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El participi 

 

El participi és un adjectiu verbal: es declina i concerta normalment amb un substantiu en gènere, nombre i cas,  

però també és una forma verbal i com a tal pot portar els mateixos complements que podrien acompanyar un verb 

en forma personal. Quan trobeu un participi en una frase, sempre haureu de saber decidir en quin gènere, nombre i 

cas apareix, per tal de poder identificar el substantiu al qual es refereix.  

 

Des del punt de vista de la sintaxi, hi ha les següents construccions de participi: 

 

 

Participi atributiu (amb article) 

 

Es tradueix com una oració de relatiu: 

 

Οἱ θακόληεο ζηξαηηῶηαη νἴθαδε ἀπῆιζνλ:  

Els soldats que estaven fatigats van tornar a casa. 

 

Naturalment, com qualsevol adjectiu, el participi amb article pot aparéixer substantivat (és a dir, pot no concertar 

amb cap substantiu, i fer ell sol la funció d’ un substantiu): 

 

Οἱ πνιινὺο ἐρζξνὺο ἐλ βίῳ ἔρνληεο, νὐδέλα θίινλ ἐλ ἀλάγθῃ ἔμνπζηλ: 

Els que tenen molts enemics en la vida, no tindran cap amic en la necessitat. 

 

 

 

Participi apositiu (sense article) 

 

Apareix generalment sense article i equival a una  oració subordinada adverbial o a un gerundi: 

 

Ἐγώ  γὰξ ζλεηὸο ὤλ νὐθ ἀηηκάδω ηνὺο ζενύο.  

Jo, en efecte, essent / com  que sóc mortal, no menyspreo els déus.       
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Participi predicatiu 

 

Apareix també sense article, depenent d’ un tipus determinat de verbs, i es pot referir al subjecte o al complement 

directe. 

 

 Participi predicatiu referit al subjecte 

 

Apareix amb verbs que indiquen: 

 

 Una manera en què es troba el subjecte i en què es percep l’acció,  

 com  

  ιαλζάλω  estar ocult 

  ηπγράλω  trobar-se per casualitat 

  θαίλνκαη  ser manifest, aparèixer, mostrar-se 

 

 El participi predicatiu amb aquests verbs té una traducció especial al català:  

- el participi es tradueix en el temps en què es troba el verb principal  

- el verb principal es tradueix per un adverbi 

(i sovint cal canviar després la traducció perquè aqesta resulti més natural) 

 

Ἐηύγραλνλ ρεηκάδωλ... 

Passava jo l’ hivern casualment... 

> Es donava el cas / Es donava la circumstància que / Resulta que  

    passava jo l’hivern... 

 

Φαίλεηαη θαθὸο ὤλ 

És evidentment dolent. 

  > És evident que és dolent. 
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 Un moment o una qualitat d’una acció,  

com els que signifiquen 

començar 

acabar 

cessar 

continuar 

anticipar-se 

avantatjar 

vèncer 

fer bé 

fer mal 

 

El participi es tradueix per un infinitiu: 

 

Ἀξρώκεζα δηαιεγόκελνη. 

Comencem a dialogar. 

 

Καιῶο πνηεῖο ιέγωλ 

Fas bé en parlar. 

 

 

 Un sentiment (verba affectuum),  

com 

ραίξω  alegrar-se 

ἥδνκαη  alegrar-se 

αἰζρύλνκαη avergonyir-se 

 

Ἀηζρύλνκαη ηαῦηα ἀθνύωλ. 

M’avergonyeixo d’escoltar això. 

 

Οἱ ζενὶ ραίξνπζη ηηκώκελνη. 

Els déus se n’ alegren de ser venerats. 
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Participi predicatiu referit al complement 

 

Molts verbs poden tenir com a complement  

 o bé una oració subordinada completiva (o substantiva) introduïda per la conjunció ὅηη (que) 

 o bé un substantiu (o un pronom) acompanyat d’un participi predicatiu (del qual poden dependre 

altres complements)  

 

Es tracta sobre tot verbs de percepció física o mental (verba sentiendi),  

com els que signifiquen 

veure 

sentir 

saber 

ignorar 

comprendre 

convèncer 

 

El grup format pel substantiu (o pronom) en acusatiu, el participi predicatiu que hi concerta i els 

complements d’aquest participi (si en té) es tradueix per una oració subordinada completiva (o substantiva) 

introduïda per la conjunció que. 

 

Ἤθνπζα ηνὺο πνιεκίνπο ηὴλ πόιηλ πξνζβάιινληαο. 

= Ἤθνπζα ὅηη νἱ πνιεκίνη ηὴλ πόιηλ πξνζέβαιινλ. 

Vaig sentir que els enemics atacaven la ciutat. 

 

Ὁξῶ ηαῦηα ἀιεζῆ ὄληα.   [ηαῦηα, neutre, és aquí acusatiu plural.] 

= Ὁξῶ ὁηη ηαῦηα ἀιεζῆ εἰζίλ.  [ηαῦηα, neutre, és aquí nominatiu plural.] 

Veig que aquestes coses són vertaderes 

> Veig que això és veritat. 
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Genitiu Absolut 

 

Construcció equiparable a l’ablatiu absolut del llatí, consisteix en un sintagma format per un participi i un 

substantiu (o un pronom) que concerten en gènere, en nombre i en cas genitiu, i que sintácticament es troba 

‘deslligat’ (ab·solutus) de la resta de la frase, ja que no acompleix cap funció sintàctica respecte del verb ni cap 

altre element (però sí pot incloure complements que depenguin del participi). 

 

Pot traduir-se amb un gerundi o (d’acord amb el sentit que hi hagi amb la resta de la frase) per una oració 

subordinada circumstancial (o adverbial). 

 

Ὄληωλ δὲ αὐηῶλ ἐλ ηῇ γῇ νἱ Ἀζελαῖνη ἀπέζηεηιαλ ἑθαηὸλ λαῦο πεξὶ Πεινπόλλεζνλ. 

Essent aquests en terra, els atenesos van enviar cap al Peloponès cent naus. 

  > Com que aquestes estaven en terra, ... 

  

Τνύηωλ γελνκέλωλ,... 

Havent-se esdevingut aquestes coses,... 

> Com que havia passat això,... / Després d’haver passat això,... 


