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Les llengües no són pas compartiments estancs, sinó que 
existeix un comerç entre elles. Així, bo i parlant o escri-
vint en una llengua, es fan citacions d’una altra, és a dir, 

s’empren mots, locucions o frases pertanyents a un altre sis-
tema lingüístic. Doncs bé, cal que, aquestes citacions, siguin 
correctes, és a dir, corresponguin exactament a la forma origi-
nal. Per desgràcia, això no sempre passa, sobretot quan, entre 
nosaltres, hom cita del llatí, llengua molt citada –no endebades 
va ser la principal llengua de cultura durant segles i, a més, és 
la nostra llengua mare– però avui poc estudiada, o de l’italià, 
llengua aparentment fàcil però que presenta alguns esculls. 

Per això creiem oportú de publicar tota una colla d’exem-
ples de citacions incorrectes d’altres llengües, dins textos 
en català; també hi incloem textos en castellà, ja que, per 
una banda, ens serveixen per al mateix objectiu i, per l’altra, 
han estat produïts majoritàriament a Catalunya i, per tant, 
estan relacionats, velis nolis, amb la nostra cultura autòctona; 
a més, així es demostra que el defecte que estudiem no és 
exclusiu dels escrits en català. Naturalment, els agrupem per 
llengües, amb el següent ordre (segons el nombre d’exemples 
que tenim recollits): llatí, italià, francès, alemany, anglès, 
castellà, grec, portuguès. 

Dins cada llengua, donem els exemples per ordre de reco-
pilació a l’atzar de les nostres lectures o de les nostres tasques 
de correcció, però ajuntant els que es refereixen al mateix 
error i també els que es troben en una mateixa obra. Prime-
rament posem, entre cometes, la frase tal com l’hem trobada, 
subratllant-hi el mot o mots erronis i, de passada, també altres 
defectes (o fins i tot opcions, al nostre entendre, discutibles) 
que hi hàgim detectat. Després oferim, en cursiva –excepte 
si, abans, el mot o mots ja hi anaven– i generalment en forma 
abreujada, la frase correcta i, si cal, alguna explicació; en 
alguns casos especials, ens limitem a oferir l’explicació.

Al final de tot el treball hi posem una breu conclusió. 
Reconeixem que aquest article resulta llarg, certament, però 
aquesta llargada es compensa amb el seu caràcter curiós, 
innovador i, probablement, sense precedents. De fet, creiem 
que serà més útil del que pot semblar a primera vista. Amb 
aquesta esperança l’oferim als lectors de Llengua Nacional. 

A) Citacions incorrectes del llatí
Heus ací, per començar, tot un seguit d’exemples amb cita-

cions llatines errònies, incloent-hi traduccions o interpretaci-
ons del llatí equivocades. Val a dir que, de cara a evitar tals 
errors, és útil de consultar repertoris de llatinismes, algun 
diccionari o gramàtica d’aquesta llengua, alguna persona 
experta en filologia clàssica o, fins i tot, fer alguna cerca per 

internet. Veureu que molts errors són per desconeixença de 
les declinacions llatines, de les regles de la concordança, de 
l’ortografia, etc. Pel que fa a l’ortografia llatina, advertim que 
els diftongs æ i œ poden escriure’s, per comoditat tipogràfica, 
ae i oe respectivament, com també que la i consonàntica pot 
escriure’s, seguint una llarga tradició, en la forma j. Vegem, 
doncs, els nombrosos exemples anunciats:

1)  «Quan aconseguiran [els bisbes catalans] neutralitzar 
també els eclesiàstics espanyols de l’entorn del papa que 
impedeixen que aquest usi el català en les seves benedic-
cions Urbi et orbe?» (Llengua Nacional, maig 1995, p. 14) 
> ... Urbi et orbi (el nom subratllat ha d’anar en datiu) / «La 
demanda de bisbes catalans és una de les tres reivindica-
cions que sempre s’han formulat a la Santa Seu. Les altres 
dues són la utilització del català en la benedicció urbi et 
orbe i l’establiment d’una Conferència Episcopal Cata-
lana» (Avui, 11-6-2001, p. 16) > ... orbi ...

2)  «Sólo votó el 56 por ciento. La izquierda casi no hizo cam-
paña. En Roma, el “panis et circensis” apuntaba al césar. 
Ahora el amo del circo se llama Silvio Berlusconi» (La Van-
guardia, 14-6-1995, p. 27; resposta a la pregunta «¿Cómo 
explica que Berlusconi haya ganado el referéndum sobre la 
televisión?») > ... panem et circenses ... (aquests dos noms 
han d’anar en acusatiu) / «Pero toda esa pornografía es, a su 
vez, un juego de niños al lado de la pornografía verdadera-
mente necesaria, la que inunda los telediarios y los especia-
les informativos y va mucho más allá del opio del “panem et 
circensem”» (La Vang., 4-8-2003) > ... circenses ... (aquest 
nom ha d’anar en plural) / «I ja l’August Neró, que cremava 
ciutats però no pas festes, tenia una claca de 500 persones a 
càrrec de les arques imperials, que li asseguraven l’èxit del 
panes et circenses» (Avui, 31-5-2007, p. 2) > ... panem ... 
(aquest nom ha d’anar en singular).

3)  «Vam ser creats per Déu a la seva imatge, destinats a 
gaudir de la seva amistat. Som capax Dei, tenim fam de 
Déu» (Documents d’Església, 15-11-1998, p. 610) > ... a 
imatge seva ... Tothom és capax Dei ... (quant a la pri-
mera esmena, cf. el nostre manual Observacions críti-
ques i pràctiques sobre el català d’avui, vol. I, pp. 14-15; 
quant a la segona, com que l’adj. capax va en singular, cal 
posar-li un subjecte, amb el qual concordi, també en sin-
gular, com ara tothom). 

4)  «La fermesa, la raó, el tacte, i també la sort no mancaven 
al rei, jove, que fou ben rebut a Osca. Prou expressa el 
proverbi llatí que la fortuna ajuda els joves (“fortuna audat 
juves”)» (P. Català Roca, Històries d’En Jaume, rei con-
queridor, Barcelona 1999, p. 20) > ... “audentes fortuna 
iuvat” (o bé “audaces fortuna iuvat”).

Citacions incorrectes 
d’altres llengües
Josep Ruaix i Vinyet
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5)  «Silvestre II condujo su breve papado con suma discreción. 
Llegó a Roma en el momento de máximo desprestigio de la 
institución (el “Seculum obscurum”), cuando papas y anti-
papas se sucedían a voluntad de los patricios romanos» (La 
Vang., 29-3-1999) > ... Saeculum ...

6)  «Ni siquiera parece haber alternativa viable en las filas de 
los “miles gloriossus” de las fuerzas armadas ...» (La Vang., 
19-4-1999, p. 13; a més d’una falta d’ortografia dins l’ex-
pressió llatina, aquesta no concorda en nombre amb el con-
text) > ... en las filas de cada “miles gloriosus” ... (o bé: ... 
en las filas de quien quiere ser un “miles gloriosus” ...).

7)  «De fet, fóra imprudent parlar, ara per ara, de la sociolin-
güística com una ciència social estricto sensu» (AA. VV., 
Política i planificació lingüístiques, Alzira 1997, p. 12) > 
... stricto ... / «L’estandardització strictu censo és, segons 
aquest plantejament, el procés d’internalització entre els 
parlants de normes lingüístiques supradialectals ...» (IEC, 
Jornades de la SF del IEC a Lleida, Barcelona-Lleida 
1992, p. 17) > ... stricto sensu ... / «Són els següents: la 
normativa, la llengua literària in strictu censo i la llengua 
estàndard ...» (ib., p. 39) > ... la llengua literària stricto 
sensu ... / «No creiem que Hisenda se senti violada strictu 
sensu ni que sigui un menor d’edat el responsable de l’em-
presa, ni es pot considerar lleu la quantitat presumptament 
defraudada ...» (Regió 7, 14-7-2001, p. 22) > ... stricto ... / 
«El terme dietari designa estricto sensu el conjunt de docu-
ments que descriuen els esdeveniments més notables de les 
eixides d’Alcover, tant filològiques com formatives» (M.P. 
Perea, Els dietaris de les eixides filològiques de Mossèn 
Alcover, Manacor 2001, p. 13) > ... stricto ... / «Evident-
ment, la idea de novel·la com a poema en prosa resulta prou 
significativa i es distancia de manera contundent del rea-
lisme strictu censo» (C. Arnau, Compromís i escriptura, 
Barcelona 2003, p. 55) > ... stricto sensu.

8)  «ad majorem Ordinis S. Francisci gloriae» (redacció d’un 
alumne de teologia) > ... gloriam.

9)  «Tot plegat, pecata minuta per a ell, que al cap de pocs 
mesos es comprava, com vaig saber més tard, un automò-
bil d’alta cilindrada nou de trinca» (A. Alcoberro, Retrat 
de Carme en penombra, Terrassa-Barcelona 1989, p. 163) 
> ... peccata ... / «Això són pecatta minuta, però pecatta» 
(carta d’un alumne de Vèrtex, any 2002) > ... peccata 
... peccata / «Tot plegat, pecata minuta, perquè la sen-
tència ha deixat clar que la sobirania del Parlament de 
Catalunya és de pa sucat amb oli i que l’Estatut està supe-
ditat a la voluntat de l’Estat i subjecte als seus requeri-
ments» (Regió 7, 19-8-2010, p. 19) > ... peccata ... 

10)  «Verdaguer comença el poema descrivint-nos in media res 
el salvament de Colom, nàufrag d’una nau genovesa, prop 
de Gibraltar» (J. Verdaguer, Antologia poètica, Barcelona 
1999, p. 30) > ... medias ... / «Canigó, que situa l’acció pels 
volts de l’any mil, comença també in media res, quan Gen-
til, que torna de cacera amb el seu pare Tallaferro i el seu 
oncle Guifre, és investit cavaller» (ib., p. 32) > ... medias ...

11)  «Polvum eris, diu la lletania del dimecres sant. Ets pols i 
pols et tornaràs» (Regió 7, 29-12-1999, p. 21) > Pulvis es, 
diu l’expressió del Dimecres de Cendra ... / «Olvídate de 
ese miércoles / y del in pulvis reverteris» (AA. VV., Lírica 

española de hoy, Madrid 1978, p. 99) > ... in pulverem 
reverteris (la frase sencera és: Memento, homo, quia pul-
vis es et in pulverem reverteris, que significa: «Recorda’t, 
home, que ets pols i a la pols tornaràs»; notem que no és 
cap lletania ni es recita per Setmana Santa).

12)  «También en Roma se rendía culto a la Matris Deum» (La 
Vang., 10-12-1999, p. 25) > ... Mater Dei.

13)  «... que si volem la pau ens hem d’armar fins al capdamunt 
(aquest és el sentit del si vis pax, para bellum) ...» (Regió 7, 
24-5-2000, p. 20) > ... pacem ...

14)  «El congrés socialista ... Quatre anys “horribilis”» (Avui, 
19-7-2000, p. 15; es fa ressò de la frase annus horribilis 
pronunciada per la reina d’Anglaterra Isabel II) > ... “hor-
ribiles” (com que es refereix a un nom en plural, l’adjec-
tiu també ha d’anar en plural) / «“Allium horribilis”.– La 
reina d’Anglaterra ha tornat a fer el ridícul. Abans de la 
recent visita oficial a Itàlia va advertir que durant tot el 
viatge no pensava provar els espaguetis ni res que por-
tés all» (Regió 7, 4-11-2000, revista, p. 18) > ... horribile 
... tastar ... (com que es refereix a un substantiu neutre, 
l’adjectiu ha de ser també del gènere neutre) / «No podía 
sospechar Manuel Fraga, cuando decidió no cumplir su 
promesa y presentarse a las anteriores elecciones, las de 
octubre de 2001, que la legislatura que volvería a ganar se 
convertiría en una pesadilla. Y lo fue, no un annus horri-
bilis, sino toda una legislatura, un tempus horribilis» (La 
Vang., 24-4-2005, p. 24) > ... horribile (també ací l’adjec-
tiu ha de ser de gènere neutre, com el subst. tempus).

15)  «Com ja deien els clàssics, si és important el ius conditus, 
ho és encara més el ius condendus» (Serra d’Or, juliol-
agost 2000, p. 9) > ... conditum ... condendum.

16)  «Semblava que ... el govern popular quedaria amb les mans 
lliures per aplicar el ius suum quique tribuere» (Avui, 13-9-
2000, p. 2) > ... per a aplicar el ius suum cuique tribuere.

17)  «És com si haguéssim tornat al Concili de Trento, segle 
XVI, i tornés a ser vigent la sentència “Extra ecclesia 
nulla salus”, és a dir, “Fora de l’Església no hi ha sal-
vació”» (Avui, 14-9-2000, p. 4) > ... ecclesiam ... / «Paul 
Feyerabend, antic deixeble de Karl Popper, als anys 
setanta, en el seu Contra el mètode i després de Adéu a 
la raó, desmuntava de manera descarnada aquesta santa 
aliança entre Estat i Ciència, i denunciava l’“extra scien-
cia nulla salus” –paròdia del “fora l’Església no hi ha sal-
vació”– que se n’havia derivat» (Avui, 9-6-2006, p. 26) 
> ... scientiam ... / «Quod deest in sciencia, suppletur in 
trompetis, dice una broma en latín macarrónico. Es decir: 
cuando flojea la ciencia, se recurre a la estridencia» (La 
Vang., 8-11-2004, p. 26) > ... scientia ...

18)  «Va ser Pius IX, el Papa ara beatificat, qui, el 1854, amb 
la butlla Inefabilis Deus, va definir la Immaculada com a 
dogma de fe ...» (Avui, 8-12-2000, p. 3) > Va ser Pius IX, 
el papa ara beatificat, qui, en 1854, amb la butlla Inef-
fabilis Deus ...

19)  « Nulla esthetica sine ethica, va dir en una ocasió decisiva 
Josep Maria Valverde» (Quaderns de Pastoral, oct.-des. 
2000, p. 59) > ... aesthetica ... / «El cèlebre axioma clàssic 
nulla aestetica sine etica és evidentment llegible en sentit 
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invers ...» (Avui, 10-3-2006, p. 22) > ... nulla aesthetica 
sine ethica ...

20)  «També va anunciar [el sacerdot valencià Joan Piris] que 
el seu lema per al mandat episcopal a Menorca, un cop 
sigui ordenat pel nunci apostòlic, Manuel Monteiro de 
Castro, serà Ut vidam haveant (Perquè tingueu vida) ...» 
(Avui, 2-3-2001, p. 24) > ... Ut vitam habeant (Perquè tin-
guin vida).

21)  «Allí [Víctor Balaguer] trabó amistad con Mistral, el 
futuro premio Nobel, que era el “primum inter pares” de 
estos poetas [los “felibres” o trovadores modernos]» (La 
Vang., 25-4-2001, p. 23) > ... primus ... / «Si vas a Bilbilis 
(Calataiud) pregunta per en Marcial, de ben segur que no 
se’n recorda ja ni cristo d’ell, però ha estat un number one, 
un primum inter pares entre els poetes clàssics llatins, i va 
ser detestat i temut en els seus temps per causa de la seva 
ploma viperina» (Avui, 30-10-2003, supl. «Cultura», p. VI) 
> Si vas a Bílbilis (Calataiud) pregunta per Marcial; de 
ben segur que no se’n recorda ja ni Cristo, d’ell, però ha 
estat un number one, un primus inter pares ... (noteu que 
hi hem fet diverses esmenes).

22)  «... la Guàrdia Civil, dos bisbats, la Policia Nacional, 
l’ONCE, el ministeri de Defensa, Médicos Mundi, Mans 
Unides, els cantants Del Río...» (Avui, 2-8-2001, p. 3) > ... 
Medicus ... 

23)  «Va traduir i versionar al català les grans obres coral-simfò-
niques, com ara el Un rèquiem alemany, de Brahms, Jeph té, 
de Carissimi, Judes Macabaeus, de Händel, o el Cant de 
Joia de la Novena Simfonia de Beethoven, etc.» (Avui, 
5-9-2001, p. 16) > Va traduir i adaptar al català les grans 
obres coral-simfòniques, com ara Un rèquiem alemany, 
de Brahms, Jephté, de Carissimi, Judas Macca baeus (o 
Macha baeus) ... (observeu les diferents esmenes).

24)  «Semblant desviacionisme conceptual va esdevenir, ja 
entrats els anys 80, crux escandalorum per a una part de 
la sociolingüística catalana» (AA. VV., Ideologia i con-
flicte lingüístic, p. 21) > ... ja entrats els anys vuitanta, 
crux scandalorum ... / «Donat que el consensum erudi-
torum torna a fer-se evident, haurem de concloure que ...» 
(ib., p. 223) > ... consensus ... 

25)  «... tal com interpreta sant Ambròs: On hi ha Crist, hi ha la 
vida, hi ha el regne (Ubi Christus, ibi vitam, ibi regnum)» 
(Missa Dominical, 2001 (13) 8) > ... vita ...

26)  «El seu ideal de justícia social era la doctrina social de 
l’Església, començant per la Rerum novarum de Lleó 
XIII i acabant per la Quadragessimo anno de Pius XI 
...» (J. Giró, El catalanisme del Dr. Carles Cardó, Valls 
2001, p. 30) > ... Quadragesimo ...

27)  «El present prospectiu (o praesens pro futurum) equival 
temporalment a un futur» (d’una gramàtica, abans de ser 
corregida) > ... futuro ...

28)  «Són només quatre fulls però valen per cent. L’equip d’El 
Pregó (Casimir Martí, Josep M. Totosaus, Joan Llopis, 
Jesús Huguet, Ramon M. Nogués et alibi) s’esforça per 
mantenir-nos informats dels fets més rellevants de l’Esglé-
sia catalana» (Avui, 13-1-2002) > ... L’equip de El Pregó ... 
et alii ... (sobre la primera correcció, vegeu el nostre manual 

Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui, 
vol. II, pp. 9-11) / «Badia i Margarit et alia siguen soste-
niendo la teoría de la fortaleza y debilidad simultáneas 
del catalán ...» (La Vang., 18-6-2003, supl.) > ... et alii ... 
/ «Les emissions de paper moneda durant la guerra civil, 
per Sebastià Datzira i Soler et altri (d’un original, abans de 
ser corregit) > ... et alii.

29)  «Fragment de ceràmica sigilata que era present en totes 
les cases de l’època / El nom de sigilata prové del segell 
que moltes de les peces porten a la part inferior i que és la 
signatura del ceramista» (peus de fotografia de la rev. Cul-
tura, Valls, des. 2001, pp. 6-7, referent a les excavacions en 
una antiga viŀla romana) > ... sigillata ... sigillata ...

30)  «Sense saber com, em vaig veure immers en el Con-
cili Vaticà II, al qual vaig poder contribuir activament, 
sobretot en les Constitucions Gaudium et spes i Dignita-
tis humane, i vaig tenir ocasió de ...» (Avui, 24-1-2002, 
p. 4) > ... humanae ... / «El magisteri universal quedà 
molt tocat d’ençà que Pau VI donà a conèixer l’encíclica 
Humane Vitae» (AA. VV., Sense renúncies, Barcelona 
2005, p. 138) > ... Humanae ...

31)  «Seguint les directrius donades fa quinze anys per Joan 
Pau II en el document Pastores dabo bovis, s’han de tenir 
en compte cinc dimensions: la humana, la intel·lectual, 
l’espiritual, la comunitària i la pastoral» (Presència, 22-3-
2002, p. 38) > ... vobis ...

32)  «No sé quants doctorats té, vostè, ¿potser un grapat? 
Recordi, Sr. Miró, aquella llatinada: “Quod natura non dat, 
Salamanca non prestat”» (Avui, 23-3-2002, p. 4) > ... Sal-
mantica ... praestat / «S’atribueix a Fray Luis de León la 
sentència “Lo que natura non dat, Salamanca non presta”, 
que en català es podria traduir com “d’allà on no n’hi ha, 
no en pot rajar”» (Regió 7, 24-7-2002, p. 21) > ... “Quod 
natura non dat, Salmantica non praestat” ... / «Sala-
manca “non da”.– La Comissió de la Dignitat va tornar de 
Salamanca amb les mans buides ...» (Regió 7, 16-10-2002, 
p. 17) > ... “non dat” ... (al·lusió a la dita Quod natura non 
dat, Salmantica non praestat).

33)  «Homer i el Dante són de torrentada, no ho és tant Vir-
gili, no hi arriba ni mica l’Araucana d’Ercilla, i escau a 
Camoens. M’hi torno, en aquests poetes hi val més la follia 
torrencial que la perfecció mètrica, que fins algun cop 
s’adorm en Homer. “Aliquando dormit Homerus”» (Avui, 
24-3-2002, p. 26) > ... Aliquando bonus dormitat Home-
rus (o bé Quandoque bonus dormitat Homerus).

34)  «Sorneguer, Batllori va agrair que li haguessin preparat 
“un funeral de luxe in corpore et mente presente”» (Avui, 
24-5-2002, p. 39) / «Va declarar, amb la seva veu clara i 
distinta, que li estàvem orquestrant un funeral “corpore 
vivente et insepulto”» (ib., 25-5-2002, p. 3; a partir de les 
expressions «funerals corpore insepulto o bé corpore prae-
sente», el P. Batllori va inventar la frase segona; la primera, 
segurament és una mala interpretació i, en tot cas, hauria 
de dir corpore et mente praesentibus).

35)  «L’escusatio petita.— Però cada vegada és menys petita. 
La quantitat d’explicacions que ens sentim obligats a donar 
si gosem dissentir del pensament oficial va en proporció 
directa amb l’autoritarisme, la prepotència, el rebuig i la 
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manca de confiança en els ciutadans que demostren els qui 
estan en el poder» (Saó, maig 2002, p. 9; es refereix a l’afo-
risme excusatio non petita, accusatio manifesta, on petita 
vol dir ‘demanada’, però l’autor del text imagina que signi-
fica el mateix que en català) / «Esperar al fallo del Tribunal 
Constitucional no es otra cosa que una manifestación ver-
gonzosa del principio excusatio non petita, acusatio mani-
festa» (La Vang., 13-5-2008, p. 22) > ... accusatio ...

36)  «Va ser un acte extraordinari. Pujol el va qualificar de fas-
tuós. Dues universitats el varen fer [al pare Batllori] doctor 
honoris causa i el Vaticà li va atorgar la medalla pro eclesia 
et papa» (Avui, 8-6-2002, p. 4) > ... pro Ecclesia et Pontifice 
/ «La llibertat evangèlica dels bisbes i cardenals emèrits, les 
divisions en l’episcopat espanyol i el sensus eclesiae o sentit 
comú dels fidels» (Saó, juny 2008, p. 9) > ... ecclesiae.

37)  «D’aquí que, si aquesta línia interpretativa és correcta, 
la relació entre Déu i el savi espinozià seria anàloga –sit 
venia verbi– a la de les persones divines en la Trinitat: 
conscièn cies distintes en una comunitat d’ésser» (d’un ori-
ginal, abans de ser corregit) > ... verbo ...

38)  «“Quosque tandem abutere Catilina patientia nostra?” 
La célebre cita de Cicerón es un peaje obligado para 
los estudiantes de latín» (La Vang., 23-8-2002, p. 29) > 
“Quousque ...” ... 

39)  «“Nihil novo sub solem”» (La Vang., 8-10-2002, p. 88; 
citació de la Bíblia, Eclesiastès 1,10, que segons la Vulgata 
fa Nihil sub sole novum).

40)  «Prima sede a nemine judicatur» (Saó, set. 2002, p. 4) ... 
sedes ...

41)  «... la primera traducció coneguda del Liber Iudicorum, de 
mitjan segle xii ...» (d’un original, abans de ser corregit) > 
... Iudicum ... (genitiu plural de iudex iudicis).

42)  «Entre els pares catòlics i els pastors protestants hi hagué 
una lluita de panteres. I en matèria de religió, en aques-
tes illes, s’ha seguit la teoria del primi ocupandi» (Sagarra, 
Obra completa 11, València 2002, p. 108) > ... occupantis.

43)  «A la terrassa del Petit Pelayo, un senyor, vell, groc, pàl·lid, 
menjava amb molta habilitat el final d’una dotzena d’ostres 
i donava, de tant en tant, la mirada del jus abutandi a un 
entrecot fenomenal que el cambrer li havia posat a la taula 
del costat sobre l’escalfador dels plats» (Pla, Obra com-
pleta 44, Barcelona 1984, p. 144) > ... abutendi ...

44)  «La pregunta seria, si se’m permet dir-ho en llatí: Quid 
prodest? (A qui beneficia?)» (Foc Nou, gener 2003, p. 11) 
> ... Cui ... / «Quid prodest? [...] Avui a la política catalana 
la pregunta pertinent és: qui se’n beneficia? La resposta fa 
tremolar» (Avui, 13-10-2004, p. 15) > ... Cui ... en ... / «En 
su búsqueda de lo llamativo, el periodismo está abando-
nando la sospecha. Antes de dar pábulo a una nueva polé-
mica, antes de contribuir a engrandecer una nueva bola de 
nieve negra deberíamos pasar por la fase de Sherlock Hol-
mes. Y poner en cuestión todas las aparentes evidencias. 
Y preguntarnos aquello tan antiguo de Qui prodest?» (La 
Vang., 3-4-2009, p. 10) > ... Cui ... (Advertim que també 
existeix la locució llatina Quid prodest?, però amb un sig-
nificat diferent de la loc. Cui prodest?, que és la que escau 
en els contextos anteriors.)

45)  «Més d’un experimenta que el que s’ha definit com l’anima 
thecnica vacua –ànima tècnica buida–, capaç de fer coses 
però incapaç de saber el perquè de la seva vida, deixa un 
buit que s’empassa tot allò amb què es vol omplir i apa-
gar la veu d’aquest buit, que s’experimenta en el fons de 
l’ànima i que requereix anar més enllà del que es viu, però 
en línia i profunditat molt distintes» (Catalunya Cristiana, 
23-1-2003, p. 11) > ... la anima technica ...

46)  «El cel que el meu amic Manolo ens ofereix no té res a 
veure amb el model que en tenien els poetes místics caste-
llans del segle XVI. Ens trobem més aviat davant un dei-
xeble de Priscil·lià, un clerici vagante que va creuar els dits 
a l’hora de jurar els tres vots preceptius de l’orde (obedièn-
cia, pobresa i castedat) i que s’ha guanyat la santedat amb 
versos com aquest altre ...» (Avui, 8-5-2003, supl. «Cul-
tura», p. VI) > ... clericus vagans ... (terme en singular que, 
en plural, seria clerici vagantes).

47)  «A Pere Joan Sala (el lloctinent de Verntallat) el rei el 
nomenà militis reial (cavaller) i també li féu concessions 
de terres a la vall de Llémena, a la comarca del Gironès» 
(A. Parareda, Via fora, lladres! La revolta dels remences 
contra la servitud feudal, Barcelona 2003, p. 80) > ... el 
rei el nomenà miles reial ... / «En l’acta on quedava cons-
tància del nomenament i de les donacions, amb les quals 
es compensaven els serveis de Pere Joan Sala, el rei el 
considera dilectum et fidelum nostrum» (ib., p. 103) > ... 
fidelem ...

48)  «Ciertamente, Europa es el fruto de unas pocas estructuras 
culturales que han mantenido una suerte de diálogo a tra-
vés de la historia, complementándose hasta hacernos como 
somos (el logos griego, la iures romana, el theos judeocris-
tiano, a los que podríamos sumar la razón ilustrada, el yo 
romántico y poco más)» (La Vang., 24-6-2003, p. 32) > ... 
el ius romano ... (notem de passada que els termes llatins 
haurien d’anar en cursiva).

49)  «Té molt valor per a la història del sagrament el De paeni-
tentia [de Tertul·lià] ...» (AA. VV., Història del pensament 
cristià, Barcelona 2002, p. 103) > ... poenitentia ... / «És 
cert que Bernat [de Claravall] no desconeixia pas els ser-
veis que els literati, és a dir, els intel·lectuals, havien fet a 
l’Església per defensar la fe i instruir els més simples» (ib., 
p. 306) > ... litterati ... / «Pau ja ho havia dit: fides est argu-
mentum non aparentium» (ib., p. 406) > ... apparentium / 
«El racionalisme neoescolàstic ha fracassat en el seu intent 
de reconstruir els preambula fidei amb una raó enterament 
independent de la fe, amb una certesa purament racional» 
(ib., p. 1138) > praeambula ...

50)  «¿Què passarà amb l’espècie humana? Evolucionarà, in se -
cula seculorum, seguint les pautes naturals de la vida?» 
(Foc Nou, oct. 2003, p. 33) > Què passarà amb l’espècie 
humana? ¿Evolucionarà, in saecula saeculorum, seguint 
les pautes naturals de la vida? (noteu que hi hem modificat 
l’ús de l’interrogant inicial). 

51)  «... al capdavall, la filosofia, com a aspiració a la saviesa, 
alguna relació guarda vollens nollens amb la ciència ...» 
(d’un original, abans de ser corregit) > ... volens nolens ... 

52)  «... l’efígie del rei, amb la inscripció al peu: “Fernandi-
bus, rex Castellae”» (P. Català i Roca, Ferran el Catòlic, 
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vidu i «catalanote», Barcelona 2003, p. 47) > ... “Ferdi-
nandus ...”

53)  «Una dita llatina afirma: Talis vita, mors ita. Segons es 
viu, així es mor» (Cat. Cristiana, 6-11-2003, p. 14) > ... 
Talis vita, finis ita ... (refrany llatí que equival al refrany 
català: Tal la vida, tal la mort).

54)  «Cada dia, sortosament, s’aprèn alguna cosa nova. Els 
antics deien: “Ulla die sine linea”, és a dir, “cap dia sense 
una línia”, sense quelcom après» (Cat. Cristiana, 27-11-
2003, p. 12) > ... Nulla dies ... (paraules que Plini el Vell 
atribueix al famós pintor Apel·les, que no passava dia sense 
pintar alguna cosa; avui s’aplica sobretot als escriptors).

55)  «Estampar per a tothom aquells papers de Verdaguer que 
testimonien la seva consciència de minus havens com a 
prevere, amb paraules seves confiades a l’amic Collell, 
és fer pública l’altra flaquesa seva» (AA. VV., Jacint 
Verdaguer, poeta i prevere, Barcelona 2003, p. 164) > ... 
la seva consciència de minus habens com a prevere, en 
paraules seves ...

56)  «Per exemple, per recordar que, segons sant Tomàs, la llei 
és una ordinatio rationis ad bonum communem, és a dir, 
una norma dictada per al bé comú i l’interès general ...» 
(Avui, 5-12-2003, p. 2) > ... commune ... 

57)  «Un dret social, per ser més exactes, com tots els drets 
nacionals, que es fonamenta en l’afirmació del ius soli 
per oposició al ius sanguini germànic» (Avui, 15-12-
2003, p. 38) > ... sanguinis ... / «Ja aleshores vaig donar 
gràcies a la providència divina perquè la nostra identitat 
no es basés en el ius sanguine, com els passa a alemanys 
i bascos, per exemple, ans en el ius soli, una caracterís-
tica que devia valorar el polític que parlava del viure i 
treballar a Catalunya i que, si no m’erro, era el president 
Pujol» (Avui, 12-7-2008, p. 24) > ... sanguinis ...

58)  «Vaig ser a Andorra no fa gaire i vaig poder visitar una 
exposició que portava per títol “Magister Sancta Columba”, 
el Mestre de Santa Coloma, dedicada a l’art romànic» (Foc 
Nou, desembre 2003, p. 5) > ... Sanctae Columbae ...

59)  «De què serveix que el Senat sigui cambra territorial, si hi 
tindran majoria in eternum el PP i el PSOE?» (Avui, 26-1-
2004, p. 2) > ... aeternum ... / «Enmig de la consternació 
per la mort de Joan Pau II [...]. De totes maneres, Joan Pau 
II, Karol Wojtila, Requiem eternam dona eis Domine, et 
lux perpetuam luceat eis» (La Vang., 5-4-2005, p. 28) > ... 
aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis / 
«El funeral comenzó con el canto del Requiem aeternum 
(“Dale, Señor, el descanso eterno”) y concluyó con el Viro-
lai» (La Vang., 10-4-2005, p. 16) > ... aeternam ... / «Però, 
més enllà d’aquest marc d’actuació, la consolidació ad 
aeternum d’associacions genèriques que, sota el colpidor 
epítet de “víctimes del terrorisme”, actuen quotidianament 
en l’àmbit de la política activa, és un fenomen de doble tall 
que, si bé sentimentalment és comprensible, democràtica-
ment és força discutible» (Avui, 9-6-2005, p. 18) ... in ...

60)  «La Iglesia, que se siente madre y maestra, está en su 
derecho de aconsejar a sus fieles en todo lo que afecta o 
pueda afectar a su vida privada o pública. Otra cosa es que 
pueda aceptarse que su dogmática “ad usum fideli” pre-

tenda interferirse en el ordenamiento jurídico de un estado 
democrático, aunque no laico sino aconfesional, como es 
el nuestro» (La Vang., 11-2-2004, p. 19; calc, mal fet, de la 
frase ad usum Delphini) > ... fidelium ...

61)  «Observando cuanto nos rodea, en lugar de considerar-
nos “Homo sapiens sapiens”, así, por partida doble, lo más 
acertado sería decirnos “Homo presapiens”, como mucho» 
(La Vang., 16-2-2004, p. 19) > ... praesapiens ...

62)  «En adonar-se del rebombori, Valdecasas ha dit que havia 
estat un “lapsus lingüístic”. Deu voler dir un “lapsus lin-
gue”, un error de la llengua, quan la boca diu paraules 
diferents de les que vol el cervell» (Regió 7, 25-2-2004, p. 
24) > ... linguae ...

63)  «El Govern debería tomarse el asunto como “causa belli”» 
(La Vang., 3-3-2004, p. 29) > ... casus ...

64)  «En l’edició bilingüe de 1878, aeditio princeps, Verdaguer 
incorpora al seu pròleg una carta de Frederic Mistral» 
(d’un original, abans de ser corregit) > editio ...

65)  «Davant d’aquesta brutalitat cega erga homnes, la soci-
etat catalana ha reaccionat positivament a través dels 
donants de sang i del mateix Barça, que va proposar de 
suspendre el partit contra el Celtic» (Avui, 12-3-2004, p. 
2, article comentant l’atemptat terrorista de Madrid del 
dia 11-3-2004) > ... omnes ...

66)  «Com explica l’etimologia, inescrutable ve del llatí in (no) 
i escrutare (investigar, entendre) ...» (J. Colet, Pràctica, 
poesia de la realitat prosaica, p. 38) > ... scrutare ...

67)  «Tot seguit li exigí que pagués una quantitat en concepte 
de subsidi, més unes quantes camises, espardenyes i mor-
rals per a ús de l’exèrcit: “Dabis quadraguinta subuculus 
cum suis correspondentibus sacculis et sandaliis...», li 
va dir» (M. Fité, El carrer dels Petons, Barcelona 2003, 
p. 208) > ... quadraginta subuculas ... (el nom camisa en 
llatí és subucula, -ae).

68)  «Música sobria para la ceremonia de la boda del príncipe. 
– [...] Comunión: “Tantum ergo” de Mozart y “O salutatis 
hostia” de J.C. Arriaga» (La Vang., 18-5-2004, p. 14) > ... 
salutaris ...

69)  «Al hilo del 22 de mayo con ocasión de la boda [del prín-
cipe Felipe y Letizia Ortiz], ha venido a primer plano 
el horror de la madrileña catedral de la Almudena. Joa-
quín Leguina, por ejemplo, le ha dedicado alguna página 
memorable y también la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando ha querido devolvernos el honor per-
dido arremetiendo contra los frescos adjudicados a Kiko 
Argüello por el cardenal Rouco, cuyo próximo traslado 
a Roma –ascendatur ut removeatur– permitiría traer a 
Madrid al actual titular de la diócesis hispalense Carlos 
Amigo, mucho mejor equipado para los nuevos entendi-
mientos que los tiempos demandan» (La Vang., 1-6-2004, 
p. 29; confusió amb l’expressió promoveatur ut amovea-
tur, que vol dir ‘que sigui ascendit a fi de ser remogut del 
càrrec’).

70)  «S’ha passat de l’homo politicus a l’homo psicologicus, del 
predomini de la vida pública al de la vida privada» (G. 
Amengual, La religió en temps de nihilisme, Barcelona 
2003, p. 75) > ... psychologicus ... (cal saber que la lletra 
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grega ípsilon [υ] es transcriu y en llatí, i la lletra grega khi 
[χ] es transcriu ch).

71)  «Aquests subsistemes poden generar uns comporta-
ments específics, guiats per valors propis, concepcions 
específiques d’home, com és el cas de l’homo economi-
cus, i fins i tot una certa cosmovisió, com pot ser consi-
derat el consumisme» (AA. VV., El cristianisme en una 
societat plural, Barcelona 2003, pp. 73-74) > ... oecono-
micus ... (cal saber que el diftong grec οι es transcriu œ 
en llatí) / «L’anomenat homo economicus, amb els seus 
interessos i valors, irromp en aquesta societat, ja despu-
llat del que Max Weber va caracteritzar com a impulsos 
religiosos i morals originaris» (J.M. Mardones, Retorn 

del sagrat i cristianisme, Barcelona 2006, p. 31) > ... 
oeconomicus ...

72)  «Com deia Ciceró, ara visc l’Otium cum dignitatem» 
(Actual, 17-7-2004, p. 9, entrevista a X. Arzalluz, polític 
basc retirat) > ... ara visc l’otium cum dignitate.

73)  «Els grecs inventaren el teatre: la comèdia i la tragèdia. 
Com que tota representació demana un argument i un 
desenllaç, ells volgueren posar en escena situacions i dra-
mes de la vida. No sempre sabien trobar la solució final 
i aleshores inventaren també el Deux ex Maquina. Una 
divinitat apareixia en escena i resolia el nus de la trama» 
(Regió 7, 31-7-2004, p. 30) > ... deus ex machina ...

74)  «Ho has fet. Has vençut les teves inseguretats i els teus 
complexos. Has entrat, li has donat el teu número de telè-
fon i has sortit sense ser humiliat. “Veni, vidi, vinci”. Et 
sents com l’heroi de la pel·lícula» (Avui, 14-8-2004, supl. 
p. 2) > ... vici ...

75)  «Que els crítics, a cada nova temporada o nou curs, ens 
expliquen quins llibres paga la pena llegir, i per què; i que 
ens estalvien molta lectura inútil, per favor. I després, si 
no n’hem quedat satisfets, sempre podem tornar als clàs-
sics, que no s’acaben mai. “Et vos exemplaria graeca noc-
turna condite manu, condite diurna”, com aconsella Horaci 
en l’epístola als Pisons, si no em falla l’antiga memòria» 
(J.F. Mira en el discurs d’agraïment per la concessió del 
36è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes; cf. Butlletí 
Informatiu d’Òmnium Cultural, setembre 2004; de fet, la 
memòria li falla; Horaci diu: «... Vos exemplaria Graeca / 
nocturna versate manu, versate diurna» [versos 268-269]; 
l’accent esdrúixol de condite espatlla l’hexàmetre: 

 nóc-tur-/ná-ver-/sá-te-ma-/nú-ver-/sá-te-di-/úr-na

 6 peus: troqueu / troqueu / dàctil / troqueu / dàctil / troqueu)

76)  «Finalment, l’epíleg està compost, també en mots clàssics, 
per la positia in rebus, que ve a ser el resum del discurs, i 
la positia in affectibus, que vol dir ‘apel·lar als sentiments’» 
(AA. VV., Quin(s) model(s) de llengua escrita per als mit-
jans de comunicació?, IEC, Barcelona 2004, p. 62) > ... 
positio ... positio ...

77)  «Buttiglione: anatema sit» (La Vang., 3-11-2004, p. 32) > ... 
anathema ... (cal saber que la lletra grega theta [θ] es trans-
criu en llatí pel dígraf th).

78)  «La idea de fondo de este artículo es que vamos bien, tal 
vez mejor de lo que osamos imaginarnos. La liga de los 
quejicas, en la que ni siquiera se confrontan los abande-
rados del finis nationae con los horrorizados por la per-
sistencia de la pesadilla nacionalista, proporciona sen-
das notas de color, como un pequeño lujo que podemos 
y debemos permitirnos, al tiempo que un aviso del horror 
que podría esperarnos si un día cayéramos, los catalanes, 
en la tentación de cambiar la apuesta histórica de los con-
sensos por la de las impaciencias» (La Vang., 13-11-2004, 
p. 27) > ... nationis ...

79)  «Esports, Seleccions catalanes, Assemblea de la FIRS. 
“Tu quoque, filii”. Oliveras de la Riva deixa la FIRS 
conscient que ha estat traït però del tot convençut d’ha-
ver jugat la carta de Catalunya» (Avui, 27-11-2004, p. 63; 
frase que pronuncià Cèsar quan veié que també Brutus 
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esgrimia el punyal per assassinar-lo; el text sencer és Tu 
quoque, fili mi?).

80)  «Els clàssics ja distingien entre la potestas i l’autoritas» 
(Qüestions de Vida Cristiana, 237, any 2010, p. 104) > ... 
la auctoritas.

81)  «Francesc d’A. Vidal i Barraquer, metropolità de Cata-
lunya i primat de les Espanyes, va viure habitualment el 
seu exili en una cartoixa, la de Lucca, acompanyat tan 
sols pel seu secretari, el canonge J. Viladrich, fidelíssim i 
actiu. “Deixeu-me ser pobre ara que puc”, deia. I al morir, 
les seves restes van ser arrecerades a la cartoixa de la 
Valsainte (“Dilexi justitia et odivit iniquietatem propte-
rea”...)» (Avui, 7-12-2004, p. 5) > ... I, en morir ... iusti-
tiam et odi iniquitatem ... (es refereix a unes paraules 
pronunciades pel papa Gregori VII en el seu llit de mort, 
mort esdevinguda a Salern l’any 1085: Dilexi iustitiam et 
odi iniquitatem, propterea morior in exilio, que signifi-
quen «He estimat la justícia i he avorrit la iniquitat; per 
això moro en l’exili»).

82)  «Status questionis» (d’un original, abans de ser corregit) > 
Status quaestionis.

83)  «Pau VI proclamava a l’ONU i volia que l’Església fos 
“experta en humanitat”: nihil quod humanum est alienum 
me puto» (d’un original, abans de ser corregit; en realitat, 
la citació completa és Homo sum: humani nihil a me alie-
num puto, de Terenci, Heautontimorumenos 77).

84)  «“Serva ordinem et ordo servavit te”, en llatí, “conserva 
l’ordre i l’ordre et conservarà a tu”» (Presència», 31-12-
2004, p. 38) > ... servabit ...

85)  «“Quo vadis, Catalaunicum agro?” Una corriente pública, 
con una visión muy negativa, culpa a la ganadería indus-
trial del maltrato a los animales» (La Vang., 3-1-2005, p. 
24) > ... Catalaunicus ager o, millor, Catalaunice ager.

86)  «Dels meus anys d’estudis humanístics en un col·legi de 
jesuïtes recordo un vell aforisme llatí: “Primum vivere (o 
essere), deinde filosofare”» (Avui, 14-1-2005, p. 4) > ... phi-
losophari (cal saber que la lletra grega fi [φ] es transcriu en 
llatí pel dígraf ph).

87)  «Semblantment, un text (del llatí textum ‘teixit’ < texere 
‘teixir’) és el producte d’un acte lingüístic o d’una sèrie 
d’actes lingüístics connexos» (d’un original, abans de ser 
corregit) > ... textus ... (cal saber que els termes cultes es 
prenen del nominatiu, no de l’acusatiu).

88)  «Els punts suspensius poden ser substituïts per l’abrevia-
tura etc. (ll. et cetera ‘i altres coses’)» (d’un original, abans 
de ser corregit) > ... caetera ...

89)  «Expelida la noticia criminis (o sea, que los de CiU trin-
caban) por boca nada menos que del president Maragall, 
nada se dilató el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en remitir ayer mismo oficio reclamando las 
actas parlamentarias, para investigar la posible existencia de 
delito de unto» (La Vang., 26-2-2005, p. 17) > ... notitia ...

90)  «Por supuesto, conocíamos al dedillo curiosidades y anéc-
dotas, como que la fumata nera, la señal de que los carde-
nales todavía no habían llegado a un acuerdo sobre la iden-
tidad del nuevo Papa, se conseguía quemando paja mojada. 
Y hasta los que no cursaban bachillerato de letras sabían 

perfectamente la fórmula que sigue a la emergencia de la 
fumata bianca: Anuntio vobis gaudium magnum: habe-
mus Papam» (La Vang., 11-4-2005, p. 7) > ... Annuntio ... 

91)  «Ha estat un papa de grans contrastos, que ha fet grans 
gestos a favor de l’ecumenisme i el diàleg interreligiós 
però que alhora ha promulgat encícliques com la Chris-
tus Domines, que és completament innaceptable» (Avui, 
14-4-2005, p. 27) > ... Dominus ... inacceptable.

92)  «L’elecció del nou pontífex començarà dilluns vinent, dia 
18 d’abril. Un total de 115 cardenals, que també reben el 
nom de prínceps de l’Església, es reuniran en conclave per 
elegir un nou Papa. En una butlleta electoral que té gra-
vades les paraules llatines “Eligo in Summum Pontifice”, 
escriuran el nom del seu candidat» (Regió 7, 14-4-2005, 
p. 5) > ... Pontificem ...

93)  «A una visión del mundo centrada sobre la idea de desa-
rrollo basado en el mercantilismo, la competitividad y el 
crecimiento (citius, altius, fortius), queremos oponer una 
alternativa que gire del revés el emblema olímpico: más 
lentamente, más en profundidad, con más dulzura (lentius, 
profundis, soavius)» (La Vang., 24-4-2005, p. 36) > ... pro-
fundius, suavius.

94)  «“La raó està amb els del mig” (allò dels clàssics, In medio 
consistit virtus)» (Avui, 26-5-2005; modificació de l’adagi 
clàssic In medio [stat] virtus).

95)  «No podem dir el mateix del presbiterat en relació amb 
l’episcopat. Tenen la participació en el munus sacerdota-
lis, només en diferència de grau» (d’un original, abans de 
ser corregit) > ... sacerdotale ... (l’adjectiu ha de concordar 
amb el substantiu neutre).

96)  «S’inicia en la presentació de les fonts del Liber ordinum 
episcopalis per a cadascun dels ordos, la seva transcripció 
ordenada, les variants textuals recollides pels editors, i un 
breu comentari inicial» (d’un original, abans de ser corre-
git) > ... ordines ... (el plural de ordo és ordines).

97)  «Bartomeu (en grec, Bartholomaios; en llatí, Bartholo-
meus) és un patronímic que també era usat com a nom 
propi» (A. Puig i Tàrrech, Jesús. Un perfil biogràfic, 
Barcelona 2004, p. 274) > ... Bartholomaeus ...

98)  «Aquesta característica és, precisament, el que l’huma-
nista del Renaixement Pico della Mirandola va entendre 
com el tret més específic de la dignitat humana. En la 
coneguda Oració sobre la dignitat humana, es llegeix la 
cèlebre frase: “homo is quammodo omnia” (“l’home és, 
d’alguna manera, totes les coses”)» (Rev. del Col·legi Ofi-
cial de Doctors i Llicenciats..., jul. 2005, pp. 20-21) > ... 
est quodammodo ...

99)  «... Summa Teologica ...» (Sagarra, El perfum dels dies, 
Barcelona 2004, p. 158) > ... Summa Theologica ...

100) «I també fa molts anys, en una federació ben antiga, o més 
aviat confederació, l’única que té un nom oficial en llatí, 
Confederatio Helvetica, jo vaig pujar al tren a Lugano, i 
als pocs minuts passà el revisor demanant els bitllets ...» 
(Avui, 8-10-2005, p. 24) ... Confoederatio ... al cap de 
pocs minuts ...

101)  «I ja tots sabem que la condició provisional estatutària 
encara dura avui dia i l’autodeterminació plena queda ad 
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calendas grecas» (d’un original, abans de ser corregit) > ... 
kalendas graecas.

102) «Hora et labora» (La Vang., 29-6-2004, p. 52; títol d’un 
article que el diari resumia així: «El progreso pasa por tra-
bajar bien, sin miedo a la libertad y sin mirar la hora»; però 
la frase llatina és Ora et labora, ‘prega i treballa’, i, per 
tant, no té res a veure amb hora).

103)  «Per la seva pròpia resplendor –la splendor veritatis–, la 
veritat no pot deixar de difondre’s ...» (Documents d’Esglé-
sia, 15-3-2006, p. 162) > ... l’splendor veritatis ... (cal saber 
que el substantiu llatí splendor és masculí).

104) «El clàssic tema teològic fides ex auditu podria ser 
invertit: auditum ex fide» (F. Torralba, Per què creure?, 
Barcelona 2000, p. 173) > ... auditus ... / «Aristòtil 
afirma en la Metafísica que l’ésser es diu de moltes 
maneres (ens dicitus multipliciter)» (ib., p. 198) > ... 
dicitur ... / «La cultura que, originàriament ve de con-
rear (collere), respon a aquest desig de plenitud que té 
la persona i que suposa en ella esforç, treball i dedica-
ció» (ib., p. 231) > La cultura, que originàriament ve de 
conrear (colere) ... (noteu el canvi de puntuació que hi 
hem fet).

105) «L’unum a se et divisorum ab aliis que constitueix la indi-
vidualitat, defineix clarament ...» (E. Prat de la Riba, La 
nacionalitat catalana, ed. de 1999, p. 15) > ... divisum ...

106) «“Curriculum splendidus”» (Avui, 20-1-2007, supl. «El 
cèntim», p. 10) > “Curriculum splendidum” (l’adjectiu ha 
de concordar amb el substantiu de gènere neutre).

107) «Construir una plataforma unitària d’alt perfil, tot respec-
tant la individualitat i la labor de cada entitat, és l’impera-
tiu que tothom s’ha de posar per tal de superar l’antic, però 
sempre actual refrany de la història: Dum Romae consu-
litur, Saguntum expugnata est» (Rev. de Llengua i Dret, 
núm. 46, des. 2006, p. 68) > ... Saguntum expugnatur.

108) «Les festes s’acaben. No sé on, en alguna botiga, avui o 
ahir, sentia l’Adeste fidelis. Deu ser l’única cançó de Nadal 
que he sentit» (A. Jané, Del “Quadern de Barcelona” (3), 
Castellar del Vallès, set. 2007, p. 19) > ... fideles.

109) «He ahí el veredicto del Papa Ratzinger: Barcelona y 
Valencia, tanto monta, monta tanto. Dicho en latín: “Bar-
cino et Valentia aequalis sunt”» (La Vang., 18-10-2007, p. 
26) > ... aequales ...

110) «Procurem tractar les coses amb pau i serenitat, sine ira et 
cum studio» (Cat. Cristiana, 25-10-2007, p. 14; la locució 
llatina és sine ira et studio, que vol dir ‘sense rancor i sense 
parcialitat’).

111) «quattuordecies» (AA. VV., Manual d’estil, Vic 32007, p. 
494) > quatuordecies.

112)  «Del “homo hominis lupus” a la democracia» (La Vang., 
8-6-2008, p. 39) > ... homini ... (el terme subratllat ha 
d’anar en datiu).

113)  «l’status quo» (X. Rull, Els estrangerismes del català, 
Tarragona 2008, p. 132) > l’statu quo.

114)  «També es referí al nom en general Priscià, que escrivia 
des de Bizanci les seves Institutiones (ars) grammaticae, 
on seguia de prop la tradició grega ...» (J. Moran, Caracte-

rístiques del nom propi, Barcelona 2009, p. 19) > ... artis 
... (notem que el nom subratllat ha d’anar en genitiu).

115)  «Abans dels romans, al municipium segarrensis ja hi havia 
vida, però va ser durant l’època imperial que aquestes ter-
res [referint-se als Prats de Rei] es van convertir en graners 
i en productores de vi» (Regió 7, 28-11-2009, revista, p. 14) 
... sigarrense ... (l’adjectiu subratllat ha de concordar amb 
el substantiu que acompanya, el qual és de gènere neutre).

116)  «Ja ho deien els antics romans, quod licet Iovis non licet 
bovis, el que està permès a Júpiter no li està permès a un 
bou» (Avui, 5-2-2010, p. 18) > ... quod lice Iovi non licet 
bovi, el que està permès a Júpiter no està permès a un bou 
(noteu que hi hem suprimit el li pleonàstic anticipat; per a 
més detalls, vegeu el nostre manual Observacions críti-
ques..., vol. I, pp. 23-27).

117) «Ho deia el mateix sant Pau, apòstol, que d’això en devia 
saber molt, ni que només fos per inspiració de l’Esperit 
Sant: Opportet haereses esse» (J. Fuster, Causar-se d’es-
perar, Barcelona 1965, p. 108) > ... Oportet ...

118)  «Per tant, la Passió segons sant Mateu no és solament el 
relat dels fets, sinó també l’assimilació emocional del seu 
significat pels creients. Els fidels passen a ser un dramatis 
personae de ple dret, amb reaccions que queden retratades 
de manera subjectiva al text i a la música, de manera dra-
màtica» (Serra d’Or, març 2010, p. 54) > ... uns dramatis 
personae de ple dret, amb reaccions que queden retrata-
des de manera subjectiva en el text i en la música ... (com 
que el nucli de la locució llatina dramatis personae és de 
nombre plural l’hem de fer precedir, en català, per un arti-
cle també en plural).

119)  «En los microartículos ... tiene la oportunidad de exhibirse 
con el utilo ridendo mores» (La Vang., 1-9-2010, supl. 
«Cultura/s», p. 10) > ... corriget ...

120) «Novell considera que “el nostre país té llargues arrels 
cristianes però els darrers decennis ha experimentat una 
forta secularització”, motiu pel qual ha escollit com a lema 
per al seu pontificat Omnia Propter Evangelium (tothom 
prop de l’Evangeli)» (Regió 7, 4-11-2010, p. 16) > ... (Tot 
per l’Evangeli).

121)  «De l’Homo sapiens a l’Homo telefonicus» (Regió 7, 23-12-
2010, p. 29) > ... telephonicus (vegeu abans, exemple 86).

122) «Latrant et scitis estatint praetesquitantes estis, que vol 
dir “borden i sabem de seguida que cavalquem davant de 
tots”» (Ara, 27-12-2010, p. 29) > ... statim praeterequi-
tantes ... 

123) «I hi ha també una última paraula en el Salm 81, “move-
buntur omnia fonamenta terrae” ...» (Documents d’Esglé-
sia, 1-12-2010, p. 646) > ... fundamenta ...

B) Citacions incorrectes de l’italià
Com dèiem al començament, en les citacions de l’italià 

dins un text català (i, per extensió, en castellà escrit des de 
territori català) també s’hi solen esmunyir errors, malgrat que 
l’italià sembli una llengua fàcil per a nosaltres. Una bona part 
d’aquests errors es deuen a la qüestió de les lletres dobles, 
característiques de la llengua italiana. Heus ací una sèrie 
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d’exemples que ens poden ajudar a no equivocar-nos tant en 
les citacions de la llengua de Dant, Petrarca i Boccaccio:

1)  «Automovile Club d’Italia, una entidad con más de noventa 
años de historia» (La Vang., 31-3-1999) > Automobile ...

2)  «el poeta italià Torcuato Tasso» (d’un original, abans de 
ser corregit) > ... Torquato ... (notem que la forma italiana, 
amb q, coincideix amb la catalana: Torquat).

3)  «Els resultats del 13 de juny passat han posat en evidèn-
cia els pitjors temors que soto voce circulaven entre alguns 
dirigents de CiU» (Avui, 25-6-1999, p. 18) > ... sotto ... / 
«Una llegenda negra que més endavant es va barrejar amb 
una altra, secundada sotto vocce, per l’aquiescència d’al-
tres docents ...» (AA. VV., Joan Solà. 10 textos d’home-
natge, Barcelona 2010, p. 145) > ... voce ...

4)  «Victoria Abril, multada per pegar un “paparazzi”» (Avui, 
6-10-2000, p. 32) > ... “paparazzo” (el terme paparazzi és 
plural i, com que va precedit d’un article en singular, l’hem 
de passar també al nombre singular).

5) «“Rissoto” de ceps» (Regió 
7, 7-10-2000, revista, p. 22) > 
Risotto... / «És un gourmet, i amb 
la mateixa naturalitat que demana 
un capó farcit a la catalana, es 
delecta amb una sacher torte vie-
nesa, un xampany francès o un 
rissotto italià» (AA. VV., Reco-
neixement a Josep Maria Ainaud 
de Lasarte, Barcelona 2008, p. 
61) > ... risotto ... / «Giacomino, 
em creix la saliva només de pen-
sar en els pappardelle al sugo. 
Saps quant fa que no n’he men-
jat?» (M. Aritzeta, La maleta 
sarda, Barcelona 2010, p. 90) ... 
les ... (perquè pappardelle és nom 
femení) / «Al cap d’un parell de 
minuts tenien al davant de cadas-
cun un enorme plat d’espaguetis 
amb pepperoncini, tot i que l’amo 
li diu que són macarrons, men-
tre li va triturant el bitxo damunt 
la pasta amb un molinet» (ib., 
pp. 110-111) > ... peperoncini ... 
/ «... i va demanar una lassagna 
al forn i en Giacomino dubtava 
entre un rissotto di radichio i un 
de carxofa ...» (ib., p. 241) > ... i 
va demanar lasagna ... risotto di 
radicchio ... (noteu que hi hem 
suprimit un article).

6)   «Es deixava gronxar per la música 
delicada, pels moviments de l’or-
questra, les entrades del cor i les 
intervencions de la soprano, que ara 
arrencava una pregària a capel la 
envoltada de les veus que la prote-
gien ...» (AA. VV., Deu + 1, Valls 
2000, p. 3) > ... a cappella ...

7)  «L’expressió mort de l’art s’ha d’entendre com un tecni-
cisme hegelià encunyat no pas pel mateix Hegel sinó pel 
filòsof italià Benetto Croce el 1902» (Quaderns de Pasto-
ral, oct.-des. 2000, p. 19) > ... Benedetto ... / «A Itàlia des-
taca Lionelo Venturi (1885-1961)» (ib.) > ... Lionello ...

8)  «Mazzoleni, que fa aquesta mateixa distinció entre “possi-
ble verità” i “possible falsità”, assenyala que ...» (d’una gra-
màtica, abans de ser corregida) > ... possibile ... possibile ...

9)  «Quin impacte creieu que té la foto d’un dirigent socialista 
i un dirigent del PP, amb el cappo Aznar al darrere, sege-
llant a Madrid un pacte sobre Euskadi, quin impacte en 
aquests nois que tiren pedres pel carrer?» (Avui, 18-1-2001, 
p. 19) > ... capo ...

10)  «Silvio Berlusconi ... l’aspirant a ocupar el Palazzo Chigui, 
seu de la presidència del govern [italià]» (Avui, 7-5-2001, p. 
3) > ... Chigi ...

11)  «El retrat amb “vibratto” de Dalí» (Avui, 1-8-2001, p. 29) > 
... vibrato ...
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12)  «Som rellotge amb el cor fent de timbal / si interpretem 
el viure dins la vena: / adaggio de breus goigs, rondó de 
pena, / i el temps, per dins, com nota musical, / callant 
l’aplaudiment de cada estrena» (A. Prat i Gelabert, Poemes 
a tres veus, Barcelona 1995, p. 43) > ... adagio ...

13)  «El silenci regnava en una immesurable sala capitular apa-
rentment buida i en penombra, si bé una naixent claror de 
qualitat marbrenca –talment com la que banya les tombes 
dels Medicci, a Florència– anava revelant riques pintu-
res murals que il·lustraven edats conegudes i desconegu-
des dels pobles de la terra» (T. d’Arenys, El quadern d’Ag-
nès Solà, Manresa-Barcelona 2001, p. 334) > ... Medici (en 
forma catalanitzada, com fa la Gran enciclopèdia cata-
lana, Mèdici).

14)  «Bocato di cardinale»: propostes sibarites entre la gas-
tronomia, la lectura i el relax aquàtic o musical.— Per a 
aquells a qui els agradin els bocati di cardinale lúdics i 
gastronòmics, aquest mes és una petita joia» (Avui, 15-5-
2002, p. 33; en italià no existeix bocato ni boccato; sí 
boccata i boccone; deu tractar-se d’una locució italiana 
fantasma, és a dir, d’una falsa traducció del cast. bocado 
de cardenal; noteu també que el pronom feble subratllat 
és pleonàstic) / «Bocato di cardinale», llibre d’AA. VV. 
editat a València, 1985, i traduït a l’italià per Il boccone 
del cardinale, Palerm 1993 (cf. Joaquim Carbó, Setanta 
anys..., Barcelona 2002, p. 175).

15)  «... aquell faune de mirada inquietant de l’escena del Tri-
omf de Bacus que Annibale Carracci pintà a la volta de 
la gran galeria del Palau Farnesi de Roma ...» (d’un lli-
bre publicat en el 2002, p. 8) > ... Farnese ... / «Venècia 
... San Marco: els cavalls de bronze i la Pala d’Oro; el 
Palau dels Doggos; els tetrarques de pòrfir que no deixen 
de mirar amb els ulls oberts de bat a bat, la balconada 
oberta a l’illa de Sant Jordi i el Pont dels Sospirs; després 
a prendre un vaporetto a la Riba dei Squiavoni i a Murano 
falta gent, amb la fabriqueta de vidres i tot allò. [...] La 
segona també fou una anada sobtada, aquesta vegada a 
veure l’exposició de I Fenicci al Palazzo Grassi» (ib., p. 
19) > ... Dogi ... degli Schiavoni i a Murano falta gent, 
amb la fabriqueta de vidre i tot allò ... Fenici ... / «La fos-
cor i l’encant del moment em feren pensar en el Renatto 
de Bogeries d’estiu» (ib., p. 36) > ... Renato ... / «Per això 
quan se m’acostà i em va dir “Signorina posso acompa-
gnarla?” ...» (ib., pp. 36-37) > Per això quan se m’acostà i 
em va dir: “Signorina, posso accompagnarla?” ... (noteu 
que hi hem retocat la puntuació) / «A Sicília ... Cavalle-
ria rusticana ... El nostre Turidu no passaria a la història 
del bel canto» (ib., p. 44) > ... Turiddu ... / «... plaça de 
barri amb la botiga d’embotits on ens feiem els panini per 
anar tirant i amb la tavola calda on de vegades dinàvem 
maquerroni alla matriciana» (ib., p. 65) > ... fèiem els 
panini per anar tirant i amb la tavola calda on de vega-
des menjàvem per dinar maccheroni all’amatricia na 
(noteu els diversos retocs que hi hem fet) / «Perquè la 
teva ombra benèfica no em pot acompanyar en l’ampit de 
la finestra ni mormolar baixet i amb poca traça el Visi 
d’arte, no tornaré a Porta Maggiore per més vegades que 
retorni a Roma» (ib., p. 66) > ... Vissi ... (Vissi d’arte és 
una ària de l’òpera Tosca de Puccini).

16)  «Creu que a Itàlia és pràcticament impossible de menjar 
fatal, gràcies a la seva cuina simplice, senzilla» (Presèn-
cia, 14-6-2002, p. 15) > ... semplice ...

17)  «Vies ferrata (tota una història).– Des de fa uns quants 
anys, això de fer vies ferrades s’ha posat de moda ... El 
mot ferrata és italià, i es refereix al primitiu sentiero fer-
rato, un camí equipat amb ferros per a poder circular-hi 
sense perill de caure. [...] De tota manera, el paradís de les 
ferrades continua sent la regió alpina de Les Dolomites, i 
sobretot la zona de La Brenta» (Cultura, Valls, des. 2002, 
pp. 22-23) > ... ferrate ... la regió alpina de les Dolomites, 
i sobretot la zona del Brenta (noteu que els articles que 
acompanyen noms de muntanyes o de rius s’han d’escriure 
amb minúscula i que el nom del riu Brenta és masculí).

18)  «... el llibre Introduzzione all’ética biblica del Nuovo Tes-
tamento...» (d’un original, abans de ser corregit) > ... Intro-
duzione all’etica ... (noteu que en italià els mots esdrúixols 
no solen portar accent gràfic).

19)  «La trama de la novel·la d’Humberto Eco El nom de la 
rosa gira a l’entorn del segon volum de la Poètica d’Aris-
tòtil sobre la comèdia» (Presència, 16-5-2003, p. 22) > ... 
Umberto ... (cal saber que en italià es van suprimir gairebé 
totes les hacs).

20)  «En Auschwitz, Primo Levi había observado la necesidad 
del “laboro ben fatto” –el trabajo bien hecho– que empuja 
a la gente a cumplir su cometido incluso en situaciones de 
esclavitud» (La Vang., 3-6-2003, p. 33) > ... lavoro ...

21)  «allò tan vell del tradduttore tradditore» (Avui, 22-10-
2003, p. 24) > ... traduttore traditore / «Tradutore, tradi-
tore» (Avui, 5-4-2005, p. 5) > Traduttore, traditore.

22)  «Gran, emocionat i emocionant discurs, per exemple, el 
d’anit del president Pujol amb una furtiva laccrima incor-
porada que ja es va insinuar en ocasió del missatge de 
l’Onze de Setembre» (Avui, 25-10-2003, p. 2) > ... lacrima 
... (aquesta expressió italiana fa al·lusió a una coneguda 
romança de l’òpera L’elisir d’amore de Donizetti).

23)  «En aquest sentit, potser resulta pertinent esmentar el nom 
del director de cinema Pier Paolo Passolini, que ha donat 
una imatge molt humana de la figura de Jesucrist a L’Evan-
geli segons sant Mateu, en clara oposició a les visions de 
Hollywood. Enric Casassas destaca que Passolini se sentí 
molt atret per la poesia de Cardó ...» (C. Arnau, Compromís 
i escriptura, Barcelona 2003, p. 170) > ... Pasolini ... en ... 
Pasolini ... / «... i, més enllà, la troupe sorollosa d’italians 
que al voltant de Passolini discutien detalls de les escenes 
de Medea que havien de rodar l’endemà» (J. Bellès, Fabu-
lacions sirianes, p. 129) > ... Pasolini ...

24)  «Para leer lo que fuera, el italiano se calzaba en el ojo 
izquierdo una “caramella”, es decir, un monóculo que 
le daba un aire autoritario e impertinente que me recor-
daba a mi padre, que también usaba y abusaba del admi-
nículo. Dall’Ovo odiaba con todas sus fuerzas a dos paisa-
nos suyos: a D’Annunzio, “quel vechio cretino” que decía 
que a las mujeres hay que escucharlas con el corazón, y a 
Benito Mussolini, y es que no comprendía que nadie, salvo 
los propios italianos, pudieran tomarse en serio. “A noso-
tros –me decía–, que somos los inventores de la ‘come-
dia dell’arte’, nos fascinan a veces los personajes ridículos 
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como nuestro pobre rey y el mamarracho de Mussolini, 
pero que en el resto del mundo haya gente que pueda creer 
en ellos no me cabe en la cabeza» (La Vang., 24-11-2003, 
p. 22) > ... vecchio ... pudiera ... commedia ... (noteu que 
de passada hi hem esmenat una falta de concordança).

25)  «Giuliano Amato, ex primer ministro de Italia ... apodado 
“Dottore Sutile” ...» (La Vang., 3-2-2004, p. 72) > ... Dottor 
Sottile ... 

26)  «Un ferry unirá Barcelona con Roma en 18 horas [...]. 
El precedente de esta experiencia es la línea Barcelona-
Génova que desde hace cinco años explota la compañía 
Grandi Navi Veloce, del grupo Grimaldi» (La Vang., 4-2-
2004) > ... Veloci ...

27)  «Aquesta explicació no és científica però sí possible i com 
diuen els italians “si non è vero, è ben trovato”» (Butlletí 
Interior de la Societat d’Onomàstica, març 2003, p. 181) > 
Aquesta explicació no és científica però sí possible i, com 
diuen els italians, “se non è vero, è ben trovato” (noteu 
que també hi hem arreglat la puntuació) / «Si non è vero, è 
ben trovato, oi?» (Avui, 8-11-2008, p. 52) > Se ...

28)  «Vaig entrar un moment a Al Mio Caffè per prendre un capuc-
cino» (M. Asensi, L’últim Cató, trad. de N. Nueno, Barcelona 
2003, p. 228) > ... cappuccino ... (notem que aquesta incor-
recció pot provenir del Diccionari italià-català de l’Enciclo-
pèdia Catalana [Barcelona 2002], que, erròniament, s.v. cap-
puccino, diu: «cafè amb llet, “capuccino”»).

29)  «Una Pisa que encara conserva una bona part del seu 
entramat urbà històric. Un ‘lungarni’ amb els majestuo-
sos palaus dels segles xvi i xvii i les esglésies gòtiques de 
Santa Caterina i Santa Mara della Spina» (Regió 7, 29-5-
2004, revista, p. 11) > ... Lungarno ... Maria ...

30)  «Una altra cosa que em sorprèn d’aquests locals de la 
cadena multinacional [Starbucks Coffe] és el fet que, quan 
finalment et decideixes entre totes les possibilitats i dema-
nes, posem per cas, un espresso machiato, el noi o la noia 
de la barra et pregunta el nom ... Amb el meu espresso 
machiato m’adreço a la zona de les taules» (Presència, 
16-7-2004, p. 11) > ... macchiato ... macchiato ...

31)  «L’entrevista es produí el dia 17 d’agost a Vèlia, petit port 
de la Lucània, al golf de Salern (avui Castellamare della 
Brucca)» (Ciceró, Discursos, XXII, Barcelona 2004, p. 24, 
nota) > ... Castellammare ...

32)  «La sala Degli Orazi i Curiazo posa l’escenari a l’acte de 
firma de la Constitució Europea» (Avui, 29-10-2004, p. 87) 
> ... sala degli Orazi e Curiazi (o bé, traduint-ho al català, 
sala dels Horacis i Curiacis) ...

33)  «Francament, m’agraden més els fettucini Alfredo i el lluç 
al vapor amb salsa tàrtara ...» (Avui, 13-11-2004, p. 88) > ... 
les fettuccine ... 

34)  «[parlant de pintors] ... Tintoretto, Ticiano, Toulouse-Lau-
trec ... Holbein, Veronesse, Cosimo Tura, Crivelli» (A. 
Jané, Els dies i els llocs, p. 85) ... Tiziano (o, catalanitzat, 
Ticià) ... Veronese ... / «El conjunt recorda la ciutat itali-
ana de Peruggia» (ib., p. 100) > ... Perugia (o, catalanit-
zat, Perusa) / «Un altre accident d’aviació, a Milà, a l’aero-
port de Linati, que em té tants de records» (ib., p. 174) > ... 
Linate ... (l’altre aeroport milanès és el de La Malpensa).

35)  «Los Borbón Parma habían sido soberanos del ducado par-
mesano a partir de un hijo de nuestro Felipe V ... el con-
greso de Viena concedió dicho feudo a María Luisa. Y el 
Rissorgimento italiano (1860) barrió para siempre de la 
llanura del Po a tales Borbones ...» (La Vang., 4-12-2004, 
p. 25) > ... Risorgimento ... / «Ha muerto el Papa hercú-
leo y determinante, el más fuerte, viajero y tenaz, el que 
con vigorosos cambios de timón transformó el rumbo de la 
Iglesia y contribuyó con su musculatura ideológica a cam-
biar, para bien o para mal, el rumbo del planeta. Gritan 
espontáneamente unos jóvenes: «Rissorgirá!». Es en los 
momentos fúnebres cuando reverdece la esperanza cris-
tiana: recupera su gastada capacidad sugestiva. «¡Resuci-
tará!», siguen gritando» (La Vang., 3-4-2005, p. 10) > ... 
Risorgerà! ... (noteu que, sobre la lletra a, en italià s’hi 
posa accent obert).

36)  «Dr. Josep Perarnau, professor de la Scuola Superiore de 
Studi Medievali» (Cat. Cristiana, 9-12-2004, p. 18) > ... di ... 
/ «D’aquests dos volums n’ha tingut cura Franco Trabattoni, 
professor ordinari de Filosofia Antiga en el Dipartamento 
de Filosofia de la Università degli Studi di Milano ...» (d’un 
original, abans de ser corregit) > ... Dipartimento di ...

37)  «Cf. F. Raurell, “La sagezza degli ‘anawim’”, dins ...» (d’un 
original, abans de ser corregit) > ... saggezza ...

38)  «Dalí es va inspirar en el quadre de Piero de la Francesca ...» 
(d’una felicitació de Nadal, 2004) > ... della Francesca ...

39)  «–Gràcies –va fer ella quan ja era a la vorera. / –Mi chiamo 
Fabio. / –Doncs, gràcies, Fabio. / –Adio signorina (J. 
Varela, Aquell primer de maig, Barcelona 2004, p. 73) ... 
Addio, signorina (noteu que hem afegit una coma davant el 
vocatiu).

40)  «Ése debe de ser el motivo por el que en la mayoría de 
los telediarios de la noche del lunes 28 la nota oficial vati-
cana fuera leída por una joven periodista italiana con pinta 
de estar pasando por allí, rodeada de cámaras y aleccio-
nada desde detrás de uno de esos objetivos por algún com-
pañero veterano. “Legge”, se oyó. Y ella leyó» (La Vang., 
3-3-2005, p. 28) > ... Leggi ...

41)  «Els Verga, don Enrico i don Vicenzo, eren uns naviliers 
que s’havien fet d’or durant la guerra europea» (J. Agut, 
Rosa de foc, Barcelona 2004, p. 51) > ... Vincenzo ...

42)  «Roma salta de alegría por la elección de Benedicto XVI. 
Habbiamo fatto il Papa! comentan los camareros, orgu-
llosos y satisfechos, antes de servir el preceptivo plato de 
espaguetis» (La Vang., 22-4-2005, p. 12) > ... Abbiamo ... 
(com ja hem dit abans, en italià es van suprimir gairebé 
totes les hacs; queden, això sí, les d’algunes formes del verb 
avere, com ho, hai, ha, hanno, per raons diacrítiques). 

43)  «La corona d’espines amb què el president de la Generali-
tat fa fotos als seus aliats i amics és una corona de plàstic, 
que no fa mal ni fa sang. El tripartit té molt d’atrezzo, molt 
d’estirabot, moltes discrepàncies verbals, força falta d’ini-
ciativa per incoherència interna, molt d’amateurisme...» 
(Avui, 28-5-2005, p. 16) > ... attrezzo ...

44)  «Cadascú assoleix els seus objectius com li dóna la gana. 
Partint d’aquesta premissa, ningú no pot retreure res a la 
Rosa, al Bisbal, al Bustamante i a aquesta colla de can-
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tants per la gràcia de la deessa televisió. Segurament, 
moltes d’aquestes estrelles de la música no han sentit mai 
parlar de les fuses, de l’allegro ma non tropo o dels ins-
truments de canya. Per posar tres exemples. Però els seus 
discs pugen en les llistes d’èxits com l’escuma» (Regió 7, 
12-4-2002, p. 21) > ... de l’allegro ma non troppo o dels 
instruments de canya, per posar tres exemples ... (noteu 
que hi hem fet també un retoc de puntuació).

45)  «Uns quants dibuixos de Leonardo, una Madonna del 
Quatrocento, un Crist del Greco, un arlequí de Picasso, 
un Miró...» (J. Navarro, La Germandat del Sant Sudari, 
Barcelona 2004, p. 89) > ... Quattrocento ... / «A Roma, 
a la plaça Navona, es va inaugurar l’any 1651 una font, 
La fontana dei Quatro Fiumi, que representava els quatre 
grans rius coneguts per la gent de l’època» (Cavall Fort, 
abril 2006, p. 17) > ... la fontana dei Quattro Fiumi... 
(noteu que també hi hem tret una majúscula).

46)  «Tengo 55 años, nací en Cattanzzaro, Calabria, y vivo en 
Roma» (La Vang., 25-8-2005, p. 55) > ... Catanzaro ...

47)  «Pero ya decía Vico que la historia no avanza en línea 
recta sino por “corsi e raccorsi”. Y hoy estamos clara-
mente en un raccorsi» (La Vang., 31-10-2005, p. 22) > ... 
ricorsi ... ricorso.

48)  «Des del seu acariciador amor a les coses (el cel, els 
núvols, els estels, la nit, el dia...) i amb el desig –fonament 
de la seva poesia– que res d’aquesta vida –bella, malgrat 
destrets inevitables– no mori en l’eternitat (pensem en el 
seu sublim “Cant espiritual”, un capo laboro), el poeta 
[Joan Maragall] “riu a lo que veu” i “amb els ulls aclucats” 
somia, com un infant» (d’un original, abans de ser corregit) 
> ... capolavoro ...

49)  «Se sentia feliç de presentar-les a les seves amistats, de pas-
sejar-les per la ciutat, pels camps, els palaus i els museus, 
pel seu sancta sanctorum: la catedral. Els preparava ell 
mateix tagliatelle amb trinxat de tòfona negra, rostit amb 
bolets del país, anomenats fungi porcini, els buscava 
requisits de formatge i llet, pans de figa, teles lleugeres de 
colors vius per a la nena» (M. Aritzeta, Perfils de Nora, 
Barcelona 2003, p. 55) > ... funghi ... / «D’altra banda, es 
tractava d’un juliol lluminós que preparava per a la piazza 
dei Campo la seva enèsima competició del Palio, que era 
una espectacular cursa a cavall entre els representants dels 
disset barris (i braços) de la ciutat, abillats amb robes de 
feia cinc-cents anys» (ib., p. 56) > ... del ...

50)  «En aquella Itàlia, el Pepone i Don Camilo els veies moltes 
vegades. I Siena era bonica, acollidora, tranquil·la ...» (AA. 
VV., Sense renúncies, Barcelona 2005, p. 69) > ... Peppone 
... Camillo ... / «... un professor italià que es diu Tomasso 
Federici ...» (ib., p. 136) > ... Tommaso ... / «Itàlia plora pel 
petit Tommasso» (Avui, 3-4-2006, p. 32) > ... Tommaso.

51)  «“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, / questa morte que 
ci accompagna / del mattino a la sera, insonne, / sorda....” 
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que nos 
acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda.... 
Pienso en el último poema que escribió Pavese antes de 
suicidarse. [...] “I tuoi occhi / saranno una vana parola, 
/ un grito taciuto, un silenzo”. Sí, tus ojos se han con-
vertido en una palabra vana, un grito callado, un silen-

cio» (La Vang., 17-4-2006, p. 17) > ... questa morte che ci 
accompanya / dal mattino alla sera ... un grido taciuto, 
un silenzio ...

52)  «Al inicio de la campaña [electoral italiana] acudí al mitin 
de Refundazione Comunista, izquierda extrema que apoya 
y antes apuñaló a Prodi» (La Vang., 18-4-2006, p. 23) > ... 
Rifondazione ...

53)  «La reacció popular, les revelacions dels mitjans de comu-
nicació i l’ensorrament parcial de la política corrupta ita-
liana, van debilitar considerablement el poder de la màfia 
en la mateixa Itàlia, amb la captura i empresonament del 
seu sanguinari capo di tutti capi Toto Riina» (M. Castells, 
L’era de la informació, vol. III, Barcelona 2003, pp. 203-
204) > ... capo di tutti i capi Totò ...

54)  «Cada vegada que pujo al tramvia o a l’autobús i el cobra-
dor se’m dirigeix en castellà, vet aquí, em dic, un ram on 
el camarada Jiménez Caballero ja es trobarà servit pels 
anarquistes per endavant i a cor què vols si mai, Déu no ho 
vulgui, “ritorna vincitor” a Barcelona» (J. Sales, Cartes a 
Màrius Torres, Barcelona 22007, p. 447; cas una mica subtil: 
la citació de l’italià es fa entenent el verb en 3ª persona del 
present d’indicatiu quan l’original és en 2ª persona de l’im-
peratiu, ja que fa referència a un conegut passatge de l’òpera 
Aida en què la protagonista s’adreça al general Radamès).

55)  «El prefecte? La Sua Eminenza Giorgio Arturo Medina 
Estévez, diuen, aquí, sí....» (Ll. Busquets i Grabulosa, El 
Testament de Moisès, Badalona 2007, p. 53) > El prefecte? 
Sua Eminenza ... (noteu que hi hem suprimit l’article La) 
/ «L’un viu a San Ignazio i l’altre a Piazza della Pilotta, la 
plaça del davant de la Gregoriana» (ib., p. 69) > ... Sant’Ig-
nazio ... / «Elles preparaven el que en dèiem Interrogazio ni 
scotanti (“Preguntes roents”) i les miràvem de respondre» 
(ib., p. 249) > ... scottanti ... / «Adesso, con Franco più 
morto che vivo, forse le vostre reivindicazioni...» (ib., p. 
250) > ... rivendicazioni ... / «amb el cavagliere Berlusconi 
... Non ti preoccupare... l’ai lasciato al deposito vecchio 
o nel nuovo?» (ib., p. 403) > ... cavaliere ... l’hai lascia to 
nel deposito vecchio o in quello nuovo? / «Domani se ne 
ritorna alla Spagna, sí» (ib., p. 409) > ... in ... / «A baix 
no hi deu haver pallassos. —Paglaici?» (ib., p. 466) > ... 
pagliacci? / «Prego? Sí, padre Giuglio... domani sera 
ci ritroveremmo in Vaticano» (ib., p. 595) > ... Giulio ... 
ritroveremo ...

56)  «Aquest fenomen es va conèixer ràpidament com a lottiza-
cione, en referència al repartiment per lots de les diverses 
àrees de poder» (Avui, 25-1-2008, p. 26) > lottizzazione ... 

57)  «Les societats on la venjança és individual tendeixen a les 
cadenes interminables de ventettas, i són per tant més vio-
lentes que aquelles on un tribunal s’encarrega de garan-
tir un càstig que l’ofès pot interpretar com una reparació» 
(Regió 7, 28-8-2008, p. 18) > ... vendette ...

58)  «... citado por Ludovico Ariosto en su Orlando Inamo-
ratto» (Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, 
març-juny 2008, p. 33) > ... Innamorato.

59)  «I si pogués llegir-la [la missiva] recolzada a la finestra 
d’una torre de San Gimigniano, amb el refulgent paisatge 
de la Toscana al davant, molt millor» (Avui, 14-2-2009, p. 
52) > ... Gimignano ...
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60)  «L’italià fa la distinció en un cas: “A 50 anni ma non lo/li 
dimostra” ...» (J. Solà, Plantem cara, Barcelona 2009, p. 
202) > ... Ha ... (tal com hem dit abans, el verb avere porta 
hac en algunes formes, com aquesta).

61)  «Final alla arrabiata» (Avui, 13-2-2010) > ... arrabbiata.
62)  «... atesa la lentitud dels tempos eclesials, vint-i-cinc anys 

són no res ...» (AA. VV., Nadala 2010, Fundació Carulla, 
Barcelona 2010, p. 72) > ... tempi ...

C) Citacions incorrectes del francès
Potser perquè la llengua francesa és, a casa nostra, més 

coneguda que la llatina o la italiana, són menys nombroses les 
citacions incorrectes del francès que hem detectat. Heus-ne 
ací els exemples: 

1)  «La tour d’horizon de la obra de Coromines la empiezo 
con la conferencia titulada...» (AA. VV., L’obra de Joan 
Coromines, Sabadell 1999, p. 184) > El tour d’horizon ... 
(l’error prové de la confusió entre dos noms homògrafs: 
tour femení, ‘torre’, i tour masculí, ‘tomb, volta, etc.’).

2)  «Així s’esdevé, per posar un exemple arquetípic, amb el si 
vous plaît francès o amb el català si us plau o sisplau, que 
assuaveixen la proferència d’una ordre o demanda» (d’una 
gramàtica, abans de ser corregida) > ... s’il vous plaît ...

3)  «L’escriptora Isabel-Clara Simó se sent demodé per 
ser d’esquerres, feminista i catalanista» (Regió 7, 12-5-
2001, revista, p. 1) > ... demodée ... (notem que l’adjectiu 
subratllat ha de tenir forma femenina, ja que es refereix 
a una dona).

4)  «... i potser que també alguns soidisant nacionalistes cata-
lans s’hagin posat una mica vermells per no haver donat als 
companys bascos un suport més explícit i visible» (Avui, 
29-5-2001, p. 2) > ... i pot ser que també alguns soi-disants 
nacionalistes catalans s’hagin tornat una mica vermells 
... (l’adjectiu subratllat, que ha de portar guionet, ha de 
concordar amb el nom que acompanya, que va en plural).

5)  «Si l’escola ens prepara per a ben morir... més val que el 
nostre no sigui un cementiri marí i sí Montjuïc des d’on 
es veuen els tinglados d’un port toujours recomancé» 
(Avui, 5-12-2001, p. 3) > Si l’escola ens prepara per a ben 
morir... val més que el nostre no sigui un cementiri marí 
i sí Montjuïc, des d’on es veuen els coberts d’un port tou-
jours recommencé (l’expressió francesa al·ludeix al poema 
de Paul Valéry «Cimetière marin», que conté el següent 
vers: La mer, la mer, toujours recommencée!; noteu que hi 
hem afegit una coma).

6)  «... fou elegit membre de l’Academie Française» (d’un ori-
ginal, abans de ser corregit) > ... Académie ...

7)  «La distància, la desproporció que el constitueix és la pri-
mera manifestació del doble nivell de la volonté voulante 
i la volonté vouloue descrites per Blondel ...» (AA. VV., 
Història del pensament cristià, Barcelona 2002, p. 1129) 
> ... voulue ...

8)  «–Quin tipus de pintura el defineix a vostè? / –Al prin-
cipi, solia pintar imitant els impressionistes, com Degas, 
Toulousse Lautrec i el català Joaquim Mir» (Regió 7, 31-8-
2004, p. 15) > ... Toulouse-Lautrec ...

9)  «Ahora son de temer agrios debates [sobre el nou Estatut 
de Catalunya] cuyos prolegómenos han empezado ya. Para 
algunos puede ser un dejà vu puesto que las generaciones 
cambian, pero ciertas obsesiones políticas permanecen. 
En 1932 el ojo avizor o cornetín de todas las campañas 
era el parlamentario Antonio Royo Vilanova» (La Vang., 
17-9-2004, p. 29) > ... déjà vu ...

10)  «Va ser molt i molt lluny d’Itàlia. Fou en les intermina-
bles sales del Museu de l’Hermitage a Sant Petersburg ...» 
(M.A. Petit, Porta Maggiore, Barcelona 2002, p. 13) > ... 
Ermitage ...

D)  Citacions incorrectes 
    de l’alemany

Les citacions de l’alemany en els escrits publicats a 
Catalunya són relativament poques. Per tant, també són pocs 
els exemples que hem recollit de citacions incorrectes en 
aquesta llengua. Heus-les ací:
1)  «He deixat per al final la referència a ..., una mica el leiv-

motiv del llibre» (V. Pallàs, El cos sant, Barcelona 1998, p. 
9) ... leitmotiv ... 

2)  «el cardenal Ratzinguer» (Avui, 4-10-2001, p. 5) ... Ratzin-
ger (val a dir que la grafia subratllada correspon a la pro-
núncia d’aquest cognom).

3)  «Pel camí m’he desviat uns metres a contemplar una cape-
lla diminuta, vora una gran pagesia. Quan me n’anava 
uns senyors em diuen que és oberta. Danke schon. Torno 
endarrere i entro a la capella» (A. Jané, Els dies i els llocs, 
Barcelona 2004, p. 165) > ... schön ... / «Com que aquí tot 
està indicat amb unes plaques ombrejades per la bandera 
d’Àustria, m’assabento que és el palau de la Bömische Hof-
kanzlei, que és com si diguéssim la cancelleria de Bohèmia, 
car durant molt de temps els emperadors d’Àustria també 
eren reis de Bohèmia» (ib., p. 190) > ... Böhmische ...

4)  «Aquest conte va ser seleccionat per la Internationale 
Jugendbibliotek de Munic com un dels millors contes de 
l’any en català» (E. Larreula, Un paquet de galls, Caldes 
d’Estrac 2004, p. 5) > ... Jugendbibliothek ...

5)  «La derecha radical controlará el tercer länder alemán» 
(La Vang., 18-9-2006, p. 2) > ... land ... (perquè länder és 
plural i aquí hem d’usar aquest nom en singular).

6)  «Va enviar-me una revista alemanya, Sintactica und Esti-
listica, amb un article seu ...» (J. Triadú, Memòries d’un 
segle d’or, Barcelona 2008, p. 259) > ... Syntactica und 
Stilistica ...

E) Citacions incorrectes de l’anglès
Essent l’anglès avui dia una llengua molt coneguda, són 

pocs els errors que s’observen en les citacions de l’anglès dins 
de textos en català. Heus-ne ací uns quants:
1)  «Senzillament m’entristeix i me’n consolo com puc amb 

el dubte esperançador de Hamlet: “Thas is de question”» 
(Avui, 29-6-2002, p. 19) > ... “That is the question”.

2)  «I aquest nomenament caigué en la persona de Frank 
Denohue, nét per línia materna del famós detectiu Shir-
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lock Holmes ...» (d’un original, abans de ser corregit) > ... 
Sherlock ...

3)  «... el món obrer, l’empresarial, el jovent, les dones, l’ecolo-
gia, els intel·lectuals, les classes mitjanes, grups de pressió o 
lobbys, etc.» (J. Dalmau, La batalla per l’autodeterminació 
dins la Unió Europea, Barcelona 1995, p. 27) > ... lobbies ... 

4)  «Van pujar a seure, i l’Elena va treure un ventall de la 
bossa. Llavors la vocalista va anunciar que tocarien música 
de Cole Porter, i van començar amb el Beguin de Beguin. 
Tots es van aixecar per anar a ballar ...» (d’un llibre publi-
cat en el 2004, p. 236) > ... Begin the Beguine ... (cf. Gran 
enciclopèdia catalana, s.v. Porter, Cole).

5)  «Opuscle per a orientar l’autor d’un text científic, preparat 
per The Institute of Phisics» (d’un original, abans de ser 
corregit) > ... Physics.

F) Citacions incorrectes del castellà
Tots sabem que el castellà és una llengua molt coneguda 

–de grat o per força, podem afegir– pels catalans. Així, doncs, 
és lògic que es trobin poques incorreccions en les citacions 
castellanes dins de textos catalans. Heus-ne ací unes quantes 
que en tenim anotades:

1)  «Possiblement més d’un alt dirigent popular deu pen-
sar que ara s’ha de seguir allò que es diu en castellà a lo 
echo, pecho, i que l’única sortida política honorable davant 
de qualsevol errada és mantenella y no enmendalla, dit 
sigui en espanyol de l’època» (Regió 7, 23-9-2000, p. 27) > 
Segurament més d’un alt dirigent popular deu pensar que 
ara s’ha de seguir allò que es diu en castellà a lo hecho 
pecho, i que l’única sortida política honorable davant de 
qualsevol errada és sostenella y no enmendalla ... (quant 
al primer canvi que hem fet en la frase, cf. el nostre manual 
Català complet, vol. II, p. 194, nota 1).

2)  «El sant cristià, sense que calgui canonitzar-lo a Roma, és 
algú rebegut de Déu. En viu i el respira, com els de la mitja 
veta ni ens podem imaginar. És santa Teresa dient: “Volé tan 
alto que a la caza le di alcance”; és sant Joan de la Creu en 
el “quedeme y olvideme”, tocant la glòria en la seva quietud» 
(Avui, 16-11-2003, p. 30; a notar que la primera citació no 
és de santa Teresa de Jesús o d’Àvila sinó de sant Joan de la 
Creu, i diu: «Tras de un amoroso lance, / y no de esperanza 
falto, / volé tan alto, tan alto, / que le di a la caza alcance», 
cf. Obras de San Juan de la Cruz, Burgos 1940, p. 807; la 
segona citació sí que és de sant Joan de la Creu, però les seves 
formes verbals solen escriure’s amb accent gràfic: quedéme 
y olvidéme) / «Morir així és un acte de coratge per al qual no 
sempre estem preparats; “Volé tan alto, tan alto, / que a la 
caza di alcance”, com diu sant Joan de la Creu» (Estris, estiu 
2004, supl., p. 62) > ... que le di a la caza alcance.

3)  «¿Saben quantes empreses catalanes hi havia a l’Íbex o 
l’equivalent fa 25 anys i quantes en queden ara? Doncs, 
recitin aquell: “Estos, Fabio, ay dolor, que ves ahora, cam-
pos de soledad, mustios collados, fueron un día Itálica 
[Cataluña] famosa”» (Avui, 24-12-2003, p. 2) > ... “Estos, 
Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora campos de soledad, mus-
tio collado, fueron un tiempo ... (la citació és del poema 
«A las ruinas de Itálica», de Rodrigo Caro).

4)  «La unidad ens ha portat l’atac sistemàtic, dissimulat –sin 
que se note el intento– contra la nostra identitat i contra la 
nostra llengua» (d’un original, abans de ser corregit) > ... 
el cuidado ... (al·lusió a una instrucció secreta, any 1716, 
del rei Felip V als corregidors de Catalunya [redactada per 
Abad de Vivanco, secretari del Consejo de Castilla] sobre 
l’aplicació del Decret de Nova Planta, que diu textualment: 
«Pondrá [el corregidor] el mayor cuidado en introducir la 
lengua Castellana, a cuyo fin dará las providencias más 
templadas, y disimuladas para que se consiga el efecto sin 
que se note el cuidado»).

G) Citacions incorrectes del grec
Residualment, fornim tres exemples d’errors en citacions 

o interpretacions del grec clàssic:
1)  «Aquesta resurrecció d’Adorno empalma amb una tradició 

escatològica (del grec «skatos» últim, la fi d’un món) del 
comunisme, car diu que ...» (J. Colet, Pràctica, poesia de 
la realitat prosaica, Saldes 2004, p. 61) > ... “éskhatos (o, 
millor, éskhaton)” ...

2)  «En definitiva, democràcia (el govern del poble) i meso-
cràcia (el govern dels millors) no tenen per què ser 
incompatibles; aspiren a una democràcia mesocràtica, 
que faci efectiu el govern del poble a través dels millors» 
(Avui, 11-7-2005, p. 18; afirmacions que es basen en un 
error, perquè mesocràcia vol dir ‘el govern de la classe 
mitjana’, ja que mésos vol dir ‘mitjà, posat al mig’ [cf. 
Mesopotàmia, ‘entre rius’]; ‘el govern dels millors’ és 
l’aristocràcia).

3)  «És a aquesta mancomunitat que la nació delega la seva 
doble missió de perpetuar l’etnos i de garantir el demos» 
(Avui, 15-1-2011, p. 25) > ... ethnos ... (perquè la lletra 
grega θ, anomenada teta, es transcriu th).

H)  Citacions incorrectes del portu-
guès

També residualment, oferim dos exemples d’errors en cita-
cions del portuguès (localitzat, en aquests casos, al Brasil):
1)  «El Brasil ... edificis luxosos al costat de les favelas ... i 

cada mes apareixen menhinos da rua assassinats» (Cat. 
Cristiana, 17-10-2002, p. 39) > ... meninos ...

2)  «El bisbe emèrit de São Felix do Araguaiaca, Pere Casal-
dàliga ...» (AA. VV., Sense renúncies, Barcelona 2005, p. 
138) > ... Félix do Araguaia ...

Conclusió
Escrivint en la nostra llengua (o en una que coneixem), de 

tant en tant ens passa que resulta oportú de fer alguna cita-
ció en una altra llengua. Convé, llavors, que estiguem segurs 
que la citació és correcta. Si no n’estem segurs, val la pena 
que fem les consultes pertinents, sia en diferents tipus de lli-
bres (diccionaris, enciclopèdies, repertoris, gramàtiques...), 
sia en algun cercador d’internet, sia amb persones que ens 
puguin assessorar. u


