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1. Unitat 13: els pronoms i adjectius anafòrics. Continguts teòrics.
A. / Com us vaig explicar a classe, haureu de consultar els paradigmes
d’aquests pronoms que trobareu a les pàgines 255-56 o a l’apèndix
del vostre llibre. A continuació us escric els seus enunciats amb les
traduccions corresponents:
- Is, ea, id: ell -a / aquest, -a/ això/allò (neutre); pronom feble (a
vegades).
Nos sperabamus puellam. Ea non venit.
Esperàvem la noia. Aquesta (ella) no va venir.
• Atenció: quan aquest anafòric està en Genitiu es pot traduir com a
un possessiu:
Caesar milites ad Romam mittit, sed eorum hostes….
Cèsar envia a Roma soldats, però els enemics d’aquests (els seus)…
- Idem, eadem, idem: el mateix, la mateixa, allò mateix
Videmus eandem puellam
Veiem la mateixa nena
- Ipse, ipsa, ipsum: ell mateix (en persona), ella mateixa (en persona),
allò mateix.
Augustus venit in Romam. Ipse legiones conscripsit.
August va arribar a Roma. Ell mateix en persona va allistar les
legions
Aquests pronoms/adjectius anafòrics sempre fan referència a persones o
coses que s’acaben d’esmentar a l’oració anterior.

B. / Traducció: analitza i tradueix les frases següents (en negreta
estan destacats els pronoms). Consulta el vocabulari en el diccionari.
- Dux noster hostium regem cepit et in Romam eum eiusque filios
adduxit.
- Non semper homines eodem modo de iisdem rebus iudicamus.
- Ipse id nobis narravit.
- Non omnes eadem sentimus

Vocabulari frases pronoms anafòrics
Capio, cepi, _______: capturar
Adduco, adduxi,________: portar
Modus, -i: manera
De (prep. Abl.): sobre, en relació a
Iudico: jutjar
Narro, narravi, __________: explicar
Sentio: sentir

2. Anàlisi i traducció de text: el cavall de Troia
Després de 10 anys de setge a la ciutat de Troia, els grecs…….

dolum inauditum excogitaverunt. Equum ingentem in litore

aedificaverunt et intro homines exercitus duces incluserunt.

Deinde Graeci castra sua incendebant et equum in litore relinquunt.

Tum Troiani equum viderunt et in urbem eum introduxerunt.

Noctu duces graeci ex equo descenderunt, urbisque portas sociis suis

aperuerunt. Exercitus Graecorum in urbem irruit….

i comença la destrucció de la ciutat.

Vocabulari (hauràs de consultar també algunes paraules al diccionari o en el
material de suport):

Inauditus, -a, -um: sorprenent
Excogito, excogitavi, _________: idear, pensar
Litus, -oris: platja
Aedifico, aedificavi, __________: construir
Intro (adv.): a dintre
Homo, -inis: home
Dux, -cis: cap
Includo, inclusi, __________: tancar
Deinde (adv.): després
Tum (adv.): aleshores
Troianus, -a, um: els troians
Video, vidi, __________: veure
Is, ea, id (pr. Anafòric)
Introduco, introduxi, __________: introduir
Descendo, descendi, ___________: baixar
Apero, aperui, ___________; obrir
Irruo, irrui, __________: envair, precipitar-se

