
  
  Grec PAU - Gramàtica: El verb οἶδα 

 
 

La forma verbal οἶδα, que s’ha de traduir en present com [jo] sé, és la primera 

persona singular del perfet d’indicatiu 
*
 del verb εἴδω, un verb politemàtic que 

significava veure i que en la seva conjugació presentava tres temes, els quals 

començaven en principi amb el so de la semivocal wau, equivalent a la V / u del 

llatí o a la W / w de l’anglès, representat per la grafia Ϝ (anomenada digamma 

perquè semblava consistir en la unió de dues gammes majúscules: Γ), i desaparegut 

del grec àtic ja abans del segle V aC (però present en altres dialectes encara durant 

un temps): 

 

 εἰδ-, que procedeix de Ϝειδ-  

  és un tema amb ‘grau e’  

  perquè inclou la vocal ε 

  

 οἰδ-, que procedeix de Ϝοιδ-  

  és un tema amb ‘grau o’  

  perquè inclou la vocal ο 

 

 ἰδ-, que procedeix de Ϝιδ-  

  és un tema amb ‘grau Ø’, o ‘grau zero’, 

  perquè no inclou cap vocal al mateix lloc en què els altres dos temes  

  incloïen els sons vocálics e i o 

 

  

                                                             
*  Excepte pel que fa al verb οἶδα, en el temari de les PAU no entra el temps perfet (i per tant tampoc els altres dos temps, el plusquamperfet i el futur perfet, que es formen amb el tema 

 de perfet).  Així doncs, no s’expliquen aquí 

 la morfologia dels diferents tipus de perfet (entre els quals el perfet οἶδα constitueix un tipus únic que remunta a un estadi força antic de la llengua grega) 

 l’ús del perfet en general, una qüestio que té a veure amb l’anomenat aspecte resultatiu que tenien en grec els temps amb tema de perfet (el perfet, el plusquamperfet i el futur 

perfet) i que tenien en llatí només alguns verbs en raó del seu significat i no del temps en què es trobessin, 

 però qui vulgui consultar aquests dos punts pot recórrer als dos fitxers PDF que es troben en la secció Materials addicionals. 
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D’aquests tres temes,  

 

• el tema οἰδ- < Ϝοιδ (que només té el significat de saber) 

 es dóna només en 

 - les tres persones singulars del perfet d’INDicatiu, 

 

• el tema ἰδ- < Ϝιδ amb el significat de saber 

 és dóna en 

 - les tres persones plurals del perfet d’INDicatiu 

 - l’IMPeratiu present 

 

• el tema εἰδ- < Ϝειδ- amb el significat de saber 

 es dóna en els altres temps i modes de perfet, és a dir: 

 - el plusquamperfet  

  (que existeix només en el mode INDicatiu) 

   a traduir com imperfet 

 - el futur perfet  

  (que també existeix només en el mode INDicatiu) 

   a traduir com futur imperfet (o simple) 

 - l’INFinitiu perfet  

 - i el PARTicipi perfet 

 - (a més del perfet de SUBJuntiu i del perfet d’OPTatiu) 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

      

pf IND 

sé saps sap sabem sabeu saben 

οἶδα οἶςθα οἶδε(ν) ἴςμεν ἴςτε ἴςαςι(ν) 

< Ϝοῖδ-α < Ϝοῖδ-θα < Ϝοῖδ-ε(ν) ← Ϝίδ-μεν  < Ϝίδ-τε ← Ϝίδ-αςι(ν) 

      

plpf IND 

sabia sabies sabia sabíem sabíeu sabien 

ᾔδη 

 

ᾔδησ 

ᾔδηςθα 

ᾔδη 

 

ᾖςμεν 

 

ᾖςτε 

 

ᾖςαν 

 

< ἠ-Ϝείδ-ης-α 

 

< ἠ-Ϝείδ-ης-α-σ 

< ἠ-Ϝείδ-ης-ςθα 

< ἠ-Ϝείδ-ης-ε 

 

← ἠ-Ϝείδ-μεν 

 

< ἠ-Ϝεί δ-τε 

 

< ἠ-Ϝεί δ-ςαν 

 

plpf IND (Formes posteriors al segle V aC) 

ᾔδειν 

 

ᾔδεισ 

ᾔδειςθα 

ᾔδει 

 

ᾔδειμεν 

ᾔδεμεν 

ᾔδειτε 

ᾔδετε 

ᾔδειςαν 

ᾔδεςαν 

< ἠ-Ϝείδ-ει-ν < ἠ-Ϝείδ-ει-σ  

< ἠ-Ϝείδ-ει-ςθα 

< ἠ-Ϝείδ-ει < ἠ-Ϝείδ-ει-μεν 

< ἠ-Ϝείδ-ε-μεν 

< ἠ-Ϝείδ-ει-τε 

< ἠ-Ϝείδ-ε-τε 

< ἠ-Ϝείδ-ει-ςαν 

< ἠ-Ϝείδ-ε-ςαν 

      

fut pf 

sabré sabràs sabrà sabrem sabreu sabran 

εἴςομαι εἴςει / -ῃ εἴςεται εἰςόμεθα εἴςεςθε εἴςονται 

< Ϝείδ-ς-ο-μαι < Ϝείδ-ς-ε-ςαι < Ϝείδ-ς-ε-ται < Ϝιδ-ς-ό-μεθα < Ϝείδ-ς-ε-ςθε < Ϝείδ-ς-ο-νται 

fut pf (Formes menys feqüents) 

εἱδήςομαι εἰδήςῃ εἱδήςεται εἰδηςόμεθα εἱδήςεςθε εἱδήςονται 

< Ϝειδ·ή-ς-ο-μαι < Ϝειδ·ή-ς-ε-ςαι < Ϝειδ·ή-ς-ε- ται < Ϝειδ·η-ς-ό-μεθ < Ϝειδ·ή-ς-ε-ςθε < Ϝειδ·ή-ς-ο- ντ 



  
  Grec PAU - Gramàtica: El verb οἶδα 

 
 

  1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

       

 Les terminacions del perfet d’indicatiu  

 resulten ser les mateixes de l’aorist d’indicatiu sigmàtic  

 un cop se n’ha extret la sigma, 

 excepte  

 - en la 3a persona plural: ...αζι(ν) 

 - en la 2a persona singular només per al verb οἶδα, 

  que presenta una desinencia arcaica -θα, 

  la mateixa que apareix en ἦζθα [< ἔζ-θα] 

  la 2a persona singular de l’imperfet del verb εἰμί 

 

      

aor IND      

...-ς-α ...-ς-α-σ ...-ς-ε(ν) ...-ς-α-μεν ...-ς-α-τε ...-ς-α-ν 

      

pf IND      

...-α ...-α-σ ...-ε(ν) ...-α-μεν ...-α-τε ...-αςι(ν) 

      

      

      

 Les terminacions del plusquamperfet  

 van variar al llarg del temps  

 fins que es va arribar a una homogenització  

 en la llengua koiné (des del segle IV aC)  

 amb la presència del diftong -ει- en totes les persones : 

 

      

plpf      

...-ει-ν ...-ει-σ ...-ει ...-ει-μεν ...-ει-τε ...-ει-ςαν 

      

      

      

 Les terminacions del futur perfet, 

 que per al verb οἶδα existeix només en veu mitjana,  

 són les mateixes del futur imperfet en veu mitjana : 

 

      

fut pf / fut impf     

...-ς-ο-μαι ...-ς-ει / -ς-ῃ ...-ς-ε-ται ...-ς-ό-μεθα ...-ς-ε-ςθε ...-ς-ο-νται 

 < ...-ς-ε-ςαι     
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 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

 IMP pf 

 – sapigues sàpiga sapiguem saigueu sàpiguen 

 – ἶςθι ἴςτω – ἴςτε ἴςτων 

  < Ϝίδ-ςθι < Ϝίδ-τω  < Ϝίδ-τε < Ϝίδ-(ν)των 

 

 INF pf 

 saber      

 ειδέναι      

 < Ϝείδ-έ-ναι      

  

      PART pf 

      sabent / sabedor sabent / sabedora sabent 

     nom sg εἰδώσ < Ϝεἰδ-Ϝώσ εἰδυῖα < Ϝειδ-ύς-y-α εἰδóσ < Ϝεἰδ-Ϝόσ 

     ac εἰδóτα < Ϝεἰδ-Ϝότ-α εἰδυῖαν < Ϝειδ-ύς-y-αν εἰδóσ < Ϝεἰδ-Ϝόσ 

     gen εἰδóτοσ < Ϝεἰδ-Ϝότ-οσ εἰδυίασ < Ϝειδ-ύς-y-ασ εἰδóτοσ < Ϝεἰδ-Ϝότ-οσ 

     dat εἰδóτι < Ϝεἰδ-Ϝότ-ι εἰδυίᾳ < Ϝειδ-ύς-y-ᾳ εἰδóτι < Ϝεἰδ-Ϝότ-ι 

      sabent / sabedors sabent / sabedores sabent  

     nom pl εἰδóτεσ < Ϝεἰδ-Ϝότ-εσ εἰδυῖαι < Ϝειδ-ύς-y-αι εἰδóτα < Ϝεἰδ-Ϝότ-α 

     ac εἰδóτασ < Ϝεἰδ-Ϝότ-ασ εἰδυίασ < Ϝειδ-ύς-y-ασ εἰδóτα < Ϝεἰδ-Ϝότ-α 

     gen εἰδóτων < Ϝεἰδ-Ϝότ-ων εἰδυιῶν < Ϝειδ-ύς-y-ων εἰδóτων < Ϝεἰδ-Ϝότ-ων 

     dat εἰδóςι(ν) < Ϝεἰδ-Ϝότ-ςι(ν) εἰδυíαισ < Ϝειδ-ύς-y-αισ εἰδóςι(ν) < Ϝεἰδ-Ϝότ-ςι(ν) 
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Pel que fe el seu ús, el verb οἶδα, que, en en ráo del seu significat, saber, és un verb transitiu, pot aparéixer 

 

• acompanyat d’un sintagma en acusatiu amb funció de complement directe,  

 

 

 
Τι οἶδα.   Sé una cosa. 

• acompanyat d’un participi predicatiu referit a un sintagma en acusatiu amb funció de complement directe  

 

 

 
Οἶδα τοὺσ ἀνθρώπουσ θνητοὺσ ὄντασ.   Sé que els homes són mortals. 

• com a verb d’una oració principal de la qual depengui una oració subordinada completiva (o substantiva) amb funció de complement directe 

 –vegeu per a això el fitxer PDF sobre Les oracions subordinades substantives (o completives)–, ja sigui aquesta  

 

• • una OR SUB COMPL (o SUBST) d’INFinitiu 

 

 

 
Οἶδα τοὺσ ἀνθρώπουσ θνητοὺσ εἶναι.   Sé que els homes són mortals. 

• • una OR SUB COMPL (o SUBST) INTerrogativa INDirecta Simple 

 

 

 
Οὐκ οἶδα εἴ οἱ ἄνθρωποι θνητοί εἰςιν.   No sé si els homes són mortals. 

• • una OR SUB COMPL (o SUBST) INTerrogativa INDirecta Doble 

 

 

 
Οὐκ οἶδα πότερον οἱ ἄνθρωποι θνητοί εἰςιν ἢ ἀθάνατοί (εἰςιν).   No sé si els homes són mortals o (són) immortals. 

• • una OR SUB COMPL (o SUBST) introduida per la conjunció ὄηι 

 

 

 
Οἶδα ὅτι οἱ ἄνθρωποι θνητοί εἰςιν.   Sé que els homes són mortals. 

• • una OR SUB COMPL (o SUBST) introduida per la conjunció ὡς 

  Οἶδε ὡσ οἱ ἄνθρωποι θνητοί εἰςιν.   Sap que els homes són mortals. 

 


