
Vocabulari

Cal  tenir  en  compte  que  aquest  vocabulari  ha  estat  elaborat  pensant 
exclusivament  en  la  lectura  elemental  per  part  de  l’alumnat  de  les  inscripcions 
proposades. En la mesura que es vulguin tractar diferents aspectes de civiltizació pot ser 
retocat.  Concretament,  tal  com  està  plantejat,  no  apareixen  explicats  els  termes 
relacionats amb les magistratures més importants amb la intenció que les inscripcions 
siguin el punt de partida per a la seva explicació.

aedilis, is (m.): edil.
amicus, -i (m.): amic.
annus, i (m.): any.
Apollo, -inis (m.): Apol·lo.
Asiaticus, -i (m.): Asiàtic.
augur, -uris (m.): àugur [endeví que feia els seus presagis observant el comportament 
dels ocells].
augustus, -a, -um: venerable, honorable [a partir de Octavi August, títol que rebien els 
emperadors].
Barcinonensis, -e: de Bàrcino.
Brittanicus, -i (m.): Britànic [nom d’un emperador].
campestris (-ster), -e: de la plana, especialment del Camp de Mart.
campidoctor, -oris (m.): instructor militar.
centurio, -onis (m.): centurió [cap d’una centúria].
collegium, -i (n.): col·legi [conjunt dels qui comparteixen un càrrec], gremi.
colonia, -ae (f.): colonia.
conlibertus, -i (m.): llibert d’un mateix amo.
consul, -is (m.): cònsul.
curo (1): tenir cura.
de suo: dels seus diners.
decerno, -creui, -cretum (3): decidir, decretar.
dedico (1): dedicar.
deus, -i (m.): déu.
Diana, -ae (f.): Diana.
do, dedi, datum (1): donar.
donum, -i (n.): do, ofrena.
duumvir, -i (m.): duúmvir.
epulo, -onis (m.): epuló [sacerdot que té cura dels banquets rituals].
eques, -itis (m.): cavaller.
faber, -bri (m.): obrer, artesà.
faciendum: que es faci.
facio, feci, factum (3): fer.
Fauentia, -ae (f.): Favència.
Felix, -icis: Fèlix [nom de la setena legió i nom d’un emperador].
filia, -ae (f.): filla.
filius, -i (m.): fill.
flamen, -inis (m.): flamen [sacerdot assignat a un déu, especialment a Júpiter]
Galeria: (de la tribu Galèria).
Gemina, ae (f.): Gèmina [nom de la setena legió].
Germanicus, -i (m.): Germànic.
gratuito (adv.): espontàniament.



hic (adv.): aquí.
hoc monumentum heredem non sequetur: aquest monument no passarà a l’hereu.
honos (honor), -oris (m.): honor, càrrec.
ille, illa, illud: aquell, aquella. Ell, ella.
imperator, -oris (m.): emperador [cap suprem de l’exèrcit].
iubeo, iussi, iussum (2): ordenar.
Iulia, -ae (f.): Júlia.
Iuno, -onis (f.): Juno.
Iuppiter, Iouis (m.): Júpiter.
Kalendae, -arum (f.): les calendes [primer dia de cada mes].
karus, -a, -um= carus, a, um : estimat.
Lares, -um (m. pl.): Lars [divinitats menors que protegien diversos aspectes de la vida].
legio, -onis (f.): legió [cos d’exèrcit].
magister, -i (m.): cap, president.
manes, -ium (m. pl.): els manes [esperits dels morts]
Martius, -a, -um: del mes de març.
Maximus, -a, -um: Màxim [advocació de Júpiter].
maximus, -a, -um: màxim, el més gran.
memoria, -ae (f.): memòria.
mensis, -is (m.): mes.
Minerua, -ae (f.): Minerva.
Neptunus, -i (m.): Neptú.
ob (prep.): per, a causa de.
optimus, -a, -um: el millor, la millor.
Optimus, a, um: Òptim [advocació de Júpiter].
ordo, -inis (m.): ordre, corporació.
Osicerda, ae (f.)  Osicerda [ciutat de la zona de Saragossa].
Papiria: de la tribu Papíria.
pater, -tris (m.): pare.
Paterna, -ae (f.): Paterna.
pecunia, -ae (f.): diners.
plebs, -is (f.): la plebs [conjunt de plebeus, la classe social més baixa de ciutadans].
pono, posui, positum  (3): col·locar, erigir, oferir.
pontifex,  -icis  (m.):  pòntifex  [membre  del  col·legi  de  sacerdots  de  Roma,  autoritat 
suprema en tots els afers religiosos].
potestas, -tis (f.): potestat, poder, càrrec.
praepositus, -i (m.): cap, comandant.
pro (prep. d’abl.): per a, a favor de.
proconsul, -ulis (m.): procònsul.
publicus, -a, -um: públic.
Publilia: de la tribu Publília.
Regina, -ae (f.) [advocació de Juno].
sacer sacra sacrum, -i (n.): consagrat, ofrena sagrada.
salus, -utis (f.): salut.
septemuir, -iri (m.): septèmvir [cadascun dels set membres d’una comissió que repartia 
terres als veterans i als necessitats].
seuir, -iri (m.): sèvir. Especialment  seuir augustalis [membre d’una corporació de sis 
membres que s’encarregaven del culte a August].
seuiratus, -us (m.): sevirat, càrrec de sevir.
sibi: a ella mateixa.



simul et: i també.
singularis, -e: singular, d’un cos d’elit.
sit tibi terra leuis : que la terra et sigui lleugera.
situs est: reposa, està colgat.
suus, -a, um: seu, seva. En plural: els seus (normalment la família).
testamentum, -i (n.): testament.
tribunicius, -a, -um: tribunici, d’un tribú.
tribunus, -i (m.): tribú.
uia, -ae (f.): via, carretera.
uxor, -oris (f.): esposa.
Venus, -eris (f.): Venus.


