
  
 Grec PAU - Gramàtica:  

 - Oracions juxtaposades i coordinades (parataxi) 

-  Nexes coordinatius: conjuncions coordinants i partícules 

 

 

Oracions juxtposades i coordinades (parataxi) 

 

Des del punt de vista de la sintaxi d'oracions, i tant en grec com en llatí, així com en català, castellà o qualsevol 

altra llengua, hom pot distingir en primer lloc dos tipus d'oracions: 

 oracions simples, que consten d'un subjecte i un predicat (un verb) [1], 

 oracions compostes, que consten d'un subjecte o més i sempre de més d'un predicat (dos o més  verbs) [2]: 

 

[1] El soldat corre. 

[2] El soldat corre i es cansa 

[2] El soldats corren i els enemics fugen. 

[2] El soldats corren perquè els enemics fugen. 

 

Al seu torn, dins les oracions compostes hom pot distingir: 

 oracions juxtaposades, o oracions independents entre si i que constitueixen una sola frase sense cap paraula 

que les uneixi [a] 

 oracions coordinades, o oracions independents entre sí i que constitueixen una sola frase i apareixen unides 

per mitjà d'una partícula o d'una conjunció, anomenada coordinant [b] 

 oracions subordinades, o oracions dependents d'una sola oració amb valor independent, i anomenada oració 

principal [c] 

[a] El soldats corren, els enemics fugen. 

[b] El soldat corre i es cansa 

[b] El soldats corren i els enemics fugen. 

[c] El soldats corren perquè els enemics fugen. 

 

En referir-se a les oracions compostes, els gramàtics grecs empraven els termes parataxis (παξάηαμηο < παξα-ηαγ-

ζηο, ν posició al costat), equiparable al de coordinació (de co-ordin-atio), i hipotaxi (ὑπόηαμηο < ὑπν-ηαγ-ζηο, ν 

posició a sota, és a dir, posició dependent), equiparable al de subordinació (de sub-ordin-atio), i incloïen sota la 

primera denominació no solament les oracions coordinades sinó també les juxtaposades.  

 

Allò que tenen en comú aquest dos tipus d'oracions compostes, les juxtapsoades i les coordinades, és que són 

oracions successives amb ple sentit cadascuna d'elles (i per tant independents les unes de ese altres, de manera que  

podrien aparéixer aïllades), i unides ja sigui sense cap nexe d'unió, i en aquest cas hi ha juxtaposició, o bé 

mitjançant nexes d'unió (conjuncions cordinants però també partícules), i en aquest cas hi ha coordinació. 

 

 

 



 

Exemples de juxtaposició:  

 

Ἦιζνλ, εἶδνλ, ἐλίθεζα. [=  Veni, uidi, uici.] 

Vaig arribar, avi veure, vaig véncer. 

 

[una aquesta frase formada per tres oracions juxtaposades, cadascuna de les quals consisteix tan 

sols en una forma verbal (sense un verb, el nucli del predicat, no pot haver-hi oració) i el seu 

subjecte el·líptci (ἐγώ)] 

 

Ἀγαπηε ηνὺο ἐρζξξνὺο ὑκῶλ, θαιῶο πνηεῖηε ηνῖο κηζνῦζηλ ὑκο. 

Estimeu els vostres enemics, feu el bé als que us odien. 

 

Exemple de coordinació: 

 

γὼ κέλσ, ἀιιὰ ἕηεξνλ πέκπςσ. 

Jo em quedo, però enviaré un altre. 

  

 

Nexes coordinatius: conjuncions coordinants i partícules 

 

Les conjuncions de coordinació semblen haver-se derivat d'antigues partícules, que originàriament s'haurien emprat 

només entre paraules i entre grups de paraules i tan sols com a signes d'insistència i d'unió, oposició o relació, però 

que amb el pas del temps haurien passat a emprar-se també entre oracions i també amb la mateixa funció, de 

manera que hom hi pot distingir conjuncions coordinants copulatives, disjuntives, adverstives i il·latives de causa i 

de conseqüència. 

 

Així, cal suposar, per exemple, que el terme  kaí, el qual mai no va deixar de significar també, va passar a significar 

també i, de manera que una frase amb les partícules κέλ ... δέ ... en correlació, com per exemple 

  Νύμ κὲλ ἐγέλεην, νἱ δὲ πνιέκηνη ἀπιζνλ. 

  D'una banda, la nit va arribar; d'altra banda, els enemics van marxar. 

   o simplement  

  La nit va arribar i els enemics van marxar.  

 

també va poder passar a expresar-se amb el terme θαί (entés ara com a conjunció): 

  Νύμ ἐγέλεην θαὶ νἱ πνιέκηνη ἀπιζνλ. 

  La nit va arribar i els enemics van marxar.  

 

 

 

 



 

És a dir, les paraules que hom pot onsiderar conjuncions mai no van perdre els valors que havien tingut com a 

partícules, de manera que a més d'aquest valor com a nexe o conector hom pot distingir sovint (però no en totes) 

altres dos valors dins aquest ample grup de paraules que no és possible agrupar sota una sola categoria sintàctica (i 

s'ha de decidir de quin d'aquest tres valors es tracta en cada ocasió d'acord amb el context i el sentit de la frase): 

 

 com a nexes, conectors o elements de coordinació: 

 - ja siguin anomenades conjuncions, com θαί = i 

 - ja siguin anomenades partícules, com δέ, que pot aparéixer 

  o bé en la correlació κέλ ... δέ ... 

  o bé sense la correlació amb κέλ, 

   i aleshores pot tenir el sigificat de i o el significat de però segons el context 

 

 com a adverbis: 

- θαί també pot traduir-se com també o fins i tot 

- δέ també pot traduir-se com per la seva banda 

(però en l'anàlisi morfosintàctica no se sol emprar l'etiqueta adv per aquests dos termes, sinó que se sol 

dir que tenen valor d'adverbi) 

 

 com a modalitzador oracional:  

- θαί també pot traduir-se com a més 

- δέ tambέ pot traduir-se com en efecte 

 

Pel que fa a aquest últim valor, s'ha de dir que un modalitzador oracional és qualsevol terme amb la capacitat de 

modificar o ampliar el sentit neutre o objectiu d'una frase per tal que aquesta expressi també l'actitud o la intenció 

de qui la pronuncia envers allò que ha pronunciat, de manera que així pot donar a entendre la seva sorpresa, o 

reticència, o seguretat en la validesa del que ha dit... 

 

Aquest valor o funció de paraules que també poden funcionar com a conjuncions o com a adverbis es dóna en 

qualsevol llengua i especialment en la llengua parlada. Vegeu-ho amb el terme però: 

 

 – Plou molt però ja marxo.   però com a  conjunció coordinant adversativa 

 – Però què dius? Espera't una mica.  però com a modalitzador oracional 

 

Pel que fa a l'analisi morfosintactica d'una paraula amb aquest valor,  

- morfològicament, no se sol emprar l'expressió modalitzador oracional,  

- sintàcticament pot emprar-se l'etiqueta CO, de complement oracional  

(però aquest expressió implica quelcom més enllà de la sintaxi i te a veure més aviat amb la semàntica) 

 

 

 



 

Davant d'aquesta varietat, la gramàtica tradicional fa una distinció més aviat forçada i poc pràctica entre 

conjuncions coordinants i partícules, i considera, d'una banda, com a conjuncions coordinants, les paraules que 

ofereixen preferentmet el primer valor (com a nexes o conectors), i, d'altra banda, com a partícules, les paraules que 

ofereixen preferentment els altres dos valors (com a adverbis i com a modificadors oracionals). Es tracta d'una 

distinció poc pràctica perquè també hi ha paraules considerades per la gramàtica tradicional sempre com a 

partícules i que no obstant són sobretot elements de coordinació. 

 

Així s'esdevé amb el terme δὲ, que sempre apareix en qualsevol text en prosa, ja sigui sol o en correlació amb el 

terme κέλ, i gairebé sempre amb el signicat de la conjunció coordinant copulativa i o de la conjunció coordinant 

adversativa però. 

 

Davant d'això, potser el més pràctic és agrupar tant les conjuncions com les partícules que impliquen coordinació 

sota la denominació  comuna de nexes o conectors coordinatius, i combinar en una graella (*) els tipus de relació 

que estableixen entre paraules, sintagmes o oracions amb els diferents tipus que la gramàtica tradicional distingeix 

entre les conjuncions coordinants (copulatives, disjuntives, adverstaives, il·latives de causa [tabé anomenades 

explicatives, o causals], i il·latives de conseqüència [també anomenades il·latves sense cpa més afegiment, o 

conclusives, o deductives]): 

 

Els tipus de relació esmentats que les conjuncions ccordinants i les partícules estableixen entre paraules, sintagmes 

o oracions són els següents: 

 unió 

 alternativa 

 oposició 

 motiu 

 conseqüència 

 distribució 

 

Els diferents tipus esmentats que la gramàtica tradicional distingeix entre les conjuncions coordinants són els 

següents: 

 conjuncions coordinants copulatives 

 conjuncions coordinants disjuntives 

 conjuncions coordinants adversatives 

 conjuncions coordinants il·latives de causa (tabé anomenades explicatives, o causals) 

 conjuncions coordinants il·latives de conseqüència (també anomenades il·latives sense cap més afegiment, 

o conclusives, o deductives) 

 

 

 

 



* 
 

 
 unió alternativa oposició motiu conseqüència 

 

 

nexes 

 

conjuncions 

copulatives disjuntives adversatives 
il·latives  

de causa 

il·latives  

de conseqüència 

 θαί 

ηε (enclítica) 

ηε θαί  

νὐδέ  

κήδέ 

ἤ ἀιιὰ γάξ νὖλ 

 

partícules 

δὲ – δὲ 

θαίηνη 

κέληνη 

  

  

 
 distribució    

 

 

nexes 

conjuncions 

copulatives en correlació disjuntives en correlació    

 θαί ... θαί ... 

ηε ... ηε ... 

ηε ... θαί ... 

νὔηε ... , νὔηε ... 

κήηε ... , κήηε ... 

ἤ ..., ἤ ... 

εἴηε ... , εἴηε ... 

 

   

 partícules 

 

κὲλ ... δὲ ... 
 

   

 
perífrasi 

νὐ κόλνλ ... ,  

 ἀιιὰ θαί ... 
 

   

 

 



 

Pel que fa a l'ús i el sentit d'aquests nexes coordinatius, 

 

 els copulatius 

indiquen la unió entre dos elements –paraules, sintagmes o oracions–, que pot ser més o menys enfàtica, i aleshores es fa servir més d'una conjunció. 

 

 els disjuntius 

indiquen alternança entre dos o més elements –paraules, sintagmes o oracions–, que poden coexistir o excloure's mútuamente (és a dir, impliquen o bé la 

necessitat o bé la possibilitat d'escollir entre dos o més elements) 

 

 els adversatius 

indiquen una contraposició entre els elements coordinats –paraules, sintagmes o oracions–, i si aquests són oracions una oposició o restricció semántica entre 

l'oració que introdueixen i l'oració precedent. 

 

 els il·latius de causa [també anomenats explicatius, o causals] 

no coordinen paraules o sintagmes, sinó només oracions, i indiquen en l'oració que introdueixen el motiu o causa del que s'ha dit en l'oració anterior. 

 

 els il·latius de conseqüència [també anomenats il·latius sense cap més afegiment, o conclusius, o deductius] 

no coordinen paraules o sintagmes, sinó només oracions, i indiquen en l'oració que introdueixen una conseqüencia o inferència derivada del que s'ha dit en 

l'oració anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En els quadres que segueixen trobareu el significat i alguns exemples de l´ús dels nexes coordinatius més emprats en el grec àtic,  però també dels termes que segons el 

context poden acomplir aquest funció com a conectors (conjuncions coordinants i partícules) o bé unes altres i amb altres significats (partícules).  

 

Tots els termes d'aquest llistat són àtons, és a dir, no tenen accent propi (malgrat que, per convenció, la majoria en tingui d'escrit),  

de manera que necessàriament han de ser  

 

- o bé proclítics, i aleshores es  pronuncien recolzats en la paraula següent  

[el terme en grec és  πξνθιηηηθόο [= πξν-θιηη-ηθ-όο], del verb πξνθιίλεηλ [= πξν-θιίλ-εηλ], inclinar-se cap a endavant] 

 

- o bé enclítics,  i aleshores es  pronuncien recolzats en la paraula precedent, i per això no poden ser mai la primera paraula de l'oració coordinada que 

introdueixen, sinó que apareixen en segona posició (és a dir, són 'postpositius'), malgrat que per a això hagin d'aparéixer introduits dins un sintagma format per 

elements que concerten entre si. 

[el terme en grec és  ἐγθιηηηθόο [< ἐλ-θιηη-ηθ-όο], del verb ἐγθιίλεηλ [< ἐλ-θιίλ-εηλ], recolzar-se en / sobre] 

El cas més freqüents és el de les partícules  κέλ i δέ: 

 Ὁ ζηξαηεγὸο ηνῖο πνιεκίνπο δηώθεη θαί νἱ πνιέκηνη θεύγνπζηλ. 

= Ὁ κὲλ ζηξαηεγὸο ηνῖο πνιεκίνπο δηώθεη, νἱ δὲ πνιέκηνη θεύγνπζηλ. 

 

Les traduccions per a cada terme són merament orientantives, ja que al cap i a la fi es tracta sempre de reconéixer el valor que un terme d'aquest tipus té en una frase 

determinada per tal d'entendre primer què expressa aquesta i d'intentar després oferir una traducció que reflecteixi bé aquell valor , la qual no té per què incloure 

necessàriament com a paral·lel d'aquell terme un adverbi o una locució adverbial (en la sintaxi del català i del castella no se sol emprar el terme partícules). 



 

θαί - proclítica 

conj coord cop 

 

- i Ὁ ἄλζξσπνο θαὶ ἡ γπλή 

L'home i la dona 

ληαῦζα ἔκεηλαλ ἡκέξαο ηξεῖο θαὶ ἧθε Μέλσλ.  

Αquí van estar-se tres días i va arribar Menó. 

partíc 

 

- també 

- a més 

Aquest ús i els següents de θαί es donen quan aquest terme no uneix oracions  o bé paraules de la mateixa categoria 

gramatical o sintagmes amb el mateix valor sintàctic. 

Eὐζὺο θαὶ αὐηνὶ ὥξκεζαλ 

 Immediatament ells també es van llançar. 

Ἄξρεζζαη ἐπίζηακαη ὥο ηηο θαὶ ἄιινο κάιηζηα ἀλζξώπσλ. 

Sé rebre ordres com també qualsevol altre dels homes en general. 

Καιὸλ γάξ, εἴπεξ ηη θαὶ ἄιιν ηῶλ ἐλ ἀλζξώπνηο 

Car és bell, si és que alguna altra cosa també ho es entre els homes. 

partíc 

 

- fins i tot 

 - i encara 

Aquest ús i l'anterior i el següent de kaí es donen quan aquest terme no uneix oracions  o bé paraules de la mateixa 

categoria gramatical o sintagmes amb el mateix valor sintàctic. 

Ὡο δὲ ἐρζξνὶ θαὶ ἔρζηζηνη, πάληεο ἴζηε. 

Tots sabeu [que són] enemics, fins i tot molt enemics. 

Γελνκέλεο θαὶ δὶο ἐθθιεζίαο 

Havent-hi assemblea fins i tot dos cops 

Ἡ ἀλζξσπίλε ζνθία ὀιίγνπ ηηλὸο ἀμία ἐζηὶλ θαὶ νὐδελόο. 

 La saviesa humana és digna de poc, fins itot de res. 

> La saviesa humana és digna de poca estima, fins i tot de cap. 

> La saviesa humana és digna de poca estima, fins i tot res. 

 

 

 

 



 

partíc 

 

- que Després de termes que expresen igualtat ( com ὁκνῖνο, ἴζνο, αὐηόο,...). 

Γλώκῃζη ἐρξέσλην ὁκνίῃζη θαὶ ζύ. 

Tenien la mateixa opinió que tu. 

Ὅ ηε γὰξ γλνὺο θαὶ κὴ ζαθῶο δηδάμαο ἐλ ἴζῳ θαὶ εἰ κὴ ἐλεζπκήζε. 

Car el que sap i no [ho] espressa clarament, [està] en la mateixa situació que si no [ho] entengués. 

Ἡκῖλ ηαὐηὰ δνθεῖ ἅπεξ θαὶ βαζηιεῖ. 

Ens sembla el mateix que al rei. 

 

 

ηε - enclítica 

conj coord cop 

 

- i  Ἀδειθνὶ θίινη ηε 

Els germans i els amics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dicciogriego.es/index.php#lemas?lema=780&n=780
http://www.dicciogriego.es/index.php#lemas?lema=137&n=137


 

Combinacions de diferents termes:  ηε θαί  ;  correlacions  θαί ... , θαί ...  /  ηε ..., ηε ...  /  ηε ... , θαί ...  ;  perífrasi  νὐ κόλνλ ... , ἀιιὰ θαί ... 

conjs coord cop 

en correl 

ηε θαί - i 

- no solament ... ,  

sinó també ... 

Ἰδίᾳ ηε θαὶ δεκνζίᾳ 

En privat i en públic 

Μνῦζαη ηε θαὶ αἱ ηέρλαη εἰζηλ εὐεξγεηηθαί. 

Les Muses i les arts són benefactores. 

Τὸ ληθλ ἑαπηόλ παζῶλ ηῶλ ληθῶλ πξώηε ηε θαὶ ἀξίζηε. 

L'autocontrol és no solament la primera sino també la principal 

victòria. 

< El [fet de] vèncer-se un mateix ... la primera i la millor de lres 

victòries. 

conjs coord cop 

en correl 

θαί ... θαί ... - no solament ... ,  

sinó també ... 

Καί ὁ ἄλζξσπνο θαὶ ἡ γπλή 

No solament l'home, sinó també la dona 

Καὶ νἱ θπβεξληαη θαὶ νἱ θειεπζηαὶ  

Νo solament els pilots, sino també els mariners 

Si no resulta convenient traduir no solament... sinó (que) també..., hom pot obviar la 

traducció com a i del primer θαί: 

Καὶ ἥθνκελ θαὶ ἡκῖλ ἐμειζὼλ ὁ ζπξσξὸο ... εἶπελ πεξηκέλεηλ  

( I) Vam arribar i el porter va sortir i ens va dir que esperéssim. 

conjs coord cop 

en correl 

ηε ... ηε ... - no solament ... ,  

sinó també ... 

Τπθιὸο ηά η᾽ ὦηα ηόλ ηε λνῦλ ηά η᾽ ὄκκαη᾽ εἶ. 

No solament ets cec pel que fa a l'orelles, sinò també  pel que fa a l'enteniment i 

també pel que fa als ulls. 

conjs coord cop 

en correl 

ηε ... θαί ... - no solament ... ,  

sinó també ... 

θ ηε ηνῦ πειάγνπο θαὶ πξὸο ηνῦ ιηκέλνο 

No solament des d'alta mar, sinó també pel port. 

perífrasi νὐ κόλνλ ... , ἀιιὰ θαί ... - no solament ... ,  

sinó també ... 

Οὑ κόλνλ ἐλζαδε, ἀιιὰ θαὶ ἄιινζη.  

No solament aquí, sinó també en qualsevol altre lloc. 

 



 

κέλ... , δέ ... - enclítiques 

partícs 

en correl 

 

 - per una banda... ,  

per altra banda ... 

- ... , i ... 

- ... , però ... 

Ὁ κὲλ θπβεξλήηεο ἐλ ηῆ πξύκλῃ ἐζηί, νἱ δὲ ἐξέηαη...  

Per una banda el pilot està en la popa, per l'altra els remers... 

Per tal d'evitar enfarfegar la traducció de la correlació κέλ... δέ... reproduint-la sistemàticament amb amb la 

correlació "d'una banda..., d'altra banda...", es pot no traduir la partícula κέλ i traduir la partícula δέ, segons el 

context d'allò que diu la frase, o bé amb la conjunció copulativa i, o bé amb la conjunció adversativa però, o fins i tot 

no traduir-la: 

 Ἡ κὲλ ςπρὴ πνιπρξόληόλ ἐζηη, ηὸ δὲ ζῶκα ἀζζελέζηεξνλ θαὶ ὀιηγνρξνληώηεξνλ. 

 - Per una banda l'ànima dura molt de temps, per altra banda el cos es m,olt fbele i dura  molt poc 

temps. 

 - L'ànima dura molt de temps, però el cos es molt feble i dura molt poc temps. 

 - L'ànima dura molt de temps, i el cos es molt feble i dura molt poc temps. 

 - L'ànima dura molt de temps, el cos es molt feble i dura molt poc temps. 

Παῖδεο δύν, πξεζβύηεξνο κὲλ Ἀξηαμέξμεο, λεώηεξνο δὲ Κῦξνο 

- Dos fills, per una banda el gran Artaxerxes, per altra banda el petit Ciros 

- Dos fills, el gran Artaxerxes i  el petit Ciros 

- Dos fills, el gran Artaxerxes, el petit Ciros 

I de vegades es fa impossible recórrer a la correlació "d'una banda..., d'altra banda...": 

Tὴλ λῦλ κὲλ Βνησηίαλ, πξόηεξνλ δὲ Καδκείδα γλ θαινπκέλελ ᾤθηζαλ. 

 Van habitar la terra ara anomenada Beòcia, i abans terra de Cadmos 

D'altra banda, si κέλ i δέ segueixen l'article i aquest no concerta amb cap paraula a continuació (un subtantiu o bé un 

terme que quedaria així substantivat per l'article), els dos parells de termes ὁ κὲλ i ὁ δὲ constitueixen pronoms 

distributius: 

ὁ κέλ ... , ὁ δέ ... : l'un ... , l'altre ...  

Oἱ κὲλ ἐπνξεύνλην, νἱ δ' εἵπνλην.  (Els) Uns avançaven, els altres seguien. 

 

 



δέ - enclítica 

partíc 

amb valor  

copulatiu / adversatiu 

 

- ..., i .. 

- ..., però ... 

Implica una contraposició amb el que s'ha dit abans, de manera que es pot considerar una partícula adversativa 

(però), però aquesta oposició és tan feble que sovint assenyala tan sols la transició a una altra afirmació, de manera 

que també es pot traduir com una conjunció copulativa (i); és a dir, hom, ha de decidir com traduir segons el context 

d'allò que diu la frase. 

Τνῖο κὲλ πνηεηαῖο πνιινὶ θόζκνη δέδνληαη, ηνῖο δὲ ξεηνξηθνῖο...  

Αls poetes els adornen moltes excelencias, però als oradors... 

< Als poetes els han estat donats molts adorns, però als oradors... 

Ὥο Ἀρηιεὺο ζάκβεζελ [...], ζάκβεζαλ δὲ θαὶ ἄιινη. 

De la mateixa manera que Aquil·les es va sorprendre, es van sorprendre també els altres. 

 

 

conj coord cop neg νὐδέ 

= νὐ + δέ  = θαί νὐ 

- i no 

- ni 

Οὐρὶ βαδίδεηο νὐδὲ πξεζβεύεηο.  

 No  marxes ni parteixes en ambaixada. 

Oὐδεκία ἐιπὶο ἦλ ηηκσξίαο νὐδὲ ἄιιε ζσηεξία ἐθαίλεην. 

 No hi havia cap esperança d'auxili ni es mostrava cap altre mitjà de salvació. 

conjs coord cop neg 

en correl 

νὐδέ ... νὐδέ ... - ni ... ni ... Oὐδὲ ἥιηνλ νὐδὲ ζειήλελ ἄξα λνκίδσ ζενὺο εἶλαη.  

 Així que no crec que ni el sol ni la lluna siguin déus. 

conjs coord cop neg 

en correl 

νὔηε ...νὔηε ... - ni ... ni ... Oὔηε ἔζηηλ νὔηε πνηὲ ἔζηαη. 

 Ni existeix ni mai no existirà. 

Οὔηε νἶζζα ηνῦην νὔηε λνκίδεηο εἰδέλαη. 

 Ni saps això ni penses saber-ho. 

Οἱ ἔθεβνη δίθελ νὔηε δηδόαζηλ νὔηε ιακβάλνπζηλ.  

 Els efebs no són subjectes de judici ni tenen drets. 

 

 

 

 



ἤ - proclítica  

conj coord disj - o 

- o bé 

Ἀγαζὸλ ἢ θαθόλ 

 Bo o dolent 

Πνιέκηνο ἣ θίινο 

 Εnemic o amic 

λ ἓμ ἢ ἑπηὰ ἡκέξαηο 

 En sis o set dies. 

Ἀλαβαίλσκελ ἢ θαηαβαίλσκελ; 

 Pugem o baixem? 

Δἴπσκελ ἢ ζηγῶκελ, ἢ ηὶ δξάζνκελ; 

 ¿Parlem o callem, o qué farem? 

partíc - en cas contrari 

- altrament 

Λέγε ἡκῖλ πῶο κε θῂο δηαθζείξεηλ ηνὺο λεσηέξνπο· ἢ δινλ δὴ ὅηη ...  

 Digue'ns per què afirmes que jo corrompo els joves; en cas contrari, [serà] molt evident que ...  

partíc - que Introdueix el segon terme d'una comparació,  

ja sigui expresada per mitjà d'adjectius en grau comparatiu de superioritat o d'inferioritat: 

Οἱ γέξνληεο ζνθώηεξνη ἢ παῖδεο εἰζηλ. 

Els ancians són més savis que els nens. 

ja sigui expresada per mitjà de paraules que pel seu significtaiu impliquen una comparació 

Τὸλ ἥκηζπλ ζῖηνλ ἢ πξόζζελ  La meitat de gra que abans 

Ἄιια ἢ ηὰ γελόκελα  Fets diferents als que han passat 

Ἄιιν νὐδὲλ ἢ...   No una altra cosa sinó... 

Τῆ ὑζηεξαίᾳ δεῖ κε ἀπνζλῄζθεηλ ἢ ᾗ ἂλ ἔιζῃ ηὸ πινῖνλ.  

Cal que jo mori l'endemà que retorni el vaixell. 

conjs coord disj 

en correl 

ἤ ... , ἤ ... 

 

- o ... o ... 

- o bé ... o bé ...  

 

Ἤ ηη ἢ νὐδέλ  

O alguna cosa  o res 

Γεῖ ξαηνζζέλελ ἀπνδεηθλύλαη ἢ ὡο νὐθ ἀπήγαγελ ἢ ὡο δηθαίσο ηνῦη' ἔπξαμε. 

Cal que Eratòstenes probi o bé que no el va arrestar o bé que ho va fer 

justament. 



ἀιιά - proclítica 

conj coord advers - però 

 

Introdueix una contraposició de manera clara amb el que s'ha dit abans.  

Πινπηεῖλ ζέιεη, ἀιι' νὐ δύλαηαη. 

 Vol fer-se ric, però no pot. 

Τόηε ηαῦη' ἐθήξπηηνλ, ἀιι' νὐ λῦλ. 

  Van anunciar aquestes cosas aleshores, però no ara. 

conj coord advers - sinó Si abans hi ha una negació, s'ha de traduir per sinó. 

Οὐ θαθόο, ἀιι’ ἀγαζόο ἐζηηλ ὁ λόκνο. 

 La llei no és dolenta sínó bona. 

Οὐθ ἦιζε, ἀιιὰ ιέγσλ νἴθνη ἔκεηλε. 

 No va venir, sinó que es va quedar parlant a casa seva. 

Οὐ γὰξ θξαπγῆ, ἀιιὰ ζηγῆ ὡο ἀλπζηὸλ [...] πξνζζαλ. 

 Car avançaven no amb crits, sinó amb el máxim silenci. 

Καὶ ἔζηηλ ὁ πόιεκνο νὐρ ὅπισλ ηὸ πιένλ ἀιιὰ δαπάλεο  

 I la guerra no és una qüestió d'armes, sinó de despesa econòmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



γάξ - enclítica  

conj coord il·l de causa 

 

- car 

- perquè 

- ja que 

Αἱ δάθλαη εἰζί ἄλζε ηνῖο πνηεηαῖο, ηῶλ Μνπζῶλ γὰξ ἰεξά ἐζηη ἡ δάθλε. 

Les plantes de llorer són les flors dels poetas, car el llorer està consagrat a les Muses. 

Κξηζηόβνπινο ἔραηξε. Πάληεο γὰξ νἱ θίινη παξζαλ. 

Cristòbul estava alegre, car tots els seus amics estaven presents. 

πηζηεπόκελ δὲ ὑπὸ ηῶλ Λαθεδαηκνλίσλ· νὐ γὰξ ἄλ κε ἔπεκπνλ πάιηλ πξὸο ὑκο. 

Vaig ser cregut pels lacedemonis, ja que [si no hagués estat així] no m'haguessin deixat retornar amb 

vosaltres. 

partíc - doncs Γνθεῖ ηνίλπλ κνη ραξηέζηεξνλ εἶλαη κῦζνλ ὑκῖλ ιέγεηλ. ἦλ γάξ πνηε θηι. 

Em sembla que és més agradable que us conti una història. Hi havia, doncs, una vegada etc 

partíc - en efecte 

- efectivament 

Ἡκεῖο γὰξ δεδνίθακελ πεξὶ ηο δίθεο δηαιέγεζζαη. 

 Efectivament, nosaltres temem parlar sobre la justícia. 

 

 

νὖλ - enclítica 

conj coord il·l de cons - per tant 

- així doncs 

 

Anuncia una conclusió o una conseqüència que recolza en l'afirmació feta en l'oració precedent. 

Ἀλαξρίᾳ ἂλ θαὶ ἀηαμίᾳ ἐλόκηδνλ ἡκο ἀπνιέζζαη· δεῖ νὖλ πνιὺ κὲλ ηνὺο ἄξρνληαο ἐπηκειεζηέξνπο γελέζζαη 

ηνὺο λῦλ ηῶλ πξόζζελ  

Consideraven que podríem sucumbir com a conseqüència de l'anarquia i la  indisciplina; per tant, cal que 

els nostres caps d'ara siguin molt més 

Ὁ Ἀιέμαλδξνο νὖλ ηνηαῦηα εἵπε· ... 

 Aixi doncs, Alexandre va dir el següent:... 

Ὁ κὲλ νὖλ Ἀρηιιεὺο πνιηνξθεῖ ηὴλ πόιηλ Ἰιίνπ. 

 Així doncs, Aquil·les va assetjar la ciutat de Troia. 

 

 

 

 



Altres partícules 

 

ἦ - proclítica 

partícula 

intensiva 

- certament Ἦ θαιῶο ιέγεηο 

Parles certamente bé 

partícula 

interrogativa 

- és que ... ? 

[llat. Num ... ?] 

[cast. ¿Acaso ... ?] 

Introdueix una pregunta per a la qual se presuposa una resposta negativa. 

Ἦ ηέζλεθελ Οἰδίπνπ παηήξ; 

És que ha mort el pare d'Èdip? 

 

δή - enclítica 

partícula 

intensiva 

- sens dubte 

- veritablement 

Σνθώηαηνο δή ἐζηηλ ὁ Σσθξάηεο, 

Sòcrates és, sens dubte, el més savi. 

partícula 

intensiva 

 

- de fet 

- foncs 

Posa de relleu i reforça el moment de la comunicació,  

Ἴζηε δή... De fet sabeu... 

Λέγε δ... Parla, doncs. 

 

 κήλ - enclítica 

partíc 

aseverativa 

- certament 

- de fet 

Kαιὸλ κὲλ ἡ ἀιήζεηα (...), ἔνηθε κὴλ νὐ ῥᾴδηνλ πείζεηλ. 

 La veritat és quelcom bonic, sembla certament que no es fácil subornar-la. 

partíc 

adversativa 

- no obstant això 

- però 

Οὑ κὴλ ... 

 I no obstant això, no ... 

Oὐδὲλ κὴλ θσιύεη. 

 Però res no ho impedeix 

 


