
EXPRESSIONS LLATINES 
(LLATÍ 2 TERCER TRIMESTRE 2017-18)

1. Expressions d’origen religiós que s'usen en àmbits generals.

INRI  Acrònim de l’expressió Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesús de Nazaret, rei dels jueus),
que figurava a la creu de Jesucrist com a burla. Com a mot comú, inri s’aplica a allò que
constitueix un afront, un escarni. Ex.: Per a més inri, li van treure els pantalons.

mea culpa “per  culpa  meva”.  Serveix  per  reconèixer  un  error.  Ex.:  Abans  de  dimitir  el  
president va entonar un mea culpa.

peccata minuta “faltes petites”. Error o falta de poca importància.
per saecula saeculorum “pels segles dels segles”, per sempre.
rèquiem “repòs, descans”. missa de rèquiem Missa de difunts, composició musical.
RIP Acrònim de l’expressió requiescat in pace “que reposi en pau”. Es col·loca a les esqueles 

mortuòries, a les làpides sepulcrals o després del nom d’un difunt.
urbi et orbi “per a la ciutat i per al món”. S’utilitza en alguns decrets de les congregacions
romanes o en les benediccions solemnes del Papa per a indicar que s’adrecen no solament a la
ciutat de Roma, d’on el papa és bisbe, sinó a tot el món catòlic.

2. Expressions referides generalment a l'àmbit universitari.

cum laude “amb lloança, amb elogi”. Màxima qualificació en una tesi: excel·lent cum laude.
honoris causa “per honor”. S’utilitza en l’expressió “doctor  honoris causa”. Persona que ha
rebut el més alt grau acadèmic a títol d’honor, per la fama o els mèrits que acredita.

3. Expressions usades per referir-se a tòpics literaris.

aurea mediocritas “moderació  d’or”.  El  terme mitjà  ideal,  el  punt  just  òptim entre  els  
extrems, tot defugint els excessos. 

beatus ille “feliç  aquell”.  Elogi  de  la  vida  tranquil·la  del  camp,  allunyada del  bullici,  les  
ambicions i els maldecaps de la vida urbana.

captatio benevolentiae “captació  de  la benevolència”.  Recurs  retòric  per guanyar-se  la  
predisposició del públic en una aparició, un discurs, una entrevista, etc.

carpe diem “aprofita el dia”. L’expressió designa el tòpic literari que, davant la fugacitat de la 
vida, invita a gaudir del present sense preocupar-se de l’endemà. 

4. Aforismes i expressions proverbials.

ad kalendas Graecas “per les calendes gregues”. Amb aquesta expressió August es referia 
als creditors morosos que no pagarien mai, ja que les calendes eren el primer dia de 
cada mes en el calendari romà i, per tant, els grecs no feien servir aquest sistema. Seria
equivalent,  doncs,  a  la  nostra  expressió  ‘la  setmana dels  tres  dijous’,  que tampoc  
existeix.

alea iacta est “el dau ha estat tirat”. Dit per Juli Cèsar en travessar el riu Rubicó i entrar a 
Itàlia amb l’exèrcit en contra de la llei romana. Serveix per indicar que s’ha pres una 
decisió arriscada, de la qual no es pot tornar enrere.

audaces fortuna iuvat “la fortuna ajuda els valents”. Frase de Virgili (Eneida, 10, 284) que 
expressa  la  idea que s’han d’afrontar  amb valor  els  obstacles  i  problemes que es  
presentin per aconseguir allò que es vol. Igualment indica la idea de prendre la iniciativa
i arriscar-se per a tenir sort.

cum grano salis “amb un gra de sal”.  Es fa servir  per referir-se a quelcom que no cal  
prendre’s molt seriosament o com una veritat literal, sinó que abans s’ha d’analitzar per
a contrastar-la adequadament. Es pot traduir com “amb precaució, amb reserva, amb 
incredulitat”. Ex.: Tot i que els polítics corruptes ens representen, hem de seguir el seu 
exemple cum grano salis.



de gustibus non est disputandum “no cal barallar-se pels gustos”. Expressió equivalent a la
castellana “sobre gustos  no hay nada escrito”.  Indica la inutilitat  de  discutir  sobre  
quelcom tan subjectiu com els gustos personals. Ex.: Com que no ens posarem d’acord, 
que cadascú mengi el que vulgui perquè de gustibus non est disputandum.

errare humanum est “equivocar-se és humà”.
facta, non uerba “fets, no paraules”. Indica que no només cal parlar, sinó actuar.
intelligenti pauca “per a l’intel·ligent, poques (coses o paraules)”. Expressa que a la persona 

intel·ligent  li  cal  poca  informació  per  a  entendre  una  determinada  situació  o  que  
comprèn les coses de seguida. Es fa servir quan no es vol ser explícit en una qüestió i es
parla  amb mitges paraules.  Ex.:  Sé que imagines el  que ara no et  puc dir  perquè  
intelligenti pauca.

mens sana in corpore sano “una ment sana en un cos sa”. Actualment es fa servir per  
significar que, per gaudir d’una bona salut mental, cal mantenir un cos sa.

nihil novi sub sole “res de nou sota el sol”. Expressa la idea que tot es repeteix, és cíclic, o 
que un determinat fet no aporta res de nou a l’experiència. Ex.: Actualment estem  
patint una crisi com la del 1929, i és que nihil novi sub sole.

non plus ultra “no més enllà”. Segons la tradició, aquesta expressió figurava inscrita en les 
llegendàries columnes d’Hèrcules, que aquest heroi va posar a l’estret de Gibraltar per 
indicar els confins del món. Actualment s’utilitza en el sentit que una cosa ha arribat a la
seva perfecció.

veni, vidi, vici “he arribat, he vist, he vençut”. Paraules que Juli Cèsar va dir al Senat per  
comunicar la seva ràpida victòria sobre Fàrnaces II. Es fa servir per expressar la rapidesa
i la facilitat amb què s’ha realitzat una empresa.

verba volant, scripta manent “les paraules volen, els escrits queden”. Expressa la fugacitat 
de les paraules, que se les emporta el vent, enfront de la permanència de les coses  
escrites.

5. Altres expressions d’ús general.

cf.  (confer)  “compara”.  Es  fa  servir  com  a  abreviatura  en  un  text  per  recomanar  una  
comparació amb una altra cosat.  Ex.: La gran explosió (cf.  Big Bang) va ocórrer fa  
milions d’anys.

etcètera “i la resta” (escrit abreujadament ‘etc.’).
i.e. (id est) “això és”, és a dir.
idem Igual, la mateixa cosa; mot amb què, en les enumeracions, citacions, etc., s’evita la  

repetició d’un mot, d’una frase (escrit abreujadament íd.).
in situ “en el lloc”. Allò que es fa o es troba en el mateix lloc. Ex.: L’alumne es va amagar al 

lavabo per no anar a classe, però el van trobar in situ.
inter nos “entre nosaltres”, confidencialment.
per se “per si mateix”. Ex.: És un home que aprèn per se.
post scriptum “després de l’escrit”. Fórmula (abreviada P.S.) per afegir alguna cosa en una 

carta després de la firma.
sui generis “del seu propi gènere”. Especial, particular, fet a la seva. Ex.: Tractava aquells  

afers d’una manera molt sui generis.
viceversa “a la inversa”. Invertint l’ordre de dos termes, al contrari. Ex.: Ens van fer traslladar 

tots els llibres de la banda esquerra a la dreta, i viceversa.
vid. /  V. (vide) “mira”. Abreviatura que serveix per a indicar al lector que ha de consultar  

alguna cosa relacionada amb el que s’està dient. Ex.: En el meu anterior llibre La crisi 
econòmica ja vaig parlar sobre la crisi econòmica actual (vid. p. 123).


