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SÈRIE 3  
 
 
Opció A 
 
1.  
El mateix dia Clearc, després d’anar al pas del riu i allà examinar amb atenció l’àgora,  
torna a cavall a la seva tenda a través del campament de Menó. 
 
2.  
El text el conforma una única oració principal, el verb de la qual és ¢fippeÚei, del 
qual depenen dues construccions de participi apositiu amb valor temporal concordant 
amb el subjecte Klšarcoj i coordinades entre elles per la conjunció kaˆ. A part 
d’aquestes, a l’oració principal hi ha el circumstancial de temps tÍ aÙtÍ ¹mšrv, el 
circumstancial de direcció ™pˆ t¾n skhn¾n, que té com a complement del nom ˜autoà, 
i el circumstancial d’extensió di¦ strateÚmatoj que és complementat pel genitiu toà 

Mšnwnoj.  
Quant a les construccions de participi, la primera està formada pel participi d’aorist 
™lqën del qual depèn el circumstancial de lloc ™pˆ t¾n di£basin complementat pel 
genitiu toà potamoà. 
La del participi kataskey£menoj comença amb el circumstancial de lloc ™ke‹ i acaba 
amb el complement directe t¾n ¢gor¦n. 
 
3.  
pl»qei, gnèmh 
 
4.  
a) tacÚj 

b) tÕ ¥lgoj 

c) ¹ grafº 

d) tÕ prÒswpon 

e) Ð o„koj 

 
5.  
a.2, b.4, c.3, d.3, e.1 
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Opció B 
 
1.  
El mateix dia Clearc, després d’anar al pas del riu i allà examinar amb atenció l’àgora,  
torna a cavall a la seva tenda a través del campament de Menó. 
 
2.  
El text el conforma una única oració principal, el verb de la qual és ¢fippeÚei, del 
qual depenen dues construccions de participi apositiu amb valor temporal concordant 
amb el subjecte Klšarcoj i coordinades entre elles per la conjunció kaˆ. A part 
d’aquestes, a l’oració principal hi ha el circumstancial de temps tÍ aÙtÍ ¹mšrv, el 
circumstancial de direcció ™pˆ t¾n skhn¾n, que té com a complement del nom ˜autoà, 
i el circumstancial d’extensió di¦ strateÚmatoj que és complementat pel genitiu toà 

Mšnwnoj.  
Quant a les construccions de participi, la primera està formada pel participi d’aorist 
™lqën del qual depèn el circumstancial de lloc ™pˆ t¾n di£basin complementat pel 
genitiu toà potamoà. 
La del participi kataskey£menoj comença amb el circumstancial de lloc ™ke‹ i acaba 
amb el complement directe t¾n ¢gor¦n. 
 
3.  
a) leipomšnoij 

b) le…yaj 

c) le…pomen 

d) le…yeij 

e) œlipej 
 
4.  
a) flebitis, flebotomia 
b) pneumàtic, pneumonia 
c) leucocits, leucèmia 
d) política, policia 
e) xenofòbia, xenofília 
 
5.  
La descripció que fa Anacarsis del teatre s’ajusta força a com devien ser els 
espectacles dramàtics a la Grècia clàssica. El teatre té el seu origen en les festes en 
honor de Dionís, déu de la vinya i del vi, en què els fidels devien cantar i fins i tot 
representar algun episodi de la vida del déu, en processons o bé al voltant de l’altar 
que presidia l’escena. Probablement a l’altar s’hi sacrificava un boc, que en grec és 
diu trágos, mot del qual derivaria “tragèdia”.  Pel que fa a la comèdia, Aristòtil vincula 
el mot amb la paraula kómos que vol dir “comparsa” o “processó”, de manera que 
originàriament hauria estat un ritual on es feien cants en processó.  
En qualsevol cas, el naixement del teatre està íntimament relacionat amb la ciutat 
d’Atenes, on Pisístrat va instaurar el culte oficial de Dionís fent construir al peu de 
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l’acròpolis un espai circular per tal que el cor pogués dansar. Així, a les Grans 
Dionísies, les festes del mes de març en honor del déu, ja s’hi va incloure de manera 
permanent la representació dramàtica. Tanmateix, el moment en que arribà al seu 
màxim esplendor va ser el s.V aC en què els concursos teatrals esdevenen una 
institució absolutament democràtica, a la qual podien accedir tots els ciutadans i, fins 
i tot, els metecs. 
Hi havia festivals de tragèdia i festivals de comèdia per separat. En tots dos 
espectacles era fonamental el paper del cor, que cantava i ballava per l’orquestra. 
Ara bé, hi havia diferències importants entre l’una i l’altra. A les representacions de 
tragèdies, els actors portaven les sabates altes i feixugues de què parla Anacarsis, 
anomenades “coturns”, que tenien la funció d’elevar els personatges per sobre del 
cor, i anaven vestits amb gran pompa, d’acord amb la dignitat dels herois que 
representaven. A les comèdies, en canvi, els actors estaven al mateix nivell que el cor 
i el seu vestuari sovint comprenia elements obscens i grotescos, escaients a 
personatges de la ciutat que eren ridiculitzats i parodiats en escena. Tant en un 
espectacle com en l’altre, els actors portaven màscares, i així podien interpretar més 
d’un personatge i, també, probablement les màscares contribuïen a potenciar-los la 
veu. Les màscares de la tragèdia, però, eren greus i serioses, mentre que les de la 
comèdia eren grotesques com la resta del vestuari. 
Els temes, evidentment, també eren diferents, ja que la tragèdia s’assortia dels mites 
tradicionals, mentre que la comèdia posava davant del públic personatges i fets de la 
vida de la ciutat. 
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SÈRIE 1 
 
Opció A 
 
1.  
Els atenesos, després de sentir-lo, es van convèncer i van emportar-se dels camps 
fills, dones i la resta d’utensilis que feien servir a casa. 
 
2.  
El text és un període sintàctic compost per dues oracions coordinades per la 
correlació te kaˆ. La primera va des de Oƒ d� 'Aqhna‹oi, que n’és el subjecte, fins al 
verb ¢nepe…qontÒ. Concordant amb el subjecte, hi ha el participi apositiu amb valor 
temporal i causal, ¢koÚsantej. La segona, que comença a ™sekom…zonto i té el mateix 
subjecte que l’oració anterior, comprèn una subordinada de relatiu introduïda pel 
pronom Î que tanca el període. L’antecedent del pronom relatiu és t¾n ¥llhn 

kataskeu¾n, que juntament amb els acusatius pa‹daj kaˆ guna‹kaj fa la funció de 
complement directe del verb principal ™sekom…zonto, complementat també pel 
circumstancial de separació ™k tîn ¢grîn. Pel que fa a la subordinada de relatiu, al 
verb ™crînto, que regeix datiu, el complementa el pronom relatiu d’una banda i el 
circumstancial kat' o�kon, de l’altra. 
 
3.   
labèn, ¢mpelèn.    
 
4.  
a) lšgw, ¹ lšxij 

b) Ð tr£goj 

c) tÕ ce…r 
d) per… 
e) f…loj 

 
5.  
a.3, b.4, c.1, d.2, e.4 

 
 
Opció B 
 
1.  
Els atenesos, després de sentir-lo, es van convèncer i van emportar-se dels camps 
fills, dones i la resta d’utensilis que feien servir a casa. 
 
2.  
El text és un període sintàctic compost per dues oracions coordinades per la 
correlació te kaˆ. La primera va des de Oƒ d� 'Aqhna‹oi, que n’és el subjecte, fins al 
verb ¢nepe…qontÒ. Concordant amb el subjecte, hi ha el participi apositiu amb valor 
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temporal i causal, ¢koÚsantej. La segona, que comença a ™sekom…zonto i té el mateix 
subjecte que l’oració anterior, comprèn una subordinada de relatiu introduïda pel 
pronom Î que tanca el període. L’antecedent del pronom relatiu és t¾n ¥llhn 

kataskeu¾n, que juntament amb els acusatius pa‹daj kaˆ guna‹kaj fa la funció de 
complement directe del verb principal ™sekom…zonto, complementat també pel 
circumstancial de separació ™k tîn ¢grîn. Pel que fa a la subordinada de relatiu, al 
verb ™crînto, que regeix datiu, el complementa el pronom relatiu d’una banda i el 
circumstancial kat' o�kon, de l’altra. 
 
3.  
a) ¥nw 
b) ïn 
c) ™k£qeto 
d) Ûbrei 
e) ên 
 
4.  
a) Andreu, androgin 
b) octosíl·lab, octàedre 
c) hipoglucèmia, glucosa 
d) paleolític, litografia 
e) poesia, onomatopeia 
 
5.  
El text d’Estrabó parla de la colònia grega d’Emporion, actualment anomenada 
Empúries. Està situada a la costa de l’Alt Empordà, comarca a la qual dóna nom. 
Abans que hi arribessin els grecs, la regió estava poblada pels indicetes, la tribu ibera 
a la qual fa referència Estrabó. Els grecs, concretament una expedició procedent de 
Massalia, hi van arribar a mitjan segle VII aC amb objectius comercials.  Aquests 
massaliotes, tal com explica el text, es van establir primer a l’illa que era en aquell 
temps l’actual istme de St. Martí d’Empúries i que els arqueòlegs han continuat 
anomenant Paleàpolis. Quan van haver establert contacte amb els habitants de terra 
ferma, van fundar-hi la Neàpolis, les restes de la qual encara es poden visitar avui 
dia. El culte a Àrtemis Efèsia està vinculat amb el fet que Emporion, com a colònia de 
Massalia, mantenia vincles culturals i religiosos amb la seva metròpoli, fet que cal 
considerar característic del fenomen de la colonització grega. 
Aquest fenomen va tenir lloc entre el s. VIII i VI aC com a resposta al creixement de 
població que s’havia produït en algunes polis del continent i  a conflictes interns 
sorgits entre els seus ciutadans. Aquests factors, afegits al fet que els grecs, hereus 
de les tècniques i els mapes de navegació fenicis, busquessin mercats on abastir-se 
de productes que els mancaven i vendre els de fabricació pròpia, van contribuir a la 
fundació de colònies gregues primer a l’Àsia Menor, com la mateixa Focea -metròpoli 
de Massalia-,  i després a Sicília, la Magna Grècia i la resta de la Mediterrània 
occidental.  
  


