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Els llatinismes en -us
Lluís Marquet

Tenim en català uns quants mots 
en -us que són llatinismes adop-
tats amb aquesta terminació tal 

qual: tipus, globus, òmnibus, sinus, 
focus, lotus, etc. Malgrat que amb 
aquesta terminació presenten una 
forma anòmala en la nostra llengua, 
han estat incorporats així pel fet de 
tractar-se de mots cultes. No els hem 
posat mai en dubte, però fóra bo que els 
analitzéssim amb deteniment, compa-
rant-los amb les solucions de les altres 
llengües, a fi de veure si són realment 
justificables.

Cal dir d’entrada que el tema dels 
llatinismes demana un estudi gene-
ral que no s’ha fet mai i que algun 
dia caldrà fer. Sobre aquest punt hi 
ha molta confusió i unes idees ben 
esteses però errònies, cosa que fa 
que sovint s’acceptin falsos llatinis-
mes que són, de fet, castellanismes 
camuflats. Deixem ara aquest tema 
general per a una altra ocasió i limi-
tem-nos als llatinismes en -us.

Com podem constatar, Fabra en 
va acceptar bastants, d’aquests llati-
nismes, en el Diccionari general (ja 
n’havia esmentat alguns en les prime-
res gramàtiques) i a partir d’aleshores 
els hem acceptat com a bons i no han 
estat qüestionats mai. Però creiem que 
n’hi ha uns pocs que demanen algun 
comentari. Això és el que farem tot 
seguit.

Recordem aquí què diuen alguns 
textos gramaticals nostres sobre els 
llatinismes en -us. Fabra, en la Gramá-
tica de la lengua catalana (1912), p. 
34: «En algunos nombres masculinos 
se han adoptado las terminaciones lati-
nas -us y -um. Ej.: poro porus, radio 
radius, cúbito cubitus, feto fetus, seno 
sinus, hiato iatus, Baco Bacus, Febo 
Febus, Pio Pius, Tito Titus; foro forum, 
láudano laudanum, suero serum, 
armonio armonium.» També Coro-
mines en Lleures i converses d’un 
filòleg, p. 44, fa referència al tema. 
Concretament diu: «... sobretot en els 

segles xix i xx el sentit col·lectiu de 
la llengua s’anà desvetllant cada cop 
més a la consciència que en català són 
rars els noms en -o final inaccentuada, 
i que per tant era natural i desitjable 
de limitar-ne molt o eliminar-ne l’ac-
ceptació en els mots savis o presos del 
llatí [...]; i que en els casos més difícils 
hàgim recorregut a solucions diverses, 
no sempre sistemàticament, com mite, 
culte, íncube, tipus, vulgus (o vulgar), 
fal·lus, Brutus, Titus, súmmum, etc.»

Fàcilment podem veure que en 
català hi ha unes poques desenes de 
mots en -us, que es refereixen a casos 
ben diversos i s’apliquen en camps 
mot variats. La majoria són termes 
usuals en diferents camps especialit-
zats. Esmentem-ne uns quants prou 
corrents:

a) Mots d’ús científic i tècnic: sinus, 
cosinus, virus, porus, òmnibus.

b) Mots propis de la litúrgia: agnus, 
sanctus, àngelus, oremus, etc.

c) Mots propis de la  botànica: cactus, 
lotus, eucaliptus, tal·lus. 

d) Mots propis de la meteorologia: 
cúmulus, cirrus, nimbus, estra-
tus.

e) Mots propis de la medicina: tifus, 
tètanus, fetus, anus, mucus, timus, 
rictus, lupus.

f ) Alguns altres termes especialit-
zats: detritus, gaudeamus, hia-
tus, ictus.

Sobre tots aquests llatinismes no 
hi ha gran cosa a objectar; són mots 
d’ús específic i així s’han anat difo-
nent en la nostra llengua, anàloga-
ment al que han fet en general totes 
les altres llengües.

Aquí ve a tomb constatar que mo -
dernament hi ha hagut una tendència 
a catalanitzar-ne uns quants, anterior-
ment admesos en el diccionari Fabra en 
la forma llatina, llevant-los la termina-
ció -us. I així tenim: cúmul (de cúmu-
lus), estrat (de estratus), hiat (de hiatus), 

nimbe (de nimbus), node (de nodus), 
lapse (de lapsus), papir (de papirus), 
tim (de timus), etc. Tots aquests canvis 
ja van ser fets en la Gran enciclopèdia 
catalana i s’han mantingut després.

Però n’hi ha alguns pocs d’ús més 
general i comú que emprem en accep-
cions ben allunyades del món especia-
litzat i que resultem una mica estranys 
aplicats a objectes o estris corrents i 
habituals. Sobretot n’hi ha tres que 
demanen una anàlisi detallada i una 
comparació amb les altres llengües, per-
què per a algunes aplicacions ens sem-
blen ben poc apropiats. Concretament 
són: tipus, globus i focus.

Del mor tipus ja vam ocupar-nos-en 
en un article anterior. Pel que fa als 
altres dos mots, ho farem en articles 
posteriors. u


