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Es poden seleccionar tant les qüestions proposades a l'opció A com les proposades a 

l'opció B, de la manera següent: 

• Qüestions obligatòries: anàlisi sintàctica i traducció d’un dels dos textos 

proposats. Es pot triar entre el text de l’opció A i el de l’opció B. 

• Qüestions per escollir: se n’han de contestar quatre de les nou proposades 

a les opcions A i B. 

El temps màxim per resoldre l’examen és d’una hora i mitja (90 minuts). 

OPCIÓ A 
 
Ulisses arriba a l’illa del ciclop Polifem 
 
Inde Ulixes in insulam Cyclopis Polyphemi uenit. Hic media fronte unum oculum 

habebat et carnem humanam epulabatur. Is, postquam pecus in speluncam 

redegerat, molem saxeam ingentem ad ianuam opponebat1. Is Ulixem cum sociis 

inclusit sociosque eius consumere2 coepit. Ulixes uino eum inebriauit3. 

Higí, Fabulae CXXV 
Notes: 

1. ad ianuam opponere: «col·locar davant la porta» 
2. consumo: «devorar» 
3. inebrio (tr.): «emborratxar», «embriagar» 

 
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: uoco, campus, extra-, scribo, mater. (1 punt) 

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

ultimatum, corpore insepulto, sub iudice, a priori, in crescendo 

a) Els reis d'Espanya presidiran demà el funeral ________________ per 
l'ànima dels dos policies assassinats. 

b) La Gendarmeria francesa considera ________________ que les restes no 
són de l'empresari assassinat. 

c) Els encarregats de marcar la ruta han elaborat un recorregut amb una 
dificultat que anirà ________________ a mesura que passin les jornades. 

d) El PSOE llança un ________________ per forçar el PP a tancar el debat de 
les europees. 

e) Tenint en compte que, en aquest moment, és un assumpte que està 
________________, cal deixar que el procés judicial segueixi el seu curs. 

4. La historiografia romana. Titus Livi. (1 punt)  

5. Comentau l’episodi d’Aracne. (1 punt)   
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OPCIÓ B 
 
Els marsellesos demanen ajut als albics i fan preparatius per resistir 
l'assetjament de la ciutat 
 
His mandatis1 acceptis, Massilienses2 portas Caesari clauserunt; Albicos3, barbaros 

homines, qui montes supra Massiliam4 incolebant, uocauerunt; frumentum ex finitimis 

regionibus atque ex omnibus castellis in urbem conuexerunt; armorum officinas in 

urbe instituerunt; muros, portas et classem reficiebant. 

Cèsar, De bello ciuili 1, 34 

 
Notes: 

1. mandatum, -i: «ordre» 
2. Massilienses, -ium: cat. marsellesos; cast. marselleses (habitants de la ciutat 
de Marsella) 
3. Albici, -orum: cat. albics; cast. albicos (els albics eren un poble que habitava 
prop de Marsella) 
4. Massilia, -ae: Marsella 

 
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: digitus, domus, clamo, curro, mare. (1 punt) 

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

ultimatum, corpore insepulto, sub iudice, a priori, in crescendo 

a) Els reis d'Espanya presidiran demà el funeral ________________ per 
l'ànima dels dos policies assassinats. 

b) La Gendarmeria francesa considera ________________ que les restes no 
són de l'empresari assassinat. 

c) Els encarregats de marcar la ruta han elaborat un recorregut amb una 
dificultat que anirà ________________ a mesura que passin les jornades. 

d) El PSOE llança un ________________ per forçar el PP a tancar el debat de 
les europees. 

e) Tenint en compte que, en aquest moment, és un assumpte que està 
________________, cal deixar que el procés judicial segueixi el seu curs. 

 

4. La poesia lírica llatina. Horaci. (1 punt) 

5. Comentau l’episodi d'Adonis. (1 punt) 


