Llatí
Sèrie 3
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).
La prova consisteix a fer quatre exercicis: traduir un text, resoldre una qüestió de morfosintaxi, resoldre una qüestió sobre llengua, literatura o civilització romanes, i exposar
breument un tema de literatura o de civilització romanes.

OPCIÓ A
Text
Luci Catilina surt de Roma mentre el Senat pren mesures contra ell
Sed Catilina, paucos dies commoratus apud C. Flaminium in agro Arretino, dum
uicinitatem antea sollicitatam armis exornat, cum fascibus atque aliis imperii insignibus
in castra contendit. Haec ubi Romae comperta sunt, senatus decernit ut Antonius cum
exercitu Catilinam persequi maturet.
SAL·LUSTI, Bellum Catilinarium 36, 1
Lèxic (per ordre alfabètic):
Antonius, -ii: Antoni (militar romà).
Arretinus, -a, -um: ‘arretí’ (de la ciutat d’Arezzo, a Etrúria).
C. Flaminius, -ii: Gai Flamini (polític romà).
Catilina, -ae: Luci Catilina (polític romà).
commoratus: participi de perfet de commoror.
dum: ‘mentre’.
exorno (1a): ‘equipar’.
haec: nominatiu plural neutre.
Romae: locatiu de Roma, -ae.

Exercici 1
[5 punts]

Traduïu el text en el quadern de respostes.
Exercici 2
[1 punt]

Analitzeu sintàcticament la frase reproduïda a continuació i indiqueu específicament el tipus d’oració que introdueix la conjunció ut: Senatus decernit ut Antonius cum
exercitu Catilinam persequi maturet.
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Exercici 3
[2 punts]

Indiqueu quina és l’expressió llatina adient per a completar cada frase. Anoteu la
resposta correcta de cada apartat en el quadern de respostes (per exemple: 1a, 2b, etc.).
Es penalitzaran les respostes errònies.
1. Per a aprovar l’avaluació, és una condició ___________ haver lliurat abans el resum
de cada tema.
a) stricto sensu
b) sine qua non
c) sub iudice
d) suo tempore
2. No es tracta d’un medicament, sinó d’un ___________: no guareix, tot i que la gent
es pensa que sí.
a) placebo
b) plus
c) grauamen
d) alter ego
3. Va començar el discurs amb una ___________ per tal de guanyar-se l’auditori.
a) honoris causa
b) captatio beneuolentiae
c) prima facie
d) ars longa, uita breuis
4. Ho faré ___________, i no perquè algú m’hi obligui.
a) de iure
b) de facto
c) post meridiem
d) motu proprio

Exercici 4
[2 punts]

Exposeu en un mínim de 15 línies (unes 150 paraules) el tema següent: Plaute
(dades biogràfiques, models en què es va inspirar, principals obres, personatges i trama
de les seves comèdies [se’n pot fer una consideració general o exemplificar-ho amb alguna obra concreta], etc.).
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OPCIÓ B
Text
Luci Catilina surt de Roma mentre el Senat pren mesures contra ell
Sed Catilina, paucos dies commoratus apud C. Flaminium in agro Arretino, dum
uicinitatem antea sollicitatam armis exornat, cum fascibus atque aliis imperii insignibus
in castra contendit. Haec ubi Romae comperta sunt, senatus decernit ut Antonius cum
exercitu Catilinam persequi maturet.
SAL·LUSTI, Bellum Catilinarium 36, 1
Lèxic (per ordre alfabètic):
Antonius, -ii: Antoni (militar romà).
Arretinus, -a, -um: ‘arretí’ (de la ciutat d’Arezzo, a Etrúria).
C. Flaminius, -ii: Gai Flamini (polític romà).
Catilina, -ae: Luci Catilina (polític romà).
commoratus: participi de perfet de commoror.
dum: ‘mentre’.
exorno (1a): ‘equipar’.
haec: nominatiu plural neutre.
Romae: locatiu de Roma, -ae.

Exercici 1
[5 punts]

Traduïu el text en el quadern de respostes.

Exercici 2
[1 punt]

Analitzeu sintàcticament la frase reproduïda a continuació i indiqueu específicament el tipus d’oració que introdueix la conjunció ut: Senatus decernit ut Antonius cum
exercitu Catilinam persequi maturet.
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Exercici 3
[2 punts]

Indiqueu en el quadern de respostes la veritat (V) o falsedat (F) de cada una de les
afirmacions següents (per exemple: 1V, 2F, etc.). Es penalitzaran les respostes errònies.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plaute és l’autor més important de comèdia llatina.
A les Metamorfosis, Virgili narra la transformació de mortals en altres éssers.
Les Odes d’Horaci pertanyen al gènere de la lírica.
Cèsar és conegut, principalment, per ser l’autor d’uns discursos coneguts amb el
nom de Filípiques.
In Catilinam orationes és una de les obres principals de Ciceró.
Abans de morir, Ovidi va ordenar als seus amics que cremessin l’Eneida, perquè
considerava que no era una obra prou perfecta.
Els tres poetes principals de la literatura llatina són Horaci, Livi i Virgili.
De bello Gallico i De bello ciuili són obres poètiques, no conservades, de Cèsar.

Exercici 4
[2 punts]

Expliqueu en un mínim de 15 línies (unes 150 paraules) les característiques principals de la ciutat d’Empúries (nom llatí, origen i motiu de la seva fundació, importància
històrica dins la Hispània romana, principals monuments que s’hi conserven, decadència, etc.).

LInstitut dEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de ledició daquesta prova daccés

