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PLATÓ, SIMPOSI (189d-193d): MITE DELS TRES GÈNERES 

 

Naturalesa i objectius del document 

 
Aquest document, que conté l’anàlisi sintàctica i la traducció del mite del tres gèneres del 

Simposi de Plató,  permet usos diferents:  

1) El pots llegir com un document de consulta que en presenta la sintaxi, paràgraf rere paràgraf 

i frase rere frase, per tal d’avesar-te a identificar-hi les parataxis sindètiques i asindètiques 

(coordinacions i juxtaposicions), les hipotaxis (subordinacions), i els elements sintàctics 

específics (subjectes, verbs, atributs, complements directes, indirectes, circumstancials, etc.) 

de cadascuna de les oracions que hi apareixen. Si és aquest l´ús que en vols fer, pots situar-te 

naturalment i lògica a l’inici de l’anàlisi sintàctica.  

2) Pots emprar-lo, però, com a eina de treball a fi de progressar en el coneixement i la 

identificació conjunts dels esquemes sintàctics del grec clàssic, puix que es tracta d’un text 

original i complet, i no pas d’una selecció de frases, estructurada i ordenada per avançar pas 

a pas, esquema sintàctic rere esquema sintàctic, i de menor a major dificultat o complexitat. 

Si és aquest l´ús que en vols fer, cal que et situïs a l’inici del text grec i deixis per a més 

endavant la lectura de l’anàlisi sintàctica, amb la qual podràs autoavaluar-te sancionant així 

els teus encerts i corregint els teus errors. 

En aquest segon cas, caldria seguir un nombre –mai tancat- d’instruccions enraonades com 

ara les següents: 

a) Detectar el nombre d’oracions de cada paràgraf: oracions simples i compostes, mitjançant 

la identificació dels verbs en forma personal del text. 

b) Ser conscient, però, que hi ha frases nominals sense verb, i també oracions en què, com 

en el cas de les hipotaxis comparatives, el verb molt sovint és compartit amb l’oració 

principal justament per raó de la comparança. D’altra banda, cal no oblidar tampoc el 

que podem anomenar “economia del llenguatge”, fruit lògic de l’estalvi d’allò que, un 

cop s’ha dit –en aquest cas, el verb- no cal repetir, economia ben present, per exemple, en 

textos àgils com ara els diàlegs. 

c) Detectar igualment les formes no personals del verb, infinitius i participis, ja que la 

sintaxi tradicional grega parla d’oracions completives d’infinitiu en funció de subjecte o 

de complement directe, i d’oracions completives de participi que depenen de verbs de 

percepció física o intel·lectual. D’altra banda, cal tenir present que, quan traduïm els 

textos grecs al català o al castellà, molt sovint els participis apositius els convertim en 

oracions circumstancials (finals, causals, condicionals, etc.), i que, de vegades, fem el 

mateix amb els participis absoluts. 

d) Copsar la naturalesa de les parataxis sindètiques (coordinacions copulatives, disjuntives, 

adversatives, etc.) i de les hipotaxis (subordinacions temporals, causals, finals, etc.) 

mitjançant la identificació de les conjuncions o nexes que les introdueixen (els pronoms 

relatius, per exemple, en el cas de les hipotaxis adjectives de relatiu).  

e) Identificar les parataxis asindètiques (juxtaposicions). 
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f) Identificar el mode de cadascun dels verbs en forma personal, tot comprovant així la seva 

correspondència amb els diferents esquemes paratàctics o hipotàctics, potser ja detectats 

a partir de les conjuncions i nexes introductoris.  

g) Identificar igualment el temps i l’aspecte de les formes verbals com a requisit ineludible 

per a una bona comprensió i traducció del text. 

h) Tenir present les persones dels verbs a fi que, tot seguint les lleis de la concordança, 

puguis identificar els subjectes de les oracions; o tenir present també el cas dels participis 

per a saber a qui poden qualificar; o el cas dels infinitius si van acompanyats de l’article; 

o el cas exigit pel règim específic d‘alguns adjectius. 

i) Tenir present la naturalesa dels verbs: transitius, intransitius, reflexius, impersonals, etc. 

per a identificar correctament el seu subjecte (tota una oració, per exemple, en el cas dels 

impersonals) o els seus complements (directe, indirecte, etc., o el règim específic d’alguns 

verbs). 

j) Identificar la veu dels verbs per a pensar en els complements adients, com ara el 

complement directe, en el cas de verbs actius i transitius, o el complement agent en el cas 

dels verbs passius. 

k) Identificar, naturalment, els casos de totes les paraules declinables: substantius, pronoms, 

adjectius, per a raonar la seva funció sintàctica i, d’acord amb les lleis de la concordança,  

procedir a la detecció de sintagmes, és a dir, grups de paraules (un substantiu i el seu 

complement del nom, una preposició i el seu règim, etc.) amb una funció sintàctica 

específica (subjecte, complement directe, indirecte, circumstancial, etc.). 

l) Identificar, per tant, les preposicions i el seu règim de cas o casos específics per a poder 

formar els diferents sintagmes.  

m) No oblidar la resta de paraules indeclinables –a banda de les preposicions i conjuncions 

ja esmentades-: adverbis, interjeccions i partícules per a la identificació de la seva funció 

sintàctica. 

 

Com ja s’ha dit, comences a llegir ara un text original i complet, i no pas un seguit 

d’esquemes sintàctics ordenats de menor a major dificultat; ergo, des del primer moment hi 

trobaràs esquemes complexos que l’anàlisi sintàctica que adjuntem et revelarà, per a l’estudi i 

major coneixement dels quals és lògic i necessari que consultis els capítols corresponents dels 

diferents manuals de sintaxi. Tanmateix i pensant en l’autoavaluació, et suggerim seguir les 

pautes bàsiques següents: 

a) Prendre nota de tots els esquemes sintàctics que potser no coneixies o que consideres que 

no domines suficientment i procedir a la consulta lògica en un manual de sintaxi grega. 

b) Recordar que, a la pàgina web del Grup Electra, hi trobaràs l’apartat “Sintaxi” amb 

exemples d’esquemes sintàctics grecs extrets de diversos textos i autors, amb la lectura 

dels quals hauries de poder fixar lògicament en la teva memòria l’esquema en què ara 

has parat esment. 

c) Prendre nota de si, a mesura que avances en la lectura del text, paràgraf rere paràgraf, 

identifiques ja els esquemes en què, per desconeixement o escassa praxi, havies reparat i, 

en cas negatiu, fer de bell nou la consulta pertinent en un manual de sintaxi i llegir més 

exemples en l’apartat de sintaxi esmentat.  
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d) Agrupar en un document personal, a mesura que avances en la lectura del text, aquells 

esquemes sintàctics coincidents i ja identificats en què necessitis aprofundir i també 

memoritzar. 

e) Avaluar periòdicament els encerts i errors en la identificació dels esquemes en què ja has 

reparat, aprofundit i intentat memoritzar anteriorment, per mirar d’establir el grau 

personal de dedicació i estudi adient en cada cas i en general. 

f) Identificar, un cop llegit el text, els esquemes sintàctics que necessites dominar i practicar 

i que, tanmateix, no hi apareixen, puix que les diverses consultes dels manuals de sintaxi 

ja t’han permès de tenir molt present l’índex general de temes.  

..............................................................................................................................................................  

 

PLATÓ, SIMPOSI (189d-193d): MITE DELS TRES GÈNERES 

 

Text Grec:  

ἡ γὰρ πάλαι ἡμῶν φύσις οὐχ αὑτὴ ἦν ἥπερ νῦν, ἀλλ' ἀλλοία. πρῶτον μὲν γὰρ τρία ἦν τὰ 

γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ ὥσπερ νῦν δύο, ἄρρεν καὶ θῆλυ, ἀλλὰ καὶ τρίτον προσῆν 

κοινὸν ὂν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ νῦν ὄνομα λοιπόν, αὐτὸ δὲ ἠφάνισται. ἀνδρόγυνον γὰρ ἕν 

τότε μὲν ἦν καὶ εἶδος καὶ ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦ τε ἄρρενος καὶ θήλεος, νῦν δὲ 

οὐκ ἔστιν ἀλλ' ἢ ἐν ὀνείδει ὄνομα κείμενον. ἔπειτα ὅλον ἦν ἑκάστου τοῦ ἀνθρώπου τὸ  

εἶδος στρογγύλον, νῶτον καὶ πλευρὰς κύκλῳ ἔχον, χεῖρας δὲ τέτταρας εἶχε, καὶ σκέλη τὰ 

ἴσα ταῖς χερσίν, καὶ πρόσωπα δύ' ἐπ' αὐχένι κυκλοτερεῖ, ὅμοια πάντῃ. κεφαλὴν δ' ἐπ' 

ἀμφοτέροις τοῖς προσώποις ἐναντίοις κειμένοις μίαν, καὶ ὦτα τέτταρα, καὶ αἰδοῖα δύο, καὶ 

τἆλλα πάντα ὡς ἀπὸ τούτων ἄν τις εἰκάσειεν. ἐπορεύετο δὲ καὶ ὀρθὸν ὥσπερ νῦν, 

ὁποτέρωσε βουληθείη. καὶ ὁπότε ταχὺ ὁρμήσειεν θεῖν, ὥσπερ οἱ κυβιστῶντες καὶ εἰς ὀρθὸν 

τὰ σκέλη περιφερόμενοι κυβιστῶσι κύκλῳ, ὀκτὼ τότε οὖσι τοῖς μέλεσιν ἀπερειδόμενοι ταχὺ 

ἐφέροντο κύκλῳ. ἦν δὲ διὰ ταῦτα τρία τὰ γένη καὶ τοιαῦτα, ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου 

τὴν ἀρχὴν ἔκγονον, τὸ δὲ θῆλυ τῆς γῆς, τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον τῆς σελήνης, ὅτι καὶ ἡ 

σελήνη ἀμφοτέρων μετέχει. περιφερῆ δὲ δὴ ἦν καὶ αὐτὰ καὶ ἡ πορεία αὐτῶν διὰ τὸ τοῖς 

γονεῦσιν ὅμοια εἶναι. ἦν οὖν τὴν ἰσχὺν δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην, καὶ τὰ φρονήματα μεγάλα 

εἶχον, ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς θεοῖς, καὶ ὃ λέγει Ὅμηρος περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ Ὤτου, περὶ 

ἐκείνων λέγεται, τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν ποιεῖν, ὡς ἐπιθησομένων τοῖς 

θεοῖς. ὁ οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο ὅτι χρὴ αὐτοὺς ποιῆσαι, καὶ ἠπόρουν. οὔτε 

γὰρ ὅπως ἀποκτείναιεν εἶχον καὶ ὥσπερ τοὺς γίγαντας κεραυνώσαντες τὸ γένος 

ἀφανίσαιεν–αἱ τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς καὶ ἱερὰ τὰ παρὰ τῶν ἀνθρώπων ἠφανίζετο– οὔτε ὅπως 

ἐῷεν ἀσελγαίνειν. μόγις δὴ ὁ Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὅτι “Δοκῶ μοι,” ἔφη, “ἔχειν μηχανήν, ὡς 

ἂν εἶέν τε ἅνθρωποι καὶ παύσαιντο τῆς ἀκολασίας ἀσθενέστεροι γενόμενοι. νῦν μὲν γὰρ 

αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ δίχα ἕκαστον, καὶ ἅμα μὲν ἀσθενέστεροι ἔσονται, ἅμα δὲ 

χρησιμώτεροι ἡμῖν διὰ τὸ πλείους τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι καὶ βαδιοῦνται ὀρθοὶ ἐπὶ δυοῖν 

σκελοῖν. ἐὰν δ' ἔτι δοκῶσιν ἀσελγαίνειν καὶ μὴ 'θέλωσιν ἡσυχίαν ἄγειν, πάλιν αὖ, ἔφη, 

τεμῶ δίχα, ὥστ' ἐφ' ἑνὸς πορεύσονται σκέλους ἀσκωλιάζοντες.” ταῦτα εἰπὼν ἔτεμνε τοὺς 

ἀνθρώπους δίχα, ὥσπερ οἱ τὰ ὄα τέμνοντες καὶ μέλλοντες ταριχεύειν, ἢ ὥσπερ οἱ τὰ ᾠὰ 

ταῖς θριξίν. ὅντινα δὲ τέμοι, τὸν Ἀπόλλω ἐκέλευεν τό τε πρόσωπον μεταστρέφειν καὶ τὸ 
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τοῦ αὐχένος ἥμισυ πρὸς τὴν τομήν, ἵνα θεώμενος τὴν αὑτοῦ τμῆσιν κοσμιώτερος εἴη ὁ 

ἄνθρωπος, καὶ τἆλλα ἰᾶσθαι ἐκέλευεν. 

ὁ δὲ τό τε πρόσωπον μετέστρεφε, καὶ συνέλκων πανταχόθεν τὸ δέρμα ἐπὶ τὴν γαστέρα νῦν 

καλουμένην, ὥσπερ τὰ σύσπαστα βαλλάντια, ἕν στόμα ποιῶν ἀπέδει κατὰ μέσην τὴν 

γαστέρα, ὃ δὴ τὸν ὀμφαλὸν καλοῦσι. καὶ τὰς μὲν ἄλλας ῥυτίδας τὰς πολλὰς ἐξελέαινε καὶ 

τὰ στήθη διήρθρου, ἔχων τι τοιοῦτον ὄργανον οἷον οἱ σκυτοτόμοι περὶ τὸν καλάποδα 

λεαίνοντες τὰς τῶν σκυτῶν ῥυτίδας. ὀλίγας δὲ κατέλιπε, τὰς περὶ αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ 

τὸν ὀμφαλόν, μνημεῖον εἶναι τοῦ παλαιοῦ πάθους. ἐπειδὴ οὖν ἡ φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν 

ἕκαστον τὸ ἥμισυ τὸ αὑτοῦ συνῄει, καὶ περιβάλλοντες τὰς χεῖρας καὶ συμπλεκόμενοι 

ἀλλήλοις, ἐπιθυμοῦντες συμφῦναι, ἀπέθνῃσκον ὑπὸ λιμοῦ καὶ τῆς ἄλλης ἀργίας διὰ τὸ 

μηδὲν ἐθέλειν χωρὶς ἀλλήλων ποιεῖν. καὶ ὁπότε τι ἀποθάνοι τῶν ἡμίσεων, τὸ δὲ λειφθείη, 

τὸ λειφθὲν ἄλλο ἐζήτει καὶ συνεπλέκετο, εἴτε γυναικὸς τῆς ὅλης ἐντύχοι ἡμίσει ῍ὃ δὴ νῦν 

γυναῖκα καλοῦμεν῍ εἴτε ἀνδρός. καὶ οὕτως ἀπώλλυντο. ἐλεήσας δὲ ὁ Ζεὺς ἄλλην μηχανὴν 

πορίζεται, καὶ μετατίθησιν αὐτῶν τὰ αἰδοῖα εἰς τὸ πρόσθεν –τέως γὰρ καὶ ταῦτα ἐκτὸς 

εἶχον, καὶ ἐγέννων καὶ ἔτικτον οὐκ εἰς ἀλλήλους ἀλλ' εἰς γῆν, ὥσπερ οἱ τέττιγες– μετέθηκέ 

τε οὖν οὕτω αὐτῶν εἰς τὸ πρόσθεν καὶ διὰ τούτων τὴν γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποίησεν, διὰ 

τοῦ ἄρρενος ἐν τῷ θήλει, τῶνδε ἕνεκα, ἵνα ἐν τῇ συμπλοκῇ ἅμα μὲν εἰ ἀνὴρ γυναικὶ 

ἐντύχοι, γεννῷεν καὶ γίγνοιτο τὸ γένος, ἅμα δ' εἰ καὶ ἄρρην ἄρρενι, πλησμονὴ γοῦν 

γίγνοιτο τῆς συνουσίας καὶ διαπαύοιντο καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα τρέποιντο καὶ τοῦ ἄλλου βίου 

ἐπιμελοῖντο. ἔστι δὴ οὖν ἐκ τόσου ὁ ἔρως ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῆς 

ἀρχαίας φύσεως συναγωγεὺς καὶ ἐπιχειρῶν ποιῆσαι ἕν ἐκ δυοῖν καὶ ἰάσασθαι τὴν φύσιν 

τὴν ἀνθρωπίνην. ἕκαστος οὖν ἡμῶν ἐστιν ἀνθρώπου σύμβολον, ἅτε τετμημένος ὥσπερ αἱ 

ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο. ζητεῖ δὴ ἀεὶ τὸ αὑτοῦ ἕκαστος σύμβολον. ὅσοι μὲν οὖν τῶν ἀνδρῶν τοῦ 

κοινοῦ τμῆμά εἰσιν, ὃ δὴ τότε ἀνδρόγυνον ἐκαλεῖτο, φιλογύναικές τέ εἰσι καὶ οἱ πολλοὶ τῶν 

μοιχῶν ἐκ τούτου τοῦ γένους γεγόνασιν, καὶ ὅσαι αὖ γυναῖκες φίλανδροί τε καὶ μοιχεύτριαι 

ἐκ τούτου τοῦ γένους γίγνονται. ὅσαι δὲ τῶν γυναικῶν γυναικὸς τμῆμά εἰσιν, οὐ πάνυ 

αὗται τοῖς ἀνδράσι τὸν νοῦν προσέχουσιν, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὰς γυναῖκας τετραμμέναι 

εἰσί, καὶ αἱ ἑταιρίστριαι ἐκ τούτου τοῦ γένους γίγνονται. ὅσοι δὲ ἄρρενος τμῆμά εἰσι, τὰ 

ἄρρενα διώκουσι, καὶ τέως μὲν ἂν παῖδες ὦσιν, ἅτε τεμάχια ὄντα τοῦ ἄρρενος, φιλοῦσι τοὺς 

ἄνδρας καὶ χαίρουσι συγκατακείμενοι καὶ συμπεπλεγμένοι τοῖς ἀνδράσι, καί εἰσιν οὗτοι 

βέλτιστοι τῶν παίδων καὶ μειρακίων, ἅτε ἀνδρειότατοι ὄντες φύσει. φασὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς 

ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι· οὐ γὰρ ὑπ'  ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν ἀλλ' ὑπὸ θάρρους 

καὶ ἀνδρείας καὶ ἀρρενωπίας, τὸ ὅμοιον αὐτοῖς ἀσπαζόμενοι. μέγα δὲ τεκμήριον. καὶ γὰρ 

τελεωθέντες μόνοι ἀποβαίνουσιν εἰς τὰ πολιτικὰ ἄνδρες οἱ τοιοῦτοι. ἐπειδὰν δὲ 

ἀνδρωθῶσι, παιδεραστοῦσι καὶ πρὸς γάμους καὶ παιδοποιίας οὐ προσέχουσι τὸν νοῦν 

φύσει, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ νόμου ἀναγκάζονται· ἀλλ' ἐξαρκεῖ αὐτοῖς μετ' ἀλλήλων καταζῆν 

ἀγάμοις. πάντως μὲν οὖν ὁ τοιοῦτος παιδεραστής τε καὶ φιλεραστὴς γίγνεται, ἀεὶ τὸ 

συγγενὲς ἀσπαζόμενος. ὅταν μὲν οὖν καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ ἐντύχῃ τῷ αὑτοῦ ἡμίσει καὶ ὁ 

παιδεραστὴς καὶ ἄλλος πᾶς, τότε καὶ θαυμαστὰ ἐκπλήττονται φιλίᾳ τε καὶ οἰκειότητι καὶ 

ἔρωτι, οὐκ ἐθέλοντες ὡς ἔπος εἰπεῖν χωρίζεσθαι ἀλλήλων οὐδὲ σμικρὸν χρόνον. καὶ οἱ 

διατελοῦντες μετ' ἀλλήλων διὰ βίου οὗτοί εἰσιν, οἳ οὐδ' ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν ὅτι βούλονται σφίσι 

παρ' ἀλλήλων γίγνεσθαι. οὐδενὶ γὰρ ἂν δόξειεν τοῦτ' εἶναι ἡ τῶν ἀφροδισίων συνουσία, ὡς 

ἄρα τούτου ἕνεκα ἕτερος ἑτέρῳ χαίρει συνὼν οὕτως ἐπὶ μεγάλης σπουδῆς. ἀλλ' ἄλλο τι 
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βουλομένη ἑκατέρου ἡ ψυχὴ δήλη ἐστίν, ὃ οὐ δύναται εἰπεῖν, ἀλλὰ μαντεύεται ὃ βούλεται, 

καὶ αἰνίττεται. καὶ εἰ αὐτοῖς ἐν τῷ αὐτῷ κατακειμένοις ἐπιστὰς ὁ Ἥφαιστος, ἔχων τὰ 

ὄργανα, ἔροιτο· “Τί ἔσθ' ὃ βούλεσθε, ὦ ἄνθρωποι, ὑμῖν παρ' ἀλλήλων γενέσθαι;” καὶ εἰ 

ἀποροῦντας αὐτοὺς πάλιν ἔροιτο· “Ἆρά γε τοῦδε ἐπιθυμεῖτε, ἐν τῷ αὐτῷ γενέσθαι ὅτι 

μάλιστα ἀλλήλοις, ὥστε καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσθαι ἀλλήλων; εἰ γὰρ τούτου 

ἐπιθυμεῖτε, θέλω ὑμᾶς συντῆξαι καὶ συμφυσῆσαι εἰς τὸ αὐτό, ὥστε δύ' ὄντας ἕνα γεγονέναι 

καὶ ἕως τ' ἂν ζῆτε, ὡς ἕνα ὄντα, κοινῇ ἀμφοτέρους ζῆν, καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνητε, ἐκεῖ αὖ ἐν 

ᾍδου ἀντὶ δυοῖν ἕνα εἶναι κοινῇ τεθνεῶτε· ἀλλ' ὁρᾶτε εἰ τούτου ἐρᾶτε καὶ  ἐξαρκεῖ ὑμῖν ἂν 

τούτου τύχητε· ταῦτ' ἀκούσας ἴσμεν ὅτι οὐδ' ἂν εἷς ἐξαρνηθείη οὐδ' ἄλλο τι ἂν φανείη 

βουλόμενος, ἀλλ' ἀτεχνῶς οἴοιτ' ἂν ἀκηκοέναι τοῦτο ὃ πάλαι ἄρα ἐπεθύμει, συνελθὼν καὶ 

συντακεὶς τῷ ἐρωμένῳ ἐκ δυοῖν εἷς γενέσθαι. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἴτιον, ὅτι ἡ ἀρχαία φύσις 

ἡμῶν ἦν αὕτη καὶ ἦμεν ὅλοι. τοῦ ὅλου οὖν τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει ἔρως ὄνομα. καὶ πρὸ τοῦ, 

ὥσπερ λέγω, ἕν ἦμεν, νυνὶ δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν διῳκίσθημεν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθάπερ Ἀρκάδες 

ὑπὸ Λακεδαιμονίων. φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι ὦμεν πρὸς τοὺς θεούς, ὅπως μὴ καὶ 

αὖθις διασχισθησόμεθα, καὶ περίιμεν ἔχοντες ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς στήλαις καταγραφὴν 

ἐκτετυπωμένοι, διαπεπρισμένοι κατὰ τὰς ῥῖνας, γεγονότες ὥσπερ λίσπαι. ἀλλὰ τούτων 

ἕνεκα πάντ' ἄνδρα χρὴ ἅπαντα παρακελεύεσθαι εὐσεβεῖν περὶ θεούς, ἵνα τὰ μὲν 

ἐκφύγωμεν, τῶν δὲ τύχωμεν, ὧν ὁ Ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν καὶ στρατηγός. ᾧ μηδεὶς ἐναντία 

πραττέτω –πράττει δ' ἐναντία ὅστις θεοῖς ἀπεχθάνεται– φίλοι γὰρ γενόμενοι καὶ 

διαλλαγέντες τῷ θεῷ ἐξευρήσομέν τε καὶ ἐντευξόμεθα τοῖς παιδικοῖς τοῖς ἡμετέροις 

αὐτῶν, ὃ τῶν νῦν ὀλίγοι ποιοῦσι. καὶ μή μοι ὑπολάβῃ Ἐρυξίμαχος, κωμῳδῶν τὸν λόγον, ὡς 

Παυσανίαν καὶ Ἀγάθωνα λέγω –ἴσως μὲν γὰρ καὶ οὗτοι τούτων τυγχάνουσιν ὄντες καί 

εἰσιν ἀμφότεροι τὴν φύσιν ἄρρενες– λέγω δὲ οὖν ἔγωγε καθ' ἁπάντων καὶ ἀνδρῶν καὶ 

γυναικῶν, ὅτι οὕτως ἂν ἡμῶν τὸ γένος εὔδαιμον γένοιτο, εἰ ἐκτελέσαιμεν τὸν ἔρωτα καὶ 

τῶν παιδικῶν τῶν αὑτοῦ ἕκαστος τύχοι εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀπελθὼν φύσιν. εἰ δὲ τοῦτο 

ἄριστον, ἀναγκαῖον καὶ τῶν νῦν παρόντων τὸ τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον εἶναι. τοῦτο δ' ἐστὶ 

παιδικῶν τυχεῖν κατὰ νοῦν αὐτῷ πεφυκότων. οὗ δὴ τὸν αἴτιον θεὸν ὑμνοῦντες δικαίως ἂν 

ὑμνοῖμεν Ἔρωτα, ὃς ἔν τε τῷ παρόντι ἡμᾶς πλεῖστα ὀνίνησιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἄγων, καὶ εἰς τὸ 

ἔπειτα ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται, ἡμῶν παρεχομένων πρὸς θεοὺς εὐσέβειαν, 

καταστήσας ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν καὶ ἰασάμενος μακαρίους καὶ εὐδαίμονας 

ποιῆσαι. 

....................................................................................................................................................................... 

 

ANÀLISI SINTÀCTICA DEL MITE DELS TRES GÈNERES 

DEL SIMPOSI DE PLATÓ (189d-193d): 

 

ἡ γὰρ πάλαι ἡμῶν φύσις οὐχ αὑτὴ ἦν ἥπερ νῦν, ἀλλ' ἀλλοία. 

 

Dues oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) adversativa per la conjunció ἀλλ',  

la primera de les quals en parataxi sindètica il·lativa amb el paràgraf anterior per la conjunció 

γάρ 

1) ἡ γὰρ πάλαι ἡμῶν φύσις οὐχ αὑτὴ ἦν: 

. ἡ... πάλαι φύσις: subjecte modificat per l’adverbi de temps πάλαι 
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. ἡμῶν: complement del nom, genitiu possessiu de φύσις 

. οὐχ... ἦν: verb modificat per l’adverbi de negació οὐχ (imperfet d’indicatiu) 

. αὑτὴ... ἀλλ' ἀλλοία: predicats nominals o atributs del subjecte ἡ φύσις en parataxi sindètica 

(coordinació) adversativa per la conjunció ἀλλά 

2) ἀλλ' ἀλλοία: 

. (ἡ... πάλαι φύσις): subjecte modificat per l’adverbi de temps πάλαι 

. (ἦν): verb modificat per l’adverbi de negació οὐχ (imperfet d’indicatiu) 

. ἀλλοία: predicat nominal o atribut del subjecte  

 

La primera oració principal desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) adjectiva de 

relatiu introduïda pel pronom relatiu ἥπερ, l’antecedent del qual és αὑτὴ amb qui concerta en 

gènere i nombre –i aquí també en cas  

ἥπερ νῦν: 

. ἥπερ: subjecte modificat per la partícula enclítica περ 

. (ἐστίν) νῦν: verb modificat per l’adverbi de temps νῦν  

 

Traducció: 

La nostra antiga naturalesa, en efecte, no era la mateixa que ara, sinó diferent. 

 

πρῶτον μὲν γὰρ τρία ἦν τὰ γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ ὥσπερ νῦν δύο, ἄρρεν καὶ 

θῆλυ, ἀλλὰ καὶ τρίτον προσῆν κοινὸν ὂν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ νῦν ὄνομα λοιπόν, 

αὐτὸ δὲ ἠφάνισται. 

 

Tres oracions principals, la primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb 

el paràgraf anterior per la conjunció γάρ, la segona amb la primera en parataxi asindètica 

(juxtaposició), i la tercera amb la segona en parataxi sindètica adversativa per la conjunció ἀλλά 

1) πρῶτον μὲν γὰρ τρία ἦν τὰ γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων: 

. πρῶτον μὲν... ἦν: verb modificat per l’adverbi de temps πρῶτον μὲν, correlatiu amb l’ἔπειτα 

posterior (imperfet d’indicatiu)    

. τὰ γένη τὰ: subjecte amb el segon article en funció atributiva (concordança subjecte plural 

neutre –col·lectiu- + verb en singular) 

. τῶν ἀνθρώπων: complement del nom, genitiu possessiu de τὰ γένη τὰ 

. τρία: predicat nominal o atribut de τὰ γένη  

2) οὐχ... δύο, ἄρρεν καὶ θῆλυ: 

. (τὰ γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων): subjecte  

. οὐχ... (ἦν): verb modificat per l’adverbi de negació οὐχ 

. δύο: predicat nominal o atribut del subjecte 

. ἄρρεν καὶ θῆλυ: aposicions a δύο en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la 

conjunció καί  

3) ἀλλὰ καὶ τρίτον προσῆν κοινὸν ὂν ἀμφοτέρων τούτων: 

. προσῆν… καὶ: verb (imperfet d’indicatiu) modificat per καὶ, aquí amb valor adverbial (etiam) 

. τρίτον (γένος): subjecte 

. ὂν: participi atributiu de τρίτον (participi present)   
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. κοινὸν: predicat nominal o atribut de τρίτον (γένος) 

. ἀμφοτέρων τούτων: complement del nom, determinatiu de κοινὸν 

 

la segona oració principal desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) comparativa 

introduïda per la conjunció ὥσπερ 

ὥσπερ νῦν: 

. (ἐστί) νῦν: verb modificat per l’adverbi de temps νῦν, en singular per la concordança amb un 

subjecte plural neutre 

. δύο (γένη): subjecte 

 

i la tercera oració principal desenvoulpa al seu torn dues hipotaxis (subordinacions) adjectives 

de relatiu introduïdes pel pronom relatiu οὗ en parataxi sindètica (coordinació) adversativa per 

la conjunció ἀλλά, l’antecedent del qual és τρίτον (γένος) 

1) οὗ νῦν ὄνομα λοιπόν:  

. οὗ: complement del nom, genitiu possessiu d’ὄνομα 

. ὄνομα: subjecte 

. (ἐστί) νῦν: verb modificat per l’adverbi de temps νῦν 

 . λοιπόν: predicat nominal o atribut del subjecte ὄνομα 

2) αὐτὸ δὲ ἠφάνισται: 

. αὐτὸ: subjecte 

. ἠφάνισται: verb (perfet indicatiu passiu) 

 

Traducció: 

En primer lloc, els gèneres humans eren efectivament tres, no pas dos com ara, masculí i 

femení, sinó que hi havia també un tercer gènere, que era partícip d’ambdós, del qual ara 

només queda el nom, mentre que ell mateix ha desaparegut. 

 

ἀνδρόγυνον γὰρ ἕν τότε μὲν ἦν καὶ εἶδος καὶ ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦ τε 

ἄρρενος καὶ θήλεος, νῦν δὲ οὐκ ἔστιν ἀλλ' ἢ ἐν ὀνείδει ὄνομα κείμενον. 

 

Dues oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) adversativa per la conjunció δέ, la 

primera de les quals en parataxi sindètica il·lativa amb el paràgraf anterior per la conjunció γάρ 

1) ἀνδρόγυνον γὰρ ἕν τότε μὲν ἦν καὶ εἶδος καὶ ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦ τε 

ἄρρενος καὶ θήλεος: 

. ἀνδρόγυνον ἕν: subjecte 

. τότε μὲν ἦν: verb modificat per l’adverbi de temps τότε, correlatiu amb el νῦν δὲ posterior  

. κοινὸν: adjectiu en funció predicativa del subjecte ἀνδρόγυνον ἕν 

. ἐξ ἀμφοτέρων: complement circumstancial de κοινὸν (participació)  

. τοῦ τε ἄρρενος καὶ θήλεος: aposicions a ἐξ ἀμφοτέρων en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa per les conjuncions τε… καὶ  

. καὶ εἶδος καὶ ὄνομα: acusatius de relació referits a κοινὸν en parataxi sindètica copulativa per 

la conjunció καί  
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2) νῦν δὲ οὐκ ἔστιν ἀλλ' ἢ ἐν ὀνείδει ὄνομα κείμενον: 

. (ἀνδρόγυνον ἕν): subjecte 

. νῦν δὲ οὐκ ἔστιν: verb modificat per l’adverbi de temps νῦν δὲ, correlatiu amb τότε μὲν 

anterior, i per l’adverbi de negació οὐκ (present d’indicatiu)  

. ἀλλ' ἢ ... ὄνομα: predicat nominal o atribut del subjecte introduït per la conjunció coordinada 

adversativa ἀλλ' i la disjuntiva ἢ marcant exclusió  

. κείμενον: participi atributiu d’ὄνομα (participi present mig) 

. ἐν ὀνείδει: complement circumstancial (lloc, figuratiu) 

 

Traducció: 

En efecte, hi havia aleshores un androgin, partícip en forma i nom d’ambdós gèneres, del 

masculí i del femení, però que ara no és sinó un nom que roman en l’oprobi. 

 

ἔπειτα ὅλον ἦν ἑκάστου τοῦ ἀνθρώπου τὸ  εἶδος στρογγύλον, νῶτον καὶ πλευρὰς 

κύκλῳ ἔχον, χεῖρας δὲ τέτταρας εἶχε, καὶ σκέλη τὰ ἴσα ταῖς χερσίν, καὶ πρόσωπα δύ' 

ἐπ' αὐχένι κυκλοτερεῖ, ὅμοια πάντῃ. 

 

Quatre oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per les conjuncions δέ 

i καὶ, la primera de les quals en en parataxi asindètica (juxtaposició) amb el paràgraf anterior  

1) ἔπειτα ὅλον ἦν ἑκάστου τοῦ ἀνθρώπου τὸ  εἶδος στρογγύλον, νῶτον καὶ πλευρὰς 

κύκλῳ ἔχον: 

. ὅλον... τὸ  εἶδος: subjecte  

. ἑκάστου τοῦ ἀνθρώπου: complement del nom, genitiu possessiu de ὅλον... τὸ  εἶδος    

. ἔπειτα... ἦν: verb modificat per l’adverbi de temps ἔπειτα (imperfet d’indicatiu) 

. στρογγύλον: predicat nominal o atribut del subjecte ὅλον...  τὸ  εἶδος 

. ἔχον: participi apositiu al subjecte ὅλον...  τὸ  εἶδος (participi present actiu) 

. νῶτον καὶ πλευρὰς: complements directes d’ἔχον en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa per la conjunció καί  

. κύκλῳ: complement circumstancial (mode) 

2) χεῖρας δὲ τέτταρας εἶχε:  

. (cada home): subjecte 

. εἶχε: verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. χεῖρας τέτταρας: complement directe d’εἶχε  

3) καὶ σκέλη τὰ ἴσα ταῖς χερσίν: 

. (cada home): subjecte 

. (εἶχε): verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. σκέλη τὰ ἴσα: complement directe d’εἶχε (ἴσα adjectiu substantivat per l’article que predica 

σκέλη) 

. ταῖς χερσίν: datiu règim sintàctic de τὰ ἴσα 

4) καὶ πρόσωπα δύ' ἐπ' αὐχένι κυκλοτερεῖ, ὅμοια πάντῃ: 

. (cada home): subjecte 

. (εἶχε): verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. πρόσωπα δύ': complement directe d’εἶχε  
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. ἐπ' αὐχένι κυκλοτερεῖ: complement circumstancial (lloc) 

. ὅμοια: tenint en compte la coma introduïda per l’editor, cal suposar que l’entén com un 

adjectiu en funció atributiva de πρόσωπα δύ' modificat per l’adverbi πάντῃ ; és a dir, “dues 

cares, que (eren) iguals en tot”   

 

Traducció: 

En segon lloc, la forma de cada home era tota rodona, ja que tenia l’esquena i els costats en 

cercle, i tenia quatre braços, i cames les mateixes que braços, i dues cares sobre un coll 

circular, iguals en tot. 

 

κεφαλὴν δ' ἐπ' ἀμφοτέροις τοῖς προσώποις ἐναντίοις κειμένοις μίαν, καὶ ὦτα τέτταρα, 

καὶ αἰδοῖα δύο, καὶ τἆλλα πάντα ὡς ἀπὸ τούτων ἄν τις εἰκάσειεν.  

 

Quatre oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per les conjuncions 

καί, la primera de les quals en en parataxi sindètica copulativa amb el paràgraf anterior per la 

conjunció δέ  

1) κεφαλὴν δ' ἐπ' ἀμφοτέροις τοῖς προσώποις ἐναντίοις κειμένοις μίαν:  

. (cada home): subjecte 

. (εἶχε): verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. κεφαλὴν μίαν: complement directe d’εἶχε 

. ἐπ' ἀμφοτέροις τοῖς προσώποις ἐναντίοις κειμένοις: complement circumstancial (lloc) 

(participi present mig) 

2) καὶ ὦτα τέτταρα: 

. (cada home): subjecte 

. (εἶχε): verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. ὦτα τέτταρα: complement directe d’εἶχε  

3) καὶ αἰδοῖα δύο: 

. (cada home): subjecte 

. (εἶχε): verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. αἰδοῖα δύο: complement directe d’εἶχε 

4) καὶ τἆλλα πάντα:  

. (cada home): subjecte 

. (εἶχε): verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. τἆλλα πάντα: complement directe d’εἶχε 

 

Aquesta darrera oració principal desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) 

comparativa introduïda per la conjunció ὡς 

ὡς ἀπὸ τούτων ἄν τις εἰκάσειεν:  

. τις: subjecte 

. ἄν... εἰκάσειεν: verb modificat per la partícula modal ἂν que li dóna un valor potencial 

(optatiu aorist actiu)   

. ἀπὸ τούτων: complement circumstancial (instrument, mitjà)  
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Traducció: 

I tenia un sol cap sobre totes dues cares contraposades, i quatre orelles, i dues vergonyes, i 

tota la resta tal com un s’ho pot imaginar a partir d’això. 

 

ἐπορεύετο δὲ καὶ ὀρθὸν ὥσπερ νῦν, ὁποτέρωσε βουληθείη. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) copulativa amb el paràgraf anterior per 

la conjunció δέ  

. (cada home): subjecte  

. ἐπορεύετο: verb (imperfet d’indicatiu mig)  

. καὶ ὀρθὸν: adjectiu en funció predicativa del subjecte modificat per la conjunció coordinada 

copulativa καὶ aquí en funció adverbial (etiam) 

 

aquesta oració principal desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) comparativa 

introduïda per la conjunció ὥσπερ 

ὥσπερ νῦν: 

. (cada home): subjecte 

. (πορεύεται) νῦν: verb modificat per l’adverbi de temps νῦν (present d’indicatiu mig) 

 

i també desenvolupa una hipotaxi adverbial 

ὁποτέρωσε βουληθείη: 

. ὁποτέρωσε: adverbi en funció de nexe subordinant (direcció ver la qual) 

. (cada home): subjecte 

. βουληθείη: verb (optatiu aorist mig)   

 

Traducció:  

Caminava també dret, com ara, en qualsevol de les dues direccions que volgués. 

 

καὶ ὁπότε ταχὺ ὁρμήσειεν θεῖν, ὥσπερ οἱ κυβιστῶντες καὶ εἰς ὀρθὸν τὰ σκέλη 

περιφερόμενοι κυβιστῶσι κύκλῳ, ὀκτὼ τότε οὖσι τοῖς μέλεσιν ἀπερειδόμενοι ταχὺ 

ἐφέροντο κύκλῳ. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) copulativa amb el paràgraf anterior per 

la conjunció καί  

καὶ... ὀκτὼ τότε οὖσι τοῖς μέλεσιν ἀπερειδόμενοι ταχὺ ἐφέροντο κύκλῳ: 

. (aquells tres gèneres complets): subjecte  

. ταχὺ ἐφέροντο: verb modificat per l’adverbi de mode ταχὺ (imperfet d’indicatiu passiu) 

. κύκλῳ: complement circumstancial (mode) 

. ἀπερειδόμενοι: participi en funció predicativa del subjecte (o apositiu modal)  

. τοῖς μέλεσιν: complement circumstancial (lloc)  

. τότε οὖσι: participi atributiu de τοῖς μέλεσιν modificat per l’adverbi de temps τότε (participi 

present) 

. ὀκτὼ: predicat nominal o atribut de τοῖς μέλεσιν  
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aquesta oració principal desenvolupa una hipotaxi (subordinació) temporal introduïda per la 

conjunció ὁπότε  

ὁπότε ταχὺ ὁρμήσειεν θεῖν: 

. (cada home): subjecte 

. ταχὺ ὁρμήσειε θεῖν: perifrasi verbal (optatiu aorist actiu + infinitiu present actiu modificat per 

l’adverbi de mode ταχὺ) 

 

i també desenvolupa una hipotaxi comparativa –o comparativo-modal- introduïda per la 

conjunció ὥσπερ 

ὥσπερ οἱ κυβιστῶντες καὶ εἰς ὀρθὸν τὰ σκέλη περιφερόμενοι κυβιστῶσι κύκλῳ: 

. οἱ κυβιστῶντες: subjecte (participi de present actiu substantivat per l’article –atributiu, doncs) 

. κυβιστῶσι: verb (present d’indicatiu actiu) 

. κύκλῳ: complement circumstancial (mode)  

. καὶ... περιφερόμενοι: participi en funció predicativa de οἱ κυβιστῶντες (o apositiu modal) 

modificat per la conjunció coordinada copulativa καὶ en funció adverbial (etiam) (participi 

present mig) 

. τὰ σκέλη: complement directe de περιφερόμενοι 

. εἰς ὀρθὸν: complement circumstancial (acusatiu de direcció: fins a situar-les en posició recta) 

 

Traducció:    

I, quan es disposaven a córrer amb rapidesa, talment com els acròbates rodolen en cercle fent 

girar les cames fins a posar-les rectes, ells (també) rodolaven ràpidament en cercle recolzant 

sobre les extremitats, que aleshores eren vuit. 

 

ἦν δὲ διὰ ταῦτα τρία τὰ γένη καὶ τοιαῦτα, ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου τὴν ἀρχὴν 

ἔκγονον, τὸ δὲ θῆλυ τῆς γῆς, τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον τῆς σελήνης, ὅτι καὶ ἡ σελήνη 

ἀμφοτέρων μετέχει. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) copulativa amb el paràgraf anterior per 

la conjunció δέ  

ἦν δὲ διὰ ταῦτα τρία τὰ γένη καὶ τοιαῦτα: 

. τὰ γένη: subjecte (subjecte plural neutre + verb en singular) 

. ἦν: verb copulatiu (imperfet d’indicatiu) 

. τρία καὶ τοιαῦτα: predicats nominal o atributs del subjecte τὰ γένη en parataxi sindètica 

(coordinació) copulativa per la conjunció καί  

 

aquesta oració principal desenvolupa al seu torn tres hipotaxis (subordinacions) causals 

introduïdes per la conjunció ὅτι, que són de naturalesa epexegètica o explicativa de διὰ ταῦτα, 

entre elles en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per les conjuncions μὲν... δέ... δέ 

1) ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου τὴν ἀρχὴν ἔκγονον:  

. τὸ μὲν ἄρρεν: subjecte  

. ἦν: verb (imperfet d’indicatiu) 
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. ἔκγονον, predicat nominal o atribut del subjecte τὸ μὲν ἄρρεν    

. τοῦ ἡλίου: complement del nom, genitiu possessiu d’ἔκγονον  

. τὴν ἀρχὴν: complement circumstancial (temps)  

2) τὸ δὲ θῆλυ τῆς γῆς:  

. τὸ δὲ θῆλυ: subjecte  

. (ἦν): verb (imperfet d’indicatiu) 

. ἔκγονον, predicat nominal o atribut del subjecte τὸ δὲ θῆλυ 

. τῆς γῆς: complement del nom, genitiu possessiu d’ἔκγονον 

3) τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον τῆς σελήνης:   

. τὸ δὲ... μετέχον: subjecte (participi present actiu substantivat per l’article –atributiu, doncs) 

. ἀμφοτέρων: règim sintàctic de μετέχον  

. (ἦν): verb (imperfet d’indicatiu) 

. ἔκγονον: predicat nominal o atribut del subjecte τὸ δὲ θῆλυ 

. τῆς σελήνης: complement del nom, genitiu posessiu d’ἔκγονον  

 

aquesta darrera hipotaxi causal en desenvolupa alhora una altra introduïda per la conjunció ὅτι  

ὅτι καὶ ἡ σελήνη ἀμφοτέρων μετέχει: 

. ἡ σελήνη: subjecte 

. καὶ... μετέχει: verb modificat per la conjunció coordinada copulativa καὶ aquí en funció 

adverbial (etiam) 

. ἀμφοτέρων: règim sintàctic de μετέχει  

 

Traducció: 

I els gèneres eren tres i d’aquest tipus per aquesta raó: perquè en un principi el masculí era 

descendent del sol, el femení de la terra, i el que participava d’ambdós de la lluna, puix que 

també la lluna participa d’ambdós. 

   

περιφερῆ δὲ δὴ ἦν καὶ αὐτὰ καὶ ἡ πορεία αὐτῶν διὰ τὸ τοῖς γονεῦσιν ὅμοια εἶναι. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció δέ  

. καὶ αὐτὰ καὶ ἡ πορεία: subjectes en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per les 

conjuncions καί... καί  

. αὐτῶν: complement del nom, genitiu possessiu de καὶ αὐτὰ καὶ ἡ πορεία 

. δὴ ἦν: verb modificat per la partícula asseverativa δὴ (imperfet d’indicatiu) 

. περιφερῆ: predicat nominal o atribut del subjecte 

. διὰ τὸ... εἶναι: complement circumstancial (causa) (infinitiu present) 

. ὅμοια: predicat nominal o atribut d’αὐτὰ  

. τοῖς γονεῦσιν: datiu règim sintàctic de ὅμοια.  

 

Traducció:  

I eren rodons, tant ells com el seu moviment, pel fet de ser iguals als seus progenitors. 
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ἦν οὖν τὴν ἰσχὺν δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην, καὶ τὰ φρονήματα μεγάλα εἶχον, ἐπεχείρησαν 

δὲ τοῖς θεοῖς, καὶ ὃ λέγει Ὅμηρος περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ Ὤτου, περὶ ἐκείνων λέγεται, τὸ 

εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν ποιεῖν, ὡς ἐπιθησομένων τοῖς θεοῖς. 

 

Quatre oracions principals, la primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa 

amb el paràgraf anterior per la conjunció οὖν, la segona amb la primera en parataxi sindètica 

copulativa per la conjunció καί, la tercera amb la segona en parataxi sindètica copulativa per la 

conjunció δέ, i la quarta amb la tercera en parataxi sindètica copulativa per la conjunció καί  

1) ἦν οὖν τὴν ἰσχὺν δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην:  

. (τὰ γένη): subjecte (concordança subjecte plural neutre –col·lectiu- + verb en singular) 

. ἦν: verb (imperfet d’indicatiu)  

. δεινὰ: predicat nominal o atribut del subjecte τὰ γένη   

. ἰσχὺν καὶ τὴν ῥώμην: acusatius de relació referits a δεινὰ en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa per la conjunció καί  

2) καὶ τὰ φρονήματα μεγάλα εἶχον:  

. (τὰ γένη): subjecte (concordança subjecte plural neutre –col·lectiu- + verb en singular) 

. εἶχον: verb (imperfet d’indicatiu actiu). 

. τὰ φρονήματα μεγάλα: complement directe d’εἶχον  

3) ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς θεοῖς:  

. (τὰ γένη): subjecte (concordança subjecte plural neutre –col·lectiu- + verb en singular) 

. ἐπεχείρησαν: verb (aorist d’indicatiu actiu) 

. τοῖς θεοῖς: datiu règim sintàctic del verb ἐπεχείρησαν per mor del preverbi ἐπ... 

4) καὶ… περὶ ἐκείνων λέγεται: 

. ὃ λέγει Ὅμηρος περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ Ὤτου… τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν 

ποιεῖν: subjecte de λέγεται    

καὶ... λέγεται: verb modificat per la conjunció coordinada copulativa καὶ, aquí en funció 

adverbial  (etiam) (present d’indicatiu passiu)  

. περὶ ἐκείνων: complement circumstancial (assumpte) 

 

aquesta darrera oració principal té al seu torn una hipotaxi (subordinació) adjectiva de relatiu 

en funció de subjecte de λέγεται introduïda pel pronom ὃ  

ὃ λέγει Ὅμηρος περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ Ὤτου… τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν 

ποιεῖν, ὡς ἐπιθησομένων τοῖς θεοῖς:   

. ὃ: complement directe de λέγει 

. λέγει: verb (present d’indicatiu actiu) 

. Ὅμηρος: subjecte 

. περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ Ὤτου: complements circumstancials (assumpte) en parataxi sindètica 

(coordinació) copulativa per les conjuncions τε καί  

. τὸ ἐπιχειρεῖν: infinitiu epexegètic o explicatiu de ὃ (infinitiu present actiu) 

. ποιεῖν: complement directe de τὸ ἐπιχειρεῖν (infinitiu present actiu) 

. ἀνάβασιν: complement directe de ποιεῖν 

. εἰς τὸν οὐρανὸν: complement circumstancial (direcció) 
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. ὡς ἐπιθησομένων: participi apositiu final (referit a Ἐφιάλτου τε καὶ Ὤτου i, després, a 

ἐκείνων (participi futur mig) 

. τοῖς θεοῖς: datiu règim sintàctic d’ἐπιθησομένων per mor del preverbi ἐπι... 

 

Traducció:  

Eren, per tant, terribles quant a vitalitat i força, i superbs, i atemptaren contra els déus, i allò 

que Homer diu d’Efíaltes i Oto, es diu també d’ells: que intentaren pujar al cel per atacar els 

déus. 

 

ὁ οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο ὅτι χρὴ αὐτοὺς ποιῆσαι, καὶ ἠπόρουν.  

 

Dues oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί, la 

primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb el paràgraf anterior per la 

conjunció οὖν  

1) ὁ οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο: 

. ὁ Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ: subjectes en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la 

conjunció καί  

. ἐβουλεύοντο: verb (imperfet d’indicatiu mig) 

2) καὶ ἠπόρουν: 

. (ὁ Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ): subjectes  

. ἠπόρουν: verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

 

la primera oració principal desenvolupa al seu torn una oració subordinada completiva 

interrogativa indirecta (hipotaxi) introduïda pel pronom interrogatiu ὅτι, en funció de 

complement directe d’ἐβουλεύοντο  

ὅτι χρὴ αὐτοὺς ποιῆσαι: 

Oració completiva d’infinitiu no concertada (hipotaxi), amb un subjecte propi en acusatiu 

subjecte de χρὴ  

. αὐτοὺς (ὁ οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ): subjecte 

. ποιῆσαι: verb (infinitiu aorist actiu) 

. ὅτι: complement directe de ποιῆσαι i alhora d’ἐβουλεύοντο 

. χρὴ: verb impersonal 

 

Traducció: 

Consegüentment, Zeus i els altres déus deliberaven sobre què els calia fer i dubtaven. 

 

οὔτε γὰρ ὅπως ἀποκτείναιεν εἶχον καὶ ὥσπερ τοὺς γίγαντας κεραυνώσαντες τὸ γένος 

ἀφανίσαιεν–αἱ τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς καὶ ἱερὰ τὰ παρὰ τῶν ἀνθρώπων ἠφανίζετο– οὔτε 

ὅπως ἐῷεν ἀσελγαίνειν.  

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb el paràgraf anterior per la 

conjunció γάρ 

γὰρ... εἶχον: 
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. (ὁ Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ): subjectes en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la 

conjunció καί  

. οὔτε... εἶχον: verb modificat per l’adverbi de negació οὔ (imperfet d’indicatiu actiu)  

 

aquesta oració principal desenvolupa al seu torn tres hipotaxis completives (subordinacions) en 

funció de compement directe d’εἶχον introduïdes per la conjunció ὅπως en parataxi sindètica 

(coordinació) copulativa per les conjuncions τε... καὶ... τε   

1) οὔτε… ὅπως ἀποκτείναιεν:  

. (ὁ Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ): subjectes  

. ἀποκτείναιεν: verb (optatiu aorist actiu) 

. (el gènere o raça dels homes): complement directe d’ἀποκτείναιεν  

2) καὶ… κεραυνώσαντες τὸ γένος ἀφανίσαιεν: 

. (ὁ Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ): subjectes  

. ἀφανίσαιεν: verb (optatiu aorist actiu) 

. τὸ γένος: complement directe d’ἀφανίσαιεν i del participi κεραυνώσαντες 

. κεραυνώσαντες: participi en funció predicativa (o apositiu modal) del subjecte ὁ Ζεὺς καὶ οἱ 

ἄλλοι θεοὶ) (participi aorist actiu)  

3) οὔτε ὅπως ἐῷεν ἀσελγαίνειν: 

. (ὁ Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ): subjectes  

. οὔτε... ἐῷεν: verb modificat per l’adverbi de negació οὔ (optatiu present actiu) 

Segons l’anàlisi tradicional, d’ἐῷεν, en depèn una oració completiva d’infinitiu no concertada 

(hipotaxi) amb un subjecte propi en acusatiu:  

. (el génere, τὸ γένος, dels homes): subjecte   

. ἀσελγαίνειν: verb  (infinitiu present actiu) 

però, sense canviar la traducció, proposem també l’ànalisi següent del que fóra ara una única 

oració: 

. (el génere, τὸ γένος, dels homes): complement directe d’ἐῷεν    

 . ἀσελγαίνειν: infinitiu en funció predicativa del complement directe 

 

la segona hipotaxi completiva desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) comparativa 

introduïda per la conjunció ὥσπερ  

ὥσπερ τοὺς γίγαντας: 

. (ὁ Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ): subjecte  

. (ἀφάνισαν): verb (aorist d’indicatiu actiu) 

. τοὺς γίγαντας: complement directe d’ἀφάνισαν  

. κεραυνώσαντες: participi en funció predicativa del subjecte (o apositiu modal) (participi 

aorist actiυ) 

 

i, enmig d’aquesta mateixa oració, s’obre per a l’editor un parèntesi que de fet és una seva 

hipotaxi causal introduïda per γὰρ, aquí en funció més de nexe subordinant causal que no pas 

simplement il·latiu  
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αἱ τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς καὶ ἱερὰ τὰ παρὰ τῶν ἀνθρώπων ἠφανίζετο: 

. αἱ τιμαὶ... καὶ ἱερὰ τὰ: subjectes en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció 

καί amb l’article en funció atributiva 

. αὐτοῖς: datiu possessiu 

. παρὰ τῶν ἀνθρώπων: complement circumstancial (origen, procedència)  

. ἠφανίζετο: verb (concordança subjecte plural neutre –col·lectiu, ἱερὰ τὰ- + verb en singular) 

 

Traducció: 

En efecte, ni podien matar-los* ni fer desaparèixer el seu llinatge fulminant-lo com els 

gegants (com fulminant-los van fer desaparèixer els gegants) –perquè aleshores desapareixien 

els honors i els sacrificis que rebien de part dels homes-, ni podien tolerar-ne la insolencia (ni 

podien tolerar que fossin insolents). 

* (probablement: “que els matarien, no ho tenien”) 

 

μόγις δὴ ὁ Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὅτι “Δοκῶ μοι,” ἔφη, “ἔχειν μηχανήν, ὡς ἂν εἶέν τε 

ἅνθρωποι καὶ παύσαιντο τῆς ἀκολασίας ἀσθενέστεροι γενόμενοι. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb el paràgraf anterior per la 

partícula il·lativa δὴ, que de fet actua aquí com a nexe subordinant  

μόγις δὴ ὁ Ζεὺς ἐννοήσας λέγει: 

. ὁ Ζεὺς: subjecte 

. μόγις... ἐννοήσας: participi apositiu temporal al subjecte ὁ Ζεὺς modificat per l’adverbi 

restrictiu μόγις (participi aorist actiu) 

. λέγει: verb (present d’indicatiu actiu)  

 

aquesta oració desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) completiva, introduïda per 

la conjunció ὅτι, en funció de complement directe de λέγει 

ὅτι “Δοκῶ μοι,”… “ἔχειν μηχανήν: 

. (ἐγώ): subjecte 

. Δοκῶ: verb (present d’indicatiu actiu; construcció personal) 

. μοι: datiu règim sintàctic de Δοκῶ  

. ἔχειν: infinitiu en funció predicativa del subjecte (infinitiu present actiu)  

. μηχανήν: complement directe d’ἔχειν  

 

enmig d’aquesta hipotaxi completiva s’obre un parèntesi (oració principal) 

ἔφη: 

. (ὁ Ζεὺς): subjecte 

. ἔφη: verb (imperfet d’indicatiu) 

 

i aquesta hipotaxi completiva desenvolupa al seu torn dues hipotaxis completives 

epexegètiques o explicatives de μηχανήν introduïdes per la conjunció ὡς en parataxi sindètica 

(coordinació) copulativa per la conjunció τε... καί  
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1) ὡς ἂν εἶέν τε ἅνθρωποι:  

. ἅνθρωποι: subjecte 

. ἂν εἶέν τε: verb modificat per la partícula modal ἂν que li dóna un valor potencial  

2) καὶ παύσαιντο τῆς ἀκολασίας ἀσθενέστεροι γενόμενοι: 

. (ἅνθρωποι): subjecte 

. παύσαιντο: verb (optatiu aorist mig) 

. τῆς ἀκολασίας: genitiu règim sintàctic del verb παύσαιντο  

. γενόμενοι: participi apositiu al subjecte (participi aorist mig) 

. ἀσθενέστεροι: adjectiu en funció predicativa del subjecte  

 

Traducció:   

Zeus, doncs, després de pensar-s’ho molt, diu: ‘Em sembla que tinc la manera’, deia, ‘no 

només que hi hagi homes, sinó també que, pel fet d’haver esdevingut més febles, deixin de 

ser insolents’.  

 

νῦν μὲν γὰρ αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ δίχα ἕκαστον, καὶ ἅμα μὲν ἀσθενέστεροι ἔσονται, 

ἅμα δὲ χρησιμώτεροι ἡμῖν διὰ τὸ πλείους τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι καὶ βαδιοῦνται ὀρθοὶ 

ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν.. 

 

Cinc oracions principals, la primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb 

el paràgraf anterior per la conjunció γάρ, la segona amb la primera en parataxi asindètica 

(juxtaposició), la tercera amb la segona en parataxi sindètica copulativa per la conjunció καί, la 

quarta amb la tercera també en parataxi sindètica copulativa per la correlació que s’obre amb el 

primer καὶ ἅμα μὲν i el posterior ἅμα δὲ, i la cinquena amb la quarta també en parataxi 

sindètica copulativa per la conjunció καὶ 

1) νῦν μὲν γὰρ αὐτούς... διατεμῶ δίχα ἕκαστον: 

. (ἐγώ): subjecte  

. νῦν... διατεμῶ δίχα: verb modificat per l’adverbi de temps νῦν (futur d’indicatiu actiu) i 

l’adverbi δίχα  

. αὐτούς... ἕκαστον: complements directes de διατεμῶ  

2) ἔφη: 

. (ὁ Ζεὺς): subjecte 

. ἔφη: verb (imperfet d’indicatiu) 

3) καὶ ἅμα μὲν ἀσθενέστεροι ἔσονται:  

. (αὐτοί): subjecte  

. ἔσονται: verb (futur d’indicatiu) 

. ἅμα μὲν ἀσθενέστεροι: predicat nominal o atribut del subjecte modificat per l’adverbi de 

simultaneïtat ἅμα μὲν, correlatiu amb el ἅμα δὲ posterior 

4) ἅμα δὲ χρησιμώτεροι ἡμῖν διὰ τὸ πλείους τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι: 

. (αὐτοί): subjecte  

. (ἔσονται): verb  

. ἅμα δὲ χρησιμώτεροι: predicat nominal o atribut del subjecte modificat per l’adverbi de 

simultaneïtat ἅμα δὲ, correlatiu amb el ἅμα μὲν anterior 
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. ἡμῖν: complement indirecte 

. διὰ τὸ... γεγονέναι: complement circumstancial (causa) (infinitiu perfet)  

. πλείους: adjectiu en funció predicativa del subjecte  

. τὸν ἀριθμὸν: acusatiu de relació de πλείους 

καὶ βαδιοῦνται ὀρθοὶ ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν: 

. (αὐτοί): subjecte  

. βαδιοῦνται: verb (futur d’indicatiu mig) 

. ὀρθοὶ: adjectiu en funció predicativa del subjecte  

. ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν: complement circumstancial (lloc) 

 

Traducció: 

‘Ara, doncs’, deia, ‘els tallaré en dues parts a cadascun i, alhora que seran més febles, ens 

seran també més útils per raó d’haver augmentat en nombre* i caminaran drets sobre totes 

dues cames’. 

* (d’haver esdevingut més en nombre) 

 

ἐὰν δ' ἔτι δοκῶσιν ἀσελγαίνειν καὶ μὴ 'θέλωσιν ἡσυχίαν ἄγειν, πάλιν αὖ, ἔφη, τεμῶ 

δίχα, ὥστ' ἐφ' ἑνὸς πορεύσονται σκέλους ἀσκωλιάζοντες.”  

 

Període condicional eventual amb dues pròtasis (hipotaxis) en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa per la conjunció καί, mentre que l’apòdosi està en parataxi sindètica adversativa per 

la conjunció δέ amb el paràgaf anterior  

Primera pròtasi 

ἐὰν δ' ἔτι δοκῶσιν ἀσελγαίνειν: 

. ἐὰν: conjunció condicional 

. (αὐτοί): subjecte  

. ἔτι δοκῶσιν: verb modificat per l’adverbi de temps ἔτι (present de subjuntiu actiu; construcció 

personal) 

. ἀσελγαίνειν: infinitiu en funció predicativa del subjecte (infinitiu present actiu) 

Segona pròtasi 

καὶ μὴ 'θέλωσιν ἡσυχίαν ἄγειν: 

. (αὐτοί): subjecte  

. μὴ θέλωσιν: verb modificat per l’adverbi de negació μὴ (present de subjuntiu actiu) 

. ἄγειν: complement directe de θέλωσιν (infinitiu present actiu) 

. ἡσυχίαν: complement directe d’ἄγειν 

 

Apòdosi  

πάλιν αὖ... τεμῶ δίχα: 

. (ἐγώ): subjecte 

. πάλιν αὖ... τεμῶ δίχα: verb modificat pels adverbis de freqüència πάλιν i αὖ i per δίχα que 

indica fracció (futur d’indicatiu actiu) 

. (αὐτούς): complement directe de τεμῶ 
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en el si de l’apòdosi s’obre un parèntesi –parataxi asindètica, doncs- (oració principal) 

ἔφη: 

(ὁ Ζεὺς): subjecte 

ἔφη: verb (imperfet d’indicatiu) 

 

i aquesta mateixa apòdosi desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) consecutiva 

introduïda per la conjunció ὥστ' 

ὥστ' ἐφ' ἑνὸς πορεύσονται σκέλους ἀσκωλιάζοντες: 

. (αὐτοί): subjecte  

. πορεύσονται: verb (futur d’indicatiu mig) 

. ἀσκωλιάζοντες: participi en funció predicativa del subjecte (αὐτοί) (o apositiu modal; 

participi present actiu)  

. ἐφ' ἑνὸς σκέλους: complement circumstancial (lloc) 

 

Traducció:    

‘Però, si encara semblaven insolents i no volien captenir-se’, deia, ‘els tallaré de bell nou en 

dos, de manera que caminaran a peu coix sobre una sola cama’. 

 

ταῦτα εἰπὼν ἔτεμνε τοὺς ἀνθρώπους δίχα, ὥσπερ οἱ τὰ ὄα τέμνοντες καὶ μέλλοντες 

ταριχεύειν, ἢ ὥσπερ οἱ τὰ ᾠὰ ταῖς θριξίν. 

 

Una oració principal en parataxi asindètica (juxtaposició) amb el paràgraf anterior  

ταῦτα εἰπὼν ἔτεμνε τοὺς ἀνθρώπους δίχα:  

. (ὁ Ζεὺς): subjecte 

. εἰπὼν: participi apositiu temporal al subjecte (participi aorist actiu) 

. ταῦτα: complement directe d’εἰπὼν 

. ἔτεμνε... δίχα: verb modificat per l’adverbi δίχα indicant fracció (imperfet d’indicatiu actiu)  

. τοὺς ἀνθρώπους: complement directe d’ἔτεμνε 

 

Aquesta oració principal desenvolupa al seu torn dues hipotaxis (subordinacions) comparatives 

–o comparativo-modals- introduïdes per la conjunció ὥσπερ en parataxi sindètica (coordinació) 

disjuntiva per la conjunció ἤ   

ὥσπερ οἱ τὰ ὄα τέμνοντες καὶ μέλλοντες ταριχεύειν: 

. οἱ τέμνοντες: primer subjecte (participi present actiu substantivat per l’article –atributiu, 

doncs) 

. τὰ ὄα: complement directe de οἱ τέμνοντες 

. (οἱ) μέλλοντες: segon subjecte en parataxi sindètica (coordinació) copulativa amb l’anterior 

per la conjunció καί   

. ταριχεύειν: infinitiu creant amb μέλλοντες una construcció perifràstica que indica “intenció 

de fer quelcom o disposició immediata a fer quelcom” (infinitiu present actiu)  

. (τέμνουσι): verb (el de l’oració anterior per raó de la comparança) 

ἢ ὥσπερ οἱ τὰ ᾠὰ ταῖς θριξίν: 

. οἱ (τέμνοντες): subjecte 
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. τὰ ᾠὰ: complement directe de οἱ τέμνοντες 

. ταῖς θριξίν: complement circumstancial (instrument, mitjà)  

. (τέμνουσι): verb (el de l’oració anterior per raó de la comparança) 

 

Traducció: 

Després de dir aquestes coses, tallava els homes en dues parts, com els qui tallen serves a fi 

d’assecar-les, o com els qui parteixen els ous amb cabells. 

 

ὅντινα δὲ τέμοι, τὸν Ἀπόλλω ἐκέλευεν τό τε πρόσωπον μεταστρέφειν καὶ τὸ τοῦ 

αὐχένος ἥμισυ πρὸς τὴν τομήν, ἵνα θεώμενος τὴν αὑτοῦ τμῆσιν κοσμιώτερος εἴη ὁ 

ἄνθρωπος, καὶ τἆλλα ἰᾶσθαι ἐκέλευεν. 

 

Dues oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί, la 

primera de les quals en parataxi sindètica copulativa amb el paràgraf anterior per la conjunció 

δέ. Aquesta primera oració principal desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) de 

relatiu introduïda pel pronom ὅντινα 

Hipotaxi de relatiu  

ὅντινα... τέμοι: 

. (ὁ Ζεὺς): subjecte 

. τέμοι: verb (optatiu aorist actiu) 

. ὅντινα: complement directe de τέμοι i un del dos acusatius regits per μεταστρέφειν  

Primera oració principal 

δὲ... τὸν Ἀπόλλω ἐκέλευεν τό τε πρόσωπον μεταστρέφειν καὶ τὸ τοῦ αὐχένος ἥμισυ 

πρὸς τὴν τομήν:  

. (ὁ Ζεὺς): subjecte 

. ἐκέλευεν: verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. τὸν Ἀπόλλω: complement directe d’ἐκέλευεν 

. μεταστρέφειν: infinitiu en funció predicativa del complement directe τὸν Ἀπόλλω depenent 

de verbs de mandat (infinitiu present actiu) 

. τό τε πρόσωπον... καὶ τὸ... ἥμισυ: complements directes de μεταστρέφειν en parataxi 

sindètica (coordinació) copulativa per les conjuncions τε... καί   

. τοῦ αὐχένος: complement del nom,  determinatiu de τὸ... ἥμισυ  

. πρὸς τὴν τομήν: complement circumstancial (acusatiu de direcció) 

aquesta primera oració principal desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) final 

introduïda per la conjunció ἵνα 

 

ἵνα θεώμενος τὴν αὑτοῦ τμῆσιν κοσμιώτερος εἴη ὁ ἄνθρωπος:  

. ὁ ἄνθρωπος: subjecte 

. θεώμενος: participi apositiu temporal a ὁ ἄνθρωπος (participi present mig) 

. τὴν τμῆσιν: complement directe de θεώμενος 

. αὑτοῦ: complement del nom, genitiu possessiu de τὴν τμῆσιν  

. εἴη: verb (optatiu present) 

. κοσμιώτερος: predicat nominal o atribut del subjecte ὁ ἄνθρωπος 
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Segona oració principal:  

καὶ τἆλλα ἰᾶσθαι ἐκέλευεν: 

. (ὁ Ζεὺς): subjecte 

. ἐκέλευεν: verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. τὸν Ἀπόλλω: complement directe d’ἐκέλευεν 

. ἰᾶσθαι: infinitiu en funció predicativa del complement directe τὸν Ἀπόλλω depenent de verbs 

de mandat (infinitiu present mig) 

. τἆλλα: complement directe d’ἰᾶσθαι 

 

Traducció: 

I a qui tallava, a Apol.lo (Zeus) li ordenava que li girés la cara i la meitat del coll cap a la 

banda del tall, a fi que, en veurés seccionat, l’home fos més disciplinat, i li ordenava també 

guarir la resta. 

 

ὁ δὲ τό τε πρόσωπον μετέστρεφε, καὶ συνέλκων πανταχόθεν τὸ δέρμα ἐπὶ τὴν γαστέρα 

νῦν καλουμένην, ὥσπερ τὰ σύσπαστα βαλλάντια, ἕν στόμα ποιῶν ἀπέδει κατὰ μέσην 

τὴν γαστέρα, ὃ δὴ τὸν ὀμφαλὸν καλοῦσι. 

 

Dues oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί   

1) ὁ δὲ τό τε πρόσωπον μετέστρεφε:  

. ὁ: subjecte  

. μετέστρεφε: verb (imperfet d’indicatiu actiu)  

. τό... πρόσωπον: complement directe de μετέστρεφε 

2) καὶ συνέλκων πανταχόθεν τὸ δέρμα ἐπὶ τὴν γαστέρα νῦν καλουμένην... ἕν στόμα 

ποιῶν ἀπέδει κατὰ μέσην τὴν γαστέρα: 

. (ὁ) subjecte 

. συνέλκων πανταχόθεν: primer participi apositiu temporal al subjecte modificat per l’adverbi 

de lloc πανταχόθεν (participi present actiu) 

. τὸ δέρμα: complement directe de συνέλκων 

. ἐπὶ τὴν γαστέρα νῦν καλουμένην: complement circumstancial (direcció) amb un participi 

substantivat per l’article –atributiu, doncs-, modificat per l’adverbi de temps νῦν (participi 

present passiu) 

. ποιῶν: segon participi apositiu temporal al subjecte (participi present actiu) 

. ἕν στόμα: complement directe de ποιῶν 

. κατὰ μέσην τὴν γαστέρα: complement circumstancial (lloc), amb l’adjectiu μέσην en funció 

atributiva. 

. ἀπέδει: verb (imperfet d’indicatiu actiu)   

 

aquesta segona oració principal desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) 

comparativa –o comparativo-modal- introduïda per la conjunció ὥσπερ 

ὥσπερ τὰ σύσπαστα βαλλάντια: 

.  (els qui fan boses amb cordill): subjecte 
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. (ἀπεδοῦσι): verb (el mateix de l’oració anterior per raó de la comparança)  

. τὰ σύσπαστα βαλλάντια: complement directe d’ἀπεδοῦσι 

 

i també desenvolupa una hipotaxi (subordinació) adjectiva de relatiu introduïda pel pronom 

relatiu ὃ, l’antecedent del qual és ἕν στόμα  

ὃ δὴ τὸν ὀμφαλὸν καλοῦσι: 

. (τινες): subjecte  

. ὃ: complement directe de καλοῦσι 

. δὴ... καλοῦσι: verb modificat per la partícula asseverativa δὴ (present d’indicatiu actiu) 

. τὸν ὀμφαλὸν: substantiu en funció predicativa del complement directe ὃ 

 

Traducció: 

I aquest li girava la cara i, després d’estirar-li la pell des de tot arreu cap allò que ara 

s’anomena ventre, com en el cas de les boses amb cordill, fent-hi una boca, la lligava a mig 

ventre, allò que anomenen melic. 

 

καὶ τὰς μὲν ἄλλας ῥυτίδας τὰς πολλὰς ἐξελέαινε καὶ τὰ στήθη διήρθρου, ἔχων τι 

τοιοῦτον ὄργανον οἷον οἱ σκυτοτόμοι περὶ τὸν καλάποδα λεαίνοντες τὰς τῶν σκυτῶν 

ῥυτίδας. 

 

Dues oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί, la 

primera de les quals també en parataxi sindètica copulativa amb el paràgraf anterior per la 

conjunció καί 

1) καὶ τὰς μὲν ἄλλας ῥυτίδας τὰς πολλὰς ἐξελέαινε:  

. (Apol·lo): subjecte 

. ἐξελέαινε: verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. τὰς μὲν ἄλλας ῥυτίδας τὰς πολλὰς: complement directe d’ἐξελέαινε, correlatiu amb ὀλίγας 

δὲ del paràgraf següent  

2) καὶ τὰ στήθη διήρθρου, ἔχων τι τοιοῦτον ὄργανον:  

. (Apol·lo): subjecte 

. διήρθρου: verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. τὰ στήθη: complement directe de διήρθρου 

. ἔχων: participi en funció predicativa del subjecte (o apositiu modal) (participi present actiu) 

. τι τοιοῦτον ὄργανον: complement directe d’ἔχων  

 

aquesta segona oració principal desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) adjectiva 

de relatiu qualitatiu introduïda pel pronom οἷον, correlatiu amb τοιοῦτον ὄργανον, que n´és 

l’antecedent, tot creant així una comparança 

οἷον οἱ σκυτοτόμοι περὶ τὸν καλάποδα λεαίνοντες τὰς τῶν σκυτῶν ῥυτίδας:  

. οἷον: complement directe del verb 

. οἱ σκυτοτόμοι: subjecte 

. (ἔχουσι): verb (present d’indicatiu)  

. λεαίνοντες: participi apositiu temporal al subjecte οἱ σκυτοτόμοι (participi present actiu) 
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. τὰς ῥυτίδας: complement directe de λεαίνοντες 

. τῶν σκυτῶν: complement del nom, determinatiu de τὰς ῥυτίδας  

. περὶ τὸν καλάποδα: complement circumstancial (lloc)  

 

Traducció:   

I la resta d’arrugues, moltes, les allisava, i donava forma al pit amb un instrument com el que 

empren els sabaters quan allisen les arrugues de les sabates a la forma.  

 

ὀλίγας δὲ κατέλιπε, τὰς περὶ αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τὸν ὀμφαλόν, μνημεῖον εἶναι τοῦ 

παλαιοῦ πάθους. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) adversativa amb el paràgraf anterior 

per la conjunció δέ  

. (Apol·lo): subjecte 

. κατέλιπε: verb (aorist d’indicatiu actiu) 

. ὀλίγας... τὰς: complement directe de κατέλιπε amb l’article en funció atributiva; correlatiu 

amb el τὰς μὲν ἄλλας ῥυτίδας del paràgraf anterior 

. περὶ αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τὸν ὀμφαλόν: complements circumstancials (lloc) en parataxi 

sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί   

. εἶναι: infinitiu final (infinitiu present) 

. μνημεῖον: predicat nominal o atribut d’ὀλίγας – en gènere neutre com a noció abstracta-  

. τοῦ παλαιοῦ πάθους: complement del nom,  determinatiu de μνημεῖον  

 

Traducció:   

En deixà, però, algunes, poques, les del voltant del ventre i el melic, perquè fossin senyal de 

l’antic patiment 

 

ἐπειδὴ οὖν ἡ φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν ἕκαστον τὸ ἥμισυ τὸ αὑτοῦ συνῄει, καὶ 

περιβάλλοντες τὰς χεῖρας καὶ συμπλεκόμενοι ἀλλήλοις, ἐπιθυμοῦντες συμφῦναι, 

ἀπέθνῃσκον ὑπὸ λιμοῦ καὶ τῆς ἄλλης ἀργίας διὰ τὸ μηδὲν ἐθέλειν χωρὶς ἀλλήλων 

ποιεῖν.  

 

Dues oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί, la 

primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb l’oració anterior per la 

conjunció οὖν, tot desenvolupant al seu torn una hipotaxi (subordinació) temporal introduïda 

per la conjunció ἐπειδὴ 

Hipotaxi temporal 

ἐπειδὴ... ἡ φύσις δίχα ἐτμήθη: 

. ἡ φύσις: subjecte 

. δίχα ἐτμήθη: verb modificat per l’adverbi δίχα que indica fracció (aorist d’indicatiu passiu) 

 

Primera principal:   

οὖν... ποθοῦν ἕκαστον τὸ ἥμισυ τὸ αὑτοῦ συνῄει: 
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. ἕκαστον τὸ ἥμισυ: subjecte 

. ποθοῦν: participi apositiu causal al subjecte ἕκαστον τὸ ἥμισυ (participi present actiu) 

. τὸ (ἥμισυ): complement directe de ποθοῦν  

. αὑτοῦ: complement del nom, genitiu possessiu de τὸ (ἥμισυ)  

. συνῄει: verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

 

Segona principal: 

καὶ περιβάλλοντες τὰς χεῖρας καὶ συμπλεκόμενοι ἀλλήλοις, ἐπιθυμοῦντες συμφῦναι, 

ἀπέθνῃσκον ὑπὸ λιμοῦ καὶ τῆς ἄλλης ἀργίας διὰ τὸ μηδὲν ἐθέλειν χωρὶς ἀλλήλων 

ποιεῖν:   

. (aquells humans seccionats): subjecte 

. περιβάλλοντες: primer participi apositiu del subjecte (participi present actiu) 

. τὰς χεῖρας: complement directe de περιβάλλοντες 

. συμπλεκόμενοι: segon participi apositiu del subjecte (participi present mig) 

. ἀλλήλοις: datiu règim sintàctic de συμπλεκόμενοι per mor del preverbi συμ... 

. ἐπιθυμοῦντες: participi apositiu al subjecte (participi present actiu) 

. συμφῦναι: complement directe d’ἐπιθυμοῦντες (infinitiu aorist actiu) 

. ἀπέθνῃσκον: verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. ὑπὸ λιμοῦ καὶ τῆς ἄλλης ἀργίας: primers complements circumstancials causals en parataxi 

sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί   

. διὰ τὸ ἐθέλειν: segon complement circumstancial causal (infinitiu present actiu)  

. ποιεῖν: complement directe d’ἐθέλειν (infinitiu present actiu) 

. μηδὲν: complement directe de ποιεῖν 

. χωρὶς ἀλλήλων: complement circumstancial (separació-distància) 

 

Traducció:  

Així, doncs, després que la naturalesa (humana) fou seccionada en dues parts, cada meitat, 

puix que enyorava la seva, s’hi reunia i, tot abraçant-se i enllaçant-se els uns amb els altres 

perquè desitjaven esdevenir un ésser únic, morien de fam o de qualsevulla altra mancança 

pel fet de no voler fer res els uns separadament dels altres. 

 

καὶ ὁπότε τι ἀποθάνοι τῶν ἡμίσεων, τὸ δὲ λειφθείη, τὸ λειφθὲν ἄλλο ἐζήτει καὶ 

συνεπλέκετο, εἴτε γυναικὸς τῆς ὅλης ἐντύχοι ἡμίσει ῍ὃ δὴ νῦν γυναῖκα καλοῦμεν῍ εἴτε 

ἀνδρός. 

 

Dues oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί, la 

primera de les quals també en parataxi sindètica copulativa amb el paràgraf anterior per la 

conjunció καί, i desenvolupant al seu torn dues hipotaxis (subordinacions) temporals 

introduïdes per la conjunció ὁπότε en parataxi sindètica adversativa per la conjunció δέ 

Primera hipotaxi temporal 

ὁπότε τι ἀποθάνοι τῶν ἡμίσεων:  

. τι: subjecte 

. τῶν ἡμίσεων: complement del nom, determinatiu de τι  
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. ἀποθάνοι : verb (optatiu aorist actiu) 

Segona hipotaxi temporal 

τὸ δὲ λειφθείη: 

. τὸ δὲ: subjecte  

. λειφθείη: verb (optatiu aorist passiu) 

Primera oració principal 

τὸ λειφθὲν ἄλλο ἐζήτει:  

. τὸ λειφθὲν: subjecte (participi aorist passiu substantivat per l’article –atributiu, doncs) 

. ἐζήτει: verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. ἄλλο: complement directe d’ἐζήτει  

Segona oració principal 

καὶ συνεπλέκετο:  

. (τὸ λειφθὲν): subjecte  

. συνεπλέκετο: verb (imperfet d’indicatiu mig) 

 

aquesta segona oració és alhora l’apòdosi d’un període condicional potencial-real amb dues 

prótasis introduïdes per la conunció εἴ en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per les 

conjuncions τε... τε d’εἴτε… εἴτε, la primera de les quals desenvolupa al seu torn una hipotaxi 

de relatiu introduïda pel pronom relatiu ὃ, en neutre com a noció abstracta abans no es concreta 

en el substantiu femení γυναῖκα que el predica 

Primera pròtasi 

εἴτε γυναικὸς τῆς ὅλης ἐντύχοι ἡμίσει : 

. (τι... τῶν ἡμίσεων): subjecte 

. ἐντύχοι: verb (optatiu aorist actiu) 

. ἡμίσει: datiu règim sintàctic d’ἐντύχοι per mor del preverbi ἐν 

. γυναικὸς τῆς ὅλης: complement del nom, determinatiu de ἡμίσει 

Hipotaxi de relatiu: 

ὃ δὴ νῦν γυναῖκα καλοῦμεν: 

. ὃ: complement directe de καλοῦμεν 

. (ἡμεῖς): subjecte    

. δὴ νῦν... καλοῦμεν: verb modificat per la partícula asseverativa δὴ i per l’adverbi de temps 

νῦν (present d’indicatiu actiu)  

. γυναῖκα: substantiu en funció predicativa de ὃ 

 

Segona pròtasi 

εἴτε ἀνδρός: 

. (τι... τῶν ἡμίσεων): subjecte 

. (ἐντύχοι): verb  

. (ἡμίσει): datiu règim sintàctic d’ἐντύχοι per mor del preverbi ἐν  

. ἀνδρός: complement del nom, determinatiu de ἡμίσει 
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Traducció: 

I, sempre que una de les dues meitats moria però l’altra sobrevivia, la que sobrevivia en 

cercava una altra i s’hi enllaçava, tant si es trobava amb la meitat de tota una dona –allò que 

ara anomenem dona- com si es trobava amb la meitat de tot un home. 

 

καὶ οὕτως ἀπώλλυντο.  

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) copulativa amb la darrera apodosi per 

la conjunció καί   

. (les meitats): subjecte 

. οὕτως ἀπώλλυντο: verb modificat per l’adverbi de mode οὕτως (imperfet d’indicatiu mig) 

 

Traducció: 

I així morien. 

 

ἐλεήσας δὲ ὁ Ζεὺς ἄλλην μηχανὴν πορίζεται, καὶ μετατίθησιν αὐτῶν τὰ αἰδοῖα εἰς τὸ 

πρόσθεν –τέως γὰρ καὶ ταῦτα ἐκτὸς εἶχον, καὶ ἐγέννων καὶ ἔτικτον οὐκ εἰς ἀλλήλους 

ἀλλ' εἰς γῆν, ὥσπερ οἱ τέττιγες– μετέθηκέ τε οὖν οὕτω αὐτῶν εἰς τὸ πρόσθεν καὶ διὰ 

τούτων τὴν γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποίησεν, διὰ τοῦ ἄρρενος ἐν τῷ θήλει, τῶνδε ἕνεκα, 

ἵνα ἐν τῇ συμπλοκῇ ἅμα μὲν εἰ ἀνὴρ γυναικὶ ἐντύχοι, γεννῷεν καὶ γίγνοιτο τὸ γένος, 

ἅμα δ' εἰ καὶ ἄρρην ἄρρενι, πλησμονὴ γοῦν γίγνοιτο τῆς συνουσίας καὶ διαπαύοιντο 

καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα τρέποιντο καὶ τοῦ ἄλλου βίου ἐπιμελοῖντο. 

 

Quatre oracions principals, la primera en parataxi sindètica (coordinació) adversativa amb el 

paràgraf anterior per la conjunció δέ, la segona amb la primera en parataxi sindètica copulativa 

per la conjunció καί, la tercera amb la segona en parataxi sindètica il·lativa per la conjunció οὖν, 

i la quarta amb la tercera en parataxi sindètica copulativa per les conjuncions τε... καί   

Primera oració principal: 

ἐλεήσας δὲ ὁ Ζεὺς ἄλλην μηχανὴν πορίζεται:  

. ὁ Ζεὺς: subjecte 

. ἐλεήσας: participi apositiu temporal al subjecte ὁ Ζεὺς (participi aorist actiu) 

. πορίζεται: verb (present d’indicatiu mig; es pot considerar un present històric) 

. ἄλλην μηχανὴν: complement directe de πορίζεται  

Segona oració principal: 

καὶ μετατίθησιν αὐτῶν τὰ αἰδοῖα εἰς τὸ πρόσθεν: 

. (ὁ Ζεὺς): subjecte 

. μετατίθησιν: verb (present d’indicatiu actiu; es pot considerar un present històric) 

. τὰ αἰδοῖα: complement directe de μετατίθησιν 

. αὐτῶν: complement del nom, genitiu possessiu de τὰ αἰδοῖα  

. εἰς τὸ πρόσθεν: complement circumstancial (direcció) 

 

en el si d’aquesta segona oració principal l’editor considera que s’obre un parèntesi format per 

tres oracions principals en en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί, la 



 27 

primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb l’oració anterior per la 

conjunció γάρ 

Primera oració principal del parèntesi: 

τέως γὰρ καὶ ταῦτα ἐκτὸς εἶχον:  

. (els humans): subjecte 

. τέως... καὶ... ἐκτὸς εἶχον: verb modificat per l’adverbi de temps τέως, per la conjunció 

coordinada copulativa καὶ en funció adverbial (etiam) i pel de lloc ἐκτὸς 

. ταῦτα: complement directe d’εἶχον (imperfet d’indicatiu actiu) 

Segona oració principal del parèntesi: 

καὶ ἐγέννων: 

. (els humans): subjecte 

. ἐγέννων: verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

Tercera oració principal del parèntesi: 

καὶ ἔτικτον οὐκ εἰς ἀλλήλους ἀλλ' εἰς γῆν: 

. (els humans): subjecte 

. ἔτικτον: verb (imperfet d’indicatiu actiu) 

. οὐκ εἰς ἀλλήλους ἀλλ' εἰς γῆν: complements circumstancials, modificat el primer per 

l’adverbi de negació οὐκ, i el segon introduït per la conjunció coordinada adversativa ἀλλ'  

  

aquesta segona oració principal del parèntesi desenvolupa al seu torn una hipotaxi 

(subordinació) comparativa –o comparativo-modal- introduïda per la conjunció ὥσπερ  

ὥσπερ οἱ τέττιγες: 

. οἱ τέττιγες: subjecte 

. verb: el mateix de l’oració anterior per raó de la comparança. 

 

Tercera oració principal: 

μετέθηκέ τε οὖν οὕτω αὐτῶν εἰς τὸ πρόσθεν:  

. (ὁ Ζεὺς): subjecte 

. μετέθηκέ... οὕτω: verb modificat per l’adverbi de mode οὕτω  (aorist d’indicatiu actiu)  

. (τὰ αἰδοῖα): complement directe de μετέθηκέ 

. αὐτῶν: complement del nom, genitiu possessiu de τὰ αἰδοῖα  

. εἰς τὸ πρόσθεν: complement circumstancial (direcció)  

Quarta oració principal: 

καὶ διὰ τούτων τὴν γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποίησεν, διὰ τοῦ ἄρρενος ἐν τῷ θήλει, τῶνδε 

ἕνεκα: 

. (ὁ Ζεὺς): subjecte 

. διὰ τούτων: complement circumstancial (instrument, mitjà) 

. ἐποίησεν: verb (aorist d’indicatiu actiu) 

. τὴν γένεσιν: complement directe d’ἐποίησεν 

. ἐν ἀλλήλοις: complement circumstancial (lloc)  

. διὰ τοῦ ἄρρενος: complement circumstancial (instrument, mitjà) 

. ἐν τῷ θήλει: complement circumstancial (lloc) 

. τῶνδε ἕνεκα: complement circumstancial (causal-final) 
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aquesta quarta oració principal desenvolupa al seu torn sis hipotaxis (subordinacions) finals de 

naturalesa epexegètica o explicativa del τῶνδε ἕνεκα anterior introduïdes per la conjunció ἵνα i 

en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί, hipotaxis finals que són 

alhora les apòdosis de dos períodes condicionals potencials amb les dues pròtasis corresponents 

Primera apòdosi (hipotaxi final) del primer període:  

ἵνα ἐν τῇ συμπλοκῇ ἅμα μὲν γεννῷεν: 

. ἐν τῇ συμπλοκῇ: complement circumstancial (temps)  

. (ἀνὴρ): subjecte 

. γεννῷεν: verb modificat per l’adverbi de simultaneïtat ἅμα μὲν en correlació amb el ἅμα δ' 

posterior (optatiu present actiu) 

Pròtasi del primer període: 

εἰ ἀνὴρ γυναικὶ ἐντύχοι: 

. ἀνὴρ: subjecte 

. ἐντύχοι: verb (optatiu aorist actiu) 

. γυναικὶ: datiu règim sintàctic del verb ἐντύχοι per mor del preverbi ἐν 

Segona apòdosi (hipotaxi final) del primer període:  

καὶ γίγνοιτο τὸ γένος: 

. τὸ γένος: subjecte 

. γίγνοιτο: verb (optatiu present mig)  

Primera apòdosi (hipotaxi final) del segon període:  

ἅμα δ'... πλησμονὴ γοῦν γίγνοιτο τῆς συνουσίας: 

. πλησμονὴ: subjecte 

. γοῦν γίγνοιτο: verb modificat per la partícula o adverbi restrictiu γοῦν (optatiu present mig) 

. τῆς συνουσίας: complement circumstancial (causa) 

Pròtasi del segon període: 

εἰ καὶ ἄρρην ἄρρενι: 

. ἄρρην: subjecte    

. καὶ (ἐντύχοι): verb modificat per l’adverbi de simultaneïtat ἅμα δ' correlatiu amb el ἅμα μὲν 

anterior, i per la conjunció coordinada copulativa καὶ en funció adverbial (etiam) (optatiu aorist 

actiu)  

. ἄρρενι: datiu règim sintàctic del verb ἐντύχοι per mor del preverbi ἐν  

Segona apòdosi (hipotaxi final) del segon període:  

καὶ διαπαύοιντο: 

. (els humans): subjecte 

. διαπαύοιντο: verb (optatiu present mig) 

Tercera apòdosi (hipotaxi final) del segon període:  

καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα τρέποιντο:  

. (els humans): subjecte 

. τρέποιντο: verb (optatiu present mig) 

. ἐπὶ τὰ ἔργα: complement circumstancial (direcció) 

Quarta apòdosi (hipotaxi final) del segon període:  

καὶ τοῦ ἄλλου βίου ἐπιμελοῖντο: 
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. (els humans): subjecte 

. ἐπιμελοῖντο: verb (optatiu present mig) 

. τοῦ ἄλλου βίου: genitiu règim sintàctic del verb ἐπιμελοῖντο 

 

Traducció: 

Zeus, però, compadint-se’n, troba* un altre recurs i els posa* les vergonyes mirant cap 

endavant –en efecte, fins aleshores també les tenien enfora i engendraven i procreaven no 

pas els uns en els altres sinó en la terra, com les cigales. Així, doncs, no només les posà 

mirant cap endavant, sinó que també, per mitjà del masculí en el femení, féu que els uns 

engendressin en els altres per aquesta raó: perquè, en l’acoblament, si un home trobava una 

dona, hi engendrés i hi hagués descendència, però, si, al mateix temps també, un home 

trobava un home, si més no hi hagués sadollament per raó del contacte, es calmessin i 

tornessin al treball, i tinguessin cura de tot el relacionat amb la vida.  

* o « trobà » i « posà » si optem per considera-los presents històrics en lloc de recollir la 

representació dramática de l’acció de Zeus tot ajustant-nos a l’aspecte dels temes de present.   

 

ἔστι δὴ οὖν ἐκ τόσου ὁ ἔρως ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῆς ἀρχαίας 

φύσεως συναγωγεὺς καὶ ἐπιχειρῶν ποιῆσαι ἕν ἐκ δυοῖν καὶ ἰάσασθαι τὴν φύσιν τὴν 

ἀνθρωπίνην. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb el paràgraf anterior per la 

conjunció οὖν  

. ὁ ἔρως: subjecte 

. ἀλλήλων: complement del nom, determinatiu de ὁ ἔρως 

. ἐκ τόσου: complement circumstancial (temps)  

. ἔστι δὴ: verb modificat per la partícula asseverativa δὴ (present d’indicatiu) 

. ἔμφυτος: primer predicat nominal o atribut del subjecte ὁ ἔρως 

. τοῖς ἀνθρώποις: datiu règim sintàctic d’ἔμφυτος per mor de la preposició ἔμ... de l’atribut 

. συναγωγεὺς: segon predicat nominal o atribut del subjecte en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa amb l’anterior per la conjunció καί   

. τῆς ἀρχαίας φύσεως: complement del nom, determinatiu de συναγωγεὺς  

. ἐπιχειρῶν: tercer predicat nominal o atribut del subjecte en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa amb l’anterior per la conjunció καί   

. ποιῆσαι: primer complement directe d’ἐπιχειρῶν (infinitiu aorist actiu)  

. ἕν: complement directe de ποιῆσαι 

. ἐκ δυοῖν: complement circumstancial (origen, procedència) 

. ἰάσασθαι: segon complement directe d’ἐπιχειρῶν en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa amb l’anterior per la conjunció καί  (infinitiu aorist mig)  

. τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην: complement directe de ἰάσασθαι amb un article -τὴν- en funció 

atributiva.  
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Traducció:  

Des d’aleshores, per tant, el desig que els uns tenen dels altres és certament connatural als 

homes, restablidor de l’antiga naturalesa, i de dos éssers intenta crear-ne un de sol i guarir la 

naturalesa humana.   

 

ἕκαστος οὖν ἡμῶν ἐστιν ἀνθρώπου σύμβολον, ἅτε τετμημένος ὥσπερ αἱ ψῆτται, ἐξ 

ἑνὸς δύο. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb l’oració anterior per la 

conjunció οὖν  

ἕκαστος οὖν ἡμῶν ἐστιν ἀνθρώπου σύμβολον, ἅτε τετμημένος... ἐξ ἑνὸς δύο: 

. ἕκαστος: subjecte 

. ἡμῶν: complement del nom,  determinatiu de ἕκαστος  

. ἐστιν: verb (present d’indicatiu) 

. σύμβολον: predicat nominal o atribut del subjecte 

. ἀνθρώπου: complement del nom, determinatiu de σύμβολον  

. ἅτε τετμημένος: participi apositiu al subjecte ἕκαστος modificat per la partícula ἅτε que li 

atorga un valor causal (participi perfet passiu) 

. ἐξ ἑνὸς: complement circumstancial (origen, procedència) 

. δύο: adjectiu numeral en funció predicativa de ἕκαστος  

 

aquesta oració principal desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) comparativa 

introduïda per la conjunció ὥσπερ 

ὥσπερ αἱ ψῆτται: 

. αἱ ψῆτται: subjecte 

. verb: el mateix de l’oració principal per raó de la comparança, en tercera persona del plural i 

acompanyat del participi apositiu causal en plural (“com han estat seccionats els llenguados”) 

 

Traducció: 

En efecte, cadascú de nosaltres és una contrasenya d’home, perquè ha estat seccionat, d’un en 

dos, com els llenguados. 

 

ζητεῖ δὴ ἀεὶ τὸ αὑτοῦ ἕκαστος σύμβολον.  

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb l’oració anterior per la 

partícula il·lativo-asseverativa δὴ, que de fet actua aquí com a nexe   

. ἕκαστος: subjecte. 

. ζητεῖ... ἀεὶ: verb modificat per l’adverbi de temps ἀεὶ (present d’indicatiu actiu) 

. τὸ σύμβολον: complement directe de ζητεῖ 

. αὑτοῦ: complement del nom, genitiu possessiu de τὸ σύμβολον 

 

Traducció:  

Cadascú cerca sempre, doncs, la seva contrasenya. 
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ὅσοι μὲν οὖν τῶν ἀνδρῶν τοῦ κοινοῦ τμῆμά εἰσιν, ὃ δὴ τότε ἀνδρόγυνον ἐκαλεῖτο, 

φιλογύναικές τέ εἰσι καὶ οἱ πολλοὶ τῶν μοιχῶν ἐκ τούτου τοῦ γένους γεγόνασιν, καὶ 

ὅσαι αὖ γυναῖκες φίλανδροί τε καὶ μοιχεύτριαι ἐκ τούτου τοῦ γένους γίγνονται.  

 

Quatre oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per les conjuncions τέ 

... καί, la primera de les quals en parataxi sindètica il·lativa amb l’oració anterior per la 

conjunció οὖν. De la primera oració principal depèn una hipotaxi (subordinació) de relatiu 

introduïda pel pronom quantitatiu ὅσοι, que al seu torn desenvolupa una hipotaxi adjectiva de 

relatiu introduïda pel pronom relatiu ὃ, l’antecedent del qual és τμῆμά. De la tercera oració 

principal depèn també una una hipotaxi de relatiu introduïda pel pronom quantitatiu ὅσαι 

Primera hipotaxi de relatiu: 

ὅσοι μὲν οὖν τῶν ἀνδρῶν τοῦ κοινοῦ τμῆμά εἰσιν: 

. ὅσοι μὲν: subjecte, correlatiu per μὲν amb el ὅσαι αὖ γυναῖκες posterior 

. τῶν ἀνδρῶν: complement del nom, genitiu partitiu de ὅσοι μὲν  

. εἰσιν: verb (present d’indicatiu) 

. τμῆμά: predicat nominal o atribut de ὅσοι 

. τοῦ κοινοῦ: complement del nom, determinatiu de τμῆμά 

Hipotaxi adjectiva de relatiu que depèn de l’anterior: 

ὃ δὴ τότε ἀνδρόγυνον ἐκαλεῖτο: 

. ὃ: subjecte 

. δὴ τότε... ἐκαλεῖτο: verb modificat per la partícula asseverativa δὴ i per l’adverbi de temps 

τότε (imperfet d’indicatiu passiu)  

. ἀνδρόγυνον: substantiu en funció predicativa de ὃ  

Primera oració principal:  

φιλογύναικές τέ εἰσι: 

. ὅσοι μὲν οὖν τῶν ἀνδρῶν τοῦ κοινοῦ τμῆμά εἰσιν, ὃ δὴ τότε ἀνδρόγυνον ἐκαλεῖτο: subjecte  

. εἰσι: verb (present d’indicatiu) 

. φιλογύναικές: predicat nominal o atribut del subjecte 

Segona oració principal:  

καὶ οἱ πολλοὶ τῶν μοιχῶν ἐκ τούτου τοῦ γένους γεγόνασιν: 

. οἱ πολλοὶ: subjecte 

. τῶν μοιχῶν: complement del nom, genitiu partitiu de οἱ πολλοὶ  

. γεγόνασιν: verb (perfet d’indicatiu) 

. ἐκ τούτου τοῦ γένους: complement circumstancial (origen-procedència) 

Segona hipotaxi de relatiu: 

καὶ ὅσαι αὖ γυναῖκες: 

. ὅσαι αὖ γυναῖκες: subjecte (aquí la partícula αὖ –“al seu torn”- ajuda a establir una correlació, 

dintre del mateix paràgraf, amb l’anterior ὅσοι μὲν) 

. (εἰσιν): verb (present d’indicatiu)  

. (τμῆμά): predicat nominal o atribut de ὅσαι αὖ γυναῖκες 

. (τοῦ κοινοῦ): complement del nom, determinatiu de τμῆμά 
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Tercera oració principal:  

φίλανδροί τε:  

. ὅσαι αὖ γυναῖκες: subjecte  

. (εἰσι): verb copulatiu (present d’indicatiu) 

. φίλανδροί: predicat nominal o atribut del subjecte  

Quarta oració principal:  

καὶ μοιχεύτριαι ἐκ τούτου τοῦ γένους γίγνονται: 

. μοιχεύτριαι: subjecte 

. γίγνονται: verb (present d’indicatiu mig) 

. ἐκ τούτου τοῦ γένους: complement circumstancial (origen-procedència)  

 

Traducció: 

En efecte, tots els homes que són tall del gènere comú, el que aleshores certament 

s’anomenava androgin, no només estimen les dones (són filògins), sinó que també molts dels 

adúlters provenen d’aquest llinatge, i, al seu torn, totes les dones (que són tall del gènere 

comú), no només estimen els homes (són filandres), sinó que també les adúlteres provenen 

d’aquest llinatge. 

 

ὅσαι δὲ τῶν γυναικῶν γυναικὸς τμῆμά εἰσιν, οὐ πάνυ αὗται τοῖς ἀνδράσι τὸν νοῦν 

προσέχουσιν, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὰς γυναῖκας τετραμμέναι εἰσί, καὶ αἱ ἑταιρίστριαι 

ἐκ τούτου τοῦ γένους γίγνονται. 

 

Tres oracions principals, la primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa 

amb el paràgraf anterior per la conjunció δέ del “ὅσαι δὲ” inicial, la segona amb la primera en 

parataxi sindètica adversativa per la conjunció ἀλλά, i la tercera amb la segona en parataxi 

sindètica copulativa per la conjunció καί. La primera oració principal desenvolupa al seu torn 

una hipotaxi (subordinació) de relatiu introduïda pel pronom relatiu quantitatiu ὅσαι 

Hipotaxi de relatiu:   

ὅσαι... τῶν γυναικῶν γυναικὸς τμῆμά εἰσιν: 

. ὅσαι: subjecte 

. τῶν γυναικῶν: complement del nom, genitiu partitiu de ὅσαι   

. εἰσιν: verb (present d’indicatiu)    

. τμῆμά: predicat nominal o atribut de ὅσαι    

. γυναικὸς: complement del nom, determinatiu de τμῆμά 

Primera oració principal 

δὲ... οὐ πάνυ αὗται τοῖς ἀνδράσι τὸν νοῦν προσέχουσιν: 

. ὅσαι δὲ τῶν γυναικῶν γυναικὸς τμῆμά εἰσιν … αὗται: subjecte 

. οὐ πάνυ προσέχουσιν: verb modificat per l’adverbi de negació οὐ i pel de quantitat πάνυ      

(present d’indicatiu actiu) 

. τὸν νοῦν: complement directe de προσέχουσιν 

. τοῖς ἀνδράσι: datiu règim sintàctic de τὸν νοῦν προσέχουσιν 

Segona oració principal 

ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὰς γυναῖκας τετραμμέναι εἰσί: 
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. ὅσαι δὲ τῶν γυναικῶν γυναικὸς τμῆμά εἰσιν… αὗται: subjecte 

. εἰσί : verb (present d’indicatiu) 

. μᾶλλον... τετραμμέναι: participi en funció atributiva del subjecte (participi de perfet passiu) 

. πρὸς τὰς γυναῖκας: complement circumstancial (direcció) 

Tercera oració principal 

 καὶ αἱ ἑταιρίστριαι ἐκ τούτου τοῦ γένους γίγνονται: 

. αἱ ἑταιρίστριαι: subjecte 

. γίγνονται: verb (present d’indicatiu mig) 

. ἐκ τούτου τοῦ γένους: complement circumstancial (origen-procedència)  

 

Traducció:   

Per la seva banda, totes les dones que són tall de dona, aquestes no fan cap mena de cas dels 

homes, sinó que es decanten més aviat per les dones, i les cortesanes provénen d’aquest 

llinatge. 

 

ὅσοι δὲ ἄρρενος τμῆμά εἰσι, τὰ ἄρρενα διώκουσι, καὶ τέως μὲν ἂν παῖδες ὦσιν, ἅτε 

τεμάχια ὄντα τοῦ ἄρρενος, φιλοῦσι τοὺς ἄνδρας καὶ χαίρουσι συγκατακείμενοι καὶ 

συμπεπλεγμένοι τοῖς ἀνδράσι, καί εἰσιν οὗτοι βέλτιστοι τῶν παίδων καὶ μειρακίων, 

ἅτε ἀνδρειότατοι ὄντες φύσει. 

 

Quatre oracions principals, la primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa amb el paràgraf anterior per la conjunció δέ del “ὅσοι δὲ” inicial, i les altres tres en 

parataxi sindètica copulativa per la conjunció καί. La primera oració principal desenvolupa al 

seu torn una hipotaxi (subordinació) de relatiu introduïda pel pronom relatiu quantitatiu ὅσοι. 

La segona oració principal desenvolupa per la seva banda una hipotaxi temporal introduïda per 

la conjunció τέως 

 

Hipotaxi de relatiu 

ὅσοι... ἄρρενος τμῆμά εἰσι: 

. ὅσοι: subjecte 

. εἰσι: verb (present d’indicatiu)  

. τμῆμά: predicat nominal o atribut de ὅσοι 

. ἄρρενος: complement del nom, determinatiu de τμῆμά 

Primera oració principal 

τὰ ἄρρενα διώκουσι: 

. ὅσοι δὲ ἄρρενος τμῆμά εἰσι: subjecte 

. διώκουσι: verb (present d’indicatiu actiu) 

. τὰ ἄρρενα: complement directe de διώκουσι  

Hipotaxi temporal 

τέως μὲν ἂν παῖδες ὦσιν, ἅτε τεμάχια ὄντα τοῦ ἄρρενος:  

. τέως μὲν: conjunció subordinada temporal, correlativa amb l’ἐπειδὰν δὲ d’alguns paràgrafs 

després 

. (ὅσοι δὲ ἄρρενος τμῆμά εἰσι): subjecte 
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. ἂν... ὦσιν: verb modificat per la partícula modal ἂν (subjuntiu present) 

. παῖδες: predicat nominal o atribut del subjecte  

Segona oració principal  

καὶ... φιλοῦσι τοὺς ἄνδρας: 

. (ὅσοι δὲ ἄρρενος τμῆμά εἰσι): subjecte 

. φιλοῦσι: verb (present d’indicatiu actiu) 

. τοὺς ἄνδρας: complement directe de φιλοῦσι 

. ἅτε ὄντα: participi apositiu al subjecte modificat per la partícula ἅτε que li atorga un valor 

causal (participi present) 

. τεμάχια: predicat nominal o atribut del subjecte 

. τοῦ ἄρρενος: complement del nom, determinatiu de τεμάχια 

Tercera oració principal 

καὶ χαίρουσι συγκατακείμενοι καὶ συμπεπλεγμένοι τοῖς ἀνδράσι: 

. (ὅσοι δὲ ἄρρενος τμῆμά εἰσι): subjecte 

. χαίρουσι: verb (present d’indicatiu actiu) 

. συγκατακείμενοι καὶ συμπεπλεγμένοι: participis en funció predicativa del subjecte en 

parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί (participis de present i de perfet 

mitjos respectivament)  

. τοῖς ἀνδράσι: datiu règim sintàctic del participis per mor del preverbi συγ 

Quarta oració principal  

καί εἰσιν οὗτοι βέλτιστοι τῶν παίδων καὶ μειρακίων, ἅτε ἀνδρειότατοι ὄντες φύσει: 

. οὗτοι: subjecte 

. εἰσιν: verb (present d’indicatiu) 

. βέλτιστοι: predicat nominal o atribut del subjecte οὗτοι 

. τῶν παίδων καὶ μειρακίων: complements del nom, genitius determinatius de βέλτιστοι en 

parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί   

. ἅτε ὄντες: participi apositiu al subjecte modificat per la partícula ἅτε que li atorga un valor 

causal (participi present) 

. ἀνδρειότατοι: predicat nominal o atribut del subjecte  

. φύσει: complement circumstancial   

 

Traducció: 

I, els qui són tall d’home, van darrere del que és masculí i, mentre són adolescents, atès que 

són tall d’home, estimen els homes i els plau de jeure-hi i enllaçar-s’hi, i aquests són els nens 

i adolescents millors pel fet d’ésser els més mascles per naturalesa.   

 

φασὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι· οὐ γὰρ ὑπ'  ἀναισχυντίας 

τοῦτο δρῶσιν ἀλλ' ὑπὸ θάρρους καὶ ἀνδρείας καὶ ἀρρενωπίας, τὸ ὅμοιον αὐτοῖς 

ἀσπαζόμενοι. 

 

Dues oracions principals en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa per la conjunció γάρ, la 

primera de les quals en parataxi sindètica copulativa amb el paràgraf anterior per la conjunció 

δέ 
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1) φασὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι: 

. τινες: subjecte  

. φασὶ: verb (present d’indicatiu) 

Segons l’anàlisi tradicional, de φασὶ, en depèn una oració completiva d’infinitu no concertada 

(hipotaxi)  amb un subjecte propi en acusatiu:  

. αὐτοὺς: subjecte   

. εἶναι: verb modificat per la partícula asseverativa δή (infinitiu present) 

. ἀναισχύντους: predicat nominal o atribut d’αὐτοὺς  

. ψευδόμενοι: participi apositiu concessiu al subjecte (participi present mig) 

però, sense canviar la traducció, proposem també l’ànalisi següent del que fóra ara una única 

oració:  

. αὐτοὺς: complement directe de φασὶ   

. εἶναι: infinitiu en funció predicativa del complement directe αὐτοὺς  

... (com en l’anàlisi anterior) 

2 ) οὐ γὰρ ὑπ' ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν ἀλλ' ὑπὸ θάρρους καὶ ἀνδρείας καὶ 

ἀρρενωπίας, τὸ ὅμοιον αὐτοῖς ἀσπαζόμενοι:  

. (αὐτοί): subjecte 

. οὐ δρῶσιν: verb modificat per l’adverbi de negació οὐ (present d’indicatiu actiu) 

. τοῦτο: complement directe de δρῶσιν    

. ὑπ'ἀναισχυντίας... ἀλλ' ὑπὸ θάρρους καὶ ἀνδρείας καὶ ἀρρενωπίας: complements 

circumstancials (causa), el segon amb el primer en parataxi sindètica (coordinació) adversativa 

per la conjunció ἀλλά, i la resta en parataxi sindètica copulativa per les conjuncions καί   

. ἀσπαζόμενοι: participi apositiu causal al subjecte (participi present mig) 

. τὸ ὅμοιον: complement directe d’ἀσπαζόμενοι 

. αὐτοῖς: datiu règim sintàctic de l’adjectiu ὅμοιον 

 

Traducció: 

Alguns, per bé que s’equivoquen, diuen que aquests són uns desvergonyits. Efectivament, 

això no ho fan pas per manca de vergonya, sinó per coratge, valor i masculinitat, ja que 

abracen el que és igual a ells.  

 

μέγα δὲ τεκμήριον. 

 

Una oració principal nominal en parataxi sindètica (coordinació) copulativa amb el paràgraf 

anterior per la conjunció δέ  

. μέγα τεκμήριον: subjecte 

. (ἐστίν): verb (present d’indicatiu) 

 

Traducció: 

I heus aquí una prova fefaent: 
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καὶ γὰρ τελεωθέντες μόνοι ἀποβαίνουσιν εἰς τὰ πολιτικὰ ἄνδρες οἱ τοιοῦτοι.  

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) copulativo-il·lativa amb l’oració 

anterior per les conjuncions καί γὰρ 

. μόνοι... οἱ τοιοῦτοι: subjecte amb l’adjectiu μόνοι en funció predicativa 

. τελεωθέντες: participi apositiu temporal al subjecte οἱ τοιοῦτοι (participi aorist passiu) 

. ἀποβαίνουσιν: verb (present d’indicatiu actiu) 

. ἄνδρες: substantiu en funció predicativa de οἱ τοιοῦτοι  

. εἰς τὰ πολιτικὰ: complement circumstancial (acusatiu de relació) 

 

Traducció:  

I, en efecte, quan han acabat de créixer, només els d’aquesta mena resulten virils en la 

política. 

 

ἐπειδὰν δὲ ἀνδρωθῶσι, παιδεραστοῦσι καὶ πρὸς γάμους καὶ παιδοποιίας οὐ 

προσέχουσι τὸν νοῦν φύσει, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ νόμου ἀναγκάζονται· ἀλλ' ἐξαρκεῖ αὐτοῖς 

μετ' ἀλλήλων καταζῆν ἀγάμοις. 

 

Quatre oracions principals, la primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa amb el paràgraf anterior per la conjunció καὶ, la segona amb la primera també, i la 

tercera amb la segona i la quarta amb la tercera en parataxi sindètica adversativa per les 

conjuncions ἀλλά. La primera oració principal desenvolupa al seu torn una hipotaxi 

(subordinació) temporal introduïda per la conjunció ἐπειδὰν, correlativa pel δὲ amb el τέως 

μὲν anterior 

Hipotaxi temporal: 

ἐπειδὰν δὲ ἀνδρωθῶσι: 

. (οἱ τοιοῦτοι): subjecte 

. ἀνδρωθῶσι: verb (aorist subjuntiu passiu) 

Primera oració principal: 

παιδεραστοῦσι: 

. (οἱ τοιοῦτοι): subjecte 

. παιδεραστοῦσι: verb (present d’indicatiu actiu) 

Segona oració principal: 

καὶ πρὸς γάμους καὶ παιδοποιίας οὐ προσέχουσι τὸν νοῦν φύσει: 

. (οἱ τοιοῦτοι): subjecte 

. οὐ προσέχουσι: verb modificat per l’adverbi de negació οὐ (present d’indicatiu actiu) 

. τὸν νοῦν: complement directe de προσέχουσι 

. πρὸς γάμους καὶ παιδοποιίας: complements circumstancials en parataxi sindètica 

(coordinació) copulativa per la conjunció καί  (direcció) 

. φύσει: complement circumstancial 

Tercera oració principal: 

ἀλλ' ὑπὸ τοῦ νόμου ἀναγκάζονται: 

. (οἱ τοιοῦτοι): subjecte 
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. ἀναγκάζονται: verb (present d’indicatiu passiu) 

. ὑπὸ τοῦ νόμου: genitiu agent  

Quarta oració principal: 

ἀλλ' ἐξαρκεῖ αὐτοῖς μετ' ἀλλήλων καταζῆν ἀγάμοις: 

. καταζῆν: subjecte (infinitiu present actiu) 

. μετ' ἀλλήλων: complement circumstancial (companyia) 

. ἐξαρκεῖ: verb (present d’indicatiu, verb impersonal) 

. αὐτοῖς: datiu règim sintàctic del verb 

. ἀγάμοις: adjectiu en funció predicativa d’αὐτοῖς  

 

Traducció: 

I, quan s’han fet homes, són pederastes i no es decanten de manera natural pel matrimoni o 

per tenir fills, sinó que s´hi veuen forçats pel costum; ben al contrari, en tenen prou de viure 

els uns amb els altres sense casar-se. 

 

πάντως μὲν οὖν ὁ τοιοῦτος παιδεραστής τε καὶ φιλεραστὴς γίγνεται, ἀεὶ τὸ συγγενὲς 

ἀσπαζόμενος. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb el paràgraf anterior per la 

conjunció οὖν  

. ὁ τοιοῦτος: subjecte 

. πάντως... γίγνεται: verb modificat per l’adverbi de mode πάντως (present d’indicatiu mig)  

. παιδεραστής τε καὶ φιλεραστὴς: substantius en funció predicativa del subjecte en parataxi 

sindètica (coordinació) copulativa per les conjuncions τε i καὶ  

. ἀεὶ... ἀσπαζόμενος: participi apositiu causal al subjecte modificat per l’adverbi de temps ἀεὶ  

(participi present mig) 

. τὸ συγγενὲς: complement directe d’ἀσπαζόμενος 

 

Traducció: 

Qui és així, doncs, esdevé totalment pederasta i enamoradís (filerasta), ja que abraça sempre 

el que li és connatural.  

 

ὅταν μὲν οὖν καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ ἐντύχῃ τῷ αὑτοῦ ἡμίσει καὶ ὁ παιδεραστὴς καὶ ἄλλος 

πᾶς, τότε καὶ θαυμαστὰ ἐκπλήττονται φιλίᾳ τε καὶ οἰκειότητι καὶ ἔρωτι, οὐκ 

ἐθέλοντες ὡς ἔπος εἰπεῖν χωρίζεσθαι ἀλλήλων οὐδὲ σμικρὸν χρόνον. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) il·lativo-copulativa amb l’oració 

anterior per les conjuncions οὖν καὶ del inicial “ὅταν μὲν οὖν  καὶ”. Aquesta oració principal 

desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) temporal introduïda per la conjunció ὅταν 

Hipotaxi temporal 

ὅταν μὲν... αὐτῷ ἐκείνῳ ἐντύχῃ τῷ αὑτοῦ ἡμίσει καὶ ὁ παιδεραστὴς καὶ ἄλλος πᾶς: 

. καὶ ὁ παιδεραστὴς καὶ ἄλλος πᾶς: subjectes en parataxi sindètica (coordinació) copulativa 

per la conjunció καί   
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. ἐντύχῃ: verb (aorist subjuntiu actiu) 

. αὐτῷ ἐκείνῳ... τῷ... ἡμίσει: datiu règim sintàctic del verb per mor del preverbi ἐν... amb un 

article -τῷ- en funció atributiva 

. αὑτοῦ: complement del nom, genitiu possessiu de τῷ ... ἡμίσει 

Oració principal 

οὖν καὶ... τότε καὶ θαυμαστὰ ἐκπλήττονται φιλίᾳ τε καὶ οἰκειότητι καὶ ἔρωτι, οὐκ 

ἐθέλοντες ὡς ἔπος εἰπεῖν χωρίζεσθαι ἀλλήλων οὐδὲ σμικρὸν χρόνον: 

el participi apositiu causal d’aquesta oració principal desenvolupa alhora un infinitiu absolut  

ὡς ἔπος εἰπεῖν, que traduïm per “per dir-ho així” 

. (καὶ ὁ παιδεραστὴς καὶ ἄλλος πᾶς): subjectes en parataxi sindètica (coordinació) copulativa 

per la conjunció καί   

. τότε καὶ θαυμαστὰ ἐκπλήττονται: verb modificat per l’adverbi de temps τότε, per la 

conjunció coordinada copulativa καὶ en funció adverbial (etiam) i per l’adjectiu en gènere neutre 

θαυμαστὰ també en funció adverbial (present d’indicatiu passiu) 

. φιλίᾳ τε καὶ οἰκειότητι καὶ ἔρωτι: datius instrumentals –o fins i tot agents- en parataxi 

sindètica (coordinació) copulativa per les conjuncions τε καὶ… καὶ  

. οὐκ ἐθέλοντες: participi apositiu causal al subjecte modificat per l’adverbi de negació οὐκ 

(participi present actiu) 

. ὡς ἔπος εἰπεῖν: infinitiu absolut (infinitiu aorist actiu) 

. χωρίζεσθαι: complement directe d’ἐθέλοντες (infinitiu present mig) 

. ἀλλήλων: complement circumstancial (separació-distància)  

. οὐδὲ σμικρὸν χρόνον: complement circumstancial modificat per l’adverbi de negació οὐδὲ 

(extensió en el temps)  

 

Traducció: 

I, consegüentment, quan el pederasta o qualsevol altre es troba amb aquella mateixa meitat 

de si mateix, aleshores se senten també meravellosament trasbalsats per l’amistat, la 

familiaritat i el desig, ja que, per dir-ho així, no volen separar-se els uns dels altres ni tan sols 

una breu estona. 

 

καὶ οἱ διατελοῦντες μετ' ἀλλήλων διὰ βίου οὗτοί εἰσιν, οἳ οὐδ' ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν ὅτι 

βούλονται σφίσι παρ' ἀλλήλων γίγνεσθαι. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) copulativa amb el paràgraf anterior per 

la conjunció καί, que desenvolupa al seu torn una hipotaxi (subordinació) adjectiva de relatiu 

introduïda pel pronom οἳ, l’antecedent del qual és οὗτοί (οἱ διατελοῦντες μετ' ἀλλήλων διὰ 

βίου), que alhora desenvolupa una hipotaxi completiva interrogativa indirecta en funció de 

complement directe d’εἰπεῖν introduïda pel pronom interrogatiu ὅτι 

Oració principal 

καὶ οἱ διατελοῦντες μετ' ἀλλήλων διὰ βίου οὗτοί εἰσιν: 

. οἱ διατελοῦντες: subjecte (participi present actiu substantivat per l’article –atributiu, doncs- 

que actua com prolepsi del subjecte) 

. μετ' ἀλλήλων: complement circumstancial (companyia) 
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. διὰ βίου: complement circumstancial (temps) 

. οὗτοί: subjecte 

. εἰσιν: verb (present d’indicatiu)  

Hipotaxi adjectiva de relatiu 

οἳ οὐδ' ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν:  

. οἳ: subjecte 

. οὐδ' ἂν ἔχοιεν: verb modificat per l’adverbi de negació οὐ i per la partícula modal ἂν que li 

dóna un valor potencial (optatiu present actiu) 

. εἰπεῖν: complement directe d’ἔχοιεν (infinitiu aorist actiu); tanmateix, atès el significat usual 

del verb ἔχω, “tenir“, caldria no descartar que εἰπεῖν fos un infinítiu final: “no tindrien... per a 

dir”  

Hipotaxi completiva interrogativa indirecta 

ὅτι βούλονται σφίσι παρ' ἀλλήλων γίγνεσθαι: 

. (οὗτοί): subjecte 

. βούλονται: verb (present d’indicatiu mig) 

. ὅτι: complement directe d’εἰπεῖν 

. γίγνεσθαι: infinitiu en funció predicativa del complement directe ὅτι (infinitiu present mig) 

. σφίσι: complement indirecte 

. παρ' ἀλλήλων: complement circumstancial (origen-procedència) 

 

Traducció: 

I els qui passen tota la vida junts, aquests són els qui no podrien dir què esperen rebre els 

uns dels altres. 

 

οὐδενὶ γὰρ ἂν δόξειεν τοῦτ' εἶναι ἡ τῶν ἀφροδισίων συνουσία, ὡς ἄρα τούτου ἕνεκα 

ἕτερος ἑτέρῳ χαίρει συνὼν οὕτως ἐπὶ μεγάλης σπουδῆς. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb el paràgraf anterior per la 

conjunció γάρ, que al seu torn desenvolupa una hipotaxi (subordinació) completiva epexegètica 

o explicativa de τοῦτ' (referit a ἡ τῶν ἀφροδισίων συνουσία) introduïda per la conjunció ὡς 

Oració principal 

οὐδενὶ γὰρ ἂν δόξειεν τοῦτ' εἶναι ἡ τῶν ἀφροδισίων συνουσία: 

. οὐδενὶ: datiu règim sintàctic del verb δόξειεν 

. τοῦτ': subjecte 

. ἂν δόξειεν: verb modificat per la partícula modal ἂν que li dóna un valor potencial (optatiu 

aorist actiu) 

. εἶναι: infinitiu en funció predicativa de τοῦτ' (infinitiu present, construcció personal) 

. ἡ συνουσία: predicat nominal o atribut de τοῦτ'  

. τῶν ἀφροδισίων: complement del nom, determinatiu de ἡ συνουσία 

Hipotaxi completiva epexegètica 

ὡς ἄρα τούτου ἕνεκα ἕτερος ἑτέρῳ χαίρει συνὼν οὕτως ἐπὶ μεγάλης σπουδῆς:  

. ἕτερος: subjecte 

. ἄρα... χαίρει: verb modificat per la partícula il·lativa ἄρα (present d’indicatiu en veu activa) 
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. συνὼν: participi en funció predicativa de ἕτερος (participi present)  

. ἑτέρῳ: datiu règim sintàctic de συνὼν per mor del preverbi συν 

. τούτου ἕνεκα: complement circumstancial (causa) amb la preposició en posició anastròfica  

. οὕτως ἐπὶ μεγάλης σπουδῆς: complement circumstancial modificat per l’adverbi de mode 

οὕτως 

 

Traducció: 

A cap d’ells, en efecte, li semblaría que això sigui la unió sexual, és a dir, que per aquesta 

causa a un li plau d’estar amb l’altre fins al punt d’afanyar-s’hi tant,  

 

ἀλλ' ἄλλο τι βουλομένη ἑκατέρου ἡ ψυχὴ δήλη ἐστίν, ὃ οὐ δύναται εἰπεῖν, ἀλλὰ 

μαντεύεται ὃ βούλεται, καὶ αἰνίττεται. 

 

Tres oracions principals, la primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) adversativa 

amb el paràgraf anterior per la conjunció ἀλλά, també la segona amb la primera, i la tercera 

amb la segona en parataxi sindètica copulativa per la conjunció καί. La primera oració principal 

desenvolupa una oració hipotaxi (subordinació) adjectiva de relatiu introduïda perl pronom 

relatiu ὃ, l’antecedent del qual és ἄλλο τι, amb qui concerta en gènere i nombre –i aquí tanbé en 

cas; i la segona oració principal desenvolupa alhora una altra hipotaxi de relatiu introduïda pel 

pronom relatiu ὃ:  

Primera oració principal  

ἀλλ' ἄλλο τι βουλομένη ἑκατέρου ἡ ψυχὴ δήλη ἐστίν: 

. ψυχὴ: subjecte 

. ἐστίν: verb (present d’indicatiu) 

. δήλη: predicat nominal o atribut del subjecte ἡ ψυχὴ 

. βουλομένη: participi en funció predicativa de ἡ ψυχὴ (participi present mig) 

. ἄλλο τι: complement directe de βουλομένη 

Hipotaxi de relatiu de la primera oració principal 

ὃ οὐ δύναται εἰπεῖν: 

. ὃ: complement directe d’εἰπεῖν 

. (ἡ ψυχὴ): subjecte  

. οὐ δύναται: verb modificat per l’adverbi de negació οὐ (present d’indicatiu mig) 

. εἰπεῖν: complement directe de δύναται (infinitiu aorist actiu) 

Segona oració principal 

ἀλλὰ μαντεύεται: 

. (ἡ ψυχὴ): subjecte 

. μαντεύεται: verb (present d’indicatiu mig)  

Hipotaxi de relatiu de la segona oració principal 

ὃ βούλεται: 

. (ἡ ψυχὴ): subjecte 

. βούλεται: verb (present d’indicatiu mig) 

. ὃ: complement directe de βούλεται 
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Tercera oració principal 

καὶ αἰνίττεται: 

. (ἡ ψυχὴ): subjecte: 

. αἰνίττεται: verb (present d’indicatiu mig) 

 

Traducció: 

sinó que, és evident que l’ànima de l’un i de l’altre vol alguna cosa més que no pot explicar; 

tanmateix, endevina el que vol, i  ho expressa de forma enigmàtica. 

 

καὶ εἰ αὐτοῖς ἐν τῷ αὐτῷ κατακειμένοις ἐπιστὰς ὁ Ἥφαιστος, ἔχων τὰ ὄργανα, ἔροιτο· 

“Τί ἔσθ' ὃ βούλεσθε, ὦ ἄνθρωποι, ὑμῖν παρ' ἀλλήλων γενέσθαι;” καὶ εἰ ἀποροῦντας 

αὐτοὺς πάλιν ἔροιτο· “Ἆρά γε τοῦδε ἐπιθυμεῖτε, ἐν τῷ αὐτῷ γενέσθαι ὅτι μάλιστα 

ἀλλήλοις, ὥστε καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσθαι ἀλλήλων; εἰ γὰρ τούτου 

ἐπιθυμεῖτε, θέλω ὑμᾶς συντῆξαι καὶ συμφυσῆσαι εἰς τὸ αὐτό, ὥστε δύ' ὄντας ἕνα 

γεγονέναι καὶ ἕως τ' ἂν ζῆτε, ὡς ἕνα ὄντα, κοινῇ ἀμφοτέρους ζῆν, καὶ ἐπειδὰν 

ἀποθάνητε, ἐκεῖ αὖ ἐν ᾍδου ἀντὶ δυοῖν ἕνα εἶναι κοινῇ τεθνεῶτε·  

 

Un període condicional amb tres prótasis introduïdes per la conjunció εἰ, la segona amb la 

primera en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί, i la tercera amb la 

segona en parataxi sindètica il·lativa per la conjunció γάρ. Les dues primeres pròtasis són 

potencials -la darrera, en canvi, real-, i ambdues desenvolupen una oració interrogativa directa 

en funció de complement directe del seu verb, la primera de les quals genera una hipotaxi de 

relatiu introduïda pel pronom relatiu ὃ, i la segona una hipotaxi (subordinació) consecutiva 

introduïda per la conjunció ὥστε. Aquest període té una apòdosi en parataxi sindètica 

(coordinació) copulativa amb el paràgraf anterior per la conjunció καί del “καὶ εἰ” inicial, que 

desenvolupa tres hipotaxis consecutives introduïdes per la conjunció ὥστε en parataxi sindètica 

copulativa per les conjuncions καί, la segona i la tercera de les quals desenvolupen una hipotaxi 

temporal introduïda respectivament per les conjuncions ἕως i ἐπειδὰν 

Primera pròtasi 

εἰ αὐτοῖς ἐν τῷ αὐτῷ κατακειμένοις ἐπιστὰς ὁ Ἥφαιστος, ἔχων τὰ ὄργανα, ἔροιτο: 

. ὁ Ἥφαιστος: subjecte 

. ἐπιστὰς: participi apositiu temporal al subjecte ὁ Ἥφαιστος (participi aorist actiu) 

. αὐτοῖς: datiu règim sintàctic d’ἐπιστὰς per mor del preverbi ἐπι...  

. κατακειμένοις: participi apositiu temporal a αὐτοῖς (participi present mig) 

. ἐν τῷ αὐτῷ: complement circumstancial (lloc) 

. ἔχων: participi en funció predicativa del subjecte ὁ Ἥφαιστος (o apositiu modal) (participi 

present actiu) 

. τὰ ὄργανα: complement directe d’ἔχων 

. ἔροιτο: verb (optatiu present mig) 

Oració interrogatia directa CD d’ἔροιτο 

“Τί ἔσθ'... ;: 

. (ὃ βούλεσθε, ὦ ἄνθρωποι, ὑμῖν παρ' ἀλλήλων γενέσθαι): subjecte 

. ἔσθ': verb (present d’indicatiu) 
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. Τί: predicat nominal o atribut del subjecte  

Hipotaxi de relatiu 

ὃ βούλεσθε, ὦ ἄνθρωποι, ὑμῖν παρ' ἀλλήλων γενέσθαι”: 

. ὑμεῖς: subjecte 

. ὦ ἄνθρωποι: vocatiu referit al subjecte 

. βούλεσθε: verb (present d’indicatiu mig) 

Segons l’anàlisi tradiconal, de βούλεσθε, en depèn una oració completiva d’infinitiu (hipotaxi) 

amb un subjecte propi en acusatiu 

. ὃ: subjecte  

.  βούλεσθε, ὦ ἄνθρωποι, γενέσθαι   

. γενέσθαι: verb (infinitiu perfet mig) 

. ὑμῖν: complement indirecte 

. παρ' ἀλλήλων: complement circumstancial (origen) 

però, sense canviar la traducció, proposem també l’ànalisi següent del que fóra ara una única 

oració:  

. ὃ: complement directe de  βούλεσθε 

. γενέσθαι: infinitiu predicatiu del complement directe 

... (com en l’anàlisi anterior) 

Segona pròtasi 

καὶ εἰ ἀποροῦντας αὐτοὺς πάλιν ἔροιτο: 

. (ὁ Ἥφαιστος): subjecte 

. πάλιν ἔροιτο: verb modificat per l’adverbi πάλιν indicant reiteració (optatiu present mig)  

. αὐτοὺς: complement directe d’ἔροιτο 

. ἀποροῦντας: participi en funció predicativa d’αὐτοὺς (o apositiu modal) (participi present 

actiu) 

Interrogativa directa CD d’ἔροιτο  

“Ἆρά γε τοῦδε ἐπιθυμεῖτε, ἐν τῷ αὐτῷ γενέσθαι ὅτι μάλιστα ἀλλήλοις: 

. (tots dos): subjecte  

. Ἆρά γε ἐπιθυμεῖτε: verb modificat per les partícules Ἆρά i γε (present d’indicatiu actiu) 

. τοῦδε: genitiu règim sintàctic del verb ἐπιθυμεῖτε 

. γενέσθαι ὅτι μάλιστα: infinitiu epexegètic o explicatiu de τοῦδε modificat per l’adverbi de 

quantitat, intensificat alhora per ὅτι (infinitiu aorist mig) 

. ἐν τῷ αὐτῷ: complement circumstancial (lloc) 

. ἀλλήλοις: complement circumstancial (companyia)     

Hipotaxi consecutiva 

ὥστε καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσθαι ἀλλήλων: 

. (tots dos): subjecte  

. καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν: complements circumstancials (temps) en parataxi sindètica 

(coordinació) copulativa per les conjuncions καί... καὶ 

. μὴ ἀπολείπεσθαι: verb modificat per l’adverbi de negació μὴ (infinitiu present mig; infinitiu 

de conseqüència) 

. ἀλλήλων: genitiu règim sintàctic d’ἀπολείπεσθαι per mor del preverbi ἀπο... 
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Tercera pròtasi 

εἰ γὰρ τούτου ἐπιθυμεῖτε: 

. εἰ: conjunció condicional 

. (tots dos): subjecte  

. ἐπιθυμεῖτε: verb (present d’indicatiu actiu) 

. τούτου: genitiu règim sintàctic d’ἐπιθυμεῖτε 

Primera apòdosi 

θέλω ὑμᾶς συντῆξαι καὶ συμφυσῆσαι εἰς τὸ αὐτό: 

. (εγώ): subjecte (Hefest) 

. θέλω: verb (present d’indicatiu actiu) 

. συντῆξαι καὶ συμφυσῆσαι: complements directes de θέλω en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa per la conjunció καί (infinitius d’aorist actius)  

. ὑμᾶς: complement directe de συντῆξαι καὶ συμφυσῆσαι 

. εἰς τὸ αὐτό: complement circumstancial  

Hipotaxi consecutiva 

ὥστε δύ' ὄντας ἕνα γεγονέναι: 

. (ὑμᾶς): subjecte 

. ὄντας: participi apositiu concessiu al subjecte (participi present) 

. δύ': predicat nominal o atribut del subjecte  

. γεγονέναι: verb (infinitiu perfet; infinitiu de conseqüència) 

. ἕνα: adjectiu numeral en funció predicativa del subjecte  

Hipotaxi temporal  

ἕως τ' ἂν ζῆτε: 

. (ἀμφοτέρους): subjecte 

. ἂν ζῆτε: verb modificat per la partícula modal ἂν (subjuntiu present actiu)  

Segona hipotaxi consecutiva de l’apòdosi 

καὶ... ὡς ἕνα ὄντα, κοινῇ ἀμφοτέρους ζῆν: 

. ἀμφοτέρους: subjecte 

. ὡς ἕνα ὄντα: sintagma predicatiu d’ἀμφοτέρους 

. κοινῇ... ζῆν: infinitiu de conseqüència modificat per l’adjectiu en funció adverbial κοινῇ 

(infinitiu present actiu)  

Hipotaxi temporal: 

ἐπειδὰν ἀποθάνητε: 

. (ἀμφοτέρους): subjecte 

. ἀποθάνητε: verb (subjuntiu aorist actiu)  

Tercera hipotaxi consecutiva de l’apòdosi 

καὶ... ἐκεῖ αὖ ἐν ᾍδου ἀντὶ δυοῖν ἕνα εἶναι κοινῇ τεθνεῶτε: 

. (ἀμφοτέρους): subjecte 

. κοινῇ τεθνεῶτε: participi apositiu temporal al subjecte modificat per l’adjectiu κοινῇ en funció 

adverbial (participi perfet actiu, dual) 

. ἐκεῖ αὖ... εἶναι: infinitiu de conseqüència modificat per l’adverbi de lloc ἐκεῖ i el de freqüència 

αὖ (infinitiu present) 

. ἕνα: predicat nominal o atribut del subjecte  
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. ἀντὶ δυοῖν: complement cicumstancial  

. ἐν ᾍδου: complement circumstancial (lloc) amb un genitiu -ᾍδου-, determinatiu d’un 

substantiu elidit 

 

Traducció: 

I, si Hefest amb els seus estris, tot apareixent sobre seu mentre jeien al mateix llit, els 

preguntava: ‘Què és el que voleu l’un de l’altre?’; i, si, en veure’ls dubtosos, els preguntava 

de bell nou: ‘Que potser desitjeu estar en el mateix lloc l’un amb l’altre com més temps 

millor, de manera que no us separeu l’un de l’altre ni de dia ni de nit?’. Si efectivament ho 

voleu, jo vull, en efecte, fusionar-vos i soldar-vos en una unitat, de manera que, tot i ser dos, 

esdevingueu un i, mentre visqueu, visqueu ambdós en comú com a una unitat, i, quan moriu 

tot dos, allí, a l’Hades, de bell nou en lloc de dos sigueu un.  

 

ἀλλ' ὁρᾶτε εἰ τούτου ἐρᾶτε καὶ  ἐξαρκεῖ ὑμῖν ἂν τούτου τύχητε·  

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) adversativa amb el paràgraf anterior 

per la conjunció ἀλλά, que desenvolupa dues hipotaxis (subordinacions) completives 

interrogatives indirectes en funció de complement directe de ὁρᾶτε introduïdes per la conjunció 

εἰ, en parataxi sindètica copulativa per la conjunció καί, la segona de les quals és alhora 

l’apòdosi d’un període condicional amb una pròtasi introduïda per ἂν   

Oració principal 

ἀλλ' ὁρᾶτε: 

. (ὑμεῖς): subjecte 

. ὁρᾶτε: verb (imperatiu present actiu) 

Primera interrogativa indirecta CD de ὁρᾶτε 

εἰ τούτου ἐρᾶτε: 

. (ὑμεῖς): subjecte 

. ἐρᾶτε: verb (present d’indicatiu actiu) 

. τούτου: genitiu règim sintàctic del verb ἐρᾶτε 

Segona interrogativa indirecta CD de ὁρᾶτε, i apòdosi del període condicional 

καὶ  ἐξαρκεῖ ὑμῖν: 

. (τοῦτο): subjecte 

. ἐξαρκεῖ: verb impersonal (present d’indicatiu) 

. ὑμῖν: datiu règim sintàctic del verb 

Pròtasi del període condicional: 

ἂν τούτου τύχητε: 

. (ὑμεῖς): subjecte 

. τύχητε: verb (subjuntiu aorist actiu) 

. τούτου: genitiu règim sintàctic del verb τύχητε 

 

Traducció: 

Mireu, però, si ho desitjeu i si us és suficient si ho aconseguiu’. 
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ταῦτ' ἀκούσας ἴσμεν ὅτι οὐδ' ἂν εἷς ἐξαρνηθείη οὐδ' ἄλλο τι ἂν φανείη βουλόμενος, 

ἀλλ' ἀτεχνῶς οἴοιτ' ἂν ἀκηκοέναι τοῦτο ὃ πάλαι ἄρα ἐπεθύμει, συνελθὼν καὶ 

συντακεὶς τῷ ἐρωμένῳ ἐκ δυοῖν εἷς γενέσθαι. 

 

Una oració principal en parataxi asindètica (juxtaposició) amb el paràgraf anterior, que 

desenvolupa alhora tres hipotaxis (subordinacions) completives en funció de complement 

directe d’ἴσμεν, la primera i la segona de les quals en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa per la conjunció δέ dels “οὐδ'”, i la tercera amb la segona en parataxi sindètica 

adversativa per la conjunció ἀλλά; aquesta darrera completiva genera al seu torn una  hipotaxi 

adjectiva de relatiu introduïda pel pronom relatiu ὃ, l’antecedent del qual és τοῦτο, alhora 

ampliat per una oració d’infinitiu epexegètic o explicatiu 

Oració principal 

ἴσμεν: 

. (ἡμεῖς): subjecte 

. ἴσμεν: verb (present d’indicatiu) 

Primera hipotaxi completiva 

ταῦτ' ἀκούσας... ὅτι οὐδ' ἂν εἷς ἐξαρνηθείη:  

. οὐδ... εἷς: subjecte modificat per l’adverbi de negació οὐ 

. ἀκούσας: participi apositiu temporal al subjecte εἷς (participi aorist actiu) 

. ταῦτ': complement directe d’ἀκούσας 

. ἂν... ἐξαρνηθείη: verb modificat per la partícula modal ἂν que li dóna un valor potencial 

(optatiu aorist passiu amb significat actiu) 

Segona hipotaxi completiva 

οὐδ' ἄλλο τι ἂν φανείη βουλόμενος: 

. (οὐδ'... εἷς): subjecte  

. οὐδ'... ἂν φανείη: verb modificat per la partícula modal ἂν que li dóna un valor potencial i per 

l’adverbi de negació οὐ (optatiu aorist actiu)  

. βουλόμενος: participi en funció predicativa del subjecte (participi present mig)  

. ἄλλο τι: complement directe de βουλόμενος 

Tercera hipotaxi completiva 

ἀλλ' ἀτεχνῶς οἴοιτ' ἂν ἀκηκοέναι τοῦτο: 

. (αὐτός): subjecte 

. ἀτεχνῶς οἴοιτ' ἂν: verb modificat per la partícula modal ἂν que li dóna un valor potencial i 

l’adverbi de mode ἀτεχνῶς (optatiu present mig) 

. ἀκηκοέναι: complement directe d’οἴοιτ' (infinitiu perfet actiu) 

. τοῦτο: complement directe d’ἀκηκοέναι (referit a ὃ πάλαι ἄρα, συνελθὼν καὶ συντακεὶς τῷ 

ἐρωμένῳ ἐκ δυοῖν εἷς γενέσθαι). 

 

Hipotaxi de relatiu 

ὃ πάλαι ἄρα ἐπεθύμει: 

. (αὐτός): subjecte 

. πάλαι ἄρα ἐπεθύμει: verb modificat per l’adverbi de temps i la partícula il·lativa ἄρα 
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. ὃ: complement directe d’ἐπεθύμει (referit a συνελθὼν καὶ συντακεὶς τῷ ἐρωμένῳ ἐκ δυοῖν 

εἷς γενέσθαι) 

Completiva d’infinitiu epexegètica 

συνελθὼν καὶ συντακεὶς τῷ ἐρωμένῳ ἐκ δυοῖν εἷς γενέσθαι: 

. συνελθὼν καὶ συντακεὶς: participis apositius causals al subjecte en parataxi sindètica 

(coordinació) copulativa per la conjunció καί (participis aorist mig i passiu respectivament)  

. γενέσθαι: infinitiu epexegètic o explicatiu de τοῦτο (infinitiu aorist mig) 

. εἷς: adjectiu numeral en funció predicativa del subjecte  

. ἐκ δυοῖν: complement circumstancial (origen) 

. τῷ ἐρωμένῳ: datiu règim sintàctic dels participis per mor del preverbi συν (participi present 

passiu substantivat per l’article –atributiu, doncs) 

 

Traducció: 

. Sabem que, després d’escoltar això, cap d’ells ni ho refusaria ni semblaria voler res més, 

sinó que simplement creuria haver sentit el que desitjava de feia temps: esdevenir un en lloc 

de dos pel fet d’haver-se reunit i fusionat amb l’estimat. 

 

τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἴτιον, ὅτι ἡ ἀρχαία φύσις ἡμῶν ἦν αὕτη καὶ ἦμεν ὅλοι.  

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb el paràgraf anterior per la 

conjunció γάρ, el subjecte de la qual desenvolupa al seu torn dues hipotaxis (subordinacions) 

completives epexegètiques o explicatives en parataxi sindètica copulativa per la conjunció καί i 

introduïdes per la conjunció ὅτι 

Oració principal 

τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἴτιον: 

. τοῦτο: subjecte 

. ἐστι: verb (present d’indicatiu) 

. τὸ αἴτιον: predicat nominal o atribut de τοῦτο 

Primera hipotaxi completiva 

ὅτι ἡ ἀρχαία φύσις ἡμῶν ἦν αὕτη: 

. ἡ ἀρχαία φύσις: subjecte  

. ἡμῶν: complement del nom, genitiu possessiu de ἡ ἀρχαία φύσις 

. ἦν: verb (imperfet d’indicatiu) 

. αὕτη: predicat nominal o atribut del subjecte  

Segona hipotaxi completiva 

καὶ ἦμεν ὅλοι.  

. (ἡμεῖς): subjecte 

. ἦμεν: verb (imperfet d’indicatiu) 

. ὅλοι: predicat o atribut del subjecte. 

 

Traducció:  

La causa és que la nostra antiga naturalesa era aquesta i que érem complets.  
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τοῦ ὅλου οὖν τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει ἔρως ὄνομα. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb el paràgraf anterior per la 

conjunció οὖν  

. ἔρως: subjecte 

. (ἐστίν): verb (present d’indicatiu) 

. ὄνομα: predicat nominal o atribut del subjecte ἔρως  

. τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει: datius possessius en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la 

conjunció καί   

. τοῦ ὅλου: complement del nom, determinatiu de τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει 

 

Traducció:  

Així, doncs, éros és el nom del desig i la cerca de la completesa (el desig i la cerca de 

completesa té el nom d’éros). 

 

καὶ πρὸ τοῦ, ὥσπερ λέγω, ἕν ἦμεν, νυνὶ δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν διῳκίσθημεν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, 

καθάπερ Ἀρκάδες ὑπὸ Λακεδαιμονίων. 

 

Dues oracions principals, la primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa 

amb l’oració anterior per la conjunció καί, i la segona amb la primera en parataxi sindètica 

adversativa per la conjunció δέ. La primera oració principal desenvolupa al seu torn una 

hipotaxi (subordinació) comparativa introduïda per la conjunció ὥσπερ, i la segona una 

comparativo-modal introduïda per l’adverbi καθάπερ, aquí actuant de fet com a nexe 

Primera oració principal 

καὶ πρὸ τοῦ... ἕν ἦμεν: 

. (ἡμεῖς): subjecte 

. πρὸ τοῦ: complement circumstancial (temps) 

. ἦμεν: verb (imperfet d’indicatiu) 

. ἕν: predicat nominal o atribut del subjecte 

Primera hipotaxi comparativa 

ὥσπερ λέγω: 

. (ἐγώ): subjecte 

. λέγω: verb (present d’indicatiu) 

Segona oració principal 

νυνὶ δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν διῳκίσθημεν ὑπὸ τοῦ θεοῦ:  

. (ἡμεῖς): subjecte 

. νυνὶ... διῳκίσθημεν: verb modificat per l’adverbi de temps νυνὶ amb una iota deítica (aorist 

indicatiu passiu) 

. ὑπὸ τοῦ θεοῦ: genitiu agent 

. διὰ τὴν ἀδικίαν: complement circumstancial (causa) 

Segona hipotaxi comparativa 

καθάπερ Ἀρκάδες ὑπὸ Λακεδαιμονίων: 

. Ἀρκάδες: subjecte 



 48 

. (διῳκίσθησαν): el mateix de l’óració anterior per raó de la comparança ara en plural 

. ὑπὸ Λακεδαιμονίων: genitiu agent 

 

Traducció: 

I abans d’això, com dic, érem un, però ara mateix, pel fet d’haver atemptat en contra seva, 

hem estat seccionats per la divinitat, talment com els Arcadis pels Lacedemonis. 

 

φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι ὦμεν πρὸς τοὺς θεούς, ὅπως μὴ καὶ αὖθις 

διασχισθησόμεθα, καὶ περίιμεν ἔχοντες ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς στήλαις καταγραφὴν 

ἐκτετυπωμένοι, διαπεπρισμένοι κατὰ τὰς ῥῖνας, γεγονότες ὥσπερ λίσπαι. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) il·lativa amb el paràgraf anterior per la 

conjunció οὖν, que és alhora l’apòdosi d’un període condicional eventual-real, amb una pròtasi 

introduïda per la conjunció ἐὰν. L’apòdosi desenvolupa al seu torn dues hipotaxis 

(subordinacions) completives de temor epexegètiques o explicatives del subjecte, φόβος, en 

parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί i introduïdes per la conjunció 

ὅπως. La segona hipotaxi completiva de temor genera alhora dues hipotaxis comparatives –o 

comparativo-modals- introduïdes per la conjunció ὥσπερ   

Oració principal, apòdosi del període condicional: 

φόβος οὖν ἔστιν: 

. φόβος: subjecte 

. ἔστιν: verb (present d’indicatiu) 

Pròtasi del període condicional: 

ἐὰν μὴ κόσμιοι ὦμεν πρὸς τοὺς θεούς:  

. (ἡμεῖς): subjecte  

. μὴ... ὦμεν: verb (present de subjuntiu) 

. κόσμιοι: predicat nominal o atribut del subjecte (ἡμεῖς)  

. πρὸς τοὺς θεούς: complement circumstancial (acusatiu de relació) 

Primera hipotaxi completiva de temor  

ὅπως μὴ καὶ αὖθις διασχισθησόμεθα: 

. (ἡμεῖς): subjecte  

. μὴ καὶ αὖθις διασχισθησόμεθα: verb modificat per l’adverbi de negació μὴ, per la conjunció 

coordinada copulativa καὶ en funció adverbial (etiam) i per l’adverbi de freqüència αὖθις (futur 

d’indicatiu passiu) 

Segona hipotaxi completiva de temor  

καὶ περίιμεν ἔχοντες... καταγραφὴν ἐκτετυπωμένοι, διαπεπρισμένοι κατὰ τὰς ῥῖνας, 

γεγονότες: 

. (ἡμεῖς): subjecte  

. περίιμεν: verb (present d’indicatiu) 

. ἔχοντες: participi en funció predicativa del subjecte (o apositiu modal) (participi present actiu)  

. καταγραφὴν: complement directe d’ἔχοντες  

. διαπεπρισμένοι: segon participi en funció predicativa del subjecte (o apositiu modal) 

(participi perfet passiu) 



 49 

. κατὰ τὰς ῥῖνας: complement circumstancial  

. γεγονότες: tercer participi predicatiu del subjecte (o apositiu modal) (participi de perfet) 

Primera hipotaxi comparativa 

ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς στήλαις: 

. οἱ ἐκτετυπωμένοι: subjecte (participi perfet passiu substantivat per l’article –atributiu, doncs)  

. ἐν ταῖς στήλαις: complement circumstancial (lloc) 

. (περίιουσι): verb, el mateix de l’oració anterior per raó de la comparança  

. (ἔχοντες): participi en funció predicativa del subjecte (o apositiu modal) (participi present 

actiu), el mateix de l’oració anterior per raó de la comparança  

. (καταγραφὴν): complement directe d’ἔχοντες, el mateix de l’oració anterior per raó de la 

comparança  

. (διαπεπρισμένοι): segon participi en funció predicativa del subjecte (o apositiu modal) 

(participi perfet passiu), el mateix de l’oració anterior per raó de la comparança 

. (κατὰ τὰς ῥῖνας): complement circumstancial, el mateix de l’oració anterior per raó de la 

comparança  

Segona hipotaxi comparativa 

ὥσπερ λίσπαι: 

. λίσπαι: subjecte 

. (εἰσὶ): verb (present d’indicatiu)  

 

Traducció: 

Temem*, doncs, que, si no som submisos als déus, se’ns seccioni encara de bell nou, i anem 

pel món tenint el perfil com els qui han estat esculpits a les esteles, serrats pel nas, com 

contrasenyes (anem pel món tenint el perfil com el tenen els esculpits a les esteles, serrats pels 

nas, esdevinguts com són les contrasenyes) * “Hi ha el temor que”. 

 

ἀλλὰ τούτων ἕνεκα πάντ' ἄνδρα χρὴ ἅπαντα παρακελεύεσθαι εὐσεβεῖν περὶ θεούς, ἵνα 

τὰ μὲν ἐκφύγωμεν, τῶν δὲ τύχωμεν, ὧν ὁ Ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν καὶ στρατηγός. 

Llegeixo ὧν ὁ Ἔρως i no pas ὡς com en l’edició de Burnet  

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) adversativa amb el paràgraf anterior 

per la conjunció ἀλλά, que desenvolupa al seu torn dues hipotaxis (subordinacions) finals en 

parataxi sindètica copulativa per la correlació de les conjuncions μὲν... δὲ, la segona de les quals 

genera alhora una hipotaxi (subordinació) adjectiva de relatiu introduïda pel pronom ὧν, 

l’antecedent del qual és el τῶν δὲ anterior   

Oració principal 

ἀλλὰ τούτων ἕνεκα πάντ' ἄνδρα χρὴ ἅπαντα παρακελεύεσθαι εὐσεβεῖν περὶ θεούς:  

. τούτων ἕνεκα: complement circumstancial (causa) 

. χρὴ: verb impersonal (present d’indicatiu) 

. παρακελεύεσθαι: subjecte (infinitiu present mig) 

. πάντ' ἄνδρα: complement directe depenent de verbs d’exhortació o mandat 

. εὐσεβεῖν: infinitiu en funció predicativa de πάντ' ἄνδρα (infinitiu present actiu) 

. ἅπαντα: complement circumstancial (acusatiu de relació) 



 50 

. περὶ θεούς: complement circumstancial (relació) 

Primera hipotaxi final 

ἵνα τὰ μὲν ἐκφύγωμεν: 

. (ἡμεῖς): subjecte 

. ἐκφύγωμεν: verb (subjuntiu aorist actiu) 

. τὰ μὲν: complement directe d’ἐκφύγωμεν 

Segona hipotaxi final 

τῶν δὲ τύχωμεν: 

. (ἡμεῖς): subjecte 

. τύχωμεν: verb (subjuntiu aorist actiu) 

. τῶν δὲ: genitiu règim sintàctic del verb τύχωμεν 

Hipotaxi de relatiu 

ὧν ὁ Ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν καὶ στρατηγός: 

. ὧν: complement del nom, determinatiu de τῶν δὲ 

. ὁ Ἔρως: subjecte 

. (ἐστίν): verb (present d’indicatiu)                        

. ἡγεμὼν καὶ στρατηγός: predicats nominals o atributs del subjecte ὁ Ἔρως en parataxi 

sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί   

. ἡμῖν: complement indirecte 

 

Traducció: 

Ben al contrari, caldria exhortar tothom a ser pietosos en tot envers els déus, a fi d’evitar-ho i 

aconseguir allò del qual Eros és per a nosaltres guia i capdill.  

 

ᾧ μηδεὶς ἐναντία πραττέτω –πράττει δ' ἐναντία ὅστις θεοῖς ἀπεχθάνεται– φίλοι γὰρ 

γενόμενοι καὶ διαλλαγέντες τῷ θεῷ ἐξευρήσομέν τε καὶ ἐντευξόμεθα τοῖς παιδικοῖς 

τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν, ὃ τῶν νῦν ὀλίγοι ποιοῦσι.  

 

El paràgraf comença amb una hipotaxi (subordinació) adjectiva de relatiu introduïda pel 

pronom ᾧ, l’antecedent del qual és el “ὁ Ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν καὶ στρατηγός” anterior. A mode 

de parèntesi, segons que marca l’editor amb els guions, ve tot seguit una parataxi sindètica 

adversativa introduïda per la conjunció δέ, que alhora desenvolupa una hipotaxi de relatiu en 

funció de subjecte de πράττει introduïda pel pronom ὅστις. Tot seguit comencen dues oracions 

principals en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per les conjuncions τε καὶ, la primera 

de les quals en parataxi sindètica il·lativa amb el paràgraf anterior per la conjunció γάρ. La 

segona, al seu torn desenvolupa una una hipotaxi de relatiu introduïda pel pronom relatiu ὃ 

Primera hipotaxi de relatiu 

ᾧ μηδεὶς ἐναντία πραττέτω: 

. μηδεὶς: subjecte 

. πραττέτω: verb (imperatiu present actiu) 

. ἐναντία: complement directe de πραττέτω (cal no descartar, tanmateix, que ἐναντία actui 

com un adjectiu en gènere neutre en funció adverbial) 

. ᾧ: datiu règim sintàctic d’ἐναντία 



 51 

Primera oració del parèntesi  

–πράττει δ' ἐναντία: 

. (ὅστις θεοῖς ἀπεχθάνεται): subjecte 

. πράττει: verb (present d’indicatiu actiu) 

. ἐναντία: complement directe de πράττει (cal no descartar, tanmateix, que ἐναντία actui com 

un adjectiu en gènere neutre en funció adverbial) 

Hipotaxi de relatiu del parèntesi 

ὅστις θεοῖς ἀπεχθάνεται–: 

. ὅστις: subjecte 

. ἀπεχθάνεται: verb (present d’indicatiu mig) 

. θεοῖς: datiu règim sintàctic del verb 

Primera oració principal 

φίλοι γὰρ γενόμενοι καὶ διαλλαγέντες τῷ θεῷ ἐξευρήσομέν τε: 

. (ἡμεῖς): subjecte 

. γενόμενοι: primer participi apositiu condicional al subjecte (participi aorist mig) 

. φίλοι: adjectiu en funció predicativa del subjecte  

. διαλλαγέντες: segon participi apositiu condicional al subjecte en parataxi sindètica 

(coordinació) copulativa amb el primer per la conjunció καί  (participi aorist passiu)  

. τῷ θεῷ: règim sintàctic de διαλλαγέντες 

. ἐξευρήσομέν: verb (futur d’indicatiu actiu) 

. (τὰ παιδικὰ): complement directe d’ἐξευρήσομέν, que inferim del τοῖς παιδικοῖς posterior  

Segona oració principal  

καὶ ἐντευξόμεθα τοῖς παιδικοῖς τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν:  

. (ἡμεῖς): subjecte 

. ἐντευξόμεθα: verb (futur d’indicatiu mig) 

. τοῖς παιδικοῖς τοῖς ἡμετέροις: datiu règim sintàctic d’ἐντευξόμεθα per raó del preverbi ἐν... 

amb un article en funció atributiva 

. αὐτῶν: complement del nom, genitiu partitiu de τοῖς ἡμετέροις 

Hipotaxi de relatiu de la segona principal 

ὃ τῶν νῦν ὀλίγοι ποιοῦσι: 

. ὃ: complement directe de ποιοῦσι 

. ὀλίγοι: subjecte 

. τῶν νῦν: complement del nom, genitiu partitiu d’ὀλίγοι (adverbi substantivat per l’article) 

. ποιοῦσι: verb (present d’indicatiu actiu)  

 

Traducció:       

Que ningú obri en contra seva –en contra seva obra, però, qui s’enemista amb els déus. En 

efecte, si ens fem amics del déu i ens hi reconciliem, trobarem els nostres estimats i ens hi 

fondrem, cosa que pocs dels d’ara fan (trobarem i ens fondrem amb els estimats, els nostres 

d’ells). 
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καὶ μή μοι ὑπολάβῃ Ἐρυξίμαχος, κωμῳδῶν τὸν λόγον, ὡς Παυσανίαν καὶ Ἀγάθωνα 

λέγω –ἴσως μὲν γὰρ καὶ οὗτοι τούτων τυγχάνουσιν ὄντες καί εἰσιν ἀμφότεροι τὴν 

φύσιν ἄρρενες– λέγω δὲ οὖν ἔγωγε καθ' ἁπάντων καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ὅτι οὕτως 

ἂν ἡμῶν τὸ γένος εὔδαιμον γένοιτο, εἰ ἐκτελέσαιμεν τὸν ἔρωτα καὶ τῶν παιδικῶν τῶν 

αὑτοῦ ἕκαστος τύχοι εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀπελθὼν φύσιν.  

 

Quatre oracions principals, la primera de les quals en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa amb el paragraf anterior per la conjunció καί, la segona –un parèntesi per a l’editor- 

en parataxi sindètica il·lativa amb la primera per la conjunció γάρ, la tercera amb la segona –

continua el parèntesi- en parataxi sindètica copulativa per la conjunció καί, i la quarta amb la 

tercera en parataxi sindètica adversativo-il·lativa per les conjuncions δὲ οὖν. La primera oració 

principal desenvolupa una hipotaxi (subordinació) completiva epexegètica o explicativa de τὸν 

λόγον introduïda per la conjunció ὡς, i la quarta una hipotaxi completiva en funció de 

complement directe del seu verb introduïda per la conjunció ὅτι, que és alhora l’apodosi d’un 

període condicional potencial amb dues pròtasis en parataxi sindètica copulativa per la 

conjunció καί introduïdes per la conjunció εἰ 

Primera oració principal 

καὶ μή μοι ὑπολάβῃ Ἐρυξίμαχος, κωμῳδῶν τὸν λόγον: 

. Ἐρυξίμαχος: subjecte 

. μή... ὑπολάβῃ: verb modificat per l’adverbi de negació μή (aorist subjuntiu activa) 

. μοι: datiu règim sintàctic del verb 

. κωμῳδῶν: participi en funció predicativa del subjecte (o apositiu modal) (participi present 

actiu)  

. τὸν λόγον: complement directe de κωμῳδῶν 

Hipotaxi epexegètica de la primera principal  

ὡς Παυσανίαν καὶ Ἀγάθωνα λέγω:  

. (ἐγώ): subjecte  

. λέγω: verb (present d’indicatiu actiu) 

. Παυσανίαν καὶ Ἀγάθωνα: complements directes en parataxi sindètica (coordinació) 

copulativa per la conjunció καί   

Segona oració principal, primera del parèntesi 

–ἴσως μὲν γὰρ καὶ οὗτοι τούτων τυγχάνουσιν ὄντες: 

. οὗτοι: subjecte 

. ἴσως μὲν... καὶ τυγχάνουσιν: verb modificat per l’adverbi modal ἴσως μὲν –correlatiu amb el 

λέγω δὲ posterior- i  la conjunció coordinada copulativa καὶ en funció adverbial (etiam) (present 

d’indicatiu actiu) 

. ὄντες: participi en funció predicativa del subjecte οὗτοι (participi present)  

. τούτων: complement circumstancial (genitiu de pertinença)  

Tercera oració principal, segona del parèntesi 

καί εἰσιν ἀμφότεροι τὴν φύσιν ἄρρενες– : 

. ἀμφότεροι: subjecte 

. εἰσιν: verb (present d’indicatiu) 

. ἄρρενες: predicat nominal o atribut del subjecte ἀμφότεροι 
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. τὴν φύσιν: complement circumstancial (acusatiu de relació) 

Quarta oració principal  

λέγω δὲ οὖν ἔγωγε καθ' ἁπάντων καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν: 

. λέγω δὲ: verb, tot establint una correlació amb el ἴσως μὲν... τυγχάνουσιν anterior  

. καθ' ἁπάντων καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν: complements circumstancials en parataxi sindètica 

(coordinació) copulativa per les conjuncions καὶ ... καὶ 

Hipotaxi completiva de la tercera oració principal i apòdosi del període condicional 

ὅτι οὕτως ἂν ἡμῶν τὸ γένος εὔδαιμον γένοιτο: 

. τὸ γένος: subjecte 

. ἡμῶν: complement del nom, genitiu possessiu de τὸ γένος 

. οὕτως ἂν...  γένοιτο: verb modificat per la partícula modal ἂν que li dóna un valor potencial 

i per l’adverbi modal οὕτως (optatiu aorist mig) 

. εὔδαιμον: adjectiu en funció predicativa de τὸ γένος  

Primera pròtasi  

εἰ ἐκτελέσαιμεν τὸν ἔρωτα:  

. (ἡμεῖς): subjecte  

. ἐκτελέσαιμεν: verb (optatiu aorist mig) 

. τὸν ἔρωτα: complement directe d’ἐκτελέσαιμεν 

Segona pròtasi 

καὶ τῶν παιδικῶν τῶν αὑτοῦ ἕκαστος τύχοι εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀπελθὼν φύσιν:  

. ἕκαστος: subjecte 

. ἀπελθὼν: participi apositiu al subjecte ἕκαστος (participi aorist)  

. εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν: complement circumstancial (direcció) 

. τύχοι: verb (optatiu aorist actiu) 

. τῶν παιδικῶν τῶν: genitiu règim sintàctic del verb τύχοι amb l’article τῶν en funció 

atributiva  

. αὑτοῦ: complement del nom, genitiu possessiu de τῶν παιδικῶν τῶν  

 

Traducció:     

I que Erixímac no m’interrompi fent befa del meu discurs en el sentit que em refereixo a 

Pausànias i Agató –doncs potser resulta, efectivament, que també són d’aquest tipus i tots 

dos de naturalesa masculina. Ben al contrari, doncs, tot aplicant-ho a tots els homes i dones, 

jo dic que el nostre llinatge podria ser feliç si duiem l’amor fins a la fi, i cadascú, després de 

retrocedir a la seva antiga naturalesa, aconseguia el seu estimat.  

 

εἰ δὲ τοῦτο ἄριστον, ἀναγκαῖον καὶ τῶν νῦν παρόντων τὸ τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον 

εἶναι.  

 

Un període condicional real en parataxi sindètica (coordinació) copulativa amb el paràgraf 

anterior per la conjunció δέ del “εἰ δὲ” inicial 

Pròtasi  

εἰ δὲ τοῦτο ἄριστον: 

. εἰ: conjunció condicional 
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. τοῦτο: subjecte 

. (ἐστί): verb (present d’indicatiu) 

. ἄριστον: predicat nominal o atribut de τοῦτο 

Apòdosi:   

ἀναγκαῖον καὶ τῶν νῦν παρόντων τὸ τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον εἶναι:  

. τὸ... ἐγγυτάτω: subjecte  

. τούτου: complement del nom,  determinatiu de τὸ... ἐγγυτάτω 

. τῶν νῦν παρόντων: complement del nom modificat per l’adverbi de temps νῦν, determinatiu 

de τὸ τούτου ἐγγυτάτω (participi present substantivat per l’article –atributiu, doncs) 

. ἀναγκαῖον καὶ (ἐστί): verb modificat per l’adjectiu en gènere neutre i en funció adverbial i la 

conjunció en la mateixa funció (etiam) (present d’indicatiu) 

. ἄριστον: predicat nominal o atribut del subjecte τὸ... ἐγγυτάτω 

 

Traducció:  

I, si això és el millor, també ho és necessàriament el que més s’hi acosta de la situació 

present.  

 

τοῦτο δ' ἐστὶ παιδικῶν τυχεῖν κατὰ νοῦν αὐτῷ πεφυκότων. 

 

Una oració principal en parataxi sindètica (coordinació) copulativa amb el paràgraf anterior per 

la conjunció δέ  

. τοῦτο: subjecte 

. ἐστὶ: verb (present d’indicatiu) 

. τυχεῖν: predicat nominal o atribut del subjecte τοῦτο (infinitiu aorist actiu) 

. παιδικῶν: genitiu règim sintàctic de τυχεῖν 

. πεφυκότων: participi atributiu de παιδικῶν (participi perfet actiu) 

. αὐτῷ: complement indirecte 

. κατὰ νοῦν: complement circumstancial  

 

Traducció: 

I això és aconseguir els estimats que de manera natural més s’adiuen amb la nostra manera 

de pensar. 

 

οὗ δὴ τὸν αἴτιον θεὸν ὑμνοῦντες δικαίως ἂν ὑμνοῖμεν Ἔρωτα, ὃς ἔν τε τῷ παρόντι 

ἡμᾶς πλεῖστα ὀνίνησιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἄγων, καὶ εἰς τὸ ἔπειτα ἐλπίδας μεγίστας 

παρέχεται, ἡμῶν παρεχομένων πρὸς θεοὺς εὐσέβειαν, καταστήσας ἡμᾶς εἰς τὴν 

ἀρχαίαν φύσιν καὶ ἰασάμενος μακαρίους καὶ εὐδαίμονας ποιῆσαι. 

 

Una hipotaxi (subordinació) adjectiva de relatiu introduïda pel pronom relatiu οὗ, l’antecedent 

del qual és el τοῦτο anterior (i el seu atribut), la qual genera alhora dues hipotaxis adjectives de 

relatiu més en parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί introduïdes pel 

pronom relatiu ὃς, l’antecedent del qual és Ἔρωτα, la segona de les quals desenvolupa al seu 

torn una hipotaxi d’infinitiu epexegètic o explicatiu d’ἐλπίδας μεγίστας  



 55 

Primera hipotaxi de relatiu 

οὗ δὴ τὸν αἴτιον θεὸν ὑμνοῦντες δικαίως ἂν ὑμνοῖμεν Ἔρωτα:   

. (ἡμεῖς): subjecte  

. δὴ... ὑμνοῦντες: participi apositiu condicional al subjecte modificat per la partícula aquí 

conclusiva δὴ (participi present actiu) 

. τὸν αἴτιον θεὸν: complement directe de ὑμνοῦντες 

. οὗ: complement del nom, determinatiu de τὸν αἴτιον θεὸν 

. δικαίως ἂν ὑμνοῖμεν: verb modificat per la partícula modal ἂν que li dóna un valor potencial, 

i per l’adverbi de mode δικαίως 

. Ἔρωτα: complement directe de ὑμνοῖμεν  

Segona hipotaxi de relatiu 

ὃς ἔν τε τῷ παρόντι ἡμᾶς πλεῖστα ὀνίνησιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἄγων: 

. ὃς: subjecte 

. ἔν... τῷ παρόντι: complement circumstancial (temps) (participi present substantivat per 

l’article –atributiu, doncs)  

. πλεῖστα ὀνίνησιν: verb modificat per l’adjectiu en gènere neutre πλεῖστα en funció adverbial 

(present d’indicatiu actiu) 

. ἡμᾶς: complement directe d’ὀνίνησιν  

. ἄγων: participi apositiu causal al subjecte (participi present actiu)  

. (ἡμᾶς): complement directe d’ἄγων 

. εἰς τὸ οἰκεῖον: complement circumstancial (direcció) 

Tercera hipotaxi de relatiu 

καὶ εἰς τὸ ἔπειτα ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται: 

. (Ἔρως): subjecte 

. παρέχεται: verb (present d’indicatiu mig) 

. ἐλπίδας μεγίστας: complement directe de παρέχεται 

Hipotaxi d’infinitiu epexegètic  

ἡμῶν παρεχομένων πρὸς θεοὺς εὐσέβειαν, καταστήσας ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν 

καὶ ἰασάμενος μακαρίους καὶ εὐδαίμονας ποιῆσαι: 

. ἡμῶν παρεχομένων: genitiu absolut (participi present mig) 

. εὐσέβειαν: complement directe de παρεχομένων 

. πρὸς θεοὺς: complement circumstancial  

. καταστήσας: primer participi apositiu temporal al subjecte (participi aorist actiu) 

. ἡμᾶς: complement directe de καταστήσας 

. εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν: complement cicumstancial (direcció) 

. ἰασάμενος: segon participi apositiu temporal en parataxi sindètica (coordinació) copulativa 

per la conjunció καί  (participi aorist mig)  

. (ἡμᾶς): complement directe de ἰασάμενος 

. ποιῆσαι: infinitiu epexegètic o explicatiu d’ἐλπίδας μεγίστας –les que Eros dóna- 

. (ἡμᾶς): complement directe de ποιῆσαι 

. μακαρίους καὶ εὐδαίμονας: adjectius en funció predicativa del complement directe en 

parataxi sindètica (coordinació) copulativa per la conjunció καί   
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Traducció: 

Per tant, si cantem al déu que n’és la causa, podríem cantar en justícia Eros, el qual ens ajuda 

moltíssim en el present, car ens guia vers el que ens és familiar i, quant al futur, ens dóna les 

majors esperances que, si som pietosos envers els déus, un cop ens hagi retornat a la nostra 

antiga naturalesa i ens hagi guarit, ens farà benaurats i feliços.  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

MITE DELS TRES GÈNERES DEL SIMPOSI DE PLATÓ (189d-193d) 

Traducció de Pau Gilabert Barberà 

 

La nostra antiga naturalesa, en efecte, no era la mateixa que ara, sinó diferent. En primer lloc, els 

gèneres humans eren tres, no pas dos com ara, masculí i femení, sinó que hi havia també un 

tercer gènere, que era partícip d’ambdós, del qual ara només queda el nom, mentre que ell 

mateix ha desaparegut. En efecte, hi havia aleshores un androgin, partícip en forma i nom 

d’ambdós gèneres, del masculí i del femení, però que ara no és sinó un nom que roman en 

l’oprobi. En segon lloc, la forma de cada home era tota rodona, ja que tenia l’esquena i els 

costats en cercle; quatre braços; les mateixes cames que braços, i dues cares sobre un coll 

circular, iguals en tot. I tenia un sol cap sobre totes dues cares contraposades, i quatre orelles, i 

dues vergonyes, i tota la resta tal com un s’ho pot imaginar a partir d’això. Caminava dret, com 

ara, en qualsevol de les dues direccions que volgués. I, quan es disposaven a córrer amb 

rapidesa, talment com els acròbates rodolen en cercle fent girar les cames fins a posar-les rectes, 

ells també rodolaven ràpidament en cercle recolzant sobre les extremitats, que aleshores eren 

vuit. I els gèneres eren tres i d’aquest tipus per aquesta raó: perquè en un principi el masculí era 

descendent del sol, el femení de la terra, i el que participava d’ambdós de la lluna, puix que 

també la lluna participa d’ambdós. I eren rodons, tant ells com el seu moviment, pel fet de ser 

iguals als seus progenitors. Eren, per tant, terribles quant a vitalitat i força, i superbs, i 

atemptaren contra els déus, i allò que Homer diu d’Efíaltes i Oto, es diu també d’ells: que 

intentaren pujar al cel per atacar els déus. Consegüentment, Zeus i els altres déus deliberaven 

sobre què els calia fer i dubtaven. En efecte, ni podien matar-los ni fer desaparèixer el seu 

llinatge com fulminant-los van fer desaparèixer els gegants –perquè aleshores desapareixien els 

honors i els sacrificis que rebien de part dels homes-, ni podien tolerar-ne la insolència. Zeus, 

doncs, després de pensar-s’ho molt, diu: ‘Em sembla que tinc la manera’, deia, ‘no només que hi 

hagi homes, sinó també que, pel fet d’haver esdevingut més febles, deixin de ser insolents’. 

‘Ara, doncs’, deia, ‘els tallaré en dues parts a cadascun i, alhora que seran més febles, ens seran 

també més útils per raó d’haver augmentat en nombre, i caminaran drets sobre totes dues 

cames. Però, si encara semblaven insolents i no volien captenir-se’, deia, ‘els tallaré de bell nou 

en dos, de manera que caminaran a peu coix sobre una sola cama’. Després de dir aquestes 

coses, tallava els homes en dues parts, com els qui tallen serves a fi d’assecar-les, o com els qui 

parteixen els ous amb cabells. I a qui tallava, a Apol.lo Zeus li ordenava que li girés la cara i la 

meitat del coll cap a la banda del tall, a fi que, en veurés seccionat, l’home fos més disciplinat, i 

li ordenava també guarir la resta. I aquest li girava la cara i, després d’estirar-li la pell des de tot 

arreu cap allò que ara s’anomena ventre, com en el cas de les boses amb cordill, fent-hi una 
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boca, la lligava a mig ventre, allò que anomenen melic. I la resta d’arrugues, moltes, les allisava, 

i donava forma al pit amb un instrument com el que empren els sabaters quan allisen les 

arrugues de les sabates a la forma. En deixà, però, algunes, poques, les del voltant del ventre i el 

melic, perquè fossin senyal de l’antic patiment. Així, doncs, després que la naturalesa humana 

fou seccionada en dues parts, cada meitat, puix que enyorava la seva, s’hi reunia i, tot abraçant-

se i enllaçant-se els uns amb els altres enduts del desig d’esdevenir un ésser únic, morien de fam 

o de qualsevulla altra mancança pel fet de no voler fer res els uns separadament dels altres. I, 

sempre que una de les dues meitats moria però l’altra sobrevivia, la que sobrevivia en cercava 

una altra i s’hi enllaçava, tant si es trobava amb la meitat de tota una dona –allò que ara 

anomenem dona- com si es trobava amb la meitat de tot un home. I així morien. Zeus, però, 

compadint-se’n, troba un altre recurs i els posa les vergonyes mirant cap endavant –en efecte, 

fins aleshores també les tenien enfora i engendraven i procreaven no pas els uns en els altres 

sinó en la terra, com les cigales. Així, doncs, no només les posà mirant cap endavant, sinó que 

també, per mitjà del masculí en el femení, féu que els uns engendressin en els altres per aquesta 

raó: perquè, en l’acoblament, si un home trobava una dona, hi engendrés i hi hagués 

descendència, però, si, al mateix temps també, un home trobava un home, si més no hi hagués 

sadollament per raó del contacte, es calmessin i tornessin al treball, i tinguessin cura de tot el 

relacionat amb la vida. Des d’aleshores, per tant, el desig que els uns tenen dels altres és 

certament connatural als homes, restablidor de l’antiga naturalesa, i de dos éssers intenta crear-

ne un de sol i guarir la naturalesa humana.  En efecte, cadascú de nosaltres és una contrasenya 

d’home, perquè ha estat seccionat, d’un en dos, com els llenguados. Cadascú cerca sempre, 

doncs, la seva contrasenya. En efecte, tots els homes que són tall del gènere comú, el que 

aleshores s’anomenava androgin, no només estimen les dones, sinó que també molts dels 

adúlters provenen d’aquest llinatge, i, al seu torn, totes les dones que són tall del gènere comú, 

no només estimen els homes , sinó que també les adúlteres provenen d’aquest llinatge. Per la 

seva banda, totes les dones que són tall de dona, aquestes no fan cap mena de cas dels homes, 

sinó que es decanten més aviat per les dones, i les cortesanes provénen d’aquest llinatge. I, els 

qui són tall d’home, van darrere del que és masculí i, mentre són adolescents, donat que són tall 

d’home, estimen els homes i els plau de jeure-hi i enllaçar-s’hi, i aquests són els nens i 

adolescents millors pel fet d’ésser els més mascles per naturalesa. Alguns, per bé que 

s’equivoquen, diuen que aquests són uns desvergonyits. Efectivament, això no ho fan pas per 

manca de vergonya, sinó per coratge, valor i masculinitat, ja que abracen el que és igual a ells. I 

heus aquí una prova fefaent: quan han acabat de créixer, només els d’aquesta mena resulten 

virils en la política. I, quan s’han fet homes, són pederastes i no es decanten de manera natural 

pel matrimoni o per tenir fills, sinó que s´hi veuen forçats pel costum; ben al contrari, en tenen 

prou de viure els uns amb els altres sense casar-se. Qui és així, doncs, esdevé totalment 

pederasta i enamoradís, ja que abraça sempre el que li és connatural. I, consegüentment, quan el 

pederasta o qualsevol altre es troba amb aquella mateixa meitat de si mateix, aleshores se senten 

també meravellosament trasbalsats per l’amistat, la familiaritat i el desig, ja que, per dir-ho així, 

no volen separar-se els uns dels altres ni tan sols una breu estona. I els qui passen tota la vida 

junts, aquests són els qui no podrien dir què esperen rebre els uns dels altres. A cap d’ells, en 

efecte, li semblaría que això sigui la unió sexual, és a dir, que per aquesta causa a un li plau 

d’estar amb l’altre fins al punt d’afanyar-s’hi tant, sinó que, és evident que l’ànima de l’un i de 
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l’altre vol alguna cosa més que no pot explicar; tanmateix, endevina el que vol, i  ho expressa de 

forma enigmàtica. I, si Hefest amb els seus estris, tot apareixent sobre seu mentre jeien al mateix 

llit, els preguntava: ‘Què és el que voleu l’un de l’altre?’, i, si, en veure’ls dubtar, els preguntava 

de bell nou: ‘Que potser desitjeu estar en el mateix lloc l’un amb l’altre com més temps millor, 

de manera que no us separeu l’un de l’altre ni de dia ni de nit? Si efectivament ho voleu, jo vull 

fusionar-vos i soldar-vos en una unitat, de manera que, tot i ser dos, esdevingueu un i, mentre 

visqueu, visqueu ambdós en comú com a una unitat, i, quan moriu tot dos, allí, a l’Hades, de 

bell nou en lloc de dos sigueu un. Mireu, però, si ho desitjeu i si us és suficient si ho 

aconseguiu’. Sabem que, després d’escoltar això, cap d’ells ni ho refusaria ni semblaria voler res 

més, sinó que simplement creuria haver sentit el que desitjava de feia temps: esdevenir un en 

lloc de dos pel fet d’haver-se reunit i fusionat amb l’estimat. La causa és que la nostra antiga 

naturalesa era efectivament aquesta i que érem complets. Així, doncs, éros és el nom del desig i 

la cerca de la completesa. I abans d’això, com dic, érem un, però ara mateix, pel fet d’haver 

atemptat en contra seva, hem estat seccionats per la divinitat, talment com els Arcadis pels 

Lacedemonis. Temem, doncs, que, si no som submisos als déus, se’ns seccioni encara de bell 

nou, i anem pel món tenint el perfil com els qui han estat esculpits a les esteles, serrats pel nas, 

com contrasenyes. Ben al contrari, caldria exhortar tothom a ser pietosos en tot envers els déus, 

a fi d’evitar-ho i aconseguir allò del qual Eros és per a nosaltres guia i capdill. Que ningú obri en 

contra seva –en contra seva obra, però, qui s’enemista amb els déus. En efecte, si ens fem amics 

del déu i ens hi reconciliem, trobarem els nostres estimats i ens hi fondrem, cosa que pocs dels 

d’ara fan. I que Erixímac no m’interrompi fent befa del meu discurs en el sentit que em refereixo 

a Pausànias i Agató –doncs potser resulta que també són d’aquest tipus i tots dos de naturalesa 

masculina. Ben al contrari, doncs, tot aplicant-ho a tots els homes i dones, jo dic que el nostre 

llinatge podria ser feliç si duiem l’amor fins a la fi, i cadascú, després de retrocedir a la seva 

antiga naturalesa, aconseguia el seu estimat. I, si això és el millor, també ho és necessàriament el 

que més s’hi acosta de la situació present. I això és aconseguir els estimats que de manera 

natural més s’adiuen amb la nostra manera de pensar. Per tant, si cantem al déu que n’és la 

causa, podríem cantar en justícia Eros, el qual ens ajuda moltíssim en el present, car ens guia 

vers el que ens és familiar i, quant al futur, ens dóna les majors esperances que, si som pietosos 

envers els déus, un cop ens hagi retornat a la nostra antiga naturalesa i ens hagi guarit, ens farà 

benaurats i feliços.  

 

 

 

 

 


