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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 els diversos pobles europeus a través de les seues llengües germanes, el 

romanç, l’eslau, el germànic, etc. 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 la codificació d’una proposta de llengua estàndard per al 

romanç, el “romance neolatino”. 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 Memòria (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. El document estava 

dirigit originàriament a Francisco Piquer (Madrid), lingüista, traductor i professor de castellà, 

que porta 20 anys treballant pel seu compte en un projecte semblant. La 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 en el projecte. 

Una versió sintètica en neollatí s’haurà de redactar en el futur.  

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

romanista, mestre d’escola i músic, actualment docent de filologia catalana (llengua, lingüística, 

literatura i cultura) en la Universitat de Bucarest (Romania), anteriorment docent de lingüística, 

català i castellà al Departament de Llengües Romàniques de la Universitat de Kiel (Alemanya) i 

docent de català en la Univeristat d’Hamburg (Alemanya). Treballe en la codificació neollatina 

des de 2006, si bé vaig concebre el projecte molt abans. Informació sobre altres col·labors del 

projecte pot ser trobada al llarg de la present memòria així com en la secció AGÈNTE del 

document Principios de desegno.  

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

detalls, que ara no he tingut temps de recollir. En el futur haurem de completar esta memòria i, 

sobre tot, preparar un resum en neollatí. Demane disculpes pels possibles oblits o errors en 

relació a la participació d’altres persones en el projecte, així com per les valoracions que puguen 

resultar no acertades.  

S’oferix un resum de la història abans de començar.  

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

 

Kiel, 22 de març de 2015 

Bucarest, 22 de gener de 2019 

  

http://neolatino.eu/principios.html


SUMMARIO 

Els següents punts resumixen la història del projecte Vía Neolatina fins a l’actualitat.  

 En algun moment, en els anys al voltant del canvi de segle, vaig concebre la possiblitat 
d’estandarditzar el conjunt de les llengües romàniques. Un estàndard romànic, junt a un 
estànds eslau i un altre germànic, serien possibles i, de fet, necessaris per a Europa.  

 Anys després, en 2004, durant els meus estudis de música en la ciutat austríaca de Graz, 
vaig descobrir el projecte Interlingua Romànica, una romanització d’interlingua (IALA), 
però no em va satisfer com estàndard de les llengües romàniques.  

 En 2006 vaig descobrir la lingüística romànica durant una visita a la biblioteca de la 
Universitat de València. Vaig començar immediatament a treballar en la codificació d’un 
estàndard romànic, amb la idea que hi ha un “romanç subjacent” que cal descobrir. Vaig 
consultar múltiples obres de lingüística romànica de biblioteques universitàries.  

 Cap a 2008 es va evident que no hi ha un “romanç subjacent” que es pot descobrir. El 
model de llengua necessari per a l’estàndard neollatí s’ha de desenvolupar. Però amb 
quins criteris? Calia una metodologia, que faltava.  

 Finals de 2007/Principis de 2008: Presentació del projecte en internet a través del blog 
Romance del romance i creació del grup de google Fòro Neolatino, amb l’objectiu 
d’entrar en contacte amb col·laboradors. Els dubtes amb la metodologia són un impuls 
per a demanar esta ajuda.   

 Des de 2006 he anat construint definint eixa metodologia de la codificació, que la 
lingüística aplicada malauradament no ens proporciona (o jo a penes he trobat). 
Moments importants en la seua millora són:  

o En 2007, criteri de diasistematicitat i altres criteris, introduïts a partir de la 
lectura de Babiloni, un lingüistia balear que teoritza sobre codificació.  

o En 2008 s’introduix un enfocament polimòrfic. En la metodologia actual això és 
un recurs.  

o En 2009 es publica per primer vegada un llistat de criteris de selecció de formes. 
Es distinguix entre criteris primaris, secundaris i terciars. Esta jerarquització serà 
després abandonada.  

o En estiu de 2009 es millora la metodologia gràcies a la lectura de les obres 
teòriques de Lamuela i Sumien. El criteri de majoria es relativitza i guanyen 
importància altres, com el de regularitat.  

o En 2009 es va arribar a la conclusió que el model de llengua havia de ser 
conservador (per a englobar la diversitat romànica), però no podia ser arcaic (ja 
que això no seria representatiu dels romanços actuals). 

o En 2010 la metodologia es va millorar amb la consideració de l’italià com a “àrea 
gravilectal” (en la metodologia actual és un recurs).  

o En 2012 vaig ampliar les lectures sobre teoria de la codificació. Fruit d’això va 
ser un document que esbossa una teoria i metodologia de la codificació (v. 
infra). No obstant, encara no serà una metodología realment aplicable.  

o En 2012 s’intenta crear una guia de codificació (pas per pas) i jerarquitzar els 
criteris de selecció de formes, sense èxit.  

o En 2017 publique, finalment, el document Principios de desegno, que oferix una 
metodologia realment usable i útil.  

 En 2008, encara sense una metodologia suficient, es contempla la possiblitat d’una 
“convergència multilateral” des de les distintes llengües romàniques: que els usuaris 
adapten la seua llengua a la comunicació panllatina, evitant formes particulars. La idea 
serà després abandonada.  

 De 2008 a 2013 vaig estudiar filologia romànica a la Univesitat de Barcelona, amb 
l’objectiu de tirar avant el projecte neollatí millor i des de la universitat.  

http://romanceneolatino.blogspot.com/
https://groups.google.com/forum/?hl=ca#!forum/neolatino


 En 2009 investigue les Perspectivas de convergencia lingüística neolatina, treball de final 
de màster dels meus estudis de música en la Universitat de Graz (Àustria). S’estudien els 
precedents (Latino sine flexione, Interlingua, Interlingua Romànica, etc.) i es conclou 
que una verdadera codificació d’un estàndard panllatí està encara per fer.  

 En 2009 arriba al Fòro Neolatino un grup d’antic interlingüistes (IALA), que no són 
lingüistes, però que van ajudar molt en el projecte. L’activitat en el grup és molt intensa, 
amb diverses inciatives (desevolupament d’una pàgina web, diseny d’una bandera, 
creació d’una pàgina en Facebook, traducció de texts al neollatí, diccionari temàtic, curs 
de llengua, i diverses ferramentes informàtiques com corrector ortogràfic, diccionari 
multilingüe, conjugador automàtic.) 

 En 2009, fixació del nom Vía Neolatina per al projecte i de romance neolatino per al 
model de llengua proposat.  

 De 2009 a 2012 es van definint-se diversos aspectes del model de llengua, que són 
debatuts en el Fòr Neolatino amb els col·labors del projecte (per tant, incorporen 
algunes idees d’ells):  

o sons,  
o una primera proposta gràfica etimològica,  
o una segona proposta gràfica fonològica (caracteritzada per l’ús de <h> com a 

nota, revisat en 2018),  
o accents gràfics,  
o lèxic essencial (1300 paraules),  
o morfologia verbal regular  
o morfologia verbal irregular.   

 En 2009 vaig investigar en internet sobre la interlingua romànica, davant de la 
informació tan confusa i deficitària que oferix el seu promotor. En 2010 i 2011 vaig 
descobrir les llengües construïdes de base (neo)llatina i caràcter naturalista d’André 
Schild i de Campos Lima. Són antecedents nostres (no precedents). 

 En 2010 reflexione sobre l’acomodació lingüística (assimilació parcial). S’inclou com a 
una de les estratègies de comunicació que vol desenvolupar el projecte neollatí. 
Actualment encara està pendent, perquè cal primer definir el neollatí en sí.  

 En 2010 em vaig posar en contacte amb la Unió Llatina, sense èxit. El 2011 vaig presentar 
el projecte als meus professors de lingüística en la Universitat de Barcelona, amb una 
resposta escèptica i freda. El 12 de maig de 2011 vaig presentar públicament el projecte 
en la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, amb l’ajuda de la professora 
de literatura romànica Glòria Sabaté. És el primer acte neollatinista en la vida real.  

 Des de 2011 escric el blog Mondo Neolatino en neollatí, sobre diversos temes.  

 En 2012 vaig esbossar la metodologia de la codificació en el document Criteris de 
codificació del romanç (propiament és un treball per a un curs en el marc dels meus 
estudis de filologia romànica en la Universitat de Barcelona).  

 També en 2012 vaig publicar digitalment l’obra Elemèntos essenziales de lo romance 
neolatino, que proporciona una proposta inicial d’estàndard neollatí. L’elaboració de la 
proposta es va beneficiar d’un intens debat en el Fòro Neolatino amb altres 
col·laboradors del projecte (no lingüistes).  

 En 2012 comença la preparació de la justificació del model de llengua codificat, que és 
necessària per a poder presentar el projecte davant del món acadèmic. El procés va 
avançar poc durant els primers anys i els primer fruit no arribarà fins a cinc anys després, 
en 2017, am el document Principios de desegno.  

 Després de les publicacions de 2012 hi ha període d’inactivitat en la codificació. El grup 
de col·laboradors es dispersa. En 2014 em plantege quin sentit té el projecte, fruit de la 
qual cosa és un article en el blog. Durant este temps, la meua activitat neollatinista és 
bàsicament escriure en el blog, sobre altes temes.  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuZW9sYXRpbm98Z3g6Nzk3NjZiZWQ5YjE4ZGIxNQ
http://mondoneolatino.blogspot.com/2016/07/per-que-cerco-uno-romance-neolatino.html


 En 2014 entre en contacte amb Francisco Piquer, un lingüista de Madrid que treballa en 
uno projecte semblant. Hem tingut intensos intercanvis. Comence esta memòria per a 
informar-lo del projecte. Però la seua metodologia, no obstant, ha sigut incompatible 
amb la meua fins ara.  

 En 2014 recopile els millors texts en neollatí (originals o traduccions) en el Corpus de 
Tèxtos Neolatinos, que he anat ampliant cada any i publicant coincidint amb el dia de la 
Llatinitat, el 15 de maig. Inclou texts de divèrsos autors, principalment de Martín i meus, 
però no solament.  

 En 2014 passe de la docència primària a la docència en la universitat. Arribar al món 
acadèmic era un objectiu meu des del principi del projecte, precisament per a poder 
crear un grup investigador internacional i proposar un neollatí ben fet i des d’una posició 
d’autoritat i prestigi (la universitat/la ciència). Universitat de Kiel, Universitat 
d’Hamburg, des de 2017 en la Universitat de Bucarest. Durant els anys en Kiel, no 
obstant, el treball no em deixa massa temps per al neollatí.  

 En el període 2016-2017 col·labora amb el projecte el músic colombià Martín Rincón 
(també provinent d’interlingua), el primer interlocutor oral en neollatí que vaig tindre. 
Amb ell, l’estàndard “naix” en la oralitat. També és l’autor d’un blog en neollatí, Lo 
espázio. Ha publicat en l’Almanac de interlingua un article on compara el neollatí i la 
interlingua. Les preguntes que em fa sobre diversos punts del neollatí serviran per a 
millorar els principis i el model proposat. A finals de 2017, Martín s’acosta a les tesis de 
Francisco Piquer, amb qui col·labora ara.  

 En 2016-2018, revisió del model de llengua inicial. Diversos punts de l’ortografia i els 
sons son millorats.  

 En 2016 retorna al projecte l’imformàtic Alexis Tudela. No obstant, el neollatí està en 
procés de reforma. Per tant, fins que no s’actualitzen els documents que presenten la 
gramàtica i el diccionari no podrà actualitzar el corrector automàtic i altres eines 
imformàtiques que té pensades.  

 En 2017 vaig presentar públicament el projecte en les universitats de Kiel i d’Hamburg, 
així com en el primer congrés de l’intereslau, el projecte paral·lel per a les llengües 
eslaves.  En la Universiatat de Kiel, vaig impartir un curs de lingüística castellana que va 
consistir en comparar el castellà amb el neollatí. Els estudiants van fer diversos treballs 
d’investigació sobre el neollatí (per exemple, si els francòfons entenen menys que els 
castellanòfons). També un curs de cultura castellanòfona comparada amb la neollatina.  

 En 2017, creació d’un nou lloc web d’aspecte professional: www.neolatino.eu 
(substitueix l’antic www.neolatino.org, creat per Alexis Tudela, que havia acabat 
despareixen per problemes tècnics).  

 A finals de 2017, publicació d’una nova versió de la metodologia de la codificació, molt 
millorada: Principios de desegno.  

 En octubre de 2018 inici del Corso de conversatione neolatina por principiantes i creació 
del grup de Facebook Escòla Neolatina. A principis de 2019, creació del grup de Telegram 
per als estudiants.  

 A finals de 2018 entre en contacte amb Raymund Zacharias, un estudiant alemany (no 
lingüista) que ha proposat una romanització del llatí. La comunicació és intensa 
actualment amb ell. Em presenta a un lingüista dels Estats Units, Steven Panek, amb qui 
s’ha comunicat durant anys, i que també està interessat en la creació d’un model de 
llengua panllatí.  

 A principis de 2019, contacte amb Michele Palmiotta, linguista italià. Inici d’una 
col·laboració en el projecte neollatí?  

 En 2019 està previst, per fi, el llançament del projecte a la premsa europea, a través 
d’un article d’opinió. Amb eixe objectiu, s’està intentant redactar també les pàgines 
necessàries en la Wikipedia.  

http://neolatino.eu/textos.html
http://neolatino.eu/textos.html
http://www.neolatino.eu/
http://www.neolatino.org/


 

 

1994-2004 

CONTEXT INICIAL 

Jo havia nascut a València en 1979 en una família plurilingüe. Els meus pares parlen 
anglés, castellà i afrikaans, i un d’ells també valencià, alemany i fanagaló (un pidgin de base 
bantú). L’anglés és la meua llengua materna i tinc un domini natiu del valencià i del castellà. 
L’estudi de l’italià, durant la meua adolescència, va fer que m’adonara de la seua proximitat amb 
les llengües romàniques que jo ja coneixia. En l’estudi de l’italià (de manera autodidacta, amb 
un curs per fascicles) vaig avançar fàcilment, com un joc. No obstant, la memorització de les 
diferències de detall em va semblar tediosa i innecessària, una qüestió “dialectal”. Pensava: si 
no cal pronunciar en andalús per a parlar amb andalusos, tampoc caldrà pronunciar exactament 
com els italians per a parlar amb ells (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. 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 seguir 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. 
Hi vaig arribar en 2003 i amb el temps vaig aprendre l’alemany, la primera llengua que m’ha 
obligat a esforçar-me en el seu aprenentatge.  

 

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). Així les vaig expressar a finals d’any1: 

 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 eslaves [...] 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” 

                                                           
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). 



[aquesta afirmació és errònia] 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’existència de 
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 Extracte d’un missatge posterior a Josu Lavin (maig de 2009).  



2004 

INTERLINGUA ROMANICA 

 Descobrisc amb alegria, 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. 

 

 

 

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

 

CRITERIS D’INT. ROM.? 

Prompte (15/10/04) comence a dubtar sobre els “criteris de normativització” seguits en 
interlingua romanica. 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 

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


l´hora d´elaborar la llengua, a l´hora de conciliar les divergències de les llengües romàniques”. 
Pregunte als desenvolupadors 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, co-creador 
de la llengua i principal promotor del projecte) 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 vaig tornar a escriure en 
el fòrum, constatant que “efectivament, un projecte com el que vosaltres dueu avant és cosa 
d´experts i requeriria molt molt de temps i estudi”, que és el que jo ja m’imaginava abans de 
conéixer int. rom.   

 

  



2006 

LINGÜÍSTICA COMPARADA 

 Un any i mig després, en juliol de 2006, descobrisc la lingüística comparada romànica. 
Eixe descobriment, per a mi sorprenent, 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, Juan de Dios Egea Ruiz 
(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.  

 

Trobada amb Iohannes Dei a Elx (juliol de 2006) 

 

INICI DE LA CODIFICACIÓ 

 Passe la major part de 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, 

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


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 del 
model de llengua que estic començant a codificar, en un primer moment neolatino, és latino 
moderno el 21 de juliol, i més tard (com a molt tard en novembre) nova lingua latina (definida 
com “un standard panromanico”).  

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 
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 
històrica (Sihler, Campbell, Hock, ), de lingüística històrico-comparada (Meyer-Lübke, Lausberg, 
Allières, Sánchez-Miret) i alguna de lingüística llatina (Bouet). Sobre el meu escritori vaig tindre 
un exemplar del diccionari etimològic de Meyer-Lübke durant quasi un any (en la següent foto, 
el tercer per la dreta). En octubre de 2006 cree ja un arxiu específic per als sons i les seues lleis 
evolutives (NEOLATINO. FONETICA.doc) i un altre per als lexemes (NEOLATINO. LEXICO.doc), en 
febrer de 2007 un per a la morfologia (NEOLATINO. MORFOLOGIA.doc) i un altre en abril per a 
la creixent bibliografia (NEOLATINO. BIBLIOGRAFIA.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).  

 

CRITERIS INICIALS 
La codificació es fa, fins a mitjans de 2009, “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). 

El primer llistat de criteris (anteriors a febrer de 2007, possiblement de finals de 2006) 
distingix entre “llengües grans” (por, cas, fra, ita, rom) i “llengües menudes” i se centra en les 
“lleis fonètiques”. Comença indicant com s’establiria, per a cada llei, la forma neollatina regular: 
s’adopta la forma o evolució més conservadora (llatina o proto-romànica) que mantinguen, al 
menys, dos llengües grans. I si estes dos llengües “no apliquen sistemàticament la llei” evolutiva 
(això és, no tenen una evolució regular clarament definida, com passa en alguns casos), la forma 
encara s’dopta en neollatí si està present en les llengües menudes (Este primitiu llistat no aclarix, 
en canvi, què fer quan la conservació és encara més minoritària en la Romània o inexistent). A 
continuació, la forma neollatina regular s’aplica a totes les paraules implicades, llevat d’alguns 
casos excepcionals. En estos, que no acaben d’estar ben explicats en el llistat, es té en compte 
la intel·ligibilitat, l’extensió, la regularitat i es contempla l’opció d’acceptar variants (en algún 
cas).     

   

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


2007 

SLOVIANSKI-N 
 En 2007 entre en contacte amb els codificadors d’slovianski, que en aquella època era 

un projecte triple, amb tres versions d’eslau (una d’elles, més naturalista que les altres).  

“Hello, Slav friends! How are your projects going? I can imagine that they require a lot 

of time and work, and that progress is slow. I encourage to carry on with your task! It's 

very interesting and useful. 

Since October I'm living with a Croat, and I'd like to start leaning "Slav" to talk to him 

(we talk in German now), but I'd like to avoid learning Slovio. As I explained above four 

months ago, I'd like to learn a common Slavic language which is as natural as possible. 

Have you done any progress with Slovianski-N lately? Is there a "definitive" version?” 

(Fòrum d’slovianski, 25/10/07).  

 En 2010 els vaig escriure per a donar-los l’enllaç al web de Via Neolatina: 

“I'm very glad that your naturalistic pan-Slavic language project is going on and 

progressing. I hope you have a big success!!! I wish I had time to learn your language!!! 

[...] I'm myself working on a pan-romance standard. [...] Once I finish the basic grammar 

and dictionary (which won't be very soon), and I start presenting my project to the 

(Latin) world, I'd love to have a Slovianski version of the presentation. Keep up your 

work! It's very important!!” (Fòrum d’slovianski, 11/01/10) 

 Més avant, en 2011, em vaig posar en contacte amb els desenvolupadors d’una altra 

llengua paneslàvica: 

“Molim, excuse my English. I've been in contact with Hrvatski people, but I haven't 

managed to learn the language. I have the feeling that your Novoslovienskij jazyk project 

is very interesting, and though there seems to be a lot of information on you web site, 

I've been unable to understand it. I wonder if somebody wouldn't mind to explain 

to me, in English or German, what are the language's criteria, and what are its 

differences with Slovianski. Hvala liepa!!” (15/03/11) 

El contacte no va ser fructífer.  

 

CRITERI DE DIASISTEMATICITAT 
El segon llistat de criteris, que trobe en un document de setembre de 2007, ja introduix 

el concepte de diasistematicitat. Deu ser fruit de la lectura o relectura de Babiloni (Llengua 
estàndard i variació lingüística, obra de la qual hi ha cites en el document), lectura feta 
segurament durant les vacances d’estiu a València. El llistat és el següent. 

 “Criteri de diasistematicitat: es dóna preferència a les formes que representen 
la forma més globalitzadora de la llengua (ex. l'ortografia catalana). 

 Criteri històric: consisteix a decantar-se per la solució més antiga o per la que 
s'ajusta més a l'etimologia, o a preferir en general les formes avalades per la 
tradició. 

 Criteri demogràfic: es prefereixen les formes usades per més gent. 

Altres criteris no tinguts en compte: 

http://s8.zetaboards.com/Slovianski/topic/494397/1/


 Criteri literari: es té em compte l'ús fet pels grans escriptors. 

 Criteri de classe social: avala les variants usades per la classe dominant (ex. 
criteri aplicat en el francés) 

 Criteri de regularitat: dóna preferència a les formes més regulars. 

 Criteri de genuïtat: s'opta per un mot o forma autòctons si es troba en 
concurrència amb altres deguts a la influència exterior.” 

Com es veu, el llistat no aclarix com resoldre els xocs entre criteris. 

 En novembre de 2007 vaig crear el document NEOLATINO. CRITERIOS.doc  

 

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 en dos fases (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 
romanç 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) comencen (o, 
més bé, s’expresen per escrit) els problemes amb els criteris de 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.” (blog, 11/01/08) 

 En realitat, molt abans ja havia considerat la possibilitat d’incloure variants. En el primer 
llistat de criteris (vide supra) s’explicita que “es pot acceptar més d'un forma en neollatí” en 
certs casos excepcionals. Per tant, el nou enfocament de gener de 2008 el que fa és ampliar el 
polimorfisme.  

(L’enfocament polimòrfic, per cert, no és el propi d’interlingua romanica. Eixe projecte oferix un 
model de llengua concret i dóna, això sí, plena llibertat a l’usuari per a fer totes les modificacions 
que crega convenients.) 

Un mes d’esprés em mostrava encara més desorientat amb els criteris: 

“[J]o 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) 

 

CONVERGÈNCIA MULTILATERAL 

 Com a complement a un estàndard polimòrfic, que afavoriria la convergència romànica 
des de dalt, contemple un altre mecanisme, complementari, que funcionaria des de baix:  

“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)  

 Esta segona via de convergència, que podríem qualificar de multilateral, aprofita una 

estratègia de comunicació inter-romànica coneguda com a acomodació o acostament lingüístic. 

L’estratègia se centra en les competències actives (escriure, parlar), a diferència de la 

intercomprensió, una altra estratègia de comunicació que se centra en les competències 

passives (llegir, escoltar). En el nou fòrum, a falta encara d’un neollatí codificat, vaig provar a 

aplicar l’enfocament multilateral, adaptant el meu valencià:   

“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 

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


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) 

Després de provar eixe “neollatí valencià” durant un temps, vaig arribar a la conclusió 
que la convergència multilateral era excessívament difícil per a l’usuari. Ho exprese així en maig 
de 2009 (més d’un any després), dirigint-me als promotors de l’interlingua romanica.  

 “[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 
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!!” (11/5/09) 

D’això, no obstant, no em vaig adonar durant molt de temps. El que sí vaig pensar és 
que la convergència multilateral podria facilitar-se amb la guia o orientació que oferiria el model 
de llengua central codificat. Eixe enfocament és, al menys, el que recomane a l’Academia pro 
Lingua Romanica, en febrer de 2008: 

“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[:]”  

“"[E]l parlant, en comunicacions inter-romanicas, ha plena libertat per a usar una 
lengua romanica [–qualsevol–] 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 en 
formas que podrien ser comprensibles per parlants de totas las lenguas romanicas."  

Que pensats?” (Fòro Neolatino, 19/2/08)  

Amb el temps (possiblement en maig de 2009), el projecte Via Neolatina es va proposar 

desenvolupar un mètode per a potenciar l’acomodació (oral o escrita) d’una llengua romànica a 

una altra, i del neollatí a cadascuna de les llengües romàniques. Però açò no ha passat de ser 

una –potent– idea. Seria un complement actiu als mètodes d’intercomprensió ja existents 

(EuroComRom i EuRom5, i uns altres) i resultaria molt útil quan l’interlocutor té poca experiència 

en l’intercomprensió. 

 

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. [...] 

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

 Amb el temps, este fòrum es convertiria en una eina fonamental del projecte 
(especialment de 2009 a 2011).  

“Face dos annos e mèjo creai queste foro con la intençione che se convertisse en un lòco 

onde los parlantes de divèrsos romances potessen communicar-se entre si per parlare 

de qualconque tema, usando los romances existentes o una mixtura de ellos. Per questo, 

a la página principale del foro se pòte légere: 

"Benvenuto/-ta  al Foro Neolatino, un lòco de encontro de los parlantes de lenguas 
romances. 

Sente-te líbere/-a de participare escrivendo en qualconche varietate romance, 
como: o português, o galego, la llingua asturiana, el castellano o español, 
l'aragonés,  el català o valencià, l'occitan, le français, u corsu, sa limba sarda, 
l'italiano, il rumantsch,  l ladin,  il furlan, limba româna, etc. o en una mixtura de 
totas ellas! 

Nos potremos comprèndere totos, perche en realitate totos parlamos varietates de 
una metéssima "lengua", lo romance!!" 

Pòs comprendei che, como dice Patric, los foros han plus succèsso quando se 

espeçializan en un tema concreto. Per questo, espeçificai en la descripçione del foro che: 

"Questo groppo vòle èssere lo ponto de collaboraçione de las personas que 

somnian con la creaçione de un romance estándar, de un latino modèrno unificato. 

Benvenuto! Benvenuta!"” (Fòro, 2/6/10) 

 

LANGMAKER 
 En el web Langmaker, dedicat al que en anglés s’anomena conlanging, es crea un pàgina 

web sobre el neollatí, amb poca informació: www.langmaker.com:80/db/Neolatino. Ací una 

captura de pantalla del 17 de gener de 2018, que he recuperat gràcies a https://web.archive.org: 

 

 

http://www.langmaker.com/db/Neolatino
https://web.archive.org/


 

 

 No recorde haver creat la pàgina jo, però dec haver sigut jo, ja que ja existia en 2007, 
abans de publicar el projecte a través del meu blog. Sembla ser un simple intent, una prova. En 
qualsevol cas, no vaig considerar que amb esta pàgina havia publicat el projecte.  

L’he (re)descobert ara (2018) perquè l’he trobat citada en juliol de 2007 en una pàgina 
sobre un altre projecte d’estandardització de les llengües romàniques que hi havia en aquella 
època i que jo llavors desconeixia: Lingua Romanze Standar. No sembla un projecte professional. 
En la pàgina del projecte hi ha un llistat de projectes semblants, i acaba amb la següent reflexió 
(en castellà):  

“Lo mas logico al haber proyectos con propositos similares al LRS, se deberia pedir su 
incorporacion al proyecto para una posible fusion.  

¿Por que tener varios proyectos debiles cuando puede haber un proyecto fuerte que 
tenga un gran impacto?  

¿Por que gastar esfuerzos creando 7 o 8 lenguas artificiales con el mismo proposito si 
podemos crear una lengua mas refinada y poderosa en la mas pura democracia...?” 

(http://ourproject.org/wiki/LenguasSimilares, 15/10/18) 

 

 

http://ourproject.org/wiki/LenguasSimilares


MILLORAR INT. ROM.? 
En el grup, les primeres persones en participar estan vinculades a interlingua romanica: 

Josu Lavin, co-creador de la llengua i principal promotor del projecte i Claudio Marcon, usuari.  

Josu opina que la seua “Romanica (= Neolatino, Latino Moderno)”, que “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!”. I oferix, com a mostra, 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 sí proposa un “travalio comun” (27/1/08). No obstant, jo mai m’he plantejat la 
possibilitat de partir d’interlingua romanica i millorar-la, encara que s’acoste molt al que jo 
pretenc i que, de fet, funcione en la comunicació neollatina (vide infra). Segons explicava un any 
després, “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 naturals.” (7/5/09). 

Quan Bruno Zani es va incorporar al projecte Via Neolatina, en maig de 2009 (vide infra), 
va aportar “alcun ideas per un potential lingua pan-romanic”, que incloïen partir d’interlingua:  

1) lingua basate sur le methodologia de IALA3 

2) le linguas frontal son: anglese (anglo-normanno solmente), espaniolo,  francese, 
italiano,  portughese, romaniano,  plus catalano/occitano considerate como un sol 
lingua. Le regula de eligibilitate require le presentia del vocabulo in quatro del septe 
linguas. Le forma es illo del prototypo commun plus recente. 

3) grammatica: tote le elementos commun a al minus quatro linguas, includente 
declination de articulos, adjectivos, e pronomines, tres generes grammatical logic 
(masculin, feminin, objectos), conjugation verbal con sex personas, subjunctivo, 
gerundio e praeterito, etc... son acceptate in le lingua pan-romanic. 

4) pronunciation academic (prototypic e/o evolute). 

5) orthographia simplificate, secundo le regula del quatro. 

6) latino es usate como le petra de paragon pro le solution de differentias, si le regula 
del quatro non suffice. 

7) uso temporari del dictionarios de IALA. 

Un methodo alternative de contar le linguas frontal, basate sur lor population: 

1) le linguas frontal son: anglese (anglo-normanno solmente), catalano, espaniolo, 
francese, italiano, occitano, portughese e romaniano. Le importantia de cata lingua 
depende del numero de parlatores. Consequentemente, anglese e espaniolo ha tres 
votos, portughese e francese ha duo votos, italiano e romano ha un voto e catalano e 

                                                           
33 IALA: International Auxiliary Language Association, promotora d’interlingua a mitjans del segle XX. 
Este projecte és la base d’interlingua romanica.  



occitano ha medie voto cata uno, per un total de 13 votos. Le  minimo necessari es 7,5 
(septe e medie) votos.” (Fòro, 13/5/09) 

 Sobre estos principis i criteris, Josu comenta:  

“Io vos invita a travaliar in le lingua pan-romanic cuje punctos fundamental ha signalate 
Bruno. Io, evidentemente, non va participar, proque io jam ha presentate un paradigma 
romanic commun unificate. Sin dubita, ROMANICA vadera in vostre senso si vos deveni 
active usatores del nove producto.” (13/5/09) 

En canvi, jo no em mostre partidari de les idees proposades: 

“Credo che il resoltato di aplicare i criteri che proponi non sarebbe molto distinto di 
l'interlingua romanica di Josu (o forse quasi identico!). Ragiungere lo romeno e 
l'occitanocatalano non canviarebbe il resoltato molto. La interlingua romanica è molto 
comprensibile per (credo) tutti i neolatini, ed è una lingua semplice d'imparare (per 
avere una regularità maggiore che le lingue romanze stesse). Allora, che necessità c'è di 
fare lo stesso due volte? 

Mi temo che la linguistica non è una scienza matematica. Non si può codificare una 
lingua facendo compiti, summe, reste, etc. E non ha sentito volere essere tan essacto 
applicando i criteri di sellezione di forme, se i criteri stessi sono più o meno arbitrari:  

1. Per chè sette lingua e non più o non meno? Il sardo è una lingua molto importante 
linguisticamente. Il gallego ha più parlanti che l'occitano, està molto più codificato e 
standarizato (nella società). Etc.  

2. Per chè includere l'anglese, se non è una lingua romanza? Il tedesco ha anche 
moltissime parole romanze (sebbene non tante). Tute le lingue europee anno parole 
romanze! Le lingue criolle anno anche molti elementi romanzi, sicuramente più che 
l'inglese. 

3. Per chè unire lo catalano e l'occitano, e no lo portughese col gallego, o questi dui 
coll'espangolo? Fare gruppi di lingue secondo la sua afinità linguistica sarebbe molto 
"suggittivo" (se dice cossì?). Non c'è accordo tra i linguisti su la classificazione delle 
varietà romanze. 

4. Fare un uso temporari del vocabulario della IALA, che è una lingua costruita molto 
naturalista, ma artificiale, non mi pare raccommendabile. Sarebbe molto meglio 
prendere il vocabulario d'una lingua naturale comme italiano, o tuta la lingua italiana, 
comme base di partenza per uno standard pan-romanico. [...] 

5. Su la seconda proposta che fai (numero di parlanti): lo spagnolo e lo portughese uniti 
anno più della metà di tutti i parlanti romanzi. Una codificazione basata su l'importanza 
demografica delle lingua sarebbe molto iberica, non? Ma la magioria dei chi parlano 
spagnolo e portughese abitano in America, dove quasi non anno contatto colle altre 
lingue romanze. E non anno bisogno d'un standard pan-romanzo, gia che spagnolo e 
portughese sono, come sai, molto simile.  

Io non cerco una lingua che sia 100% comprensibile e semplice comme interlingua 
romanica, ma una lingua che sia "naturale" (e cossì comprensibile comme sia possibile 
senza "inventare" forme comprensibile o semplice). Uno standard cossì naturale comme 
sono gli standard delle stessi lingue romanze in relazione a loro dialetti. 

Ma secondo me, no è possibilte scegliere une forme "neutre", "scentifiche", 
"matematiche", "oggiettive", etc. per lo standard pan-romanzo, comme vuoi. Qualsiasi 
proposta in questo sentito sarebbe arbitraria, e difficilmente avrà essito senza l'aiuto del 
governi, etc.” (13/5/09) 



 

FUNCIONA! 
Claudio explica en el fòrum que interlingua romanica li funciona en la comunicació 

internacional:  

“[M]i proba fuit mi travalio in Europa et foras de illa: [...] Un die initiavi a parlar 
[interlingua] 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. [... Interlingua] romanica me semplificavit la vita.” 
(17/2/08) 

“Los franceses han alicuna difficultate per la pronunciation, assi uso [amb ells] vocabulos 
de derivation francese: essayar, jusq'à, deman, matin, plafond, travalio, viage, romance, 
jamais, etc... [...] [Interlingua r]omanica 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) 

Per a Claudio, sobre les febleses d’int. rom. “omne poteremos dicer, sed lo que me 
permiette romanica non lo fecit in le passato esperanto, ido aut alteras linguas artificiales”, com 
tampoc “alteras linguas naturales.” La utilitat de la llengua, per a ell, ja és suficient. “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.” (18/2/08)  

 

LLATINITAT 
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) 

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) 

 Actualment em pregunte si no seria millor tornar a l’orientació europea. A més, la Unió 
Llatina fa uns anys que no està activa.  

 

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


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 
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. 

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


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 donar en maig.  

 

POLIMORFISME DESCRIPTIU I ORIENTATIU 

 En maig vaig arribar a la conclusió que el polimorfisme de l’estàndard (ampliat en gener) 
havia de ser descriptiu i orientatiu: les obres codificadores (gramàtica, diccionari, etc.) estarien 
enfocades a afavorir una convergència multilateral amb la descripció de “totes les variants” 
presents en romanç i la recomanació de “certes formes segons distints criteris a triar per 
l'usuari”. Per tant, s’unificarien els dos mecanismes de convergència (per dalt i per baix).   

El motiu d’este nou ajust és, encara, 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) 

Este enfocament descriptiu i amb orientacions per a l’ús neollatí es va mantindre un any 
com a mínim.  

 

FASE LLATINA 
 L’enfocament descriptiu i orientatiu concep la codificació, en un primer moment, com 
un procés en dos fases: amb l’ajuda de la descripció i l’orientació que nosaltres oferiríem, “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). Això, essent estrictes, implicava no disposar d’un model de llengua comuna 
durant la primera fase. En esta fase, cada usuari partiria de la seua pròpia llengua i l’adaptaria.  

Com a conseqüència, em veig obligat a usar com a llengua neutra 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 

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


l'expressió llatina Neolatinus” (blog, 19/05/08). Eixe ús del llatí va durar, com a mínim, mig any, 
però només el vaig aplicar a títols i noms.  

La codificació en dos fases es concebia, a més, com un procés col·lectiu i col·laboratiu. 
Però, a pesar de l’ajuda i orientació, la labor que s’esperava dels usuaris era excessiva. Un any 
més tard vaig veure definitivament clar que sí calia un estàndard, un estàndard polimòrfic (com 
havia pensat en gener de 2008).  

“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.” “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.” És cert que en el 
cas “d'una "llengua" tan "dialectalment" variada com és la "llengua romanica"” “és 
convenient que la codificació [...] propose (no dictamine, sinó propose) distintes 
formes, distintes variants, per a que l'usuari se senta lliure de triar i es senta còmode”. 
Però l’usuari encara podria “adapta[r-se la codificació] als seus gustos fins crear un 
"estàndard personal" molt definit, que li permet escriure sense pensar massa en el 
codi.”  

“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.” (11/5/09) 

 

INTERVENCIONISME VARIABLE 

Al llarg del següent any, la selecció de formes recomanades va ser més o menys estricta 
segons el moment. Els diccionaris projectats en octubre (vide infra) fan, al principi, una tria de 
“las principales variantes neolatinas” que inclouen alternatives gràfiques (aprire i abrir, per 
exemple) i de pronunciació. Després, la selecció tornà a ser més estricta, recuperant (sempre 
que fóra possible) l’escriptura englobant, cosa que ja permetia disposar d’un model de llengua 
mínimament comuna i batejar el nou lloc web (en novembre) com a Neolatino, no Neolatinus.  

  

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, així com 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 
és un estudi més general i comparatiu de totes les llengües romàniques4. 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) 

                                                           
4 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.  

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


 

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

 

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.”). Com es veu, els títols són en 
llatí, però la descripció en neollatí. El diccionari semàntic va començar a prendre forma l’any 
següent (vide infra). A la idea del diccionari etimològic vaig estar donant-li voltes durant mesos, 
fent provatures que mostren com va anar canviant el grau d’intervencionisme.  

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”. 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. 

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

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


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 (necessàriament, tractant-se d’un 
diccionari etimològic), 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 i l’evolució sonora majoritària).  

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] 1. 

Vaig esbossar, durant els mesos següents, unes 35 entrades d’este estil. Descriuen la 
variació romànica i realitzen 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 esbossos), però mostren com es pretenia gestionar la variació:  

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. 

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. Però anys després vaig 
elaborar una taula amb el cognats de tot el lèxic panromànic (vide infra).  

 



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 la codificació en dos fases. El text de benvinguda al lloc està escrit, de fet, en 
neollatí. No obstant, no s’explicita cap estàndard ni codificació, possiblement per a no espantar 
el lector (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, titulat Perspectivas de convergencia 
lingüística neolatina, en el qual havia estat treballant un any, aproximadament (en gener ja havia 
finalitzat una primera versió), i el publique en el lloc web. El tutor del treball va ser el professor 
Ernst Hötzl, amb qui havia fet un curs de llatí per a cantants en la Kunstuniversität de Graz 
(Àustria).  

En l’obra “se ofrece una panorámica de los procesos de convergencia lingüística que 
podrían ponerse en marcha en todo o parte del mundo latino debido a la globalización de las 
comunicaciones”. 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 s’abandona definitivament la codificació en dos fases gràcies a un nou 
llistat de criteris, més desenvolupat, que diferencia entre “primaris”, “secundaris” i “terciaris”. 
Els vaig publicar en el web de Via Neolatina (són, possiblement, els primers que he fet públics). 
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”.  

“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.” (Fòro, 13/05/09) 

Eixa por a prendre decicions arbitràries obliga, encara, a descriure i oferir variants. Per 
això 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. El grau de variació de l’època (que inclou la possibilitat 
de distingir entre pronúncies generals i regionals) es reflexa en els següent comentaris: 

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). 

“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, 
pedra5).” (Fòro, 13/05/09) 

Sóc conscient que els nous criteris “caldrà millorar-los”. Però gràcies a ells, el projecte 
de nou “pretén desenvolupar una variant comuna de manera planificada i proposar-la al món 
neollatí”. És a dir, s’abandona definitivament la codificació en dos fases. 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.” 

                                                           
5 M’imagine que este passatge es referix a “pietra, petra, piedra, pedra” com a pronúncies possibles d’una 
mateixa escriptura englobant, <pètra>. 

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


Una altra mostra de l’avanç és que en el diccionari ja no es menciona el llatí (com a 
llengua neutra) i s’ha decidit ordenar-lo “alfabèticamente en italiano”. El nom del grup passa de 
“FORUM NEOLATINUM” (8 de maig) a “FORO NEOLATINO” (dia 12) en l’enllaç del lloc web (és 
possible que en la pàgina del fòrum este canvi s’haguera realitzat abans).  

 

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 
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 m’havia referit a ell, simplement, com a projecte Neolatino.  

 

ACADEMIA NEOLATINA 

En maig de 2009 concep, també, 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 dedique 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: 

 



RECERCA SOBRE INT. ROM. 
 En el treball final de màster vaig incloure un apartat sobre interlingua romànica. Com els 

seus proponents no oferixen en internet una presentació sobre els criteris i sobre la història de 

la llengua, vaig haver d’investigar jo, llegint fòrums vells (des de l’any 2000!) i enviant e-mails a 

la gent involucrada (Richard Sorfleet, un dels creadors). En maig vaig estar ocupat amb això. 

 Eixa recerca em va apropar a Bruno, Dani i Alexis en maig. Alexis Tudela s’havia acabat 

d’incorporar a interlingua romanica, i estava molt implicat: 

“Est mi desiro facer una web re [...] Interlingua Romanica [...]. Et un foro con le mesmo 

nomine. In ista web io solmente volo reunir toto le material disperse re ista lingua et 

crear material novo que face plus facile le studio (como lexico  thematico...).” (E-mail 

d’Alexis, 17/06/09) 

El web s’anomena Parla interlingua romanica. Jo vaig ajudar a Alexis un poc en la seua 

idea, promocionant-li arxius antics d’interlingua romanica que ja no estaven disponibles en 

internet. També vaig col·laborar en la redacció de la presentació de la llengua: Que est la 

Interlingua Romanica?  

“La "filosofia" del romanç neollatí no és igual a la d'interlingua romànica, però semblant, 

i això ens permet ajudar-nos mútuament.” (Jo a Alexis. Fòro, 3/2/10) 

Els tres acabarien integrant-se en el projecte Via Neolatina en els següents mesos.  

 

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.  

http://sites.google.com/site/parlainterlinguaromanica/
http://romanceneolatino.blogspot.com/2009/06/sonos-romances-e-sonos-neolatinos.html


“[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”, 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 els dubtes. 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 (12/6/09), mig any més tard, Daniel 
Hollande (16/11/09) i a principis de l’any següent, Alexis Tudela (4/2/10). Els tres havien 
col·laborat, prèviament, en els projectes d’interlingua i d’interlingua romanica, que no els van 
satisfer plenament.  

Els tres porten la iniciativa en moltes ocasions, amb idees que realitzen 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. 

“Thank you very much for offering your help. It can certainly be of great use! I need help 
in the linguistic area (not only with the codification of the language, but in the translation 
of information to other languages), the technical area (web site development, design, 
etc.), and in the promotion area. Where do you want to start? :)” (E-mail a Daniel i Bruno, 
21/1/10) 

Altres persones han fet aportacions puntuals (suggeriments): Xavier Abadia (2010, 
psicòleg català), Harleigh Kyson (2011), etc. 

Finalment, múltiples persones s’han interessat pel projecte: Josu Lavin (mestre basc), 
Claudio Marcon (metge italià), Javier Alcova, Frederico José Andries Lopes (matemàtic), Patrick 
Chevin, Andrew Juhasz, Florent Garet, entre molts altres.  

http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/110760
http://romanceneolatino.blogspot.de/2009/08/novos-criterios.html


 

Primera trobada amb Alexis Tudela –esquerra– (La Garrotxa, juny de 2011) 

 

VOCABULARI MULTILINGÜE 

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 
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). Oferix les esquivalències segons el significat.  

Tenia previst reprendre el Vocabolario fonamentale 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).  

Posteriorment, en juny de 2012, em vaig posar en contacte amb el sr. Vallés per a 
demanar-li permís per a “fer una versió digital, interactiva, i penjar-la en Internet”, en la nostra 
pàgina web. No recorde haver rebut resposta. Així li explicava la idea a Alexis: 

“El seu objectiu és atraure més visitants a les nostres pàgines web (i, per tant, potencials 
col·laboradors), i consistix en oferir on-line el Vocabulario Románico de Miguel Vallés, a 
partir del qual hem construït el lèxic essencial del neollatí (adjunte la portada del primer 
tom, una pàgina on apareixen quatre entrades del diccionari, i una pàgina de l'índex 
català). Seria un bon ganxo, ja que en Internet no existix (que jo sàpia) un diccionari més 
exhaustiu de les llengües romàniques actuals. Jo el conec perquè n'hi ha un exemplar en 
la llibreria de la facultat de filologia, i sé que els meus companys d'estudis el consulten 
per a fer treballs de comparació de llengües romàniques. I crec que els romanistes de 

http://romanceneolatino.blogspot.com/2010/02/dificultats-ortografiques.html
http://romanceneolatino.blogspot.com.es/2008/07/vocabulario-romnico.html


tot lo món estarien interessats en consultar-lo, però ni el coneixen ni hi tenen accés.” 
(e-mail, 18/6/12) 

 

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 englobadora6, 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-, 
 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. 

                                                           
6 En realitat, mancant-li la –l–, la forma sarda tampoc és englobadora. L’única forma completament 
englobadora és altera (Nota de 15/03/15).  



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.” (blog, 28/02/10) 

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 crec que no va contestar. L’any següent el vaig convidar a la 
presentació del projecte en la Universitat de Barcelona (vide infra), però no va poder vindre. Em 
vaig oferir a visitar-lo en Girona, però tampoc tenia temps: “Em trobo en un període de molt 
atrafegament i em resulta difícil de trobar el temps per a tenir una entrevista. Potser més 
endavant tindrem ocasió de quedar.” (E-mail, 9/5/11). Més avant, 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 

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


Esbós dels CRITERIS DE CODIFICACIÓ DEL ROMANÇ català, amb la petició de rebre feedback. No 
he tingut notícies.  
 

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) 

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


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

“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) 

 En 2011, a la professora Glòria Sabaté li va encantar el projecte (vide infra). A José Luis 
Gargallo li va resultar prou indiferent. Isabel de Riquer, a unes poesies que li vaig enviar (Dante 
i Bernardo di Tasso en neollatí, i Stefan George en lingua romana), va comentar: “Han quedat 
molt bé. Molt cordialment Isabel” (19/5/11).  

 

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),  

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


“[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.). 

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, una altra 

fita en el procés de codificació: 

“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) 

Este avanç es va beneficiar del valuosíssim “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 

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


de Romàniques de la Universitat de Barcelona en juliol de 2008, però fins ara no l’havia tingut a 
mà, a casa, ja que no es pot prestar. 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”. 

L’obra de Vallés 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.  

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

Acabada la primera versió del diccionari essencial, “de moment, em dedicare a elaborar 
una primera minigramatica neollatina” (E-mail meu a Alexis, 14/3/11), que s’ha d’integrar, a 
l’igual que el diccionari elemental, en el document Elemèntos essenziales.   

 

REVISTA 
 En esta època vaig tindre en ment la idea de fundar una revista, que tindria seccions 
sobre llengua, literatura, música, gastronomia, art, festa, història, cinema, natura, societat, 
notícies, llengua neollatina, i relacions amb altres móns (germànic, eslau, grec, àrab, etc.). Li ho 
explique a Daniel així: 

“I'd like to create a digital magazine in Neolatin, which would be distributed for free by 
e-mail to whoever is interested in it. I receive a similar magazine on Catalan language 
which has almost no design and gets sent to 10.000 people four times per week! Cheap, 
easy, quick: efficient! My idea would be to get people from different Neolatin countries 
to write in their own romance an article about their language or culture. I would 
translate the different articles into Neolatin and publish them in both versions. In this 
way, the magazine would have texts in all the Romance languages, accompanied by their 
Neolatin version. This could be an interesting way of showing that Neolatin is handy (as 
it will be more understandable than some of the Romances), of comparing Neolatin to 
the different languages, and of awaking the Neolatin identity of romance speakers.” (E-
mail, 26/4/10) 

 La revista, que requeria la participació de molta gent, no va arribar a fer-se realitat. En 
substitució, vaig crear el blog Mondo Neolatino més tard (vide infra). 

 

UNIONE LATINA 
 En maig de 2010 vaig enviar una proposta de contribució per al projecte editorial 
col·lectiu i col·laboratiu La intercomprensió i els nous desafiaments per a les llengües 
romàniques, promogut per la Unió Llatina. Era el moment perfecte per a presentar, davant 
d’eixe organisme internacional, el nostre projecte, ja que cercaven noves idees de gent jove.  

 La proposta em va ser rebutjada en juliol. Dolores Álvarez (Directrice a.i. Promotion et 
Enseignement des Langues Union Latine) em va escriure: 

“Nous sommes au regret de vous informer que votre proposition de contribution, 
malgré l’intérêt qu’elle présente, n’a pas été retenue. ” (20/7/10) 

Però en octubre de 2010 vaig aprofitar el text, ampliant-lo, per a la introducció del diccionari 
essencial. Finalment, esdevindria la introducció del document Elemèntos Essenziales.  

 

http://romanceneolatino.blogspot.de/2008/07/vocabulario-romnico.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuZW9sYXRpbm98Z3g6NGQ3OTk3OWIwZWRhMjVjMA


FORO DE LAS LENGUAS ROMANCES 
 Al Fòro Neolatino van anar arribant nous foristes, alguns dels quals estaven més 
interesssats en presentar els seus romanoides que en col·laborar amb nosaltres. I començava a 
ser difícil mantindre un debat ordenat. Daniel va decidir crear un nou grup: 

"I believe it's simply the case that Jòrdi wants to maintain a level of order, academic 
professionalism and well-structured argumentation in that group without chaos reigning 
- as so often does happen in the other groups. His wishes are commendable, but it'll be 
harder for him to maintain that order if the group expands further (as he's experiencing 
now with the InterRoman introduction). Perhaps, by creating a new grouping, it could 
take some of the less serious elements away, providing some alleviation for the Neolatin 
forum." (Fòrum Academia pro Interlingua, 2/6/10) 

Jo també em vaig adonar que el nostre grup s’havia de concentrar en el projecte Via 
Neolatina: 

“Go ahead with the creation of the new group! I have the feeling that the Foro Neolatino 
must concentrate on one project. Otherwise we'll only have chaos!” (E-mail a Daniel, 
3/6/10) 

En juny de 2010 Daniel va crear eixe altre fòrum en Google, amb el nom inicial de 
romances-romans-romanze.  Va atraure principalment partidaris de distints romanoides i la seua 
activitat va decaure a finals de 2012.  

Daniel ja havia creat en juny de 2010 un grup de Facebook. Actualment compta amb 
centenars de membres (611) i és, possiblement, el més gran d’eixa temàtica.  

 

 El títol i la descripció del grup apareix en les sis grans llengües romàniques. “A estratégia 
é promover a língua [neolatina] furtivamente em relação com este fórum” (Missatge de Daniel 
als administradors, 27/3/12). Jo vaig preparar una versió neollatina de la descripció en febrer de 
2014:  

“Queste gruppo è uno fòro por los amantes de las lenguas románicas o neolatinas. En 

elle potetes commentare e debáttere sopre divèrsos tèmas escrivèndo en qualonque de 

las koinès románicas estabilitas en los paeses neolatinos (portughese, castellano, 

catalano, francese, italiano, rumèno, etc.) o en qualonque de los incontábiles lèctos 

naturales que descènden de lo latino antico e que, variando gradualemente a lo lòngo 

de lo Mondo Neolatino o Románia, componen lo latino modèrno o romance. Potetes 

escrívere altrosí, si vos place, en latino (la antica koinè commune), en neolatino (questa 

nòva koinè commune) o, incluso, en lenguas artificiales que hávian una base románica. 

Totas las lenguas románicas son benvenitas!” 

No obstant, esta versió neollatina no s’ha pogut incloure en la descripció del grup, per 
falta d’espai (“I just tried to add the Neolatino text but it has exceeded the maximum character 
allowance.”, em deia Daniel). El fòrum s’ha convertit en un grup sobre les llengües romàniques 

https://groups.google.com/forum/#!forum/lenguasromances


sense cap referències explícita al neollatí. De fet, en juny de 2012, Daniel va afirmar que “I do 
not count the various platforms of the 'Foro de las Lenguas Romances' as for Neolatino, but they 
may provide indirect/direct promotion” (e-mail, 6/6/12). Jo hi publique algun post de tant en 
tant per a publicitar la llengua.  

 Daniel va adoptar el neollatí també en el seu blog personal: 

“Para prover suporte pelo projeto neolatino, decidi que as línguas de trabalho do meu 
blogue será o neolatino (o romance de uma norma universal) e o inglês (praticamente o 
'língua franca' do mundo).” (Fòrum, 14/2/10) 

Daniel em va demanar que li traduïra el següent text de l’anglés al neollatí: 

“Romania Continua adòpta como lenguas de lavore lo anglese (lengua franca del 

mondo) e una lengua románica centrale, semelante a las altras. De accòrdo con la 

qualitate de questo lòco web, Romania Continua elège lo romance neolatino, per èssere 

un modèllo de lengua qhe, non solo integra totas las lenguas románicas, mais altrossí è 

developpato secondo critèrios naturales e scientíficos (vede qui).” 

No obstant, no va arribar a posar en marxa eixe blog. 

 

ÀREA GRAVILECTAL 

Els principis i criteris de codificació es completen amb la noció d’“àgrea gravilectal”, que 
ha sigut decessiva. 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 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 

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


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 Romània7) 

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, 

                                                           
7 Açò, més avant, va ser modificat.  



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, es va modificar la representació de [ɲ] i [ʃ], i es vaig desestimar la grafia <dz>.  

 

LA LLETRA Ç 
 Durant un temps vaig valorar la possibilitat d’incorporar la lletra <ç>, que 
complementaria la <z>: 

“En quant a <ç>, he vist que el castellà antic usava <ç>  per a [ts] (ex. 'cabeça' /kabétsa/ 
<  CAPITIA) i <z>  per a [dz] (ex. 'hazer' /adzér/ <FACERE). També el portugués antic usava 
<ç>  per a [ts] (ex. 'paço' /pátso/ <  PALATIU) i <z>  per a [dz] (ex. 'cozer' /kodzér/ < 
COCERE < COQUERE). En canvi, l'italià usa <z> tant per a [ts] com [dz], la qual cosa pot 
dur a confusions. El neollatí podria adoptar l'antic ús ibèric, i el resultat seria el següent: 

El neollatí té les següents fricatives: les labio-dentals /f/ (sorda) i /v/ (sonora), l'alveolar 
/s/ (sorda, escrita <s>) [però no la corresponent sonora /z/] i la post-alveolar /ʃ/ (sorda, 
escrita <sh>) [i no la corresponent sonora /ʒ/]. (Recorde que l'italià no té /z/ ni /ʒ/) 

El neollatí té les següents africades: les alveolars /ts/ (sorda, escrita <ç>) i /dz/ (sonora, 
escrita <z>), i les post-alveolars /ʧ/ (sorda, escrita <ch>  o <c>+e/i) i /ʤ/ (sonora, escrita 
<j>  o <g>+e/i). 

Cal dir, a més, que la lletra ç és una fusió de c i z, i originàriament s'escrivia <cz>  (un 
dígraf). Per tant, si el neollatí adopta la lletra ç, i algun usuari no la té en el seu teclat, 
podria substituir-la per cz (igual que l'alemany contempla la possibilitat d'escriure ö com 
oe, ü com ue, ä com ae). 

Amb este sistema escriuriem: 'dicçionário', 'atençione', 'braço', 'calça', 'serviçio', 
'estaçone', 'fòrça', 'março', 'tèrço' versus 'admòrzo', 'azuro', 'benzina', 'pranzo', 
'pranzare', 'zero'.” (Fòro, 28/3/10) 

 

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 tercera 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).  

 

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? 

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


- 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. 

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) 

http://romanceneolatino.blogspot.com/2010/09/vocales-e-consonantes-geminatas.html
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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’  
<x>+consonante distinta de c+i/e.  [s]/lett[ks]  ‘sèxto, excursione’  
<x>+c+i/e         [tʧ]/lett[ksʧ]  ‘excèsso, excellènte’  
etc.  
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(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). És 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 
"parassole, diciassette, cossì" ("altressì" existe, mais è antico, e "assates" sí ha /ss/, per 
assimilaçione).” (24 i 25/4/10) 

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


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). 

“Norma: La léttera <z> se lege [ts] simple en início de paròla (ex. zero, zare) e pòs 
consonante (ex. pranzo, admòrzo, fòrza, diczionário) e geminata entre vocales 
(ex.canalizare, plaza). 

Questo vòle dícere che en neolatino (como en italiano) non hi haverá una distinzione 
gráfica entre [ts] e [dz]. Se escrivirá sempre <z>, e se potrá légere sempre [ts]. En lo 
Diczionário Essenziale ho incluso como variante letterária la pronúncia con [dz] en las 
paravlas che deverian haver-lo (pranzo, admorzo e las paravolas grecas).” (E-mail a 
Bruno, 23/10/10) 

Potser, és també una qüestió que caldrà revisar.  

DIFTONGS CREIXENTS 
En neollatí, esta qüestió afecta a l’accentuació gràfica 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. sapia8) 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. 

CE, CI 
 Esta qüestió italiana ja s’havia resolt en març: 

“Com sabeu, la Romània occidental sonoritza certes consonants intervocàliques, però el 
neollatí seguix l'ús oriental, que és l'original. He vist ara que això ens pot servir per a 
triar entre la pronúncia amb [ts] o [ʧ] de CE i CI. Les llengües orientals pronuncien CE i 
CI sempre amb [ʧ], tant a l'inici com després de vocal. Les llengües occidentals, en canvi, 
sonortizen (o sonoritzaven) la C entre vocal i E/I. Per exemple el llatí FACERE >  /fádzere/, 
d'on el castellà antíc 'hazer' /adzer/, o el portugués antic 'cozer' /kodzér/ < COCERE < 
COQUERE. Això vol dir que en occident CE, CI llatines no es desenvolupen igual a principi 
de paraula (on > [ts]) i a l'interior (on > [dz]). Donat que neollatí no sonoritza les 
consonants entre vocals, convé triar la pronúncia oriental amb [ʧ].” (Fòro, 28/3/10) 

 

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 

                                                           
8 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.  



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).  

 

 

 

 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 meu enfocament 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) 

 Molt encuriosit pel descobriment del neolatino de Schild, em vaig posar en contacte 
amb Stanley Mulaik, un veterà d’interlingua, llengua a la qual va acabar adherint-se Schild. Em 
va respondre: 



“Io es multo triste de dicer que io non jammais ha cognoscite André Schild.  Ille ha morite 
alcun pauc tempore post que io ha jungite le movimento interlingua.  Io non possede 
alcun de su scripturas. Il es mi impression que ille ha migrate a interlingua de IALA.” (E-
mail, 22/10/10)  

 

FACEBOOK I TWITTER 
 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.  

 Alhora, Daniel va crear el compte ViaNeolatina en Twitter. Sense saber-ho, Alexis va 
crear el compte neolatinoorg en juny de 2011. A penes els hem usat.   

 Una mostra de la promoció que realitza Daniel és el següent missatge en el fòrum d’un 
altre projecte:  

“Caro Patric, 

Per favore, uni se al fòro neolatino altrosì  

(http://groups.google.es/group/neolatino?hl=ca) 
 
Vido che tu lengua, InterRoman, è differènte de la lengua neolatina, mais èo credo che 
totos romanistas/romanicistas deven gruppar se por crear una 
interlengua/interrománico concordata/o. 

Daniel” (messajo en lo fòro InterRoman de 29/05/10)9 

 

LATINO SINE FLEXIONE 
 El 6 de novembre de 2010 em vaig reunir en Barcelona amb Xavier Abadia, psicòleg de 
Mataró i creador d’un lloc web sobre el latino sine flexione (1903) de Giuseppe Peano.  

“Acabe de pegar-li una miradeta al teu nou lloc web, i voldria donar-te l'enhorabona. Ja 
fa temps que seguisc els teus treballs en el fòrum de l'ApIA, i m'alegre que ara hages 
reunit les obres de Peano en un lloc concret on els interessats puguen trobar-les.” (e-
mail, 17/10/10).  

 Xavi no es va incorporar al projecte Via Neolatina. En 2012 estava reformant el latino 
sine flexione:  

“[A]ra estic preparant un LSF reformat, encara que s'assemblarà més a Interglossa o 

Glosa, ja que estarà lliure de sufixes. Tindrà un lèxic bàsic d'unes 1000 paraules, i un bon 

nombre de paraules compostes. Ara mateix estic generant vocabulari, traduint les 2200 

paraules del Longman American Defining Vocabulary.  

Dintre d'uns mesos començaré a preparar un diccionari amb la definició i l'etimologia de 

cada paraula. Penso que això és el mínim que ha de tenir una llengua artificial. T'adjunto 

una primera versió de la gramàtica (un full i mig).” (Xavi, e-mail, 31/5/12) 

 

                                                           
9 https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/interroman/conversations/messages/13 (02/12/17) 

https://www.facebook.com/pages/Neolatino/165376433474006
http://groups.google.es/group/neolatino?hl=ca
https://sites.google.com/site/latinosineflexio/nota
http://longmanusahome.com/dictionaries/images/vocab_definitions.pdf
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/interroman/conversations/messages/13


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, una 
altra gran fita de la codificació, que Alexis necessitava per a desenvolupar el corrector: 

“Com t'han anat les vacances? Jo he estat dedicat exclussivament a la flexió verbal 
neollatina (sense comptar les menjades familiars i amb amics). Una bogeria, però per fi 
tinc una primera aproximació a la flexió dels verbs. Inevitablement tindrà errades que 
caldrà corregir poc a poc. De moment, però, crec que ens servirà. És un gran pas!” (E-
mail a Alexis, 10/1/11).  

“Voràs que, per primera vegada, incloc els participis irregulars, derivats dels perfects 
forts llatins. Seran variants de les formes regulars (que a voltes es donen en una llengua 
románica, i a voltes en una altra). Hi ha només quatre verbs on cap llengua romànica ha 
desenvolupat un participi regular: aprire/aperire, dícere, escrívere, péngere.  En estos 
quatre casos, per tant, el participi fort (irregular) és obligatori: apèrto, i no *aperito.  
 
Els perfectes forts llatins també tenen continuitat en el passato remoto (ex. en castellà 
dijo, i no deció), però han sigut encara més regularitzats per les llengües romàniques que 
els participis. El català té digué, que ha substituit a l'antic dix. En este cas, en neollatí la 
variant forta està clara: dixe. Però en general els passats remots forts són una qüestió 
molt complexa que s'haurà d'estudiar amb molt de deteniment. Per tot, ara demoment 
podem funcionar amb els formes regularitzades. En el cas de dícere: diceu.” (E-mail a 
Alexis, 5/1/11) 

 

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.  

A principis de 2012, Alexis anuncia una altra versió augmentada: 

“Questa nòva versione include vocabolário non presènte en lo vocabolário essenziale 

però utilizato per Jòrjo (e factas totas las correcziones correspondèntes) en suos 

escriptos en neolatino.” (Fòro, 30/01/12) 

Ací la pàgina des d’on es pot/podia descarregar: 

https://addons.mozilla.org/ca/firefox/addon/diczionario-neolatino/


 

Captura de pantalla (05/09/17) 

 

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 
[10]) e #9C0031 (rosso [11]) como la base de lo sito. Estos son los colores heráldicos de la 
civtate de Roma.” (Fòro, 28/11/10) 

En març comença a funcionar el diccionari: 

“Lo Diczionário en Ligna ja funziona con lo lèxico essenziale e las traducziones a totas las 
lenguas!!! Enhorabona, Alexis! Queste ferramento será molto útile e práctico per nós e 
per totos quellos que vòlhan apprèndere neolatino. Grázias!!” (E-mail, 22/3/11) 

                                                           
10 Atenció, esta tonalitat (#FFC962) no és la que hem acabat adoptant, sinó al voltant de: roig: 255; verd: 
204; blau: 0 (Hex #ffcc00). És aproximadament el color “or”: #FFD700. 
11 al voltant de roig: 167; verd: 2; blau: 48 (Hex #a70230). 

http://www.neolatino.org/


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) 

 

 

Captura de pantalla d’un detall (11/04/11) 

 

En maig de 2014 la pàgina (elaborada principalment per Alexis, qui era el propietari i en 
pagava totes les despeces) tenia el següent menú amb els continguts que es detallen:  

 FAQ: 
- Qué è lo neolatino? 

 Elementos essenziales 
 Grammática: 

- Pronúnzia e escriptura: 
 Alfabèto 
 Grafemas 
 Fonemas 
 Assimilazione consonántica 
 Quantitate vocálica e consonántica 
 Reforzamento fonèticosintáctico 
 Régolas d’accentuazione gráfica 

- Grammática básica: 
 Vèrbos 
 Artícolos 
 Pronomes personales 
 Formazione d’advèrbios en –mente 
 Advèrbios 
 Conjunziones 
 Demostrativos 
 Formazione del femenino 
 Indefinitos 
 Interrogativos 
 Numerales 
 Formazione del plurale 
 Preposiziones 
 Relativos 
 Sintaxis 



- Vocabulário básico: 
 Vocabulário Temático Multilingue 
 Partes del dia 
 Dias 
 Septemana 
 Meses 
 Estazones 

- Practica neolatino!: 
 Practica vocabolário 

 Ferramèntos: 
- Diczionário en ligna 
- Correctore ortográfico 
- Conjugatore verbale 

 Tèxtos: 
- Artícolos 
- Poesias 

 Descarrecare: 
- Elem. essen. del romance neolatino.pdf 

 

L’apartat Elementos essenziales enllaçava amb una còpia del document Elemèntos 
Essenziales del Romance Neolatino allotjada en la plataforma ISSUU. Els apartats Pronúnzia e 
escriptura i Grammática básica estaven extrets del document Elemèntos Essenziales del 
Romance Neolatino. 



 

Captura de pantalla de la pàgina d’inici (17/05/14),  

a través de l’arxiu de https://web.archive.org (05/09/17) 

 

 

Captura de pantalla amb el diccionari (29/05/14) 

 En setembre (aproximadament) de 2014 deixa de funcionar el web neolatino.org per un 
problema tècnic (crec que Alexis em va dir que calia un antivirus que era car). Posteriorment, 
vam perdre el domini ja que Alexis va oblidar renovar el contracte.  

 

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, un sonet de Dante (posteriorment, múltiples poesies més). 

 

Tanto gentile e tanto honèsta pare  
la dòmna mèa quando altros saluta  
que òmne lengua devèn tremando muta  
e los òclos non osan de guardare.  
 
Ella se·n va, audièndo-se laudare  
benignamente, d’humiltat vestita,  

https://web.archive.org/web/20140517154610/http:/neolatino.org/


e par que sèa una còsa venita  
de cèlo in tèrra a mirácol mostrare.  
 
Se mòstra tant placènte a qui la mira  
que dá per los òclos dolchor al còre  
que entender-lo non pòt qui non lo pròva.  
 
E par que de la sua facha se mòva  
un espírito suave e plen d'amore  
que va dicèndo a l’ánima: sospira. 

 

(Dante Alighieri. Adaptat per Bruno Zani)  

 

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) 

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).  

  

http://www.panlatino.org/


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). 

 

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. 
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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, i en març vaig demanar una còpia a la Gramática Internacional a la Biblioteca 
Nacional Austríaca. 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. 

http://www.neolatino.org/


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

 En juliol vaig comparar l’internacional de Campos Lima amb el neollatí d’André Schild: 

“[D]els projectes semblants al nostre que hem trobat de moment, l'únic que podem 

considerar com a "precedent" és l'internacional de Campos Lima, ja que, segons sembla, 

defuig tota artificialitat. Té un barniç llatinitzant, sí, però no he trobat artificis.” (Fòro, 

20/07/11) 

 

LOGO 
 En abril de 2011 es va desenvolupar el logo del projecte Via Neolatina, necessari per al 
cartell de la presentació (vide infra), així com per al web neolatino.org. Està inspirat en l’Arc de 

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


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. A més: 

“He desenvolupat un logotip per al projecte, que es diu "Via Neolatina". He usat un 
dibuix (d'internet) de l'arc romà de Cabanes (està en Castelló), ja que eixos arcs estaven 
justament en les vies romanes. El meu projecte pretén ser com una via, que comunica 
distintes zones.” (E-mail a Lídia, 10/4/11) 

 

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 jo 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) 

“Salve, Glòria: Gradisco molto lo tuo interèsse per la mèo proiècto neolatino. La 

presentazione que me òfferes è una oportunitate magnífica per presentare 

"officialmente" lo romance neolatino, e vòlho preparar-la bène.” (E-mail a la Prof. 

Sabaté, 1/4/11).  

L’event va anar prenent forma: 

“Serà com una conferència, i tractaré que tinga la màxica difussió i repercussió. 

Convidaré a tots els estudiants de filologia romànica, i als professors. Una amiga meua, 

dissenyadora gràfica, està fent-me un cartell per a anunciar-ho, i un amic meu de 

Barcelona TV vindrà amb la càmara a gravar l'acte. A més, vull enviar una nota de prensa 

als periòdics. A veure si tenim sort!” (E-mail meu a Alexis, 19/4/11) 

Però el Departament de Filologia Romànica ens va frenar els peus: 

“El departament de filologia romànica vol que esta primera presentació siga en petit 

comité, sense prensa. S'haurà de limitar, per tant, als professors i alumnes de filologia 

romànica, i algun amic. El departament vol conéixer el projecte abans de presentar-lo 

en societat. És normal que prenguen esta precaució, ja que s'ha d'assegurar que el 



projecte està ben fet. Per tant, no hi haurà ni tele ni nota de prensa.” (E-mail meu a 

Alexis, 19/4/11) 

A la professora Isabel de Riquer li vaig escriure: 

“Prof. de Riquer: 

Entenc perfectament que haja apel·lat a la prudència. Després de la nostra classe, he 

parlat amb la prof. Sabaté i hem acordat limitar la presentació que faré a la comunitat 

universitària. Deixarem la televisió i la prensa per a més avant, si el projecte va avant, 

com espere. ” 

Vaig enviar e-mails a moltíssims professors de la facultat de filologia convidant-los a 

l’acte. També li’n vaig enviar un a Xavier Lamuela, però no va poder vindre. 

“Ja em pensava que no podria assistir a l'acte, ja que supose que viu a Girona, però de 

totes formes volia fer-lo partícep de l'esdeveniment, ja que m'he inspirat en la seua 

teoria de codificació per a desenvolupar un model de llengua comú per a tot el romanç. 

Espere tindre algun dia l'oportunitat de presentar-li personalment el projecte, ja que 

m'interessa moltíssim la seua opinió. Si a vosté li va bé, a mi no m'importaria gens anar 

a Girona.” (5/5/11) 

En qualsevol cas, la presentació va tindre lloc. Fon, per casualitat, just entre el dia 

d’Europa i el dia de la Llatinitat. Entre els assistents estaven les professores Marion Coderc, 

Sabela Labraña (col·laboradora del projecte EuroComRom) i Maria Teresa Garcia Castanyer 

(col·laboradora del projecte EuRom4 i coordinadora de Romanica Intercom):  

“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. 

 

MONDO NEOLATINO 
 En juny de 2011 cree un nou blog, Mondo Neolatino, concebut com una “Revista digitale 
de lengua e cultura en romance.”  

“Primo, èo volevo editare una revista, con divèrsas secziones e artícolos escriptos per 
várias personas. Mais visto que queste è ancora un proiècto tròppo ambizioso, ho apèrto 
recentemente un blog.” (Missatge a Harleigh en Facebook, 6/7/11) 

Harleigh em suggereix que, per a omplir ràpidament el blog de contingut, adapte texts 
d’interlingua. 

“Actualmente, la mèa prioritate è finire e publicare (digitalmente) un primo documento 
"normativo" que definisca la base linguística de la nòstra propòsta de "romance 

http://mondoneolatino.blogspot.de/


neolatino". Includerá: lo alfabèto, la ortografia, la pronúnzia, una minigramática (con la 
conjugazione verbale) e lo diczionário essenziale. De toto questo, solamente me resta, 
básicamente, terminare la minigramática. Durante lo mese de julho securamente estará 
ja disponible lo documento, que nos servirá a totos por impulsare lo blog, un corso, etc. 
Mais, ante, devo finire quesse documento normativo básico.” (Missatge a Harleigh en 
Facebook, 6/7/11) 

Al llarg dels anys, en el blog he anat publicant articles sobre distints temes. La idea és 
donar a conéixer la llengua amb el ganxo del contingut.  

 

QUINT ANIVERSARI 
En juliol de 2011, el projecte complix cinc anys. En el blog Romance del romance, 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. La idea va 
ser d’Alexis: “De vegades cal identificar una llengua amb una bandera que la representa en 
algunes aplicacions informàtiques. Aquestes banderes han de ser combinacions de colors i 
formes molt simples i sense gaire detall perquè força sovint aquestes imatges són molt petites i 
de baixa resolució.” (Fòro, 18/07/11) 

 Les primeres propostes d’Alexis usaven una estrella. Jo li vaig fer el següent comentari: 

“Si no m'equivoque, t'has inspirat en: l'estrella de 5 puntes que apareix en la portada 

del VOCABULARIO NEOLATINO d'André Schild (1947), de color blau cel [...i] la bandera 

d'esperanto. Partir d'un símbol ja existent des de fa anys és interessant, però no hem 

d'oblidar que el neollatí de Schild, per molt paregut que siga al nostre romanç neollatí, 

continua sent una llengua artificial, i per això no podem considerar-nos TAN hereus d'ell.  

A més a més, eixe símbol és una vulgar estrela de 5 puntes que ja s'usa en milions de 

banderes. Necessitem un símbol més individual. 

(De pas, aprofite per a dir que dels projectes semblants al nostre que hem trobat de 

moment, l'únic que podem considerar com a "precedent" és l'internacional de Campos 

Lima, ja que, segons sembla, defuig tota artificialitat. Té un barniç llatinitzant, sí, però 

no he trobat artificis. Per desgràcia, no coneixem cap símbol gràfic associat a eixa 

llengua.)” (Fòro, 20/07/11) 

http://romanceneolatino.blogspot.de/


La versió final combina els colors de Roma, proposats per Bruno, la rosa dels vents 
proposada per Alexis i alfabet llatí, a proposta meua.  

 

 

Bandera neollatina 

 

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

“L'abecedari suggerix que la bandera representa una comunitat lingüística. I els colors 
romans indiquen que la llengua en qüestió és el romanç (no pot ser el llatí antic, ja que 
les lletres U, J, W eren desconegudes pels antics romans). O siga, la bandera "diu": 
romanç neollatí. 

Les lletres, individualment, poden interpretar-se com a representacions de les diverses 
llengües romàniques. I totes juntes formen un cercle, que representaria el romanç en el 
seu conjunt, i per extensió el neollatí. Esta representació té l'avantatge d'estalviar-nos 
haver de decidir un nombre o un ordre de llengües romàniques. 

A més a més, l'alfabet és un símbol amb el que també es pot sentir identificada la part 
del món occidental que també usa l'alfabet llatí modern. No hem d'obliar que sempre 
cap la possibilitat que el neollatí herete del llatí la consideració de llengua comuna 
occidental, i per tant no convé que triem un símbol que excloga el món no neollatí!. ” 
(Fòro Neolatino, 24/7/11) 

“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, 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) 

També vaig mostrar les meues reserves sobre la seua possible associació amb l’OTAN i 
amb 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) 

Bruno, en canvi, sí era partidari de reivindicar l’expansió mundial:  

“In le Renascienza la rosa se expandeo a enclòdere fin a 32 vèntos e devenio 
l'estrumento tecnològico que permitteva l'explorazione del mondo, iniziata e continuata 
per los marineros romances. Ella facilitao la discopèrta de las Azores, de las Americas, 
l'explorazione de  l'Africa e de l'Asia  e finalmente la circumnavigazione de lo 
mondo. Ella contribuio a la diffusione de la cultura e de las lenguas  romances en  escala 
mondiale.   

Hòje lenguas romances son parlatas en cada continente, dès Timor-este a Madagascar 
e dès Andorra a Canada. Hi han creolos que seran presto nòvas lenguas romance dès 
Haiti a las Antillas hollandeses e dès las insulas Filipinas a las insulas franceses del 
Ocèano indiano.  

Quando la vedo, mèa mente corre a Colombo, Vespucci Caboto, Vasco de Gama,  Fernão 
de Magalhães, qui creavan un nòvo mondo con loras explorationes .  

L'ultima cosa a la quale penso è OTAN, una organizazione temporaria e passagera, que 
usa la precedente forma greca con solamente quatro vèntos” (Fòro, 16/7/11) 

 Alexis va adaptar el disseny del lloc neolatino.org als colors de la bandera neollatina.  

 

DICCIONARI TEMÀTIC 
 Els col·laboradors del projecte Via Neolatina (Alexis, Bruno i Daniel) van treballar en un 
diccionari temàtic multilingüe. Havia de convergir tres diccionaris anteriors que, cadascú pel seu 
compte, havien començat abans d’integrar-se en el projecte Via Neolatina. La unificació va 
començar en 2011 i no s’ha finalitzat, crec.  

Daniel havia començat anys abans d’integrar-se en Via Neolatina el seu diccionari 
multilingüe. Inicialment (2004 o 2005) s’havia limitat al portugués i l’anglés. Més avant, conegut 
informalment com a Vocabulário Danielino, es componia “predominantly of Interlingua 
Romanica, Portuguese, and English” (E-mail, 25/9/11). Després de fusionar-lo en 2011 amb el 
Vocabulario Tematico Multilingue d’Alexis incloïa, per este orde, interlingua romanica, 
neolatino, portugués, castellà, català, francés, italià i anglés i una classificació temàtica.  

L’objectiu inicial del seu diccionari de Bruno era satisfer una curiositat: “volevo 
simplemènte extrahere parolas que tenevan similar ortografía e probabilmènte similar ortoepía 
en las majores lenguas romances.” (Fòro Neolatino, 14/07/14). Dirigint-se a Daniel, diu: “Io 
tambén ho creato, en las dies quando usavo interlingua, una tabula 
en EXCEL contenènte paraulas romànicas en espaniolo, francese, italiano, portughese, rumeno 
e catalano/occitano” (Fòrum Romances, 19/09/11). Va prescindir d’interlingua en 2011: “Estò 
"ruminando" si veramente necessitamos Interlingua en nòstros estùdios. [...] Credo, al 
contrario, que mantenere l'anglese, como una lengua non votante, potería èssere un decisione 
con grande valòre stratégico en lo futuro.” (E-mail, 25/09/11) 



En març 2012 Bruno unifica la lletra A del seu diccionari i del d’Alexis segons el lemari 
de l’editorial Paravia (a suggeriment meu). El resultat són unes 683 entrades. La base de dades 
inclou: tema, subtema, llatí, llatí vulgar, neollatí (amb el vocabulari definit per mi), neollatí 05 
(amb les propostes d’altres col·laboradors), categoria gramatical, rang, comentaris, italià, 
portugués, castellà, català, francés, romanés, anglés: 

“[T]otas entratas ora includen totas lenguas e una traduczione en neolatino, pro lo 
delècto de Jòrdi” (Bruno, Fòro, 7/1/12).  

“Las paraulas en ròsso en la colomna neolatina identífican mèas suggeritas traducziones. 
En altras colomnas lo ròsso indica que la lengua non contribuisce a la formazione del 
protótipo.” (Bruno, Fòro, 23/03/12).  

Jo vaig revisar les propostes neollatines (abril de 2012):  

“Haio facto una revisione rápida de las [...] paròlas iniziantes per <a>, e dèvo dícere que 
con pochíssimas modificaziones (habitualmente ortográficas, mais altrosí de altras 
classes), tuas propòstas són per mi válidas.” (Fòro, 13/4/12). 

“Las principales modificaziones que haio facto son: 

 <nh> per <gn>, de accòrdo con la ortografia neolatina actuale. 

 <à> per <á>, de accòrdo con lo sistèma de accentuazione gráfica neolatina 
actuale. Bruno, tu has applicato deliberatamente un sistèma alternativo, como 
me suggerisce la entrata amàbile/amàvele ≠la f, que modifica la entrata amábile 
lat/amávele sis ≠la f de mèo Diczionário Essenziale. Vedo que escrives <à> en 
tuo panlatino. Fòrse has usato materiale que prèviamente havevas adaptato a 
tuo panlatino. 

 Revisione de los gruppos consonánticos assimilábiles ([...] lo critèrio que haio 
applicato [...] melhora lo critèrio que applicai en lo EERN12). 

Haio identificato, altrosí, errores mèos del EERN, como adèo > addèo. 

Non comprèndo, Bruno, las sequièntes questiones: 

 Per qué non sèques sistemáticamente lo "vocabolario di base" de Paravia? Tuo 
diczionário manca alcunas paròlas italianas de quesse vocabulário (abbagliare, 
abbigliamento, abbronzare, etc.) e allora include paròlas inauditas como 
antelucano o astropòrto (quando né astronomia è una paròla básica!). 

 Qué hi ha en la columna "neolatino"? Lo contenuto non se conresponde con las 
formas neolatinas del documento Elementos Essenziales del Romance Neolatino 
(EERN). Tròvo paròlas con la ortografia neolatina que ja descartammos 
(apparéshere per lo actuale apparéscere) o inauditas (atomizatore, que non 
appare en lo EERN né havevo odito en mèa vita!). 

 Como contas lo rango de cata paròla? Me semela que questos rangos son los 
metéssimos que los de tuo "dictionario panlatino". Credes que son compatíbiles 
con los critèrios de codificaziones del romance neolatino? [...] 

Adtenzione: non haio revisato sistemáticamente las traducziones a los divèrsos 
romances (hi ha incorrecziones, como la entrata italiana a provo), né las entratas 
neolatinas propòstas con número superiore a 563 (azuro), que non inizian per a-.  

Credo que queste lavoro en gruppo è molto positivo perqué nos permette accelerare lo 
procèsso de ampliazione lèxica.” (Fòro, 15/4/12) 

Bruno va començar a treballar amb la lletra B, el 50% de la qual tenia ja en abril de 2012.  

                                                           
12 Elemèntos Essenziales del Romance Neolatino, publicat en gener de 2012 (vide infra).  

http://brunree.tripod.com/pan-latino/introduction.html
http://ppbm.paravia.it/dib_lemmario.php
http://www.neolatino.org/docs/ELE.%20ESS.%20ROM.%20NEOLATINO.%202.pdf


En juliol de 2012, Bruno está incorporant el Diccionari Essencial elaborat per mi al seu 
diccionari. “Hi han lemmas que caren traduczione in las seis lenguas del gruppo de controllo e 
estó emplendo totas aquessas lacunas. Lo D.E. include multo sinónimos que necèssitan de 
èssere separatos en lemmas únicos con loras proprias traduczione. Lo labore è assatis grande.” 
A més, Bruno està “separando los diczionarios Neolatino e Pan-latino  poisqué hi han 
differèntias ortográficas (accentuazione) e lexicales (l'uso del occitano per exèmplo).” La raó és 
que Bruno ha “acceptato un consilio de Daniel e haio introducto diacriticas in mèo Panlatino, 
que ora usa la "Ñ" espaniola, las  "Ş"  e la "Ţ" romenas, etc... Aquesta è un'altra razione pro 
separare los duos diczionarios, bonqué la recerca lexicale pote continuare a èssere condivisa. ” 
(Bruno, e-mail, 14/7/12). 

Alexis havia començat el seu Vocabulario Tematico Mutilingue per a interlingua 
romanica en 2009, i inicialment només havia sigut un diccionari interlingua-català. En 2010 va 
acabar una primera versió que incloïa el neollatí (segurament, només el vocabulari essencial, 
presentat per mi en març). Alexis anunciava: 

“Finalment he acabat el primer esborrany del "Vocabulario Tematico Multilingue". Es 
tracta d'un fitxer excel amb 4000 entrades classificades en més de 100 categories. 
Consta de les llengües neolatino, italià, castellà, català, anglès, francès i portuguès. He 
hagut de deixar a part el romanès al trobar-me massa dificultats de traducció.  

Espero que pugui servir, si més no, com a petita referència per poder incrementar de 
forma pràctica el vocabulari de neolatino i poder facilitar el seu aprenentatge.” (Alexis, 
26/5/10) 

El vaig valorar de la següent manera:  

“El VTM serà de gran utilitat per a: 

 observar la relació entre els vocabulari neollatí i els dels altres romanços, 

 aprendre neollatí a partir d'un altre romanç o de l'anglés, 

 confeccionar un curs de neollatí, aprofitant les classificacions temàtiques que 
has introduit, 

 ampliar el vocabulari neollatí, que en l'esbós del Dicçionário Essençiale es limita 
a unes 1300 paraules, 

 aprendre altres romanços. 

 etc.” (Fòro, 26/5/10) 

En 2011 el VTM inclou, per este orde, tema, subtema (134, en total), categoria 
gramatical, neollatí (només el lèxic essencial), italià, portugués, castellà, català, francés, romanés 
(encara molt incomplet) i anglés. Va servir a Alexis de base per al diccionari multilingüe del lloc 
neolatino.org, que es limitava al lèxic essencial ja fixat per al neollatí, unes 1300 paraules (vide 
supra).  

La convergència dels tres diccionaris es va fer (o projectar) cap al VTM d’Alexis. Bruno: 
“Ho quasi finito la prima de tres fases e pensavo de encorporar-la en lo diczionario temàtico de 
Alexis” (Fòrum Romances, 18/09/11). Daniel: El seu diccionari “[é] também uma combinação da 
minha e o 'vocabulário temático' de Alexis” (Fòrum Romances, 18/09/11). Alexis: “he [...] 
integrat el vocabulari d'en Bruno” (Fòro, 6/9/10).  

En agost de 2016, Alexis anuncia que està adaptant al neollatí un diccionari de 10.000 
entrades de Bruno (entenc que el diccionari de la seua llengua “panlatino”13). No queda clar si, 
amb això, Alexis abandona el diccionari neollatí multilingüe i temàtic anterior.   

                                                           
13 http://www.panlatino.org/dictionario.html (14/05/18) 

http://www.panlatino.org/dictionario.html


Per una altra banda, Alexis va començar a treballar en 2011 amb expressions 
romàniques comunes. Va elaborar un document amb les diverses formes romàniques i una 
proposta neollatina. 

2012 

PRINCIPIS I CRITERIS 
Durant el semestre d’hivern 2011-2012 vaig estudiar bibliografia sobre planificació 

lingüística i codificació per a un treball de clase en el marc dels meus estudis en la Universitat de 
Barcelona. El curs, anomenat Les Llengües Romàniques en el Segle XXI, estava impartit pel prof. 
José Enrique Gargallo, catedràtic de lingüística romànicia. El treball el vaig anomenar Esbós dels 
CRITERIS DE CODIFICACIÓ DEL ROMANÇ català.  

“El present treball se centra en els principis i criteris amb els quals un individu, una 
institució, etc. -l’agent-, partint de les estructures d’un conjunt de varietats lingüístiques 
-l’aspecte del llenguatge manipulat-, definix o col·labora en definir un model de llengua 
amb la intenció que este esdevinga la referència comuna -l’objectiu- dels usuaris d’eixes 
varietats -el pacient-. Esta tasca de manipulació i planificació de l’estructura, el resultat 
de la qual solen ser gramàtiques i diccionaris, s’anomena codificació lingüística i és la 
que, per exemple, realitzà Pompeu Fabra o realitza actualment l’ Academia de la Llingua 
Asturiana .   

Som conscients del fet que, com advertix Deumert, “Since language planning cannot be 
understood in isolation from the complex sociohistorical context in which it is enacted, 
trans-historical generalizations and law-like predictions are rarely possible” (2001: 647). 
A pesar d’això, creiem important desenvolupar una teoria de la codificació. Hem tractat 
d’elaborar un llistat complet i ordenat de principis i criteris de codificació, per a la qual 
cosa ens han sigut molt profitoses les aportacions d’Otto Jespersen (1925), citat per 
Lamuela (1995); Jack Berry (1958), citat per Diaz Fouces (1994); Joshua Fishman (1968), 
referit per Segarra (2008); Teulat (1974 i 1976); Berry (1977), citat per Diaz Fouces 
(1994); Polanco (1984); Lamuela i Murgades (1984); Lamuela (1987, 1993 i 1995); Jordi 
Bañeres (1989), citat per Diaz Fouces (1994); Lars S. Vikør (1993), citat per Diaz Fouces 
(1994); Diaz Fouces (1994); Saragossà (1997 i 1999); Taupiac (2004); i Sumien (2006). 

Per manca de temps i espai, no podrem explicitar ací l’anàlisi i la comparació de les 
aportacions d’estos autors, que serien llargues d’exposar. Ens limitarem a presentar la 
nostra pròpia teoria de la codificació, que en part és síntesi d’aquelles i en part una 
aportació original.” 

Fruit d’eixe treball va ser un nou llistat de criteris per al neollatí, que es caracteritza per 
la distinció entre objectius, principis i criteris de codificació i per l’emmarcament de la codificació 
en una planificació lingüística i en un context encara més ampli, la planificació social. A més, 
tracta d’establir una jerarquia entre els criteris.  

La distinció entre principis i criteris, una de les meues aportacions, va suposar un avanç 
molt important en la teoria de la codificació neollatina. També ho fon la idea que els criteris 
s’han d’ordenar (primer actua un, després l’altre, etc.), presa de Saragossà. L’únic punt 
important que queda pendent de millorar d’este llistat és la jerarquia dels criteris. Vaig fer tres 
proves, amb ordres distints, però no vaig arribar a cap solució satisfactòria. En qualsevol cas, es 
tracta de la proposta teòrica més desenvolupada fins a la data sobre codificació neollatina.  

 



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.  

“Los tres reges nos pòrtan una sorpresa: lo primo documento "offiziale" del proiècto Via 
Neolatina Elementos Essenziales del Romance Neolatino. Questas vacaziones de Natale 
haio havuto finalmente tèmpo por finir-lo. Ha un totale de 107 páginas e include una 
presentazione del proiècto, una minigrammática e un minidiczionário.” (E-mail, 6/1/12) 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 Li vaig enviar per e-mail el document a Abelard Saragossà, qui li’l va reenviar a Emili 
Casanova. Temps després, els vaig entregar a cadascun d’ells una còpia en paper. També li vaig 
enviar el document a Lluís Fornés (maig de 2012), així com a alguns companys d’estudis.  

 



JUSTIFICACIÓ 
 Acabada la proposta de codificació (ja a principis d’any), tocava preparar un document 
on es justificaren les tries fetes.  

“[E]l curs que ve espere tindre temps per a elaborar una document on tractaré d'explicar 
els principis i criteris de codificació i de justificar les formes triades en el romanç 
neollatí.” (e-mail a Xavier Abadia, 31/5/12) 

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, després de cinc anys, continue treballant en esta taula, que és en gran part 
un estudi de lingüística romànica (lingüística descriptiva). De fet, serà molt pràctica en els cursos 
de lingüística romànica.  

 

ISO 
 En març de 2012, Daniel va investigar quin ISO-639-1 podria usar-se per al neollatí. Entre 
els codis disponibles, NT semblava el més adequat. Va resultar que Alexis ja havia estat mirant 
això anteriorment i que ja haviem triat NT.  

 

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.  

Alexis em va informar que “a l'espera que puguis corregir el curs de neolatino i publicar 
la versió online, ja dono per acabada la meva contribució "creativa" al projecte i a partir d'ara 
em dedicaré al manteniment del que ja tenim.” (e-mail, 18/6/12) No obstant, poc després 
s’expressava així: “Alcuno de vos vole profectare lo mèo tèmpo lívero en la boteca ante 
l'ordenatore?. Alcuno necessita aiuta en alcun proiècto neolatino?” (e-mail, 10/7/12). Jo, des de 
Sud-Àfrica on em trobava de vacances, li vaig respondre: “Demanes faena, i no te'n puc donar!” 
(e-mail, 11/7/12) 

 

VÍDEO 
 En 2012 Alexis va proposar desenvolupar documents multimedia: 

“Per a queste nòvo anno 2012 credo que hemos de desveloppare archivos d'audio. 
Alcuno de vòs pòte pensare en una lengua sene audire en lo vòstro capo como sòna 
questa?. Nos manca alcuna còsa importante si non potemos offèrire suo sòno. Una 
lengua è per escriver-la e parlar-la. Hemos de mostrare las duas còsas. Potemos fácere 
archivos d'audio con las poesias e tèxtos traducitos per Bruno e Jòrjo. E altrosí una 
pettitta introduczione sonora a neolatino. En plus, questo ajutaria a fácere 
neolatino.org, e toto lo proiècto, mais multimèdia. [...] E, finalmente,  non seria possíbile 
adaptare alcunas canzones a neolatino?. La música è   un sistema de transmisione 
culturale molto potènte.” (Fòro, 7/1/12) 

http://neolatino.org/


En febrer de 2012, Bruno va enregistrar un text de presentació que jo havia preparat per 
al web neolatino.org. “Espero que non sèa troppo "italiana"”, va comentar ell en el fòrum 
(23/02/12). En maig, Alexis van desenvolupar amb eixe àudio un vídeo en YouTube.  

Un any abans, en juliol de 2011, Alexis ja havia provat a crear un video amb una poesia 
(Tanto gentile): 

“He creat un vídeo a partir d'una presentació de PowerPoint. És una poesia amb el text 
que es desplaça verticalment. Si us agrada la idea, algú pot afegir la veu dels texts llegits. 
Penso que amb el PowerPoint ja es pot fer. Així podríem tenir un canal al YouTube amb 
texts i poesies llegides i alguna presentació de neolatino...” (Fòro, 6/7/11) 

 Anys després, en 2017, Martín i jo vam enregistrar un vídeo de presentació per a la 

pàgina de Facebook, on parlem els dos. El vaig publicar, amb gran èxit.  

SINTETIZADOR DE VEU 
 En agost de 2012 Alexis està ocupat amb un sintitizador de veu per al neollatí: 

“Hi ha un programari lliure [...] que m'ha permès sintetitzar el neollatí fent servir tres o 
quatre fitxers de configuració. Modestament crec que el resultat és força bo, tenint 
present que mai es pot aconseguir un resultat totalment correcte amb aquesta 
metodologia. 

La utilitat pot ser diversa. Per exemple, fa un temps algú em demanava un arxiu de veu 
per a cada paraula del diccionari mostrant així la seva pronuncia. Això suposava 
moltíssima feina al haver d'enregistrar i editar cada paraula. Amb aquest programa això 
seria molt fàcil de fer al tenir una opció per guardar qualsevol só generat i ho podria fer 
qualsevol. També pot ser una ajuda a l'hora de millorar la pròpia pronuncia, de vegades 
no ens adonem d'alguna irregularitat o especificat d'alguna paraula. O simplement per 
tenir ràpidament un arxiu de veu d'un text llarg. 

Per estar del tot acabat només em manca la informació referent als diftongs i triftongs. 
Dins de paraula així com entre final i començament de la següent paraula. A més, 
naturalment, del testeig dels “parlants” de neollatí... :-).” (Alexis, e-mail, 28/8/12). 

En desembre de 2012, Alexis continua amb les 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). En agost, jo li havia 
enviat una relació encara incompleta dels diftongs. No tenint encara estudiada la qüestió, li 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) 

https://www.youtube.com/watch?v=MslJFsSNDf0


 

JERARQUIA DE CRITERIS 
Per tal de justificar la codificació feta (pas previ per a la promoció de la llengua), a finals 

de 2012 vaig començar a treballar en una “obra [que] pretén contribuir a la identificació dels 
principis i criteris que convé seguir en el disseny o codificació d’eixe romanç neollatí.” Es basa 
en el treball Criteris de Codificació del Romanç  i s’entén com un complement de la primera obra 
publicada (Elemèntos essenziales...), que mancava una explicació detallada dels principis i 
criteris.  

L’obra ha d’establir els “passos per a identificar la forma neollatina”. Primer exposa els 
qualitats que, idealment, ha de tindre la forma neollatina (ser englobant, majoritària, regular, 
etc.). Després establix que “L’actual forma de la ciutat de Roma (i, concretament, la forma 
hiperlectal, és a dir, la de l’italià estàndard) es considerarà, per defecte, la forma neollatina. A 
continuació indica que quan una altra forma s’avinga millor a l’ideal neollatí, caldrà considerar 
la conveniència de substituir la forma romana per l’altra, o d’incloure les dos.” Això és farà 
seguint uns passos, que es corresponen amb la jerarquia dels criteris.  

Este mètode de codificació havia de ser un guia vàlida per a tot tipus de components de 
la llengua (fonemes, pronúncies, lexemes, morfemes, grafies, etc.). No es va finalitzar i va ser 
substituida pel document Principios de desegno de lo romànece neolatino, elaborat en 2017.  

  



2013 

BIBLIOTECA DIGITAL 
 Daniel es va oferir a realitzar la digitalització de les obres d’André Schild i Campos Lima 
que jo havia fotocopiat en la Biblioteca Nacional Austríaca. En febrer de 2013 ens va enviar una 
petita mostra (un test), a partir de les poques pàgines que jo havia digitalitzat en setembre de 
2012. En abril de 2013 li vaig enviar tots els documents per correu ordinari. Els va tindre uns 
anys fins que me’ls va tornar en 2017, sense haver pogut realitzar el treball.  

 

 

En gener de 2013 vaig tornar a la Biblioteca Nacional Austríaca a cercar més 
documentació sobre els projectes precursors. Amb el material que sobre ells havia anat 
acumulant, hi havia la idea de crear una biblioteca digital per a donar a conéixer eixos projectes 
en internet.  

“Volemos fácere una bibliotèca digitale con las óperas de los múltiples proièctos pan-
románicos/nòvo-latinos. Interessamentemente, alcunos sono molto semelantes. 
Divèrsas personas, en divèrsos lòcos e momentos, han arrivato a conclusiones 
semelantes! Questo, per me, indica que vamos per la via corrècta (o, al menos, non 
tròppo incorrècta!).” (e-mail a Richard Sorfleet, 6/9/13) 

Abans d’això, calia informar-se sobre els drets d’autor d’André Schild i de Campos, per 
la qual cosa vaig escriure al sr. Bernhard Tuider, de la biblioteca austríaca:  

“Wie gesagt, ich würde diese Werke gern digitalisieren und in Internet hinaufladen, so 
dass das Publikum ein einfacheres Zugang zu ihnen hat. Aber ich bin nicht sicher, ob man 



das überhaupt darf. Wie kann ich das herausfinden? Haben Sie schon sich erkundigt?” 
(8/3/13) 

 L’home em va recomanar que em posara en contacte amb sr. Claude Gacond, de Suïssa: 

“Meines Wissens sind bei Veröffentlichungen im Internet die jeweiligen Schutzfristen 
einzuhalten. Diese Regelschutzfristen sind von Land zu Land verschieden. In Österreich 
und Deutschland beträgt die Schutzfrist 70 Jahre ab dem Tod des Autors/der Autorin 
eines Werkes. 

Ich rate Ihnen deshalb hinsichtlich einer möglichen Veröffentlichung der genannten 
Werke, die Erben der Autoren zu kontaktieren.  

Bezüglich der Urheberrechte für die Werke von André Schild, könnte Ihnen Herr Claude 
Gacond (gacond@bluewin.ch) von der Stadtbibliothek in La Chaux-de-Fonds 
weiterhelfen.” 

Em vaig posar en contacte amb eixe senyor:  

“Je suis intéressé en les langues «neolatino» (développée par son compatriote André 
Schild 1947) et «international» (Campos Lima, 1948). J'ai trouvé ouvres de ces auteurs 
à la Bibliothèque Nationale Autrichienne et tiens de les digitaliser et les publier sur 
Internet. Cependant, je ne sais pas si ces travaux sont protégés pour droits d'auteur. Je 
l'ai demandé à M. Bernhad Tuider, de la Sammlung für Plansprachen und 
Esperantomuseum (Vienna), qui m'a conseillé de vous parler.” (E-mail, 21/3/13) 

La resposta va ser la següent: 

“En effet, le CDELI (Centre de documentation et d’étude sur la langue internationale) a 
été l’héritier de André Schild. Il est heureux, si vous pouvez publier sur Internet les 
ouvrages de André Schild au sujet de son Neolatino. Mais veuillez nous tenir au courant 
de l’avance de votre travail et mentionner le CDELI en tant qu’héritier d’André Schild.” 
(E-mail, 12/01/14).  

En quant als drets d’autor de Campos Lima, em va respondre: 

“Je ne sais qui est l’héritier de Campos Lima, mais depuis 1948 se sont déroulés assez 
d’années pour que les droits d’auteur soient éteints, généralement 50 ans après la mort 
de l’auteur.” (E-mail, 15/01/14). 

 

LETÀRGIA 
Els intercanvis entre els membres de l’equip de Via Neolatina, que en els anys 2009 a 2011 

havien sigut molt freqüents, en 2012 ja havien minvat i en 2013 van ser manifestament escasos. 

L’activitat del projecte també va disminuir considerablement.  

En setembre de 2013, Daniel es va disculpar per no haver pogut avançar amb la digitalització 

dels documents (per problemes tècnics) i per no haver donat senyals de vida en un temps. Jo li 

vaig respondre: 

“Sès molto gentile, grázias per lo tuo messajo. Mais, veritábilemente, non èra 

necessário, per qué cata uno de nós è líbero per estabilire quanto vòle (o pòte) 

apportare al proiècto. Èo metéssimo non haio potuto fácere molto los últimos duos 

annos, e altrosí lo lamento profondamente! Per sòrte, questo non è lo nòstro lavoro 

mais la nòstra passione, que facemos líberamente, non per obligazione. Gode-la! [...] En 

omne caso, la digitalizazione de quellos documentos anticos non è urgente, e pòte 

esperare. 

mailto:gacond@bluewin.ch


Èo estó ansioso per finire los mèos estúdios universitários de romanística (questa 

septemana!!) e potere retornare al lavoro neolatino. Espero poter-vos offerire 

novetates presto.” (10/9/13) 

Alexis, per la seua banda, es trobava implicat en moviments socials catalans (creixentment a 

partir de maig de 2012):  

“Caros e quasi non recordatos compagnones. Sènto non havere escripto avante. Qui nos 

estamos trepalhando per la liberazione del nòstro paese, perduta face 300 annos.” 

(Alexis, e-mail, 24/12/12) 

“Estic molt liat amb [la organització de] la cadena [humana] de demà, de fet porto tot 

l'any liat amb aquest tema. I l'any vinent sembla que serà també molt potent. De totes 

formes estic desitjant que es reactivi el neollatí. Per mi, el més important ara és 

incrementar el vocabulari per no haver de crear paraules cada vegada que es vol escriure 

alguna cosa. Passar de ser un "projecte" a una llengua "existent".” (Alexis, e-mail, 

10/9/13).  

Bruno també era conscient que havia disminuit la seua participació:  

“partecipai al nascimento de Neo Latino con meo bon amigo Jordi Cassany, pero ora 

solamente mantengo la pagina en Facebook.” (Fòro Neolatino, 21/12/15) 

En quant a mi,  

“Actualemente, dès 2014, non haio quasi tèmpo por lo neolatino. Lo mèo nòvo lavoro 

como professore de lenguas románicas en la Universitate de Kiel (Alemannia) non me 

laxa, per lo momènto, tèmpo líbero per queste placere nòstro. Mais lo mèo desídero è, 

naturalemente, continuare desveloppando e promovèndo la lengua.” (Fòro Neolatino, 

21/12/15) 

Poc a poc, això sí, vaig continuar completant la taula de paraules patrimonials, que hauria de 

servir en el futur per a mostrar com el neollatí englòba la diversitat romànica. I també vaig fer 

ús del neollatí en el meu blog (vegeu a continuació). 

 

USO ESCRIPTO DE LA LENGUA 
Em vaig permetre el luxe d’oblidar-me un poc de la codificació i gaudir de la llengua, és a dir, 

usar-la en els meus texts. Vaig publicar en el blog Mondo Neolatino una entrada sobre qué és la 

filologia, una altra sobre què és una llengua (em va dur tres mesos de reflexions), una altra sobre 

Dant. I vaig començar un altre text que no he finalitzat encara.  

“[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 donen.  

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 no arribaria fins a finals de 2017), necessari per a presentar la llengua al món.   

https://groups.google.com/forum/#!topic/neolatino/U4-kL7bo610
https://groups.google.com/forum/#!topic/neolatino/U4-kL7bo610


A més, no vaig tindre massa temps lliure: 

“[L]o proiècto non ha avanzato tanto como èo volria. Lo motivo principale è que non ho 

havuto tèmpo líbero. Haio lavorato como maèstro de escòla primária (queste anno 

ensegnaró inglese, a mèia jornata) e estudiato lo grado de Filologia Románica (que, 

felicemente, finiró la settimana pròxima!). Questo anno acadèmico, per sòrte, havró 

molto tèmpo líbero per dedicare al neolatino.” (E-mail a Richard, 4/9/13) 

En canvi, el curs 2013/2014 també va ser un curs molt ocupat, ja que vaig estar buscant faena 

en l’estranger com a professor de català o castellà.  

  



2014 

PER QUÈ? 
 En febrer de 2014 comence un text d’introspecció personal en el que tracte de sincerar-
me amb mi mateix sobre el projecte. El vaig acabar i publicar el 13 de juliol de 2016, coincidint 
amb els 10 anys de treball en el projecte. Comença així: 

“PER QUÉ CERCO UNO ROMANCE NEOLATINO?  

La lengua neolatina se me manifèsta, velata, entre las heredes de lo vèlho latino. E dès 
face moltos annos (dès 2006, concretamente) lego, estudio, investigo, comparo, 
reflexiono e escrivo incansábilemente, con entusiasmo e determinazione, confidato que 
è possíbile desvelare los sònos, las parávolas e las régulas communes de quesse latino 
modèrno. Los haio ja trobatos, al menos a grandes tractos, credo, como potetes 
comprovare en queste tèxto que estates legendo, o en moltos 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, 
símplicemente, adméttere que so uno illuso somniatore (còsa que, si fosse lo caso, non 
seria tanto mala, credo). 

Ante, devo dícere que non so lo único né lo primo que ha conceputo una idèa 
cosí. [...] Altronón so lo único né lo primo que ha provato de realizare una lengua 
neolatina o alcuna còsa semelante. [...] Allora, qué motivos me empengen, qué 
objectivos pretèndo, qué benefízios espèro con lo desveloppamènto de uno nòvo 
neolatino?”  

 
 El text concloia així: 

“Per toto, la cerca de uno romance neolatino è, por mi, una reconversione de la mèa 
identitate, de Euròpa e de lo Mondo Neolatino, una inversione en la mèa formazione 
linguística e una diversione. Qué pensates vós? È fòrse una perversione? :) (Blog Mondo 
Neolatino, 13/07/16) 

 

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.  

 En anys successius, també al mes de maig (per a celebrar el dia de la Llatinitat), he 
ampliat el corpus amb nous texts. A partir de 2016 s’incorporen molts texts escrits o traduits per 
Martín Rincón Botero, amb la qual cosa disminuix destacadament el percentatge de texts 
elaborats per mi.  

 

http://mondoneolatino.blogspot.ro/2016/07/per-que-cerco-uno-romance-neolatino.html
http://mondoneolatino.blogspot.ro/2016/07/per-que-cerco-uno-romance-neolatino.html


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, Alexis i Daniel).  
- 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.  

- 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. 

- I, a més, als dos ens entusiasma el projecte. 

Sembla que ha arribat el moment que tant havia esperat: 

“Fins ara [2011], m'he dedicat a codificar, pel meu compte, les bases d'eixe model de 
llengua, amb l'objectiu d'assegurar-me que, efectivament, el projecte és factible. [...] Ara, 
eixa primera proposta, provisional, m'ha de servir per tal d'animar altres romanistes a unir-
se al projecte i així poder formar junts un grup de codificació que revise i amplie el treball 
que jo he realitzat fins ara. [...E]l grup de codificació que desenvolupe el romanç neollatí 
haurà d'incloure membres de distintes comunitats lingüístiques romàniques.” (E-mail a Joan 
Barceló, 22/5/11) 

Primeres reaccions meues al model de llengua proposat per Francisco i la possibilitat d’integrar-
lo en el neollatí:  

“Hei, Franciscu. Li acabe de pegar una mirada al web que m'has enviat. Veig que has fet 
un treball molt profund. Enhorabona! 

Tenim molts punts en comú. I crec que la major diferència és ortogràfica. Les teues 
propostes morfològiques, sintàctiques i lèxiques són, crec, compatibles amb el neollatí. 

En neollatí també hi ha un registre literari, que recull formes més llatinitzants. 

Els plurals vocàlics, la declinació bicasual, els articles salats, etc. són usos que actualment 
no apareixen recollits en la normativa neollatina (per ser, crec jo, secundaris, i primer 
tinc altres usos que estudiar), però jo ja havia imaginat que, potser, podrien recollir-se 
com a variants. 

El teu interés per no discriminar estes formes més arcaiques em recorda al "panlatino" 
de Bruno Zani. Coneixes el seu projecte? 

Per una altra banda, la teua ortografia amb diacrítics per a conjugar les diverses 
pronúncies romàniques em recorda a la primera proposta que va fer Josu Lavin, el 
creador de la Interlingua Romanica. [...] 

En quant a la pronunciació, jo també crec que és legítima una pronúncia d'acord amb 
qualitat vocàlica del llatí, tal com fa -més o menys- el sard i, en menor part, el romanés. 
Però m'estime més que hi haja dos escriptures possibles (porto/portu, la segona potser 
literària) que una única escriptura amb diacrítics. Els diacrítics, al meu entendre, s'han 
d'evitar al màxim. 



En qualsevol cas, tinc molt d'interés de parlar amb tu i coneixer les raons de cada 
diacrític que uses. 

És molt emocionant trobar algú com tu!” (Messenger de Facebook, 12/7/14) 

 

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.   



2015 

MEMÒRIA 
 En març de 2015, coincidint amb el període no lectiu en la universitat, prepare esta 
Memòria (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 Francisco Piquer sobre el projecte Via 
Neolatina.  

 Posteriorment, he ampliat (actualitzat) la memòria amb fets posteriors.  

 

ANÀLISE DE LO PANROMÀNICO? 
En març de 2015 Francisco Piquer i jo comencem el treball d’anàlisi i comparació dels projectes 
respectius, per tal de valorar una fusió. Jo analitze i comente el seu projecte en un document 
que acaba amb les següents conclusions: 

 

“CONCLUSIÓ: 
 
1. El projecte que has esbossat mostra clarament que tens un amplíssims coneixements de 

lingüística romànica i que estàs apassionat amb el projecte (li deus haver dedicat 
moltíssimes hores de treball). 

2. Cal, tal volta, replantejar-se els objectius. Alternatives possibles: 
a. Acabar de desenvolupar la “grafia interdialectal” i considerar-la una 

representació gràfica unitària de la diversitat romànica, per a usos tècnics (com 
l’alfabet fonètic internacional).  

b. Transformar el panromanç en un protoromanç. Seria molt útil en els estudis de 
lingüístia romànica. A més, potser seria un pont excel·lent per a l’estudi 
posterior del  llatí. I seria molt original. Ja saps que algú va escriure un text en 
“indoeuropeu” però, que jo sàpia, ningú ho ha fet amb el protoromanç. 

3. Cal ajustar els principis i criteris als objectius actuals (en cas de mantindre’ls). Això vol 
dir, principalment, tindre en compte els usuaris, ja que un estàndard ho és només en la 
mesura que siga usat per una comunitat de persones (que no són lingüistes ni són –tots- 
superdotats).  

4. Cal ampliar les bases metodològiques, per a adequar-les als objectius i als principis. Això 
vol dir (amb els objectius actuals), tindre en compte la lingüística aplicada, la 
sociolingüística, la teoria de la planificació lingüística i, especialment, la teoria de la 
codificació lingüística. 

5. És possible integrar en el neollatí moltes de les formes concretes que proposes, 
especialment com a variants opcionals.” (Comentaris a la proposta de Fracisco Piquer) 

 

Li vaig enviar a Fran el document, amb l’anàlisi i comentaris. En maig, ell em va enviar una 
proposta, que incloïa una declinació tricasual, i els “diacrítics mínims”. Però encara estic 
esperant la seua resposta al meu anàlisi, que tracta qüestiones bàsiques.   

En octubre de 2018 li vaig recordar les conclusions de l’anàlisi. I va comentar:  

“el punt b que menciones és molt interssant” 

 

INTERLINGUA ROMÀNICA REVIU 
L’activitat en el grup Romanica de Yahoo havia disminuit dràcticament després de 2005 i des de 
l’any següent la majoria de mesos no hi havia hagut activitat:  

https://groups.yahoo.com/neo/groups/romanica/info


 

 

AMB ALEXIS TUDELA I DANIEL HOLLANDE 
En 2009, Alexis Tudela creà el grup de Google Parla interlingua romanica!,possiblement alhora 
que la pàgina web corresponent, que ha sigut la millor sobre el tema fins a 2018. Però després 
d’un any amb activitat (protagonitzat per Alexis, amb missatges també de Claudio Marcon, 
Daniel Hollande, Bruno Zani i meus), Josu anuncia que preferix dedicar-se a interlingua.  Després 
d’això, en el grup solament hi ha missatges l’any 2011 (protagonitzats per Patrick Chevin), 2012 
(sobre una intervenció quirúrgica a Lavin) i l’any 2015 (quan arriba Martín Rincón).   

Prengué el relleu del(s) fòrum(s) el grup de Facebook Interlingua Romànica el 31/01/12, creat 
per Daniel Hollande a pesar del següent aclariment que fa a un dels nous membres del grup:  

“la Romanica non est mi lingua preferata proque est troppo simile a Interlingua et 
troppo latinesca. Totevia la lingua de Josu Lavin deserva respecto como una creation. Mi 
lingua preferata est neolatino per Jordi Cassany i Bates.” (Ibid.) 

Els primerse mesos de 2012 estan protagonitzat per missatges de Harleigh Kyson, però a 
continuació el grup està més de dos anys pràcticament inactiu. Hi ha un poc d’activitat l’estiu de 
2014, però la segona part de l’any res. En 2015 es reactiva el grup, incloent un canvi de nom per 
part de Daniel, de Romanica a Interlingua Romanica.  

AMB MARTÍN RINCÓN 
En juliol de 2015 publica en el grup de facebook de Interlingua Romanica el seu primer missatge 
Martín Rincón.  

“Salute! Io hai recentemente discoperito que ista version "avanciata" de Interlingua 
existe, et me pare multo interessante.” (Martín. 31/07/15) 

“la differentia inter Interlingua e Romanica non est solo que una est plus "difficile" e la 
altra plus "facile", o que Interlingua suffice, mais que Romanica pote ser sentita como 
una vera lingua Romanica que io usarea con altros romanophonos, durante que io non 
serea capace de usar Interlingua assi, proque il me pare multo estranio parlar de issa 
maniera tanto basica quando io sai como se usan los generos grammaticales e la 
conjugation verbal. Non vido le avantage de "oblidar" toto isso inter romanophonos. Il 
non resulta multo intuitivo, e la gente tamben non lo face quando parlan portuñol, o 
italiañol o qualcunque intento de facer-se comprender. Desde issa perspectiva 
Romanica est un utensilio differente a Interlingua, con un potential communicativo 
bastante grande e multo plus intuitivo que Interlingua. Pro facer la traduction que feci a 

https://groups.google.com/forum/#!forum/parla-interlingua-romanica
https://www.facebook.com/harleigh.kyson?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCKNfY0vBAUT807-WYlDlYRQcbmiNp7ASyVQHufyhql0ty7XpkREm6NaMKjYLXJ_QKvEiLWb1P6qLFG&hc_ref=ARR0_q9qSeqpG8iJq3mzjTsLwO5tyqB79duQkVbcNTCPZODZhh_HdCl4Kb_BBKA6bFc&dti=273538086045337&hc_location=group


Interlingua, debei cercar multas vices como se traduceva alque al ANGLESE, a fin de que 
la phrase habuisse senso con una grammatica tanto limitata. Isso non eveni quando 
traduceo alque a Romanica. La realitate est que necessito MINUS tempore in mias 
traductiones que con Interlingua. [...] 

Romanica est plus un dialecto de lingua romance (le equivalente de un latin vulgar 
moderno, pot'ser) que un dialecto de Interlingua, in mia opinion. Il non me pare que 
Romanica sia un "Ido". Me pare que est un utensilio derivato de la possibilitate de usar 
le vocabulario de la IALA a fin de facer-se comprender con altros romanophonos (illo 
est, on ha la experientia practica de que Interlingua est plus o minus comprensibile pro 
multos romanophonos, e como resultato on procura exploitar isse "subproducto" 
generato per la IALA de alcuna maniera). Isso non est le scopo principal de Interlingua. 
Le scopo de Interlingua est de certo modo bastante similiar al del Esperanto: 
communication international basata super una lingua commun, mais con parolas que ja 
in certa mesura sont communes e familiares a multas personas mesmo foras de la 
sphera romanica. Mais suo scopo non est, "communication effectiva e natural inter 
romanophonos de distinctas linguas maternas", que me pare que describe melio lo que 
poterea ser le uso de Romanica, plus que una "altra Interlingua". 

Io fruerea alcun die parlar in Interlingua con un nederlandese, anglese o svedo, mais con 
altro romanophono il me pare contraintuitivo!” (Martín. 14/11/15) 

Martín crea un bloc Le Spatio en interlingua romànica i publica múltiples entrades a partir de 
l’estiu. Un antic usuari, Moisés Miranda Delgado, comenta en Facebook:  

“Magnifico articulo scripto in Romanica. Volea Deo que nostra lingua unificata volvere a 
esser appretiata per plus interlinguistas. Salutationes.” (Agost de 2015) 

“Magnifico! Multas gratias per la grabation in romanico! Stas facendo una grandissima 
labor por la difusion de ista, nostra lingua commun! Congratulationes!” (Octubre de 
2015) 

L’activitat en el grup de Facebook Interlingua Romànica creix amb les intervencions d’altres 
membres, com Lourenço Menezes D'Almeida.  

A finals de 2015 Martín Rincón Botero comença a fer propostes de canvi en el grup Interlingua 
Romanica. I comenta:  

“Ben que ante me placeva multo la possibilitate de usar Romanica de una maniera plus 
"latinesca", hodie mis pensamentos stan in la possibilitate de usar Romanica de una 
maniera plus romance, de maniera que potea ser mesmo melio comprendita per álteros 
romanóphonos. Memoro quando il face poco que stavi in Italia e quasi ápero la bucca in 
Interlingua pro parlar con la gente là. Me parevi ridículo e non lo facevi, proque non 
voleva dicer parolas como "practic", que sonan como si fuisse alcun anglese perdito 
tentando parlar "portuitaliafrañol", ni "usque" ni "etiam", ni álteras parolas latinas que 
sonan como si la visita al Vaticano me habuisse damnificato la capite! Non parlavi 
tamben in Romanica proque ancora non me sentiva securo con la lingua, supra toto con 
las ja mentionatas parolas grammaticales (ora uso las parolas grammaticales propostas 
per Stanley Mulaik) e alcunos tempores verbales que ora he/hae commenciato a 
dominar.” (Martín. Ibid, 3/11/15) 

En desembre publica una entrada en el seu blog titulada: Actualitate e futuro de Romanica. 
Llavors hi ha el següent intercanvi:  

“La vulgarization est sempre periculosa” (Josu Lavin. 10/12/15 en el grup de Facebook 
Interlingua Romanica).   

https://www.facebook.com/moises.mirandadelgado?fref=gc&dti=273538086045337
https://www.facebook.com/lourenco.gaiteiro?fref=gc&dti=273538086045337


“Non comprendo ben pro quo est periculosa. Non credo que totos poteamos identificar 
nos con la forma iberica "noite", e "nocte" est de facto la forma a la que totos nos 
potemos referer. 

Le problema est quando la paraula est ja morta o le aspecto grammatical. Si alque ja ha 
evolutionato de alcuna maniera, on deberea usar la forma o paraula ultima que 
ingeneraut le resto, o que se manifesta in la actualitate linguistica.  
Non credo per exemplo, que las adaptationes de la prima, secunda e quarta conjugation 
latina in le passato sian las meliores optiones, ben que sont bastante regulares e faciles 
de utilizar.” (Martín. Ibid.) 

L’última aportació substancial de Martín és de febrer de 2016. Sense ell, el grup perd activitat. I 
des de l’estiu, el grup està pràcticament inactiu fins al setembre de 2017, quan pren pren 
protagonisme Thiago Sanctus.  

 

2016 

MARTÍN RINCÓN 
A finals de 2015 ja arriba Martín Rincón Botero al projecte neollatí. És un jove colombià 
compositor de música instal·lat a Lübeck (Alemanya), a prop de Kiel.  

So un interessato en haver realmente un standard neolatino, que se appelle como se 
volia appellar (Romanica, Neolatino, etc.), e que en veritate sia una lingua a la qual on 
possa referer-se como una lingua neolatina central. (Fòro Neolatino, 19/12/15) 

Si posso ajutar, lo farea con gusto. :-) [...] [I]l me pare que una lingua románica unificata 
non é una fantasía tanto estrania ni tanto artificial, et é de plus útile. (Fòro Neolatino, 
23/12/15) 

Així li ho vaig anunciar a Francisco:  

“Per cert, estem d'enhorabona. Com has vist al fòrum, m'imagine, hi ha un xic que s'està 
interessant també pel neollatí. Ha passat, com tants altres, per interlingua i per 
interlingua romanica, i no està satisfet. Busca una llengua realment estandard. A vore si 
tenim sort i el guanyem per al projecte. És músic i viu, casualment, a Alemanay, molt a 
prop d'on jo estic. Podré veure'l i veure si hi ha boda o no!” (xat de Facebook, 31/12/15) 

Martín té un destacat talent per a les llengües i té interessants preguntes sobre el neollatí. 
“Potser nos potemos encontrar alcun die? Me placerea que me explicaras melior alcunas cosas 
que non me son tanto claras o que simplemente intercambiemos ideas, sia en Kiel o aquí en 
Lübeck.” (Fòro Neolatino, 23/12/15) 

 Entre les qüestions que Martín pregunta hi ha les següents:  

- Italianitat: El fet que l’italià siga el baricentre de la codificació; les –e finals (dels 
infinitius); la grafia <z>.  
"Eo ho suto fin a agora un poco esceptico con le Neolatino, por que il me pare que é una 
lingua troppo italiana pro me. Non posso realmente sentir que ella devenrá en le 
standard entre las linguas romances, proque non trovo neutralitate, mais una 
preferencia por lo italiano” (Fòro Neolatino, 19/12/15) 

- Vocabulari: cosí, paròla, metéssimo, etc. 
- Falta d’indicacions sobre como seleccionar nou vocabulari. Per exemple, cosí, besavi, 

shortcut.  
- Diferència i necessitat entre vocals oberts i tancades. 
- Els accents gràfics.   



- haveria vs. haverea. No li he sabut respondre. 
- hi ha 
- etc.  

 

Martín va evolucionar d’interlingua romànica al neollatí progressivament:  

Non parlo Neolatino, mais potser lo que il potrea appellar-se mea "propria" varietate de 
Romanica, cata vece que cerco una "vulgarization" multo major, comparando tábulas de 
verbos, escribendo textos e solucionando los problemas que lá se me han presentato, e 
"ponendo a proba" le vocabulario de Interlingua. Agora questo se ha complementato 
con lo que haio lecto de Neolatino, principalmente suo vocabulario. [...] Haio realmente 
le metessimo interesse que vos e ja utilizo bastantes parolas vostras en mea Romanica. 
;-) (Fòro Neolatino, 19/12/15) 

 

No obstant, el projecte el satisfà: 

Credo que, depòs de las conversaziones que haio havuto con Jordi quí en Lübeck ed en 

Kiel, è melhore mantenere los princípios generales expòstos en lo documènto 

"Elemèntos essenziales...". Bènque èo altrosí haio havuto mèas próprias idèas, credo 

que lo sistema fonètico del Neolatino è assates representativo de la neolatinitate. 

[...] (Fòro Neolatino, 28/08/16) 

 

Depós de una molto interessante conversazione con Jòrjo aquí en Lübeck sopre lo 
Neolatino e Romanica, haio facto un primo experimento de traduczione a Neolatino. 
Haio escripto en questa traduczione de un artículo de Wikipedia solamente alcunos 
accentos gráficos, i.e., aquellos que provènien de los diptongos de lo espagnol, proque 
memorizar los altros accentos credo que superpassa meas capacitates! La traduczione 
non é securamente perfecto Neolatino, mais é en toto caso próxima ;-). Se tracta del 
artículo de Wikipedia sopre los Cabiros: (https://es.wikipedia.org/wiki/Cabiros). Ben 
que utilizo normalmente elementos de Romanica e Neolatino intercambiábilemente 
quando escribo en Romanica, credo que queste texto utiliza plus elementos de 
Neolatino que de Romanica. (Fòro Neolatino, 22/02/16) 

 

Les preguntes de Martín han servit per a millorar múltiples punts del neollatí:  

- Revisió de la -c- de vócito. 
- Canvi de <á> a <à>.  
- etc. 

 

BLOG LO ESPÀZIO 
 

 En març de 2016, Martín inaugura un blog en neollatí, en el que publicarà múltiples 
traduccions i també texts originals.  

 

...lo diczionário [essenziale] actuale, que uso per escrívere totas mèas traducziones e 

tèxtos en mèo blog: http://loespazio.blogspot.de Quí procuro usare un Neolatino 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabiros
http://loespazio.blogspot.de/


"corrècto", bènque alcunas paròlas mòstran discussiones que haio havuto con Jordi, per 

exèmplo "metesmo"... (Fòro Neolatino, 28/08/16) 

 

USO ORALE 
 L’ús oral del neollatí s’inicia en la primera reunió amb Martín Rincón, el diumenge 14 de 
febrer a la ciutat alemanya de Lübeck. Així ho narre en l’acta que vaig escriure a posteriori: 

Hem parlat durant un dinar i, després, passejant (m’ha mostrar l’escola superior de 
música de Lubeca). La conversa ha sigut en interlingua romànica i neollatí (la primera 
volta que jo l’usava oralment, i espontàniament he tendit a italianitzar i, en general, a 
no fer les vocals obertes). Hem tractat múltiples qüestions, algunes de música (primer) 
i la majoria, de llengua (després).  

 

 En un e-mail, escrit a la nit, també en faig referència: 

Salve, Martin: 

Me ha plachuto molto cognóscere-te. Vedo que has talento per las lenguas, una grande 
facilitate per apprèndere-las. So sorpreso de la fluiditate con la que parlas IR! 

Èo non havevo parlato ante en neolatino. Interessante novetate por mi! 

[...] Espèro que nos potamos vedere una altra vece! 

Attèntamente, 

Jòrjo. (e-mail, 14/02/16) 

 Posteriorment, vam tenir una reunió a Kiel (24/03/16). Vam fer un viatge a Berlín, on 
vam visitar la fira Expolingua. I encara ens vam reunir un altre dia  a Lübeck, on vam gravar 
múltiples vídeos promocionals. En totes estes ocasions vam parlar, en gran part, en neollatí.  

 

RETORN D’ALEXIS 
En agost de 2016, Alexis anuncia el seu retorn en el fòrum.  

“Caros amicos, 
Hai resurgito després d’unas lòngas vacanzias :-). [...]” (Fòro Neolatino, 13/08/16) 
 

DICŢIONARIO PANLATINO NEOLATINIZATO 
En juliol de 2014, Bruno havia informat que encara treballava en el lèxic del neollatí:  

Estó trepalhando a la parte lexica del projècto Neolatino. Bonché lo Italiano è lo 
baricentro de Neolatino, lo lexico deve èssere bastantemènte flexibile por accomodar 
las altras lenguas neo-italicas. Como base de controlo adoptai septe lenguas: catalano, 
espaniolo, francèse, italiano, occitano, portughèse e romeno.  

Considerando la comprensione como lo escopo principale, implementai  tambèn lo 
principio del "Quoziente de Latinitate". Assigno duos votos (ambos de 0 a 7) a cada 
parola: lo primièro nùmero indica quantas lenguas usa la metèssma radice e lo secundo 
indica quantas parolas condividen la metèssima ortografia, sene includere diacriticas.  

Al momènto esto incorporando en lo diczionario neo-latino la terza et ultima undata de 
parolas essenziales como  identificatas per lo diczionario italiano de Paravia. Accapato 
aquesso trepalho, cominciaraio una grande revisione e finiraio la  separazione del 
catalano dès lo occitano. (Fòro Neolatino, 13/07/14) 



Un any i mig després, en desembre de 2015, Bruno havia informat que estava treballant en un 

nou diccionari:  

Ora estó laborando per crear un dictionario plus neutral, basato sobre las linguas 

modernas. El método que uso examina las septe linguas romances con plus parlatores, 

o sea, geograficamente: Portuguès, Espagñol, Catalan, Occitan, Francès, Italian e 

Rumen. Tres linguas han impacto global, cinque son linguas nationales/nacionales e 

duas representan totas las linguas minores/menores. Classifico totas paraulas con un 

"Quotiente de Latinitate" representato per duos numeros. El premier numero indica en 

quantas linguas aquessa paraula è presente; el secundo indica quantas paraulas 

condividen la metesma escriptura. Como exemplo la paraula "esplendor" è presente in 

septe linguas et è escripta con la metesma ortoepía en quatro linguas: su "Q.d.L" e 7-4. 

(Fòro Neolatino, 21/12/15) 

En realitat, no queda clar si es referix, realment, a un diccionari neollatí o al de la seua llengua 

artística panlatino14. Potser Bruno es referix sempre al seu Dicţionario panlatino, ja que remet 

repetidament a la pàgina web d’eixe projecte per a trobar l’última versió del seu diccionari. “Hi 

ha una copia del diczionario con circa 7.500 parolas a 

http://www.panlatino.org/dictionario.html” (Fòro Neolatino, 14/07/14). “La ùltima version del 

mio dictionario pote èssere incontrato a http://www.panlatino.org/dictionario.html. El ha quasi 

10.000 paraulas con correspondentes traductiones en septe linguas (Catalan,  Espagñol, 

Francès, Italian, Occitan/Provençal, Portuguès, Rumen).” (Fòro Neolatino, 26/12/15) 

“Cominciai mèo diczionario avante que me uní al projècto Neo-latino, mais la fórmula 

era e remane compatíbile”, opina Bruno (Fòro Neolatino, 14/07/14). Però advertix de 

les diferències: “Comunque, bisognerebbe evitare di confondere lo scopo del dizionario 

Neolatino da quello Panlatino. Panlatino è il mio passatempo in cui esperimento con 

forme svariate e differenti metodologie, mentre Neolatino è la creatura di Jòrdi  e 

accettiamo le sue scelte finali. Se poi qualche parte del mio lavoro è accettata per 

Neolatino, mi sentirò adulato.” (Fòro Neolatino, 18/07/14).  

Mig any després, en agost de 2016, Alexis explica que està adaptant un diccionari de Bruno al 

neollatí per a poder fer un nou corrector: 

“[H]ai colhuto prestato lo diczionàrio panlatino de lo nòstro amico Bruno e lo hai 
adaptato a “neolatino” (gràzias Bruno, pòto? :-). Aqueste have unas 10.000 entratas. [...]  
Con tota aquesta informazione potrai fàcere un correctore ortogràfico pro libreoffice e 
una APP pro mòbile con un diczionàrio e un conjugatore verbale, entre d’altros. [...] Èo 
trebalharai en aqueste vocabolàrio pro potere fàcere aishò que vos hai dicto. Mais si 
trebalhamos juntos seràn unas ferramentas molto melhores e las haveremos molto mais 
ràpidamente.” (Fòro Neolatino, 13/08/16) 
 

A eixe anunci, Bruno fa la següent oferta i advertiment: 
 
“Carissimo Alexis e  voi tutti. Ho visto il grande lavoro che Alexis ha fatto e voglio 
riasscurare tutti che considero il mio dizionario aperto a tutti per qualsiasi scopo. 
Tuttavia non sono sicuro che sia compatibile, cosí come è ora, con i parametri di Jordi: 
su questo solamente Jordi puó esprimere un giudizio.” (Fòro Neolatino, 28/08/16) 

  

                                                           
14 http://www.panlatino.org/dictionario.html (15/05/18) 

http://www.panlatino.org/dictionario.html
http://www.panlatino.org/dictionario.html
https://groups.google.com/forum/#!topic/neolatino/rqtF7dec-0k
http://www.panlatino.org/dictionario.html


En el model de llengua neollatina, Alexis ha introduit algunes modificacions, sobretot gràfiques:   
 

“Mais lo hai adaptato a “lo mèo neolatino”. [...] è una visione personale que non vole 
èssere universale ne melhore que d’altras. [...] Hi ha molto labore a fàcere. Las entratas 
de lo diczinàrio han d’èssere corregitas, tanto las de neolatino como las de los diferèntes 
idiomas, per parlatores d’aquestos.” (Fòro Neolatino, 13/08/16) 
 
“La hoja "grafemas" contiene algunas diferencias que me parecen altamente lógicas i/o 

más elegantes como soluciones a la codificación fonética (à y no á, nh y no gn...). 

También el uso general del artículo indefinido "un" en vez de "uno". "uno" es extraño 

en su uso como artículo en todas las lenguas románicas. 

Creo que habria que reajustar la relación entre lo que seria la lógica forma neolatina (un-
o), la forma natural muy ampliamente extendida (un) y una codificación consistente y 
elegante (como el uso de "h" como en "nh")  que no se vea desplazada por una solución 
menos elegante (como "gn") por ser numéricamente más extendida.” (Fòro Neolatino, 
30/08/16) 

 
Martín observa que algunes de les formes proposades no s’ajusten al model del llengua neollatí 

que venim usant. I s’oferix a col·laborar:  

“Alexis, justo haio visto tuo documènto. Credo que, depòs de las conversaziones que 

haio havuto con Jordi quí en Lübeck ed en Kiel, è melhore mantenere los princípios 

generales expòstos en lo documènto "Elemèntos essenziales...". Bènque èo altrosí haio 

havuto mèas próprias idèas, credo que lo sistema fonètico del Neolatino è assates 

representativo de la neolatinitate. [...] 

“Èo aiutaria gostosamente a completare la fòrma neolatina.” (Fòro Neolatino, 28/08/16) 

Alexis s’alegra:  

“Martín, me parece fantástico tu correo. Yo no soy lingüista ni poseo los conocimientos 
suficientes como para dirimir cual es la versión más apropiada de cada palabra, así que 
aplico la metodologia "ingenieril". Debido a la falta de un vocabulario suficiéntemente 
extenso y a la falta de progresos en este sentido he aplicado todos los recursos que tenia 
a mano para solucionar el problema. 
Seria perfecto si pudierais realizar las correcciones necesarias al vocabulario a fin de 
obtener un diccionario con un mínimo de 10.000 entradas. 
Yo seguiré desarrollando las herramientas que os he comentado y las aplicaré a la 
versión del vocabulario que tenga disponible. Me gustaria que ésta pudiera ser lo más 
cercana posible al neolatino que considereis correcto.” (Fòro Neolatino, 28/08/16) 

  
Martín, que jo sapia, no va arribar a revisar el diccionari.  
 
Més d’un any després, jo vaig començar la revisió del diccionari:  
 

“Per fi estic preparat per a començar a revisar l'enorme diccionari de 10.000 paraules 
que has adaptat al neollatí des del diccionari panllatí de Bruno. Quina enorme faena heu 
fet ell i tu! Bestial! 
Acabe de revisar 150 paraules i, abans de continuar, voldria que em digueres si els canvis 
que he fet en el format del document serien un obstacle per a poder tu, després, 
actualitzar el corrector ortogràfic amb els canvis. [...] Caldrà eliminar algunes fileres. Per 
exemple, on Bruno tenia una filera per a "abstinència" i una altra per a "abstinèntia", 



nosaltres només necessitem una, per a "abstinènzia". Estic marcant "ELIMINARE" [...] 
Serà espectacular tenir acabat este enorme diccionari! :)” (7/11/17) 

 

 
 
El color roig li indicava a Alexis els canvis que havia d’introduir. No vaig continuar amb la revisió 
perquè, amb eixes 150 paraules vaig comprovar que el ritme era molt lent (calia fer molts 
canvis). A més, en 2017 estava jo encara ocupat revisant els fonaments del model de llengua de 
2012.   
 

ALMANAC DE INTERLINGUA 
 Martín publica en Almanac de Interlingua (n. 85, març 2016, editat per Cláudio Rinaldi) 

un article comparant l’interlingua i el neollatí. Segons l’autor: 

Credo que questa comparazione è importante perque permette comprèndere las 

importantes differènzias, tanto en la forma como en lo concèpto, entre ambos 

proièctos, que a veces paren èssere molto similares e que haven mètodos a vòltas 

eguales. 

 

2017 
 

CORRECTOR AUTOMÀTIC NOU 
En abril de 2017, Alexis elabora una nova versió del corrector automàtic i el presenta en el fòrum. 

“Vos presènto la nòva versione 1.0 del correctore ortogràfico. Aquesta versione ha 

12.558 paràvolas. Se compone de lo diczionàrio bàsico de Jòrjo (1300 entratas aprox.) 

plus lo diczionàrio panlatino de Bruno (10.000 entratas aprox.) plus totas las paràvolas 

nòvas trobatas en lo tèxto “CÒRPUS DE TÈXTOS EN NEOLATINO_2016” e alcún tèxto 

nòvo de 2017. 



Lo nòme d’aquesto correctore è “dic_nt_1.0.0.oxt” e como sèmpre funcziona con 

Openoffice, LibreOffice, Thunderbird... Recordate especificare la lengua del tèxto a 

corregire como “latino” (è possíbile que en lo futuro Libreoffice accepte recognóscere 

“neolatino” como idioma). 

Per favore, reportate qualcunque errore que trovates. Aiutarà a fàcere un correctore 

melhore.” (Fòro Neolatino, 10/04/17) 

 També desevolupa un nou corrector per a Firefox:  

 “Adjuncto lo nòvo correctore neolatino per a Firefox ;-)” (13/04/17) 

 

PRESENTAZIONE EN LA UNIVERSITATE DE HAMBURGO 
Primer vaig fer una presentació a la Universitat de Kiel davant d'estudiants de diverses carreres. 

Poc després vaig presentar el projecte a la Universitat d'Hamburg, Institut de Romanística, en el 

col·loqui de la catedràtica Dr. Susann Fischer, al què assistixen estudiants i docents de diverses 

llengües romàniques. Aprofitant que el públic no comparteix cap llengua romànica, vaig fer tota 

l'exposició (també la part oral) en neollatí. Va funcionar, sorprendre i agradar molt, diria jo. Va 

ser molt gratificant per a mi. Quan els vaig dir que tinc intenció de començar un doctorat al 

respecte, un dels docents va comentar que semblava que ja l'havia acabat! 

Així li ho relatava jo a Francisco:  

“Per cert, fa dos setmanes vaig presentar el projecte panllatí a l'institut für Romanistik 

de la uni d'Hamburg. Assistiren unes 15 persones, la mitat docents, de totes les llengües 

romàniques a excepció del romanes. La projecció era en neollatí, i jo tb vaig parlar en 

neollatí. 1 hora i mitja. Els va sorprendre molt i agradar. Després feren preguntes. 

Estaven interessats  O siga, el neollatí funciona: em va entendre un públic romànic 

variat [.] I primer ús pública del neollatí. Fins ara, Martín i jo l'hem usat entre nosaltres 

oralment. Vivim a prop i ens trobem.” (Xat de Facebook, 4/6/17) 

 

CORSOS DE LINGUISTICA ET DE CULTURA NEOLATINAS 
Durant el meu últim semestre en la Universitat de Kiel, vaig dedicar el curs d’Introducció en la 

lingüística castellana (Einführung in die spanische Sprachwissenschaft II) i el curs de Civilització 

hispana (Kultur- und..) a la neollatinitat.  

Així li ho explicava jo a Francisco:  

“El semestre el vam dedicar a comparar el castellà (és un curs d'introducció a la lingüística 

castellana) amb la resta de llengües romàniques, representades pel neollatí. Cada setmana 

llegíem un text neollatí i la traducció al castellà i buscàvem diferències en tots els aspectes. 

Paral·lelament, cada dia hi havia una exposició sobre temes relacionats amb el neollatí: i un dia 

vam parlar d'interlingua romànica i del panromànic. [...] Crec que als alumnes els va resultar 

molt interessant el curs. S'han acostumat a llegir en neollatí, hahaha.” (Xat amb Francisco, 

23/08/17) 

 



CONGRÉS D’INTERESLAU 
“Estó en Cèquia, participando en lo primo congrèsso de intereslavo!” (xat amb Francisco, 

1/6/17) 

Vaig participar en Txèquia en el primer congrés d'intereslau, que és el projecte paral·lel (o quasi) 

al nostre en l'àmbit eslau. Jo havia d'estar-hi i el viatge ha valgut la pena. El congrés (CISLa 2017) 

va durar dos dies i en ell participarà, en total, una seixantena d'eslaus de múltiples països a més 

de 5 estrangers com jo, si bé durant les exposicions solien haver-hi presents entre 30 i 35 

persones.  

Només cinc persones podien parlar intereslau, amb fluidesa: els dos -principals- codificadors de 

l'intereslau (un txec i un neerlandés) i tres assistents (un polonés, un txec i un rus) que havien 

aprés la llengua en casa -possiblement hi haja altres parlants que no acudiren al congrés-. Estes 

cinc persones no s'havien conegut en persona encara però ja havien parlat per escrit i oralment 

per internet. Ara bé, tots els eslavòfons presents van poder, aparentment (jo no parle cap 

llengua eslava), comprendre l'intereslau quan es va emprar. Un parell de participants (els dos 

codificadors de la llengua) van usar l'intereslau en les seues exposicions i un jove usuari de la 

llengua va traduir a l'intereslau les presentacions en llengües (el polonés i el rus) difícils de 

comprendre per a altres eslaus. La resta va usar les seues llengües eslaves, que, aparentment, sí 

són comprensibles. I jo vaig parlar en anglés (l'organització va oferir als assistents la possibilitat 

de traduir-me a l'intereslau, però estos asseguraren que podien comprendre'm). 

En les exposicions es presentà l'intereslau i es tractà l'intereslau des d'una perspectiva 

antropològica i, en el meu cas, en relació amb el neollatí; però, i a pesar del títol (Conference on 

Interslavic Language), moltes exposicions foren sobre temes eslàvics sense relació explícita amb 

l'intereslau (els alfabets cirílic i glagolític, l'edició de literatura eslava, llegendes eslaves, 

projectes educatius intereslaus) o sobre altres temes lingüístics (llengües minoritàries i drets 

lingüístics, l'esperanto). De fet, la immensa majoria de participants no eren lingüistes o filòlegs; 

de manera que els meus interlocutors -potencials- sobre metodologia de codificació eren quasi 

únicament els dos codificadors de l'intereslau: Jan van Steenbergen i Vojtech Merunka.  

La meua exposició, de 30 minuts, consistí en una presentació del projecte neollatí, centrant-me 

en els principis de codificació i proposant la cooperació entre els dos projectes, tant en la 

codificació com en la difusió de les llengües. Però els dos codificadors van mostrar, 

ineseperadament, poc d'interés pel projecte neollatí i per col·laborar. Potser donen per conclosa 

l'etapa de codificació i estan centrats en la difusió; potser consideren que no puc aportar-los 

massa en quant a difusió (certament, ells estan moltíssim més avançats en eixe terreny); potser 

temen que, amb un debat seriós, s'evidencien debilitats metodològiques en la seua codificació: 

al cap i a la fi, l'un és traductor i l'altre és enginyer. Vaig arribar a la conclusió que només els 

interessava la meua presència com a possible usuari de l'intereslau. 

Sí vaig fer lliga amb alguns assistents, entre ells els tres usuaris d'intereslau, molt implicats i 

motivats, amb els qui podré practicar la llengua si un dia tinc temps i em decidix a estudiar-la. 

Però de la gent amb la què vaig parlar sobre el neollatí destaca un antropòleg croat, Emil Heršak, 

docent de la Universitat de Zagreb. Amb ell vaig tindre converses molt intenses i interessants. 

Per a ell, projectes com l'intereslau o el neollatí són alternatives interessants a l'imperialisme 

anglo-saxó. El Prof. Heršak em deia que, per exemple, actualment les traduccions (no només les 

automàtiques) es fan a sovint a través de l'anglés, amb la qual cosa el contingut arriba filtrat per 

l'òptica anglo-saxona i les peculiaritats de la llengua anglesa. L'ús de l'intereslau o del neollatí 

per a traduir entre llengües eslaves o romàniques seria molt més efectiu. Una doctoranda seua, 

http://cisla.slavic-union.org/


que també va assistir al congrés, està fent el doctorat sobre l'intereslau des d'una òptica 

antropològica. Hauré de conrear la relació amb estes dos persones.  

 

NEOLATINO.EU 
Durant el mes d'agost he pogut dedicar-li temps al projecte neollatí. He creat un lloc web per a 
difondre el projecte (www.neolatino.eu). En la pàgina principal hi ha imàtgens amb paraules que 
exemplifiquen les lleis d'evolució fonètica i com el neollatí és -generalemnt- englobador 
(diasistemàtic). 

Un any i mig després, en gener de 2019, millore (i actualitze) el web en vista de la presentació 
del projecte en societat a través d’un article periodístic, English after Brexit (v. infra).  

 

Caros compagnones: 

È una allecria potere informare-vos que ja havemos uno nòvo lòco web por la diffusione 
de lo romance neolatino! Lo soo contenuto è, actualemente, limitato mais complèto. E 
progressivamente pòte èssere ampliato e melhorato.  

Havetes commentários o suggerimèntos? 

Attèntamente, 
Jòrjo. (Fòro Neolatino, 29/08/17) 

 

http://www.neolatino.eu/
http://www.neolatino.eu/


USO ORALE CON TÈRZOS 
Iniziamos lo uso orale de lo neolatino con persona extèrnas a lo proiècto. Èo facho la 
presentazion en la Universitate de Hamburgo usando lo neolatino tanto en la proieczione 
escripta como oralmente (v. en alto).  
Martín Rincón narra cosic en lo soo blog la soa experiènzia usando (ed adaptando) lo neolatino: 
 

“Nòcte Transfigurata ha essuto la òpra que havemo trebalhato en la última sessione de 
uno corso de direczione de música contemporànea que facho actualemente, uno fine 
de septemana al mese, en Lugano (Suiza italiana) con lo maestro Arturo Tamayo. En 
acquesto corso, non sólo la Nòcte èra transfigurata, mais altrosí la lengua de 
communicazione, que non è molto claro quale è, bènque lo italiano è la lengua de 
preferènzia. Moltíssime frasi son altrosí dicte en francese, anglese, alemanno ed 
espagnolo. En oltra, necuno de los estrangèros have necòsa en còntra de provare sòrte 
parlando italiano. En acquesso contèxto —en la relazione entre directore ed 
executantes— haio probato altrosí de fàcere qualques frases en italiano, bènque mèi 
conoscimènti del italiano son assates limitati. Lo Neolatino ha essuto en toto caso una 
bòna ajuta que ha compensato mèo mancante italiano. Lo haio usato primo 
correntemente, pòs tractando de italianizar-lo un pòco, bènque sene pensare haio 
exclamato entre altras còsas que li musiciani non son "ensémole in la mesura X...". 
Necuno problema de comprensione, mais "insieme" deveu èssere la paràvola italiana 
corrècta.  

Non obstante, mèi viagi mensuali a Lugano, a ove arribo sèmpre attravèrso de 
Milano (onde se parla altrosí italiano), han essuto plèni de una dissonànzia sonora oltra 
las de Schoenberg. È essuto per a mi molto notòrio que la -s finale del Neolatino, a la 
que so accostumato per lo espagnolo, è en cèrto mòdo una dissonànzia en uno contèxto 
italòfono. La -s finale è uno sòno raríssimo en italiano, ed usare lo plurale con -s 
contínuamente non da la impressione de que se méscole bène con lo italiano, sopre toto 
quando se pròva de accomodare lo neolatino al italiano. La -s è en qualque mòdo uno 
elemènto estrangèro e non compatíbile con las expectativas de un italiano (còsa que 
non succède quando se parla o escrive con portogheses o franceses, como ja haio facto 
en lo passato). Lo contràrio, lo plurale vocàlico del italiano, del que me haio remarcato 
cata vece que escolto "i due violini e le due viole, due mesure prima di A" è la règola. 
Però èo deveva fàcere sèmpre attenzione perque haio de facto expectato sèmpre una -
s en lòco de vocale!” (“Reflexione sopre las Nòctes Transfiguratas con S.” en lo blog Lo 
espàzio, 31/10/17) 

 

UNIVERSITATE DE BUCURESTE 
 En octubre de 2017 comence a treballar de professor de català (llengua, lingüística i 
literatura) en la Universitat de Bucarest (Romania) gràcies al fet d’haver sigut seleccionat, de 
nou, per l’Institut Ramon Llull. Estre treball sí que em deixa temps lliure per a poder dedicar-lo 
al projecte neollatí.   

“Romania sí ha sigut un xoc, però m'he adaptat molt bé i estic contentíssim que la faena 
em deixe molt de temps lliure. Tindre preparats dos cursos ja (de la meua època 
alemanya) i haver canviat el xip amb els cursos nous (no penso acalorar-me massa) ha 
sigut una sort. A més, ací tinc menys cursos que en Kiel. Per això estic aprofitant per a 
avançar amb el neollatí, cosa que m'alegra moltíssim. Esta matinada he publicat una 
entrada en el meu blog Mondo Neolatino” (Jordi, en xat de Facebook amb Francisco, 
11/11/17) 

http://loespazio.blogspot.ro/2017/10/reflexione-sopre-las-noctes.html
http://loespazio.blogspot.ro/2017/10/reflexione-sopre-las-noctes.html


“Inesperadament estic tenint més temps lliure, q estic invertint en el neollatí. Estic 
acabant un document sopre els principis de codificació.” (Jordi, en xat de Facebook amb 
Francisco, 9/11/17) 

 

DOCTORATO EN LA UNIVERSITATE DE VALÈNTIA 
Ja el 8/10/16, jo li havia dit a Francisco:  

“Voldria investigar sobre la teoria de la codificació. I m'agradaria millorar-la i aplicar-la 
al romanç o, si no pot ser (pel tutor), al català. Continua faltant un estàndard 
valencià/català comú, suprafialectal. [...] Però jo voldria aplicar la teoria al romanç, per 
a desenvolupar eixe estàndard que busquem.” (xat de Facebook) 

“Pense estudiar els precedents de codificació neollatina! [...] Descripció, comparació i 
valoració dels projecte de romanç/neollatí estàndard. El doctorat és tot per lliure, en la 
Univ. de València. A Bucarest seré professor de català, com els últims anys.” (Xat amb 
Francisco, 23/8/17) 
 

El curs 2017/2018 em vaig matricular en el programa de doctorat de la UV. Originalment, el tema 
era la codificació panllatina. Després, en estiu de 2018, vaig decidir canviar de tema (a la 
comparació entre valencià/català i occità), per a accelerar el doctorat.  

 

CONFLUÈNZIA CON FRANCISCO 
La meua comunicació amb Francisco havia sigut pobra des de 2015. Així ho expressava jo en 
2016, que li anunciava (3/6/17) que estava en Txèquia participant en el congrés d’intereslau:  

“He dit q tenim dos codificacions, la teua i la meua, desenvolupades manera independent 
inicialment i q, des q vam saber l'un de l'altre, estem en contacte amb la voluntat de millorar la 
proposta. Però, en realitat, fa temps q no sé res de tu, i com veig q t'interesses últimament per 
l'esperanto, no estic segur si continues treballant amb el panromànic. Estàs massa ocupat amb 

la tesi? O és la nòvia? ” 

Ell va dir que “És la tesi. [...] Jo, per descomptat, segueixo estant interessant”. 

La tardor de 2017 és una època de debat (en els blogs i Facebook) i canvis. Unes visites de Martín 
a zones italòfones el fan considerar la possibilitat d’integrar els plurals vocàlics en neollatí. Això 
el porta a decantar-se per un sistema casual, com Francisco, amb qui entra en contacte intens 
per suggeriment meu:  

“Com van els intercanvis amb Martín? Em va preguntar xl plural vocalic i li vaig 
suggerir q et contactàs.” (Jordi, en xat de Facebook amb Francisco, 9/11/17) 

“L'intercanvi ha sigut una sorpresa, Marttin sembla estar molt interessat en les meves 
propostes. Gràcies per sugerir que em contactés. El que més m'grada és que el que tu 

dius, que esta molt motivat, es nota que té molt entusiasme, i és molt contagiós ” 
(Francisco, en xat de Facebook, 11/11/17) 

Martín publica dos posts en el seu blog proposant una declinació neollatina. Jo conteste amb un 
post en el meu blog, que provoca un intens debat amb Martín i Francisco en Facebook. Martín 
també fa propostes sobre altes temes, com la diptongació romànica, la conservació de l’AU llatí.  

Salve, companhones, en Facebook havemos en acquesto momènto moltas discussiones 
en mèa opinione molto constructivas. Èo haio estato parallelamente communicando-mi 
molto con Francisco Piquer, qui have moltíssimas idèas, qualques molto interessantes 
altrosí. (Fòro Neolatino, 18/11/17) 



Com a resultat, el model de llengua usat per Martín va allunyant-se progressivament del neollatí 
que tant havia usat en el seu blog des de 2016. El fet que des de desembre de 2017 no  haja 
tornat a publicar en ell mostra el seu distanciament actual amb el projecte Vía Noelatina.  

En octubre de 2018, Francisco explica el seu treball conjunt:  

“el meu model [de llengua] ja és un model obert que practicament es le mateix que el 
del Martin [;] bueno, però no és un model terminat, precisamente hem estat anant punt 
per punt, de manera lenta, pualtaina i sistemática, però quedan moltes coses / molts 
punts per tractar [...] basicament era la faena que m'hauria agradat fer amb tu també” 

Ho considera, no obstant, neollatí:  

“no hi ha cap panrromanico, e[s] el neolatino que he estat treballant amb el Martin” 
(22/10/18, en el Messenger de Facebook, parlant amb mi) 

Francisco explica la situació més tard, en desembre de 2018 en un e-mail:  

“Creo que es evidente que el mayor escollo que hay respecto a lo que ha hecho Jordi y 
lo que hemos estado haciendo Martín y yo tiene que ver con los plurales románicos, que 
Jordi, desde nuestra perspectiva, hipersimplifica de manera no representativa y forzada 
en -s para que todo cuadre según ciertas expectativas de aceptación y ciertos criterios 
no exclusivamente lingüísticos, y que Martín y yo hemos articulado mediante un sistema 
de casos etimológico, lo que probablemente Jordi considera una complicación excesiva, 
innecesaria y arcaica, cuyo propósito sería más una academicista reconstrucción del 
pasado que una verdadera articulación del presente, y que, por tanto, no representaría 
la Romania actual.” (email de 28/12/18) 

 

Ací un exemple del model de llengua que usa Martín:  

“August Möbius fuet un matemáticu ed astrónomu teóricu allemannu natu lo 17 de 
novèmbre de 1790 en Schulpforte. Descendènte de Martino Lutero, fuet educatu dalla 
soa matre fine allos trédece annos. Estudiau depòs matemática, astronomïa e física en 
diversas universitates. Soa tesis doctorale De computandis occultationibus fixarum per 
planetas (1815; "Concernènte allas occultatziones de stelle fixe"), che tractava de 
métodos de cálcolo applicatos a studio-lui de stellas fixas occultatas per planetas, 
estabiliu la soa reputatzione ca astrónomo teórico. 

Èst sopre toto cohnoscutu per la soa descopèrta en 1858 de bande-lei de Möbius 
ensèmble al matemático allemanno Johann Benedict Listing. Se tracta de una superficie 
bidimensionale con una sola fatça ed un solo bordo, che en oltra hat inspirato la 
creatzione artística, per soa relatzione con ell infinito, e numerose desehne industriale. 
Le instructzioni per-a construir-la, ensèmble ad alcunas descriptziones de loro 
proprietati topológiche, sont estate trobate en una memoria presentata da Möbius alla 
Académie des Sciences francesa, qualche tèmpo depòs la soa mòrte a Leipzig (Lipsia; 26 
de septèmbre de 1868).” 

Per un altre costat, Martín està ocupat amb una proposta de reforma ortogràfica de l’anglés, el 
“General Phonemic Spelling” (publicada, com a molt tard, en 2018):  

“The here proposed notation for spelling English phonemically is a "compositional" 
notation that's not based on any specific dialect and should be highly compatible with 
US, UK, and all pronunciation models found here. Instead of departing from sound itself, 
this notation departs from lexical sets. By maximizing contrast in spelling between these 
lexical sets, every user can simply take what they need and adapt it to make their own 
pronunciation when reading, even though it means that at times a few spellings might 

https://sites.google.com/site/generalphonemicspelling/home
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-%20pronunciation/pronunciations-for-world-englishes/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.yorku.ca%2Fearmstro%2Fcourses%2Fphonetics%2Flexical_sets.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGimzAYR_z5boFtCq-jI1yNm-f_Zw


be needed per sound, a normal situation found in the orthography of pluricentric 
languages.” 

 

Per una altra banda, Francisco s’ha vist infuït per mi:  

“FRANCISCO: he evolucionat molt des de la pàgina que vas veure, parlar amb tu m'ha 
influit molt  

JORDI: La idea és que ens enriquim mutuament. La llàstima és que no tinguem el temps 
suficient per a treballar en la codificació panllatina. [...] 

FRANCISCO: bueno, j el tindré quan acabi la tesi” (xat amb Francisco, 23/8/17) 
 

INTERLINGUA ROMANICA REVIVE CON THIAGO SANCTUS 
En setembre de 2017 comença en el grup de Facebook Interlingua Romanica el període 
protagonitzat per Thiago Sanctus. L’activitat creix de manera molt destacada en 2018, 
especialment des de l’estiu (també gràcies a així com Daniel Hollande i Raymund Zacharias).  

 

COMMENTARIOS DE JOSU LAVIN ET ALTROS 
Ja en novembre de 2015, Josu Lavin havia publicat inesperadament en el grup de Facebook de 
Interlingua Romanica l’enllaç a una entrada del meu blog Mondo Neolatino, amb el següent 
comentari:  

“Una forma special de Romanica, ma multo difficile a apprender.” (Lavin. 14/11/15) 

Martín Rincón en aquell moment comenta:  

“A me personalmente non me place ista lingua. Est pro me troppo italiana, durante que 
le avantage de Romanica est que illa pote ser sentita como una forma un poco plus 
neutral de lingua romance.” 

En desembre de 2017, Josu Lavin, en el grup de Facebook Interlingua Romanica, fa tota una sèrie 
de publicacions sobre el neollatí que són difícils d’interpretar. Primer publica (el dia 12), 
inesperadament, l’enllaç a la pàgina web de Facebook de Vía Neolatina. I el dia següent publica 
tres imàtgens de la meua col·lecció sobre lleis fonètiques (secco, jóvene, bocca), on el neollatí 
no coincidix amb el llatí (i, per tant, amb interlingua romànica). I fa comentaris com els següents 
(irònics?):  

“Io dico novamente que Neolativo ha essito establito con un altissimo grado academico 
universitario per personas multo ben qualificatas. Nonobstante, SICCO est la forma ideal 
in Romanica. [...] 

Ecce un altero exemplo de la maniera scientifica in la que est establito Neolatino. 
Isto ha essito realizato con toto le vocabulario fixato fin a ora. [...] 

Io sapeo que los unificatores de neolatino son personas multo ben preparatas e que illes 
facen un travalio scientifico impeccabile. Io vos hai inviato iste exemplo de bucca/bocca. 
Mi matre dice boca. Est vero. Nonobstante e malgrado toto iste travalio, io sapeo que 
BUCCA est mille vices melior que BOCCA, e multo plus facile.” (13/12/17) 

La meua resposta:  

“Salve, Josu. Gràzias per las toas amàbiles paravlas, cèrtamente non merescutas. Lo 
lavoro scientífico en lo àmbito de la codificazione diffícilemente non pòte èssere 
impecàbile, ja-que quí la sciènzia ha importantes limitaziones. Non ha desveloppato, 

https://www.facebook.com/groups/interlingua.romanica/permalink/1680463265352805/


ancora, una metodologia detalhata àmpliamente acceptata. Consequèntemente, 
qualques questiones de la codificazione panlatina han una soluzione diffícile, como los 
èxitos de la ù e la ì proto-romànicas (como en bùcca o sìcca). Cèrtamente, una via 
possíbile è sequire lo sardo, que ha bucca, sicca (como interlingua romanica). Questa 
variante ha qualque avantajo. Haio estudiato la questione quí: 
https://mondoneolatino.blogspot.ro/.../cn-la-mle-n-la... Non obstante, lo interlingua e 
lo interlingua romànica han bucca ed sicca perqué sequen lo latino, non lo sardo (que 
en masculino ha, per exèmplo, siccu, non sicco). Sequire la fonologia latina è 
conveniènte en una lengua constructa sopre lo vocabulario internazionale por la 
communicazione mundiale. Non obstante, uno estàndarde romànico, como vòle èssere 
lo neolatino (e, en teoria, altrosí lo interlingua romànica), deve sequire, òbviamente, la 
fonologia romànica. È per questo havemos los sònos lh (como en fòlha) o nh (como en 
vinha), presèntes en las sèxe grandes lenguas romànicas (actualemente, o en una fase 
anteriore). En cambio, interlingua romanica, como interlingua, ha 'folia' e 'vinia'. Questo 
non è romance. Né latino. Mais è bèllo, cèrtamente :)” 

A continuació encara publica açò:  

“Exemplo de texto in la bella lingua appellata Neolatino: 

Sobto la multiplicitate de lo romance, organizata actualemente en divèrsas lenguas 

estandardizatas, jace uno denominatore commune, uno fondamènto que los parlantes 

de qualonque varietate cognoscen inconscièntemente. 

Questa base commune non è ja lo antico latino, tan incomprensíbile per nós, sinón uno 

latino nòvo, modèrno, que lo proiècto Via Neolatino ha portato a la luce sequèndo 

princípios e critèrios conselhatos per los linguistas especializatos en la teoria de la 

codificazione.  

Lo resultato, uno romance "neolatino", è una varietate lingüística que íntegra las 

características mais generales de lo romance, e que pòte èssere comprèso en toto lo 

Mondo Neolatino.” 

 

Altres internautes també s’han mostrat crítics amb el neollatí en distints moments: 

En el grup de Facebook Interlingua Romanica es produí el següent intercanvi en 2012 arran 
d’una intervenció de Daniel Hollande.  

“la Romanica ha(t) un systema regular de conjugation verbal, excepto ESSER, HABER, IR. 
Le neolatino age como las alteras linguas neolatinas - con multas irregularitates 
verbales.” (Daniel. 1/2/12) 

“Es vero? Una mala idea” (Soundjat Keita) 

“Salve a totos! Lo romance neolatino ha una conjugazione verbale plus regulare que las 
de los estándardes regionales, mais accepta altrosí las irregularitates tradizionales 
conservatas en alcuna lengua, que èran communes a toto lo romance en lo passato. 
Questo significa que, en neolatino, lo usuário ha duas opziones: la forma irregulare 
tradizionale o la forma regulare nòva. Totas las formas regulares son reales, están 
presèntes en alcun estándard actuale. Necuno de questos estándardes ha tantas formas 
regulares!” (Jordi Cassany) 

El 15 de maig de 2016 vaig felicitar el dia de la Llatinitat en el grup de Interlingua Romanica. I es 
va produir el següent intercanvi:   

https://mondoneolatino.blogspot.ro/2017/11/cn-la-mle-n-la-bcca.html?fbclid=IwAR0zWo4wE1Yslhh1yHPNspM__QnBFafW5PRGYJZvluxa5j5w1ZryG6DExoI
https://www.facebook.com/soundjat.keita?fref=gc&dti=273538086045337


“"Neolatino" es un lingua artificial etiam?” (Danilo Teognosceres da Silva) 

“Salve, Danilo. La distinzione entre "lenguas artificiales" e "lenguas naturales" non è 
clara. Fòrse non è possíbile. Entre los casos extrèmos hi ha claras differènzias, mais hi ha 
casos intermèdios de diffícile adscripzione. Per exèmplo, lo hebrèo modèrno, o lo basco 
estándard. En realitate, totas las lenguas estándard (lo portughese estándard, per 
exèmplo) han uno componènte artificiale, manipulato. Non son complètamente 
"naturales". Mais, qué è "naturale"? Non "manipulamos" totos la lengua, 
conscièntemente, quando paravolamos? Será questo una "artificialitate"? Havèndo toto 
questo en mènte, è possíbile dícere que lo neolatino ha uno componènte "artificiale". 
Non obstante, pròva de èssere tanto naturale quanto è possíbile. Per exèmplo, non 
simplífica la lengua artificialemente, non inventa parávolas que non existen, etc.” (Jordi 
Cassany) 

“Mmm... Io comprehendeva^^ Ma qual es le differentia inter neolatino et interlingua 

romanica?😅” (Danilo Teognosceres da Silva) 

“Neolatino est plus natural in sua aproximation, mentre que Romanica est plus regular. 
Una vice que ambas utilizant uno vocabulario et grammatica tam universales quam 
possibile inter las linguas neo-romanicas, suos resultados finiscent multo similares.” 
(Lourenço Menezes D'Almeida) 

“Interlingua románica è plus latina e neolatino è plus románico. Lògicamente :)” (Jordi 
Cassany) 

En desembre de 2017, arran de les publicacions de Josu Lavin (v. supra), algunes persones es 
mostren partidàries de bucca front a bocca, degut als derivats: 

“io haberea utilisato la vocala "bucca" (cf. francese "buccal"...)” (Lùthais MacGriogair) 

Jo responc:  

“En lo lèxico de una lengua constructa por la communicazione internazionale mundiale, 
como lo interlingua, è conveniènte que las famílias derivativas sèan sistemàticas: bucca, 
buccale, etc. Non obstante, las lenguas naturales non han queste grado de 
sistematicitate. En las lenguas romanicas, concretamente, qualques paravlas son 
hereditàrias (ed han experimentato una evoluzione fonètica a lo longo de 2000 annos) 
mèntre altras paravlas son préstetos a lo latino factos recèntemente (ed presèntan, 
donque, una fonologia latina o semilatina). Uno estàndarde romànico, 
consequèntemente, deve reflexare questa distinzione tanto romànica. [...] 

Lo neolatino pròva de englobare la variazione romànica, de manèra que las variantes 
romànicas sèan divèrsas pronúncias regionales de la metéssima paravla. Questo è lo 
ideale, si bène non è sèmpre possíbile. En queste caso, la forma englobante seria bùcca, 
con una u apèrta. Non obstante, queste sono proto-romànico non existe actualemente. 
De los èxitos vivos, lo plus englobante è 'bocca'. Englòba altrosí lo francese, que havia 
'o' anticamente.” 

El dia 13/12/17 hi ha una altra pregunta:  

“Sapetis si il Neolatino acceptat parvas variationes nello modo como on lo usat, della 
mesma maniera que Romanica? In mea experientia la graphia appare un pauco plus 
difficile, una vice que considerat la evolution dellas linguas et non las formas 
internationales.” (Lourenço Menezes D'Almeida) 

“Salve, Lourenço Menezes :) Lo modèllo de lengua propòsto per lo proiècto Via 
Neolatina non è monolítico. Include alternativas quando existe plus de una forma con 
tractos positivos. Per exèmplo, los particípios 'nascuto, corruto, morito' [como en cat. 

https://www.facebook.com/danilo.da.silva84553?fref=gc&dti=273538086045337
https://www.facebook.com/danilo.da.silva84553?fref=gc&dti=273538086045337
https://www.facebook.com/lourenco.gaiteiro?fref=gc&dti=273538086045337
https://www.facebook.com/luthais.macgriogair?fref=gc&dti=273538086045337
https://www.facebook.com/lourenco.gaiteiro?fref=gc&dti=273538086045337


nascut, fra. couru, rum. murit] sont regulares, ed questo èst positivo. Mais las variantes 
'nato, corso, mòrto' altrosí han tractos positivos: son las formas tradizionales ed en 
qualque caso, maioritarias. Uno altro exèmplo de queste tipo è 'la día, lo mano' [rum. 
ziuă fem., romanche man mas.], con gènero sistemàtico ed la variante 'lo día, la mano', 
que ha gènero anòmalo mais è la forma tradizionale e maioritaria. Lo proiècto Vía 
Neolatina consídera una longa lista de características positivas. Selecziona las variantes 
plus positivas. Ed lo usuario deve fàcere la seleczione finale :)” (Jordi Cassany) 

“Ego video que totas las regulas grammaticales de qualcunque lingua son como los 
musculos, se vos sestis prigos pro exercitare-los patiretis de atrophia musculare, bene 
assic son las grammaticas dellas linguas se non voletis apprendere las regulas diceretis 
que son de altissimo grado de difficultates, las complexitates linguisticas surgeron pro 
disinveloppare lo ratiocinio humano.” (Thiago Sanctus) 

 

PROVATURAS ET CONFUSIONE 
Des de finals de 2017 vaig testar en el meu ús públic de la llengua alguns dels canvis que estava 
considerant en el marc de la reforma del neollatí que vaig començar a estudiar en 2016. Una 
mostra és el missatge de 13 de desembre de 2017 inclòs en l’apartat anterior.  

“Estó provando la escriptura de la -t en las tèrzas personas de lo vèrbo ("cantat, 
cantant") cosic como en "sid, ad, od, ed, qued, quis, quic, quoc, quac, lac, lic, sic, cosic, 
jam". Questas paràvolas ed quellas formas verbales, totas finitas en consonante en 
latino, provocant una geminazione de la consonante sequènte (sid sèque una paràvola 
iniziata en consonante). Questo fenòmeno, clamato geminazione fonètico-sintàctica, 
èst commune a los romàneces qued consèrvant consonante dobles. Ed lo neolatino èst 
uno de questos romàneces, perqued las consonantes dobles sont (generalemente) 
englobantes ("secco" engloba lo ita. "secco" ed lo cas. "seco"; "sete" englòba lo rum. 
"sete" ed lo por. "sede"). Essèndo una lengua con consonantes dobles, lo neolatino 
devet, per coerènzia, inclúdere la geminazione fon-sin., malgrado èssere inútile (por la 
englobazione). Fino acora non avemos escripto quessas consonantes finales, 
cèrtamente incòmodas (ed problemàticas, jamqued non deberían èssere pronunciatas 
ante vocale). Altronon las grafía lo italiano (ad excepzione de "ad, ed, od" ante vocale 
ed, anticamente, "qued"). Mais los parlantes nativos de italiano non necessitan 
representare gràficamente lo fenòmeno perqued sapen jam quéd paràvolas ed formas 
provocant geminazione. En neolatino èst, fòrse, conveniènte representare las 
consonantes. Los italianos septentrionales, qued paravolavant romàneces de tipo 
gàllico, ant apprèsso italiano mais non pronuncían la geminazione fonètico-sintàctica. 
Ed questo èst uno aviso por nós. De uno altro lato, la escriptura de las consonantes 
finales avet altros avantajos: englobat la -t verbale de lo francese ed lo sardo. Ed òfferet 
ad lo neolatino uno aspècto menos italiano (qued èst una crítica frequènte). Qued ne 
pènsas?” (missatge meu en Facebook) 

Potser hauria sigut millor continuar usant el model de 2012 estrictament fins que la reforma no 
estiguera acabada, ja que alguns canvis no han prosperat finalment (e, que > ed, od, qued > et, 
aut, que; havia > avía > havía; gn > nh > nnî). I això, òbviament, pot haver desorientat alguns 
seguidors del projecte en Facebook.  

“Io non sapeo si in la actualitate illo ha exactamente la mesma forma graphica.” (Josu 
Lavin, grup de Facebook Interlingua Romanica, 13/12/17) 

En canvi, a Francisco li agradava:  

“M'equivoco o ara escrius en neolatino d'una manera algo més "arcaica"? No recordava 
alló de las terceres persones amb t, m'agrada molt” (xat de Facebook, 11/11/17) 



De totes maneres, potser ha produït més confusió el fet que Martín haja anat introduint canvis 
cada volta més dràstics (una declinació tricasual i formes com subjehtu!) en el seu ús del neollatí 
(tant en Facebook com en el blog) i que a més haja fet campanya debatent amb altres 
cibernautes. Mostra de la confusió és el fet que Josu Lavin canvia de to dràsticament (d’un rebuig 
respectuós, si bé irònic, a una crítica furibunda) després d’un intervenció de Martín on usa eixe 
model: 

“le subjehtu èst sopre lo cambio de U breve latina a /o/ en lo romance occidentale. 
Mèntre che Interlingua e Románica seguen uno sistema de derivati (como en 
esperanto), le neolatinu cerca de construere uno standard basato sopre la fonología 
existente. Acquí le opzioni son limitate: sistema fonético occidentale, sistema sardo, 
sistema rumeno. Le neolatinu usa lo sistema occidentale che èst una macro-innovazione 
vs. las micro-innovaziones del sardo e del rumeno.” (Martín. 13/12/17)  

“subjehtu: neolatino 

subjecto: interlingua/romanica 

Io nunquam poterea usar subjehtu in alicuna lingua. [...] 

innovazione: neolatino 

innovatione: ia/ra 

Io poterea acceptar la forma innovacione como forma collateral de innovatione con 
identica pronunciation. In mi opinion la forma con Z est un vero monstruo como le 
subjehtu anterior. 

Necuno crederea que detra istas duas parolas i ha una codificatione de alto nivello 
universitario. 
Io prefero dicer que io soi un director de escola infantil e primaria qui ama sus 
studiantes, a les quales jammais poterea facer creder que subjehtu es qualcosa 
interessante. Illes non me crederean.” (Lavin. Grup de Facebook Interlingua Romanica, 
decembre de 2017) 

I Martín va aclarir el següent: 

“Acquesto èst una questione intrincata. Jordi have "subjècto", conservando la /k/ latina. 
(le message non èst en Neolatino "corrècto" a propòsito). Non obstante acquesta 
combinazione CT èst una combinazione arcáica”. (Ibid.) 

 

Mesos després, els internautes del grup de Facebook Interlingua Romanica van opinar sobre el 
neollatí arran d’una pregunta que Benjamin Philóglossos Forster feu en agost de 2018: “Qu'est-
ce que vous pensez de Neolatino de Jordi Cassany Bates en comparaison de Romanica ?”. Hi ha 
respostes negatives i positives:  

 “Troppo accentos, è, í, non me place.” (Ruud Harmsen).  

 “il ha qualques parolas que io non comprendo, et qui non resimilan a parolas de una de 
las linguas fonte: qued, od, ed... , il ha anque troppo de Z. Pro los accentos, io comprendo 
que illos servien a indicar lo accento tonico (lo plus sovente) ma es vero que isto simila 
bizarro.” (Lùthais MacGriogair) 

 “Io aprecia iste lingua.” (Valter Muniz) 

 “eo tamben” (Claudio Marcon) 

 “Disastre.” (Tobias Conradi) 

 “Scripsi meas deliberationes de ista lingua in threads anteriores. In resumo, credo que 
lo effortio pro facer lo plus natural sequindo las regulas de evolution dellas linguas 
romanicas actuales resultavit in una lingua cum omnes las dificultates de una lingua 

https://www.facebook.com/groups/interlingua.romanica/permalink/2008674079198387/
https://www.facebook.com/benjamin.forster.52?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBLBMN4rKofYGCURhtN1PGfO13BUgfMb1EFz1ElvJzwL-FOJAzKy1oc4vgj2OwxryJi4Pvr7E_V5gFI&hc_ref=ARQf_O_OsR2srZlMnrWK6EpJJnFbwGsXg8oI6uHAYcNZk4Pd6UJtpdBDl3c3icHRPxM&dti=273538086045337&hc_location=group
https://www.facebook.com/luthais.macgriogair?fref=gc&dti=273538086045337


natural (accentos, variationes vocales, declinationes) sin las facilitates (cultura, artes, 
personas parlantes, materiales de studio). In fine, non me placuit nihil studiare plus della 
lingua, infelicemente...” (Lourenço Menezes D'Almeida) 

 “Potessere, si le creatore de ista lingua cree una mundo fictional onde la lingua est 
parlata per creaturas fantasticas, como el mundo de Lord of the Rings, plus personas 
volerean studiarla.” (Eugene Carmelo Cabanilla-Pedro) 

Els comentaris negatius fan referència a:  

 Declinació, que en realitat pertany al model de Martín.  

 qued, perqued, od, ed, formes protoromàniques que no tenen un aspecte llatí ni 
romànic. Segurament la crítica és extensible a totes les consonants finals que volien 
marcar el reforçament fonèticosintàctic: sic, quic, cantat, cantant, etc. Tot açò no ha 
prosperat en la reforma de 2018, que només introduix et, ad, aut, èst.  

 Diacrítics. En neollatí són tots optatius. De totes maneres, totes les llengües romàniques 
n’usen.  

 Variacions vocàliques (òclo, oculare). Això és inevitable.  

 La grafia <z>, que usàvem en neollatí des de 2012. Amb la reforma de 2018 s’ha eliminat.  

De fet, en relació a este últim punt, Daniel s’alegrava: 

“Glad to see you've dropped the <z> by the way! ;) [...] And re-reading your text in 
Neolatino above, everything else [a part de lengua] looks etymological and 
comprehensible.” (Daniel Holande en el fòro Romconlang, novembre de 2018) 

 

PRINCIPIOS DE DESEGNO 
A finals de 2017, coincidint amb el 10é aniversari de la presentació del projecte en 

internet, finalment publique un document exhaustiu sobre els principis de codificació del 
neollatí. Ho anuncie així en el Fòrum:  

Los principios de desegno son, como sapetes, uno de los maiores problemas de lo nòstro 
proiècto. È molto diffícile méttere-se de accòrdo sopre los objectivos a persequire, sopre 
los critèrios con los quales deven èssere seleczionatas las formas linguísticas, etc. Ed è 
altrosí diffícile contentare los possíbiles usuarios. Lo motivo de questa difficultate è, en 
parte, que la sciènzia linguística non ha ancora desveloppato sufficièntemente la 
metodología de la codificazione e, consequèntemente, los codificatores non havemos 
unas directrices scientíficas precisas.  

Dès que descoprii, con molta alecría, lo interlingua romànica de Josu Lavin e Richard 
Sorfleet, en 2004, pròvo de determinare los princípios de deveria havere una 
codificazione panlatina/panromànica. Legèndo òperas sopre codificazione e 
reflexionando molto haio provato, durante annos e annos, de definire unos princípios 
de codificazione neolatina que sèan acceptàbiles, neutrales, objectivos, scientíficos. 
Fructo de quesse lavoro è uno listato de principios (iniziato en 2006), que haio reformato 
e desveloppato en múltiples occasiones (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2012 bis).  

La metodología que havemos non è sufficièntemente pràctica, como me demanda –dès, 
quanto menos, 2012– Alexis (qui, como Bruno, ha interèsse en ampliare lo vocabulàrio). 
E, fòrse, altronón ha essuto una metodología complètamente practicàbile: lo neolatino 
codificato non è resultato de una applicazione estricta de la metodología “officiale”. Non 
obstante, la “teoria” e la pràctica se han appropato progressivamente. Per exèmplo, la 
introduczione de lo critèrio de forma englobante e lo recurso a la área gravilectale  (lo 
italiano) e a lo polimorfismo (la seleczione de plus de una forma) nos ha permesso 
avanzare molto.  

https://www.facebook.com/lourenco.gaiteiro?fref=gc&dti=273538086045337
https://www.facebook.com/eugene.cabanillapedro?fref=gc&dti=273538086045337
https://www.facebook.com/groups/romconlang/permalink/1848440565236014/


Dedicare-me plus a lo uso de lo neolatino (en lo mèo blog Mondo Neolatino) que a la 
codificazione durante qualques annos e havere de contestare las múltiples demandas 
de Martín (qui necessita tropare formas neolatinas por escrívere lo soo blog Lo Espàzio), 
me ha permesso tropare una altra via por desveloppare la metodología: de la pràctica a 
la teoria (questo è, una via inductiva, opòsta a la via anteriore, deductiva).  

Durante la escriptura de tèxtos por los nòstros blogs, havemos tropato moltos casos 
interessantes de diversitate romànica que besognavan valorare las formas en 
concurrènzia por elégere una. Arripare o arribare? Mentita o menzone? Necuna còsa, 
nulla còsa, etc.? La valorazione de questas formas ha evidenziato que exiten critèrios de 
seleczione o excarte de formas (questo è, características positivas o negativas) que la 
nòstra metodologia “officiale” non contemplava fino a acora.  

Haio profectato lo estúdio de totos questos casos por ampliare lo nòstro listato de 
critèrios e –molto importante– por inclúdere-hi exèmplos. E lo resultato è una 
multitúdine de critèrios, organitzatos per gruppos. Los critèrios pòten èssere, ancora, 
contradictòrios. Mais sí haio visto que havemos, por resolvere conflictos, qualques 
recursos pràcticos. Remane ancora, non obstante, la necessitate de jerarchizare los 
critèrios justificatamente. Non saio si serà possíbile, mais è necessàrio por tèxtos 
pròpriamente estàndarde, nèutros, per exèmplo, quellos menos individuales, escriptos 
per uno gruppo de personas o en nome de una organizazione.  (Fòro Neolatino, 
31/10/17) 

També m’havien ajudat a maurar els principis les presentacions del projecte en les 
universitats de Kiel i Hamburg, en la preparació de les quals vaig fer avanços. Diuen que s'aprén 
molt ensenyant i és cert. 

També sembla necessari estudiar si tots els criteris tenen la mateixa importància o si 
alguns ho són més que altres. Potser caldrà assignar un pes a cada criteri.  

 En desembre de 2018 vaig publicar una segona edició, actualitzada i ampliada, del 
document.  

 

2018 
 

PROJÈCTOS LATINIZZANTES 
Des de 2017 apareixen diversos projectes que proven de codificar un model de llengua més 
llatinitzant o conservador.  

 

RAYMUND ZACHARIAS 
 

En 2016, Raymund havia arribat ja al Fòro Neolatino: 

“Raymund Zacharias è lo primo nòvo mèmbro de lo anno 2016! :) Quí havetes lo tèxto 
que me ha enviato: 

"Penso, ke lo latino classico per se no é una lingua viva, ma continua a viver in las linguas 
romanicas modernas. Volo probar de trovar la media de las linguas romanicas 
modernas, per ke volo ke totos parlatores de akeles linguas poten intender-la. Iki un link 
de lo meo laboro: 



https://drive.google.com/drive/folders/0B3pMseD_SDDdSG1CdTZsV2ZHLTg Penso ke 
lo vostro neolatino é una idea similar e interessante." (Fòro Neolatino, 8/1/16) 

 

No obstant, el contacte no fructificà. Segurament el seu ús de <k> em feu perdre l’interés. I 
l’oblidí.  

Quasi tres anys després, a finals de 2018, em va posar en contacte amb ell Daniel Hollande. És 
l’autor d’un model de llengua (neo)llatina construit per a servir de pont cap a les llengües 
romàniques (com a estratègia o recurs didàctic), amb un caràcter naturalista (potser artificiós 
en algun grau): Interromanico (2017). El seu punt de partida és el llatí:  

“Pro me la problema cum lo latino quomodo una lingua pan-romanica sunt 
principalemente la grammatica et lo modo de usare las parabolas quales non sunt multo 
representante pro las linguas romanicas modernas.” (Raymund, en el grup de Facebook 
Interlingua Romanica, juny de 2018) 

“Initiabam cum ista activitate aut in 2011 aut in 2012, penso, quomodo un "hobby". Los 
scopos sunt varios: lo placere personale, claro, la consolidatione et expansione de la 
cognoscentia/lo cognoscimento propria/propio de las linguas romanicas et suos 
vocabularios, et creare una base moderna et utile pro apprehendere linguas romanicas 
aleatorias. Lo latino classico puro non est multo utile pro isto in mea opinione. Un altero 
scopo est de potere expandere lo vocabulario personalemente (in principio) sine essere 
experto in cata lingua romanica et sua evolutione (multas vices hypothetica et 
contraversa). [...] Oh, et claramente, offerre una lingua consistente et coherente. […] 
Pro altera gente que volet aut debet apprehendere alteras linguas romanicas. Non 
sapemus magis quales sunt. Qui-sapet est metipssimo una lingua "minoritaria" 
quomodo lo sardo aut lo catalano. [...] In un certo aspecto qui-sapet se poteriat tambene 
usare pro la communicatione. (quomodo lo facemus hac-hora, magis est claro que 
nostra situatione non est usuale pro alteras personas)” (Commentarios en la pàgina de 
Facebook Romcomlang lo 21/10/2018) 

Pròpiament, el seu projecte és independent d’interlingua i d’interlingua romànica.  

“Ego non uso lo dictionario de Interlingua de IALA pro scribere in mea varietate 
linguistica romanica. Uso mea cognoscentia / meo cognoscimento de las parabolas in 
las linguas romanicas, faco una procura pro suas radices et de-post probo de usare las 
radices plus/magis universales cum una derivatione regulare de la forma latina de cata 
una de illas. Quomodo tu potes videre, la derivatione orthographica est minimale. La 
grammatica et lo significato de las parabolas est illo que pro me est plus characteristico 
de las linguas romanicas. Magis que qualques cambios phoneticos. Una persona que non 
cognoscet bene lo latino poteriat pensare que isto seriat latino, et... in una certa manera 
est ad-sic. 

Que volo dicere et (de)monstrare est que si ista varietate linguistica se potet tambene 
considerare Romanica (quomodo illo dicet Josu), de-post non se potet dicere que una 
connectione ad la Interlingua de IALA est tanta forte pro toto lo projecto. Thiago scribet 
in un modo simile. Non sapeo quanto usat la Interlingua de IALA quomodo adjuto / base. 
 
Sequente la ultima definitione de Josu penso que Neolatino tambene se potet 
considerare Interlingua Romanica. Simplicemente pro-que lo scopo est illo que est 
importante pro la definitione: adjutare los romanico-phonos cum la 
intercommunicatione. La varietate de Josu de-post est una de varias intra lo projecto. 

Ad proposito, ego normalemente clamo mea varietate Interromanico, magis alteros 
nomes sunt tambene possibiles in theoria. Non incontro veramente un termino 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3pMseD_SDDdSG1CdTZsV2ZHLTg
https://sites.google.com/yahoo.de/interromance/
https://www.facebook.com/groups/romconlang/permalink/1937223766357693/?comment_id=1944300322316704&reply_comment_id=1945559898857413&notif_id=1540132616059981&notif_t=group_comment_reply


adequato specifico. "Interromanico cum una orthographia archaica/latina" est 
demagisiato longo.” (Raymund Zacharias en el grup de Facebook Interlingua Romanica, 
juliol de 2018) 

No obstant, ha entrat en contacte amb els usuaris d’este model de llengua, fins al punt de 
considerar que usa una variant del “romanico”:  

“Ego scribo in la variante cum una orthographia latina. Thiago tambene paret ad scribere 
cum una orthographia bastante classica. [...] 

Lo romanico que ego uso est un pauco differente de (Interlingua) Romanica quomodo 
Josu Lavin illo habet proposto initialemente, sic. La mea varietate non se basat supra lo 
vocabulario de Interlingua. Alteras personas in isto gruppo sic que usant lo vocabulario 
de Interlingua (de IALA)” (Raymund Zacharias en el grup de Facebook Interlingua 
Romanica, juny de 2018) 

És alemany i també treballa en la codificació d’un model de llengua pangermànic. Hem entrat 
en contacte.  

 

DANIEL HOLLANDE 
En agost de 2018, Daniel Hollande proposa una reforma de la interlingua romànica: 

“Propono una reforma de romanico (interlingua romanica). Primo, pro rejectare las 
linguas fonte de interlingua (anglese, francese, italiano, iberico (espaniol et portuguese) 
con germano et russo; et pro adoptare sex linguas romanicas equale: catalano, espaniol, 
francese, italiano, portuguese et rumeno (con l'anglese solamente pro la comparatione 
et nulle effecto linguistico practico). 

Qual parte pro latino?” (Daniel Hollande, 7/8/2018 en el grup de Facebook Romconlang) 

Josu Lavin no està d’acord, i alega que la llengua ja és flexible: 

“La philosophia de Romanica sempre da al usator la opportunitate de modificar lo que 
ille volea. 

Assi est desde le principio.” (Ibid) 

Dies després, Daniel crea en Facebook un nou grup:  

“Behold! One new working group. Please join if you want to create a lexicon better than 
Interlingua and less 'Vulgar' than Neolatino.” (Daniel Hollande, 9/8/2018 en el grup de 
Facebook Romconlang). 

Es tracta de crear un nou model de llengua panllatí: 

“a new pan-Romance language. There is no name for this Romance language yet.” 

(Daniel Hollande. Agost de 2018 en el grup de Facebook Romconlang) 

Explícitamente èst una reactione tanto ad la interlingua romànica quanto ad lo neolatino. Lo soo 
objectivo èst:  

“finding a better vocabulary than Romanica or Neolatino” (Daniel Hollande, ibid.) 

Preguntí a Daniel: “Qué vòles dícere con "create a lexicon better than Interlingua and less 
'Vulgar' than Neolatino"?”. I em respongué: 

“Ray [Raymund Zacharias] and I were trying to create something new. Neolatino (though 
I love) always had the issue of going 'further' than other Romance languages. One 
example which I had shared with you before was the use of 'lengua' instead of 'lingua' 
where other Romance languages keep the Latinate version in currency. From this 



perspective, I felt Neolatino was attempting to retain the 'Vulgar' or Proto-Romance at 
the expense of the continuance of Latin in some cases. 

With Romanica, we all know what issues it has.” (Ibid.) 

La meua rèplica fon:  

“Si cercas uno modèllo de lengua que includa totos los elemèntos latinos que consèrva 
qualque romance actuale, credo que te pòte servire lo interessantíssimo panlatino de 
Bruno Zani: http://www.panlatino.org/. Cèrtamente, los múltiples et divèrsos romances 
actuales consèrvan moltos tractos traditinales que la majoritate de romances ja non 
presèntan. Mais lo neolatino non combina questos tractos traditionales perqué lo 
resultato sería uno modèllo de lengua molto plus conservatore que qualonque romance, 
non sería uno romance típico, representativo. Fòrse cata romance presènta qualque 
tracto traditionale perduto en altros romances, mais necuno romance èst TANTO 
conservatore. Non obstante, en neolatino, los parlantes que consèrvan qualque 
elemènto traditionale en lo loro romance, pòten introdúcere-lo en lo neolatino. Per 
exèmplo, uno sardo potería usare uno neolatino con lo sistema vocàlico: a, e, i, o, u. En 
quanto a "lingua", la prima vocale en portughese et italiano non consèrva la qualitate 
de la vocale latina; deriva de una "e" anteriore, conservata en altras lenguas (et presènte 
en neolatino). Solamente en lo sardo "limba" consèrva la prima vocale la quantitate 
latina; mais lo sardo non consèrva la distintione de vocales longas et brèves de lo latino. 
Necuno romance actuale consèrva quesse sistèma. Et lo sistèma proto-romànico èst 
inpronuntiàbile por nós totos (haveva i et u apèrta et serata!). Donque, lo neolatino 
presènta lo sistèma vocàlico actuale que està en la base de una majoritate de romances: 
a, e, E, i, o, O, u. [...] 

Actually, Neolatin is not so much focused on Proto-Romance. For example, as I said 

earlier, the Proto-Romanic vocalic system is not revived in Neolatin because it is 

unpronounceable! Many different aspects are considered in the development of 

Neolatin, not only the shared origin (you can see the principles of design -always in 

process of improvement- here: https://docs.google.com/viewerng/viewer...). By the 

way, a more Proto-Romanic-based model of language can be found here: Panromanico, 

by Francisco Piquer https://sites.google.com/a/panromanistica.org/base/home.” (Ibid.) 

Però Daniel insisteix:  

“Do you remember reading Rebecca Posner (and I'm paraphrasing because I can't 
remember the paragraph verbatim), but somewhere within the book she makes analogy 
of Latin being the sun and the Romance languages the planets, some farther away from 
the 'prestige' language than others? Sometimes reborrowing and re-aligning themselves 
with Latin through the course of their respective histories? 

Well, I see Neolatino as a replacement for Latin in this regard if it is to be used as a 
'prestige' sun and inter-lingua for the various Romance languages. Because, if is not, and 
only chooses to be a form of historical Romance among all the other Romance languages 
available, I don't see it fulfilling its role which it definitely should do. 

If for some Romance speakers 'lingua' is 'apparently' conservative (whether it is true it 
is or is not), and will wonder why they're using a more 'seemingly' vulgar 'lengua'.” (Ibid.) 

 

https://www.facebook.com/bruno.zani.33?fref=gc&dti=660612770685472&hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.panlatino.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3xMIJ_nW-EkURKip_CkHlUcC565k-P5K3r43tfW6X8Ml_uWRzIF4xb4Bs&h=AT0gHXGGem21E-uwZJFrSpbAqCk5FsgGXLdt22HRzqtMyHSe81EAYETlZLtnDXwaBoDYMKIXNh6ikxlaBDSPe54_iFTVWZtaYfYHcLayFzNMQ3xizhzpaU78Jv8avkzZ_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fviewerng%2Fviewer%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fneolatino.eu%252Fonewebmedia%252FPrincipios_de_desegno_de_lo_romance_neolatino_8.pdf%26fbclid%3DIwAR0LRbM1DkXXjAVy_ZSy0nNlCeLJhgpLlKiSKRSbQsO5ePFB_xz2mfXuAEY&h=AT2oZj4sxEehnGUWx_k7pvF3qYAKePi2yeIvEIuMEpZUZIH-7XmxnYcBl3WyAuUo7T5qw16elDXyJNZjcJb9eMvxCuFD4ilBoIjQ0fekOkOOoW39Ro_pW3iRbyPQ5O8UWg
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(Imàgenes publicatas per Daniel Holland, ibid.) 

En un fil anterior, al peu de la imatge sobre la parula secco, Daniel explica millor la seua idea: 

“Back to 'secco', none of the 6 principal languages support the use of Latin 'sicco/siccu', 
however minority language Sicilian does 'siccu'. 

The problem you then have is, if you accept every archaism from minority languages, 
does it impact comprehension among the principle six languages? 

To avoid this, you can create a large dictionary which is inclusive. One which has 
'standard' and 'non-standard' variants. It is this idea which I am working on now.” (Daniel 
Hollande. Ibid.) 

Per tant, sembla que, en realitat, estem bastant d’acord. Caldrà, potser, explicitar més en la 
codificació neollatina les formes tradicionals conservades aïlladament, com el sistema vocàlic 
sard.  

 

THIAGO SANCTUS 
Per la seua banda, Thiago Sanctus s’havia interessat pel neollatí:  

“Ego so parlante nativo in portuguese e tambene parlo in italiano, in latino, in hispaniol 
e in neolatino. Qui en la societate romanica ego parlarai plus in neolatino con totos vos. 
Credo que nos nos intenderemos.” (Thiago Sanctus. Grup de Facebook Societas 
Romanica, principis de 2017) 

No obstant, és favorable d’un model de llengua més llatinitzant: 

“Ego quando scribo misculo la morfologia de lo neolatino com lo latino per manutenere 
un caractere conservatore de la lingua vulgare.” (Ibid.) 

“Ego credo que totas linguas creatas per essere ùnico romance per los populos 
romànicos necessitan tenere los caracteres gramaticales e ortograficos de lo idioma 
latino. Lo idioma latino es la base lèxica de los idiomas modernos. E vedo que la 
Romanica e Neolatino se approximan de lo latino e unirse las duas in una sola seria la 
solution.” (Thiago Sanctus en el grup de Facebook Romconlang, 2018).  

“Ego et Ray Zacharias scribemos de forma latinesca circa lo latino classico los verbos” 
(Thiago Sanctus en el grup de Facebook  Interlingua Romanica, agost de 2018).  

Non obstant, sembla que tampoc és partidari de formes massa arcaiques:  

“Neolatino e Romanica son duas linguas formidabiles pero las duas stan distante de la 
perfection como lingua intercomunitiva perque neolatino es plus italiano com 

https://www.facebook.com/groups/societasromanica/permalink/10154706874250813/
https://www.facebook.com/groups/societasromanica/permalink/10154706874250813/


caracteristicas luso-hispanicas e Romanica posside desinentias verbales archaicas e las 
duas poten essere melioratas com la intensification de las conversationes inter nos 
romanicos. Desidero que un die las duas linguas se funden e sean una sola. [...] 

Los archaismos que ego suppono disnecessarios in Romanica son las desinentias 
verbales -ve- et -vi- in los passatos de los modos indicativos e subjunctivos.” (Thiago en 
el grup de Facebook  Interlingua Romanica, 24/09/17) 

Curiosament, un altre internauta replica de la següent manera:  

“Non credo que las duas necessitent fundire-se exactamente. Nella forma como video, 
Romanica et Neolatino sunt linguas complementares. La prima est plus formal et 
regular, bona como forma culta pro textos academicos et alia (etiam mi placet adorna-
la cum archaismos latinos). La secunda est plus natural et libere, bona como forma 
colloquial usata inter duas personas latino-loquentes unde cata una potest basear-se in 
sua lingua-mater pro exprimere suas ideas facilemente. Penso que in uno scenario 
futuro hipotetico, Romanica poteriat essere lo Sermo Cultus della politica, academia et 
poesia epica, dum Neolatino esseria lo Sermo Vulgaris del quotidie, los bares et della 
musica popular. Si pensaremus bene, omnes linguas Latinas hodie habent una relation 
similar a ista inter suas formas cultas et colloquiales, solo non tam demarcatas...” 
(Lourenço Menezes D'Almeida, Ibid.) 

Thiago és partidari que el model de llengua comú sorgixca espontàniament per l’ús de la 
comunitat: 

Ego acconsilio ou sugero que nos veniamos a dialogare inter nos metessimos cata uno 
in sua propria lingua sia illa in interlingua, in neolatino ou in suos idiomas romanicos 
originales. 
Lo importante per producire un idioma comune per la civilizatione neolatina es 
attraverso de la comunicatione, de la intercomprehensione e de la permutatione de 
cognoscimento. 
Torna-se multo improductivo ipsas discussiones superfluas sopre qual idioma seria 
meliore per las comunitates romanicas. 

Ego credo que por la comunicatione inter populos surgirà la vera lingua internationale 
romanica. 
Comunichemos-nos incessantemente sopre varios temas.” (Thiago Sanctus. Grup de 
Facebook Societas Romanica, principis de 2017)  

De fet, ell mescla neolatino i interlingua romànica: 

 “Scribo in Interlingua Romanica misculato com Neolatino.” (Thiago Sanctus en el grup 
de Facebook Societas Romanica, 2018). 

Comunicant-se amb ell, un altre internauta es mostra partidari d’això:  

“la via pro la creation de una interlingua romanica plus natural pro las mentes 
romanophonas et fidel allas linguas neolatinas que pote servir como ponte intre nostra 
communitate romanica est labor de totos, non solamente de uno solo.” (Omar 
Hernandez en el grup de Facebook Interlingua romanica, gener de 2019) 

En agost de 2018 es mostra favorable a la proposta de Daniel Hollande de reformar interlingua 
romànica:  

“Sic, soi ad favore de una reforma aut de una redefinition dello standard de Josu, 
Romanico debe adoptare la orthographia etymologica latina, la conjugation verbale 
essere proxima della latina sine syncope, solamente com lo uso de -t desinential (tertia 
persona singulare) in las formas irregulares dello passato perfecto como exemplo: dixit 

https://www.facebook.com/lourenco.gaiteiro?fref=gc&dti=273538086045337
https://www.facebook.com/groups/societasromanica/permalink/10154706874250813/
https://www.facebook.com/groups/interlingua.romanica/permalink/2174620869270373/


(dicere), stetit (stare), fuit (essere), posuit (ponere), tenuit (tenere), fecit (facere), traxit 
(trahere), sapuit (sapere), habuit (habere), iit (ire), potuit (potere). Et lo infinitivo dello 
verbo debe terminare in -RE et non in -R. Los articulos definitos debe essere in LO, LOS, 
LA , LAS. La construction de una tabula completa de verbos irregulares et regulares et la 
ampliation della grammatica de Josu manca la syntaxe.” (Thiago Sanctus, en el grup de 
Facebook Interlingua romanica, agost de 2018).  

En juliol de 2018, Thiago afirma que està codificant interlingua romànica:  

“ego teneo una grammatica romanica plus ampla et completa in fase de creation usando 
la base della grammatica simplificata de Josu Lavin et sto componendo un dictionario 
romanico et traducendo lo Novo Testamento della Biblia Sacra. In lo placito de 8 menses 
staran disponibiles ad vos in formato PDF.” (Thiago, en el grup de Facebook Interlingua 
Romanica, juliol de 2018) 

En gener de 2019 Thiago anuncia que està elaborant una gramàtica d’un model de llengua que 
anomena “latino interromanico”: 

“Ista Grammatica que nascevit dellas grammaticas basicas de Josu Lavin et Raymund 
cum alicunas compilationes de illas et additiones de magis regulas et magis exemplos, 
fuit disinveloppata, in illa mancant alicunos capitulos et illa stat quasi in fase de 
conclusione. Illa est plus romanica nella grammatica et plus latina nello lexico cum 
alicunas exceptiones adoptatas pro preimplere paucas lacunas. In quinque septimanas 
ego la disponereo pro vobis in formato pdf. 

Galleco-Portuguese + Hispanico + Italiano + Sardo + Romeno + Francese + Catalano + 
Latino + Interlingua IALA = Latino Interromanico aut Nova Interlingua Romanica.” 
(Thiago Sanctus, en el grup de Facebook Interlingua romanica, gener de 2019).  

La seua base de partida ja no és el neollatí sinó interlingua romànica:  

“Romanica ancora est un infante et desiderat crescere et tornare un adulto, illa somniat 
ganiare alas et volare un die bene alto. Une-te ad nos et vadamos laborare.” (Ibid.) 

 

WIKIPEDIA: Pan-Romance language 
Seguint la idea proposta per Daniel Hollande en el grup de Facebook Interlingua Romanica, 

Raymund Zacharias comença en juliol de 2018 a redactar un article en la Viquipèdia anglesa 

sobre la llengua panllatina (Pan-Romance language), a imitació de l’article ja existent sobre la 

llengua paneslàvica.  

Mesos després, en gener de 2019, per invitació de Raymund, vaig editar fortament la pàgina, 

introduint dades sobre la lingua romana de Stefan George, sobre interlingua romànica, etc. 

Per una altra banda, Daniel introduix una referència al neollatí i a mi en l’article Zonal 

constructed language, dins de la secció Pan-Romance languages.  

 

REFORMA DE LO NEOLATINO 2012 
En novembre de 2016 havia començat a revisar diverses qüestions del model de llengua que 

veníem usant des de 2012. La revisió vingué motivada en part, o accel·lerada, pels interessants 

debats amb Martín, que en eixa època estava escrivint en el seu blog en neollatí i em plantejava 

moltes preguntes, detectava incoherències, feia propostes.  

https://www.facebook.com/groups/interlingua.romanica/permalink/1975640292501766/
https://www.facebook.com/groups/interlingua.romanica/
https://en.wikipedia.org/wiki/User:RayZa/sandbox/Pan-Romance_Language?fbclid=IwAR1EUL29uqyK41BDMXvaQquqLVwC8J-c4S1EhR-X6JGsNAxNoKSumiubXhc
https://en.wikipedia.org/wiki/Pan-Slavic_language?fbclid=IwAR2sb2EgpXmooRDu0jdx75PBKf5WVKlb923HJzpQda5pUnvL6QpycxMGDV4
https://en.wikipedia.org/wiki/Zonal_constructed_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Zonal_constructed_language


“açò d'usar la <i> com a nota palatalitzant és una revel·lació que vaig tindre fa uns 

mesos, inspirada per una pregunta que em va fer fa uns anys en Alemanya ell [Martín]: 

si no es podria escriure <ti> en els préstecs llatins, per a evitar tantes <z>. El diptong /au/ 

era una variant en neollatí des de 2012, però Martín va traure el tema (crec que per tu 

[Francisco]) i ho he revisat.” (Jordi, en el messenger de Facebook, 2/9/18) 

Des de llavors, vaig anar estudiant les qüestiones problemàtiques que anaven sorgint, així com 

altres que ja em rondaven pel cap des de temps abans. Durant un any no vaig introduir canvis 

en el meu ús del neollatí, ja que encara hi havia qüestiones pendents d’estudiar. Però a finals de 

2017 vaig anar introduint algunes modificacions, potser espentat per les ànsies de reforma de 

Martín, que ja estava experimentant amb el plural vocàlic en el seu blog. Això va servir per a 

testar durant un any diversos canvis, alguns dels quals després he retirat. Però potser va 

espantar el públic (v. més avall).  

En agost de 2018 vaig acabar d’estudiar els punts problemàtics i vaig publicar en el Fòro 

Neolatino una proposta de reforma, amb un llarg document que exposa i tracta de justificar els 

canvis. El document, en la versió actual (25/01/19), comença amb la següent introducció:  

“Lo projècto Vía Neolatina publicau en 2012, pòs annos de estudio, una propòsta de modèllo de 
lengua aut estàndarde linguístico “con las caracteristicas communes o mais generales de las 
varietates de romance parlatas per los diversos popolos neolatinos”. Et quello modèllo de lengua 
ha essuto provato/usato oralemente et per escripto durante annos per uno gruppetto de 
personas, principalemente mèmbros de lo projècto (Mòstra de la quantitate de tèxtos producitos 
èst lo Còrpus de tèxtos en neolatino, que summa mais de 125 pàginas et mais de 48.000 paraulas).  

Non obstante, quello documènto de presentatione, titulato Elemèntos essenziales del romance 
neolatino, èra una “pettitta contribuzione [...] al processo de codificazione neolatina”. Et en elle 
una nota indicava que: 

En lo futuro, lo proiecto Via Neolatina espera potere contribuire una opera plus 
completa e correcta de possibiles errores.  

Por mellîorare quella propòsta, Vía Neolatina initiau en 2016 una revisione de qualques aspèctos 
insatisfactòrios de lo modèllo initiale. Uno anno depòs, en decèmbre de 2017, lo documènto 
Principios de desegno de lo romànece neolatino includeva la sequiènte nòta:   

Lo modèllo de lengua usato en la redaczione de lo presènte documènto introducet 
qualques innovaziones, como per exèmplo: práctica → pràctica; havere → avere; 
besogna → besonha; teoria → teoría; complementário → complementario [con 
diptòngo]; canta → cantat; ja, que, sí → jam, qued, sic. Non obstante, questos cambios 
son provisionales: deven èssere ancora confirmatos con los nòvos principios.    

La revisione ha continuato, et lo resultato èst una propòsta de reforma, que presentamos 
sintèticamente quí (la justificatione sèque depòs): 

 (Lat TERRITŌRIUM >) 2012 território  2018 territòrio:  
o En prèstetos ad lo latino, <e, o> tònicas se adaptan con /ɛ, ɔ/ sèmpre, 

independèntemente de la quantiate antica (ĕ/ē, ŏ/ō).  

 (Lat PAUCUM, AUDIRE >) pòco/litt pauco, odire/litt audire  pauco, audire:  
o Lo neolatino consèrva lo diptòngo latino AU.   
o È necessario uno accènto diacrítico por diferentiare causa (objècto, entitate) 

de càusa (motivo).  

 (Lat here VĬDUAM, presta HEREDITARĬUM >) védua, hereditário  vedua [-dwa], hereditario [-ɾjo]:   
o Las sequèntias i/u + vocale aut vocale + i/u forman diptòngo, tanto en formas 

hereditatas quanto en prèstetos. 

 continua, filosofia  continúa, filosofía:  
o Accènto gràfico quando i/u èst tònica et non hi ha diptòngo cresciènte.    

 (Lat FEBRUARIUM >) febrairo/litt febrário  febrario:  



o /ɾj/ + vocale non evòlve (altronón /rj/ + vocale: Lat HORREU > hòrrio). 

 (Lat VIDĔO, HABĔO >) vedo/vejjo, hao/hajjo: 

o En formas verbales con iod, lo neolatino ha una forma heredetata geminata et 
una variante analògica regulare. La forma preferènte èst la regulare.  

 crochare, molhare, asha  crocîare, mollîare, ascîa: 

o Nota generale <h>   

 Nota palatalizzante <î> (crocîare [ʧ], mollîare [ʎʎ], assîa [ʃʃ], altrosí 

fugîa [ʤ], sònnîo [ɲɲ]) 

 et Nota palatalizzante <i> (oratione [ʦj])  

 vs. Nota despalatalizzante <h> (portughese [g], manche [k]). 

 crochare , fuja  crocîare [cɾoʧaɾe], fugîa [fuʤa]: 

o Lo neolatino usa los dígrafos <cî> ed <gî> por representare los sònos [ʧ] ed [ʤ] 

ante las vocales a, o, u. 

 correja, facha, molhare, pigna, asha, plaza, hòie  correggîa, faccîa, mollîare, pinnîa, 

assîa, plattsa, hòjje:  

o La consonante se escrive dople quando se pronuntia dople. 

 collégio, edifício  collègio/collègîo, edificio/edificîo: 

o En las variantes adaptatas de los prèstetos, que non son preferèntes en 

neolatino, se usa la nota palatalizzante <î>. Ex: collègîo [kollɛʤo], edificîo 

[edifiʧo]. 

 (Lat VĪNIA, PŬGNU >) vigna, pogno  vinnîa, pogno/ponnîo:  
o /ɲɲ/ escripto <nnî>;  
o Lat /gn/ non evòlve aut evòlve ad /ɲɲ/ (escripto nnî). 

 (Lat vul MOLLIARE, Lat FĪLIAM, Lat vul COAGLARE, ŎCLU < ŎCULUM >) molhare, filha, coalhare, òclo  
mollîare, fillîa, coaglare/coallîare, òclo/òllîo:  

o /ʎʎ/ escripto <llî>;  
o Lat /gl/, /kl/ non evòlven aut evòlven ad /ʎʎ/ (escriptos llî). 

 (Lat CASĔU, CERASIA, CERVĒSIA, CAMĬSIA >) caiso, cereisa/ceraisa, cerveisa, camisa  casîo, 
cerasîa, cervesîa, camisîa:  

o /sj/ + vocale evòlve ad /ʃ/ 

 (Lat *BASSIARE, *INGROSSIARE >) bassare, engrossare  bassîare, engrossîare:  
o /ssj/ + vocale evòlve ad /ʃʃ/  

 (Lat EXIRE, SĔX >) exire [ss], sèis  exire [ks] / [ss], sèx [ks] / [s] 
o /ks/ (escripto <x>) non evòlve aut evòlve ad /ss/ 

 (Lat ASCĬA, FASCIA >) asha, fasha  assîa, fassîa:  
o /scj/ + vocale evòlve ad /ʃʃ/, escripto <ssî>. 

 (Lat MAIUM, HŎDIE >) maio, hòie  majjo, hòjje:  
o /jj/ (escripto <i> en latino) et /dj/ intervocàlicos evòlven ad /dʤ/ aut /j/, 

escriptos <jj>. 

 (Per bāzār, Àrabo ṣifr > Lat zephĭrum > Ita zero, Lat med organizare >) bazar, zèro, organizare  
bazar, zèro, organizzare: 

o Lo neolatino usa <z> et <zz> por representare los sònos [z] et [zz], presèntes en 
prèstetos de divèrso orígine (frequèntemente grèco). Èst possíbile la variante 
de pronuntiatione [ʣ], [dʣ].   

 fòrza, alzare, admòrzo ([ʦ] / litt [ʣ]), pranzo ([ʦ] / litt [ʣ])  fòrtsa, altsare vs. admòrdzo, 

prandzo 

o Lo neolatino usa los dígrafos <ts> et <dz> por representare los sònos [ʦ] ed [ʣ]. 

 orazione  oratione / oratsione 

o En prèstetos latinos, la frequènte sequèntia sonora [ʦj] pòte èssere 

representata en neolatino regularemente con <tsi> (oratsione, sentèntsia, 

dictsionario) aut conservando la grafía latina (oratione, sentèntia, dictionario). 

La grafía latina èst preferènte.  



 quinto, kilogramma, orazione, zona, havere, sexanta, jorno, maiore   quinto/cuinto, 
kilogramma/chilogramma, oratione/oratsione, zona/dzona, havere/avere, 
sexanta//secsanta/sessanta, jorno//giorno/iorno, majjore//maggiore/maiiore.  

o En qualques casos, lo neolatino òffere doas grafías possíbiles: una etimològica 
et una altra simplificata. Èst preferíbile la grafía etimològica en lo caso de <j, 
qu, x, k, ti, z, h>.  

 sete, en, bocca, con, pena, cèco, tipo, grafia, teatro, còro, retòrica  sete/sìte, en/ĭn, 
bocca/bùcca, con/cŭn, pena/pœna, cèco/cæco, tipo/typo, grafía/graphía, 
teatro/theatro, còro/chòro, retòrica/rhetòrica.   

o Èst preferíbile la grafía simplificata en lo caso de < ì, ĭ, ù, ŭ, œ, æ, y, ph, th, ch, 
rh>. 

 práctica → pràctica:  
o Lo accènto gràfico sopre la vocale a è grave, como sopre las vocales <è, ò>, que 

son altrosí apèrtas.  

 (Lat SPECULUM, SPECULATOR >) espèclo, especulatore  espèclo, speculatore  
o En prèstetos latinos, s- + consonante non presènta la e- protètica de la lengua 

hereditaria. Non obtante, sí èst possíbile la soa pronuntiatione.   

 exténgere, excursione  esténgere, excursione [(k)sk] 
o Qualques gruppos latinos de 3 o 4 consonantes han en los prèstetos neolatinos 

una possíbile pronuntiatione simplificata. En paraulas hereditarias, la única 
pronuntiatione et grafía èst simplificata.  

 advèrbio, administrare  advèrbio/avvèrbio, administrare/amministrare 
o Los derivatos con lo prefixo latino AD- presèntan en neolatino una variante 

assimilata en los casos onde lo latino et la majoriatate de lenguas romànicas 
non assimilan.  

 lacte AC, facto (AC)  lacte (AC), facto (AC) 
o La assimilatione consonàntica de qualques gruppos de doas consonantes èst 

optativa tanto en paraulas hereditarias quanto en prèstetos latinos.  

 pesce [ʃʃ], piscina [ʃʃ]  pesce [sʧ]/pessîe [ʃʃ], piscina [sʧ] 
o La assimilatione recíproca de qualques gruppos èst optativa solamente en 

paraulas hereditarias, onde besonnîa una grafía explícita.  

 altrosí, ja, etc. (con refortsamènto foneticosintàctico / sene RF)  et, aut, ad (con [-d] 
optionale, que se assimila ante consonante) 

o Los lexèmas et, aut, ad /ed, aud, ad/ consèrvan la consonante finale, 
pronunciata [d] ante vocales et assimilata ante consonante. Alternativamente, 
èst possíbile eliminare sèmpre la consonante: [e, au, a].   

 lavar-se; estándar/estándarde; metéssimo  lavare-se/lavar-se; estàndarde/estàndar; 
mesmo/metéssimo 

o Quanto hi ha una forma longa et una altra brève, èst prefferènte la plus 
regulare (lavare-se) malgrado non sèa la majoritaria. Quando la variatione non 
affècta la regularitate, èst prefferíbile la forma majoritaria (mesmo).”  

 

Vaig avisar a Fran, en un missatge privat en el messenger de Facebook:  

“Fa uns dies he publicat en el Fòro Neolatino una proposta de reforma. Resulta en un 
acostament cap als teus postulats, en alguns punts. Si pots, pega-li una miradeta”  

La seua resposta va ser que estava ocupat amb la tesi:  

“però li donaré una miradeta al que has fet perquè segur que aquest acostament és mot 
interesant!” 

No obstant, els seus únics comentaris sigut, de moment, durant eixe xat:  

“Estic mirant la teva proposta ortografica, molt interessant [;] m'agrada que ara vulguis 
diferenciar graficament /ts/ de /dz/ i com pots imaginar, estic completament d'accord en escriure 
-TIONE amb "t"” 



En quant a l’opció d’una ortografía simplificada o etimològica:  

“si es dona l'opció em sembla bé. o sigui, que estic d'accord” 

En quant a l’ús de la nota <h> per a despalatalitzar i <i> per a palatalitzar:  

“doncs m'agrada més que la opció occitana, sens dubta” 

En canvi, és escèptic de cèco/caeco i <jj>: 

“però perquè "caeco"? y poena? [...] ni tan sols el francés els manté” 

“Un problema [que va sorgir durant els debats de Francisco amb Martín] era la necessitat de tenir 
una grafia inequívoca per la yod (/j/), i una graphia diferent de "j" (Z en Sampa) per indicar una 
opció entre dZ / ddZ (Sampa) i yod, i Martin va proposar la "y" per a escriure "hoye" , "mayo" o 
"playa" en lloc de "hojje" , "majjo" o "plajja" (pensa que la grafia jj és massa extranya), i per a 
escriue la inicial en paraules com ara "ya" (< jam). Llavors, la "i" seria la manera inequivoca per 
la yod, i "j" seria una opció entre Z i dZ / ddZ) (uso Sampa no l'alfabet fonètic ) Segons la seva 
proposta, vaig pensar que seria lògic usar <ly> y <ny> en lloc de <lh> i <nh>, perquè el sard sovint 
va consonatitzar la yod de <ni> i <li>: TENEO > *tenio > tengio; FILIUS > filgiu, i les grafies ly i ny 
donarien als sards aquesta opció. 

No, seria "fuya" de "fuyire" i "croça" de "croçare". La grafia jj es tan extranya com ho podria ser 
nni o lli, però ja sabs que per a mi el grau d'extranyesa és secundari perque tota grafia va 
començar sent extranya.” 

 

Martín sí va respondre en el Fòro Neolatino, fent algunes objeccions (per exemple, l’ús dels diacrítics, que 
ell creu que augmenta) i presentant una contraproposta (en un document de 2 pàgines, sense justificació). 
Dos mesos després, el 30/10/18, vaig presentar una versió millorada de la proposta:  

 

“Salve compannîones: 
Gràtias, Martín, per la toa respòsta! 
 
Vos envío una seconda versione, ampliata et mellîorata (espèro!) de la propòsta de 
reforma de lo neolatino 2012.  
 
Ja non èst necessario usare la dièresi en prèstetos como regïone aut edificïo (cuesto èst, 
quando la i sí sòna) perqué hao introducto lo uso de lo circumflèxo î quando èst una 
nota palatalizzante et non sòna: arannîa [ɲɲ], battallîa [ʎʎ], fugîa [ʤ], crocîare [ʧ], fassîa 
[ʃʃ]. Cosí la grafía NON marcata represènta la pronuntiatione non marcata, et la grafía 
marcata <î> se usa quando la léttera have una functione divèrsa de la habituale. La 
ortografía èst plus intuitiva. Et los usuarios romànicos pòten dedúcere qué valore have 
lo circumflèxo perqué sapen que la pronuntiatione de cuessas paraulas èst palatale. 
  
Lo uso de <î> (au <ï> en la prima versione de la propòsta), cèrtamente, augmenta lo 
número de diacríticos en neolatino (altros son <à, è, é, í, ò, ó, ú>). Non obstante, la 
frequèntia de létteras (vocales aut consonantes) modificatas en neolatino èst inferiore 
ad la de las lenguas romànicas:  
  

Neolatino: 3,41 % de los caràcteres de uno tèxto (includèndo <î>).  
Mèdia de las 6 grandes lenguas romànicas: 3,51 % 
(Por: 5,42 %; Rum: 5,39; Fra: 3,34; Cas: 3,34; Cat: 2,57; Ita: 1,00 %) 
 

Con la introductione de la nòva nota palatalizzante <î>, la nota <h> pèrde la functione 
de palatalizzante que altrosí haveva en 2012 (crochare, filho). Acora <h> èst solamente 
una nota despalatalizzante, como en <chi>, <ghi>. Gratias ad cuesso, acora èst possíbile 



inclúdere en lo neolatino la ortografía etimològica (orthographía etymològica), que ante 
impossibilitava la nota <h> (bracho non permetteva choro). Cuesta grafía etimològica 
èst en casos como orthographía, etymología optionale, una variante (non la forma 
principale). Lo motivo de inclúdere-la èst integrare en lo neolatino ad los usuarios que 
aman cuessas florituras, legítimamente.  
 
En la metéssima línea, hao incluso los dopletes sete/sìte, en/ĭn, bocca/bùcca, con/cŭn 
por integrare en lo neolatino una vecla demanda de Francisco, que non vòle 
abbandonare los romances que haven per base uno sistèma vocàlico divèrso de lo 
majoritario (principalemente lo sardo e, partialemente, lo rumèno). Cuesto sí augmenta 
consideràbilemente la frequèntia de diacríticos en neolatino, mais èst uno prettso que 
deverà pacare lo usuario que vòllîa uno neolatino tanto luxoso.   
 
De altra parte, con lo circumflèxo en la nota î, despare en casos como braccîo (variante 
de brattso) la possíbile lectura errònea [brakʧo], que èo non haveva contemplato. 
Gràtias, Martín, per lo aviso! Hao revisato altrosí la questione de las assimilationes 
consonànticas. Acora ja non èst necessario sapere si una paraula èst hereditaria aut non 
por sapere si besonnîa pronuntiare-la con assimilatione consonàntica necessariamente: 
nòcte (ante [tt]) et nocturno (ante [kt / tt]) haven acora, ambodoas, [kt] et [tt]. En plus, 
en altros gruppos consonànticos hao contemplato la possibilitate de pronuntiare-los con 
una reductione: excursione à excursione [(k)sk]. Con cuesto sistèma, lo neolatino íntegra 
una tendèntia de lo romance ad la assimilatione et simplificatione consonànticas 
(initiata ja en latino, per exèmplo en lo prefixo ad-!) sene abbandonare los romances 
que non assimilan en paraulas hereditarias et attendèndo ad los moltos romances que 
non assimilan en paraulas prestatas.  
 
En quanto a <jj> (hòjje, majjo < Lat. hodie, maiu), comprèndo que non te placîa, Martín. 
Èst altrosí por mi extràneo. Existe la possibilitate de substituire-la por <ggî> aut <i> en la 
ortografía simplificata. Mais <jj> have avantagges: èst una grafía unitaria, que permette 
las doas pronuntiationes ([dʤ] et [j] –con [j] símplice, credo que doble non exsiste en 
romance–); et, fronte a <ggî>, èst plus etimològica. En plus, combina bène con la <j> 
símplice en casos projècto que mentionas, que have altrosí tanto la pronuntiatione [j] 
quanto [ʤ] en romance. De altra parte, concòrdo que potemos usare <i> en casos como 
papaia. 
 
Pènsa que èst inevitàbile que lo neolatino introduca qualques innovationes. Cata 
ortografía romànica ha “inventato” la manaria de gestionare las soas necessitates. Nós, 
en neolatino, havemos altros problemas, et fòrse èst inevitàbile usare qualque grafía 
insòlita fino ad acora. Cuesto applica tanto a <jj> quanto a <î>.  
 
Dicto cuesto, èst altrosí possíbile redúcere uno pauco la frequèntia de <jj>: en lo sufixo  -
agge/-ajjo, presènte en gallicismos (avantagge, garagge, viagge, villagge, etc.), 
potemos priorizzare la variante -gge, plus pròxima ad lo originale (de facto, fòrse 
potemos elimiare la variante –ajjo, con –o como èst típico de los substantivos 
masculinos, perqué havèndo cònto de la quantitate de substantivos masculinos con –e, 
como sole, la regularizzatione que appòrta la forma –ajjo resulta en uno benefício 
limiato, fòrse nullo). Potemos evitare <jj> altrosí en qualques formas verbales, gratias 
ad las variantes regularizzatas (ja desveloppatas por qualques romances). Per exèmplo: 

Lat VIDĔO, HABĔO > vejjo/vedo, hajjo/hao.  
 
Hao revisato, altrosí, la questione de la refortsamènto foneticosintàctico. Los romances 
con consonantes doples (como lo neolatino) han reducto lo número de lèxemas que 



finivan per consonante en latino et que provòcan RF en romance (lo resultato èst divèrso 
en cata romance; en sardo, ja solamente son 5); et en italiano, tres de cuestos 5 lexèmas 
de lo sardo, los plus frequèntes (et, aut, ad) consèrvan (optionalemente) la consonante 
ante vocale. Gratias ad cuesto, pènso que lo neolatino pòte havere /ed, aud, ad/ con 
assimilatione ante consonantes. Cuesto èst plus símplice, ja non èst RF, solamente 
assimilatione. En plus, nos permette recuperare las grafías etimològicas et, aut, ad, que 
pènso que són conoscutas et ajjutan ad identificare cuessas frequèntes paraulas (e, au, 
a haven uno còrpo sonoro et gràfico mínimo, fòrse confuso). 
 
Finalemente, te placerà sapere, Martín, que hao revisato lo caso de metéssimo/mesmo 
et altras paraulas con una variante longa et una brève. Hao visto que cuessos cassos se 
dividen en tres gruppos. Et en lo gruppo de metéssimo/mesmo, la forma plus beneficiosa 
èst la brève. Donque, mesmo ;) 
 
En conjuncto, credo que con cuesta reforma, lo neolatino èst plus símplice, have una 
ortografía plus intuitiva et íntegra usuarios plus divèrsos, con plus prefferèntias. 
 
Espèro los vòstros commentarios.” 

 

CONTRAPROPÒSTA DE MARTÍN 
 
En el marc del debat sobre la meua proposta de reforma, hi ha un moment de tensió entre 
Martín i jo.  
 

“Salve, Martín:  
En la toa rèplica insistes que non appòrto argumèntos por non acceptare la toa propòsta:  
 

1. “non mi respondes per ché mellios <nnî> ca <ny>” 
2. “Fuja, croçare e fasça sont exemple a chi non te has referito.” 
3. “non has explicato per ché un hispanofawlante non deve fácere la distintzione 

entre "ya" e "justo"” 
4. “Non has explicato alsí non per ché li occidentali non pòssont pronunciare la 

<c> ca /ts/” 
5. “Non te has referito alla pronuncia /di/ de grisoni-lui, che ha "viadi"” 
6. “Non mi has respòsto en oltra sopre la t acquá. 

 
Non obstante, tu non appòrtas sufficièntes argumèntos por non acceptare la mèa 
propòsta, facta anterioremente! 
 
En agosto vos hao presentato una propòsta de reforma, con una justificatione en PDF, 
securamente insuficiènte, mais longa, molto longa. Días pòs, en septèmbre, has 
respòsto con lo sequènte anàlisi, brevíssimo: “Cello che en generale encòntro 
problemático èst la altíssima necessitate de diacrítica, che non vedo che haya diminuito 
con la toa nuova propòsta (mi paret al contrario che hat augmentato en frequentzia e 
varietate!).”. En base ad cuessa crítica, ad continuatione la toa “respòsta ad acquesta 
propòsta èst una contrapropòsta” (altrosí en PDF, de doas pàginas et sene una 
argumentatione que la justifiche).  
  
Èo te hao replicato, mais non ad la toa propòsta, mais ad la crítica sopre la que se basa. 
Et, con la adaptatione de uno tèxto ad lo modèllo de lengua propòsto per mi, hao 
mostrato que non hi ha uno augmènto en la frequèntia de los diacríticos. Cuesto, por 



mi, ja face innecessaria la contrapropòsta, que non se basa en altras críticas. 
(Posterioremente, como sapes, hao comparato la frequèntia de los diacríticos en las 
lenguas romànicas et hao comprovato que la mèa reforma resultaría en uno modèllo de 
lengua con menos diacríticos que la mèdia romànica!).  
  
Fòrse èst conveniènte que faccîa uno clarimènto metodològico. Lo nòstro (en Vía 
Neolatina) ponto de partita èst lo modèllo de lengua que publicai en 2012, pòs annos de 
lavoro intenso con la ajjuta de Bruno, Alexis et Daniel. Qualonque propòsta de cambio 
facto en lo marco de cuesto projècto deve argumentare per qué sería mellîore que la 
optione de 2012. Naturalemente, qualonque contrapropòsta deve argumentare per qué 
sería mellîore que lo modèllo de 2012 et altrosí per qué sería mellîore que la proposta 
contestata. Si non, havemos uno diàlogo de sordos: cata uno presènta la soa propòsta 
sene attèndere la propòsta de lo altro! 
 
Per exèmplo, lo anno passato tu has facto en lo too blog una propòsta por inclúdere en 
lo neolatino lo plurale vocàlico et la declinatione rumèna. Bène. Èo hao 
contraargumentato extensamente, en lo mèo blog, ad favore de lo modèllo de 2012. Et 
lo hao facto applicando una metodología de codificatione que publicai lo anno passato, 
imperfècta mais molto elaborata. La respòsta toa et de Francisco fou messagges en 
Facebook! Amicos, en Facebook et en WhatsApp non se pòte fàcere scièntia! La sciència 
besonnîa mètodo. Et lo mètodo besonnîa órdene, sistematicitate.  
 
Resumièndo: Martín, si vòles que analizze la toa contrapropòsta, analizza tu la mèa 
propòsta, con órdene et sistematicitate.  
 
Dicto questo, devo dícere que por mi los intercambios con vós et altros èst sèmpre molto 
positivo, vèramente  
 
Cordialemente, 
Giòrgio.” (Jordi. 31/10/18. Fòro Neolatino) 

 
Martín va responde reconeixent que calia més disciplina en la discussió. Però la bona qüestió és que no 
ha escrit més sobre la meua proposta.  

 

APPLICANDO LA NÒVA METODOLOGÍA 
 
Un any abans, en desembre de 2017, Martín havia provat la metodologia que jo proposava per 
a la codifiació del neollatí:  
 
“Finalemente haio facto lo exercizio que mi ha recommandato Jordi. Ecco la távola con los 
resultatos de comparare usando la lista de critèrii AU vs. OU vs. Ò en paravlas patrimoniales. Li 
ponti positivi son marcati con un +, li negativi con un –. Fòrse hi han plus critèria que se puoten 
nomenare per cata opzione. Qué pontos haio oblidato?” (4/12/17, Fòro Neolatino) 
 
L’anàlisi no m’havia paregut adequat. Per desgràcia, jo no li havia respost. Un any més tard, 
Martín es queixava, amb raó:  
 

“has ratzone en che ti hayo enviato argumente per differenti medie e che acquesto 
puote creare caos. Tractarayo de èssere mais ordenatu en ello futuro (èo admiro 
veramente lo ton órdene!). En ello passato infortunatamente non hayo havuto 
necessariamente successo applicando la toa metodologïa de discussione e le toe criterie 
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de codificatzione per-al debatto. Rewarda per favore cortamente la respòsta che mi has 
dato al análisi che hayo fahto sopre AU vs. OU vs. Ò (messadjo de dicèmbre del anno 
passato acquí).” (Martín, 5/11/18) 

 
Per això, vaig enviar el meu anàlisi sobre la qüestió de AU, OU, Ò, que divergia del seu. I la 
divergència era per a ell mostra que la metodologia no funcionava. Jo li vaig respondre:  
 

“Dices que: 
“La tawla che has fahto demònstra cella mea sospehta de che ill análisis, ed ende li 
resultati, dependont de chiene faça ell análisi. 
Mi paret improbábile un altro análisis de altrei persone che arribet ad un resultato como 
le túu ou le mèu. Non mi paret in oltre un buon símptoma che ambi análisi sïant tanto 
differenti.”  
Cèrtamente, sería mellîore si independèntemente havessemos arripato ad los mesmos 
resultatos. Non obstante, èo credo que cuesto non "demònstrat" (como ímplicas) que 
la metodología èst essentialemente deficiènte. Fòrse mònstra solamente que: 

 Necessitamos corrègere errores. En lo commentario de lo too anàlisi èo hao 
errato, quanto mínimo, doas veces: 

o Me hao mostrato de accòrdo con que AU et OU son regulares (evitan la 
alternantia de ò/o) mais en lo caso de Ò/O te hao indicato que "se tracta 
de lo critèrio de difficultate (la alternantia ò/o sí èst regulare)". En 
realitate, se tracta de lo critèrio de facilitate/non difficultate en totos 
los casos.  

o Me hao mostrato de accòrdo con que OU cumple lo critèrio de non 
difficultate (evita lo diacrítico de Ò/O) mais en lo caso de AU te hao 
indicato que "se tracta de lo critèrio de economía, non de difficultate". 
En realitate, se tracta de lo critèrio de economía en totos los casos.  

 Necessitamos plus pràctica en lo uso de cuesta metodología. Tu, credo, la has 
usata per la prima vece quí, por estudiare AU/OU/Ò. Fòrse cuesso èxplica 
qualques errores que has commesso: 

o Has analisato qualques critèrios en totas las variantes mais altros 
solamente en uno critèrio. Per exèmplo, has analisato en totas las 
variantes los critèrios de facilitate/non difficultate, maioritate et 
regularitate. En cambio, has analisato solamente en qualque(s) 
variante(s) los critèrios de englobatione, confusione, traditione, forma 
mèjja, coherèntia et precisione. Donque, en lo too anàlisi quellos 
critèrios han havuto uno peso de 2 (la distàntica entre -1 et +1) mèntre 
questos han havuto uno peso de 1. Questo affècta ad los resultatos.  

o En lo anàlisi de AU has marcato “-Confuso” (perqué non ditingue 
causa/càusa, etc.) mais non has marcato “+Facilitate” (malgrado èssere, 
como OU, “pronunciábile per totos los romanòfonos”, como 
recognosces) adducèndo que “la difficoltate arriba en lo significante”: 
donque has penalizzato AU doas veces per lo mesmo motivo (la 
confusione de causa/càusa, etc.).  

 Necessitamos explicare mellîore la metodología. En lo documènto Princípios de 
desegno, la lista de critèrios appòrta acora quasi solo exèmplos.    

o Manca una definitione de cata critèrio. Acora, solo lo critèrio de 
prestígio include una mínima indicatione: "Formas estàndarde de las 
lenguas romànicas nationales [por. cas. cat. fra. ita. et rum.] et lo latino 
(vs. altras formas romànicas et latinas)". Las definitiones nos ajjutaràn 
ad compréndere mellîore los divèrsos critèrios; et nos ajjutaran, altrosí, 
ad distínguere-los, ad evitare confussiones. Per exèmplo, tu havevas 
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confoso lo critèrio de concisione/economía et lo critèrio de non 
difficultate.  

o Et en lo too anàlisi has applicato lo critèrio de precisione ad la 
distinctione fonètica entre paraulas hereditarias et paraulas prestatas. 
Mais non èxplicas per qué aut por qué sería benefitioso distínguere las 
paraulas hereditarias de los prèstetos. Non tota distinctione deve èssere 
valorata automàticamente como uno beneficio! Solo quando la 
distinctione appòrte uno beneficio. Fòrse manca indicare, en lo 
Princípios de desegno, que cueste critèrio èst aplicàbile solamente 
quando la distinctione èst beneficiosa. Et convène revisare si altros 
critèrios besonnîan altrosí cuesta precisione. 

o En plus, besonnîa explicitare ad qué àreas de la lengua àpplica cata 
critèrio (escriptura, sònos, morfología, sintaxi, lèxico, etc.). Ja hao 
provato de inclúdere en los Princípios de desegno exèmplos de divèrso 
tipo. En lo critèrio de forma englobante, hi ha exèmplos de sònos 
(vocales, consonantes, accènto), morfología et lèxico. Manca uno 
exèmplo de sintaxi et fòrse lo motivo èst que lo critèrio de forma 
englobante non èst applicàbile ad cuessa àrea de la lengua. Donque, si 
confirmamos cuesta limitatione, serà conveniènte explicitare-la et, cosí, 
evitare que lo usuario appliche lo critèrio onde non deve.  

 Necessitamos considerare plus datos. Per exèmplo, èo solamente havía 
detectato la collisione de causa (entitate)/càusa (motivo). Besonnîa considerare 
altrosí altros casos que tu has detectato (gratias per la observatione!): tauro 
(animale)/tauro (signo zodiacale); audito (del verbo auditare)/audito (òrgano de 
lo còrpo). [Plus en basso tractarai cuesta questione] 

Questos 4 pontos causan que divèrsas personas faccîan anàlisis divèrsos. Donque, ante 
de conclúdere que la metodología besonnîa modificationes, necessitamos 
explicare/comprèndere-la mellîore, practicare-la plus, corrègere errores factos en los 
anàlisis et inclúdere-hi plus datos.  
Et cuesto èst uno lavoro collectivo. La scièntia avantsa gràtias ad las apportationes de 
múltiples investigatores, que detectan limitationes/errores en los estudios precedèntes 
et pròvan de mellîorare apportare mellîoras. Lo cognoscimènto scientífico non èst LA 
VERITATE absoluta et immutàbile, mais una approximatione provisionale. Dicto de una 
altra manaria: uno cognoscimènto aut uno mètodo scièntíficos non sont ascientíficos 
quando se descopere limitationes en ellos et son substituitos; continuan essèndo 
scientíficos, mais versiones superatas, non actuales.  
De la mesma manaria, la metodología scientífica està en constante revisione et mellîora. 
Mais, como hao mostrato, lo problema non èst necessariamente la metodología 
sèmpre. Non devemos confondere los pomos et las peras.” (Jordi. 5/12/18 Fòro 
Neolatino) 

 
 
 

SOPRE LOS PRINCIPIOS DE FRANCISCO 
 

Ja un any abans li havia demanat a Francisco que es mirara el meu Principios de desegno:  

“Estic acabant un document on expose els principis de codificació del neollatí. Seria 
convenient que, quan tingues temps, l'estudies i faces propostes de millora. Continue 
pensant que mentres no acordem uns principis la collaboració és poc viable. Es com 
jugar a un joc on cada jugador té les seues propies regles, hahaha.” (16/12/17) 
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I en aquell moment, ell va considerar que:  

“Entenc, estic d'accord, sense uns principis consensuats, la divergéncia és inevitable.” 

No obstant, no es va produir eixe comentari de millora.  

En octubre de 2018 vaig insistir. Francisco i jo vam tindre una conversa (en el messenger de 
Facebook) sobre el treball en equip i els principis de codificació (sobretot els objectius i la 
metodologia).  

“Recordes que et vaig enviar en 2015 un anàlisi del teu projecte? [...] jo veig que per a 
poder treballar junts primer hem de tindre clar que compartim objectiu i després 

acordar la metodologia. Si no, és impossible!  

Objectius i metodologia són clau. Si no, estem fent dues coses diferents. És com si 
cadascú estigués jugant a un joc diferent. Evidentment no podriem jugar junts!” 
(21/10/18) 

La seua resposta fon:  

“no sé que dir-te, am el Martin no ha semblat tan complicat, simplement he estat anant 
punt per punt, hem estat examinant les opcions i idespres hem estat acordantt quines 
eren les millors opcions. tot molt fluit [;] tot allo que menciones influeix, però es 
porttractat mentres s'examinen els punts i les opcions” 

“treballar junts seria anar punt per punt [...] És el que vaig fer amb el martin, ell feia una 
pregunta per email, jo responia per email, jo feia una pergunta, ell reponia, i despres es 
tomava una decisio sempore per email.” 

“jo et diria que sóc una persona racional, i amb una ment cientifica, però també intuitiva 
que creu a vegades és millor deixar les coses fluir per a veure com es desenvolupen per 
si mateixes, perquè a vegades quan es tracta de controlar-les amb esquemes a priori, es 
pot bloquejar el proces que volem desenvolupar. També crec que el tot és més que la 
suma de les parts. Amb tot això vol dir que que comprenc les raons per proposar certs 
"requisits" i "posicionaments" abans de posar-se a treballar amb algú, però precisament 
aquest requisits poden ser la causa que bloquegi aquest posible proces de treball amb 
algú. Sens dubte, crec que certs "posicionaments teorics" són indispensables, però a 
vegades massa teoria pot bloquejar la pràctica, i potser si ú es posa a treballar amb altre 
simplement amb la ment oberta sense cumplir alguns requisits a priori, es pot tenir una 
sorpresa com la sorpresa que jo vaig tenir quan vaig començar a treballar amb el Martin. 
[...] Jo al Martin li vaig dir, i em sembla que a tu també, que jo no vull tenir la "meva" 
versió del neolatino.” (22/10/18) 

En canvi, per a mi:  

“Doncs si anem punt per punt, jo crec que el primer punt és, com en tot projecte, establir 
quin és l'objectiu.” 

“Quan tingues temps, potser seria convenient que elaborares un document exposant els 
teus objectius i la metodologia. Una cosa com els Principios de dissegno, que vaig 
publicar fa ara quasi un any. Tota investigació científica requerix una metodologia, no?” 

 

OBJECTIVOS 
 

Vaig traure el tema dels objectius: 



“Benvolgut Francisco, he estat revisant el document que et vaig enviar ahir [Principios 
de desegno de lo romance neolatino], i potser el punt on ja agafem distints camins és en 
el dels OBJECTIVOS DE CODIFICAZIONE (pàg. 17), que és un clau, determinant. Els 
objectius de la meua codificació es basen en el que Xavier Lamuela (un important teòric 
de la codificació) anomena "metacriteris" de la codificació. 

Allà hi dic: "La codificazione de lo proiècto Vía Neolatina avet como objectivo 
desveloppare scientíficamente uno modèllo linguístico latino/romànico, auxiliare ed 
nòvo caracterizato per los sequèntes tractos:  

• Màximo potenziale de acceptazione  

• Màximo valore communicativo." 

Potser, en el teu cas, l'objectiu és codificar un model caracteritzat pel un màxim valor 
d'integració de la varietat romànica. 

No és això el que més et capfica? D'això es desprén, crec, la declinació biscasual, etc. En 
canvi, la declinació per a mi és problemàtica perquè afectaria l'acceptació i 
l'intel·ligibilitat del model. 

Et pose un altre exemple, que ja et vaig mencionar ahir. Les es i os obertes integren la 
diversitat romànica, cosa que a mi (com a tu) m'agrada, i molt. Però requerixen diacrítics, 
que desagraden als potencials usuaris i, per tant, posen en perill l'acceptació del model. 
A més, les es i os obertes són poc rendibles comunicativament. De fet, podem dir que 
sense elles el neollatí és igual de comprensible. Per tant, potser cal renunciar a eixes 
vocals, encara que siga en l'escriptura. I clar que a mi em dol això, i molt! Però si el model 
no és acceptable pel públic, tot este treball nostre no serveix per a res!” 

La seua resposta:  

“l'objectiu no és anar a la lluna o posar en orbita un satellit , és veritat que es pot 
cocretar molt més l'objectiu, i es deu fer., però crec que ja está bastant clar.” 

Jo vaig insistir:  

“Al meu entendre hi ha dos tipus d'objectius. Els objectius de la planificació lingüística i 
els objectius de la codificació. Si meres el document que t'he enviat, en la pàgina 15, 
estan els objectius de la planificació lingüística. [...] 

1. [Codificare (desveloppare) uno modèllo linguístico latino/romànico nòvo 
scientíficamente. 

2. Propónere lo modèllo por la communicatione panlatina et europèa. 

3. Consequire la acceptatione de lo modèllo como referènte panlatino.  

4. Desveloppare mètodos de intercomprehensione et accommodatione en base 
ad cuesse referènte commune.] 

O siga, no es tracta de codificar solament sinó de codificar amb l'objectiu que els parlants 
accepten el model com a referent. Això és determinant perquè determinarà els 
objectius de la codificació, que s'establixen després.” 

Francisco es va mostrar d’acord amb els objectius de la planificació (“com podria oposar-me a 
això?”), i jo vaig continuar:  

“Passem ara al punt 4.2, on s'exposen els objectius de la codificació? 

Els objectius de codificació són importants perquè d'ells dependran els criteris que 
seguirem a l'hora de triar o rebutjar formes. Per exemple, no és el mateix que els 



objectius de codificació siguen els que tinc jo que si l'objectiu és codificar un model de 
llengua que integre al màxim la varietat romànica. [...] 

Si l'objectiu és desenvolupar un model de llengua romànic amb el que el món llatí es 
comunique (de veres, no potencialment), llavors la capacitat del neollatí per a integrar 
la variació romànica només és rellevant en la mesura que ajuda a aconseguir aquell 
objectiu primer. Es a dir, si la integració de variants és un obstacle a la comunicabilitat i 
a l'acceptació del model, és contraproduent. 

Jo tinc molt clar que l'objectiu no és que el neollatí integre tota la variació, o el màxim 
de variació, no. L'objectiu és que el model de llengua panromànic siga acceptat i usat. 
[...] 

Hui he estat parlant amb l'autor de l'interromano, una interessant proposta semblant al 
que fem nosaltres, però amb un altre objectiu, ben curiós. La llengua està dissenyada 
amb l'objectiu de servir de pont per a l'aprenentatge de les llengües romàniques. És com 
una eina didàctica. Doncs bé, amb eixe objectiu de planificació, els objectius de 
codificació són uns altres als del neollatí. Ell no necessita que l'interromano siga acceptat 
com a referent. Només necessita que siga útil per a aprendre les llengües romàniques. I 
gràcies a això, qüestions com l'ortografia perden dramatisme.” 

No obstant, Francisco es mostrava reaci a fixar els objectius de la codificació:  

“penso que en un treball en equip hauries de ser felxible en aquest punt [;] es a dir, 
sense definir massa el grau de depdendencia entre els objectius i els criteris [,] Per 
permetre un marge de "negociació" de posibilitats [...] penso que si insisteixes en tot 
aixo abans de posar-te a treballar en equip, bloquejaras tot treball en equip. i et dic aixo 
sense oposar-me als criteris que menciones, sempre que siguin una guia i no una 
imposició metodologica” 

I jo:  

“Però no veig per què no podem definir els objectiu de la codificació. Sense això clar, no 
ens posarem mai d'acord amb els criteris, perquè depenen dels objectius. [...] Ara no 
tinc ací l'obra on Lamuela tracta dels objectiu de la codificació. Si no t'ho passaria. Seria 
interessant saber quin és el teu objectiu de codificació.” 

Segons ell, el seu objectiu de codificació:  

“es el mateix que'l teu, la diferencia es el grau de dependencia d'aquest objectiu amb 
els criteris de codificacio” 

Vaig traure un exemple, el de nòcte/nòhte. A l’hora de triar entre una forma o l’altra, Francisco 
digué que “en punts com quest jo soc molt flexible”, perquè les dos formes són englobants 
(“representatives”), si bé nòcte presenta “un element "arcaic"”. En canvi, per a mi:  

“Doncs no crec que siga igual nòhte que nòcte. La primera té, per a començar, una 
seqúència gràfica estranya. I sonora. Com a resultat, crec que seria menys comprensible 
que nòcte, i menys acceptable (per estranya). A més, nòcte ve reforçat per nocturn, de 
manera que els usauris, fins i tot si no tenen cap noció de llatí, podrien relacionar nòcte 
i nocturno. Com veus, la reacció del potencial usuari per a mi és importantíssim. Són els 
objectius de la codificació. [...] Per a tu, lingüista, nòhte pot ser molt normal. Però la gent 
corrent dirà: això tan lleig què és, d'on ha eixit!” 

Ell feu una afirmació que jo no acabí de comprendre:  

“la linguistica nomes es una guia, estem actuant com codificadors, no? [...] trio nòhte 
com un codificador que es guia per la linguistica, no com linguista” 



Considera que la codificació no és una activitat científica? 

En qualsevol cas, aquest passatge d’un xat mostra quina és la seua prioritat (el reburatllat és 
meu):  

“JORDI: O siga, el neollatí funciona: em va entendre un públic romànic variat [...] 

FRANCISCO: Funciona quan es sap més d'una llengua romànica, suposo, i l'absència 

d'algú de romanès et va venir molt bé , encara suposo que algú que hagi estudiat 
romanès també ha estudiat una altra llengua romànica. [...] 

JORDI: Això mateix he pensat jo. Que els romanesos tindrien més problemes. Algun dia 
hauríem de fer una prova per a "mesurar" la comprensibilitat i l'acceptació en parlants 
de les diverses llengües romàniques. 

FRANCISCO: Jo diria que no caldrien moltes proves. Tenint en compte que el neollatí és, 
parlant de manera simplificada, "un italià (tardo)latinitzat", les persones que millor el 
comprendrien espontàniament serien aquelles que parlessin / entenguessin l'italià 
estándard, i en menor mesura, el castellà (bueno, i el llatí clàssic potser ;-)), i aquelles 
que no comprendrien gaire serien les que només parlessin / entenguessin francès o 
romanès (però seria difìcil trovar algú que parlés o entengués el romanès i que no 
estigués també familiaritzat amb l'italià, encara que sigui una mica) Però per a mi la 
qüestió de la "comprensió espontània" és secundària respecte a la representació.” (xat 
de Facebook, 4 i 5/6/17) 

 

METODOLOGÍA 
 

En quant a la metodologia, li vaig dir:  

“en ciència no podem inventar la roda. Ens hem de basar en el que els nostres 
predecessors han fet. I resulta que encara que la lingüística no ha desenvolupat gaire la 
metodologia de la codficiació, sí que s'han fet ja passes endavant. I això és el que jo 
expose en el punt 4.1. No partim de zero. Hem d'aprofitar el que s'ha fet abans. I 
precisament els meus objectius de codificació són exactament els de Xavier Lamuela, 
que ha codificat el friülà i ha participat en la codifiació de l'occità. 

Em dóna la impressió que tu treballes intuïtivament, sense haver consultat la teoria de 
la codificació (poca o molta) que ja existix. A tu t'interessa la bibliografia de lingüística 
històrica i comparada. Però l'altra, la bibliografia sobre codificació, també és igualment 
important, si no més. Això és un comentari que ja et vaig fer en 2015.” 

Ell va respondre:  

“bueno, en ciencia sovint hi ha molts camins, i jo em baso en la codificacio de Aasen del 
nynorsk, pero no me tanco a altres codificacions.” 

I jo:  

“Clar, no hi ha necessàriament una metodologia. Hi ha múltiples propostes teòriques i 
metodològiques en les ciències. Però abans de treballar hem d'estudiar les teories i 
metodologies que existixen i mirar si ens valen, perquè nosaltres necessitem establir un 
objectius clars i definir una metodologia per a tirar endavant la nostra investigació. Crec 
jo, vaja. [...] 

També reconec que com la teoria i la metodologia de la codificació han rebut poca 
atenció per part de la ciència lingüística, ens veiem obligats a obrir camí, i a 



desenvolupar-ho nosaltres mateixos. I crec que ja et vaig dir que últimament, amb 
martín, he avançat molt gràcies a l'enfocament inductiu. 

Per tant, en part ens veiem obligats a anar definint la metodologia alhora que anem ja 
treballant.” 

Ell em va replicar: 

“no treballo tan intutitvament i insisteixo en que amb el Martin vaig desenvolupar 
alguns criteris estables de metodologia de treball” 

“Repecte a la metodologia penso que amb la practica Martin i jo vam arrivar a algunes 
directrius” 

I jo:  

“Doncs quan pugues estaria molt bé, MOLT BÉ, que m'ho enviares.” 

Però encara no m’ho ha enviat, tampoc Martín.  

 
Alguns aspectes de la metodologia de Francisco es poden extraure d’estos comentaris (les 
marques són meues):  
 

“I sobre eslau, l'unic projecte era l'interslau / Medžuslovjanski? Que et sembla? El vas 
examinar abans o durant el congrès? A mi em feia una mica de por que 
metodològicament estiguessi més proper d'Interlingua que del panromanic, però he vist 
que la flexió nominal sembla la del proto-eslau: té 12 declinacions (4 de la masculina, 6 
de la femenina i 2 de la neutra) i cada declinació te 7 casos, de manera que jo diria que, 
al menys pel que fa la flexió nominal, el criteri ha sigut el que jo dic "etimòlogic-
representatiu" (diferent del que dic "pragmàtic-quantitatiu"), suposo que basat en el 
proto-eslau, però hauria de mirar això millor més endavant.” (Messenger de Facebook, 
3/6/17) 
 
“JORDI: I no penses que és estrany que l'estàndard de tot el romanç depenga de 
circumstàncies particulars de la història de cada paraula en una única llengua romànica? 
Escriuríem architècto però anacrònico? 
FRANCISCO: No, al contrari, em sembla molt normal, perquè contemplo la Romania - 
totes les varietats linguistiques de la Romania, des de les mès minoritáries fins a les mes 
majoritáries - com un conjunts de "casos particulars" que cal articular. De manera que 
tot depénd de casos particulars, la unica diferéncia és que alguns casos particulars son 
majoritaris (com a macroinnovacions i microinnovacions) i altres casos particulars son 
minoritaris (com a microretencions, perquè les microinnovacions se haurien de excloure 
a menys que fossin estrictament necessáries) Qué és lo contrari de un "cas particular"? 
Un cas "general"? Des del meu punt de vista, un cas general seria una cas particular 
"majoritari" (o sigui, una macroretenció o una macroinnovació), però les 
microretencions també compten. Jo escriuria també "anachrónicu", tenint aquí la CH + 
consonant como una microretenció gráphica grecolatina que es conserva en francés. 
Peró si la paraula "anachronique no existés en francés em semblaria perfectament 
nornal tenir "architectu" i "anacrónicu" si en romanés no hi hagués una variante amb 
"h" de "anachrónicu".” (Xat de Faceboo, 17/12/2017) 
 
“penso que el criteri d'extrany és tan subjectiu com el de facil [...] per a mi el subjunctiu 
del francés es molt simple però segurament a un angloparlant no li sembla tan simple” 
 



“Jo solo diferenciaria entre paraules com òs / i ós si hi ha una diferencia de significat. 
Sense aquesta diferencia, jo insistiria en una equiparació entre vocals obertes i diptongs, 
i no marcar el rest de vocals obertes, deixant que cadascú les pronuncii com vulgui.” 
(Messenger de Facebook, 22/10/18) 
 

 

FUNCTIONA? 
 
També li vaig preguntar si és capaç d’usar oralment el model de llengua que proposa, amb totes 
les seues complicacions (declinació, etc.):  

“Francisco, una pregunteta. Creus que series capaç de parlar en el teu model 
panromànic? Seria una bona prova intentar-ho amb Martín. Què em dius? [...] el meu 
director de tesi, que ha estudiat els criteris de codificació del català (i és ara acadèmic 
del'Acadèmia Valenciana de la Llengua), opina que un ha de ser capaç d'usar oralment 
un forma si vol que siga estàndard. I em pregunte si el teu model de llengua és 
practicable. [...] En coses com la declinació, la posició de l'article (davant i darrere) 
m'imagine que serà difícil usar el model oralment, de manera espontània.” 

I digué:  

“Suposo que podria intentar-ho” 

 
 

CORSO DE CONVERSATIONE INITIALE (A1) 
A petició d’algun(s) seguidor(s) de la  pàgina web en Facebook, en octubre de 2018 comence un 

curs de neollatí, de nivell A1. És una adaptació dels materials que tinc per als meus cursos de 

català.   

 

ESCÒLA NEOLATINA 
En octubre de 2018 vaig crear un grup en Facebook, amb el nom Escòla Neolatina, ja que alguns 

seguidors de la pàgina web en Facebook es mostraven interessats en aprendre la llengua. La 

descripció del grup és la següent: 

BENVENIT@S ad la ESCÒLA NEOLATINA, uno lòco onde potetes apprendere et practicare 

lo romance neolatino interactuando con altros usuarios. 

Lo neolatino èst uno modèllo de romance commune et, en lo mesmo tèmpo, plurale que 

permette ad lo usuario communicare-se en toto lo Mondo Latino aut Neolatino 

adaptando-se ad los soos interèsses et necessitates. 

Lo modèllo de lengua està essèndo desveloppato per lo projècto Vía Neolatina 

(www.neolatino.eu).  

Gratias per lo vòstro interèsse!  

En gener de 2019 vaig crear el grup de Telegram associat, Escòla Neolatina, on participa un 
primer grup d’estudiants. No obstant, el grup inclou alguns partidaris d’un model de llengua 
llatinitzant.  

 

https://www.facebook.com/groups/186554228887107/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.neolatino.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rS3U08hG5n7rabyqBBRnKJjv7npwne0r4ugypIDum7GexkqMEYqEcoDs&h=AT2ogOu_5Ziro0YiUOD0h-OygoHKIU-H3rLlqnF3o4r_7HqP06MdK-7HcZiQt-AVONrpiQ8xXFLDHohpNuuBNDMKKPsvh4kHpZ2EO_g7ZyNNsMFV0X-NT4lKnjpIedzQII-vYCrtMsvU3d-Ny_8A-vXqA6IVjagkyic
https://t.me/joinchat/J3GsHhaquEk9snRgnJF8fQ


NEOLATINO DE FRANCISCO EN LOS ANNOS 90 
 

A finals de 2018, Franc escaneja i ens envia a Martín i a mi el seu primer esbós de neollatí. El va 
elaborar a “mediados o finales de los 90”. Uns mesos abans, m’havia dit que era “al final dels 
90, potser el 99 o el 98” (xat el dia 15/10/18). Anteriorment també m’havia mencionat eixos 
anys: “vaig començar a treballar en el panromànic all final dels 90, no m'en recordo de l'any 
exacte, potser el 98 o el 99” (xat el 23/8/17). Incloïa un sistema de declinació amb dos casos, i 
un vocalisme conservador. Ací una mostra:  

 

 

 

2019 
 

MICHELE PALMIOTTA 
En gener de 2019, el linguistica italià Michele Palmiotta es posa en contacte amb el projecte Vía 
Neolatina. Havia estat, anteriorment, treballant en un projecte de romanització de l’interlingua 
(IALA).  

Actualment està aprenent neollatí i escrivint un article sobre ell en el seu blog sobre llengües 
minoritàries/minoritzades i construïdes Langualogue.  

Espere que siga l’inici d’una fructífera col·laboració, ja que el projecte Vía Neolatina necessita 
linguistes de les diverses comunitats lingüístiques romàniques, també la italiana.  

 

ENGLISH AFTER BREXIT 
En gener de 2019, escric un article en anglés per a presentar el projecte davant d’Europa.  

https://langualogue.wordpress.com/

