
  
 Grec PAU - Gramàtica:  

 - Les oracions subordinades adverbials (o circumstancials) temporals 

 

 

Les oracions subordinades circumstancials (o adverbials) temporals 

són les oracions subordinades que expressen la circumstància de temps en què té lloc l'acció de l'oració principal, 

a la qual s'uneixen per mitjà de les següents  

 

  - conjuncions    (algunes de les quals poden ser també preposicions o adverbis, 

o poden introduir altres tipus d’oracions subordinades,  

o poden tenir diferents sentits i traducions possibles) 

 

 i  - locucions conjuntives  (formades per una preposició i una forma del pronom relatiu) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

  ὅηε 

 

 

 

  λίθα 

 

 

  ἐπεί 

 

  ἐπεηδή 

 

  ὡο 

 

 

  ἐπεὶ πξῶηνλ 

  ἐπεί ηάρηζηα 

  ἐπεηδὴ πξῶηνλ 

  ἐπεηδὴ ηάρηζηα 

  ὡο ηάρηζηα 

  

 

 

  ἀθ’ νὗ 

 

  ἐμ νὗ 

   

  ἕζηε 

 

  κέρξη / κέρξη 

νὗ 

 

  ἄρξη / ἄρξη νὗ 

 

  εἰο ὅ 

  

  

  

  

  

  

 

ἐλ ᾧ 

       
πξίλ ἕσο 

        

 
  quan 

  [simultaneitat] 

  quan 

  [anterioritat] 
  tan aviat com 

 
  des que abans fins mentre 

         

 

 
  ὁπνηε   

 
    

 

 
  sempre que   

 
    

 

 

 

 

 

 

 

D’aquestes conjuncions i locucions conjuntives, les més comunes són les següents: 



 

ὅηε  i  λίθα 

 

Ὅηε i λίθα només poden ser conjuncions, 

i només poden introduir oracions subordinades circumstancials temporals, 

amb el significat de quan. 

 

 

   Ὅηε ἐγὼ νἴθνη ἦλ, ζὺ ἐλ ηῇ ἀγνξᾷ ἦζζα. 

Quan jo era a casa, tu estaves en l’àgora.   

 

   Ὅηε δ’ αὕηε  κάρε ἐγέλεην, ὁ ζηξαηεγὸο ἐλ πόιεη ἔηπρελ ὦλ. 

Quan aquesta batalla va tenir lloc, resulta que el general estava a la ciutat. 

 

   Ὅηε ηαῦηα ἦλ, ζρεδὸλ κέζαη ἦζαλ λύθηεο. 

Quan va passar això, era a l’entorn de la mitja nit 

 

   Ἡλίθα δ’ ἦλ ἀκθὶ κέζαο λύθηαο, ὁ ζηξαηεγὸο ἀθίθεην. 

Quan era a l’entorn de la mitja nit, el general va arribar. 

 

 

 



 

ὡο  

 

A més de ser una conjunció, 

ὡο també pot ser preposició d’acusatiu,  

i aleshores implica moviment cap a  

i té com a règim sempre un sintagma nominal que designa una persona. 

 

Com a conjunció  

ὡο pot introduir, 

-  a més d’ oracions subordinadades circumstancials temporals, 

   amb el significat de quan,  

-  també oracions subordinades completives, 

   amb el significat de que, 

-  i oracions subordinadades circumstancials causals, 

   amb el significat de perquè / com que. 

 

 

  

SPrep 

 

Ὁ ζηξαηεγὸο ὡο βαζηιέα ἦιζελ. 

El general va anar davant el rei. / a presència del rei. / a veure el rei. 

 

  

OR SUB COMPL 

 

Λέγνπζη ὡο Σσθξάηεο ζσθξόλσο ιέγεη. 

Diuen que Sòcrates parla assenyadament. 

 

  

OR SUB CIRC Causal 

 

Οἱ Ἀζελαῖνη, ὡο  λόζνο ἐπέθεηην ἅκα θαὶ ὁ πόιεκνο, ιινίσλην ηὰο γλώκαο. 

Els atenesos, com que la malaltia el constrenyia, canviaven les seves intencions. 

 

  

OR SUB CIRC Temporal 

 

Ὡο δὲ ἔγλσ ην πξᾶγκα, ἀπῆιζε. 

Quan va conèixer l’assumpte, va marxar. 

 

 



 

ἐπεί  i  ἐπεηδή (< ἐπεί + δή), 

 

πεί i ἐπεηδή només poden ser conjuncions 

i poden introduir, 

-  a més d’ oracions subordinadades circumstancials temporals, 

   amb el significat de quan,  

-  també oracions subordinadades circumstancials causals, 

   amb el significat de perquè / com que. 

 

 

  

OR SUB CIRC Causal 

 

πεὶ ηνῖο λόκνηο ἐπείζεην, Σσθξάηεο νθ ἔθπγε. 

Com que respectava les lleis, Sòcrates no va fugir. 

 

  

OR SUB CIRC Temporal 

 

πεὶ ἀθηθόκεζα, ἐζηξαηνπεδεπζάκεζα. 

Quan vam arribar, vam acampar. 

Quan haguérem arribat, vam acampar. 

 

 

  “ πεὶ δ’ εἰο ηὴλ Ἀζίαλ ἀθίθνλην, ζπλήγαγε ζηξαηηώηαο. 

Quan van arribar a Àsia, van aplegar soldats. 

Quan hagueren arribat a Àsia, van aplegar soldats. 

 

 

  “ πεηδὴ νἱ ζηξαηεγνί ηνῦην εἶπνλ, νἱ πνιῖηαη ἀπῆιζνλ. 

Quan els generals van dir això, els ciutadans van marxar. 

Quan els generals hagueren dit això, els ciutadans van marxar. 

 

 

 

 



Diferència de sentit entre  ὅηε / λῖθα  i  ὡο / ἐπεί / ἐπεηδή 

 

Pel que fa al sentit d’aquestes cinc  conjuncions, ὅηε, ληθα, ὡο, ἐπεί i ἐπεηδή, que es poden traduir totes cinc amb el 

terme quan, cal distingir entre, d’una banda, les dues primeres, i, d’altra banda, les tres últimes: ὅηε i  ληθα impliquen 

que hi ha simultaneïtat entre allò que expressa l’oració subordinada i allò que expressa l’oració principal, mentre que 

ὡο, ἐπεί i ἐπεηδή impliquen que hi ha anterioritat d’allò que expressa l’oració subordinada respecte d’allò que  expressa 

l’oració principal. 

 

Així, en la frase 

Ὅηε ἐγὼ νἴθνη ἦλ, ζὺ ἐλ ηῇ ἀγνξᾷ ἦζζα. 

Quan jo era a casa, tu estaves en l’àgora. 

s’entén que el fet d’estar jo a casa i el fet d’estar tu a l’àgora s’esdevenen al mateix temps, 

 

mentre que en la frase 

πεηδὴ νἱ ζηξαηεγνί ηνῦην εἶπνλ, νἱ πνιῖηαη ἀπῆιζνλ. 

Quan els generals van dir això, els ciutadans van marxar. 

cal entendre que el fet d’haver dit això els generals és anterior al fet de marxar els ciutadans, 

 

A més d’això, pot entrendre’s en aquesta frase que el primer fet, l’anterior en el temps,  és la causa del segon fet, el 

posterior (potser si els generals no haguessin dit allò els ciutadans no haurien marxat). 

 

Aquesta relació de temps i de causalitat entre un fet anterior i un fet conseqüent resulta més o menys clara segons quin 

sigui el significat d’allὸ que es diu en l’oració subordinada i en l’oració principal, i acostuma a donar-se sobretot amb 

les conjuncions ἐπεί i ἐπεηδή, que resulten equiparables per tant al cum històric del llatí, i que com aquest es troben 

sovint al començament de la frase. 

 

Així, en la frase anterior sembla millor traduir la conjunció ἐπεηδή amb el term quan, i considerar la seva oració com 

una subordinada temporal,  

 

mentre que en aquesta altra frase 

πεηδὴ  εἶδε  ηὰο  ηῶλ  πνιεκίσλ  λαῦο,  νθ  ἐθεῖ  ἔκεηλελ,  ἀιιὰ  ἐμέπιεπζε. 

Com que va veure les naus deles enemics, ja no es va quedar allí, sinó que va salpar. 

sembla millor traduir la conjunció ἐπεηδή amb l’expressió com que , i considerar la seva oració com una 

subordinada causal. 

 

Val a dir, doncs, que les conjuncions ἐπεί i ἐπεηδή (i també ὡο quan no introdueix una oració subordinada completiva) 

tenen al mateix temps un valor temporal i causal, però com que en català hom no disposa de cap terme equiparable 

s’ha de decidir en cada ocasió si traduir la frase encapçalada per una d’aquestes conjuncions com una oració temporal 

o com una oració causal. 

 

ὡο / ἐπεί / ἐπεηδή +  πξῶηνλ / ηάρηζηα 



 

Les conjuncions ὡο, ἐπεί i ἐπεηδή també poden trobar-se en combinació amb els termes πξῶηνλ i ηάρηζηα 

(respectivament l’acusatiu neutre singular i plural, i amb valor d’adverbi, de l’adjectiu πξῶηνλ, -ε, -νλ primer, i de 

l’adjectiu ηάρηζηνο, -ε, -νλ, el superlatiu de ηαρύο, -εία, -ύ  ràpid), expressions aquestes que sempre tenen el significat 

de tan aviat com: 

 

ὡο ηάρηζηα 

ἐπεὶ πξῶηνλ 

ἐπεί ηάρηζηα 

ἐπεηδὴ πξῶηνλ 

ἐπεηδὴ ηάρηζηα 

 

   Ὡο ηάρηζηα ηὴλ ἐπηζηνιὴλ ἐδεμάκελ, ἔγλσλ ηὸλ δόινλ. 

Tan aviat com vaig rebre carta, vaig conèixer l’engany. 

 

   πεὶ ηάρηζηα ζῖηνλ παξέρσ, νἱ παῖδεο ἐζζίνπζηλ. 

Tan aviat com preparo menjar, els nens el mengen. 

 

   Τνὺο δὲ ηξηάθνληα ηπξάλλνπο εἶινλ ἐπεὶ ηάρηζηα ηὰ καθξὰ ηείρε θαζεῖινλ. 

Van escollir els Trenta tirans tan aviat com van destruir els Murs Llargs. 

 

 

 

 



  

ἐμ  νὗ   

 

Formada per la preposició de genitiu ἐθ (que adopta la forma  ἐμ davant esperit aspre o so oclusiu gutural aspirat) i la 

forma de genitiu singular νὗ del pronom relatiu, i amb el significat de des de, ἐμ  νὗ és una locució conjuntiva que 

podria haver derivat de l’expressió ἐμ ρξόλνπ ᾧ, és a dir, des del temps (o des del moment) en què, la qual hauria 

perdut el substantiu ρξόλνπ i hauria vist atret el pronom relatiu ᾧ  al cas genitiu νὗ exigit per la preposició. 

 

 

   μ νὗ ηαύηελ ηὴλ βίβινλ ἐθηεζάκελ, ζνθώηεξνο γέγνλα. 

Des que vaig adquirir aquest llibre, m’he fet més savi. 

 

   Τνὺο δὲ μέλνπο, ἐμ νὗ ὅ Σίληο ἀπέζαλε , νδεὶο ἔηη ἀδηθεῖ. 

Ningú ja ultratja els estrangers, des que Sinis va morir. 

 

 

ἐλ ᾧ  

 

λ ᾧ té el significat de mentre i és també una locució conjuntiva –formada per la preposició d’ablatiu ἐλ i per la forma 

de datiu singular ᾧ del pronom relatiu– que podria haver derivat de l’expressió ἐλ ρξόλῳ ᾧ, és a dir, en el temps (o en 

el moment) en què, la qual hauria perdut el substantiu ρξόλῳ. 

 

  

   λ ᾧ κεῖο ἐθαζεύδεηε, ὁ δεζπόηεο ἀθίθεην. 

Mentre vosaltres dormíeu, va arribar l’amo.  

 

   λ ᾧ ὡπιίδνλην, ἧθνλ νἱ ζθνπνί.  

Mentre s’estaven armant, van arribar els supervisors. 

 



 

κέρξη  i  κέρξη νὗ  

 

A més de ser una conjunció 

κέρξη també pot ser  

-  un adverbi,  

   sempre en combinació amb un altre adverbi o amb un sintagma preposicional, 

   i amb el significat de fins 

-  una preposició de genitiu, 

   també amb el significat de fins 

 

Com a preposició κέρξη forma part de la locució conjuntiva κέρξη νὗ, que –de manera similar a com passa amb la 

locució conjuntiva ἐμ νὗ–  hauria derivat de l’expressió κέρξη ρξόλνπ ᾧ, és a dir, fins al temps (o fins al moment) en 

què, la qual hauria perdut el substantiu ρξόλνπ i hauria vist atret el pronom relatiu ᾧ  al cas genitiu νὗ exigit per la 

preposició. 

 

Tant κέρξη com κέρξη νὗ, com a conjunció i locució conjuntiva respectivament,  

només poden introduir oracions subordinades cirumstancials temporals,  

- amb el significat de fins  

- menys sovint, també amb el significat de mentre,  

dos valors aquests entre els quals s’ha d’escollir atenent a la relació de significat que hi hagi entre els 

altres elements de la frase. 

 

  

SAdv 

 

κέρξη δεῦξν ηνῦ ιόγνπ 

fins a aquesta part del relat  < fins aquí del relat 

 

  “ Ληβύεο ἦξρνλ κέρξη πξὸο Αἴγππηνλ. 

Manaven sobre Líbia fins a Egipte. 

 

 SPrep κέρξη ηνῦ γόλαηνο  

fins al genoll 

 

  “ κέρξη ηνύηνπ  

fins a aquest [moment] 

 

  “ πνξεπόκεζα κέρξη ηῶλ νξῶλ. 

Vam avançar fins a les muntanyes. 

 

  “ πνξεπόκεζα κέρξη λπθηόο. 

Vam avançar fins a la nit. 



 

  

OR SUB CIRC Temporal 

 

Ταῦηα ἐπνίνπλ κέρξη ζθόηνο ἐγέλεην.  

Van estar fent aquestes coses fins que es féu fosc. 

< Feien aquestes coses 

 

   “ θεῖ ἔκεηλε κέρξη νὗ ὁ ζηξαηεγὸο ἀθίθεην. 

Va romandre allà fins que el general va arribar. 

 

   “ κάρνλην κέρξη νἱ Ἀζελαῖνη ἀπέπιεπζαλ. 

Van lluitar fins que els atenesos van fer-se a la mar. 

< Van estar lluitant < Lluitaven 

 

  “ Μέρξη ἀπὸ ηνῦ ἴζνπ γνῦλην, πξνζύκσο εἱπόκεζα. 

Mentre manaven en igualtat de condicions, vam continuar de bon grat. 

 

 



 

ἕσο  

 

A més de ser una conjunció,  

ἕσο també pot ser  

-  un adverbi    amb el significat de durant un temps 

-  una preposició de genitiu    amb el significat de fins 

 

Com a conjunció,  

pot tenir el significat  

-  o bé de  mentre   si va seguida d’un verb en imperfet (aspecte duratiu) 

-  o bé de  fins  si va seguida d’un verb en aorist (aspecte puntual), 

com a regla general. 

 

 

   Ἕσο ζὺ ἐλ ηῇ Σπάξηῃ ἦζζα, ἐγὼ ηὴλ νἰθίαλ ᾠθνδόκεζα. 

Mentre tu estaves en Esparta, jo vaig construir la casa. 

 

   Ἕσο κεῖο ἐθαζεύδεηε, κεῖο ἐπνλνῦκελ. 

Mentre vosaltres dormíeu, nosaltres treballàvem. / estàvem treballant. 

 

   θάζεπδνλ ἕσο ηὴλ βνὴλ ἤθνπζα. 

Vaig domir fins que vag sentir el crit. 

< Dormia 

 

   Ὁ δνῦινο ἔθακλελ ἕσο ὁ δεζπόηεο αηὸλ νἴθαδε εἰζεθάιεζελ. 

L’esclau va treballar fins que l’amo el va cridar a casa. 

< L’esclau va estar treballant < L’esclau treballava 

 

   Ὁ ζηξαγεγὸο πεξηέκελελ ἕσο νἱ θύγαδεο ἐπνίεζαλ ηὴλ ζπζίαλ. 

El general va esperar  fins que els exiliats van fer el sacrifici. 

< El general va estar esperant < esperava 

 

 

 



 

πξίλ  

 

A més de ser una conjunció,  

πξίλ també pot ser  

- un adverbi     amb el significat de abans 

- una preposició de genitiu (més rarament)  amb el significat també de abans 

 

Com a conjunció,  

πξίλ pot anar seguida  

 - d’infinitiu,     i aleshores s’ha de traduir invariablement amb el significta de abans,  

o  - d’un verb en forma personal,   i aleshores es pot traduir indistintament  

       o bé també com abans  

       o bé com fins  

         si bé aquesta segona possibilitat  

         constitueix tan sols un segon pas  

         a partir de la traducció amb el terme abans 

 

  

SPrep 

adv / APOS a ρξόλῳ 

 

ἐλ ηῷ πξὶλ ρξόλῳ 

anteriorment  < en el temps d’abans 

 

 SN : adv substantivat  

        per l’art en acc sg n 

ηὸ πξίλ 

en un altre temps  < allò d’abans 

 

 SPrep : prep + gen πξίλ θαόπο 

abans de l’alba 

 

  

O SUB CIRC Temporal 

 amb el verb  

 en forma personal 

 

λζάδε ᾤθνπλ πξὶλ πξὸο ηὴλ Λαθεδαηκνλίαλ κεηέζηελ. 

Vaig viure aquí fins que em vaig trasllasdar a Lacedemònia.  

Vaig viure aquí abans de trasllasdar-me a Lacedemònia. 

 < Vaig estar vivint < Vivia 

 

   “ Ο ἐπαύζαλην πξὶλ ἐμεπνιηόξθεζαλ ηὸλ Ὄινπξνλ. 

No van parar fins que van prendre la ciutat. 

< No van parar abans de prendre la ciutat. 

 

 “ Ὁ ἀδειθὸο νθ ἀπῆιζε πξὶλ ἧμα. 

El [meu] germà no va marxar fins que [jo] vaig arribar. 

< El [meu] germà no va marxar abans que [jo] arribés. 



 

 “ Οθ ἔγξαςα πξὶλ ὁ δηδάζθαιόο κνη ἐθέιεπζελ. 

No vaig escriure fins que el mestre m[’ho] va manar. 

No vaig escriure abans que el mestre m[’ho] va manés. 

 

 “ Οθ ἦλ γέλνο ἀζαλάησλ πξὶλ  Ἔξσο μπλέκεημελ ἅπαληα.  

No hi hagué una raça d’immortals fins que Eros [no] va mesclar tot.  

No hi havia una raça d’immortals abans que Eros [no] mesclés tot. 

 

  

OR SUB CIRC Temporal 

 amb el verb en INF  

 

 

Ἀεὶ ινύνκαη πξὶλ θαζεύδεηλ. 

Sempre prenc un bany abans de dormir. 

 

  “ Οἱ Ἀζελαῖνη πνιῖηαη ἀεὶ ἐβνπιεύνλην πξὶλ ςεθίδεζζαη. 

Els ciutadans atenesos sempre deliberaven abans de votar. 

 

  “ Δεῖ ζέ κνη δηαιέγεζζαη πξὶλ εἰο ηὴλ ἀγνξὰλ ἐιζεῖλ. 

Cal que parlis amb mi abans que vagis a l’àgora. 

< Cal que tu parlis amb mi abans d’anar a l’àgora. 

 

  “ Πξίλ ζε ηὴλ πόιηλ θαηαιηπεῖλ, ηὰο βίβινπο ἀπνδώζσ. 

Abans que (tu) deixis la ciutat, [et] tornaré els llibres. 

Abans de deixar tu la ciutat, [et] tornaré els llibres. 

 

  “ Ἀπήιζνκελ πξὶλ ηὸλ δηδάζθαινλ ἀθηθέζζαη. 

Vam marxar abans que el mestre arribés. 

Vam marxar abans d’arribar el mestre. 

 

 “  Πξὶλ ηὸλ πόιεκνλ ἄξμαζζαη εδαίκνλεο ἦκελ. 

Abans que comencés la guerra èrem feliços. 

< Abans de començar la guerra èrem feliços. 

 

 

 

 


