
Sintaxe latina 
 

 
Benignus fecit 

 

ORACIÓNS CONDICIONAIS 

 Denomínase periodo hipotético ou condicional ó formado por dúas proposicións: unha 

subordinada condicional, que establece previamente unha condición e recibe o nome de prótase 

(=premisa, avance), e unha principal ou subordinante que indica a consecuencia do cumprimento 

desta condición previa e que recibe o nome de apódose (= resultado, consecuencia). 

 O enlace ou conxunción subordinante é SI. 

Divídense en puras ou simples, potenciais e irreais. 

CONDICIONAIS PURAS OU SIMPLES 

Tradicionalmente chamadas reais por construírse con modo indicativo. Pero o que ocurre e que o 

falante fai un encadenamento lóxico, exento de subxectividade. Non poden ser reais porque 

“condición” e “realidade” contradícense. Usan o indicativo porque nelas non intervén o punto de 

vista do falante. A apódose soe ir, como a Prótase, en indicativo, pero tamén pode ir en imperativo 

ou subxuntivo: 

 Si propĕro, assĕquor omnia…  Se apuro, consigo tódalas cousas. 

 Si stas, ingredĕre…   Se estás de pé, ponte en marcha. 

 Si placet, decernātur   Se vos parece ben, decrétese…. 

Se a principal leva futuro, a condicional tamén leva futuro, pero temos que traducir a prótase por 

presente, perdendo así os matices temporais do latín, xa que este usaba o futuro simple para 

indicar accións simultáneas e o futuro perfecto para indicar acción futura anterior a outra acción 

futura: 

 Naturam si sequēmur ducem, numquam aberrabĭmus  
Se seguimos (latín: seguiremos) á natureza como guía, nunca nos equivocaremos.(Simultaneidade: nunca nos 
equivocaremos “ó mesmo tempo que” seguimos á natureza) 

 

 Plura ad te scribam, si mihi ad eas litteras rescripsĕris 
Escribireiche máis cousas, se a esta carta me contestas. (A acción de contestar é anterior, fut. Perfecto, á acción de 
escribir) 

Indicativo Indicativo 

Indicativo Imperativo 

Indicativo Subxuntivo 



Sintaxe latina 
 

 
Benignus fecit 

CONDICIONAIS POTENCIAIS 
 
 Establecen unha condición que se presenta como posible ou realizable desde o “punto de 

vista” do falante. Unha condición posible só pode referirse ó presente ou ó futuro.  

 Utilizan os tempos propios do modo potencial, tanto na prótase (condición) como na 

apódose (principal). Os tempos son o presente e o pretérito perfecto de subxuntivo (“potencial de 

presente e potencial de pasado”). As secuencias máis comúns soen ser PRESENTE + PRESENTE e 

PERFECTO + PRESENTE (neste último caso indica a anterioridade da condición). 

 

TRADUCCIÓN : Sexan cales sexan as secuencias, temos que traducir a prótase por imperfecto ou 

futuro subxuntivo e a apódose por potencial, presente ou futuro indicativo, ou ben unha 

exhortativa. 

 Ego vero si velim,   plura proferre possim  
 Pero se eu quixese, podería aportar máis argumentos (“Existe a posibilidade de que queira”) 
 
 
 
 Si auctorem Graecum sequar Silenum,   haec scripserim 
 Se seguise ó historiador grego Sileno,                tería escrito estas cousas. 
 
 
 
 
 Si quid detraxeris,   inhumane feceris   
 Se roubases algo,   de forma inhumana obrarías 
 
 
 
CONDICIONAIS IRREAIS 
 
 Establecen unha condición que se presenta como irrealizable desde o “punto de vista” do 
falante. Constrúense con imperfecto subxuntivo ou pluscuamperfecto subxuntivo (“irreal de 
presente e irreal de pasado). 
 
TRADUCCIÓN: No caso de usar o imperfecto, traduciremos igual que as potenciais, pero 
diferencianse en que o falante presenta a acción como irrealizable: 
 
 Si equus esses,        esses indomabilis 
 Se foses un cabalo (que non o eres), serías indomable 
 
O pluscuamperfecto subxuntivo tradúce como tal, expresando a irrealidade no pasado, pero en 
galego non se usa ese tempo, polo que , polo menos na apódose, traducimos por un potencial 
composto 
 
 Si id scissem, numquam huc tulissem pedem 
 * Si hubiera sabido esto, nunca hubiera puesto los pies aquí // Se tivese sabido….tería posto 

Pres.sub. Pres.sub.

Imp.sub. potencial. 

Pres.sub. Perf.sub.

Imp.sub. Potencial 
composto. 

Perf.sub. Perf.sub.

Imp.sub. potencial.


