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Llatí II 
Model 3 

 
Triau una opció de les dues que us oferim 
 
OPCIÓ A 
 
 
Cèsar envia ajut als seus soldats, que resisteixen amb coratge l’atac dels enemics 
 
Hac re nuntiata, Caesar omnem ex castris equitatum misit. Interim nostri milites 

impetum hostium sustinuerunt atque fortissime pugnauerunt et, paucis uulneribus 

acceptis, complures ex iis occiderunt. Posteaquam equitatus noster in conspectum uenit, 

abiectis armis, hostes terga uerterunt magnusque eorum numerus est occisus. 
 

Cèsar, De bello Gallico 4, 37 
Nota: 
1. in conspectum uenire: “aparèixer” 
 
Qüestions obligatòries: 
 
1. Anàlisi sintàctica de tot el text. (3 punts) 
2. Traducció. (3 punts) 
 
Qüestions per escollir (se n’han de contestar 4): 
 
1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades. (1 punt) 
2. Escriviu dos derivats de: terra, tempus, audio, ordo, caro. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat (1 
punt): 
per se, stricto sensu, ex professo, hic et nunc, sine qua non 
 

a) El segon terrorista va esperar ________________ fins que va arribar el personal 
de rescat per intentar detonar la bomba que portava. 

b) La comunitat internacional dels investigadors està d’acord que les investigacions 
científiques són valuoses ________________. 

c) Les mesures de prevenció han de contemplar no només la delinqüència 
________________ sinó també els comportaments antisocials. 

d) Si les mesures de xoc no s’apliquen________________, no tindran cap efecte. 
e) El comitè considera que es tracta d’una condició ________________ per 

aconseguir un creixement econòmic sostenible. 
 
4. L'oratòria llatina. Ciceró. (1 punt)  
5. Comentau l’episodi d’Acteó. (1 punt)  



 

 
 
 
OPCIÓ B 
 
 
Catilina prepara la seva candidatura al consolat mentre intriga contra Ciceró 
 
His rebus comparatis, Catilina in proximum annum consulatum petebat. Neque interea 

quietus erat, sed omnibus modis insidias parabat Ciceroni. Neque Ciceroni tamen dolus 

aut astutiae deerant1. Postquam dies comitiorum uenit et Catilinae neque petitio2 neque 

insidiae, quas in campo3 fecerat, prospere cesserunt4, constituit bellum facere. 
 

Sal·lusti, Coniuratio Catilinae 26 
 
Notes: 
1. deerant: vegeu desum 
2. petitio: “candidatura” 
3. campo = campo Martio (al Camp de Mart se celebraven els comicis) 
4. cesserunt: de cedo “resultar” 
 
 
Qüestions obligatòries: 
 
1. Anàlisi sintàctica de tot el text. (3 punts) 
2. Traducció. (3 punts) 
 
Qüestions per escollir (se n’han de contestar 4): 
 
1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades. (1 punt) 
2. Escriviu dos derivats de: dens, pars, sentio, seruo, manus. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat (1 
punt): 
per se, stricto sensu, ex professo, hic et nunc, sine qua non 
 

a) El segon terrorista va esperar ________________ fins que va arribar el personal 
de rescat per intentar detonar la bomba que portava. 

b) La comunitat internacional dels investigadors està d’acord que les investigacions 
científiques són valuoses ________________. 

c) Les mesures de prevenció han de contemplar no només la delinqüència 
________________ sinó també els comportaments antisocials. 

d) Si les mesures de xoc no s’apliquen________________, no tindran cap efecte. 
e) El comitè considera que es tracta d’una condició ________________ per 

aconseguir un creixement econòmic sostenible. 
 
4. El teatre llatí. Plaute. (1 punt)  
5. Comentau l’episodi de Narcís i Eco. (1 punt)  
 


