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Les llengües anteriors a la romanització. 

• Substitució lingüística: amb l’arribada del llatí, 

les llengües parlades als territoris colonitzats 

comencen a desaparèixer deixant només 

paraules, topònims i alguns trets...  

• Substrat: degut a la diversitat lingüística 

anterior, seran moltes les llengües que influiran 

i comptaran a l’hora d’establir diferències 

interlingüístiques. 

• Les més conegudes són: 



Basc: Encara parlat. La seva extensió era més 
gran. Pobles d’aquesta filiació ocuparien l’ària 
de l’actual nord d’Aragó, Catalunya nord-oest, 
Sud-oest francès, País Basc, Navarra, La 
Rioja, i part de Cantàbria i Castella i Lleó.  
 
Celtibèric: Desaparegut. Era llengua celta 
continental. Es parlava per la Ibèrica. Pobles 
preceltes o paraceltes haurien ocupat la resta 
occidental peninsular. 
 
Ibèric: Desaparegut. Llengua mediterrània. Es 
parlaria des de Marsella per tota la costa m fins 
al sud-est peninsular. 
 
Altres llengües: no indoeuropees i també 
indoeuropees de les quals no se’n tenen gaires 
dades (grec, fenici, púnic, etc.) 
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La influència d’altres llengües. 

• El grec hi ha influït com a font de cultismes i 

tecnicismes científics (telèfon, biologia...). 

 

• L’occità, per una forta relació entre ambdues 

llengües, ha fet que moltes paraules entressin 

al català com a occitanismes (veire, empatxar, 

ambaixada...). 

 

• L’aragonès també hi ha influït i ha tingut 

importància cabdal dins el valencià i el català 

d’Aragó. 



• El francès ha introduït gal·licismes tant a l’Edat 
Mitjana (jardí, xemeneia, timbre...) com a des 
del s. XVII (xofer, debut, xalet...). 

 

• L’italià, des de l’Edat Mitjana i el Renaixement 
(novel·la, macarró, sonet...) 

 

• L’anglès, és clar, i cada vegada més (esport, 
futbol, software...) 

 

• El castellà, amb una influència hegemònica que 
ha arribat a fer perillar la mateixa llengua 
catalana, també hi ha ficat molts elements de 
qualsevol classe; des del lèxic (tarda, preguntar, 
burro...) fins a la sintaxi (desaparició d’en i hi, 
verb ésser, clítics...). 



GHCI-PAC2 Santiago Paricio 6 

Arbre de les llengües romàniques 

Llatí 

[Centre i orient] [Occident] 

- Romanès 

- Italià. 

- Retoromànic 

- Sard 

- Francès 

- Francoprovençal 

- Occità 

- Català 

- Aragonès 

- Castellà 

- Asturià 

- Galaicoportuguès 

Òrbita del imperi 
carolingi 

Òrbita de la monarquia 
asturlleonesa 

Ària occitanoromànica? 

Esquema adaptat de 
Metzeltin (2004) [8].  

Òrbita del 
món 
romanès 

Òrbita del 
món itàlic 
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Restes del llatí clàssic en l’actualitat. 
 

• Cal diferenciar els mots patrimonials dels 

semicultismes i dels cultismes. Els segons no 

han passat per tots els episodis regulars. Els 

tercers són casos d’adaptació o d’adopció de mots 

llatins que, per emprar-se directament del llatí 

clàssic i per fixar-se així, no han sofert canvis 

(només adaptacions morfològiques o gràfiques). 

– OCULU -> oculista / ull però *ullista. 

– DIRECTU -> dret / directe.  

– MIRACULU -> mirall (patr.) / miracle (semic.) / 

miraculós (cult.) 



En alguns casos, els cultismes es conserven pel 

seu ús ritual o pel seu caràcter escrit o judicial. 

Però, sovint, són deguts a la necessitat d’anomenar 

nous elements inexistents de manera que s’havien 

d’emprar de la llengua universal fins a fa poc: el 

llatí.  







 
RADICAL 

SIGNIFICAT EXEMPLE -crata dominador, que mana àcrata 

a-, an- no afonia crono- temps cronòmetre 

aero- aire aerodinàmic demo- poble democràcia 

-agog conductor pedagog -dox opinió ortodox 

-algia dolor neuràlgia eco- casa economia 

PRINCIPALS  RADICALS GRECS 
 

al·lo- altre al·lomorf epi- a sobre epidermis 

amfi- amb dos amfibi esclero- dur esclerosi 

ana- contra anacronisme estomat- boca estomatòleg 

andro- home andrògens etimo- origen etimologia 

anemo- vent anemòmetre fago- menjar fagocits 

-arca/-

arquia 

cap, que mana monarca, monarquia fil(o)- amic, amant de, interès 

per 

filologia 

arqueo- antic arqueologia -fob /  

-fòbia 

por o aversió claustrofòbia 

astro- estel astronomia fono- veu fonologia 

atmo- vapor atmosfera foto- llum fotografia 

auto- un mateix automòbil gastro- estómac gastritis 

bio- vida biosfera hemero- dia hemeroteca 

blasto- germen blastòcit hemi- mig hemicicle 

-bol llançador discòbol hemo- sang hemorràgia 

-caco- lleig cacofonia hepat- fetge hepatitis 

cal·li- bell, bonic cal·ligrafia hidro- aigua hidrogen 

cardio cor cardiograma hipno- son hipnosi 

cloro- verd clorofil·la macro- gran macroeconomia 

cosmo- món cosmopolita mico- fong micologia 



micro- petit micròfon piro- foc piròman 

mnemo- memòria menmotècniques -poli ciutat metròpoli 

necro- mort necrològica rin(o)- nas rinoceront 

nefr- ronyó nefritis -tafi tomba epitafi 

neur(o) nervis neurosi -teca dipòsit biblioteca 

odont- dent odontologia -teràpia tractament hidroteràpia 

oftalmo- ull oftalmòleg termo- calor termòmetre 

ornito- ocell ornitologia toxico- verí toxicologia 

osteo- os osteoporosi xeno- estranger xenòfob 

pale(o)- antic paleontologia zoo- animal zoologia 

pato- malaltia patologia 



 
RADICAL 

SIGNIFICAT EXEMPLE -jecc- 

-ject- 

llançament o enviament injecció 

ab- allunyament abdicar lact(i)- llet làctics 

ad- cap a , junt a  addicció  lati- extens latifundi 

agri- camp agricultura legi- llei legislació 

alti- alt altímetre longi- llarg longitudinal 

ambi- tots dos ambidestre manu- mà manuscrit 

aqüe- aigua aqüeducte mini- petit minifundi 

audio- escoltar audiometria -mòbil que es mou automòbil 

auri- or aurífer multi- molts multiculturalitat 

avi- ocell avicultura ocul- ull oculista 

buco- boca bucofaringi omni- tot ominipotent 

carni- carn carnívor ovi- ou ovípara 

curvi- corb curvilini pedi- peu pediforme 

de- separar depilar pen- quasi península 

denti- dent dentista pisci- peix piscifactoria 

equi- igual equilàter primo- el primer primogènit 

foli- fulla foliforme pro- endavant projectar 

-forme de forma deformat radio- raig radiologia 

-frici que frega dentifrici recti- recta rectilini 

-fug que s'escapa hidròfug retro- endarrere retroprojector 

-fructi fruit fructífer simili- semblant similitud 

-grad que camina platígrad -vor que menja herbívor 

-intro cap endins introvertit 

PRINCIPALS  RADICALS LLATINS 
 



NEOLOGISMES  
 

Un neologisme és una paraula de nova incorporació 

a un idioma. La seva utilització dependrà de 

l'acceptació entre la comunitat de parlants del nou 

mot. 

 

Els manlleus (o neologismes) són mots que passen 

d'una llengua a una altra i s'integren en la llengua que 

els rep perquè aquesta no té cap mot propi per 

designar un determinat concepte. (Ex. Càmping) 

 

Totes les llengües van incorporant paraules noves al 

seu vocabulari, especialment de les llengües 

dominants, en el nostre cas del francès, de l'italià, de 
l’alemany, però sobretot de l'anglès. 











La traducció dels topònims 
Traduïm les designacions generals: 

 

El passeig de La Castellana 

El riu Tajo 

 

N’hi ha que poden deixar de traduir-se si són 

coneguts internacionalment amb aquest nom: 

 

Trafalgar Square 

 

No es tradueixen els genèrics que formen part 

del topònim: 

 

Las Marismas 



Topònims.  

La preposició i l’article 

Col·loquialment, podem ometre la preposició de i 

l’article en la toponímia urbana: 

 

carrer d’Aribau – carrer Aribau 

carrer del mestre Fontanals – carrer mestre Fontanals 

 

També es pot ometre quan l’escrivim de forma 

abreujada (correspondència): 

 

 



Antopònims.  Traducció 

Cal respectar les formes originàries dels noms propis: 

 

John, George, José, etc. 

 

També el nom de personatges cèlebres: 

 

Karl Marx, Jules Verne 

 

En canvi, es tradueixen els noms de reis, dinasties, 

sants, papes, personatge mitològics o bíblics...: 

 

Joan Carles I, Benet XVI, Felip V... 


