules fonamentals dels 34 principals romanços (amb el llatí). Utilíssim en la llavor 
que porte entre mans!” (blog, 28/02/10). Eixe diccionari, que oferix les equivalències segons el 
significat, l’havia descobert en la Biblioteca de Romàniques de la Universitat de Barcelona en 
juliol de 2008, però fins ara no l’havia tingut a mà. Està publicat en 2007 pel mateix autor, qui 
em va regalar l’exemplar. Recull el “latín que hablamos y escribimos ahora unos ochocientos 
millones de personas, una importantísima parte de la Humanidad”. 

A partir de llavors em va servir de base per a establir “quines paraules cal emprar en un 
model de llengua comú a totes les varietats neollatines” (blog, 31/07/08), completant-lo amb la 
consulta de diversos diccionaris etimològics. En febrer de 2010 “el diccionari neollatí està ja de 
camí [...], i de fet ve per un camí ràpid!” (blog, 28/02/10), gràcies també als criteris de codificació 
basats en Lamuela. I tenia previst reprendre el Vocabolario elemantale més avant: 

“Després del minidiccionari, de redactar la minigramàtica, i d'estudiar els verbs 
irregulars més importants, caldrà tornar al lèxic per a completar el vocabulari 
multilingüe i afegir el romanés i el neollatí. Pas a pas!” (Fòro, 9/3/10).  

 

CONSERVADORA, NO ARCAICA 
En novembre de 2009 retoque els criteris de codificació amb una distinció entre 

conservadurisme i arcaïcitat, fonamental en la codificació neollatina.   

“En la codificació d'un romanç neollatí cal sel·leccionar variants més acostades a l'ètim, 
ja que estes poden englobar les altres variants i relacionar-les. Per exemple, dels derivats 
de l'ètim llatí ALTERA cal triar la forma conservadora altra, que és el punt comú de outra, 
otra, autre, alta, el punt a partir del qual han evolucionat totes eixes formes, cadascuna 
en una direcció. 

Però això no vol dir que cal sel·leccionar la variant més conservadora de tota la Romània. 
De vegades la forma més conservadora s'ha de considerar un arcaisme (que no deu ser 
incorporat a l'estàndard neollatí modern) ja que suposa una pervivència aïllada d'una 
etapa evolutiva que la llengua majoritàriament ja ha deixat arrere. Eixe és el cas, seguint 
l'exemple anterior, de la variant sarda àtera, que manté les tres síl·labes de l'ètim llatí 
ALTERA. O siga, encara que àtera és la forma més conservadora i englobadora5, altra 
representa millor l'estat general de la llengua actual. 

Si el romanç neollatí recollira cada un dels arcaismes present en almenys una de les 
múltiples varietats de romanç (incloent les regionals i fins i tot locals) tindria: 

 articles definits bisil·làbics (illo, illa) -com algún dialecte italià-, 
 substantius masculins, femenins i neutres -com un altre dialecte italià-, 
 una declinació bicasual -com el romanés-, 

                                                           
5 En realitat, mancant-li la –l–, la forma sarda tampoc és englobadora. L’única forma completament 
englobadora és altera (Nota de 15/03/15).  
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 un lèxic llatinitzant (ex. dòmu -en compte de casa-, albu -en compte de blanco-), 
 etc.  

El resultat, per tant, seria un model de llengua amb tants arcaismes que no reflexaria ni 
l'estat actual de la llengua neollatina en el seu conjunt ni el de cap dels romanços 
particulars (ja que cap d'ells concentra tants arcaïsmes!). No seria un bon representant 
del romanç. 

És per tot això que en els "Criteris de codificació d'un romanç neollatí" he dit que 
sel·leccionarem les "formes més conservadores, sempre i quan formen part o hagen 
format part dels romanços amb una llarga tradició literària", o siga, dels romanços més 
difosos, prestigiosos i representatius: portugués, castellà, occità, francés, italià i 
romanés. Això deixa fora trets conservadors de varietats minoritàries. 

No obstant, està clar que eixos romanços principals també poden presentar algun tret 
massa conservador. És el cas, per exemple, de la declinació bicasual romanesa, 
abandonada per la resta de la Romània. Hauria d'assumir un romanç neollatí eixe 
sistema nominal, per conservar-se en un dels grans romanços literaris? El sentit comú 
ens diu que no, i la raó és que eixe sistema no representa l'ús dels altres romanços. Cal, 
per tant, millorar la formulació del criteri anterior de la següent manera: 

Es sel·leccionen les formes més conservadores que: 

1. formen part dels romanços amb una llarga tradició literària 
2. i representen (engloben, expliquen) l'ús general de la llengua actual. 

Excepcionalment, si cap de les variants d'eixos romanços és suficientment 
representativa (si no engloba a un número suficient de romanços), es pot 
recurrir a formes més conservadores d'alguna varietat menor o fins i tot del llatí 
vulgar. Però si hi ha una tendència general, no és convenient adoptar formes 
arcaiques per a englobar tots i cadascun dels romanços principals.” (blog, 
27/11/09) 

  

http://romanceneolatino.blogspot.com/2009/11/conservadora-no-arcaica.html


2010 

ACOMODAMENT 

 En gener de 2010 publique en el web de Via Neolatina una explicació sobre com 
funcionaria l’acomodament des del neollatí.  

“A l'hora de comunicar-se amb parlants d'un romanç regional concret (francés, italià, 
castellà, etc.), l'usuari del romanç neollatí pot optar per apropar-se lingüísticament un 
poc al romanç del seu lector o oient. Esta adaptació es pot fer en qualsevol direcció (cap 
a qualsevol romanç regional) gràcies a la centralitat lingüística (tant fonètica com 
morfològica, lèxica i sintàctica) del romanç neollatí. Només cal conéixer les paraules més 
freqüents específiques del romanç de destí (com per exemple la preposició francesa 
avec, distinta de la més comuna con) i les correpondències fonètiques. D'esta manera, 
fent petits canvis, l'usuari del romanç neollatí pot fer-se entendre encara més 
fàcilment!”.  

S’inclouen, també, “exemples de correspondències fonètiques” cap a l’italià, el castellà i el 
francés, adaptades de Lateinische Vokabeln in heutiger Gestalt (Dietrich Stratenwerth). 

 

DIFICULTATS DE CRITERI 
“La definició d'uns criteris de codificació "científics", basats en la teoria de Xavier 
Lamuela (l'únic autor que sembla haver estudiat esta qüestió), sembla que ens allibera 
un poc de l'enfocament descriptiu al que ens veiem obligats a limitar-nos fa vora dos 
anys, i ens permet assajar una tria de formes neollatines.” No obstant, encara em trobe 
amb “dificaultats de criteri” en febrer de 2010, quan “estic acabant de definir una 
primera proposta de forma neollatina per a eixes 1.300 paraules del vocabulari de 
Miguel Vallés. 

 En alguns casos com barba, barca, campo, molto no hi ha cap dubte sobre 
quina és la forma idònia. 

 En la majoria de casos, com ancora, bòno, felice, léttera, mare, offerire, rege, 
tuo, succo, etc. triem una forma segons els criteris de codificació generals i 
ortogràfics [vede infra Ortografia etimològica] que hem definit (criteris que 
caldrà millorar, per a que siguen ben objectius). 

 En alguns casos, no obstant, es presenten importants dubtes, com en 
viático/viajo/... 'viatge', febrario/febrairo/febrèro/... 'febrer', coxa/cosha/... 
'cuixa', diorno/jorno 'jorn', en els que les llengües romàniques (inclòs l'italià) 
s'han distanciat del llatí per diverses vies, i no està clar quina evolució fonètica 
cal triar, ni quina ortografia.  

Estos últims mots, en la proposta inicial (provisional) apareixeran segurament amb un 
aspecte prou llatí, a l'espera de ser millor estudiats. Ja m'he posat en contacte amb 
Xavier Lamuela, i espere que tinga l'amabilitat d'ajudar-me a realitzar la tria més 
correcta.” (blog, 28/02/10) 

 El professor Lamuela va contestar, però no em va poder atendre. Anys després, en 2012 
o 13, vaig assistir en la UB a una conferèncie seua sobre l’aranés i vaig aprofitar per a fer-li 
entrega del meu treball Esbós dels CRITERIS DE CODIFICACIÓ DEL ROMANÇ català, amb la petició 
de rebre feedback.   

 

http://romanceneolatino.blogspot.com/2010/02/dificultats-ortografiques.html


ESCEPTICISME ACADÈMIC 
 En febrer de 2010, un any i mig després de començar la carrera, li vaig presentar el 
projecte a un dels dos catedràtics de lingüística romànica, la professora Maria Reyna Bastardas 
(que, per cert, col·labora en l’elaboració del Dictionnaire Étymologique Roman). La reacció no va 
ser favorable, segons narre en el fòrum: 

“Si codificar un model de llengua que abarque totes les llengües romàniques ja és una 
llavor difícil, sembla que tampoc serà fàcil aconseguir la col·laboració del món acadèmic 
per a desenvolupar el projecte i promocionar-lo. O bé el projecte és una completa follia, 
o bé s'avança al seu temps. 

Fa un parell de setmanes li vaig enviar a la meua professora de lingüística romànica de 
la universitat un e-mail parlant-li del projecte VIA NEOLATINA. En ell li deia: 

"Es tracta de codificar un model de llengua comú per a tota la Romània, i proposar-
lo al món neollatí. Este romanç "neollatí" serviria per a facilitat la comunicació (tant 
escrita com oral) entre parlats de distintes llengües romàniques. Amb això no es 
pretén, evidentment, canviar l'estatus actual de les llengües romàniques 
(re)convertint-les en dialectes d'una única "llengua romànica", sinó simplement 
guanyar un model de llengua addicional, pan-romànic, que ens permeta a tots els 
romanòfons intercomunicar-nos sense haver de recórrer a l'anglés!!" 

En la seua resposta, la meua professora m'ha dit: 

"(...) no sé quants romanòfons estarien disposats a aprendre una llengua artificial 
podent-ne aprendre una de natural que, sí, els serveix per comunicar-se en un 
àmbit més restringit, però real, i els permet accedir, a més, a coses com una 
literatura o una cultura. Finalment qualsevol persona que parli tres o quatre 
llengües romàniques i tingui un mínim d'intuició (o coneixements) pot comunicar- 
se ni que sigui molt bàsicament amb altres llengües i, fins i tot, aprendre noves 
llengües amb certa facilitat. No sé si trobaries gaires voluntaris. Ara, que com a 
exercici teòric sobre codificació... Ja en parlem." (Fòro, 28/2/10) 

Dos mesos després em vaig reunir amb ella per a presentar-li el projecte amb més detall: 

“[A]cabe de tindre una reunió amb la meua professora de lingüística romànica. Ja vos 
vaig avançar que la seua reacció, quan li vaig presentar breument per e-mail el projecte 
neollatí, no va ser entusiasta. Ara, en persona (25 minuts), he tractat de presentar-li el 
projecte un poc més detalladament, però no he eixit de la reunió content. 

Des del seu punt de vista, no cal una nova llengua romànica comuna perquè per a 
l'intercomunicació dels pobles neollatins ja està el francés, i sobre tot l'anglés, que 
s'imposa per qüestions econòmiques. No s'ha mostrat gens interessada pel projecte (ni 
tan sols crec que li haja semblant interessant, o com a mínim curiós), i a més no tindria 
temps disponible per a dedicar-se a ell. A més, m'ha dit que la seua especialitat no és la 
codificació ni la normalització de llengües, sinó la lingüística romànica, i per això no creu 
que em puga ajudar. [...] 

Ara em posaré en contacte amb Xavier Lumuela, professor de la Universitat de Girona, i 
especialista en codificació. A veure qué em diu ell! :)” (Fòrum, 15/4/10) 

A finals d’any vaig presentar el projecte a dos altres professors, amb millors resultats: 

http://stella.atilf.fr/scripts/DERom.exe?INIT_SESSION;ISIS=isis_DERom.txt;CRITERE=PRESENTATION;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=1


“Questa septemana haio parlato sopre la codificazione neolatina con doos altros 
professores de la mèa universitate.  Lo uno è linguista especializato en francese e 
occitano anticos, e la altra especialista en litteratura francesa e occitana anticas. A 
differènzia de quella prima professoressa de linguistica románica con la que parlai fa 
mejo anno, questos han havuto una reaczione molto positiva. Les haio mostrato la 
introduczione del Diczionário Essenziale, e estan sorpresos e admiratos per lo 
projècto!!!! Uno de ellos me ha recomandato parlare con un altro professore del 
Departamènto de Filologia Románica que securamente estaria molto interessato en un  
tale projècto. Forse elle voldria collaborare con nós!!! Esto molto contento!!!!” (Fòro, 
19/11/10) 

“Queste è lo commentário que me ha escripto uno de los mèos professores depòs de 
havere lecto la introduczione del Diczionário Essenziale: 

"Il testo è ben strutturato e, si non fosse perché un giudizio su questa nuova lingua 
è molto difficile de esprimere, direi che è scritto molto bene. Vediamo ora come 
saprai continuare questo progetto: sono proprio curioso. Bravo e in bocca al lupo!"” 
(28/11/10) 

 

ORTOGRAFIA ETIMOLÒGICA 

 En febrer de 2010 publique en el web de Via Neolatina uns “criteris ortogràfics” que es 
fonamenten en tres principis: 

 “[L]’ortografia llatina moderna deu en la mesura que siga possible emprar grafies 
englobadores, diasistemàtiques, que permeten diverses pronúncies [...] regionals 
segons varies regles de correspondència (-cl- pot ser pronunciat [ʎ] o [kj] segons l’origen 
del parlant, com en oclo)”.  

 S’ha d’evitar prendre decisions ortogràfiques que els criteris generals no poden (encara) 
justificar i que podrien ser considerades partidistes, subjectives o qüestió de gusts.   

 Com a últim recurs, és legítim usar l’ortografia llatina, ja que esta llengua és comuna i 
neutral.   

Tenint en compte estos tres principis alhora, els “criteris ortogràfics” establixen que 
“[l]’ortografia que presentem per a un llatí modern” prén “com a punt de partida” la 
“llatina clàssica”. Accepta les “innovacions gràfiques pan-romàniques o més generals” 
(j, u, w, y, z, ph>f, ch>c, th >t) així com “el reflex gràfic de les evolucions fonètiques del 
llatí vulgar compartides o majoritàries” (“com s+consonant > e+s+consonant o els canvis 
vocàlics u àtona>o”). Però manté les grafies llatines “[e]n aquells aspectes on les 
tradicions escrites neollatines mostren divergències pel fet de reflectir evolucions 
fonètiques distintes”.  

A més, es proposa l’ús d’alguns signes diacrítics: vestir-se, cámera, mèle, pòrto, l’hora 
(“elisions paraestàndards”) i dièresis per a distingir “formes patrimonials com pretio [‘pre(t)so] 
i altiare [al’(t)sare] de cultismes com oratïone [ora’(t)sjone].” 

Segons explicava en el blog mesos després (blog, 8/9/10),  

“[e]scriure el romanç neollatí amb una ortografia etimològica crea dificultats com les 
següents: 

1) Hi ha molts sons que s'escriuren de distintes maneres ('agnello' vs. 'banio', 'facia' vs. 
'fortia', 'jocare' vs. 'diornale', etc.), 

2) Hi ha grafies que representen distints sons segons la paraula ('fòlia' vs. 'italiano', etc.). 

http://romanceneolatino.blogspot.de/2010/09/ortografia-etimologica-vs-fonetica.html


3) Hi ha grafies poc reconeixibles ('viatico' [vi'aʤo], 'granica' [‘granʤa], 'diorno' 
[‘ʤorno], etc.).”  

Jo ja era conscient d’estos problemes quan vaig establir el sistema en febrer:  

“Este sistema ortogràfic “comporta unes complicacions ja que obliga a representar un 
mateix so de més d’una manera si aquest ha derivat de distintes etimologies (el so [ɲ] 
es representa per gn “pogno” o ni  “vinia” segons el cas), i obliga a aplicar distintes regles 
de pronuncia segons si els mots són patrimonials (oclo) o cultismes (eclosione).”  Però 
“[e]stes i altres complicacions de l’ortografia etimològica podrien ser provisionals. Una 
volta s’haja establit un model estàndard oral i este siga conegut per suficient gent es 
podrien introduir modificacions en l’ortografia per a simplificar-la acostant-la a la 
pronunciació general establida (ponho, vinha).”  

Estes modificacions no vaig tardar en introduir-les.  

 

PRONUNCIACIONS PARAESTÀNDARDS 

En febrer de 2010, a continuació dels “criteris ortogràfics” publique uns “criteris de 
pronunciació” en el web de Via Neolatina. Es caracteritzen per oferir múltiples opcions, 
aprofitant les grafies englobadores: “cada lector pot aplicar les lleis evolutives de la seua parla, 
i així oratione es pot llegir [orasãw]/ [oraɵjon]/ [orasion]/ [orasio]/ [orɜzon]/ [oratsione] etc.”. 
No obstant, “cal que els parlants s’adapten a una pronunciació més general, per a facilitar la 
comprensió de l’interlocutor”.  

Amb eixe fi es proposa un “estàndard oral neollatí” que recull “l’evolució fonètica 
general de les llengües romàniques” i “quan no hi haja una forma dominant entre les llengües 
romàniques, es poden acceptar distintes variants de pronúncia. És el cas de capra 
[kapra]/[kabra]. De les variants de pronúncia acceptades es considera com a estàndard la més 
fidel a la grafia. Així cantare [kantare] té preferència sobre [kan’tar], que es considera 
paraestàndard. En els casos on no hi haja una clara majoria les pronúncies es consideraran 
igualment recomanables. Amb el temps tal volta una d’elles serà generalitzada pels parlants.” 

 

DICCIONARI ESSENCIAL 
En març de 2010 finalitze una primera proposta neollatina del lèxic essencial: 

“Després de moltíssimes hores de treball, vos presente l'esbós del diccionari essencial 
del romanç neollatí (1.300 paraules), amb les traduccions italianes. [...] 

Algunes paraules han de ser encara millor estudiades. Vos les he agrupat al final del 
document, segons els problemes que presenten.” (Fòro, 14/3/10) 

Dos mesos abans, en gener de 2010, havia publicat un document amb els “primos 
exemplos del vocabolario neolatino” (Fòro, 4/1/10).  

 

MONDO NEOLATINO 
 En juny de 2011 cree un nou blog, Mondo Neolatino, concebut com una “Revista digitale 
de lengua e cultura en romance.” En ell he anat publicant articles sobre distints temes.  

  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuZW9sYXRpbm98Z3g6NGQ3OTk3OWIwZWRhMjVjMA
http://mondoneolatino.blogspot.de/


ÀREA GRAVILECTAL 

Els principis i criteris de codificació es completen amb la noció d’“àgrea gravilectal”. Així 
ho explique en setembre de 2010: 

“Els principals objectius de la present codificació són, seguint Lamuela (1995), que 
l’estàndard neollatí tinga un màxim valor comunicatiu per als diversos romanòfons i que 
siga usat per aquestos en llur comunicació amb les parts del Món Neollatí que es troben 
fora de l’àmbit dels seus respectius romanços (francés, italià, castellà, portugués, 
romanés, etc.). Per tal d’aconseguir això, l’estàndard neollatí no pot basar-se en una 
varietat geogràfica concreta prescindint de les altres (com han fet les codificacions del 
francés i l’italià, basades en una varietat amb predomini polític o cultural) sinó que ha 
d’incloure necessàriament elements de totes les varietats de la Romània. El romanç 
neollatí ha de náixer, per tant, d’una codificació composicional (com els estàndards de 
l’occità, el català, el grisó i el ladí). 

Això no lleva que la present codificació partisca del que Carles Castellanos (en Llengua, 
dialectes i estandardització, 2000) ha anomenat una “àrea gravilectal”:  

“quan la construcció de l’estàndard és composicional, és a dir, quan no es pren un únic 
parlar com a base per a la construcció de la llengua estàndard, sempre existeix una zona 
que anomenarem àrea gravilectal que acumula el pes de les incidències lingüístiques 
pertinents” (Castellanos en Llengua, dialectes i estandardització, pàg. 37) 

Per tant, segons els criteris de codificació de la lingüística prescriptiva (Lamuela, 
Castellanos, Sumien) el romanç neollatí ha de basar-se en un romanç ja existent, el més 
intermedi, i potenciar la centralitat d’aquest tenint en compte els altres romanços i 
aprofitant l’herència lingüística que totes les varietats comparteixen. 

L’àrea gravilectal del romanç neollatí ha de ser Itàlia, donat que l’italià estàndard és 
considerat el romanç més entés pel conjunt dels romanòfons, és molt semblant al llatí i 
es troba a més en una posició geogràficament central dins la Romània Vella. Aquesta 
àrea gravilectal inclou les diverses varietats regionals de l’italià estàndard i les varietats 
pròpies de la zona entre Florència i Roma, o siga el romanç toscà (base de l’italià 
estàndard) i les varietats més pròximes a ell. Esta àrea gravilectal proporciona al romanç 
neollatí un marc natural i coherent que, gràcies a la seua fidelitat a l’antiga llengua 
comuna (el llatí), pot englobar i integrar elements fonètics, fonològics, morfològics, 
lèxics i sintàctics de tota la Romània.  

La present codificació d'un romanç neollatí sempre ha prestat especial atenció a les 
formes italianes, fins i tot abans de saber que els teòrics sobre codificació reconeixen 
unes "àries gravilectals" en les codificacions composicionals. Serà que tenim una bona 
intuïció!” (blog, 8/9/10). 

 De fet, més d’un any abans (maig de 2009) ja havia començat a barallar la possibilitat de 
basar la llengua en l’italià. En la pàgina Romance “neolatino” del lloc web Via Neolatina 
(14/06/09) ho explicava així:   

 “El projecte VIA NEOLATINA pretén desenvolupar una variant comuna de manera 
planificada i proposar-la al món neollatí. S'estan barallant dos possibilitats: 

 Crear una variant composicional. 
 Prendre l'italià per base i adaptar-lo a les característiques generals quan l'italià presenta 

particularitats (per exemple, adaptar paraules com chiave en clave, incloure els plurals 
més generals en -s).” 

La idea la justificava així en Fòro:“La litteratura linguistica affirma che l'italiano è la lingua 
romanza più centrale (sopra tutto in sonos e vocabulario), è la più facilmente comprensibile per 

http://romanceneolatino.blogspot.de/2010/09/area-gravilectale.html


gli altri neolatini. Sull'italiano si possono fare canvi come: chiaro > claro, secondo le tendenze 
più pan-romanze che manca a volte l'italiano” (13/05/09, parlant amb Bruno). “Credo [...] che 
l'italiano è una buona base per fare uno standard commune a tutte le lingue romanze. Noi tutti 
capiamo l'italiano!!! E questo è giustamente perchè l'italiano è più fedele al latino. Ma, non so 
se sarebbe meglio prendere il sardo come base, perchè secondo ciò che ho sentito, è ancora più 
simile al latino.” (9/6/09, parlant amb Demordre). En qualsevol cas, era encara la primera opció 
(Crear una variant composicional) la que enllaçava a través d’un hipervincle a la pàgina Critèrios 
de Codificazione.  

Amb la introducció de l’àrea gravilectal, es va invertir la preferència (juliol 2009):  

“En el desenvolupament d'un romanç neollatí el projecte Via Neolatina està barallant 
dos possibilitats: 

 Identificar el romanç existent més central lingüísticament (el més semblant a tots els 
altres i per tant el més comprensible per a la majoria de parlants neollatins), i prenent-
lo com a base de partida substituir les seues particularitats per a adaptar-lo a les 
tendències de la majoria de romanços. Eixe romanç central és segurament l'italià, al que 
caldria per exemple introduir els plurals en -s, més generals i fruit de la conservació de 
la -s final llatina, que l'italià i el romanés perderen. El desavantatge d'esta opició és que 
associaria el romanç neollatí amb un romanç nacional concret, i els parlants d'altres 
romanços podrien (en teoria) mostrar reticències.  

 Crear una variant composicional sense partir, com en el cas anterior, d'un romanç 
concret. El romanç neollatí resultant, no obstant, podria ser percebut pels parlants 
neollatins com una llengua artificial, la qual cosa dificulturia l'acceptació de la proposta. 

Per sort ambdós camins conduixen pràcticament a un mateix model de llengua. Per tant 
el dubte està més en com presentar al públic el nou romanç neollatí. El primer 
enfocament ens sembla preferible per dos raons: 

1. Li atorga a la llengua un caràcter natural necessari per a la seua acceptació social 
(pensem en l'acusació d'artificialitat que sovint s'ha fet al basc unificat).  

2. El risc que puguera provocar reticències fora d'Itàlia per estar associat a un romanç 
nacional concret (l'italià) ens sembla baix. A diferència de l'opció que apuntàvem més 
amunt, no es estractaria d'adoptar simplement l'italià (cosa que el privilegiaria en gran 
mesura front a les altres llengües) sinó de crear un altre romanç semblant però distint, 
basat en l'italià però "millor". I triar l'italià per ser el romanç més central lingüísticament 
sembla una raó que podria ser acceptada amb naturalitat.” (06/07/2010) 

 

DÍGRAFS AMB <H> 
 En març de 2010 havia trobat “en la biblioteca de la meua universitat [UB] informació 
que nos pot ajudar molt a l'hora de justificar l'adopció de certes grafies que poden fer l'ortografia 
neollatina més regular.” Eixa informació la vaig poder aprofitar una volta establida l’àrea 
gravilectal i, amb ella, un sistema fonològic concret per al neollatí.  

“En "Verschriftungsarten und -tendenzen in der Romania", un dels capítols del tom II,1 
del monumental "Lexikon der Romanischen Linguistik", es parla sobre l'evolució de la 
grafia/les grafies del llatí i del romanç. Traduesc: 

"Junt a l'accent [´ `], la titlla [~] o el trencat [¸, com en ç] s'utilitzaren com a signes 
especials també algunes lletres de l'alfabet llatí que havien acabat tenint poca o cap 
funció a l'hora de representar els sons. Ja en el 1er. segle abans de Crist havia 
desaparegut en llatí el so [h], i Quintilià ja no considerà la lletra h com una "littera" 



sinó com una "nota". Una h seguint una altra consonant indicava que eixa 
consonant tenia una pronúncia distinta a la que seria d'esperar. 

En totes les primeres escriptures de les llengües romàniques actua h com a "nota" 
[S'inclouen exemples de distintes llengües: dh, sh, th, ih, hy, lh, nh, ch, gh, mh, bh, 
ph, uh]. En el cas de la y, les primeres escriptures de les llengües romàniques 
vacil·len entre "littera" i "nota". [...] En la època moderna s'observa en totes les 
llengües romàniques una reducció en l'ús de la y. [...] També s'utilitzà la x com a 
signe especial." 

Açò vol dir que el romanç neollatí pot adoptar tranquil·lament la lletra h com a "nota" i 
usar la grafia 'nh' per a la nasal palatal, 'lh' per a la lateral palatal (com l'occità i el 
portugués) i 'ch' per a representar /k/ davant de e, i (com l'italià i el romanés).  

A més d'eixes grafies -que jo veig prou justificades-, es pot considerar la conveniència o 
no d'altres grafies similars per sons com [ʧ] i [ʃ]: i . El resultat seria: 

[ɲ]: nha, nhe, nhi, nho, nhu 
[ʎ]: lha, lhe, lhi, lho, lhu 
[k]: ca, che, chi, co, cu* 
[ʧ]: cha, ce, ci, cho, chu 
[g]: ga, ghe, ghi, go, gu 
[ʤ]: ja, ge/je, gi/ji, jo, ju 
[ʃ]: sha, she, shi, sho, shu 

(* Això només si finalment considerem que la millor pronúncia per a "ce" i "ci" és [ʧe], 
[ʧi]. Cal notar, a més, que en neollatí el llatí vulgar [kja], [kjo] i [kju] no fa [ʧa], [ʧo], [ʧu] 
com l'italià, sinó [ʦ], com la immensa majoria de la Romània) 

Usar la lletra h com a "nota", no obstant, nos planteja de nou la qüestió de si convé 
eliminar, com fa l'italià, les h etimològiques, i escriure 'istòria', 'avere'. He deixat, de 
moment, les h etimològiques ja que la majoria de romanços les conserven. 

A més, he introduït 'z' per a representar el so [ʦ] d'acord amb un ús antigament molt 
estés (segons l'obra citada), i que es conserva en italià (no obstant, a diferència de l'italià, 
que usa 'z' tant per a [ʦ] com [ʣ], he pensat en grafiar els pocs casos de [ʣ] amb 'dz', 
ex. 'prandzo'). 

El resultat de tot açò és una ortografia més "fonètica", i per tant més senzilla. Però això 
comporta altres dificultats, ja que s'han d'introduir variants allà on cap pronúncia és 
clarament la favorable (ex. 'òlho/òclo', 'nòite/nòcte', etc.).” (blog, 8/9/10) 

 Més avant, vaig desestimar la grafia <dz>.  

 

ORTOGRAFIA FONOLÒGICA 

 Gràcies al nou prinicipi (àrea gravilectal) i als nous dígrafs (amb la nota <h>), en setembre 
de 2010 publique en el web de Via Neolatina una primera versió del grafemes adoptats (incloent 
<ch, gh, lh, nh, sh>), així com la seua pronunciació i una paraula d’exemple. Dos mesos després 
publique una segona versió (amb <gn> per <nh> i afegint <sc>). L’establiment d’esta ortografia 
suposa la segona gran fita de la codificació neollatina.  

Es deixa arrere, per tant, la grafia etimològica anterior. Això, no obstant, té el 
desavantatge que les noves grafies són menys englobadores (diasistemàtiques) i requerixen 
algunes grafies independents per a variants de pronúncia (si cal mantindre estes).  

 

http://romanceneolatino.blogspot.de/2010/09/ortografia-etimologica-vs-fonetica.html


COMPLICACIONS ITALIANES 
 Després de l’adopció d’una àrea gravilectal (l’italià) i d’una ortografia fonològica, van 
aparéixer importants complicacions fonològiques i fonètiques que podien tindre repercusions 
gràfiques. Es tracta de fenòmens aparentment particulars de l’italià però que, després del seu 
estudi, van resultar (al menys en part) proto-romànics. Era necessari adoptar-los? 

- Vocals llargues 
- Consonants dobles (vacca o vaca?) 
- Geminació fonosintàctica 
- Assimilacions consonàntiques (sèpte o sètte?) 
- Geminació per [j] 
- Distinció de /z/ i /s/ 
- Distinció de /ʣ/ i /ʦ/ 

A més, calia estudiar una innovació romànica que l’italià compartix amb altres llengües: 
- Diftongs creixents (història o historia?) 

VOCALS LLARGUES 
La qüestió de les vocals llargües va tindre una fàcil solució, ja que no té repercussions 

gràfiques: 

“[L]o neolatino haverá de incorporare, per coherenza, qualches "difficultates" del 
protorromance che lo italiano ha conservatas: la quantitate vocálica [...] e la 
geminazione [...]. Buff! 

Toto questo è inevitávele! Mais fortunatamente ha relativamente pocas consequenzas 
sopre la escriptura. La quantitate vocálica è predictívele per lo contexto e non viene 
marcata: pala [pa:la], mòla [mɔ:la] vs. palla [palla], molla [mɔlla].” (blog, 8/9/10) 

CONSONANTS GEMINADES 
La qüestió de les consonants geminades heretades del llatí també ve tindre una solució 

fàcil. Encara que la distinció entre simples i geminades només es conserva en italià i sard (també, 
residualment, en castellà i català), la major part de la Romània conserva algun tipus de distinció. 
Per tant, no són supèrflues. 

“Lo romance neolatino non pòte convèrgere las consonantes doples con las simples 
perche non han la metéssima evoluzione en la maioria de romances (menos en romeno). 
En italiano e sardo se conserva la differenza entre doples e simples. En la Románia 
occidentale las consonantes doples, en generale, se simplifican mais las consonantes 
simples pòten, per exemplo, sonorizar-se. En consequenza, lo mantenimento de las 
consonantes doples en neolatino non è superfluo per la maiioria de romanófonos:  

La 'cc' de neo. 'bocca' indica a los parlantes occidentales che en loros romances questa 
parola pòte havere una simple, como en cas. 'boca'. 

La 'c' de neo. 'acora' indica a los parlantes occidentales che en loros romances questa 
parola pòte havere un[a consonante sonora] , como en por. 'agora'. 

La 'tt' de neo 'botta' > cas. 'bota'. 

La 't' de neo 'cata' > cas. 'cada'. 

Etc.  

La 'nn' de neo. 'anno' indica a los parlantes del castellano e lo catalano che questa parola 
pòte havere una palatalizazione en loros romances, como en cas. 'año'. 

Análogamente, la 'll' de neo. 'castèllo' indica la palatalizazione del cas. 'castillo'. 

La ['rr'] latina se conserva en castellano e catalanao, per exemplo. 

http://romanceneolatino.blogspot.com/2010/09/vocales-e-consonantes-geminatas.html


Conservando las consonantes doples lo romance neolatino representa melhore la 
diversitate del romance. E se conservamos las consonantes doples en lo vocabulário 
heretato, per coherenzia devemos conservar-las en los cultismos.” (blog, 9/9/10) 

GEMINACIÓ FONOSINTÀCTICA 
L’estudi del fenòmen va mostrar que calia acceptar esta complicació però que, per sort, 

no tenia repercussions gràfiques.  

El “redoplamento fonosintáctico” (RF) “[s]ecuramente è tròppo diffícile per los parlantes 
de romances sene consonantes doples (como mòstra lo facto che los italianos septentrionales 
non realizan generalmente lo RF). En plus, non ha una utilitate per los parlantes de altros 
romances como sí han las de 'botta' (> t) vs. la de 'cata'. (>d).” (blog, 9/9/10) 

Però dels dos tipus de geminació fonosintàctica, un d’ells és proto-romanç. Segons 
Loporcaro (“Facts, theory and dogmas in historical linguistics: Vowel quantity from Latin to 
Romance”, p. 325, en Historical Linguistics 2005), que vaig citar en el blog,:   

"In Italian, gemination of an initial consonant is regularly triggered when the preceding 
word ends in a stressed vowel. On the other had, RF [raddoppiamento 
foneticosintattico] is also triggered by a closed list of unstressed monosyllables whose 
Latin etymon ended in a consonant that got assimilated in external sandhi:  

a. regular RF: tu [d:]ici, del lat. TU DICIS  

b. irregular RF: e [t:]u, del lat. ET TU  

(...) irregular RF is attested in the Latin sources, while regular RF is not; and apart from 
Tuscan, all the remaining dialects showing RF all over Sothern Italy and Sardinia actually 
lack stress-conditioned RF. (...) Regular RF must have arisen, by reanalysis of irregular 
one, during the history of Tuscan, and surely not in the Latin-Romance transition." 

El “"raddoppiamento fonosintattico" (RF) è presente en las varietates che conservan las 
consonantes doples (crèdo che non existen dialèctos con consonantes doples sene RF.)”, i com 
el neollatí ha de conservar les consonants dobles llatines (vide supra), “[e]n consequenza [...] lo 
RF irregolare [...] deveria formare parte del romance neolatino. Deveremos estudiare las paròlas 
che producen RF (non son las metéssimas en totos los dialèctos con RF). Non obstante, non è 
una questione urgente, perche lo RF non se representa gráficamente.” (blog, 9/9/10) 

Per tot, no “viene marcato lo reforzamènto fonosintáctico, jache se produce pòs un 
groppo de paròlas che havevan una consonante finale en latino: la casa [la 'kasa], a casa [a 
k'kasa] (non en casos como será lá [se'ra 'la], a diferènzia del italiano modèrno).” (blog, 8/9/10) 

ASSIMILACIONS CONSONÀNTIQUES 
L’estudi d’esta qüestió va resultar en l’adopció de la pronúncia assimilada, però, a 

diferència de l’italià, “[N]on è indispensávele, credo, reflexare gráficamente las assimilaziones: 
potemos escrívere fixare [fis'sare], decto ['detto], advenire [avve'nire], damno ['danno], apto 
['atto], fregdo ['freddo].” (blog, 8/9/10). A més, es va introduir l’opció d’una pronúncia no 
assimilada en el registre literari: 

GRAFEMA     SÒNO         EXEMPLO  
<bt>        [tt] /lett[bt]  ‘sobto’  
<cc>+i/e  [tʧ] /lett[kʧ]  ‘accèndere’  
<ct>         [tt] /lett[kt]         ‘òcto, lacte’  
<db>         [bb] /lett[db]  'adbassare’  
<mn>  [nn] /lett[mn]  ‘dòmna’  
<pt>          [tt] /lett[pt]  ‘sèpte, ropto’  
<x>         [ss] /lett[ks]  ‘sexanta, exire, taxi’  

http://romanceneolatino.blogspot.de/2010/09/geminare-e-un-arcaismo.html
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<x>+consonante distinta de c+i/e.  [s]/lett[ks]  ‘sèxto, excursione’  
<x>+c+i/e         [tʧ]/lett[ksʧ]  ‘excèsso, excellènte’  
etc.  

(Fòro, 2/10/10) 

Més avant, això es va pulir, acceptant la grafia assimilada en cassos com adbassare:  

“Es desestima la idea de generalitzar l’escriputra no assimilada (per exemple, en els 
composts amb ab-, ad-, con-, sub- etc.) ja que, si bé evitaria incoherències internes com 
ajjustare (vs. admirare), ajjúngere (vs. adjunto) o acceptare (on hi ha assimilació en dc 
però no en pt), també ens duria a extrems com “adlarma, exaiare, adpartamento” i a 
escriure sense assimilar nexos que el llatí ja havia assimilat (“adcidènte, subgerire, 
inconrecto”).” 

És una qüestió que caldrà tornar a estudiar.  

GEMINACIÓ PER [j] 
Qüestió complicada, que va ser tractada en el Fòro Neolatino amb la conclusió que “la 

[j] del latino volgare geminao la consonante precedente, se bène questa geminazione non 
necessitamos representa-la gráficamente en neolatino” (8/10/10). Es possible que necessite ser 
revisat.  

DISTINCIÓ DE /s/ I /z/ 
 Esta qüestió es va tractar mig any abans, però també forma part del grup de 
complicacions italianes. La solució fon relativament senzilla: 

“[E]n lo diçionario de la RAI [...] se pòte lègere: 

"Il latino classico aveva un’unica s, sorda in ogni posizione (tranne davanti a 
consonante sonora). Ma nell’Italia settentrionale, fra la tarda età romana e i primi 
secoli del Medioevo, l’s interna di parola tra vocali (compresa quella derivata da 
antica semplificazione del grupo –ns-) andò soggetta alla stessa sonorizzazione che 
colpì nella stessa posizione le consonanti espolosive sorde. Questo fenómeno si 
estesse alla Toscana nell’età logobarda; ma parecchie parole ne restarono esenti." 

“Non possemos prèndere la pronúncia italiana como modèllo perche non è puramente 
toscana (o sea, orientale). Secondo Rohlfs (Grammatica Storica della lingua italiana e 
dei suoi dialetti) la presençia en toscano (e en italiano) de sonorizaçiones come  
"anneGare, muDare, poVero" prèsso a formas sene sonorizare se explica perche las 
primas son préstetos de la Románia occidentale. Egualmente, la sonorizaçione de la <s> 
intervocálica non è -secondo Rohlfs- própria del toscano (e, en generale, de la Románia 
orientale).” 

“Lo neolatino conserva sempre las consonantes explosivas sordas (-p-, - t-, -k-), altrosí 
en parolas onde lo toscano ha sonorizaçione per influença de los dialectos del norde (ex. 
padre, madre). Consequentemente, lo neolatino deve conservare la -s- sorda (como lo  
romeno), altrosí en parolas onde lo toscano ha sonorizaçione per influença del norde 
(ex. rosa, etc. etc. etc.). Lo neolatino non pòte seguere las irregolaritates toscanas o 
florentinas, non credes?” “(non obstante, /z/ pòte èssere una variante de pronúnçia).” 

Per questo, paròlas compòstas con el sòno /s/ intervocálico (como "altro+sí"), se deven 
escrívere con <s> e non <ss> ("altrosí", non "altrossí" como fine a acora), seguendo la 
fonologia neolatina, che ha antrosí la /ss/. L'ortografia neolatina non pòte èssere sempre  
englobante!” “Escrívere "altrossí, assates, cossí, decessèpte, dessequita, parassole, 
decessèis, dessuso" per imitare la grafia maioritària seria introdúcere una irregolaritate, 
ja che en neolatino <ss> se lège [ss] non [s]. Lo italiano, che altrosí ha /ss/, non escrive 

https://groups.google.com/forum/?hl=ca&fromgroups=#!topic/neolatino/3xcn5_1SS4c
http://www.dizionario.rai.it/static.aspx?treeID=33&pg=1


"parassole, diciassette, cossì" ("altressì" existe, mais è antico, e "assates" sí ha /ss/, per 
assimilaçione).” (24 i 25/4/10) 

DISTINCIÓ DE /ʣ/ I /ʦ/ 
Esta qüestió fon, també, tractada a fons. Finalment, “[v]istas las vacillaziones de 

pronúncia entre [ts] e [dz] en paròlas italianas como 'zampillare, zampogna, zimbello, zinco, 
zingaro, zitella', forse è molto plus simple eliminare la distinzione entre [ts] e [dz] en neolatino 
(che, a differènzia del italiano, non ha lo sòno [z]). La oposizione entre los sònos [ts] e [dz] ha 
una importanza marginale en la Románia” (Fòro, 9/10/10). 

Més avant, en Elemèntos essenziales... (vide infra) s’inclou, com a literària, la pronúncia 
amb [ʣ] de paraules com admòrzo.  

Potser, és també una qüestió que caldrà revisar.  

DIFTONGS CREIXENTS 
En neollatí, esta qüestió afecta a l’accentuació de cultismes: història o historia? L’italià 

presenta un diftong, com diverses altres llengües romàniques, però l’estudi del fenòmen em va 
decantar, provisionalment, per la primera opció, amb hiat, en coherència amb la inexistència de 
diftongs en nòvo, nève (no nuovo, nieve), com fa al portugués. Ara bé, sembla que esta pronuncia 
és més difícil i, de fet, no sempre es respecta en portugués.  

Per una altra banda, esta qüestió està relacionada amb certs diftongs del llatí vulgar que 
s’han conservat en italià (per exemple, sappia), geminant la consonant prèvia.  

En quant als diftongs, el problema es va resoldre, provisionalment, de la següent 
manera: “credo che en neolatino hi deveria havere una distinzione entre [j]V (ex. sapia6) e [i]V 
(ex. història). Havemos [j] onde ja era presente en lo latino volgare, e [i] en préstetos posteriores 
del latino. Opzionalmente se pòte fácere un diptòngo pòs síllaba accentuata (ex. historia).”  

Caldrà repassar esta qüestió. 

 

ANDRÉ SCHILD 
 En octubre de 2010 publique en el blog una entrada amb tota la informació que he pogut 
trobar en internet sobre el neolatino d’André Schild (1947), un interlingüista suís. Temps després 
vaig consultar (i fotocopiar) les seues obres en la col·lecció de llengües planificades de la 
Biblioteca Nacional Austríaca. La seua llengua és molt semblant a la nostra i es pot considerar 
un precedent, si bé conté ulgunes traces d’artificialitat (l’autor va estar molt implicat en diverses 
llengües artificials, especialment esperanto i interlingua).  

 

 

                                                           
6 En Elemèntos essenziales del romance neolatino apareix, en canvi, sàpia i hàvia. No sé si el canvi va ser 
conscient. És, per tant, una qüestió que s’ha de continuar estudiant.  



 

 

 Curiosament, mig any abans de descobrir el neolatino d’André Schild i un any abans de 
descobrir el internacional de Campos Lima (vide infra), ja vaig fer el següent comentari en el 
grup: 

“Crec que distintes persones hem tingut la mateixa idea, independentment, en distints 
lloc i moments, però cadascú l'ha tractat de realitat d'una manera distinta, amb distints 
criteris. El meuenfocament pretén evitar artificialitats innecessàries, no justificables, ja 
que tinc la sensació que el públic tendeix a rebutjar l'artificialitat en la llengua (si se 
n'adona!). Ara bé, tot model de llengua composicional és ja de per sí un tant artificial, i 
per tant un cert grau d'artificialitat és inevitable en el nostre projecte. Caldrà, per tant, 
reduir-la al màxim, i no fer ostentació d'ella.” (Fòro, 5/3/10) 

 

FACEBOOK 
 En octubre de 2010, Daniel crea una pàgina i un grup per al projecte en Facebook, 
inicialment amb el nom Via Neolatina. Més avant, en maig de 2012, Daniel va corregir eixa 
duplicitat innecessària. Des d’aleshores, amb el nom Neolatino, la pàgina ha servit per 
promocionar la llengua entre els internautes.  

 

CONJUGACIÓ VERBAL 

 En novembre de 2010 publique en el web la conjugació verbal dels verbs regulars (1ª 
conj. cantare, 2ª I véndere, 2ª II devere, 3ª I dormire, 3ª II unire).  

 Durant les vacances de Nadal de 2010 estudie i fixe la conjugació verbal irregular.  

 

CORRECTOR AUTOMÀTIC 
 “Grázias a Alexis havemos una prima versione del correctore ortográfico neolatino per 

OpenOffice e per Firefox! Un luxo!” (Fòro, 2/1/11). La primera versió és de novembre de 2010.  

https://www.facebook.com/pages/Neolatino/165376433474006


 

WWW.NEOLATINO.ORG 
 En novembre de 2010, Alexis pren la iniciativa de crear un lloc web per a fer difussió del 
neollatí, aprofitant que està fent un curs de creació de pàgines. En desembre ens anuncia: 

“Ja podeu entrar a www.neolatino.org. Només és un primer esquema. S'acceptan tota 
mena de suggerències i idees :-). Hi ha diversos temes a tractar...: 

- Us agrada el logo? 

- Us agraden els colors de les pàgines? 

- Quins menús i submenus haurien d'aparèixer? 

- El diccionari online funciona bé, només cal un fitxer amb les equivalències unívoques 
entre tots els idiomes.” (Fòro, 17/12/10) 

 Bruno fa un suggeriment sobre els colors del web. Els colors adoptats serviran, més 
avant, per a la bandera neollatina (vide infra): 

“Me placería suggerire, como la base de lo sito, lo uso de los colores #FFC962 (galbeno) 
e #9C0031 (rosso) como la base de lo sito. Estos son los colores heráldicos de la civtate 
de Roma.” (Fòro, 28/11/10) 

Un any després, en la Belancha 2011, jo indicava que el web “Include un magnífico 
diczionário multilingue, lo conjugatore verbale e los correctores ortográficos.” (6/1/12) 

 

LITERATURA EN NEOLLATÍ 
 En novembre de 2010 adapte dos poesies (una italiana i una castellana) al neollatí, per 
a provar la llengua en el registre poètic. Això va animar els col·laboradors a fer altres traduccions: 
Alex va traduir el Pare Nostre i Bruno una poesia de Dante. 

 

PAN-LATINO 
En novembre de 2010, Bruno fa públic un altre projecte lingüístic, pan-latino, 

caracteritzat per la declinació així com algunes grafies inspirades en el romanés. Li vaig 
comentar:  

“La tua nòva lengua è molto interessante. E bella. Me pare un pònte entre lo neolatino 
e lo romeno. Mais quale è lo suo objectivo? Lo tuo lòco web non lo dice. È una  
lengua artística, o una lengua auxiliare internazionale? [...] 

Dices que lo pan-latino "include totos los vestigios latinul superviventes in qualcunque 
lingua moderna". Quesse è un critèrio totalmente válido per una lengua creata con fines  
artísticos, litterários o símplemente per placere personale. Mais credo que sea 
contraproducènte per una lengua auxiliare internazionale. 

Lo romance neolatino, en qualonque caso, non deve assumire troppos arcaismos. La 
codificazione de una varietate de lengua que se vòle usare como un estándard deve 
basar-se en lo estato generale de la lengua moderna. [...] 

Non nos havevas decto nulla sopre lo proiècto "pan-latino"! En quantos proièctos 
lavoras al metéssimo tèmpo, parallelamente? 

Enhorabòna per la tua nòva lengua! Acora deverás escrívere en ella, non?” (28/11/10) 

http://www.neolatino.org/
http://www.panlatino.org/


Bruno va aclarir que: “Pan-latino  è solmente uno mèo exercizio mentale sene alcuna 
pretensione de devenire altro que uno passatempo e non compète con neo-latino. Ho trepalliato 
con ello al-meno cinque annos, in momentos de relaxazione.” (30/11/10).  

 

  



2011 

ACCENTS 

En març de 2011 publique en el web Neolatino l’“abecedário neolatino”, amb les lletres, 
els noms de le lletres (amb un nom alternatiu, en alguns casos) i la pronunciació de tots estos 
noms, així com les regles d’accentuació gràfica (que recomanen accentuar totes les vocals 
obertes). Estes regles estan redactardes en neollatí.    

 

CONJUGADOR VERBAL 

 En febrer de 2011 Alexis Tudela posa en marxa en el web www.neolatino.org un 
conjugador verbal automàtic, que inclou verbs regulars i irregulars. 

 

Captura de pantalla (12/04/11) 

 

CAMPOS LIMA 

 En juny de 2011 publique en el web de Via Neolatina informació sobre el projecte de 
Campos Lima, que suposa un clar precedent del nostre, encara que amb un altre objectiu (la 
comuniació internacional). Vaig conéixer la seua existència a través d’André Schild, que el 
mencionana. Baix el títol Neolatino internazionale, escric:  

“[A] metate del sècolo passato [... h]i havia divèrsas lenguas concurrèntes en lo uso 
internazionale  (francese, anglese, ruso, alemano) e necuna de ellas mostrava una clara 
supremazia en Europa. È en queste contèxto que Campos Lima (1877-1956), un 
advocato, jornalista, poeta, traductore, oratore, activista político e interlinguista 
portughese, desveloppó una lengua de caráctere naturalista e (neo)latino destinata a la 
communicazione internazionale. En 1948 publicau una Gramática Internacional, 
razonata e bène escripta, de la que copiamos a continuazione un fragmento (p. 41 e 42) 
dove lo autore explica los suos critèrios. Como se vederá, lo modèllo de lengua 
resultante ha, dès una perspectiva románica, un vernice latinizante, e non è tanto 
engloblante como lo nòstro romance neolatino. Non obstante, è molto semelante a elle. 

La prima qualitate que debe haber lo internacional è, evidentemente, la 
internacionalitate. Dunque, deben esser seleccionatos de preferéncia vocábulos 

http://www.neolatino.org/


autónomos internacionales o aqueles que donan, con perfecta regularitate, vários 
derivatos internacionales. 

Ma, perque quási totos los vocábulos internacionales son latinos, una altra qualitate 
è inherente a la major parte de los étimos a seleccionar: la latinitate. Lo 
internacional è, dunque, constituito, in sua major parte, per vocábulos latinos o de 
orígine latina. 

Sine dúbita que una língua, mesmo seleccionata, non pot esser formata solo per 
vocábulos latinos e internacionales. Ha que se recurrer anque a altros vocábulos, 
que poten non esser latinos ni internacionales ma que son necessários pro facer la 
ligacion con los altros vocábulos in las frases. La condicion principal que se exige in 
esses vocábulos è: la naturalitate. 

Tamen, esses vocábulos non latinos deben esser seleccionatos de preferéncia de las 
línguas neo-latinas. Per que? Per una altra qualitate que una lingua debe haber: la 
homogeneitate. [...] 

Una qualitate a que debe anque atender-se tanto quanto possíbil è: la regularitate. 
Se, de facto, los modernos interlingüistas accentuan la sua tendéncia naturalista 
contra la de los interlingüistas regularistas, non equivale, tamen, esso a dicer que 
aqueles non aman la regularitate. Lo que eles detestan e combaten è la regularitate 
obtenita artificialmente, fora de tota la realitate. Lo internacional atende, dunque, 
a esse spírito de regularitate quando recebe los vocábulos que donan uno major 
número de derivatos regualres ma naturales e, in sua majoritate, internacionales. 

Per esse mesmo, pro lo futuros cultores de la língua, lo principal stúdio è lo de la 
ligacion etimológica regular, in las grandes séries vocabulares, extractas de las 
línguas neo-latinas e la latina, bases de la structura e homogeneitate de lo 
internacional. 

Estas son las qualitate essenciales que lo vocabulário a seleccionar debe posseder. 
Altras exigéncias, como sean las de estética, simplicitate, eufonia, facilitate de 
pronúncia, etc. non constituen ni motivo pro abolir los vocábulos necessários ni pro 
los mutilar, debendo transitar de las línguas naturales pro lo internacional sine 
qualcunque amputacion, la qual les destruiria la naturalitate. 

È quessa una lengua artificiale? O solamente un modèllo de lengua neolatina de 
caráctere artificioso per la abondánzia de elementos latinos? 

Lo neolatino internazional de Campos Lima se differenzia, per la sua naturalitate e 
cohesione, de las moltas lenguas artificiales de inspirazione (neo)latina que han essuto 
propòstas en los últimos 125 annos.” 

 

LOGO 
 En abril de 2011 es va desenvolupar el logo del projecte Via Neolatina, necessari per al 
cartell de la presentació (vide infra). Està inspirat en l’Arc de Cabanes, un arc de triomf romà 
situat al costat de l’antiga Via Augusta, en la localitat valenciana de Cabanes. La idea i el disseny 
origianls van ser meus i el disseny final (amb un retoc meu) va ser obra de la meua amiga Lídia 
Tomàs. Representa la unió i la continuïtat entre el llatí antic i el llatí modern.  

https://sites.google.com/site/neolatino/convergenzia/lenguas-artificiales


 

Primera versió del logo 

 

 

Versió definitiva del logo 

PRESENTACIÓ PÚBLICA 
 En maig va tindre lloc la presentació pública (fora d’internet) del projecte en la 

universitat, gràcies a l’amabilitat de la professora Glòria Sabaté, amb la qual estaja vo cursant 

Lingüística romànica. En març, després de parlar-li del projecte, m’ho va proposar: 

“Hi ha molto bònas nòvas! Hòie lhe haio presentato lo nòstro proiècto neolatino a ma 

professora de linguística románica, e le ha plachuto molto. Me ha propòsto presentar-

lo en lo corso, a modo de conferènzia, e me ha suggerito invitar-hi altros estudiantes de 

filologia románica e professores. Devo preparare questo bène, perqué è una ocassione  

excepzionale per presentare públicamente e oficialmente lo romance neolatino en lo 

mondo acadèmico! Le haio dato a quessa professora una còpia de la presentazione del  

Diczionário Essenziale, e esto esperando los suos commentários. Avanzamos, 

avanzamos!!!” (Fòro, 2/3/11) 

La presentació va tindre lloc, per casualitat, just entre el dia d’Europa i el dia de la 

Llatinitat:  

“Hère dia 12 de maio de 2011 haveu lòco en la Universitate de Barcelona la prima 

presentazione pública del nòstro proiècto. Assisteron aproximatamente 25 personas: 

principalmente estudèntes de filologia, mais altrosí alcunas professoras (duas de ellas 

especializatas en la intercomprensione románica) e amicos mèos. Con la aiuta de 

diapositivas (Power Point), tractai de situare lo proiècto en lo marco del mondo 

neolatino e la globalizazione e de exponere los nòstros objectivos e mètodos. Depòs, los 

assistèntes faceron divèrsas demandas interessantes sopre lo aspècto italiano del 

romance neolatino, la relazione entre lo neolatino e los romances francese e romeno, 

la(s) pronúncia(s) del neolatino, la conjugazione verbale, etc. Curiosamente, necuna 

persona demandau sopre la relazione entre lo neolatino e las "lenguas artificiales" del 

tipo esperanto. E lo acto finiu con la interpretazione de divèrsas canzones a 3 voces 



adaptatas el neolatino. Credo que a los assistèntes les placeu la presentazione!” 

(13/5/11).  

En la música em van ajudar dos companys d’estudis: David da Silva Pinheiro (portugués) 

i Sandro Silva (luxemburgués d’ascendència portuguesa).  

 

Cartell de l’acte, dissenyat per la meua amiga Lidia Tomàs, dissenyadora gràfica. 

 

QUINT ANIVERSARI 
En juliol de 2011, el projecte complix cinc anys. En el blog, després de narrar què 
m’impulsà a començar la codificiació, expose la situació en que es trobava el projecte: 

“A hores d'ara, "NEOLATINO" no és només un fitxer desat al meu ordinador, sinó una 
carpeta que inclou desenes de documents organitzats en múltiples subcarpetes. I 



aquells incipients esborranys s'han convertit ja en una primera proposta de codificació: 
la gramàtica i el diccionari essencials del romanç neollatí, que prompte podran ser ja 
difosos. A més, a Internet hi ha diverses pàgines dedicades al projecte, on col·labora un 
grupet de persones de distints països. 

Fora del món digital, esta aventura m'ha portat a nous llocs, on he començat uns nous 
estudis universitaris i he realitzat nous treballs, i m'ha permés conéixer a noves gents. 
 
Gràcies a tots els que recolzeu el projecte, ja siga animant-me a continuar amb ell, o fins 
i tot col·laborant activament. Moltas grázias! 

I l'aventura continua!!” (blog, 13/07/11) 

 

BANDERA NEOLATINA 
 En estiu de 2011 es desenvolupa una bandera per a representar el neollatí. Es va gestar 
en el Fòro Neolatino, a iniciativa de Bruno i Alexis. Combina els colors proposats per Bruno i la 
rosa dels vents proposada per Alexis. L’adició de l’alfabet llatí no sé qui la va proposar, potser 
Alexis.  

 

Bandera neollatina 

 

 Sobre el seu simbolisme, vaig pensar el següent (encara durant el procés de gestació): 

La rosa dels vents està ligada a la lingua franca (sabir). “Los marinèros del Mediterráneo 
desveloppan un sistema de 8 vèntos, cuios nomes derivan de la lingua franca. [...] Vos demando: 
è conveniente identificare lo neolatino con un símbolo associato a la lingua franca?” (15/7/11) 

“He estat pensant sobre el possible simbolisme que ens aportaria la rosa dels vents, que 
ens resulta estètic a tots. I tinc algunes idees que proposar-vos: 

- El vent, en realitat, no té direccions fixes: és un continuum. I també és un continuum 
el romanç, dins del qual no es poden traçar clares fronteres entre llengües ni entre 
dialectes. De totes les infinites direccions possibles, la rosa dels vents en marca només 
algunes que serveixen de referència. Això pot simbolitzar les varietats de romanç que es 
prenen de referència: els estàndards. 

- Alhora, en la rosa dels vents hi ha direccions primàries, secundàries, terciàries i 
quaternàries. Això pot simbolitzar, sense especificar, la estratificació d'estàndards i 
varietats dins de la Romània: llengües internacionals, llengües nacionals, llengües 
regionals, i varietats de romanç sense codificar. 

- Les direccions de la rosa dels vents, encara que estan jerarquitzades, apunten totes per 
igual al cercle que les envolta. La rosa dels vents pot simbolitzar les varietats de romanç, 

http://romanceneolatino.blogspot.de/


que a pesar de estar jerarquitzades, aporten totes elements al neollatí, representat per 
les lletres, cap a les que estan dirigides. 

- Els vents també poden simbolitzar la llengua oral, que es transmet per l'aire. Així, la 
llengua escrita estaria representada per l'alfabet. 

- Teniu altres possibles interpretacions d'eixa classe? 

Amb una argumentació d'este estil ja sóc partidari d'adoptar la rosa dels vents. Com ja 
vaig dir, preferiria no interpretar la rosa com que el neollatí es pot usar en totes les 
direccions, o que s'ha d'escampar per tot el món: això podria ser interpretat com a 
prepotent i imperialista.” (16/7/11) 

  



2012 

ELEMÈNTOS ESSENZIALES 

Elementos Essenziales del Romance Neolatino (després grafiat Elemèntos...) és la 
primera obra amb majúscules del projecte Via Neolatina, el fruit de quasi sis anys de treball. La 
part introductòria presenta la ideologia i els objectius del projecte (1. 1. Romance, 1. 2. 
Cohesione del Mondo Neolatino, 1. 3. Proiècto ‘Via Neolatina’) i explica què és el ‘Romance 
neolatino’ (1. 4.). La part central inclou una Guida de consultazione (2. 1. Presentazione 2. 2. 
Abbreviaturas e símbolos), una Grammática essenziale (3. 1. Sònos e ortografia, 3. 2. Morfologia, 
3. 3. Lèxico invariábile 3. 4. Sintaxis) i una llarga taula amb el Vocabulário essenziale (neolatino-
italiano), que es correspon a les 1300 paraules del lexicó de Vallés. Al final s’oferix un annex (5. 
1. Tèxtos, 5. 1. Vèrbos irregulares) i la Bibliografia. 

El 5 de gener de 2012 registre l’obra en el Registre de la Propietat Intel·lectual de la 
Comunitat Valenciana, amb el número de sol·licitud V-20-12 (que serà aprovada posteriorment). 
El dia següent la publique en format Pdf en el web de Via Neolatina.   

 

JUSTIFICACIÓ 
 Acabada la codificació (ja a principis d’any), tocava preparar un document on es 

justificaren les tries fetes. Per tal de mostrar com funciona l’ortografia englobant neollatina, des 

de març de 2012 (com a molt tard)... 

“Estó elaborando una távola con lo lèxico patrimoniale o hereditário que totos los 

romances consèrvan. Son aproximatamente 500 lexemas e 500 x 9 paròlas (9 = los 6 

romances principales + lo occitano + lo neolatino + lo ètimo latino). [...] Nos servirá per 

mostrare cómo funziona lo neolatino, cómo è capace de englobare la diversitate 

románica.” (10/10/13) 

 Actualment continue treballant en esta taula, que serà molt pràctica, a més, en els 
cursos de lingüística romànica.  

 

CORSO DE NEOLATINO 
 En maig de 2012, Alexis proposa un curs de llengua neollatina, que aporta exercicis 
gramaticals (amb solucions) així com una guia de conversa i expressions. També va incorporar al 
lloc web neolatino.org un joc amb preguntes. 

 

DIGITALITZACIÓ  
 En octubre de 2012 comença la digitalització de les obres d’André Schild i Campos Lima 
que jo havia fotocopiat en la Biblioteca Nacional Austríaca. Daniel es va oferir a realitzar la 
digitalització i està encara en curs.  

 

“PARLADOR” AUTOMÀTIC 
 En desembre de 2012, Alexis fa proves per a desenvolupar una nova eina informàtica. 

“Grázias a queste programma potemos audir como se pronunzia qualque parabla en neolatino. 

La qualitate de la voce non è totale. Non son voces naturales (son molto diffíciles de fácere e 

solo las pòten fácere bène grandes empresas), sinón sintetitzatas. Mais, malgrado questo, credo 



que la lengua neolatina ha restato molto bène.” Ara bé, “Hi ha un pettitto problema, èo non 

tèngo ancora los diftòngos en neolatino.” (24/12/12) 

 Vaig fer el següent comentari: 

“Lo italiano (que è lo romance plus commune e lo ponto de inízio -lo gravilècto o 

basilècto- de lo neolatino) sèrve, sèmpre, por toto quello que non havemos potuto 

codificare explícitamente. Consequèntemente, los diptòngos neolatinos pòten sèquere, 

provisionalmente, lo uso italiano. En una fase posteriore del procèsso de codificazione 

provaremos de confermare queste uso o, si è necessário, adaptar-lo al neolatino 

secondo los nòstros critèrios. [...] 

Alexis, è interessante audire lo tèxto lècto per un programma automático. Non sòna 

molto naturale, cèrtamente, mais nos da una idèa de la lengua. [...U]na demanda: se 

bène escrivemos "que" (que è possíbilemente la grafia plus comprensíbile per los 

parlantes de la maioria de lenguas), è preferíbile lègere [ke], non [kwe] (necun romance 

pronuncia [kwe]).” (25/12/12) 

  



2013 

USO DE LA LENGUA 
En 2013  paral·lelament al treball amb la taula de paraules patrimonials, em vaig 

permetre el luxe de deixar de costat el projecte i, simplement, usar el neollatí en els meus texts. 

Es tracta de texts personals que vaig publicar en el blog Mondo Neolatino o que encara estic 

preparant.  

“[V]òlho escrívere regularemente tèxtos en lo blog. Lo neolatino deve èssere usato, non 

solamente codificato! En plus, escrivèndo van sorgèndo nòvas paròlas. En lo mèo último 

artículo definii [...] 43 vocábolos "nòvos" en un solo artículo! :) Vos invito a escrívere 

altrosí tèxtos en neolatino!” (10/10/13) 

No obstant, eixes altres aportacions no es donene. I l’activitat en el Fòro Neolatino 

declina estrepitosament. El debat s’hauria d’haver centrat en la promoció de la llengua, però jo 

no vaig incentivar eixe debat per la manca d’un document justificatiu (que encara estic 

preparant), necessari per a presentar la llengua al món.   

  



2014 

PER QUÈ? 
 En febrer de 2014 comence un text d’introspecció personal en el que tracta de sincerar-
me amb mi mateix sobre la meua relació amb el projecte. Està encara en procés de maduració, 
però començava així: 

CERCARE UNA LENGUA NEOLATINA:  

Inversione, conversione, diversione o perversione? 

“La chanson francesa, la canzone napoletana, la canción andalusa, la canção 
portughesa, la cançon occitana,... son per mi versiones de una metéssima canzone 
neolatina, nata de lo oblitato cantus latino. Han una essènzia melòdica commune, que 
adornan con caracteres e ritmos pròprios. La versione originale de la canzone nunca la 
haio odito ante, mais percepo lo soo contorno attravèrso de las riccas e divèrsas 
vestimentas que la copren en quellas bellas versiones. La imágino formosa e me placeria 
cercare-la, desvelare-la, admirare-la nuda e, altrosí, cantare-la. La consídero digna de 
apparéscere ante lo mondo cosí, de per si, como lo tema que sòna, con solemne 
simplicitate, ante las soas variaziones. E per questo recorro, de levante a ponènte, los 
pòpolos que cantaron a una voce con la vèlha Roma e que sequen con las soas nòvas 
voces la harmonia latina. 

Cerco incansábilemente, dès face annos, la lengua neolatina. Se me manifèsta, 
sèmpre velata, en altras lenguas, las heredes de lo vèlho latino. Lego, estudio, investigo, 
comparo, reflexiono e escrivo con entusiasmo e determinazione, confidato que è 
possíbile trobare los sònos, las parávolas e las régulas communes de lo latino modèrno. 
E los haio ja descopèrtos, al menos a grandes tractos, credo, como potetes comprovare 
en queste tèxto que estates legendo, e en altros. Non obstante, ancora non haio 
justificato bène a la mèa gènte –né a mi metéssimo, sinceramente– per qué e por qué 
dedico la mèa vita a inventare una lengua aparèntemente innecessária e 
presumíbilemente condemnata a lo fracasso. Non havemos ja lo anglese? Non provaron 
altros ante con lo esperanto?  

Per non esperare en vano, ingènuamente, seria fòrse conveniènte esclarare ja si 
è razonábile o non invertire plus energia en uno proiècto linguístico tanto ambizioso. E, 
en caso negativo, seria conveniènte abbandonare-lo o, simplicemente, adméttere que 
so uno illuso somniatore (còsa que, si fosse lo caso, non seria tanto mala, credo).” 

 

CÒRPUS DE TÈXTOS 
 En maig de 2014, per tal de donar-los senyals de vida als meus col·laboradors, prepare 
un Còrpus de tèxtos en neolatino, un recull dels millors texts que s’han escrit en neollatí, des de 
2010 fins a la data. Amb “millor” vull dir que s’acosten més al model de llengua codificat. Inclou 
“citaziones sopre lo romance”, “citaziones e provèrbios latinos”, “citaziones modèrnas 
humorísticas” i “altras citaziones modèrnas”, “poesias”, “narraziones”, “essajos”, “altros tèxtos” 
i “questiones de codificazione”. En total, 55 pàgines escrites en neollatí amb texts de distints 
gèneres, temes, autors i èpoques. Hi ha texts preparats per Alexis i de Bruno, si bé la majoria 
són meus.  

 



FRANCISCO PIQUER 
 En maig de 2014 es posa en contacte amb Via Neollatina, a través dels llocs web del 
projecte, Francisco Piquer, un lingüista, traductor i professor de castellà, de Madrid però 
instal·lat a Barcelona, que porta 20 anys treballant pel seu compte en un projecte semblant.  

 Després d’uns primers intercanvis per internet, tenen lloc dos reunions entre ell i jo a 
Barcelona, la primera en juliol i la segona en setembre. Es fan evidents les grans afinitats: 

- Som lingüistes romanistes. 
- Considerem que el romanç és prou unitari per a assajar un estàndard comú. 
- Hem intentat definir eixe model de llengua cadascú pel seu costat (jo, amb la 

col·laboració de Bruno i Alexis).  
- Ambdós cerquem especialistes per a formar un equip, no només perquè "crear" tota 

una llengua és una tasca que desborda les possibilitats d'una sola persona sinó perquè 
és difícil que eixa persona particular siga capaç d'identificar i d'aplicar uns principis i 
criteris de codificació objectius.  

- Als dos ens entusiasma el projecte. 
- I, a més a més, els dos som conscients que hem de fem l'esforç de posar-nos d'acord o, 

al menys, d'ajudar-nos, perquè no podem permetre'ns el luxe de desaprofitar-nos 
mútuament. 

 

UNIVERSITAT DE KIEL 
 En octubre de 2014 comence a treballar de professor de català, castellà i lingüística en 
la Universitat de Kiel (Alemanya) gràcies al fet d’haver sigut sel·leccionat per l’Institut Ramon 
Llull. Durant els següents mesos, l’activitat docent m’impedix dedicar-li atenció al neollatí. En el 
futur, no obstant, espere que la nova posició em permeta impulsar el projecte des de la 
univiersitat.  

 

NEOLATINO.ORG? 
 En setembre (aproximadament) de 2014 deixa de funcionar el web neolatino.org. No  
m’he posat encara en contacte amb Alexis per a saber què passa.  

  



2015 

HISTÒRIA 
 En març de 2015, coincidint amb el període no lectiu en la universitat, prepare una 
Història (en primera persona) del projecte Via Neolatina, on es relata l’origen i evolució del 
projecte. L’objectiu immediat de l’obra és informar a Fran sobre el projecte Via Neolatina.  

 

PRESENT I FUTUR 
 En març de 2015 Fran i jo comencem el treball d’anàlisi i comparació dels projectes 
respectius, per tal de valorar una fusió.  

El futur? Està encara per escriure. 

 

 


