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Triau una opció de les dues que us oferim 
 

OPCIÓ A 
 

Pompeu és vençut i assassinat. Antoni, després de casar-se amb Cleòpatra, lluita contra 
els perses 
 
Interim Pompeius pacem rupit et, nauali proelio uictus, fugiens ad Asiam, interfectus est. 

Antonius, qui Asiam et Orientem1 tenebat, repudiata sorore Augusti, Cleopatram, reginam 

Aegypti, duxit uxorem1. Contra Persas etiam ipse pugnauit. Primis proeliis eos uicit, regrediens 

tamen fame et pestilentia laborauit3 et ipse recessit.  

Eutropi, Breuiarium Historiae Romanae 7, 6 

Notes: 
1. Oriens, -ntis: l'Orient 

2. ducere uxorem: “prendre per esposa” 

3. laborare: “sofrir”, “patir” 

 
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: multus, mitto, uerus, dies, porta. (1 punt) 

3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat. (1 

punt)   

de facto, placebo, desideratum, lapsus linguae, casus belli 

a) L'alcaldessa de Madrid ha admès aquest divendres que va cometre un 

________________ quan es va referir fa alguns dies a ETA com a “moviment polític”. 

b)  L'altre estudi va comparar pacients amb colitis ulcerosa sotmesos a teràpia amb 

helmints amb altres malalts que varen rebre un ________________. 

c) CCOO farà un ________________ d'un salari mínim de 14.000 euros anuals inclòs 

en la seva proposta de desbloqueig de convenis. 

d) Ucraïna acusa Rússia de reconèixer ________________ les repúbliques separatistes. 

e) Aquest sembla un bon ________________ per a 2019, però potser és tan efímer com 

la majoria de bons desitjos en començar l'any. 

4. El teatre llatí. Terenci. (1 punt)  

5. Comentau l’episodi de Jacint. (1 punt)   
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OPCIÓ B 
 

 

Marc Antoni ocupa la ciutat de Sulmona, que estava sota el control de Lucreci i Ati 
 
Mittit eo Marcum1 Antonium cum quinque cohortibus. Sulmonenses2, cum signa nostra 

uiderunt, portas aperuerunt uniuersique, et oppidani et milites, exierunt3. Lucretius4 et Attius5 

de muro se deiecerunt. Attius, ad Antonium deductus, petit ut ad Caesarem mitteretur. 

Antonius cum cohortibus et Attio eodem die reuertitur.  

Cèsar, De bello ciuili 1, 18 

Notes: 
1. Marcus, -i: cat. Marc; cast. Marco 

2. Sulmonenses, -ium: els habitants de Sulmona 

3. Vegeu exeo 

4. Lucretius, -ii: cat. Lucreci; cast. Lucrecio (senador romà) 

5. Attius, -ii: cat. Ati; cast. Atio (senador romà) 

 

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: decem, lingua, homo, ciuis, scio. (1 punt) 

3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el significat. (1 

punt)   

de facto, placebo, desideratum, lapsus linguae, casus belli 

a) L'alcaldessa de Madrid ha admès aquest divendres que va cometre un 

________________ quan es va referir fa alguns dies a ETA com a “moviment 

polític”. 

b)  L'altre estudi va comparar pacients amb colitis ulcerosa sotmesos a teràpia amb 

helmints amb altres malalts que varen rebre un ________________. 

c) CCOO farà un ________________ d'un salari mínim de 14.000 euros anuals inclòs 

en la seva proposta de desbloqueig de convenis. 

d) Ucraïna acusa Rússia de reconèixer ________________ les repúbliques separatistes. 

e) Aquest sembla un bon ________________ per a 2019, però potser és tan efímer 

com la majoria de bons desitjos en començar l'any. 

4. L'oratòria llatina. Ciceró. (1 punt) 

5. Comentau l’episodi de Galatea. (1 punt) 


