
 

    Grec PAU - Gramàtica: La veu mitjana en els temps primaris 

 

 A més de veu activa i veu passiva –com en llatί, català o castellà–, el 

sistema verbal del grec també disposa d'una veu mitjana, anomenada així pels 

gramàtics antics, que van considerar-la una mena de veu intermitja entre les veus 

activa i passiva, la segona de les quals sembla haver-se derivat en grec de la veu 

mitjana. De fet, la veu mitjana i la veu passiva es diferencien morfològicament 

tan sols en dos temps, el futur i l'aorist, els quals pertanyen respectivament al 

grup de temps anomenats primaris (present, futur i perfet) i al grup de temps 

anomenats secundaris (imperfet, aorist i plusquamperfet), que es diferencien pel 

fet de referir-se o no a accions esdevingudes o acomplertas en el passat. Així 

doncs, també se sol emprar en el plànol de la morfologia l'expressió veu 

mediopassiva per referir-se als quatre temps –present, imperfet, perfet i 

plusquamperfet– que fora de context resulten idèntics en la veu mitjana i en la 

veu passiva, però que en una frase o un text necessàriament han de considerar-se 

en una o altra d'aquestes dues veus. 

 Pel que fa la conjugació dels temps primaris en la veu mitjana, heus ací 

les desinències o terminacions –sobre fons gris i al costat de les pròpies de la veu 

activa– per al present i el futur en l'indicatiu, l'infinitiu i el participi, i per al 

present en l'imperatiu (el futur no existeix en aquest mode):
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   present d'indicatiu  futur d'indicatiu  participi present  participi futur 

 1a sg 

2a sg 

3a sg 

1a pl 

2a pl 

3a pl 

 

...-ω 

...-εηο 

...-εη 

...-ν-κελ 

...-ε-ηε 

...-νπζη 

...-o-καη 

...ῃ / εη        
2
 

...-ε-ηαη 

...-ό-κεζα 

...-ε-ζζε 

...ν-ληαη 

 

...-ζ-ω 

...-ζ-εηο 

...-ζ-εη 

...-ζ-ν-κελ 

...-ζ-ε-ηε 

...-ζ-νπζη 

...-ζ-o-καη 

...-ζ-ῃ / εη    
2
 

...-ζ-ε-ηαη 

...-ζ-ό-κεζα 

...-ζ-ε-ζζε 

...-ζ-ν-ληαη 

 

...-ωλ 

    ...-νληνο 

...-νπζα 

    ...-νύζεο 

...-νλ 

    ...-νληνο 

...-ό-κελνο 

    ...-ν-κέλνπ 

...-ν-κέλε 

    ...-ν-κέλεο 

...-ό-κελνλ 

    ...-ν-κέλνπ 

 

...-ζ-ωλ 

    ...-ζ-νληνο 

... -ζ-νπζα 

    ...-ζ-νύζεο 

... -ζ-νλ 

    ...-ζ-νληνο 

...-ζ-ό-κελνο 

    ...-ζ-ν-κέλνπ 

...-ζ-ν-κέλε 

    ...-ζ-ν-κέλεο 

...-ζ-ό-κελνλ 

    ...-ζ-ν-κέλνπ 

 

    infinitiu present  infinitiu futur    imperatiu present  

    ...-εηλ ...-ε-ζζαη  ...-ζ-ε-ηλ ...-ζ-ε-ζζαη   2a sg 

3a sg 

2a pl 

3a pl 

...-ε-Ø 

...-έ-ηω 

...-ε-ηε 

...-ό-ληωλ 

...-νπ           
3
 

...-έ-ζζω 

...-ε-ζζε 

...-έ-ζζωλ 

 

        < ...-ε-ελ       < ...-ζ-ε-ελ     

2/3
 Les terminacions  ...-ῃ  o  ...εη  i ...νπ  procedeixen de la contracció de vocals que es produeix en caure la -ζ- 

de les desinències -ζαη i -ζν:  ...ῃ  /  ...εη  <  ...-ε-ζαη  ,   ...oπ  <  ...-ε-ζo 

 

  

 



 

1  
Les terminacions de la veu mitjana són les mateixes per als verbs en  ω i per als verbs en κη o verbs atemàtics (dels quals s'ha vist el present d'indicatiu),   

 però en aquests verbs 

  - les terminacions s'uneixen a l'arrel del verb sense l'afegiment al mig de la vocal temàtica ν / ε (per això aquests verbs es diuen atemàtics) 

  - no es produeix cap transformació fonètica en la 2a persona singular 

 

   verb ιύω en veu activa verb ιύω en veu mitjana   verb δίδωκη en veu activa verb δίδωκη en veu mitjana   

 1a sg 

2a sg 

3a sg 

1a pl 

2a pl 

3a pl 

 

ιύω 

ιύεηο 

ιύεη 

ιύνκελ 

ιύεηε 

ιύνπζη 

= ιύ-ω 

= ιύ-εηο 

= ιύ-εη 

= ιύ-ν-κελ 

= ιύ-ε-ηε 

= ιύ-νπζη 

ιύoκαη 

ιύῃ / ιύεη    
2
 

ιύεηαη 

ιπόκεζα 

ιύεζζε 

ιύνληαη 

= ιύ-o-καη 

< ιύ-ε-ζαη   
2
 

= ιύ-ε-ηαη 

= ιπ-ό-κεζα 

= ιύ-ε-ζζε 

= ιύ-ν-ληαη 

  

δί-δω-κη 

δί-δω-ο 

δί-δω-ζη(λ) 

δί-δν-κελ 

δί-δν-ηε 

δη-δό-αζη 

< δί-δo-κη 

< δί-δo-ο 

< δί-δo-ζη(λ) 

= δί-δν-κελ 

= δί-δν-ηε 

= δη-δό-αζη 

δίδνκαη 

δίδνζαη 

δίδνηαη 

δηδόκεζα 

δίδνζζε 

δίδνληαη 

= δί-δν-καη 

= δί-δν-ζαη 

= δί-δν-ηαη 

= δη-δό-κεζα 

= δί-δν-ζζε 

= δί-δν-ληαη 

  

 

 Per als verbs muts, contractes i líquids es produeixen en la veu mitjana les mateixes transformacions fonètiques que en la veu activa,  

 les quals ja s'han vist i es resumeixen el quadre de la pàgina següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Present      (Exemples: 3a sg en ACT / MITJ) Futur        (Exemples: 3a sg en ACT / MITJ) 

 

 

Verbs muts, 

d'arrel acabada en consonant 

muda o oclusiva: 

  labial β  π  θ  i tb  πη 

  dental δ  η  ζ  i tb  δ 

  gutural γ  θ  χ  i tb  ηη/ζζ 

Cap transformació 

Fusíó de   

labial + ζ = ψ 

Elisió de  

dental + ζ > ζ 

Fusíó de   

labial + ζ = μ 

βιέπεη 

= βιέπ-εη 

βιέπεηαη 

= βιέπ-ε-ηαη 

πείζεη 

= πείζ-εη 

πείζεηαη 

= πεηζ-ε-ηαη 

ἄγεη 

= ἄγ-εη 

ἄγεηαη 

= ἄγ-ε-ηαη 

βιέψεη 

< βιέπ-ζ-εη 

βιέψεηαη 

< βιέπ-ζ-ε-ηαη 

πείζεη 

< πείζ-ζ-εη 

πείζεηαη 

< πεηζ-ζ-ε-ηαη 

ἄμεη 

< ἄγ-ζ-εη 

ἄμεηαη 

< ἄγ-ζ-ε-ηαη 

 

 

Verbs contractes, 

els d'arrel acabada en vocal 

  α 

  ε 

  ν 

 

Contraccions vocáliques: Allargament de la vocal davant ζ:  

α+ω  > ω 

α+εη > ᾳ 

α+ν  > ω 

α+ε  > α 

α+νυ > ω 

ε+ω  > ω 

ε+εη > εη 

ε+ν  > νυ 

ε+ε  > εη 

ε+νυ > νυ 

ν+ω  > ω 

ν+εη > νη 

ν+ν  > νυ 

ν+ε  > νυ 

ν+νυ > νυ 

 

...εζ... 

 < ...α+ζ... 

 

...εζ... 

 < ...ε+ζ... 

 

...ωζ... 

 < ...ν+ζ... 

ηηκᾷ 

< ηηκά-εη 

ηηκᾶηαη 

< ηηκά-ε-ηαη 

θνβεῖ 

< θνβέ-εη 

θνβεῖηαη 

< θνβέ-ε-ηαη 

δεζκνῖ 

< δεζκό-εη 

δεζκνῦηαη 

< δεζκν-ε-ηαη 

ηηκήζεη 

< ηηκά-ζ-εη 

ηηκήζεηαη 

< ηηκά-ζ-ε-ηαη 

θνβήζεη 

< θνβέ-ζ-εη 

θνβήζεηαη 

< θνβέ-ζ-ε-ηαη 

δειώζεη 

< δειό-ζ-εη 

δειώζεηαη 

< δειό-ζ-ε-ηαη 

 

 Verbs líquids, 

d'arrel acabada en consonant 

líquida:  ι 

  ξ 

o nasal: κ 

  λ 

Tema de present diferent al de futur: Tema de futur diferent al de present: 

  ...ιι- 

  ...αηξ- 

  ...εηξ- 

  ...κ-λ- 

  ...αηλ- 

  ...εηλ- 

  ἀγγέιι-εη 

    χαίξ-εη 

   θζείξ-εη 

   ηέκ-λ-εη 

    θαίλ-εη 

    ηείλ-εη 

  ἀγγέιι-ε-ηαη 

    χαίξ-ε-ηαη 

   θζείξ-ε-ηαη 

   ηέκ-λ-ε-ηαη 

    θαίλ-ε-ηαη 

    ηείλ-ε-ηαη 

  ...ι- 

  ...αξ- 

  ...εξ- 

  ...κ- 

  ...αλ- 

  ...ελ- 

  ἀγγει-εῖ 

    χαξ-εῖ 

   θζεξ-εῖ 

    ηεκ-εῖ 

    θαλ-εῖ 

    ηελ-εῖ 

  ἀγγει-εῖηαη 

    χαξ-εῖηαη 

   θζεξ-εῖηαη 

    ηεκ-εῖηαη 

    θαλ-εῖηαη 

    ηελ-εῖηαη 

     I terminacions de futur com les del present d'un 

verb contracte d'arrel en ...ε- (en IND, INF, 

PART)) 

 



 

 

 

 Quant a l'ús de la veu mitjana, aquesta no planteja en principi una 

diferència real de significat amb la veu activa, però sí una diferència de matís 

pel que fa a la relació del subjecte amb el verb (2) (3),  o pel que fa a l'actitud 

del subjecte respecte de l'acció que acompleix (1), i que sovint no es pot reflectir 

en una tradució literal (4). 

 

 No obstant, també hi ha verbs que només existeixen en veu mitjana, de 

manera que no és posible cap diferència de matís (A), i verbs que ofereixen una 

barreja de veus i que tenen sempre el significat propi de la veu activa sense cap 

altre matís (B). 

 

 En qualsevol cas, per als verbs que sí tenen veu activa i veu mitjana (a 

més de veu passiva), hom pot distingir tres modalitats de la veu mitjana: 

indirecta, directa i dinàmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



VEU MITJANA INDIRECTA 

El subjecte fa alguna cosa per a ell mateix o en el seu interès o benefici, 

però l'acció del verb no recau directament sobre el subjecte (1). 

 Aquest valor de la veu mitjana comporta que un mateix verb, segons estigui en 

veu activa o en veu mitjana, s'hagi de traduir amb significats diferents o 

complementaris. * 

 

 ACTiva 

 Ὀ παῖο νἴθνζελ ἄξηζηνλ θέξεη. 

  El nen porta l'esmorzar de casa seva. 

 Ἡ δέζπνηλα ρηηῶλα πνηεῖ. 

  La senyora fa una túnica. 

 MITJana 

(1) Ὀ παῖο νἴθνζελ ἄξηζηνλ θέξεηαη. 

  El  nen es porta l'esmorzar de casa seva. 

(1) Ἡ δέζπνηλα ρηηῶλα πνηεῖηαη. 

  La senyora es fa una túnica. 

 

* πνξίδεη procura  πνξίδεηαη es procura 

 αἱξεῖ cull, agafa, pren  αἱξεῖηαη escull 

 θπιάηηεη guarda, vigila  θπιάηηεηαη està en guàrdia, està vigilant 

 ἅπηεη ataca  ἅπηεηαη pren 

 ἀκύλεη defensa, protegeix  ἀκύλεηαη castiga, es venja 

 ἄξρεη comença (és el 1r a fer alguna cosa) ἄξρεηαη comença (dóna inici a una acció) 

 παύεη fa cessar una acció  παύεηαη cessa en una acció 

 πείζεη persuadeix, convenç  πείζεηαη obeeix , es deixa persuadir 

 γξάθεη λόκνλ : proposa una llei  γξάθεηαη γξαθήλ : fa una denúncia pública 

 πέκπεη envia  πέκπεηαη envia a buscar 

 ἀπνδίδωζη(λ) lliura, retorna  ἀπνδίδνηαη ven , traiciona 

 δαλείδεη dóna en prèstec, presta  δαλείδεηαη pren en prèstec 

 κηζζνῖ dóna en lloguer, lloga  κηζζνῦηαη pren en lloguer 

 δηθάδεη emet un judici  δηθάδεηαη se sotmet a un judici 

 ρξᾷ emet una resposta oracular  ρξᾶηαη demana una resposta oracular 

 γακεῖ es casa (un home)  γακεῖηαη es casa (una dona) 

 



 

VEU MITJANA DIRECTA 

El subjecte fa alguna cosa per a ell mateix o en el seu interès o benefici, 

i l'acció del verb recau directament sobre el subjecte mateix (2) o sobre una part 

d'ell (3). 

 

  

Aquest valor de la veu mitjana es dóna en un nombe reduït de verbs. ** 

 

 

 ACTiva 

 Ὁ παῖο ινύεη ηὰλ θύλα. 

  El nen renta el gos. 

 MITJana 

(2) Ὁ παῖο ινύεηαη. 

  El nen es renta. 

(3) Ὁ παῖο ινύεηαη ηὰο ρεῖξαο. 

  El nen es renta les mans. 

 

** ινύεη renta  ινύεηαη es renta 

 ρξίεη unta, ungeix  ρξίεηαη s'unta, s'ungeix 

 ἐλδύεη vesteix  ἐλδύεηαη es vesteix 

 θαίλεη mostra  θαίλεηαη es mostra, apareix 

 ηέξπεη torna, dirigeix  ηέξπεηαη es torna, es dirigeix cap a 

 

 A efectes pràctics, es pot dir que la veu mitjana del grec es correspon amb l'ús reflexiu del verb en català o en castellà, com sembla derivarse de l'exemple del nen 

 que ινύεηαη / es renta, però el cas és que el sentit netament reflexiu s'expressa en grec de la mateixa manera que en català i castellà, amb el verb en veu activa i un 

 pronom reflexiu: Ὁ παῖο ινύεη ἑαπηόλ = El nen es rentae (ell mateix) / El niño se lava (a sí mismo. D'altra banda, també pot trobar-se la combinació verb en veu 

 mitjana i pronom reflexiu: Ὁ παῖο ινύεηαη ἑαπηόλ = El nen es renta / El niño se lava). 

  

 

 

 

 



 

VEU MITJANA DINÀMICA 

El subjecte fa alguna cosa amb una implicació particular en el desenvolupament 

de l'acció (és a dir, participa en l'acció d'una manera dinàmica),  

i contribueix d'una manera especial a la realització del procès verbal pel seu 

propi interès (4) o amb el seus propis recursos o facultats. 

 

  

Per exemple, πνιηηεύεηλ (ACT) significa ser ciutadà, però πνιηηεύεζζαη (MITJ) 

significa ser ciutadà 'implicat', és a dir, exercir com a tal participant en els 

òrgans polítics de la ciutat. *** 

 ACTiva 

 Ὁ ἱεξεὺο ζύεη ηνῖο ζενῖο. 

  El sacerdot fa un sacrifici als déus. 

  (Perquè li ho han encomanat.) 

 

 MITJana 

(4) Ὁ ἱεξεὺο ζύεηαη ηνῖο ζενῖο. 

  El sacerdot fa un sacrifici als déus. 

  (Per iniciativa pròpia i per un interès propi en aquest sacrifici.) 

 

*** πνιηηεύεη es (un) ciutadà  πνιηηεύεηαη exerceix com ciutadà 

 ζθνπεῖ observa  ζθνπεῖηαη observa amb atenció, examina 

 ιύεη redimeix, rescata  ιύεηαη redimeix, rescata - amb diners propis 

 πνιεκὸλ πνηεῖ 

= bellum movet 

promou, provoca una guerra  πνιεκὸλ πνηεῖηαη 

= bellum gerit 

fa, du a terme la guerra 

 

 

VEU MITJANA AMB VALOR RECÍPROC 

La veu mitjana pot tenir també un valor recíproc, però aquest valor, que no pot 

considerar-se propi de la veu mitjana, deriva del context, en el qual el subjecte 

necessàriament ha de ser plural, gramaticalment (5) o bé pel sentit (6). 

  

(5) Οἱ παῖδεο ἀγνλίδνληαη. 

  Els nens lluiten (entre ells). 

(6) Ἀλὴξ ἀλδξὶ δηαιέγνληαη. 

  Dialoguen d'home  home. 

 Παῖο παηδὶ δηαιέγνληαη. 

  Dialoguen de nen a nen. 

 



 

A Verbs 'mitjans', o deponents, o media tantum 

Hi ha molts verbs, anomenats per això 'mitjans', que només existeixen en veu mitjana (o dit d'una altra manera, que mai no apareixen amb les termiancions de la 

veu activa), de manera que són equiparables als verbs deponents del llatí (dels quals se sol dir que tenen forma passiva i significació activa), tot i que sembla millor 

dessignar-los com media tantum (és a dir, verbs 'en veu mitjana tan sols'). Es tracta de verbs amb un significat que per ell mateix ja suposa una implicació 

específica del subjecte en el desenvolupament de l'acció verbal (la qual cosa constituiex el sentit de la veu mitjana en els verbs que sí disposen de l'opsició veu 

activa / veu mitjana). Entre els més comuns hi ha els següents (més o menys agrupats pel seu significat): 

 

 

 
Funcions del cap Moviment  Posició Percepció Funciones naturals dels cos 

 βνύινκαη voler ἔξρνκαη venir θάζεκαη estar segut αἰζζάλνκαη adonαr-se πηάξλπκαη esternudar 

 αἴδνκαη avergonyir-se ἕπνκαη seguir θεῖκαη jaure ζεῶκαη contemplar πέξδνκαη fer un pet 

 κέκθνκαη criticar ἀθηθλνῦκαη arribar γίγλνκαη esdevenir ἀθξνῶκαη escoltar ἐξεύγνκαη rotar 

 ἡγνῦκαη pensar ἄιινκαη saltar   δέξθνκαη mirar fixament (com una serp) 

 εὔρνκαη suplicar πέηνκαη volar       

 ιίζζνκαη pregar λένκαη tornar       

 ἄγακαη meravellar-se         

 ἥδνκαη gaudir         

 ἔξακαη estar enamorat        

 ζθέπηνκαη considerar         

 ὀδύξνκαη lamentar-se         

 ζέβνκαη respectar         

 καίλνκαη embogir         

 γάλπκαη estar content         

 ιηιαίνκαη desitjar         

 ππλζάλνκαη informar-se         

 νἴνκαη creure         



 

B Verbs amb barreja de veus  

 Alguns verbs no tenen futur actiu, sinó un futur mitjà amb significació activa: 

 

 ἀθνύω escoltar ἀθνύζνκαη        

 ᾄδω cantar ᾄζνκαη        

 βνάω -ῶ cridar βνήζνκαη        

 ζηγάω ῶ callar ζηγήζνκαη        

 ζπνπδάδω apressar-se ζπνπδάζνκαη        

 ηξώγω devorar ηξώμνκαη        

 


