CARPE DIEM!
APROFITA L’INSTANT,
PERQUÈ TEMPUS FUGIT...
I SEGUR QUE NO US VOLEU
PERDRE EL DULCIS QUE,
COM TOTHOM SAP,
SEMPRE VE AL FINAL.

LOCUCIONS·LLATINES·PER·A·TOTES·LES·CIRCUMSTÀNCIES

El llatí no és una llengua llunyana i només per a
uns quants savis: el llatí som nosaltres.
Una passejada divertida per les 100 expressions i frases fetes
llatines més corrents avui dia, en companyia d’un Ciceró
excepcional: Mino Milani, un reconegut periodista,
escriptor i humorista gràfic italià.
Per descobrir que, en el fons, tots som
uns autèntics latin lovers!

MINO MILANI
Il·lustracions

SARA NOT
Adaptació

ANNA CASASSAS
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AD KALENDAS
GRAECAS
MAI

Antigament, a Roma, les calendes (d’on prové la paraula
calendari, és a dir el sistema que divideix el temps en
períodes) indicaven el primer dia de cada mes. Ara bé,
sembla que August, el gran emperador romà, tenia una
expressió molt seva i, quan un ministre, per exemple,
l’informava que una ciutat, un govern o algun ciutadà
privat tenia un deute amb l’imperi, contestava de mal
humor: «Uf, aquest ens pagarà a les calendes gregues!»
O sigui mai, perquè a Grècia les calendes no existien...
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AD MAIORA
CAP A COSES MÉS GRANS

Aquestes paraules d’encoratjament són molt maques,
però diria que van adreçades a algú que ja ha aconseguit
coses bones o fins i tot importants. A mi em fa l’efecte
que volen dir: «Ho has fet molt bé, sí senyor. I segur que
ets capaç de fer-ho encara millor: vinga, amunt i crits!»
Si m’ho diguessin a mi (cosa ben difícil), em sembla que
respondria: «Gràcies, faré el que pugui, però voldria ser
jo mateix qui decidís quines coses vull fer, que siguin
possibles en els estudis, a la feina, amb la família i en
l’amistat: coses més grans, però no impossibles».
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ALEA IACTA EST
L A S O R T J A E S TÀ T I R A D A

En els jocs d’atzar, com ara els jocs de daus, és la sort, i
no l’habilitat, la que decideix qui guanya i qui perd. Un
cop llançats els daus, aquests petits cubs que abans eren
de vori o de fusta i que tenen les sis cares marcades de
l’u al sis, la sort està tirada i ja no s’hi pot fer res. Això és
el que va passar (i no es tractava de cap joc, sinó d’una
empresa molt perillosa) quan Juli César va creuar el riu
Rubicó amb el seu exèrcit per marxar sobre Roma, cosa
que va significar l’inici de la guerra civil. Els daus estan
tirats, la decisió està presa. Vèncer o morir, no es pot
tornar enrere.
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ARBITER
ELEGANTIARUM
ÀRBITRE DE L’ELEGÀNCIA

D’entrada, la primera cosa que em ve al cap és algú que
va pel món vestit amb tant de gust i de distinció que tot
el que porta, de les sabates a la corbata, com a mínim li
deu haver costat un ull de la cara. Jo tinc molt clar que a
mi no m’interessaria. Però sembla que els romans (que
atribuïen aquesta peculiaritat a Petroni, amic de l’emperador Neró) no es referien tant a la roba com als seus
gustos i a les seves maneres perfectes, tant de moure’s
com de parlar, i per tant de pensar. En aquest cas,
sí que em mudaria i li aniria a estrènyer
la mà.
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AUDACES
FORTUNA IUVAT
L A F O R T U N A A J U DA E L S AU DAÇO S

No hi ha cap mena de dubte que, si els audaços escullen
el bon camí, la fortuna els protegeix. La història d’Itàlia
ens n’ofereix un exemple extraordinari. El 6 de maig del
1860, un miler d’italians, poc o mal armats, conduïts
pel general Giuseppe Garibaldi, es van dirigir cap al sud
a bord de dos vaixells, amb la intenció d’enderrocar el
regne de les Dues Sicílies i unificar Itàlia. Imagineu-vosho: mil contra un regne, una bogeria. Però la fortuna
els va ajudar i ho van aconseguir.
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CARPE DIEM
A P R O F I TA L ’ I N S TA N T

Tothom sap que un instant dura molt poc, com un tancar i obrir d’ulls, vist i no vist, ja no hi és. Pot avisar o
no, tu ets l’únic que el sents, ningú més, de manera que
la decisió l’has de prendre tu. Potser porta una bona
oportunitat, la sort i fins i tot la felicitat. Si és això el
que sents, si et sembla que porta l’oportunitat que somiaves o que esperaves, no el deixis fugir. Agafa’l al vol
perquè no és gens segur que es torni a presentar. Però...
i si després quedes decebut? Si no és com tot d’una et
pensaves? No, no hi pensis tant, agafa’l! Ai, ho has vist?
Ja ha passat.
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CASUS BELLI
MOTIU DE CONFLICTE

Malauradament al món
hi ha moltes guerres,
trobem molts motius per barallar-nos i sovint, si no hi ha motiu, ens
l’inventem. Abans per començar una guerra es
buscava una excusa, o si no es creava: un incident fals, uns bandits pagats per atacar una frontera o una caravana pacífica, el que fos per crear un casus
belli. Aquest mètode actualment no ha desaparegut del
tot; per això, i atès que la guerra significa horror, mort i
misèria, potser el millor és pensar que una baralla sempre acaba malament.

16
LL_interior_C6.indd 16

19/7/18 12:53

