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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 triar: se n’han de contestar quatre de les nou proposades a 

les opcions A i B (entre les dues opcions, A i B, hi ha deu qüestions per triar, 

però la qüestió 3 és la mateixa a les dues opcions). 

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

 

OPCIÓ A 
 
Les accions de Tarquini el Superb, darrer rei de Roma, durant el seu regnat. 

Violació i suïcidi de Lucrècia 

 
Tarquinius Superbus1, septimus atque ultimus regum, Volscos uicit, cum Tuscis 

pacem fecit et templum Iouis in Capitolio aedificauit. Postea Ardeam oppugnans 

imperium perdidit. Nam, cum filius eius2 nobilissimam feminam Lucretiam3, Collatini4 

uxorem, stuprauisset5, ea in omnium conspectu se occidit.  

Eutropi, Breuiarium Historiae Romanae 1, 8 

Notes: 

1.  Tarquinius (gen. -i) Superbus (gen. -i): cat. Tarquini el Superb; cast. Tarquinio 
el Soberbio 

2.  Es refereix a Tarquini el Superb 
3.  Lucretia, -ae: cat. Lucrècia; cast. Lucrecia (esposa de Col·latí) 
4.  Collatinus, -i: cat. Col·latí; cast. Colatino (marit de Lucrècia) 
5.  stupro: «violar» 

 

Qüestions obligatòries: 

1. Anàlisi sintàctica de tot el text. (3 punts) 
2. Traducció. (3 punts) 
 

Qüestions per triar (se n’han de contestar 4): 

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades.  
(1 punt) 

2. Escriviu dos derivats de: campus, fides, loquor, mitto, mens. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el 

significat. (1 punt)   
in extremis, ipso facto, vox populi, quorum, ex aequo 
a) El jurat confessa la seva incapacitat per decidir entre les dues obres, i 

atorga el seu guardó ________________. 

b) L'acusada ha afirmat avui al jutge que era ________________ que es 
pagaven comissions durant el passat mandat. 

c) El Palmeiras guanya la Copa Libertadores amb un gol ________________. 
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d) Fracassa el referèndum per canviar la llei electoral italiana per falta de 
________________. 

e) El portaveu de Ciutadans al Congrés ha insistit que el president murcià ha 
de dimitir ________________. 

4. El teatre romà. Plaute. (1 punt)  
5. Comentau l’episodi d’Apol·lo i Dafne. (1 punt)   
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OPCIÓ B 
 
Pirrus, rei de l’Epir i enemic dels romans, es dirigeix a Roma devastant el que 
troba al seu pas 
 
Postea Pyrrhus Romam perrexit1 et omnia ferro ignique2 uastauit. Campaniam3 

populatus est4 atque ad Praeneste uenit. Mox terrore exercitus5, qui eum cum consule 

sequebatur, in Campaniam se recepit. Legati ad Pyrrhum missi ab eo honorifice 

suscepti sunt6. Captivos sine pretio7 Romam misit.     

Eutropi, Breuiarium Historiae Romanae 2, 12 
 
Notes: 

1. pergo: «dirigir-se», «avançar» 

2. igni: ablatiu singular 

3. Campania, -ae: cat. la Campània; cast. la Campania (regió del centre de la 

península Itàlica) 

4. Del verb populor (deponent) 

5. terrore exercitus: «per por de l’exèrcit» (exercitus és genitiu) 

6.  suscipio: «rebre» 

7.  pretium: «rescat» 

 

Qüestions obligatòries: 

1. Anàlisi sintàctica de tot el text. (3 punts) 
2. Traducció. (3 punts) 

 
Qüestions per triar (se n’han de contestar 4): 

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules subratllades.  
(1 punt) 

2. Escriviu dos derivats de: domus, hostis, maneo, latus, gero. (1 punt) 
3. Completau les frases amb una de les expressions llatines i explicau-ne el 

significat. (1 punt)   
in extremis, ipso facto, vox populi, quorum, ex aequo 
a) El jurat confessa la seva incapacitat per decidir entre les dues obres, i 

atorga el seu guardó ________________. 

b) L'acusada ha afirmat avui al jutge que era ________________ que es 
pagaven comissions durant el passat mandat. 

c) El Palmeiras guanya la Copa Libertadores amb un gol ________________. 

d) Fracassa el referèndum per canviar la llei electoral italiana per falta de 
________________. 

e) El portaveu de Ciutadans al Congrés ha insistit que el president murcià ha 
de dimitir ________________. 

4. La historiografia romana. Cèsar. (1 punt) 
5. Comentau l’episodi de Pigmalió. (1 punt) 


