
SOLUCIONARI DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA
CANÇONS DE BANDOLERS

I LLADRES DE CAMÍ RAL
Llatí

       1) Esbrineu el significat dels mots catalans següents i la seva relació amb els del vocabulari llatí
que hi ha a continuació:
Pacifista: Relatiu o pertanyent al pacifisme. 
Omnipresent: Present a tot arreu al mateix temps. 
Vocabulari llatí:
PAX PACIS: f pau
OMNIS-E: adj Tot
EA: adv per ahí, per aquell lloc, per allà.

2) Seguint l’exemple, conjugueu el present d’indicatiu dels verbs llatins que hi ha a 
continuació: 
Present d’indicatiu
Singular

 1 p. ama-o :amo             
 2 p. ama-s 
3 p. Ama-t 
            Plural 
1 p. amá-mus 
2 p. amá-tis 
3 p. Ama-nt

OREMUS oro, as, are, avi, atum. 1 tr. Parlar, demanar
Oro
Oras
Orat
Oramus
Oratis
Orant

EXSTINGUATUR exstinguo –stinxi –stinctum. 3 tr. Extingir
Exstinguo
Exstinguis
Exstinguit
Exstinguimus
Exstinguitis
Exstinguunt

INDULGEAT indulgeo –dulsi –dultum. 2 intr. Ser complaent, condescendir, ser indulgent amb les 
faltes
Indulgeo
Indulges
Indulget
Indulgemus
Indulgetis
Indulgent



INDUCAS induco -duxi, -ductum. 3 tr. Portar, conduir
Induco
Inducis
Inducit
Inducimus
Inducitis
Inducunt

        3) Analitzeu les formes llatines següents i traduïu-les al català:
PATRIS   3a declinació genitiu masculí singular de pater, patris m.  Traducció: “Del pare”
SANCTAM 1a declinació acusatiu femení singular de sanctus-a-um. Traducció: “Santa”
MISERICORDIAM 1a declinació acusatiu femení singular de  misericordia. Traducció: 
“Misericordia”
TIBI Pronom personal datiu  singular.   Traducció: “ A tu”

Pàg.36-37
        4) Traduïu al llatí les formes catalanes següents:
CASA: domus
SENYOR: dominus
DIABLE: diabolus
MANS: manus

         5) Analitzeu morfològicament i sintàcticament els mots de les oracions llatines següents, i 
traduïu aquestes oracions al català:
PER ISTAM SANCTAM UNCTIONEM             Per aquesta santa unció
ET NE NOS INDUCAS IN TENTATIONEM      I no ens deixis caure en la temptació
SENTENTIAE BONAE SUNT                        Les dites són bones
TERRA MAGNA EST                                      La terra és gran

6) Explica amb les teves paraules el significat d’aquests adagis llatins:
 “SONI PEREUNT, QUIA SCRIBI NON POSSUNT” Agustí d’Hipona, segle IV 
Traducció: “Els sons estan perdent-se perquè no es poden escriure”.
Resposta oberta

             
            “VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT” Cayo Tito, segle I
             Traducció: “Les paraules volen, allò escrit roman”.

Resposta oberta

7) Completa la traducció del text.
v:”PAX HUIC DOMUI r:ET OMNIBUS HABITANTIBUS IN EA v: OREMUS: IN 
NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI EXTINGATUR IN TE OMNIS 
VIRTUS DIABOLI PER IMPOSITIONEM MANUUM NOSTRARUM :PER ISTAM 
SANCTAM UNCTIONEM, ET SUAM PIISSIMAM MISERICORDIAM,INDULGEAT 
TIBI DOMINUS QUID QUID DELIQUISTI. AMEN. r:TIBI DOMINUS QUID QUID 
DELIQUISTI. AMEN. v:KYRIE ELEISON. CHRISTE ELEISON KYRIE,ELEISON. 
CHRISTE ELEISON r:KYRIE ELEISON. CHRISTE ELEISON KYRIE,ELEISON. 
CHRISTE ELEISON v:PATER NOSTER. (Bis) v:ET NE NOS INDUCAS IN 
TENTATIONEM. AMEN! PER CHRISTUM DOMINUM NOSTRUM. AMEN”.



(Traducció) “Pau en aquesta casa i per a tots els habitants d’aquesta. Preguem: en nom
del Pare, i el Fill i l’Esperit Sant, s’extingeixi tot el poder del diable per imposició de les
nostres mans. (Preguem): per aquesta santa unció i per la seva bondadosa 
misericòrdia, et lliuri el Senyor de tot allò que vas pecar. Amen. Senyor, tinguis pietat 
(de nosaltres). Crist Senyor, tinguis pietat. Pare nostre. I no ens deixis caure en la 
temptació. Per Crist el nostre Senyor. Amén.”

8) On es parlava abans la llengua llatina?
Al llarg de tot l'antic imperi romà.

9) On, quan i qui utilitza avui en dia aquesta llengua?
És l'idioma oficial de l'estat del Vaticà. Encara hi ha publicacions i documentació en 
llatí.  L'església catòlica.

10) Quines llengües parles tu que vénen d’aquesta llengua?
Resposta oberta.

11) Quines altres en coneixes que vinguin també d’aquesta llengua?
Resposta oberta.

12) Digues quins són els dos continents on més es parlen les llengües llatines.
Europa i América.

13) De quina església és avui en dia l’idioma oficial?
De l'església catòlica.

14) Etimologia: esbrina d’ on ve el mot “llatí”.
            Del Laci (regió d’Itàlia), dels llatins.

APARTAT MUSICAL

1- Esbrina el nom de l’instrument de teclat que acompanya la cançó. A quina família pertany aquest
instrument?
Clavicèmbal, instrument de la família de corda pinçada que té el seu esplendor a les èpoques
renaixentista i barroca.

2- Busca el significat del mot “Cantus Firmus” i digues de quina època prové.
En llatí “cant fix”, es tracta d'un tema litúrgic o popular que serveix de base i de principi
unificador a una composició polifònica. Edat Mitjana.

3- Encercla el nom dels dos tipus de veus que interpreten la cançó.
 a) Soprano   b) Mezzosoprano   c) Contralt   d) Contratenor   e) Tenor   f) Baríton   g) Baix

4- Encercla l'estructura correcta i la forma de la cançó.
a) A + A + B + B  : Forma binària

b) A + B + A :Forma ternària

c) A + A + A+ A+ A+ A : Forma repetitiva

http://www.llati.net/index.asp



