
EXPRESSIONS LLATINES 
(LLATÍ 2 SEGON TRIMESTRE 2017-18)

1. Expressions d’àmbit general amb sentit adverbial modal.

ad hoc   “per a aquest propòsit”. Aplicat a una solució proposada per a un cas específic. Ex.: Per a aquest
tràmit, hi ha un imprès ad hoc.

ad nauseam   S’utilitza per indicar la repetició d’una acció o idea fins a l’avorriment, l’enuig o el fàstic. Ex.:
Aquest assumpte s’ha debatut ad nauseam.

bis   Per segona vegada, indicant que una cosa està repetida. Ex.: El número 7 bis. En un concert, en una
representació, etc., repetició d’una peça o d’un fragment a demanda del públic. Ex.: Ha merescut els
honors del bis.

ex aequo   “en igualtat de mèrits”.  Es fa servir  en concursos,  competicions o proves, especialment de
caràcter esportiu, per a indicar que dos o més concursants han acabat empatats. Ex.: Premi ex aequo.

in albis   “en blanc”. Ex.: Espero que no us quedeu in albis en l’examen de selectivitat.

in crescendo   “creixent”. Augment gradual de la intensitat dels sons. 

in extenso   “en amplada”,  “en durada”.  Extensament,  en la seva totalitat,  amb tots el  detalls.  Ex.:  El
portaveu del govern va explicar in extenso totes les mesures aprovades pels ministres.

in mente   “en el pensament”. S’utilitza per referir-se a aquelles idees o accions que no s’han realitzat, però
que es té intenció de dur-les a terme. Ex.: Tinc tres projecte in mente.

lato sensu    “en sentit ampli”.  S’oposa a stricto sensu.

motu proprio   “per propi impuls”, per voluntat pròpia, per pròpia iniciativa, espontàniament.

nolens volens   “no volent, volent”. S’utilitza per indicar allò que s’ha de fer inevitablement tant si agrada
com si no, tant si es fa de manera voluntària com si es fa a la força. Ex.: El govern ha decidit,  nolens
volens, apujar els impostos aquest any.

sic   “així”. Es fa servir en textos escrits per indicar que la paraula o frase reproduïda és literal, encara que
sigui o pugui semblar incorrecta. Normalment s’escriu entre parèntesis abans o després d’allò a què fa
referència. Ex.: 1. El professor de català va dir: “Si no estudieu, allavontes (sic) no aprovareu. 2. El
govern va dir que mai apujaria l’IVA (sic) i a l’endemà de la declaració el va apujar. 

stricto sensu   “en sentit estricte”, estrictament, en sentit propi. Ex.: Una revolta no és, stricto sensu, una
revolució. 

2. Expressions usades principalment en l'àmbit jurídic.

de facto De fet i no de dret (oposat a de iure). Ex.: El govern dels revoltats era reconegut de facto.
de iure De dret, tant si és de fet (de facto) com si no. Ex.: El govern legalment constituït continuava sent 

reconegut de iure.
dura lex, sed lex “la llei és dura, però és la llei”. Expressa la idea que cal complir les lleis per difícils i dures 

que semblin.
ignorantia legis non excusat “el desconeixement de la llei no disculpa”. Indica que no es pot al·legar el 

desconeixement de la llei per evitar complir-la o per rebutjar una sanció o pena.
in dubio, pro reo “En cas de dubte, a favor de l’acusat”. Principi jurídic.
pacta sunt seruanda “els pactes s’han de complir”. Principi bàsic del Dret que expressa que tot acord s’ha 

de complir en la seva totalitat per les parts d’acord amb allò que s’ha pactat.
patria potestas o pàtria potestat Dret que el ciutadà romà tenia sobre els seus fills; obligació que tenen els

pares actualment de vetllar pels fills durant la seva minoria d’edat.
persona non grata “persona no benvinguda”. Aplicat a un diplomàtic o una altra persona rebutjada per un 

govern o una altra institució. Ex.: La Universitat Autònoma de Barcelona va declarar l’Aznar persona 
non grata.

sub iudice “sota el jutge”. Aplicat a l’assumpte que es troba en mans del jutge pendent de resolució judicial. 
Ex.: Mentre el cas estigui sub iudice, no podeu parlar-ne amb els periodistes.



3. Expressions usades principalment en l'àmbit mèdic.

coitus interruptus “coit  interromput”.  Mètode contraceptiu  que consisteix  a interrompre l’acte sexual i  
efectuar l’home una ejaculació extravaginal.

delirium tremens “deliri  tremolós”.  Psicosi  tòxica  associada  a  l’alcoholisme crònic,  caracteritzada  per  
terribles al·lucinacions i tremolors.

in vitro – in vivo “en el vidre – en viu”. Locució emprada a l’expressió “fecundació  in vitro” (fecundació  
realitzada  fora  del  si  matern)  o  “experiment  in vitro”  (experiment  realitzat  en  una  proveta  de  
laboratori);  locució  emprada a l’expressió  “experiment  in vivo”  (experimentació  feta  dintre  d’un  
organisme viu com per exemple, les fetes amb animals).

placebo “plauré”. Fals medicament que no té cap efecte físic i que pretén donar al pacient la impressió que 
està medicat.

rigor mortis “rigidesa de la mort”. Rigidesa que presenta un cadàver al poc de morir.

4. Expressions usades principalment en els àmbits socioeconòmic i polític.

curriculum vitae o  currículum  “la  carrera  de  la  vida”.  Conjunt  de  les  dades  personals  i  els  mèrits  
acadèmics i professionals d’una persona que sol·licita un lloc de treball, una plaça, l’obtenció d’un 
premi, etc.

dèficit “falta”. Allò que manca perquè els ingressos pugin tant com les despeses, perquè la quantitat d’una 
mercaderia  abasti  al  consum,  perquè  el  valor  de  les  exportacions  pugi  tant  com  el  de  les  
importacions, etc. Ex.: El dèficit d’un pressupost. Quantitat que indica el valor en què una xifra, una 
taxa, un percentatge, etc., és més petit que un altre considerat normal. Ex.: Dèficit de vitamina A.

per capita “per caps”. Expressió utilitzada, sobretot, en la locució renda per capita: renda que resulta de 
dividir la renda nacional pel nombre d’habitants. Ex.: La renda per capita d’Espanya és de 30.000 €.

prorrata / prorrateig [pro rata parte] “segons la part calculada”. Significa ‘proporcionalment’ i es fa servir 
per a indicar la part que li correspon a cadascú d’una quantitat global. Ex.: 1. En Joan no té paga 
extra al mes de juny perquè li paguen cada mes la prorrata corresponent. 2. La 3comunitat de veïns 
ha decidit pagar l’ascensor seguint un prorrateig i els pisos més alts n’hauran de pagar més.

ràtio “càlcul, proporció”. Nombre d’alumnes per cada classe o grup. Índex que relaciona, per quocient, dos 
elements o magnituds, referents a una mateixa empresa o a unitats econòmiques distintes per a llur 
comparació.

referèndum “allò que s’ha de consultar”. Votació directa del poble per a aprovar o no una decisió política 
d’especial transcendència.

superàvit “ha sobrat”. Excés dels ingressos sobre les despeses.


