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IDEA INICIAL 
A l'escoltar a les notícies un llatinisme, 
concretament "a priori", em vaig adonar 
que el llatí, tot i no ser una llengua d’ús 
corrent, continua sent una llengua 
“actual”, la presència de la qual pot 
passar inadvertida. Alguns llatinismes 
són coneguts pel gran públic com és el 
cas esmentat de "a priori", però altres 
formen part de disciplines més 
científiques o tècniques. En aquell 
moment vaig establir la meva hipòtesi: 
la llengua llatina segueix sent una 
llengua d’actualitat, l’ús de la qual 
impregna de riquesa i varietat les 
nostres llengües actuals.       
 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
La idea inicial d'aquest treball era fer 
una recerca dels llatinismes procedents 
de l'àmbit del dret però, a mesura que la 
meva tutora i jo vam començar a 
treballar i a buscar informació, vam 
poder observar que era acotar massa la 
feina. Arribats a aquest punt, vam 
decidir donar una visió més àmplia i 
mostrar els llatinismes que apareixen de 
manera indirecta a la nostra vida 
quotidiana.  
Per començar el treball, em vaig centrar 
en la informació que trobava dels 
llatinismes a internet. Vaig buscar la 
seva definició, el seu origen, etc. Per a 
la classificació d'aquestes paraules o 
frases llatines segons la seva categoria, 
utilitat..., m’he documentat en llibres de 
llatí de cursos anteriors, diccionaris i en 
fitxes proporcionades per la meva tutora 
del treball.  

 

Pel que fa a la recerca, on he comprovat 
l'ús indirecte del llatí en diversos àmbits 
(publicitat, premsa i grafisme), m’he basat 
estrictament en internet.     

 

CONCLUSIONS 
Amb aquest treball de recerca hem pogut 
observar la vigència del llatí en la llengua 
actual, sobretot en els mitjans de 
comunicació de masses com és el cas de 
la premsa, la publicitat i el grafisme. Per 
tant, mantenen vigència en el nostre lèxic 
quotidià. Amb la part pràctica hem pogut 
comprovar els diferents àmbits de la vida 
quotidiana on trobem l’ús dels llatinismes. 
Pel que fa a l'àmbit de la publicitat, 
destaquen els tòpics literaris com "Carpe 
Diem" i en el grafisme els aforismes o les 
frases atribuïdes per personatges famosos 
com Juli Cèsar. Cal afegir que en la 
premsa s'utilitzen les paraules llatines o les 
frases més curtes, ja que amb poques 
paraules poden expressar un concepte 
molt ampli, per exemple referèndum. Per 
últim, hem observat que els llatinismes 
procedents d’àmbits tècnics com la 
medicina, no només s’utilitzen a un nivell 
acadèmic sinó que aquestes paraules han 
aconseguit formar part de la nostra parla 
col·loquial. Per tant, ja no són conceptes 
expressats només per poques persones 
especialitzades (metges) sinó que s’han 
convertit en paraules populars usades per 
molta gent, com és del cas de placebo, 
"rigor mortis" o "in vitro". Per últim, hem 
pogut comprovar que aquestes 
expressions llatines han passat a formar 
part d’altres àmbits com el de la publicitat: 
un bon exemple és l’expressió "delirium 
tremens", una marca de cervesa.        


