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Italianismes
Josep Ruaix i Vinyet

A) ITALIANISMES ORTOGRÀFICS

Començant pels italianismes ortogràfics, posarem a con-
tinuació els exemples que hem trobat, repartint-los segons el 
tipus de falta.

Afecten les vocals (a /e, o /u)
1)  «un modest rafredat» (calc de l’italià raffreddore) > un 

modest refredat
2)  «es permet alegrament» (calc de l’it. allegramente) > es 

permet alegrement
3)  «Desventurats de nosaltres! Perquè avui s’han emportat 

la força dels dèbils, s’han emportat la llum dels cecs, 
s’han emportat l’hoste dels foresters, s’han emportat el 
vestit dels despullats, el protector de les viudes» (calc 
de l’it. forestieri) > ... forasters ...

4)  «la borgesia i els estrats populars» (calc de l’it. borghesia) 
> ... burgesia ...

5)  «una meticolositat quasi fotogràfica» (calc de l’it. meti-
colosità) > una meticulositat quasi fotogràfica

6)  «Les paraules de Pius X, pronunciades davant vint-i-sis car-
denals ... Després de recordar la tasca dels nous porporats, 
afegeix ...» (calc de l’it. porporati) > ... purpurats ...

Afecten les consonants 
(b /v, s /c) i la hac
1)  «Algunes exageracions es troven en alguns seus tre-

balls ...» (calc de l’it. trovare) > ... troben ...

2)  «... una sèrie de personalitats que ell retrova sovint» (calc 
de l’it. ritrovare) > ... retroba ...

3)  «prefecte de la Congregació Concistorial» (calc de l’it. 
Concistoriale) > ... Consistorial

4)  «Malgrat l’eterogeneïtat del material, sembla que ...» 
(calc de l’it. eterogeneità) > ... heterogeneïtat ...

5)  «... via della Sapienza 32 (davant l’omònima Universi-
tat) ...» (calc de l’it. omonimo -ma) > ... homònima ...

6)  «Les exortacions a no divorciar-se de la pròpia muller 
palesen que el divorci causava preocupació» (calc de l’it. 
esortazioni) > ... exhortacions ...

Encara que, en comparació amb la interferència del castellà, sigui petitís-
sima, també es troba, en textos catalans (publicats o destinats a la publi-
cació) una certa interferència de l’italià, sigui en escrits traduïts d’aque-
lla llengua (i a vegades servint-se de programes informàtics de traducció 
automàtica), sigui en escrits redactats per persones que passen llargues 
temporades a Itàlia o que tenen forta vinculació amb la cultura italiana.

En aquest article fem un petit estudi d’italianismes que hem detectat ca -
sual   ment, bé corregint originals, bé llegint llibres o revistes. Mirem de clas-
sificar-los una mica: primerament, els italianismes ortogràfics; després, els 
morfosintàctics (subdividits oportunament segons les categories gramati-
cals afectades); finalment, els lèxics. Acabem amb una breu conclusió.

Els exemples, si no diem res, són de textos d’originals abans de ser corre-
gits. Primer copiem, entre cometes, l’exemple on hi ha l’italianisme, que 
apareix subratllat; després solem donar, entre parèntesis, alguna expli-
cació; finalment, fornim, en cursiva i generalment de forma abreujada, la 
versió correcta, marcant en negreta el mot o mots esmenats. Com que tots 
els exemples són reals, a vegades contenen altres faltes o defectes, que 
també marquem i esmenem. La majoria dels exemples pertanyen al camp 
de les ciències eclesiàstiques (teologia, història de l’Església, Bíblia, músi-
ca sacra, etc.), cosa que s’explica pel fet que la capital d’Itàlia és Roma, 
i Roma, el centre de la cristiandat.
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Afecten l’accentuació i l’ús del guionet
1)  «... fou nomenat arquebisbe de Capua» (calc de l’it. 

Capua) > ... Càpua.

2)  «I Job visqué després de la seva tragèdia cent setanta anys 
i tots els dies que visqué foren doscents quaranta, i Job 
veié els seus fills i els fills dels seus fills fins a la quarta 
generació» (calc de l’it. duecento) > ... dos-cents ...

B) ITALIANISMES MORFOSINTÀCTICS

Passant als italianismes morfosintàctics, també anirem 
posant a continuació els exemples que tenim, repartint-los 
segons les categories gramaticals afectades (quan l’italianisme 
afecta més d’una categoria, l’hem posat allà on ens ha sem-
blat més oportú).

Afecten el substantiu (gènere gramatical)
«Hi ha qui diu que, més que una crisi, s’ha de dir una 

eclipsi» (calc de l’it. eclisse o eclissi, nom femení; ara 
bé, en italià antic havia estat masculí; en grec, llen-
gua de la qual prové, és femení; en francès és femení: 
éclipse) > ... un eclipsi ...

Afecten els adjectius pronominals 
o els pronoms
1)  «Estem al final de l’aventura cristiana damunt la terra? 

Miro els meus fills secularitzats tot i ésser cristians, 
i dic: no, som més aviat al començament! Almenys 
ho sento així, encara que no ho sàpiga argumentar. I 
trobo tants cristians comuns que pensen com jo, quan 
en parlo voltant per Itàlia» (Documents d’Església, 
1-11-2001, p. 606; calc de l’it. tanto -ta) > ... molts 
... / «Farem altres passos. Queden encara tants segles 
davant nostre» (ib., p. 607) > ... molts ...

2)  «L’Escriptura avala la primera objecció quan afirma: «Si 
algun diu: “estimo Déu”, i no estima el seu germà, és 

un mentider; perquè el qui no estima al seu germà, que 
veu, no pot estimar Déu, que no veu» (Jn 4,20)» (Docs. 
d’Esgl., 1-3-2006, p. 137; calc de l’it. qualcuno; de pas-
sada hi corregirem una altra falta) > ... algú ... el qui no 
estima el seu germà ...

Afecten l’article

[Hi cal article en lloc de demostratiu:]
1)  «La defensa de la llibertat i dels drets de l’Església i de la 

Santa Seu tingué sempre el seu inderogable objectiu en la 
reivindicació de les condicions externes que més s’apro-
pessin a aquelles anteriors a 1870» (calc de l’it. quelle, 
demostratiu) > ... les ... (article amb valor pronominal: 
les = les condicions externes).

2)  «És prou conegut el suport que Pius X donà a la premsa 
catòlica integrista contra aquella més moderada, que des-
confessà obertament» (calc de l’it. quella, demostratiu) > 
... la ... (article amb valor pronominal: la = la premsa).

3)  «Amb aquest manament es prohibeix a Israel de cer-
car altres camins d’encontre amb el diví llevat d’aquell 
indicat per Jahvè» (calc de l’it. quello, demostratiu) > ... 
llevat de l’indicat per Jahvè (article amb valor prono-
minal: l’ = el camí).

4)  «La primera lectura uneix dos fragments del segon relat 
de la creació, tradicionalment atribuït a la tradició jah-
vista, més antiga que aquella sacerdotal» (Missa Domi-
nical, any 2011, 4, p. 17; calc de l’it. quella, demostratiu) 
> ... més antiga que la sacerdotal.

[Hi sobra l’article:]
5)  «El P. Savi no tingué el temps per a madurar la seva ori-

entació metodològica ...» (calc de l’it. non ebbe il tem  po; 
en català la loc. verbal equivalent a non avere il tempo és 
no tenir temps) > El P. Savi no tingué temps per a madu-
rar la seva orientació metodològica.

6)  «Ja a finals del segle IV Sílvia Egèria explica com es 
realitzaven a la Palestina els ritus de Setmana Santa» 
(en italià molts noms de països van precedits d’article; 
en català n’hi ha menys) > ... es realitzaven a Palestina 
els ritus de Setmana Santa.

[Hi falta l’article:]
7)  «Reproduiré alguns paràgrafs del professor G. B., meu 

immediat predecessor en el càrrec» (calc de l’it. mio 
immediato predecessore) > ... el meu immediat prede-
cessor ...

Afecten els pronoms febles
1)  «Al bressol de la seva acció, s’ha de col·locar Giulio 

Salvadori, el qual ...» (cal saber que l’italià veu «ordre 
estilístic» en una sèrie de casos en què en català veiem 
«ordre empragmàtic»; cf. els nostres manuals Obser-
vacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui, 
vol. I, Moià 1994, pp. 62-64, o bé Català complet, vol. 
II, Barcelona 22007, pp. 28-30) > Al bressol de la seva 
acció s’hi ha de col·locar Giulio Salvadori, el qual ... 

Vista aèria de Càpua FOTO: INTERNET
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(noteu que hem suprimit la coma després del sintagma 
tematitzat a l’esquerra).

2)  «L’activitat d’Antonietta Giacomelli topava amb algu-
nes dificultats. A les iniciatives_mancava un substrat 
filosòfic, com també un programa social definit» (com 
l’exemple anterior) > ... A les iniciatives hi mancava un 
substrat filosòfic ...

3)  «Amb molts d’entre ells Duchesne_manté una relació 
continuada» (com els exemples anteriors) > Amb molts 
d’entre ells, Duchesne hi manté una relació continuada 
(noteu que hem afegit una coma després del sintagma 
tematitzat a l’esquerra).

4)  «La nova visió del món rural com a custodi del terri-
tori comporta una específica atenció al món juvenil. 
Cal una nova cultura que valori la dignitat del qui tria 
de romandre a treballar al camp, tant en les zones pla-
nes com en les de muntanya. A aquesta dignitat_ha de 
contribuir l’acció educativa de la família, de l’escola, de 
la comunitat eclesial» (Docs d’Esgl., 1-7-2005, p. 405; 
com els exemples anteriors) > ... A aquesta dignitat hi 
ha de contribuir l’acció educativa ...

Afecten el verb

[Canvi de mode verbal:]
1)  «En arribar a aquest punt hom es pot preguntar si el 

quadre traçat per Bedeschi sigui complet» (en ora cions 
subordinades interrogatives indirectes l’italià usa el 
mode subjuntiu, mentre que el català usa el mode indi-
catiu) > ... és ...

2)  «Així s’entén per què fossin vistes com a formes que calia 
bandejar el moviment democràtic italià, la democràcia 
cristiana murriana ...» (com l’ex. anterior) > ... eren ...

3)  «No es veu perquè s’hagi d’intentar d’evitar o negar 
aquesta conclusió» (com els exemples anteriors; de pas-
sada hi corregirem la falta ortogràfica d’escriure perquè 
en lloc de per què, calc també de l’italià perché, i hi farem 
un retoc estilístic: supressió del segon d’) > No es veu per 
què s’ha d’intentar evitar o negar aquesta conclusió.

4)  «Ara bé, és evident que el matrimoni israelita no era el 
tipus ideal de relació marital que pugui ser presentat com 
a referent a seguir en els nostres dies. De fet, la majo-
ria de matrimonis eren negociats pels pares, i no queda 
gens clar el què poguessin dir els candidats mateixos» 
(en oracions subordinades dubitatives l’italià usa el mode 
subjuntiu, mentre que el català usa el mode indicatiu; de 
passada hi esmenarem un adjectiu usat impròpiament i 
una forma de relatiu) > ... relació conjugal ... i no queda 
gens clar què podien dir els candidats mateixos.

5)  «Tal com ha estat apuntat abans, el càstig del despulla-
ment sembla que fos també infligit en altres països de 
l’antic Pròxim Orient» (com l’exemple anterior, pel que 
fa al verb) > ... era ...

6)  «Quan satan se n’assabentà, es disfressà de forner. S’es-
devingué per casualitat que la meva dona anà a casa seva 

a demanar-li pa, creient que fos un home. Satan aleshores 
li digué ...» (com l’exemple anterior) > ... era ...

7)  «La manca de fills era vista com a quelcom inaccepta-
ble per al marit, i si aquest, per raons econòmiques o 
simplement perquè no ho volgués, no es decidia a pren-
dre una segona esposa, s’havia de divorciar de la pri-
mera» (també en algunes altres oracions subordinades 
l’italià usa el mode subjuntiu, mentre que el català usa 
el mode indicatiu; de passada hi farem un altre retoc 
[cf. Català complet, vol. II, p. 279]) > La manca de fills 
era vista com quelcom inacceptable per al marit, i si 
aquest, per raons econòmiques o simplement perquè 
no ho volia ...

[Canvi de règim verbal:]
8)  «Essent la música sacra part integrant de la litúrgia i 

participant-ne la finalitat principal de la glòria de Déu 
i la santificació i edificació dels fidels, ha de posseir 
les qualitats que són pròpies de la litúrgia» (el v. ita-
lià partecipare antigament era verb transitiu, ús que es 
reflecteix en l’exemple, si bé actualment és de règim 
preposicional, com en català) > Essent la música sacra 
part integrant de la litúrgia i participant de la seva 
finalitat principal, que és la glòria de Déu i la santi-
ficació i edificació dels fidels ...

9)  «Déu havia plantat vinyes escollides i no obstant això 
van donar agrassos. Què són els agrassos? El raïm bo 
que s’espera Déu, diu el profeta, hauria consistit en la 
justícia i en la rectitud» (Docs. d’Esgl., 15-12-2005, p. 
674; calc del règim pronominal italià [v. aspettarsi], que 
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cal passar, en català, a no pronominal) > ... El raïm bo 
que espera Déu ...

10)  «Potser no val la pena apel·lar-se a von Humboldt per 
explicar una afirmació com aquesta ...» (Francesco 
Ardolino, Una literatura entre el dogma i l’heretgia, 
Barcelona 2006, p. 45; calc del règim pronominal italià 
[v. appellarsi], que cal passar, en català, a no pronomi-
nal; de passada, passem una minúscula a majúscula [cf. 
Observacions crítiques ..., vol. II, Moià 1995, pp. 144-
145] i esmenem una preposició) > Potser no val la pena 
apel·lar a Von Humbold per a explicar una afirmació 
com aquesta ...

11)  «Per tal que pugui sorgir el “nou esperit europeu”, no 
n’hi ha prou de redactar una Carta constitucional; seria 
necessari que renaixés un “nou home europeu”, que de 
moment no hi ha» (Docs. d’Esgl., 15-4-2006, p. 237; calc 
de l’it. non c’è, que en aquest cas no equival a no hi ha 
sinó a no hi és) > ... que de moment no hi és.

[Canvi de perífrasi verbal:]
12)  «Aquests i altres autors consideren que el to usat per l’en-

cíclica és dur, ofensiu. Els qui se sentien colpits no podien 
no reaccionar davant les acuses d’ambigüitat, hipocresia 
i orgull de què eren objecte» (la perífrasi italiana ‘non 
poter(e) non + infinitiu’ equival a la catalana ‘no poder 
deixar de + infinitiu’; de passada hi farem una esmena de 
lèxic [vegeu més avall, apartat C, entrada acusa]) > ... Els 
qui se sentien colpits no podien deixar de reaccionar 
davant les acusacions d’ambigüitat ...

13)  «Per a una correcta comprensió de les estructures del 
turisme actual no es pot no esmentar la seva relació 
amb el procés de globalització de l’economia» (Docs. 
d’Esgl., 15-10-2001, p. 551; com l’exemple anterior, pel 
que fa a la perífrasi verbal) > ... no es pot deixar d’es-
mentar la seva relació ...

14)  «Tanmateix no es pot no constatar que afloren qüestions, 
dubtes, desenganys, com també resistències i nous obsta-
cles en el camí ecumènic ...» (Docs. d’Esgl., 1-11-2001, p. 

585; com els exemples anteriors) > Tanmateix no es pot 
deixar de constatar que ...

15)  «Les respostes a suggerir no són fàcils, encara que no es 
pot no demanar una atenció específica de l’Estat envers 
aquestes situacions» (Docs. d’Esgl., 1-7-2005, p. 412; 
com els exemples anteriors) > ... encara que no es pot 
deixar de demanar una atenció específica ...

16)  «La tradició agustiniana continuà a actuar poderosament 
en el catolicisme francès» (la perífrasi italiana ‘conti-
nuare a + infinitiu’ equival a la catalana ‘continuar + 
gerundi’) > La tradició agustiniana continuà actuant 
poderosament en el catolicisme francès.

17)  «S’adonava amb sofriment que no es podia continuar 
a repetir fórmules desencarnades, a invocar preses de 
posició fora d’objecte, a refusar homes i dones per mitjà 
d’arguments escandalosos» (com l’exemple anterior) > 
S’adonava amb sofriment que no es podia continuar 
repetint fórmules desencarnades, invocant preses de 
posició fora d’objecte, refusant homes i dones per mitjà 
d’arguments escandalosos.

18)  «El modernisme ha continuat a intrigar els historiadors» 
(com els exemples anteriors) > El modernisme ha conti-
nuat intrigant els historiadors.

19)  «Si un home tenia descendència masculina, el seu nom 
duraria i així ell continuaria a viure a Israel» (com els 
exemples anteriors) > ... i així ell continuaria vivint a 
Israel.

20)  «Per què plores encara? Per què esperes inútilment 
pensant que Moisès encara viu? No tens cap raó per a 
continuar a esperar, perquè Moisès és mort. Agafa els 
vestits de la seva saviesa i revesteix-te’n; cenyeix-te els 
lloms amb el cinturó de la seva ciència i seràs canviat: 
seràs un altre home...» (com els exemples anteriors) > 
... No tens cap raó per a continuar esperant, perquè 
Moisès és mort ...

21)  «¿Més que mai són sobretot els francesos a fer aquest 
raonament de l’Evangeli als primers passos?» (Docs. 
d’Esgl., 1-11-2001, p. 607; la perífrasi o construcció ita-
liana ‘verb essere + substantiu o pronom + a + verb’ 
equival a la construcció catalana ‘verb ser + substan-
tiu o pronom + que + verb’; de passada hi suprimirem 
l’interrogant inicial) > Més que mai són sobretot els 
francesos que fan aquest raonament de l’Evangeli als 
primers passos? 

[Elisió del verb / no elisió del verb:]

22)  «Genocchi treballa en el camp bíblic, mentre que 
Duchesne_en el dels estudis històrics» (en casos com 
aquest, l’italià tendeix a elidir el verb, mentre que el 
català no l’elideix) > Genocchi treballa en el camp bíblic, 
mentre que Duchesne ho fa en els estudis històrics.

23)  «Quin futur_per al cristianisme?» (títol d’un article, 
dins Docs. d’Esgl., 15-7-2008, p. 420; com l’exemple 
anterior) > Quin futur hi ha per al cristianisme? (o bé 
Quin futur té el cristianisme?).

Moisès de 
Miquel Àngel 
(església de 
San Pietro in 
Vincoli, Roma)

FOTO: R. PUIG COROMINES
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24)  «Alguns conflictes han tingut també una dimensió reli-
giosa, com els entre catòlics i protestants o entre cris-
tians i musulmans» (Docs. d’Esgl., 15-3-2010, p. 185; 
com els exemples anteriors) > ... com els que hi ha 
hagut entre catòlics i protestants o entre cristians i 
musulmans.

Afecten l’adverbi

[Adverbis de manera:]
1)  «La legislació jueva no ha caigut a l’imprevista del cel 

i en una forma perfecta, sinó que, com totes les legisla-
cions dels pobles, presenta una evolució ...» (calc de la 
loc. adv. italiana all’improvviso) > La legislació jueva 
no ha caigut d’improvís del cel ...

2)  «També el cos de l’home i de la dona té, per tant, per 
així dir, un caràcter teològic, no és simplement cos, i 
el que és biològic en l’home no és només biològic, sinó 
expressió i compliment de la nostra humanitat» (Docs. 
d’Esgl., 1-9-2005, p. 514; calc de la loc. adv. italiana per 
così dire; de passada hi arreglarem una cacofonia) > ... 
té, per tant, per dir-ho així, un caràcter teològic  ... i el 
que és biològic en l’home no és tan sols biològic ...

[Adverbis de temps:]

3)  «Però aquest text de cap manera no exclou l’amor a Déu, 
com si fos un impossible; al contrari, en tot el context 
de la Primera Carta de Joan a penes citada, l’amor a 
Déu és exigit explícitament» (Docs. d’Esgl., 1-3-2006, 
p. 137; calc de l’it. appena) > ... en tot el context de la 
Primera Carta de Joan suara (o tot just) citada ...

4)  «A l’inici dels anys cinquanta la situació va canviar. 
L’esquinç entre el “Jesús històric” i el “Crist de la fe” 
es va fer sempre més ampli; a simple vista l’un es va 
allunyar de l’altre. [...] Els progressos de la recerca 
historicocrítica van conduir a distincions sempre més 
subtils entre els diferents estrats de la tradició. Darrere 
d’ells, la figura de Jesús, sobre la qual es recolza la fe, 
es va tornar sempre més incerta, va prendre contorns 
sempre menys definits» (Docs. d’Esgl., 1-3-2007, pp. 
129-130; calc de l’it. sempre; de passada hi esmenarem 
la grafia d’un adjectiu compost i hi canviarem el règim 
d’un verb) > A l’inici dels anys cinquanta la situa-
ció va canviar. L’esquinç entre el “Jesús històric” i 
el “Crist de la fe” es va fer cada vegada més ampli; 
a simple vista l’un es va allunyar de l’altre. [...] Els 
progressos de la recerca històrico-crítica van conduir 
a distincions cada vegada més subtils entre els dife-
rents estrats de la tradició. Darrere d’ells, la figura de 
Jesús, sobre la qual recolza la fe, es va tornar cada 
vegada més incerta, va prendre contorns cada vegada 
menys definits.

5)  «... amb la ment sempre fèrvida en la composició de noves 
obres ...» (calc de l’it. sempre; de passada hi canviarem un 
adjectiu, també calcat de l’italià [vegeu més avall, apartat 
C, entrada fèrvid -a) > ... amb la ment encara fervent en 
la composició de noves obres ... 

[Adverbis de negació:]
6)  «Si el passat no pot certament tornar, tanmateix, també 

avui les parròquies rurals són cridades a esdevenir cen-
tres actius d’animació sociocultural ...» (Docs. d’Esgl., 
1-7-2005, p. 410; calc de l’it. certamente, equivalent, en 
aquest context, a l’adv. pas del català central) > Si el pas-
sat no pot pas tornar ...

Afecten les preposicions

[Errors en preposicions:]
1)  «A tothom són conegudes les posicions d’eminents estu-

diosos d’història eclesiàstica, com Giacomo Martina i 
Miquel Batllori» (calc de l’it. A tutti sono note...) > De 
tothom són conegudes ...

2)  «Aquest autor participa als treballs de l’esmentada socie-
tat» (calc de l’it. partecipare a; cf. el nostre manual Punts 
conflictius de català, Barcelona 21989, p. 90, 2) > Aquest 
autor participa en els treballs de l’esmentada societat.

3)  «Duchesne participà també a reunions que ... se cele-
braren entre el 1903 i el 1907» (com l’exemple anterior; 
de passada hi farem dos retocs més [cf. el nostre article 
«La fórmula de datació», dins Llengua Nacional, núm. 
30, pp. 28-29] > Duchesne participà també en reunions 
que ... se celebraren entre 1903 i 1907.

4)  «Duchesne també pren part a aquestes reunions» (sem-
blant als exemples anteriors, pel que fa a la preposició) 
> Duchesne també pren part en aquestes reunions.

5)  «I, mentre jo deia aquestes coses per fer-los callar, 
Elifaz, enutjat, s’adreçà als altres amics: “A què ser-
veix que hàgim vingut aquí amb els soldats per con-
solar-lo? Fixeu-vos que ens ho recrimina. Entornem-

El pare Miquel Batllori, eminent estudiós d’història eclesiàstica
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nos-en als nostres països.”» (calc de l’it. a che serve; 
de passada hi farem una altra correcció) > ... “De què 
serveix ... Tornem-nos-en als nostres països.

6)  «El càstig previst per l’adulteri era la lapidació per a 
ambdós sexes. No és clar si aquesta pena fos aplicada 
sovint» (calc de l’it. per; cal saber que les preposi cions 
italianes da / per equivalen, aproximadament, a les nos-
tres per / per a; de passada, recordem, com hem vist 
abans [apartat B, «Afecten el verb», exs. 4-6], que l’ita-
lià usa subjuntiu en oracions subordinades dubitatives, 
mentre que el català hi usa l’indicatiu) > El càstig pre-
vist per a l’adulteri ... No és clar si aquesta pena era 
aplicada sovint.

7)  «El debat suscitat d’aquests documents ha mostrat un 
gran desig de participació constructiva» (Docs. d’Esgl., 
15-7-2005, p. 426; calc de l’it. da) > El debat suscitat 
per aquests documents ...

8)  «Ell, de bon pagès, ja es devia veure la pedregada a 
sobre» (V. Miserachs, Amb Catalunya al cor, Roma 
2004, p. 208; la preposició italiana da equival de vega-
des a la nostra partícula delimitativa com a) > Ell, com 
a bon pagès ... 

9)  «... s’ha volgut fer passar com imatge única de ...» (calc 
de l’it. come) > ... s’ha volgut fer passar com a imatge 
única de ...

[Errors en locucions prepositives:]
10)  «Ja veiem que una finalitat bona en si mateixa, si s’erra 

la via se’ns pot tornar aiguapoll, ens pot esclatar a les 
mans, al punt d’obtenir exactament el contrari d’allò 
que es pretenia» (calc de l’it. al punto di) > ... ens pot 
esclatar a les mans, fins al punt d’obtenir exactament 
el contrari  ...

11)  «Una vegada estudiada l’expressió “imatge” a l’intern de 
la font sacerdotal de Gn 1,26-27, hem reflexionat, en la 
segona part de l’estudi, sobre ...» (calc de l’it. all’interno 
di) > ... Una vegada estudiada l’expressió “imatge” a 
l’interior de la font sacerdotal ...

12)  «Encara que existeixen sobre el tema visions diverses, no 
es pot excloure que entorn a l’aigua es poden determi-
nar els pròxims anys nous conflictes i contraposicions en 
algunes parts del món, però també en algunes regions del 
nostre país» (Docs. d’Esgl., 1-7-2005, p. 405; calc de l’it. 
intorno a) > ... no es pot excloure que entorn de l’aigua 
es poden determinar ...

13)  «... l’estupor de front a la bellesa del cosmos ...» (Docs. 
d’Esgl., 1-7-2005, p. 410; calc de l’it. di fronte a) > ... l’es-
tupor enfront de la bellesa del cosmos ...

14)  «L’obra romana del P. Martorell ja precedia el Concili, 
amb composicions litúrgiques en llatí de major volum i 
d’estructura més complexa, talment de fer d’ell un can-
didat temible de cara a ocupar els més alts càrrecs musi-
cals en l’àmbit de les basíliques romanes» (calc de l’it. 
tanto da) > ... L’obra romana del P. Martorell ja prece-
dia el Concili, amb composicions litúrgiques en llatí de 
major volum i d’estructura més complexa, fins al punt 
de fer d’ell un candidat temible ... 

[Manca d’alguna preposició:]
15)  «Les propietats agrícoles [...]. Llur gestió implica cada 

vegada menys la família i és confiada generalment a un 
sol dels seus membres, amb ampli ús de mitjans mecà-
nics i amb esporàdiques col·laboracions de familiars o 
d’altres» (Docs. d’Esgl., 1-7-2005, p. 402; calc de l’it. a 
uno solo dei suoi membri) > ... i és confiada generalment 
a un de sol dels seus membres, amb ampli ús de  ...

Afecten les conjuncions

[Conjuncions causals:]

1)  «Certament que ell havia seguit de lluny aquestes exigèn-
cies; però, precisament perquè atret per l’estudi dels fets, 
havia trobat en l’arqueologia i la història una millor res-
posta a les seves preocupacions» (l’italià usa a vegades la 
conjunció causal perché elidint, en l’oració que introdu-
eix, el verb, mentre que el català no hi elideix el verb) > 
... precisament perquè era atret per l’estudi dels fets ...

2)  «Contra el relativisme moral que hi ha a la base del plu-
ralisme ètic, la Nota recorda que hi ha una moral abso-
luta i objectiva, perquè fonamentada en la dignitat, en 
la intangibilitat i en la llibertat de la persona humana i 
en la salvaguarda de les exigències ètiques fonamentals 
per al bé comú de la societat» (Docs. d’Esgl., 1-1-2004, 
p. 26; com l’exemple anterior) > ... la Nota recorda que 
hi ha una moral absoluta i objectiva, perquè està fona-
mentada en la dignitat ... 

3)  «Henri Brémond considera Goyau com el paradigma 
més convincent del cristià compromès perquè místic, 
en l’obra Bossuet maître d’oraison» (com els exemples 
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anteriors, però en aquest cas la solució és posar-hi un 
altre tipus de construcció causal) > ... compromès pel fet 
de ser místic, en l’obra  ...

4)  «L’ordre de la nació ve de fora de la nació, en defini-
tiva, prové de Déu; i, doncs, per als qui estimen la nació 
pròpia d’una manera tan penetrant, perquè sacerdotal, 
no hi ha el perill del nacionalisme» (A.M. Oriol i Tata-
ret, Nació i magisteri pontifici, Barcelona 2007, p. 628; 
com els exemples anteriors, però en aquest cas la solu-
ció és posar-hi un altre tipus de construcció causal) > 
... i, doncs, per als qui estimen la nació pròpia d’una 
manera tan penetrant, essent com és sacerdotal, no hi 
ha el perill del nacionalisme.

5)  «Per què hauríem de deixar la música, l’art més impor-
tant perquè indissolublement lligada al text sagrat, a la 
improvisació de gent impreparada ...?» (com els exem-
ples anteriors, però en aquest cas la solució és canviar 
la conjunció causal per una preposició delimitativa) > ... 
l’art més important en quant indissolublement lligada 
al text sagrat ...

[Conjuncions condicionals:]

6)  «La lectura autèntica de la passió de Crist es fa con-
templant els pobres, els últims, els necessitats de la 
terra (“Tot el que fèieu a un d’aquests últims, a mi m’ho 
fèieu”) i, possiblement, vivint-la com a vida esmerçada 
a favor dels germans» (Docs. d’Esgl., 15-6-2004, p. 384; 
calc de l’adv. italià possibilmente, que en aquest context 
no vol dir ‘probablement, segurament’, sinó ‘si pot ser, 
si és possible’, és a dir, equival a una oració condicional) 
> ... i, si pot ser, vivint-la com a vida esmerçada a favor 
dels germans.

7)  «Podrà assumir gran rellevància, a més de l’esmentada 
Jornada, una trobada anual del bisbe/eparca, possible-
ment a la catedral, amb els distints grups ètnics pre-
sents a la diòcesi/eparquia» (Docs. d’Esgl., 15-7-2004, 
p. 439; com l’exemple anterior) > ... una trobada anual 
del bisbe/eparca, si és possible a la catedral ...

8)  «L’ideal fóra de poder delinear una història possible-
ment completa de cada paraula o de la seva família, en 
lloc de simples etimologies» (J. Bruguera, Introducció 
a l’etimologia, Barcelona 2008, p. 25; com els exemples 
anteriors) > L’ideal fóra de poder delinear una història 
si pot ser completa ...

C) ITALIANISMES LÈXICS

En aquest capítol d’italianismes lèxics oferim una sèrie 
d’exemples, precedits dels termes italians o italianitzants (per 
ordre alfabètic i incloent-hi, entre el lèxic comú, noms propis), 
seguits d’una explicació.

ACUSA. Substantiu (de l’it. accusa) que alguns usen en lloc de 
acusació. (Sí que existeix en català acusa com a forma del 
v. acusar.) Exs.: «El text reflecteix una de les acuses més 
persistents adreçades contra Vives i Tutó» > ... acusacions 

... / «L’objecte d’acusa del profeta Amós és el pecat comès 
contra els pobres» > ... acusació ...

ANAGRÀFIC -A. Adjectiu (derivat del subst. it. anagrafe, que 
vol dir ‘registre civil’) que alguns usen en lloc de l’ex-
pressió, equivalent a un adjectiu, de registre civil. Ex.: 
«Com que ell era més gran, ens avançà un curs. I no era 
pas simplement una qüestió anagràfica, sinó també de 
maduresa intel·lectual i de tota la seva persona» > ... I no 
era pas simplement una qüestió de registre civil ...

ANGLE. Substantiu (calcat de l’it. angolo) que alguns usen en 
lloc de racó o punt de vista. (Sí que existeix en català 
angle amb altres significats.) Exs.: «Déu s’ha fet home 
per nosaltres: aquest és el missatge que cada any des 
de la silenciosa cova de Betlem es difon fins als més 
perduts angles de la terra» (Docs. d’Esgl., 15-2-2006, 
p. 105) > ... fins als més perduts racons de la terra. / 
«És típica  la foto de Joan Amades, vestit de barceloní, 
enmig de pagesos, en l’angle rònec d’un carrer de poble 
...» (de passada hi canviarem l’ordre de col·locació de 
l’adjectiu [cf. Observacions crítiques..., I, pp. 105-109]) 
> ... en el rònec racó d’un carrer de poble ... / «Des 
d’aquest angle podem també interpretar aquest altre 
passatge, on ...» > Des d’aquest punt de vista podem 
també interpretar aquest passatge, on ...

ANUENT. Gerundi (calcat de l’it. annuente, del v. annuire) que 
algú usa en lloc de assentint (del v. assentir). Ex.: «I jo, 
plorant, em vaig tirar terra sobre el cap i anuent amb la 
testa vaig dir: “Sí, sóc jo.”» > ... em vaig tirar terra sobre 
el cap i assentint amb la testa vaig dir ...

ARGUMENT. Substantiu (calcat de l’it. argomento) que algú 
usa en lloc de tema. (Sí que existeix en català argument 
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amb altres significats.) Ex.: «D’ençà de la constitució 
Sacrosanctum Concilium del Vaticà II, amb el seu espe-
cífic capítol VI sobre la música sagrada, poca cosa s’ha 
dit més sobre l’argument» > ... poca cosa s’ha dit més 
sobre el tema.

ASSISI. Topònim italià que en català adopta la forma Assís. 
Ex.: «Gianmaria Santarelli (Assisi, 1863 - Urbino, 1909)» 
> Gianmaria Santarelli (Assís, 1863 - Urbino, 1909).

AVENTINO. Topònim italià (concretament, de Roma) que en 
català adopta la forma Aventí. Ex.: «En els seus orí-
gens, la primera statio de la Quaresma consistia en una 
processó penitencial que sortia de la basílica de Santa 
Anastàsia, al Fòrum, per enfilar-se cap a l’Aventino» > 
... per enfilar-se cap a l’Aventí. 

AVORI. Substantiu (calcat de l’it. avorio) que algú usa en lloc 
de vori, ivori, marfil. Ex.: «Antonietta Giacomelli no es 
podia tancar en una torre d’avori ...» > Antonietta Giaco-
melli no es podia tancar en una torre de vori. 

BERGAMO. Topònim italià que en català adopta la forma 
Bèrgam. Ex.: «el bisbe de Bergamo» > el bisbe de 
Bèrgam.

BRUXELLES. Topònim europeu que en italià usen en la forma 
francesa però que en català adopta la forma Brussel·les. 
Ex.: «Vers l’any 1985 viatjàrem tots dos en tren de Bru-
xelles a París» > Vers l’any 1985 viatjàrem tots dos en 
tren de Brussel·les a París.

COLINA. Substantiu femení (calcat de l’it. collina) que algú usa 
en lloc del subst. masc. turó. (Sí que existeix en català 
colina amb un altre significat.) (Per a l’exemple, vegeu 
l’entrada incens.)

CONCURRÈNCIA. Substantiu (calcat de l’it. concorrenza) que 
algú usa en lloc de competència. (Ara bé, també exis-
teix en català concurrència i precisament amb algunes 
accepcions semblants a les que té competència.) Ex.: «Per 
diversos decennis les polítiques agrícoles europees han 
permès també a Itàlia de suportar els rèdits dels treba-
lladors amb formes de suport –directe o indirecte– dels 
mercats dels productes agrícoles. Ha estat important la 

protecció, realitzada a través de formes de tribut o altres 
mitjans, respecte a la concurrència a baix cost provinent 
d’altres àrees geogràfiques» (Docs. d’Esgl., 1-7-2005, p. 
399) > ... respecte a la competència a baix cost ...

CONDIVIDIR. Verb (calcat de l’it. condividere) que alguns usen 
en lloc de compartir. Exs.: «Però Pie fou cruel contra 
els laics i els sacerdots i religiosos que no condividien 
la seva intransigència» > ... que no compartien la seva 
intransigència. / «De fet, si era fàcil imaginar que Jahvè 
estigués rodejat d’una cort d’éssers celestials i se servís 
d’ells en tant que ministres i missatgers, era difícil adme-
tre l’existència d’altres éssers dotats de poders ocults que 
condividissin amb Déu el domini sobre l’home i sobre el 
món» (exemple en què farem tres retocs més) > De fet, 
si era fàcil imaginar que Jahvè estigués envoltat d’una 
cort d’éssers celestials i se’n servís com a ministres i 
missatgers, era difícil admetre l’existència d’altres éssers 
dotats de poders ocults que compartissin amb Déu el 
domini sobre l’home i sobre el món.

CONSULTACIÓ. Substantiu (calcat de l’it. consultazione) que 
algú usa en lloc de consulta. (Sí que existeix en català 
consultació com a arcaisme.) Ex.: «El document demana 
la recíproca consultació entre les congregacions de l’Ín-
dex i del Sant Ofici ...» > El document demana la recí-
proca consulta entre les congregacions de l’Índex i del 
Sant Ofici ...

COSTANZA. Topònim europeu que en italià té aquesta forma 
però que en català adopta la forma Constança. Ex.: 
«Martí V (1368-1431), elegit papa pel concili de Cos-
tanza» > Martí V (1368-1431), elegit papa pel concili 
de Constança.

DACTILOGRAFAR. Verb (calcat de l’it. dattilografare) que algú 
usa en lloc de mecanografiar. (Sí que existeixen en català 
els substantius dactilògraf -a i dactilografia i l’adj. dacti-
logràfic -a.) Ex.: «una còpia del seu manuscrit dactilogra-
fat» > una còpia del seu manuscrit mecanografiat.

DEMORA. Substantiu (calcat de l’it. dimora) que algú usa en 
lloc de estança. (Sí que existeix en català demora amb 

Vista parcial de Bèrgam  FOTO: R. PUIG COROMINES

Vista parcial d’Assís  FOTO: R. PUIG COROMINES
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altres significats.) (Per a l’exemple, vegeu l’entrada tor-
nar-se en.)

DEPOSITAR. Verb (calcat de l’it. depositare) que algú usa en 
lloc de dipositar. Ex.: «I portaren el cos a la tomba, men-
tre a l’entorn hi havia totes les viudes i els orfes que 
impedien que fos depositat en el sepulcre» > ... que fos 
dipositat en el sepulcre.

DESAVENENÇA. Substantiu (calcat de l’it. disavvenenza) que 
algú usa en lloc de desavinença. Ex.: «A causa de desa-
venences entre B. Croce i G. Boine ...» > A causa de 
desavinences entre B. Croce i G. Boine ...

DISTURBI. Substantiu (calcat de l’it. disturbo) que alguns usen 
en lloc de trastorn, problema. (Sí que existeix en català 
disturbi amb altres significats.) Exs.: «Les malalties men-
tals més significatives ateses en aquests Centres, són: 
disturbis de la personalitat, disturbis motivats per l’abús 
d’estupefaents, psicòtics, disturbis de l’humor, disturbis 
per l’ànsia, disturbis cognitius i dissociatius, disturbis 
causats per l’alimentació, disturbis per insomni, disturbis 
d’adaptació, malalties orgàniques degeneratives greus, 
insuficiència mental congènita» (Docs. d’Esgl., 15-4-
2006, p. 230) > Les malalties mentals més significati-
ves ateses en aquests Centres, són: trastorns de la per-
sonalitat, trastorns motivats per l’abús d’estupe faents, 
psicòtics, trastorns de l’humor, trastorns per l’ànsia, 
trastorns cognitius i dissociatius, trastorns causats per 
l’alimentació, trastorns per insomni, trastorns d’adap-
tació ... / «Els psicòlegs poden proporcionar als for-
madors dels seminaristes un parer sobre el diagnòstic 
i l’eventual teràpia dels disturbis psicològics ...» (Docs. 
d’Esgl., 15-1-2009, p. 39) > ... i l’eventual teràpia dels 
trastorns (o problemes) psicològics...

ECC.. Abreviatura del terme it. eccetera que algú usa en lloc 
de etc. Ex.: «Vegeu l’obra ..., pp. 22-27.35-41, ecc.» > 
Vegeu l’obra ..., pp. 22-27.35-41, etc.

EFEMÈRIDES. Substantiu (calcat de l’it. effemeride o efemeride) 
que algú usa en lloc de publicació, revista. (Sí que exis-
teix en català el subst. efemèride, amb altres significats.) 
Ex.: «Però en la revista Science Catholique, J.B. Jaugey, 
director d’aquesta efemèrides, hi havia publicat un estudi 
sobre ...» > ... director d’aquesta publicació ... 

ESPIRAL. Substantiu (calcat de l’it. spiraglio) que algú usa en 
lloc de escletxa, clariana. (Sí que existeix en català espi-
ral amb altres significats.) Ex.: «Considero que s’obren 
nous espirals, nous aspectes, noves aproximacions, un 
esperit i un clima nous» (Docs. d’Esgl., 1-11-2001, p. 
586) > Considero que s’obren noves escletxes, nous 
aspectes ...

FASCISTOIDE. Adjectiu (pres de l’italià) que algú usa en lloc 
de feixistoide. Ex.: «Des d’un punt de vista polític, Faloci 
prengué immadures opcions fascistoides vers els anys 
1919-1929» > ... opcions feixistoides ...

FEBLE. Substantiu masculí (calcat de l’it. debole) que algú usa 
en lloc del subst. femení flaca. Ex.: «–Però vostè, senyor 
Ors, s’ocupa d’aquestes banalitats? –És clar. No hi tinc 

més remei. És el feble del país» (Pla, Obra completa 44, 
Barcelona 1984, p. 306) > ... És la flaca del país.

FÈRVID -A. Adjectiu (calcat de l’it. fervido -da) que algú usa 
en lloc de fervent. (Per a l’exemple, vegeu abans, apartat 
B, «Afecten l’adverbi», núm. 5.)

FILIPPO. Nom de pila italià equivalent al cat. Felip. Ex.: «... 
un eclesiàstic pertanyent a l’Oratori de Filippo Neri ...» 
(de passada hi afegirem el qualificatiu sant, com és tra-
dicional) > ... un eclesiàstic pertanyent a l’Oratori de 
sant Felip Neri ...

FIRENZE. Topònim italià que en català adopta la forma Flo-
rència. Ex.: «un diari de Firenze» > un diari de Flo-
rència. 

FORABANDIR. Verb (calcat de l’it. bandire ‘bandejar’ avantpo-
sant-li el prefix cat. fora) que algú usa en lloc de foragi-
tar. (Per a l’exemple, vegeu l’entrada orgànic.)

HISTÒRIC -A. Substantiu (calcat de l’it. storico -ca) que alguns 
usen en lloc de historiador -a. (Sí que existeix en català 
l’adj. històric -a.) Exs.: «Però aquest sociòleg i histò-
ric del catolicisme se’ns mostra com un estudiós fidel 
al sentit de la complexitat dels problemes ...» > Però 
aquest sociòleg i historiador del catolicisme ... / «A 
les seves espatlles hi ha l’empenta del gran Sud, la que 
el gran històric francès Jean Baptiste Duroselle anome-
nava la “invasió” comparant-la amb els canvis de lloc 
de les poblacions bàrbares del nord d’Europa dins les 
fronteres de l’imperi romà» (Docs. d’Esgl., 1-8-2001, p. 
475) > ... la que el gran historiador francès ...

INCENS, INCENSER. Substantius (calcats de l’it. incenso, incen-
siere) que algú usa en lloc de encens, encenser. Exs.: 
«Fan sacrificis sobre els cims de les muntanyes i cremen 
incens sobre les colines» (pel que fa a colina > turó, 
vegeu l’entrada colina) > Fan sacrificis sobre els cims de 
les muntanyes i cremen encens sobre els turons. / «La 
lira, el timbal i l’incenser sovint tenen una estreta relació 
amb el culte» > La lira, el timbal i l’encenser ...

INDIVIDUAR. Verb (calcat de l’it. individuare) que alguns usen 
en lloc de descobrir, precisar, determinar, concretar, 
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identificar, destriar. (Sí que existeix en català individuar 
amb altres significats.) Exs.: «Els ordes i congregacions 
coneixen també aquesta tendència parcial a voler indivi-
duar la noció de modernisme tenint com a criteri últim 
l’encíclica Pascendi» > ... a voler descobrir (o precisar) 
la noció de modernisme ... / «Les investigacions realit-
zades en fonts aquitanes dels voltants de l’any mil han 
permès d’individuar les probables melodies d’aquestes 
“proses”» > ... han permès de determinar (o concretar, 
descobrir) les probables melodies ... / «Aquest resum 
amaga algunes de les tensions més delicades que inevi-
tablement es troben en el moment de la decisió moral. En 
podem individuar tres» > ... en podem identificar (o des-
cobrir) tres. / «La qüestió de fons és individuar el lloc 
i el sentit exactes del Magisteri de l’Església en matèria 
moral» > La qüestió de fons és destriar el lloc i el sen-
tit exactes ... / «En tot cas, dos textos no són suficients 
per a poder individuar amb seguretat una determinada 
pneumatologia» > ... per a poder identificar amb segu-
retat ... / «És basant-se en aquestes dades que l’estudiós 
Kee pretén individuar l’àmbit d’origen del Testament de 
Job entre el grup dels místics lliurats a l’especulació de 
la merkaba» > ... pretén determinar l’àmbit ... / «Les 
darreries cristianes no són, diu, uns “fins darrers”, ente-
sos com a últimes coses finals, ni pretenen individuar 
espais o llocs (com són el cel, l’infern o el purgatori)» 
(AA. VV., Les darreries, Barcelona 2006, pp. 7-8) > ... 
ni pretenen concretar espais o llocs ...

INSCINDIBLE. Adjectiu (calcat de l’it. inscindibile) que algú 
usa en lloc de inseparable. Ex.: «La fidelitat de Mataró 
a la persona i a l’obra de Mn. Blanch, inscindibles de la 
més genuïna tradició local, que cristal·litza....» > ... inse-
parables de la més genuïna tradició local ... 

INTERROGATIU. Substantiu (calcat de l’it. interrogativo) que 
algú usa en lloc de interrogant. (Sí que existeix en català 
l’adj. interrogatiu -iva.) Ex.: «els problemes que provo-
cava la presentació del missatge evangèlic davant els 
nous interrogatius de l’ànima popular» > ... davant els 
nous interrogants de l’ànima popular.

JORNALISME. Substantiu (calcat de l’it. giornalismo) que algú 
usa en lloc de periodisme. Ex.: «Sobre el que represen-
tava el jornalisme catòlic integrista i intransigent, vegeu 
...» > Sobre el que representava el periodisme catòlic 
integrista i intransigent, vegeu ...

LAZIO. Topònim italià que en català adopta la forma Laci. Ex.: 
«La diòcesi de Nepi i Sutri, en el Lazio, estava subjecta 
a ...» > ... en el Laci ...

LIVORNO. Topònim italià que en català adopta tradicionalment 
la forma Liorna. Ex.: «primer a Cremona i després a 
Livorno» > primer a Cremona i després a Liorna.

MÀNTOVA. Topònim italià (adaptació gràfica de l’it. Mantova) 
que en català adopta la forma Màntua. Ex.: «el seu pre-
decessor episcopal en la seu de Màntova» > el seu pre-
decessor episcopal en la seu de Màntua.

MARCHE. Topònim italià que en català adopta la forma Mar-
ques o Marques d’Ancona. Ex.: «un perdut llogarret de 

les Marche, Morrovalle» > un perdut llogarret de les 
Marques, Morrovalle.

MEDI MÈDIA. Adjectiu (calcat de l’it. medio media) que algú 
usa en lloc de mitjà -ana. (Sí que existeix en català el 
subst. medi.) Ex.: «Ja hem vist com en l’antiga i mèdia 
tradició jueva els qui són assumptes al cel són els patri-
arques Abraham i Henoc» > Ja hem vist com en l’antiga 
i mitjana tradició jueva ...

MOSQUEA. Substantiu (calcat de l’it. moschea) que algú usa 
en lloc de mesquita. Ex.: «Volia primer establir-se a 
Urfa, al sud-est de Turquia, als límits amb Síria, on 
estigué tres anys com a presència orant i silenciosa, en 
aquella ciutat –pàtria d’Abraham– on no es compta ni 
tan sols un cristià. Amb tot, també allí havia reeixit a 
fer-se estimar de tots, àdhuc de l’imam de la mosquea 
veïna» (Docs. d’Esgl., 15-4-2006, p. 250) > ... àdhuc 
de l’imam de la mesquita veïna.

NAPOLI. Topònim italià que en català adopta la forma Nàpols. 
(Per a l’exemple, vegeu l’entrada Perugia.)

NAPOLETÀ -ANA. Adjectiu (calcat de l’it. napoletano -na) que 
algú usa en lloc de napolità -ana. Ex.: «... un dels més 
importants centres d’estudi i de cultura napoletans» > 
... un dels més importants centres d’estudi i de cultura 
napolitans.

NUTRIT -IDA. Adjectiu (calcat de l’it. nutrito -ta) que algú usa 
en lloc de nodrit -ida. Ex.: «Ja hem vist com la corres-
pondència amb Savi fou nutrida» > Ja hem vist com la 
correspondència amb Savi fou nodrida. 

ORGÀNIC. Substantiu (calcat de l’it. organico) que algú usa 
en lloc de conjunt. (Sí que existeix en català l’adj. orgà-
nic -a.) Ex.: «La “Missa de les Santes” deu ésser una 
de les escasses romanalles ... de la música litúrgica que 
s’executava a les nostres esglésies majors i que, pel seu 
directe parentiu amb la música lírico-teatral de clara 
marca italiana, ultra que per les seves proporcions i per 
l’orgànic orquestral que reclamava, fou forabandida del 
temple ...» (pel que fa a forabandida > foragitada, vegeu 
l’entrada forabandir) > ... ultra que per les seves pro-
porcions i pel conjunt orquestral que reclamava, fou 
foragitada del temple ...
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PARTICULAR. Substantiu (calcat de l’it. particolare) usat per 
algú en lloc de detall. (Sí que existeix en català l’adjectiu, 
a vegades substantivat, particular.) Ex.: «Segons Lluc 
5,10, els uns i els altres [els pescadors Simó i Andreu, i 
Jaume i Joan] eren socis, però aquest particular només 
ens arriba per aquesta font» (A. Puig i Tàrrech, Jesús. 
Un perfil biogràfic, Barcelona 2004, p. 266) > ... però 
aquest detall només ens arriba per aquesta font.

PERMANENÇA. Substantiu (calcat de l’it. permanenza) que 
algú usa en lloc de permanència. Ex.: «La idea de la 
permanença de l’Església més enllà de les insuficiències 
del seu personal retorna sovint en el seu pensament» > 
La idea de la permanència de l’Església ...

PERUGIA (Peruggia). Topònim italià (entre parèntesis, una seva 
deformació gràfica) que en català adopta tradicionalment 
la forma Perusa. Ex.: «Havia nascut a Perugia i morí 
a Napoli» (pel que fa a Napoli > Nàpols, vegeu l’en-
trada Napoli) > Havia nascut a Perusa i morí a Nàpols. 
/ «Francesco Satolli (Peruggia, 1839 - Roma, 1910)» > 
Francesco Satolli (Perusa, 1839 - Roma, 1910).

POSAR A LLUM. Locució verbal (calcada de l’it. mettere in luce) 
usada per algú en lloc de treure a llum, posar en relleu. 
(Per a l’exemple, vegeu l’entrada ver i propi.)

POSAR DE PART. Locució verbal (calcada de l’it. mettere da 
parte) usada per algú en lloc de apartar. Ex.: «Jo tenia 
cent trenta mil ovelles i n’havia fet posar de part set 
mil per esquilar i així fer-ne vestits per als orfes, les 
viudes, els pobres i els invàlids» > ... i n’havia fet apar-
tar set mil ...

PROVENIENT. Adjectiu (calcat de l’it. proveniente) usat per algú 
en lloc de provinent. Ex.: «les obres provenients de l’al-
tre cantó» > les obres provinents de l’altre cantó. (Val a 
dir que el barbarisme provenient també podria ser degut 
al castellà proveniente, però en l’exemple citat és degut 
certament a l’italià, perquè pertany a un original escrit 
per un autor molt influït per aquesta llengua.)

QUIRINALE. Topònim italià (concretament, de Roma) que 
en català adopta la forma Quirinal. Exs.: «Potser per 

això al Quirinale la seva elecció [del papa Sarto] fou 
rebuda satisfactòriament» > Potser per això al Quiri-
nal la seva elecció ... / «... el Palazzo Farnese, actual 
seu de l’ambaixada de França prop del Quirinale» > ... 
prop del Quirinal.

QUOTIDIÀ. Substantiu (calcat de l’it. quotidiano) que algú usa 
en lloc de diari. (Sí que existeix en català l’adj. quotidià 
-ana.) Ex.: «L’actual director de l’escola, en declara cions 
al quotidià “Avvenire” del 30-8-2002, quan li demanen 
...» > ... en declaracions al diari “Avvenire” ...

RELACIÓ. Substantiu (calcat de l’it. relazione) que algú usa 
en lloc de ponència. (Sí que existeix en català relació 
amb altres significats.) Ex.: «Deia també en la citada 
relació al congrés d’Assís ...» > Deia també en la citada 
ponència al congrés d’Assís ...

REPARAR-SE. Verb (calcat de l’it. riparare) usat per algú en 
lloc de arrecerar-se. (Sí que existeix en català repa-
rar, amb altres significats.) Ex.: «A la seva ombra vaig 
desitjar reparar-me i hi vaig seure, i el seu fruit és dolç 
al meu paladar» > A la seva ombra vaig desitjar arre-
cerar-me i hi vaig seure ...

REPERIR. Verb (calcat de l’it. reperire) que algú usa en lloc de 
constatar. Ex.: «De Sanctis s’adona que el modernisme 
reflectia no sols una crisi religiosa sinó també cultural. 
Sovint reperia que el rigor científic era un vàlid impe-
diment per a doblegar-se sigui a la innovació sense base 
científica sigui al tancament fanàtic i autoritari» > ... 
Sovint constatava que ...

REPRISTINAR. Verb (calcat de l’it. ripristinare) que algú usa 
en lloc de restablir. Ex.: «Aquesta línia d’elaboració 
teològica ha estat fortament repristinada en la teologia 
catòlica postconciliar, si bé en no pocs casos s’ha pre-
sentat des d’una certa ingenuïtat, no exempta de càrrega 
ideològica, i, en d’altres, s’han tingut poc en compte les 
virtualitats pròpies de la teologia d’Israel» > Aquesta 
línia teològica ha estat fortament restablerta en la teo-
logia catòlica postconciliar ...

SIMPLICÍSTIC -A. Adjectiu (calcat de l’it. semplicistico -ca) 
que algú usa en lloc de simplista. Ex.: «Nogensmenys, 
seria simplicístic parlar de ...» > Nogensmenys, seria 
simplista parlar de ...

SONAR. Verb (calcat de l’it. suonare) que algú usa en lloc de 
tocar. (Sí que existeix en català sonar amb altres signi-
ficats.) Ex.: «A més, tenia sis arpes i una lira de deu cor-
des, i cada dia, després d’haver menjat les viudes, m’ai-
xecava, prenia la lira i sonava i ells cantaven himnes» > 
... prenia la lira i tocava i ells cantaven himnes.

SÚBDOL -A. Adjectiu (calcat de l’it. subdolo -la) que algú 
usa en lloc de fals -a, enganyós -osa, hipòcrita. Ex.: 
«El cardenal A. Capecelatto lamenta les maneres poc 
clares i súbdoles amb què Steinhuber fa condemnar la 
revista Rinnovamento» > ... les maneres poc clares i 
falses amb què ...

TENIR COMPTE DE (TAL COSA). Loc. verbal (calcada de l’it. 
tenere conto di) que algú usa en lloc de tenir en compte 
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(tal cosa). Ex.: «Crec que ara s’imposa una reforma 
que miri de reincorporar, tenint compte de les diferents 
situa cions i possibilitats, aquella trilogia exalçada pel 
Concili Vaticà II» > Crec que ara s’imposa una reforma 
que miri de reincorporar, tenint en compte les diferents 
situacions i possibilitats ...

TOMMASO. Nom de pila italià que equival al cat. Tomàs. Ex.: 
«Després de repetides condemnes de doctrines consi-
derades errònies i de diferents invitacions a un retorn a 
l’ensenyament de S. Tommaso d’Aquino, Pius IX publi-
cava l’encíclica Quanta cura» (de passada hi regularit-
zarem el tractament que acompanya el nom en qüestió) 
> ... l’ensenyament de sant (o St.) Tomàs d’Aquino ... 

TORINO. Topònim italià que en català adopta la forma Torí. 
Ex.: «era doctor en lletres per la Universitat de Roma 
i en filosofia per la de Torino» > ... i en filosofia per 
la de Torí. 

TORNANT. Substantiu (calcat de l’it. tornante) que algú usa 
en lloc de tombant. (Sí que existeix en català la forma 
verbal tornant, gerundi del v. tornar.) Ex.: «Com és 
prou sabut, el llibre d’Osees s’ha de col·locar en un dels 
grans tornants de la fe d’Israel» > ... en un dels grans 
tombants de la fe d’Israel.

TORNAR-SE EN. Construcció (calcada de l’it. tornarsi in) que 
algú usa en lloc de convertir-se en. Ex.: «... l’esclat de 
la seva torxa se li tornerà en condemnació; el seu regne 
ha passat, el seu tron s’ha corcat i l’esplendor de la seva 
demora és en l’Ades» (pel que fa a demora > estança, 
vegeu l’entrada demora) > ... l’esclat de la seva torxa se 
li convertirà en condemnació; el seu regne ha passat, 
el seu tron s’ha corcat i l’esplendor de la seva estança 
és en l’Ades.

VER I PROPI, VERA I PRÒPIA, VERITABLE I PROPI, VERITABLE 
I PRÒPIA. Locucions adjectivals intensives (calcades de 
l’it. vero e proprio, vera e propria) que alguns usen en 
lloc del simple adj. veritable. Exs.: «Delcor, en canvi, 
nega la possibilitat d’un origen cristià del Testament de 
Job. Considera que els ressons d’expressions neotesta-
mentàries, encara que nombrosos, no són mai veres i 
pròpies citacions» > ... no són mai veritables citacions. 
/ «... les normes per a la disciplina de la comunitat es 
transformen en una veritable i pròpia legislació social ...» 
> ... es transformen en una veritable legislació social. 
/ «En alguns països on els mitjans de comunicació són 
oberts als missatges religiosos, les diòcesis organitzen 
veritables i pròpies campanyes i difonen programes i fins 
i tot espots publicitaris per posar a llum valors cristians 
essencials i una cultura veritablement humana» (Docs. 
d’Esgl., 1-10-1999, p. 539; pel que fa a posar a llum > 
treure a llum o posar en relleu, vegeu l’entrada posar 
a llum) > ... organitzen veritables campanyes i difonen 
programes i fins i tot espots publicitaris per treure a 
llum (o posar en relleu) valors cristians essencials ...

Conclusió
Encara que solen circumscriure’s a un àmbit limitat, 

existeixen en català una sèrie d’italianismes (ortogràfics, 
morfosintàctics i lèxics) que, almenys els qui treballen en 
aquest àmbit, valdria la pena que coneguessin. Amb aquest 
senzill estudi –basat en la nostra pràctica de correcció de 
textos i en les nostres lectures de llibres i revistes–, nosal-
tres hi aportem el nostre granet de sorra. u
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