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6-EL LLATÍ I LES LLENGÜES ROMÀNIQUES 

ORIGEN I EXPANSIÓ DEL LLATÍ 

El llatí deriva de la branca itàlica de  

l’indoeuropeu. Va sorgir, com a dialecte, de la 

llengua indoeuropea que parlaven les tribus 

que colonitzaren, al voltant de l’any 1000,  la 

regió del centre d’Itàlia anomenada Latium 

(Laci), que donà nom a aquestes tribus, els 

latini, i a la seva llengua, la lingua latina, el 

llatí. Entre els segles III aC i II dC el llatí es va 

convertir en la llengua de la major part dels 

pobles que formaven part de l’imperi romà, 

com a part del procés de romanització. A 

Hispania els romans van arribar el 218 a.C. i a 

partir de llavors la llengua dels antics 

pobladors, els ibers, van començar a recular davant el prestigi cultural i social de la llengua dels 

conqueridors. De la mateixa manera el llatí anava substituint lentament la majoria de les 

llengües parlades a la meitat occidental de l'Imperi -Itàlia, Hispània, Gàl·lia. En canvi a la part 

oriental la llengua predominant va continuar sent el grec, que va mantenir un prestigi i un ús 

oficial constant al costat del llatí. En conjunt, a orient, -excepte a l'actual Romania, repoblada 

per ciutadans romans- la població no va patir l’assimilació lingüística respecte del llatí que es 

va donar en menor o major mesura a occident. A banda del grec, altres llengües orientals 

hereves d’una antiga tradició escrita, com ara l’egipci o l’arameu, tampoc no es van deixar de 

parlar mai durant l’antiguitat.  
 

LES LLENGÜES ROMÀNIQUES 

El llatí, la llengua parlada a tot l’imperi romà gràcies a la 

romanització, va evolucionar fins a arribar a les llengües 

romàniques. Les llengües romàniques són, sense entrar 

en massa detalls: 

 Península ibèrica: català, castellà, portuguès, 

gallec 

 França: francès i occità 

 Itàlia: italià i sard 

 Suïssa: a més del francès, en una petita regió es 

parla el retoromànic 

 Est d’Europa: romanès 

L’evolució del llatí a cada territori va lligada a l’expansió territorial de l’imperi i a altres factors 

que condicionaren l’evolució de cada llengua romànica: 

 influència del substrat 

 varietat dialectal i social dels colonitzadors (regió d’Itàlia, classe social...) 

 facilitat de comunicació amb el centre de l’imperi 
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 influència del superstrat 

 

 

HISTÒRIA DEL LLATÍ: Etapes: 

 Llatí arcaic (ss VI-II aC): és la llengua dels primers textos escrits en llatí, a les 

inscripcions més antigues i també és el període de formació i consolidació del llatí com 

a  la llengua literària. És molt important la influència del grec com a model literari. 

 Llatí clàssic ( I aC i I dC): el llatí és una llengua apta per a totes les necessitats 

d’expressió i que configura una literatura llatina pròpia a tots els gèneres.  

 Llatí postclàssic (I-III dC): el llatí literari manté la forma del període anterior, però es va 

diferenciant cada vegada més del llatí parlat a diferents parts de l’imperi 

 Llatí tardà (ss III-VIII dC): s’accentuen les diferències entre llatí literari i llatí vulgar per 

una banda, i entre varietats dialectals geogràfiques. 

 Llatí medieval (VIII-XIV dC): la diferència entre llatí literari i llatí vulgar es converteix en 

l’oposició llatí / romanç (llengua romànica derivada del llatí, però podem dir que ja no 

és llatí. El llatí es conserva en usos cultes i com a llengua de l’església  

 Neollatí (XV-XVI, al renaixement): el llatí clàssic reviu al Renaixement, i Ciceró i altres 

autors clàssics serveixen de model per a escriptors de tota Europa 
 

 

EL LÈXIC CATALÀ I EL SEU ORIGEN LLATÍ 

1. Paraules patrimonials: són les paraules que van perviure des de la romanització de la 

península. Les utilitzava el poble, i van patir els canvis fonètics derivats de l’ús 

mantingut: poble < populum, dit < digitum, fill < filium, ull < oculum 

2. Cultismes: són paraules llatines incorporades segles més tard directament des del llatí 

culte: popular, digital, filial.  És freqüent que la mateixa paraula llatina doni un cultisme 

i la paraula patrimonial (doblets): colgar i col·locar < collocare, mirall i miracle < 

miraculum, ull i ocular < oculum, càtedra i cadira < cathedra 
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3. Llatinismes: paraules i expressions manllevades directament del llatí: in albis, casus 

belli, honoris causa, referendum, agenda.... 

4. Alguns prefixos i sufixos d’origen llatí: ad- (adjuntar), ante- (anteposar), co- (coexistir), 

ex- (exportar, inter- (interrompre), trans- (transportar), -ari (culinari), -or (actor, 

conductor), -ble (amable, disponible), -ent (oient, agent) 
 

ACTIVITATS 

 

1. Distribueix les següents paraules en el lloc corresponent, segons siguin cultes o patrimonials, 

amb el terme llatí del qual provenen. 

 

 

 

 

2. Respon les qüestions següents tenint en compte el gràfic de la dreta  i 

completa el text. 

 Quina informació ens dóna la imatge de dreta? 

 

aquari – estricte – recuperar – orella – laborar – sobrar – colgar – 

directe – any – filial – recobrar – dret – abella – computable  íntegre 

– roda – enter – literatura – anual – estret – puny – causa – lletra – 

rotar – cosa – ratio – aigua – fill – pugna – auricular – llaurar – 

superar – col·locar – raó – apicultor – comptar -  
Llatí Paraula culta Paraula patrimonial 

apiculam   

aquam   

annum   

auriculam   

causam   

collocare   

computare   

directum   

filium   

integrum   

laborare   

litteram   

pugnum   

ratio   

recuperare   

rotam   

strictum   

superare   
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 El llatí és una llengua .......................................  (llengua mare?), de la branca ..........................., Tot i 

que el llatí .................. va desaparèixer com a llengua habitual de comunicació després de la caiguda 

de l'Imperi Romà, el llatí ................... que es parlava als diversos territoris de l'Imperi va evolucionar 

cap a les llengües romàniques actuals. D'altra banda, el llatí clàssic es va mantenir com a llengua de 

cultura a Europa durant molts segles. La majoria de llengües europees, especialment les 

.......................... i l'anglès, han manllevat molt de vocabulari directament del llatí clàssic, sobretot 

per termes d'ús tècnic. El llatí també s'utilitza en la classificació taxonòmica dels éssers vius. A més 

es va mantenir com a llengua de culte de l'església catòlica fins al Concili Vaticà Segon i és l’ idioma 

oficial del ................................., Com a llengua de comunicació també va ser la llengua de 

comunicació habitual entre universitaris i científics fins el segle XX. 

 

3. Dedueix el significat i mots derivats dels següents termes llatins que indiquen parentesc: 

 

- pater (patrem): 

- mater (matrem): 

- filius, filia: 

- frater (fratrem): 

- nepos (nepotem): 

- vir, viri: 

- mulier (mulierem) 

- coniux (coniugem): 

- soror: 

- avum, aviam: 

 

4. Completa les frases següents amb una paraula derivada dels mots anteriors: 

   

 - El president de la companyia va ser acusat de ................................... 

 - En aquell monestir .....................Maria  era qui cantava millor. 

 - “Llibertat, igualtat i ..........................” és el lema de la Revolució francesa. 

 - No són incompatibles delicadesa i .................................... 

 - La casa Kodak té previst inaugurar una seu .................... a  Tarragona. 

 - Amb l’ADN es pot confirmar la ................................. d’un home. 

 - Els nens molt petits desperten l’instint ............................ 

 

5. Col·loca l’expressió llatina que correspongui a cada frase:   alias – corpore insepulto – honoris causa – 

quid – in extremis – quorum – grosso modo – peccata minuta – status -  sine die – ad Kalendas Graecas 

 El funeral ............................................... se celebrarà demà a les 19 hores 

 Un conegut físic ha estat anomenat doctor ............................ per la Universitat Autònoma 

 Des que li va tocar la loteria ha canviat el seu .......................... 

 La votació no es va fer per falta de ................................ 

 Aquest és el .................. de la qüestió 

 El Nàstic va guanyar .............................. Molts espectadors ja havien marxat 

 El perillós delinqüent Pere Pérez Pérez, ................. el Vaquilla , ha estat detingut 

 Al bar hi devia haver, .................................., unes cent persones 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Caiguda_de_l%27Imperi_Rom%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caiguda_de_l%27Imperi_Rom%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle
http://ca.wikipedia.org/wiki/Angl%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vocabulari
http://ca.wikipedia.org/wiki/Taxonomia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_Cat%C3%B2lica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Concili_ecum%C3%A8nic#Concilis_romans
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 Tot això que em dius és ........................................., al costat del que m’ha passat a mí. 

 No es posen d’acord, i la reunió queda ajornada ......................, més ben dit, 

....................................., perquè no crec que es tornin a reunir. 

 

6. Relaciona els següents aforismes amb el seu equivalent 

In dubio pro reo 

Dura lex, sed lex 

In fraganti < in flagranti delicto 

Affirmanti incumbit probatio 

Cuique suum 

Ab intestato 

Habeas corpus 

Non bis in idem 

Sub iudice 

En mans del jutge 

En cas de dubte, a favor de l’acusat 

Sense testament 

La llei és dura, però és la llei 

No dues vegades sobre el mateix 

Correspon provar a aquell que afirma una cosa 

A cadascú el seu 

En el moment de cometre el delicte 

Que es presenti el detingut davant el jutge 

 

7. Completa la taula següent i distribueix els noms que falten en el lloc corresponent: 

Luns - lunedi - lundi - martedi - mardi - martes - mercoledi - mércores - mercredi - xoves - jeudi - giovedi 

– venerdi – venres - vendredi - samedi - sabato - sábado -  dimanche – domingo – domenica 

 

LLATÍ Dies Lunae Dies Martis Dies Mercurii Dies Iouis Dies Ueneris Dies Saturni Dies Solis 

Català        

Castellà        

Francès        

Italià        

Gallec        

 

8. A més dels termes grecs que ja hem vist relacionats amb la política, hi ha altres que tenen una etimologia 

curiosa; construeix oracions amb aquestes paraules, o altres de la mateixa arrel: 

.- despotisme 

.- demagògia 

.- contuberni 

.- república 

.- consens 

.- candidat 

.- senat 

.- Kaiser 
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frons-ntis 

manus-us 

digitus-i 

genu-us 

crus, 

cruris 

pes, pedis 

unguis-is 

pectus-oris

umerus-i

caput-itis 

venter, ventris

oculus

nasus, 

naris 

aures-is 

auricula-

ae

bucca-ae 

capillus 

iecur,-oris 

dens, 

dentis 

lingua-ae 

stomachus

mentula-ae 

(vagina-ae)

cor, cordis

culus-i 

nates-is 

 

bracchium-i 

collum-i 

pulmo-

onis 

CORPUS HUMANUM 
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9. Expressions llatines 

Ex cathedra, casus belli , sui generis, vox populi, honoris causa, ex abrupto, sub iudice, lapsus linguae, in 

situ, lapsus calami, sine die, curriculum vitae, mare magnum  

 

.- Aquesta notícia no la sé pas jo sol; és .................................... 

.- La reunió no es va poder celebrar i fou ajornada .............................. 

.- L' atac a l' ambaixada pot constituir un ........................................... 

.- La policia investigà ....................................... les causes de I' accident 

.- Miró fou nomenat doctor ............................................. per la Universitat de Barcelona 

.- Per demanar feina has de presentar el teu ................................................ 

.- No volia parlar del crim, perquè el cas estava ........................................ 

.- Marcial tenia un humor ........ ............................................... 

.- Per un .......................................... en Pere va suspendre l'examen escrit 

 .- En aquesta habitació no trobo mai res al seu lloc .És un ................................. 

.- Tot ho diu en to doctoral, sembla que parli ........................................ 

.- El conferenciant va cometre un ............................................ que va passar desapercebut.  

 .- Al camp de futbol els arbitres reben un ......................................darrera  l' altre.  

 

Alter ego, a priori, a posteriori, urbi et orbi, ex professo, in flagranti, in albis, in extremis, per se, hic et 

nunc, motu proprio, peccata minuta.  

 

.- Les vacances són, .................................., bones. 

.- En començar l'examen, no em recordava de res. Em vaig quedar ................................. 

.- La policia sorprengué els lladres ............................................. 

.- Aquesta notícia ha estat divulgada ................................................. 

 .- Te'n pots fiar d'ell com de mi mateix, és el meu .................................... 

.- He anat ........................................a la llibreria a comprar el llibre que em vas recomanar. .- Ho han fet 

......................................., perquè ningú els ho havia manat,  

.- ....................................tothom és bo, però els fets demostren .............................. que no sempre és 

veritat.  

,- El corrector no ha trobat disbarats gaire grossos ja que els ha qualificat de......................... ,- El 

funambulista va aguantar l'equilibri ................................. 

- No us ho penseu més; feu-ho ......................................... , de seguida  

 

volens nolens, statu quo, inter nos, ipso facto, quid, superavit, deficit, numerus clausus, accesit, bis, , 

a.m., p.m., grosso modo, junior, senior, ex aequo, persona non grata.  

 

.- No ho diguis a ningú: és un secret ................................................ 

- Les converses entre els dos caps d'estat no variaran ..................................... d'aquesta zona del mon . 

- Pere, et crido des de fa una estona. Vine ................................. 

.- Pere no va aconseguir el primer premi , però li van donar I' ....................................... 

.- Aquest any s’aplicarà el ..................................... a l'hora de matricular els alumnes de primer  

.- El conferenciant va anar directament al ................................. de la qüestió 
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.- El govern vol reduir el ..........................públic i mantenir el ..................................de la balança de 

pagaments amb els altres països.  

.- El meu fill és un corcó quan vol una cosa. Al final, ..........................................li has de comprar  

.- El jurat atorgà ...........................................el primer premi als dos poetes.  

.- El migdia és el punt de referència per a dir l'hora en anglès: abans del migdia, i després del migdia  

- Els espectadors no es van conformar amb un ...........................del grup musical.  

- Després del que va dir contra els veïns, aquests van declarar-lo ..................................... 

-A les deu jugaran els nois petits, de la categoria ................................................. , i a les dotze els 

............................... 

.- No cal que facis l'informe molt detallat, fes-ho ........................................... 

 

Altres frases llatines proverbials: 

 

.- Ave, Caesar, morituri te salutant  

.- Altius, citius, fortius  

.- Homo hornini lupus  

.- Mens sana in corpore sano 

.- Audaces fortuna iuvat  

.- Nosce te ipsum  

.- Aequat omnes cinis 

.- Carpe diem 

.- In vino veritas 

.- Iacta alea est 

.- Facilis descensus Avernus 

.- Cogito, ergo sum  

.- Quo natura non dat,  Salmantica non praestat 

.- Dura lex, sed lex 

.- Cogito, ergo sum 

.- Fama volat 

.- Festina lente 

.- Beatus ille... 

.- Requiescat in pace  

.- Sit tibi terra levis  

.- Vade mecum  

.- Verba volant, scripta manent  

.- Prima non datur, ultima dispensatur  

.- Cave canem 

 

I en el periodisme futbolístic podem trobar expressions com les següents: 

 

rara avis,  panem et circenses, versus,  sine die,  ex aequo,  ipso facto,  quo vadis,  manu militari 

.- Tots dos equips comparteixen  el liderat............................. 

.- l’àrbitre va sancionar la falta ................................. 

.- l’entrenador controla l’equip ............................... 

.- el futbol és el ...................................... dels nostres dies 

.- ...........................Nàstic? 

.- Messi, una ...........................del futbol actual 

.- Per la boira s’ha suspès el partit........................... 

.- Messi ..............Cristiano Ronaldo per la bota d’or 
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amfitrió,  hecatombe, taló d’Aquil·les,  espasa de Dàmocles, espartà, filípica, Mecenes, nus 

gordià,   victòria pírrica, 

 

.- L’equip .................................. va guanyar l’equip visitant 

.- Florentino Pérez es considera un ................................... del futbol 

.- La seva victòria per dos gols fou un victòria ............................; no es van classificar. 

.- L’entrenador, molt enfadat, va dirigir una veritable ............................... als jugadors. 

.- Després de les últimes derrotes, l’............................. és sobre el cap de l’entrenador  

.- La defensa és el ............................... del nostre equip; ens marquen fàcilment. 

.- ................................... del Manchester: perden per 0-6 al seu camp. 

.- les reclamacions dels futbolistes representen un ................................ per al president. 

.- El nou entrenador ha d’imposar una disciplina .............................. No pot seguir aquesta relaxació. 

 

Veurem ara tres textos: un text original, de Fedre,  un text adaptat en llatí sobre l’heroi Hèrcules, i una 

versió en llatí de “La caputxeta vermella”. Amb l’ajuda del professor l’alumne ha d’intentar deduir el 

significat d’algunes paraules llatines (aquam,  pater...), reconèixer trets gramaticals de morfologia o 

sintaxi, veure doblets en alguns casos amb un mot patrimonial i un cultisme (aigua -aqüeducte)... Es tracta 

en definitiva de veure que no hi ha tanta diferència entre el llatí i el català, sense entrar en explicacions 

detallades. 

Lupus et agnus 

Ad rivum e ndem l pus et  gnus v ner nt  

 it  comp lsi  s peri r stab t lup s  

Long que inf rior  gnus. T nc fauce  mprob  

Latro  ncit tus i rgi  causam  ntul t.  

  ur   nquit  t rbul ntam f cist  mih  

Aqu m bib n    L nig r contr   m ns:  

  ui p ssum, qua so, f cere, qu d querer s, lup ?  

A t  dec rrit  d me s haust s liqu r".  

Rep lsus  lle v rit  s v rib s:  

 Ante h s sex m nses m le, ait, d xist  mih ".  

Resp ndit  gnus:   quidem n tus n n er m".  

 Pater h rcle t us ibi,  nquit, m le dix t mih ".  

Atque  ta corr ptum l cerat  niust  nec .  

Haec pr pter  llos scr pta est h mines f bul ,  

 ui  c s ca sis  nnoc ntes  pprim nt. 

De Hercule 

1. Hercules, Alcmenae filius, olim in Graecia habitabat. Hic omnium hominum validissimus fuisse dicitur. 

At Iuno, regina deorum, Alcmenam oderat et Herculem adhuc infantem necare voluit. Misit igitur duas 



6-El llatí i les llengües romàniques 

 

 

serpentis saevissimas; hae media nocte in cubiculum Alcmenae venerunt, ubi Hercules cum fratre suo 

dormiebat. Nec tamen in cunis, sed in scuto magno cubabant. Serpentes iam appropinquaverant et 

scutum movebant; itaque pueri e somno excitati sunt.  

7. Post hoc proelium Hercules copias suas ad urbem reduxit. Omnes Thebani propter victoriam maxime 

gaudebant; Creon autem magnis honoribus Herculem decoravit, atque filiam suam ei in matrimonium 

dedit. Hercules cum uxore sua beatam vitam agebat; sed post paucos annos subito in furorem incidit, 

atque liberos suos ipse sua manu occidit. Post breve tempus ad sanitatem reductus est, et propter hoc 

facinus magno dolore adfectus est; mox ex urbe effugit et in silvas se recepit. Nolebant enim cives 

sermonem cum eo habere.  

8. Hercules tantum scelus expiare magnopere cupiebat. Constituit igitur ad oraculum Delphicum ire; hoc 

enim oraculum erat omnium celeberrimum. Ibi templum erat Apollinis plurimis donis ornatum. Hoc in 

templo sedebat femina quaedam, nomine Pythia et consilium dabat iis qui ad oraculum veniebant. Haec 

autem femina ab ipso Apolline docebatur, et voluntatem dei hominibus enuntiabat. Hercules igitur, qui 

Apollinem praecipue colebat, huc venit. Tum rem totam exposuit, neque scelus celavit.  

9. Ubi Hercules finem fecit, Pythia primo tacebat; tandem tamen iussit eum ad urbem Tiryntha ire, et 

Eurysthei regis omnia imperata facere. Hercules ubi haec audivit, ad urbem illam contendit, et Eurystheo 

regi se in servitutem tradidit. Duodecim annos crudelissimo Eurystheo serviebat, et duodecim labores, 

quos ille imperaverat, confecit; hoc enim uno modo tantum scelus expiari potuit. De his laboribus 

plurima a poetis scripta sunt. Multa tamen quae poetae narrant vix credibilia sunt.  

11. Paulo post iussus est ab Eurystheo Hydram necare. Hoc autem monstrum erat cui novem erant 

capita. Hercules igitur cum amico Iolao profectus est ad paludem Lernaeam, in qua Hydra habitabat. 

Mox monstrum invenit, et quamquam res erat magni periculi, collum eius sinistra prehendit. Tum dextra 

capita novem abscidere coepit; quotiens tamen hoc fecerat, nova capita exoriebantur. Diu frustra 

laborabat; tandem hoc conatu destitit. Deinde arbores succidere et ignem accendere constituit. Hoc 

celeriter fecit, et postquam ligna ignem comprehenderunt, face ardente colla adussit, unde capita 

exoriebantur. Nec tamen sine magno labore haec fecit; venit enim auxilio Hydrae cancer ingens, qui, 

dum Hercules capita abscidit, crura eius mordebat. Postquam monstrum tali modo interfecit, sagittas 

suas sanguine eius imbuit, itaque mortiferas reddidit.  

Mitra Purpurea  
 

Olim parva puella fuit, quae a cunctis amabatur. Maxime autem ab avia amabatur. 

Mitra purpurea puellae ab ea donata est. Puella semper mitra purpurea induta ‚Mitra 

Purpurea’ vocabatur. 

Aliquando mater „Mitra purpurea“, inquit „porta aviae cibum et vinum, quod fessa 

est; in silva habitat, proinde mane in via! Dic ‚salve’, si intraveris!“ 

Puella: „Parebo.“ Et abiit.  

In silva lupus mitrae purpureae appropinquavit. Quod lupum ignorabat, eum neque timebat neque 

cavebat.  

Tum lupus rogavit:  
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„ alve, Mitra Purpurea, quo vadis “  

Mitra Purpurea: „Ad aviam vado.“  

L: „ uid portas “ MP: „ ibum et vinum porto.“  

L: „Mitra Purpurea, ubi avia habitat “  

MP: „ ub tribus ilicibus magnis habitat.“  

Lupus cogitavit se dolo utramque devorare posse. Itaque rogavit: „ uam 

pulchram silvam! Cur non circumspectas?  

 enseo te tam pulchram silvam nondum spectavisse. Ecce flores!“  

Puella vituperata circumspectavit et a lupo incitata flores carpere properavit. 

Dum Mitra Purpurea aviae donum parat, lupus aviam adiit et portam pulsavit.  

Avia rogavit: „ uis adest “  

Lupus voce simulata „Mitra 

Purpurea“,inquit „tibi vinum et cibum 

portat.“  

Et avia: „Porta iam aperta est, proinde 

intra!“  

Sine ullo verbo lupus aviam captatam 

devoravit. Tum veste atque mitra eius 

indutus et in lecto stratus puellam 

exspectavit. Paulo post Mitra Purpurea multis cum floribus intravit et timida fuit, quod porta aperta et 

totum domicilium tam quietum erat.  

Puella vocavit: „ alve, avia!“  

Sed nemo respondit. Puella perturbata lecto aviae appropinquavit.  

Avia mira in lecto inest.  

Puella: „O, quantas aures!“  

Avia mira: „ ic te melius audire possum!“  

P: „O, quantos oculos!“  

AM: „ ic te melius videre possum!“  

P: „O, quantas manus!“  

AM: „ ic te melius captare possum!“  

P: „O, quantas fauces!“  

AM: „ ic te melius devorare possum!“  

 

Lupus puellam capessitam devoravit. Tum rursus in lecto stratus se somno dedit.  

Venator locum, ubi avia habitabat, praeteriit et secum cogitavit: „ uanta voce avia mitrae purpureae 

stertit! Me aviam curare oportet.“  

Venator postquam intravit, lupum in lecto stratum spectavit, eum necare paravit; sed subito cogitavit 

aviam devoratam adhuc vivere posse. Mitra purpurea in alveo lupi a venatore aperto spectata est. 

Venator puellam et aviam ex alveo lupi extraxit. Tum puella liberata saxa apportavit et alveum lupi a 

venatore apertum eis implevit. Lupus postquam experrectus est, evadebat. Saxa autem nimis magna 

erant: Statim lupus in terram saxis tractus interiit.  

Nunc cuncti laeti erant et exsultabant. Venator pellem lupi detraxit et abiit. Avia vinum bibit et Mitra 

Purpurea cogitavit:  

„Numquam ego viam desinam, si mater mihi vetuerit.“  

Text: Simone Kupferschmid; Illustrationen: Mathilde Gross 
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Appendix moderna -  

Puella et lupus 

Aliquando lupus magnus puellam, quae vinum et cibum aviae portavit, in silva nigra exspectabat.  

Tandem puella parva ei appropinquavit.  

Lupus eam rogavit: „Vinumne cibumque aviae portas “  

Puella: „Non ignoras.“  

Postquam puella lupo locum, ubi avia habitabat, nominavit, lupus ad aviam 

properavit, eam capessivit, devoravit, veste atque mitra eius indutus puellam 

parvam exspectavit.  

Paulo post puella intravit, aviam miram in lecto stratam spectavit, eam lupum 

esse non ignoravit. Nam lupus, etiamsi mitra atque veste aviae indutus est, 

lupus est.  

Puella timida non erat, sed manuballistulam extraxit et lupum necavit.  

Sententia:  

Hodie puellae parvae facile falli non iam possunt. 

 

Inventum apud Simonem K.; Illustration: Thomas Rissler 

Gestaltung: Hans-Jürgen Günther, 2007 
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