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ACTIVITATS PER RECUPERAR LA MATÈRIA DE LLATÍ A SETEMBRE

Per a la preparació d’aquesta prova haureu d’estudiar els continguts que es detallen a
continuació. 

Pel que fa a les activitats estan agrupades en tres blocs un de llengua, un d’etimologies i
un de mitologia. 

Per tal de recuperar la matèria, hauràs de fer el dossier durant els mesos de vacances i
també hauràs de fer una prova de llengua el mes de setembre. Caldrà que presentis
aquest dossier el mateix dia de l'examen

OBJECTIUS

La  matèria  de  llatí  de  l'educació  secundària  obligatòria  té  com  a  objectiu  el
desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Reconèixer  elements  de  la  llengua  llatina  observables  en  qualsevol  suport
material.

2. Identificar i relacionar els elements gramaticals, lèxics i sintàctics de la llengua
llatina que permetin l'anàlisi i traducció de textos senzills.

3. Identificar en la llengua oral i escrita elements del vocabulari i les estructures
gramaticals llatines.

4. Aplicar la intercomprensió entre les llengües romàniques i per a la comprensió
del lèxic comú i del vocabulari culte, científic i tècnic, prenent com a base els
coneixements de la llengua llatina.

5. Valorar els aspectes cabdals de la cultura i la civilització romanes a partir de la
identificació de la  seva pervivència en el  nostre  patrimoni  cultural,  artístic  i
institucional.
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CONTINGUTS:

I.LLENGUA:

Primera declinació. Model:

 rosa, ae(f) 

Segona declinació. Models:

  puer, pueri(m) | dominus, i (m) 

templum, i (n) 

Adjectius de tres terminacions. Models :

 bonus, a um

Verb sum en present d’indicatiu

Verbs regulars en present d’indicatiu .Models:

amo (1)  

moneo (2) 

rego (3) 

audio (4) 

MITOLOGIA

Pars I: COSMOGONIA I TEOGONIA

Pars II: ENEES I LA FUNDACIÓ DE ROMA

Pars III: ELS DÉUS OLÍMPICS

Pars IV: EL MITE DE PERSEU

Pars V: EL LABERINT DE CRETA I EL MITE DE TESEU
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I. LLENGUA LLATINA

1.- Completa els següents quadres:

1ª  DECLINACIÓ

CAS SINGULAR PLURAL

NOMINATIU puella

VOCATIU

ACUSATIU

GENITIU

DATIU

ABLATIU

2ª  DECLINACIÓ MASCULINS

CAS SINGULAR PLURAL

NOMINATIU Servus magister puer

VOCATIU

ACUSATIU

GENITIU

DATIU

ABLATIU
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CAS
Funció

sintàctica

NOMINATIU Subjecte /

VOCATIU Apel·lació

ACUSATIU

CN

DATIU

CC



PRESENT D’INDICATIU

sum laboro (1ª conj) doceo (2ª conj) pono (3ª conj) audio (3ª conj)

2.- Canvia el nombre de les paraules següents, respectant-ne el cas:
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2ª  DECLINACIÓ NEUTRE

CAS SINGULAR PLURAL

NOMINATIU verbum

VOCATIU

ACUSATIU

GENITIU

DATIU

ABLATIU

ADJECTIUS DE PRIMERA CLASSE

CAS

SINGULAR PLURAL

MASCULÍ FEMENÍ NEUTRE MASCULÍ FEMENÍ NEUTRE

NOMINATIU bonus bona bonum

VOCATIU

ACUSATIU

GENITIU

DATIU

ABLATIU



a) pecuniae (nominatiu): 
___________

b) agricolas: ________________
c) discipulis (ablatiu): 

____________
d) aquilarum: ________________

e) amicae (datiu): 
________________

f) bellum (acusatiu): 
______________

g) puellarum: ________________
h) fagi(nominatiu): 

_______________

3.- Tria el mot adequat en cada cas i després tradueix les oracions:

a) Piratarum/piratis/ piratas insidias non timeo.
________________________________________________________________

b) Philosophia magistram/magistrae/ magistra est
________________________________________________________________

c) Dominis/dominae/dominas  filia rosas colit.
________________________________________________________________

d) Agricolam/agricolarum/agricola  umbra recreat
________________________________________________________________

e) Diana/ Dianam/Dianae, te imploramus!
________________________________________________________________

4.-Completa aquestes oracions posant el verb en present d’indicatiu:

a) Athletarum et aurigarum gloria saepe puellas ________________(delecto).
b) Hastis et sagittis insulae incolae piratas repellunt atque familias __________ 

(defendo).
c) Musas poetae invocant atque athletarum gloriam ____________(cano)
d) Platani et populi in fluvii ripis ___________(cresco)
e) Populus umbras ramis ___________(porrigo) agricolis.
f) Tityrus in fagi umbra ___________ (dormio).
g) Romulus Remum necat et Romam ___________(condo).
h) Servus barbam et capillos domino _____________(tondeo).
i) Nilus in Aegypto extra ripas ___________(fluo) et campos inundat atque 

__________(irrigo).
j) In platani ramis columbae et lusciniae ____________(nidifico)

 5.- Analitza i tradueix les formes verbals següents:

a) recitat:___________
b) vincit: ___________
c) spectamus: ___________
d) dono: ___________

e) dimicas: ___________
f) es: ___________
g) delectas:___________
h) sum: ___________
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i) estis: ___________ j) sunt:____________

6.- Analitza i tradueix les oracions següents:

a) Tribunorum eloquentia Romae populum excitat.
__________________________________________________________

b) In silvis ventus fagorum et platanorum ramos agitat.
__________________________________________________________

c) Legionarii hastis et gladiis pugnant.
__________________________________________________________

d) Legatus populo copiarum victoriam nuntiat.
__________________________________________________________

e) Non  semper arbitrorum sententiae adversariorum discordias sedant.
__________________________________________________________

f) Templorum servi rosarum serta diis praebent et templa curant.
__________________________________________________________

7.-Completa les oracions amb les formes adequades del verb sum; després tradueix-les:

a) Diana silvarum dea _________.
b) Nymphae silvarum incolae 

_____.
c) Gallia pulchra _____________.
d) Ranae incolae aquarum 

________

e) Luna et terra rotundae 
________.

f) Ego puer _______.
g) Tu puella ________.
h) Stellae clarae ________.
i) Nos in schola _________.
j) Vos amici mei __________.

8.- Tradueix els  següents textos:

L’àguila ataca els animals

Aquillae magnas alas habent, rapide volitant et gallinas et ranas interdum raptant. 

Saepe in silvis aquila columbis appropinquat et columbae cum cura fugitant. Etiam 

puellae aquilam timent; si aquilas vident, agricolam vocant. Agricola venit, furca 

aquilam in fugam vertit et puellas recreat.
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Responde latine:

1. Quid aquilae habent?
2. Quid aquilae raptant?
3. Quam puellae timent?

La família de Publi Juli Ruf

Publius Iulius Rufus habitat in parvo oppido in Italia. Cornelia uxor Publii est. Publius 

et Cornelia habent unum filium, Marcum, et unam filiam, Iulia. Publius habitat cum 

Cornelia in villa. Publius est Corneliae vir. Cornelia Marci mater est. Marcus Iuliae 

frater est et Iulia Marci soror est.

Responde latine:

1. Ubi habitat Publius?
2. Quae Cornelia est?
3. Quot filios Publius et Cornelia habent?
4. Quot filias Publius et Cornelia habent?
5. Estne Marcus frater Iuliae?

Egipte
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Aegyptus Africae terra est, magna sed arida. Solum apud ripas Nili vita operaeque 

florent; procul a Nilo loca deserta sunt, quia inopia terram reddit aridam. Ubi Nilus 

fluit, ibi vivunt Aegyptii. Imperium Aegypti Pharaones tenent; etiam sacerdotes et 

scribae magnam potentiam habent, quia scripturam cognoscunt.

Responde latine:

1. Ubi Aegytus est?
2. Ubi Nili vita floret?
3. Ubi Aegyptii vivunt?
4. Quam sacerdotes habent?
5. Quam sacerdotes cognoscunt?

II. ETIMOLOGIES:

1.-  Subratlla  el  component  comú  (  grec  o  llatí)  que  tenen  els  mots  següents  i,  a
continuació, escriu el seu significat.

a) hidrògen, hidròfil, hidròfug, hidrosfera:

b) neó, neoromanticisme, neolític, neozoic:

c) heliocèntric, heli, heliotropi, helioscopi:

d) litòfag, paleolític, neolític, calcolític, liti:

e) monòxid, oxigen, diòxid, oxigenar:

f) pirita, calcopirita, piròman, piròfug:

g) galactòfor, fòsfor, rizòfor, semàfor:

h) àpter, isòpter, ortòpter, hemípter, pterodàctil:
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i) pinnípede, bípede, quadrúpede, palmípede:

j) zoòfags, litòfags, aeròfags, biòfags, fitòfags:

2.- Si ín-cola, significa “habitant d’un lloc”, digues on viuen els éssers que són: 

1. arborícoles:_______________

2. caulícoles: _______________

3. hortícoles: _______________

4. arenícoles: _______________

5. cavernícoles: _______________

6. silvícoles: _______________

7. aqüícoles: _______________

8. herbícoles: _______________

9. terrícoles:_______________

3.- Tenint en compte que  –fòbia  vol dir “mania , por, espant” , escriu cada una 
d’aquestes paraules al costat de l’expressió corresponent.

agorafòbia,  aracnofòbia, claustrofòbia, fotofòbia, heliofòbia, hematofòbia,
hidrofòbia, pirofòbia, zoofòbia, tanatofòbia.

1) A l’aigua: __________________
2) A la sang: __________________
3) Als animals: __________________
4) Al foc: __________________
5) Al sol: __________________

6) Als espais oberts: ______________
7) A les aranyes: ________________
8) A la mort: __________________
9) A la llum : __________________

10) Als espais tancats:_____________

4.- Escriu què mengen els:  

a) fil·lofags:______________
b) ictiòfags:______________
c) necròfags:_____________
d) polífags:_______________
e) fitòfags:_______________

f) carnívors:_______________
g) granívors:________________
h) ovívors:_________________
i) omnívors:_________________
j) piscívors:__________________

5 .-Subratlla el component comú (grec o llatí ) que tenen els mots següents i , a 
continuació , escriu el seu significat.

a) uroscòpia, somatoscòpia, laringoscòpia:
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b) geriatria, psiquiatria, pediatria:

c) cardiopatia, flebopatia, osteopatia:

d) antipirètic, antiàlgic, antifúngic:

e) rinitis, artritis, dactilitis:

f) dermatoma, hematoma, mioma:

g) artrosi, nefrosi, dermatosi:

h) quiroteràpia, hidroteràpia, quimioteràpia:

i) mioma, miocardi, miopatia:

j) odontologia, odontoestomatologia, ortodòncia:

6.- A quina part del cos humà fan referències aquests ètims grecs? 

1. cardi(o)-:______________
2. derm(o)-: ______________
3. estomat(o)-: ______________
4. hepat(o)-: ______________
5. oftalm(o)-: ______________
6. oste(o)-: ______________
7. quir(o)-: ______________
8. cefal(o)-: ______________
9. dactil(o)-: ______________

10. enter(o)-: ______________
11. faring(o)-: ______________
12. gastr(o): ______________
13. larin(o)-: ______________
14. nefr(o)-: ______________
15. odont(o)-: ______________
16. ot(o)-: ______________
17. rin(o)-: ______________
18. pneumat(o)-: ______________

 

7.- Completa en quadre següent:

Mot llatí Mot hereditari Cultisme 

Servitium servicial
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Amygdalam ametlla

Parabolam paraula

Somnum somni

Rotundum rodó

Numerum numeral

8.- Subratlla els mots cultes que hi hagi en les llistes següents. Després relaciona cada 
llista amb el mot llatí del qual procedeixen les diverses paraules:

fructus             insula              aqua            lex

a) fruita, fructuós, fructífer, fruiter.

b) península, illa, insular, illot.

c) aquós, aqüeducte, aigua, aquàtic.

d) legalitzar, llei, legal, lleial

9.- Relaciona els mots llatins referits al cos humà amb la imatge: 

12



oculus, caput, dens, auricula, facies, 

nasus, pectus, genu, bracchium, pes, 

ungula, capillus, manus, cor, digitus

10.-Busca cultismes derivats de cada una de les paraules llatines.

Pars I: COSMOGONIA I TEOGONIA

Al principi, només existia el Caos.  Després va emergir  Gea,  la Terra i ella a
soles mentre  dormia engendrà  Urà,  el  cel  Urà  contemplà tendrament  sa mare i  va
derramar una pluja que va fer sorgir la fauna i la vegetació, els rius i els mars.

De  la  seva  unió  amorosa  van  néixer  molts  fills,  molt  forts  i  també  molt
monstruosos. Tots ells són els sis Titans: Tità, Oceà, Ceo, Crio, Hiperió, Cronos; les sis
Titànides: Temis, Rea, Tetis, Tea, Mnemosine i Febe; els tres cíclops (que tenen només
un ull al front):  Arges, Astéropes i Brontes; i els tres hecatonquirs (monstres de cent
mans i cinquanta caps): Coto, Briareo i Giges.

Tot pareixia perfecte, però Urà es va penedir d'haver engendrat uns fills per una
banda  tan  monstruosos  i  per  altra  banda,  capaços  de  destronar-li.  Per  això  els  va
empresonar en les entranyes de la Terra, al Tàrtar. Gea, per tal de lliurar els seus fills, va
maquinar una conspiració: va forjar una falç per oferir-la a un dels seus fills. L'únic
voluntari va ser Cronos, qui va tallar els genitals a son pare quan aquest es disposava a
llitar-se amb Gea altra vegada...

Cronos va llançar-los al mar i del seu contacte amb l'escuma va nàixer Afrodita,
deessa de l'amor i de la bellesa. Però també sorgiren altres criatures no tan agraciades...
del contacte de la sang amb la terra aparegueren les Fúries o Erinies i els Gegants. 
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Segona dinastia divina: Cronos i Rea

Una vegada apartat  Urà,  Gea va donar  pas  a  la  dinastia  del  seu fill  Cronos,
l'heroi en la lluita contra son pare. Ell va triar com a dona a Rea, la seva germana. Urà,
per tal de venjar-se, li va profetitzar que ell també seria desposseït del tro per un dels
seus fills. Llavors, el regnat de Cronos esdevingué encarar més despòtic que el de Urà i
sempre que tenia un fill,  se'l menjava. Així va engolir-se sense cap tipus de pietat a
Hades, Poseidó, Deméter, Hera i Hestia. Però Rea, al igual que succeí amb Gea, es va
indignar,  i  quan nasqué  Zeus,  va tramar un engany:  enlloc de donar-li  el  nadó, Rea
entregà al seu malèfic marit una pedra envoltada amb bolquers i va amagar el Zeus a
l'illa de Creta. Allí va créixer gràcies a la llet que li donava la cabra Amaltea i quan per
fi  esdevingué adult,  Metis li  donà una poció...  El petit  dels crònides aconseguí amb
aquest beuratge que el pare vomités primerament aquella pedra que Rea va emprar com
engany i després, a tots els seus germans.

Anys desprès va esclatar una guerra per la supremacia universal coneguda com
Titanomaquia:  per una banda estaven Cronos i  els  Titans;  per  altra,  Zeus i  els  seus
germans amb l'ajut dels Cíclops i dels Hecatonquirs. Fou una batalla llavors entre la
segona generació  de  deus  i  la  tercera  (la  dels  futurs  olímpics).  Va guanyar  aquesta
darrera generació i ocupà el mont  Olimp, repartint-se el poder entre els germans (els
mars per Poseidó, les mansions subterrànies per Hades i la terra i el cel (la millor part),
per Zeus).

1. En aquesta imatge tenim el naixement d’una deessa, saps quina és? Com va
nàixer?

2. Arran de la castració d’Urà van nàixer també altres criatures no tan agraciades
com la deessa de l’amor. Quines són i com van sorgir?

3. Fes un arbre genealògic dels fills de Gea i Urà:
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4. Identifica aquest quadre de Goya amb
un dels  episodis  que s’esmenten en  la

lectura
anterior:

Pars II: ENEES I LA FUNDACIÓ DE ROMA

Segons la llegenda, el pare d’Enees fou Anquises, rei dels dàrdans, poble veí i aliat dels
troians i que es dedicava al pasturatge. De jove, el plaer d’Anquises era anar pels camps.
Va succeir que Júpiter desitjava escarmentar a sa filla Venus fent que s’enamorés d’un
mortal, de mode que va fer que es fixés en el nostre príncep. Quan aquest es va retirar a
descansar a la cabanya d’un porquer, la deessa va anar al seu encontre transformada en
princesa  humana.  La  resta  de  la  nit  ens  la  podem imaginar  plena  de  colors  i  focs
d’artifici...

Després d’aquella nit fugaç, però intensa, Venus va revelar a Anquises qui era
ella i li va prometre que protegiria al fill que havia concebut amb ell, sempre i quan
mantingués en secret la unió furtiva. Però Anquises va acabar dient-lo entre els amics,
com home mortal que era, i Júpiter no va dubtar en llançar-li el seu mortífer raig. En
aquest moment Venus, recordant la meravellosa nit que havia passat amb Anquises, va
desviar l’espurna del raig, fent que en lloc de matar-lo, només el deixés coix per sempre.

Enees va créixer i quan va esclatar la guerra de Troia, va acudir com aliat per tal
de defensar la ciutat del seu oncle (Príam). Es va casar amb Creusa, amb la qual va tenir
al seu fill Juli Ascani, del qual hauria de descendir el mateix Juli Cèsar. 
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La nit en què els grecs van tomar la ciutat
de  Troia  gràcies  a  l’estratagema  del  cavall,
Enees va intentar matar Helena, causant de tot
el conflicte, però sa mare el va parar i li  va
dir: has de retornar a casa, agafar a ton pare

i al teu fill i anar-te’n per mar perquè
el teu gloriós futur es troba en altra
part.  Jo us protegiré.  Enees  va fer-li
cas, però a meitat del camí, com qui es
pregunta si ha apagat el gas al sortir de

casa, es va adonar de que s’havia oblidat de
Creusa,  la  seva  esposa.  Ennes  va

tornar enrere,  però  només  va  trobar  el
fantasma de la seva dona, qui li va dir:

els déus així ho han volgut, no t’entristeixis, espòs amat, tu trobaràs una nova vida més
enllà del procel·lós mar en les terres d’Occident. Cuida del nostre fill.  

Allí, a Cartago, Enees li va contar tota la seva  odisea  a Dido, i ambdós varen
enamorar-se. Formaven una parella feliç i el
poble troià s’adaptà perfectament a la vida de
la  ciutat  nord-africana.  Pareixia  que  el  destí
s’havia complit perquè per fi la vida somreia a
Enees i als seus troians, però una nit se li va
aparèixer el déu Mercuri per anunciar-li que
se n’havia d’anar  per  tal  d’acabar  la  missió
que  tenia  encomanada.  El  príncep  dubtava
entre el  nou amor amb Dido o el  seu deure
amb els  déus,  triant  lo  segon.  Amb la  seva
partida, Dido, desfeta, es va suïcidar. 

Enees, de nou a Itàlia, i abans d’arribar al Laci, visita l’inframón acompanyada
de la sibil·la de Cumes. Allí el seu pare Anquises li
mostra la noble i il·lustre descendència que tindrà
en  el  futur  (apareixen  personatges  com  ara  Juli
Cèsar i Octavi August). 

Ja  al
Laci,  Enees  va

aconseguir  casar-se  amb  Lavínia,  la  filla  del  rei
Latino, després de matar Turno, l’altre candidat a la
seva mà. En homenatge a aquesta segona dona, el
troia fundà la ciutat de Lavinium, i anys després, el
seu fill Ascani, la ciutat d’Alba Longa... 

1.- Fes un resum de la història d’Enees:
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2.- Localitza en el mapa els llocs on es desenvolupa
la història d’Enees:

Itàlia (Laci) – Troia – Cartago 

Ròmul i Rem

El fill d’Enees, Ascani, va fundar Alba Longa, el tretzè rei de la qual, Numítor,
va ser destronat pel seu germà Amuli. Aquest darrer va convertir la seva neboda, Rea
Sílvia, en una verge vestal consagrada a la castedat, per tal d’evitar que els seus fills li
arrabassessin el poder. Però Rea Sílvia, violentada pel déu Mart, engendrà dos bessons,
Ròmul i Rem. Per protegir-los d’Amuli, la mare els va abandonar a la vora del Tíber. El
riu cresqué i els abocà a un turó, el Palatí. Allí els alimentà una lloba i finalment els
recollí un pastor. 

En ser adults, Ròmul i Rem, que coneixien el seu origen, van reunir un exèrcit i
van matar Amuli per restablir  el  seu avi Numítor al  tron d’Alba Longa; ells  es van
instal·lar en l’emplaçament de la futura Roma.

Per establir quin dels dos constaria com a fundador de la ciutat, van recórrer  a
l’observació del vol de les aus (els auguris), que van designar Ròmul com a fundador,
en una data mítica que s’ha fixat en el 753 aC. Aleshores els germans es van barallar per
com s’havia d’interpretar l’averany i Rem fou mort pel seu germà. Ròmul esdevingué el
primer rei de Roma. 

Tarquini i Lucrècia

Tarquini el Superb va ser l’últim rei de Roma . Va regnar des de l’any 534 fins al 509
aC, i va rebre aquest sobrenom perquè va governar d’una manera violenta i altiva. De
fet, des d’un bon principi ja va mostrar el caràcter agressiu que tenia, perquè va arribar
al poder després d’assassinar el rei Servi Tul·li, que a més a més era el seu sogre.

La  llegenda  explica  que  el  regnat  de  Tarquini  el  Superb  es  va  acabar  després  que
triomfés  una  gran  revolta  en  contra  d’ell  causada  per  la  trista  mort  d’una  dama
anomenada Lucrècia, neboda del rei. Segons sembla, un dia el seu fill Sext, i un cosí
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d’aquest, Luci Tarquini Col·latí –casat amb Lucrècia–, van voler comprovar si les seves
esposes els eren fidels. Per fer-ho, van acordar que cadascú visitaria de nit l’esposa de
l’altre i intentaria seduir-la.

Luci Tarquini Col·latí va conquerir ràpidament la dona de Sext, però en canvi el fill del
rei va topar amb la resistència de Lucrècia, que es va negar en rotund a mantenir-hi
relacions. Sext, ofès i fora de si, la va amenaçar repetidament, fins que la noia no va
tenir més remei que doblegar-se als seus desitjos. Més tard, Lucrècia, en considerar que
havia perdut l’honor per haver cedit a les amenaces i haver lliurat el seu cos al fill del
rei, es va llevar la vida amb un punyal. Aleshores ràpidament tothom va assenyalar Sext
com el culpable de la mort de la noia, i Tarquini i tota la seva família van ser expulsats
del tron. D’aquesta manera s’acabaven a Roma 244 anys de monarquia i començava
l’època de la República.

Tradicionalment, s’atribueix a Tarquini el Superb l’adquisició dels llibres sibil·lins, un
conjunt de profecies que a l’antiga Roma van tenir un gran prestigi durant molts segles.
Els  romans  estaven  convençuts  que  els  llibres  sibil·lins  contenien  el  poder  que  els
permetia mantenir el seu imperi. Per això sempre que Roma es trobava en un mal pas
els sacerdots els consultaven amb l’objectiu de trobar-hi la solució que els  ajudés a
superar el problema. Amb el pas del temps, la civilització romana va anar canviant de
mentalitat i a poc a poc aquell conjunt d’oracles van deixar de tenir vigència, fins al
punt que l’any 389 l’emperador Teodosi en va fer cremar tots els textos.

Diu la llegenda que Tarquini va comprar els llibres sibil·lins a la sibil·la de Cumes ,
prop de Nàpols. La sibil·la era una famosa profetessa que des d’una cova excavada a la
muntanya pronunciava oracles que predeien el futur. Segons sembla, un dia la Sibil·la es
va presentar davant del rei  sota l’aparença d’una velleta i  li  va oferir  nou d’aquells
llibres per un preu molt elevat. Tarquini, fent-ne befa, es va negar a pagar-los-hi. La
Sibil·la, airada, va cremar tres llibres i li va demanar la mateixa quantitat pels sis que
quedaven. El rei s’hi va tornar a negar i la sibil·la en va cremar tres més. Aleshores,
Tarquini, encuriosit per saber què deien els llibres, va pagar pels tres que restaven el
mateix preu que la Sibil·la li havia demanat al principi per tots nou. Finalment, un cop
va tenir els llibres, el rei els va desar en un bagul de pedra al soterrani del Capitoli , el
famós temple de Roma dedicat a Júpiter, Juno i Minerva.

1.- Relaciona els enunciats amb les següents opcions):

Numítor       Amuli        Rea Silvia       Ròmul i Rem      Mart      Alba Longa
Col·latí

Sibil·la de Cumes       Lloba Capitolina      Roma        Lucrecia       Tarquini el Superb
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Ciutat fundada per Ascani:______________
Dona que va ser anomenada verge Vestal per Amuli: ______________
Rei d’Alba Longa derrocat pel seu germà: ______________
Mare dels bessons que vam derrocar Amuli: ______________
Qui va violar Rea Silvia va ser...___________
Dona romana exemplar i virtuosa que va suïcidar-se quan la va violar Sext Tarquini:

________
Espòs de Lucrecia: ______________
Ella va amamantar Ròmul i Rem: ______________
Ciutat fundada per Ròmul: ______________
Pare de Rea Sílvia:________________
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Pars III: ELS DÉUS OLÍMPICS

ELS DÉUS SUPREMS I LLURS ATRIBUTS

NOM LLATÍ NOM GREC IDENTITAT I SÍMBOLS ATRIBUTS

JÚPITER ZEUS Poder suprem sobre els déus i sobre els homes.  Àguila, ceptre, llamp.

JUNO HERA Esposa de Zeus. Matrimoni.  Paó reial, diadema.

MINERVA ATENA Saviesa, arts i oficis, victòria a la guerra Òliba, olivera, casc, escut.

APOL·LO APOL·LO Bessó d’Àrtemis. Bellesa física i belles arts. Lira, fletxes, sol.

DIANA ÀRTEMIS Castedat, caça Arc, buirac, lluna creixent.

MERCURI HERMES Missatger dels déus i de les ànimes. Comerç,
eloqüència.

Sandàlies, barret alat i
caduceu

VULCÀ HEFEST Marit d’Afrodita, foc, metall. Martell, tenalles, enclusa.

MART ARES Amant d’Afrodita.  Guerra. Casc, armes

VENUS AFRODITA Segons una versió, nasqué de l’escuma del mar.
Amor, bellesa.

Petxina, coloma, poma.

NEPTÚ POSIDÓ Mar i terratrèmols. Trident i cavall.

PLUTÓ HADES Reialme dels morts. Gos Cèrber, tron.

BACUS DIONÍS Nascut de la cuixa de Zeus, en morir la seva mare
Sèmele.

Vinya, tirs, pantera.

VESTA HÈSTIA Llar familiar Flama

CERES DEMÈTER Agricultura, fecunditat, amor maternal Espigues de blat, falç

PROSÈRPIN
A

PERSÈFONE Filla de Demèter i esposa d’Hades. Mort i
renovació

Plantes i natura
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Identifica els següents déus grecs, digues el seu nom romà, de què són déus i els seus
atributs:                                                        

                                                       

                                                    

Pars IV: EL MITE DE PERSEU

Acrisi,  rei  d'Argos,  tenia  una filla  molt
formosa anomenada Dànae. Però un oracle el va
avisar que el  fill  de la seva filla li  causaria la
mort. Així és que Acrisi va tancar Dànae en un
soterrani protegit  per portes de bronze. Només
Zeus va poder-hi entrar, després de convertir-se en
una  pluja  d'or,  en  una  de  les  seves  habituals
transformacions amb les  quals  seduïa  les  seves
amants.  Zeus i  Dànae  es  van unir  i  Dànae  va
concebre Perseu. Llavors Acrisi va abandonar mare i fill en una barca a la deriva sense menjar
ni aigua perquè morissin. Tanmateix van arribar a l'illa de Sèrifos, on els va recollir Dictis, un
pescador germà del rei Polidectes. 
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Amb el temps Perseu va fer-se un home i el rei va començar a molestar Dànae amb
insistents  proposicions  de  matrimoni.  Dànae,  amb el  suport  del  seu  fill,  s'hi  negava.  Per
desfer-se d'aquell obstacle, Polidectes va desafiar Perseu a matar la Medusa i portar-n'hi el cap
com a prova. El noi, sense pensar-s'ho gaire, va acceptar el repte. La Medusa era una de les
tres Gòrgones, monstres amb ales i unes urpes i uns ullals terrorífics i amb una cabellera de
serps verinoses. Però la seva arma més terrible era la seva mirada, que convertia els homes en
pedra. Zeus, sabent que tot  sol el  seu fill no se'n sortiria, va demanar als altres déus que
l'ajudessin. Hades li dóna un casc amb el poder de fer tornar invisible, Hermes unes sandàlies
alades i una falç, Hefest una espasa de bronze irrompible i  Atena un escut tan brunyit que
reflectia com un mirall, amb l'advertiment que mirés sempre la Medusa a través de l'escut i no
directament.

Perseu arribà al mont Atlas, on vivien les Graies, germanes de les Gòrgones, que
tenien només un ull i una dent per a totes tres. Perseu els els prengué i abans de tornar-los va
exigir que li indiquessin el camí cap a la Medusa. Un cop se n'hagué assabentat, anà a la terra
dels Hiperboris, a l'extrem nord del món, on vivien les Gòrgones en una cova entre les figures
petrificades de les seves víctimes. Perseu les va trobar dormint i  es va anar acostant a la
Medusa a poc a poc, d'esquena mirant enrere a través de l'escut. Quan tingué la Medusa a seu

abast, el noi, sense girar-se, li tallà el cap. Del contacte de les
gotes de sang de la Medusa amb la terra, va néixer Pegas, el
cavall  alat  i  el  gegant  Crisaor.  Perseu va córrer  a  guardar,
amb l'ajut de l'escut encara, el cap de la Medusa dins un sarró
de roba gruixuda, ja que, morta i tot, la seva mirada no havia
perdut el seu poder petrificador. Després, amb les sandàlies

alades i el casc d'Hades, se'n va poder anar a gran velocitat i sense que el veiessin les altres
Gòrgones.

Perseu tornava volant sobre el nord d'Àfrica quan veié el tità Atlas sostenint el món,
càstig que Zeus li imposà per sempre quan va encapçalar la revolta dels titans contra els déus
olímpics.  Perseu tingué pietat  del  seu sofriment  i  el  tornà pedra amb el  cap de Medusa,
convertint-lo  així  en la  cadena muntanyosa encara avui  anomenada Atlas. Més endavant
trobà, encadenada nua a un penya-segat sobre el mar, una jove bellíssima. Perseu l'alliberà i li
oferí  la capa per  cobrir-se.  La noia es presentà com a Andròmeda,  filla  de Cefeu,  el  rei
d'Etiòpia. La seva mare, Cassiopea, havia dit sovint que tant ella com la seva filla eren més
formoses  que  les  Nereides,  nimfes  del  mar.  Aquestes,  enutjades,  s'havien  queixat  al  seu
senyor,  Posidó,  el  qual  havia  enviat  un monstre  a  desolar  Etiòpia.  Solament  hi  havia una
manera d'aplacar la ira de Posidó, segons un oracle consultat: que el rei sacrifiqués la seva
filla al monstre. Quan la noia acabà d'explicar la seva història a Perseu, el monstre sortí del
mar. Perseu, gràcies als dons dels déus, va aconseguir matar-lo i va demanar casar-se amb
ella.  Però  s'hagué  d'enfrontar  amb Fineu,  un  oncle  d'Andròmeda,  que  la  pretenia  i  que
Perseu transformà en pedra tan sols ensenyant-li el cap de la Medusa. Finalment, el rei, en
agraïment, li donà la mà de la seva filla.
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Tot seguit Perseu va tornar a buscar la seva mare a Sèrifos i
va arribar just el dia que el rei volia obligar-la a casar-se amb ell.
Va anar al  palau de Polidectes, on aquest estava reunit  amb els
seus amics, i treient el cap de la Medusa davant seu, van quedar
tots convertits en pedra.

En acabat Perseu va retornar els presents als déus. El cap
de la Medusa el  donà també a Atena,  que el  fixà per sempre a
l'ègida. Un dia Perseu anà a uns Jocs que se celebraven a Argos
per  provar  la  seva  habilitat  en  el  llançament  del  disc.  Acrisi,

encara el rei, presidia els Jocs sense saber que un dels participants era el seu nét. En llançar
el disc, Perseu va relliscar i el disc es va desviar cap a la tribuna amb tan mala sort que
encertà  el  cap  d'Acrisi  i  el  matà  instantàniament.  Finalment  l'oracle  s'havia  acomplert.
Perseu succeí el seu avi en el regne d'Argos, on visqué feliç al costat d'Andròmeda. Quan
moriren tots dos, els déus els convertiren en sengles constel·lacions.

1. Per què Acrisi tanca la seva filla en una cambra subterrània?

2. Perseu rep quatre presents dels déus per tal d’aconseguir fer-se amb el cap de Medusa,
enumera’ls:

3. Com  va  matar  Perseu  Medusa  si  no  li  podia  mirar  als  ulls  per  tal  de  no  quedar
petrificat?

4. Intenta esbrinar quina relació tenen les següents imatges:
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                                                                                                                                            Perseu amb el cap de Medusa

5. Narra molt breument aquest episodi del mite:

6. Com s’acaba complint la profecia d’Acrisi?

Pars V: EL LABERINT DE CRETA I EL MITE DE TESEU

Minos i el Minotaure

Minos per ser rei de Creta va haver de competir amb els seus germans, va pretendre
tenir dret al tron pel suport que li donaven els déus. Per demostrar-ho va demanar a Posidó
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que fes sortir un bou del mar amb la promesa que tot seguit el sacrificaria en honor seu.
Posidó va accedir. 

D'aquesta manera Minos va aconseguir el tron de Creta, però no es va veure amb cor
d'immolar un animal tan bell.  El va afegir als seus ramats i va sacrificar-ne una altre. La
venjança de Posidó fou terrible: féu que l'esposa de Minos, la reina Pasífae s'enamorés amb
bogeria del toro, el qual, temps després, acabaria errant embogit per Creta fins que Hèracles el
sotmeté. 

Pasífae  es  va  unir  amb  el  toro  per  mitjà  d'una
estratagema ideada i executada per Dèdal. Va fabricar una
vaca  de  fusta,  buida  per  dins  i  recoberta  d'una  pell
vaquina, a l'interior de la qual es va amagar la reina. Tot
seguit la va deixar en un prat on solia pasturar el toro,
que ben aviat la va descobrir i s'hi va aparellar. Al cap de
nou mesos va donar a llum una criatura monstruosa, amb
cos humà i cap de toro. Li posaren el nom d'Asterió però
fou més coneguda com el Minotaure. 

Com és natural Minos s'adonà de seguida que no
era fill seu i, ple de vergonya i horror, el volgué ocultar dels ulls de tothom. Amb tal finalitat
Dèdal va dissenyar i construir el  Laberint, un edifici de corredors, sales i patis tan intricat
que ningú que hi entrés podia trobar-ne la sortida. Allà va créixer i va viure el Minotaure, sol i
allunyat de tot contacte humà. Només un cop a l'any entraven en el Laberint set nois i set
noies  que  Atenes  enviava  com un  tribut  anual  a  Minos.  Tots  ells  acabaven  devorats  pel
monstre. 

Atenes, doncs, havia d'escollir cada any catorze xics d'entre el seu millor jovent i contemplar
amb immensa aflicció com partien cap a Creta perquè no se'n tornés a saber mai més res. Però
va arribar  un any que el  príncep Teseu va demanar  ser  inclòs  en la  tria  amb la  intenció
d'acabar amb aquella sagnia. Abans de partir va prometre al seu pare, el rei Egeu, que, si hi
reeixia, canviaria les veles negres de la nau per unes de blanques com a senyal de retorn
victoriós. 

Quan  desembarcaren  a  Creta,  el  bell  Teseu va
enamorar  al  primer cop d'ull  Ariadna,  una de les
filles de Minos i Pasífae, que es trobava entremig
de la gernació que els havia anat a rebre al port. La
princesa  sabia  quina  sort  esperava  al  jove  i,
desesperada, va córrer a suplicar a Dèdal que ideés
un pla per salvar-lo. L'inventor cedí als seus precs i
li donà una bobina de fil amb les instruccions per
no perdre  el  camí  dins  el  Laberint.  Dèdal  va fer
arribar fil i instruccions a Teseu.
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Aquella  volta,  però,  tot  va  ser  diferent:  els  joves  atenesos  van
penetrar  dins  el  Laberint,  sí,  però  un  cop  dins  Teseu  no  va
permetre  que  perdessin  la  serenitat.  Van  endinsar-s'hi  caminant
lentament un bona estona, amollant el fil que li havia proporcionat
Ariadna  al  llarg  de  tot  el  trajecte.  Per  fi  se'l  van  trobar.  El
Minotaure  es  va  precipitar  damunt  seu,  però  Teseu  s'hi  va
enfrontar  valentament,  desarmat  i  tot.  Després  d'una  llarga  i
violenta  lluita  el  príncep  va  aconseguir  matar  el  monstre.  Tot
seguit van poder desfer el camí gràcies al guiatge del fil i van eixir sans i estalvis del Laberint.

Ariadna els esperava fora i els va conduir fins a la seva nau, on va embarcar amb ells. Van fer
escala a l'illa de Naxos, on Ariadna es va quedar adormida mentre els altres anaven a proveir-
se dels  aliments  i  l'aigua  necessaris.  Teseu,  que  no corresponia al  seu amor,  va aprofitar
l'ocasió per marxar sense despertar-la. Quan Ariadna es va desvetllar, va veure les naus ja a

l'horitzó.  Mentre  plorava
desconsoladament la va trobar Dionís amb
tot el seu seguici, se'n va enamorar i s'hi va
casar. 

Teseu va seguir amb el seu viatge però no
es va recordar de canviar les veles negres
per  les  blanques  abans  d'atansar-se  a
Atenes, tal com havia acordat amb el seu
pare.  Egeu,  que es passava el  temps a  la
vora  d'un  penya-segat  escodrinyant
ansiosament  l'horitzó  amb  l'esperança  de

veure'l tornar, per fi va albirar el vaixell... però arribava amb les veles negres. Desesperat pel
fill que creia mort, es va suïcidar precipitant-se al mar, que d'aleshores ençà s'anomenaria
Egeu en memòria seva. Podem imaginar com la tristesa i la culpabilitat van abatre Teseu, que
es va convertir en el nou rei d'Atenes. 

Dèdal i Ícar

Mentrestant a Creta Minos, enfurit per la mort del Minotaure i la fugida dels atenesos i de la
seva filla, va castigar Dèdal. El va tancar amb el seu fill Ícar dins el Laberint, que era tan
embolicat que ni tan sols el seu constructor en sabia trobar la sortida. Tot i així l'astúcia i la
traça de Dèdal no podia ser reclosa pels murs del Laberint: va enginyar-se l'elaboració d'unes
ales que va confeccionar amb cera i plomes per al seu fill i ell mateix. Amb les ales van poden
eixir del Laberint, no sense que abans avisés seriosament al seu fill que no s'envolés massa
perquè la calor del sol podria desfer la cera de les ales. 

Això no obstant Ícar, un adolescent rebec, no va fer cas de l'advertiment del seu pare, sinó
que, entusiasmat pel fet de volar, es va enlairar cada cop més i més fins que el sol va fondre la
cera de les ales i va caure en picat. El seu pare va contemplar com el seu fill es va estimbar en
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el mar, impotent per salvar-lo. Les seves restes van ser enterrades en una illa propera que
rebria el nom d'Icària.

A continuació tens diverses imatges que reflecteixen alguna part del mite de Teseu i del
laberint del Minotaure. Comenta breument en cada imatge l’episodi a què fa referència i
identifica els personatges que hi apareixen:

Imatge 3
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