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FUTUR INDICATIU 
 

 Verb  Actiu Mitjà Passiu 
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Infinitiu   

Participi   Nom: 

                Gen:  

 

La característica temporal del futur és  Però, tal com hem vist que passa als  substantius, 

pot haver-hi canvis fonètic: 

 labials  

 guturals  

 dentals  

 líquids * 

 

Desinències personals primàries (com les del present) 

Analitza aquestes formes verbals i passa-les a futur: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Escriu la forma de futur adequada triant-la d’entre les que trobaràs entre parèntesis i tradueix 

les frases següents:  
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Explica el significat de les següents paraules: 

 
Somàtic 

Traumatòleg 

Pragmàtic 

Necròpolis 

Pseudònim 

Monocrom 

Àngel 

Carisma 

Onomatopeia 

Pedagog 

Agonia 

Hematoma 

Hel·lènic 

Hel·lenístic 

Antropogonia 
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Apol·lodor I, 45-48: Prometeu, Deucalió i Pirra 
 

 

(Text per repassar allò que ja s’ha estudiat: hi ha molts aspectes gramaticals no 

estudiats encara, que no s’han de tractar ara en profunditat, però que es poden 

comentar perquè l’alumne els comenci a conèixer) 

 

 

Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων μέχρι τοῦ δεῦρο ἡμῖν λελέχθω·  

Pel que fa a aquestes coses fins aquí ha estat dit per nosaltres. 

 

Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν  

αὐτοῖς καὶ πῦρ, λάθρᾳ Διὸς ἐν νάρθηκι κρύψας. 

Prometeu després de modelar els homes a partir de l'aigua i de la terra els hi donà també el foc, 

ocultant-lo en una canya d'amagat de Zeus. 

 

 ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς, ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ  τῷ Καυκάσῳ ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ 

προσηλῶσαι·  

Quan Zeus, però, se n'adonà, ordenà a Hefest que clavés el seu cos en la muntanya Caucas. 

 

τοῦτο δὲ Σκυθικὸν ὄρος ἐστίν. Aquesta és una muntanya escítica. 

 

ἐν δὴ τούτῳ προσηλωθεὶς  Προμηθεὺς πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν ἐδέδετο καθ' 

ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀετὸς ἐφιπτάμενος αὐτῷ τοὺς λοβοὺς  ἐνέμετο τοῦ 

ἥπατος αὐξανομένου διὰ νυκτός. 

Clavat a aquesta Prometeu estigué lligat un nombre de molts anys i cada dia un àguila caient-li a sobre 

seu li devorava els lòbuls del fetge que tornava a crèixer durant la nit. 
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 καὶ Προμηθεὺς μὲν πυρὸς κλαπέντος δίκην ἔτινε  ταύτην, μέχρις Ἡρακλῆς 

αὐτὸν ὕστερον ἔλυσεν, ὡς ἐν  τοῖς καθ' Ἡρακλέα δηλώσομεν·  

I Prometeu  pagà aquesta pena pel fet d'haver robat el foc fins que, més tard, Heracles l'alliberà, com en 

els (llibres) sobre Heracles explicarem. 

 

Προμηθέως δὲ παῖς  Δευκαλίων ἐγένετο.  De Prometeu nasqué un fill Deucalió. 

 

οὗτος βασιλεύων τῶν περὶ τὴν  Φθίαν τόπων γαμεῖ Πύρραν τὴν Ἐπιμηθέως 

καὶ Πανδώρας, ἣν ἔπλασαν θεοὶ πρώτην γυναῖκα.  

Aquest essent rei de les regions de Ftia es casà amb Pirra, filla d'Epimeteu i Pandora que els déus 

modelaren com a la primera dona. 

 

ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος, ὑποθεμένου  Προμηθέως 

Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, καὶ τὰ  ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην 

μετὰ Πύρρας εἰσέβη.  

Quan Zeus va voler destruir la raça de bronze, aconsellant-li Prometeu, Deucalió, després de construir 

una arca i de posar-hi les coses que necessitava, hi embarcà juntament amb Pirra. 

 

Ζεὺς δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ' οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος 

κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, ὀλίγων χωρὶς οἳ 

συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη.  

Zeus, havent fet caure molta pluja des del cel, la major part de la Hèlade anegà, per tal de fer 

desaparèixer tots els homes, excepte uns pocs que es refugiaren en unes muntanyes elevades del voltant. 

 

τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν  ὄρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ 

Πελοποννήσου  συνεχύθη πάντα.  

Llavors, també, les muntanyes de Tessàlia es separaren, i tot el que quedava fora de l'Istme i del 

Peloponnès quedà borrat. 
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Δευκαλίων δὲ ἐν τῇ λάρνακι διὰ τῆς θαλάσσης φερόμενος <ἐφ'> ἡμέρας 

ἐννέα καὶ νύκτας  <τὰς> ἴσας τῷ Παρνασῷ προσίσχει, κἀκεῖ τῶν ὄμβρων 

παῦλαν λαβόντων ἐκβὰς θύει Διὶ φυξίῳ.  

Deucalió, per la seva banda, portat dins l'arca a través del mar al llarg de nou dies i les mateixes nits 

abordà el Parnàs, i allí, acabades les pluges torrencials,. desembarcà i oferí un sacrifici a Zeus déu de la 

Fugida. 

 

Ζεὺς δὲ πέμψας Ἑρμῆν πρὸς αὐτὸν ἐπέτρεψεν αἱρεῖσθαι ὅ τι  βούλεται·  

I Zeus li envià Hermes i li concedí de triar el que volgués. 

 

ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι. 

Ell trià disposar d'homes. 

 

καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε 

Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς  δὲ Πύρρα, γυναῖκες.  

I per indicació de Zeus, agafant unes pedres les llençà per sobre del seu cap, i les que llençà Deucalió 

esdevingueren homes, mentre que les que llençà Pirra, esdevingueren dones. 

 

ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶς ὠνομάσθησαν ἀπὸ τοῦ λᾶας ὁ λίθος. 

A partir d'això, també el poble fou anomenat metafòricament a partir del nom de la pedra. 

 

 

 

 


