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ABSTRACT 
The author, in un introductorypart, presents the uses of dv  in the complete 
works of Sophocles (seven tragedies and fragments), including the uses of 
dv f rom corrections or conjectures. Then, in thefirst part, he deals with 
the uses of 6 v  beside the verb in the indicative mode. Finally, in the second 
part, he analyses, in five separate groups, the cases of past potential. 

El recurs de l'&v és molt ric en possibilitats expressives i, d'aixb, la uti- 
lització que en fa Sbfocles constitueix una clara prova, unida a tantes d'al- 
tres, del seu domini dels mecanismes que contribueixen a fer de la llengua 
una eina precisa al servei d'una producció literiria i poktica de gran quali- 
tat. En les meves sovintejades lectures de Sbfocles, tant les personals com 
les destinades a la dockncia, aquest era un aspecte de la llengua sofdclia que 
sempre m'havia admirat. A poc a poc, doncs, i atesa la manca d'estudis es- 
pecífics recents dedicats a un tema que cada vegada em semblava de més in- 
terks, gairebé sense adonar-me'n em vaig veure immers en una h p l i a  re- 
cerca de textos, que aviat vaig decidir que fos el més exhaustiva possible, 
amb l'objectiu d'abordar una anidisi detinguda de l'ús de la partícula &v en 
el conjunt de l'obra de Sbfocles. 

Acabo d'apuntar la mancanqa d'estudis específics relatius a aquesta 
qüestió concreta, bé que caldria afegir que des d'un punt de vista més genk- 
ric trobem, en canvi, una relativa abundhcia de síntesis sobre la partícula 
&v i la seva sintaxi dins les grans obres de gramitica grega1 i, així 'mateix, 

Efectivament, el tema ha estat tractat amb amplitud i profunditat en les obres gramaticals més 
generals: GOODWIN, W. W. G., Syntax of the moods and tenses of the Greek verb, Londres 1889; 
GILDERSLEEVE, B. L. G., Syntax of Classical Greek, Nova York 1900-191 1 ,2  vols.; KUHNER, R. 
- GERTH, B., Ausfichrliche Grammatik der griechische Sprache: Satzlehre, 2 vols., Leverkusen 
41955 (rp. de 1897); WACKERNAGEL, J., Vorlesungen iiber Syntax, 2 vols., Base1 '1926-1928 
(31981); SCHWYZER, E. - DEBR~TNER, A., Griechische Grammatik, vol. 2: Syntax und syntaktis- 
che Stilistik, München 51988; HLMERT, J., Syntaxe grecque, París '1954; S m ,  H. W., Greek 
Grammar, rev. per G. M. Messing, Cambridge, Mass. 1959; BRANDENSTEIN, W. B., Griechische 
Sprachwissenschaft, vol. 3: Syntax, Berlín 1966; DELAUNOIS, M., Essai de Syntaxe grecque 



tenim a l'abast forqa monografies o treballs de recerca que en donen una vi- 
sió global o bé que toquen punts relacionats amb aquesta temhtica2. De fet, 
perb, l'únic treball recent específicament sobre l'bv en Sbfocles esth cons- 
titui't per alguns capítols que Moorhouse hi dedica en la seva excel.lent sin- 
taxi, tanmateix no d'una manera directa, sinó dins el marc més ampli de l'es- 
tudi dels distints modes i de diverses clhusules subordinades, sobretot les 
condicionals3. Anteriorment, ens hem de remuntar al lkxic d'Ellendt, per més 
que no es tracta d'un estudi sinthctic, sinó d'una llista prbpia d'un diccionari, 
d'altra banda minuciós i ben elaborat4. 

classique. Réflexions et recherches, Brussel.les-Louvain 1988; ADRADOS, F.R., Nueva sinta- 
xis del griego antiguo, Madrid 1992; MEIER-BRUGGER, M., Griechische Sprackwissenschaft, 
Berlín-Nova York 1992,2 vols. Tracta també succintament d'aquesta qüesti6 en general, en- 
cara que l'obra no abordi la sintaxi de la frase i la subordinació, ALFAGEME, I.R., Nueva gra- 
ma'tica griega, Madrid 1988. A més, des d'un punt de vista més específic, BERS, V., Greek Po- 
e t i ~  Syntax in the classical Age, New Haven-Londres 1984, tot i que restringeix I'exposici6 de 
l'av a la seva relació amb el subjuntiu i l'optatiu. Finalment, per les seves connexions amb la 
sintaxi posterior, no podem deixar de citar CHANTRAINE, P., Grammaire homérique, vol. 2: Syn- 
taue, París 1953. 

Vegeu, p.e., CHASSANG, A. - GEORGE, R., Syntme de dv, París 1967; BASSET, L., (<Valeurs 
et emplois de la particule dite modale en grec ancien,, Kiihner-Colloquium (Amsterdam 1988) 
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tikel av, Glotta 46 (1968) 106-1 17; CRESPO, E., aInfinitivo modal sin av en griego,, Apopho- 
reca M. F. Galiano I,  Madrid 1984, 67-73; DUNKEL, G.E., <(Jacob Wackernagel und die idg. 
Partikeln *só, *ke, *kem und *un)), Kolloquium Base1 (Wiesbaden 1990), 100-130; DELAUNOIS, 
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The conditional sentence in ancient Greek, tesi doct., Princeton University, New Jersey 1976; 
HULTON, A. O., a"Av with the future: a note,, CQ 7 n.s. (1957) 139-147; KRISCHER, T., ~ D i e  
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nos 76 (1978) 13-18; LEE, D. J. N., aThe Modal Particles &v XE(V) nau, AJPh 88 (1967) 45- 
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15 (1981) 36-46; MOORHOUSE, A. C., (("Av with the future,, CQ 40 (1946) 1-10, i <(A reply on 
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MOORHOUSE, A. C., The syntax of Sophocles, Leiden 1982; cf., esp., pp. 214-217,222-236, 
248-254,277-300,310-311, 

ELLENDT, F. - GENTHE, H., Lexicon Sophocleum, Hildesheim 1965 (rp. de '1872; 1835); 
cf. pp. 43-51. 



Ara bé, les dues obres específiques acabades d'esmentar demanen, en el 
segon cas, una profunda revisió i actualització5 i, en el primer, una major 
aportació de textos com a base per completar i precisar la síntesi que ofe- 
reix6. 

A partir, doncs, d'aquestes constatacions i d'acord amb el que s'ha co- 
mentat més amunt, he optat per fer una recerca exhaustiva de les incidkncies 
d'&v en tota l'obra conservada de Sbfocles. Aixb ha estat dut a terme con- 
cretament aplegant tots els casos d'&v en els quatre editors més recents de les 
tragkdies conservades completes d'aquest autor atenks7 i en dos dels editors 
més recents dels fragments conservats de la resta de la seva obra8. A més, a 
través dels aparats critics, s'han aplegat també totes les incidbncies no reco- 
llides per aquests editors en els seus textos, tant si consten en els manuscrits 
o en algun escoli com si són el fruit de correccions o conjectures dels filb- 

L'any de la seva publicació ja fa pensar-ho, car ha passat més d'un segle des de la segona 
edició. Tanmateix s'ha de reconbixer d'entrada l'ingent esfor$ realitzat amb els mitjans d'aquella 
&poca: esmenta directament, amb gran cura i normalment amb molta precisió, gairebé el 90% 
de les incidbncies d'av en I'obra de Sbfocles editada en el seu temps. Aquest percentatge 
queda redu'it fins a menys del 80% si comparem les citacions d'Ellendt - Genthe (480 aproxi- 
madament) amb les que ara hem trobat a partir de les edicions actuals, com veurem més enda- 
vant (623 casos); en concret, pel que fa als fragments, n'utilitza uns 25, mentre que ara n'han sortit 
66; tampoc no empra almenys una vintena de conjectures o correccions de filblegs que també 
s'han recollit pel seu interbs, tot i que en fa servir algunes altres. Finalment, respecte del contin- 
gut del seu esquema i exposició, val a dir que és molt acceptable, bé que són discutibles algunes 
subdivisions i classificacions i, sobretot, certes explicacions tebriques, com, p.e., la de <<justifi- 
carn que hv acompanyi els participis (4 dels 5 que admet, malgrat que ara n'hem trobat 7) per- 
qu& es tracta de participis completius (paral.lelament al que s'esdevé quan acompanya els 
infinitius, segons remarca al principi); perb, de fet, dels quatre participis només un és completiu 
(PH 407), mentre que els altres tres (OT, 11; OC 761,965) no ho són ni de bon tros i s'expli- 
quen d'altres maneres (genitiu absolut el primer, i equivalents a oracions de relatiu els dos 
últims). 

L'obra estl molt ben feta, est& al dia bibliogrlficament i presenta una labor de síntesi pre- 
cedida de la corresponent aniiisi dels punts objecte de discussió. Respecte de l'av, perb, li falta 
informació, probablement perqu& no ha trobat treballs monogrlfics que li facilitessin les da- 
des. A tall d'exemple, pel que fa als usos d'6v amb indicatiu, cita i fa servir uns 20 casos, la cin- 
quena part dels que podria utilitzar. Ara bé, a part d'algunes classificacions discutibles, degu- 
des possiblement a la manca ja comentada de suficient informació, val a dir que dissenteixo de 
la seva exposició de la sintaxi de I'av principalment per motius formals i no pas de contingut, 
en particular perquk esta realitzada de manera massa dispersa, tot i que esta ben enquadrada en 
els corresponents capítols, i es fa, doncs, difícil de seguir per tal d'obtenir-ne una visió de con- 
junt; sobretot a causa de I'abskncia d'un índex de mots grecs, resulta, a més, excessivament la- 
boriosa la localització de tots els casos d ' b  comentats. 

DAIN, A. - MAZON, P. (eds.), Sophocle, 3 vols., Paris 1955-1960 (1967-1968); DAWE, R. 
D. (ed.), Sophocles, Tragoediae, 2 vols., Leipzig 21984-1985 (1975-1979); LLOYD-JONES, H. 
- WLSON, N. G. (eds.), Sopoclis Fabulae, Oxonii 1990; PEARSON, A. C. (ed.), Sophoclis Fa- 
bulae, Oxonii 1967 (rp. de 1928; 1924). 

* NAUCK, A. (ed.), Tragicorum graecorum fragmenta, Hildesheim 1964 (rp. de 21889; 
1856); RADT, S. (ed.), Tragicorum Graecorum Fragmenta. 4. Sophocles, Gottingen 1977. 



legs. Solament s'han exclbs, en principi, els 1Gy repetits (és a dir, els segons 
bv d'una construcció) que ho serien només a causa d'una correcció o con- 
jectura que no ha arribat a ser recollida en el seu text, encara que sí en l'apa- 
rat crític, per cap dels quatre, o dels dos, editors (per exemple, OT 1348; PH 
701; frag.524,7). S'ha d'advertir finalment que hi consten tots els textos on 
surt bv sol o participant en algunes crasis (concretament, amb 13, xai, ~CYTOL, 
TOL). Més endavant, en tractar d'bv + subjuntiu, s'hi afegiran altres casos d'bv 
en composició amb conjuncions (com ara ei7  TE, Ene~6i). 

El resultat han estat 623 textos que contenen almenys un av, dels quals 
55 el tenen repetit dues vegades i 3 l'hi tenen tres vegades. Comengaré per 
donar la llista completa d'aquests textos, precedida per unes breus observa- 
cions explicatives dels signes utilitzats. 

D'entrada s'ha de fer constar que, en aquesta primera llista, només hi 
figuren els versos precisos que inclouen algun bv, deixant a part de mo- 
ment el context. Si algun vers surt dues vegades significa que s'hi han tro- 
bat dos av, perb independents l'un de l'altre, pertanyents a construccions 
diferents. A més, darrera el número d'un vers, un 2 o un 3 volats indiquen, 
respectivament, que en la mateixa construcció sinthctica l'bv es repeteix 
dues o tres vegades, fet que sovint comporta que la citació s'amplii' fins al 
vers o dos versos següents (amb s o S S )  si és allí on es dóna la repetició es- 
mentada de l'bv. 

Finalment, l'equivalbncia dels signes que hi ha davant de la sigla iden- 
tificadora de la tragbdia o del número indicador del fragment (segons la nu- 
meració de Radt) és la següent: 

+ l'bv figura en algun(s) manuscrit(s), perb no ha estat recollit en el seu 
text per cap dels 412 editors (12 casos: 1,92%) 

* l'bv és una conjectura o correcció d'algun filbleg i ha estat recollit en el 
seu text almenys per un dels 412 editors (16 casos: 2,56%) 

- l'bv és una conjectura o correcció d'algun filbleg, perb no ha estat re- 
collit en el seu text per cap del 412 editors (21 casos: 3,37%) 

O l'bv figura en algun(s) manuscrit(s), perd els editors només n'usen una 
l l i ~ ó  corregida o n'admeten una senzilla inversió (5 casos: 0,8%) 

+' *' O' els signes corresponents es refereixen a un 2" bv pertanyent a la ma- 
teixa construcció sinthctica (respectivament, 5 ,2  i 3 casos: O$%, 0,32% 
i 0,48%) 

#* #- conjectura o correcció innecessaria: en un lloc on no caldria perqub 
es pot considerar cas especial sense div, del qual tractarem després (sen- 
gles casos: 0,16% + 0,16%) 

cap signe l'bv figura en algun(s) manuscrit(s), i ha estat recollit en el seu 
text almenys per un dels 412 editors (557 casos: 89,4%) 

D'aquests signes, podem oferir-ne un quadre, com a resum: 



en mss. 

cap signe si 
+ / +' si /si 2" * / *' 

en text d'al- conj. o correcc. 
gun editor \ (inversió) 

si 
no /no 2" 
si /si 2" si /si 2" 
no si 
si /si 2" + sll(sí) /sll(sí) 2" 
si si <innec.> 
no si <innec.> 

Primera llista: tots els casos d'8v en Sdfocles 

AI, 0015 
AI, 0045 

O' AI, 00822 
AI, 0086 
AI, 0088 
AI, 0088 
AI, 0107 
AI, 0108 
AI, O1 19 
AI, 0155 
AI, 01S2s 
AI, 0160 
AI, 0170 

* 4 , 0 1 8 2  
AI, 0185 

.AI, 0213 
AI, 0218 
AI, 0263 
AI, 0265 
AI, 0345 
AI, 0377 
AI, 0378 
AI, 0388 
AI, 0408 
AI, 041 1 
AI, 0430 
AI, 0444 
AI, 0448 
AI, 0456 
AI, 0469 
AI, 0477 
AI, 0518 

AI, 0524 
AI, 0525 
AI, 0526 
AI, 0526 
AI, 0534 
AI, 05372 
AI, 0551 
AI, 0571 
AI, 0655 
AI, 0657 
AI, 0691 
AI, 0715 
AI, 0767 
AI, 0778 
AI, 0810 

+ AI,0812 
AI, 0816 
AI, 08792 

+ AI, 0886 
AI, 0917 

* AI, 0921 
AI, 0950 
AI, 0963 
AI, 0969 
AI, 1009 
AI, 1037 
AI, 1042 
AI, 1051 
AI, 1058~s 
AI, 1060 
AI, 1068 
AI, 10732s 

AI, 1075 
AI, 1077 
AI, 1078 
AI, 1078 

- AI, 1082, 
AI, 1085 
AI, 1086 
AI, 1093 
AI, 1117 
AI, 1117 
AI, 1119 
AI, 1122 
AI, 1123 
AI, 1130 
AI, 1137 
AI, 1 1442 
AI, 1148 
AI, 1184 
AI, 1229 
AI, 12462s 
AI, 1262 
AI, 1305 

+' AI, 13302 
O' AI, 13392 

AI, 1342 
AI, 1344 
AI, 1369 
AI, 1371 
AN, 0035 
AN, 0040 
AN, 0069 
AN, 00692s 

AN, 0080 
AN, 0176 
AN, 0185 
AN, 0187 
AN, 0215 
AN, 0218 
AN, 0236 
AN, 0240 
AN, 0260 
AN, 0308 
AN, 0314 

+' AN, 03902 
AN, 0444 
AN, 04662ss 
AN, 0476 
AN, 0502 
AN, 0505 
AN, 0552 
AN, 0563 
AN, 0584 

- AN, 0605 
AN, 0646 
AN, 0652 
AN, 0668 
AN, 0669 
AN, 0670 
AN, 06802 
AN, 0686 
AN, 0687 
AN, 0731 

+ AN, 0734 
AN, 0739 



O AN, 0747 
AN, 0755 
AN, 0773 
AN, 08842 
AN, 09052ss 
AN, 0909 
AN, 0912 
AN, 0926 
AN, 0952 
AN, 1057 
AN, 1108 
AN, 1156 
AN, 1157 
AN, 1171 
AN, 1194 
AN, 1244 
AN, 1339 
EL, 0025 
EL, 0041 
EL, O105 
EL, 0226 
EL, 0249 
EL, 0258 
EL, 0312 
EL, 03 14 
EL, 0323 
EL, 03332s 
EL, 0348 
EL, 0353 
EL, 0359 
EL, 0365 
EL, 0373 
EL, 0377 
EL, 0394 
EL, 0413 
EL, 043g2ss 

- EL,0517 
EL, 0548 
EL, 0555 
EL, 0557 
EL, 05582s 
EL, 0583 
EL, 0591 
EL, 0605 
EL, 0615 
EL, 0627 
EL, 0633 

EL, 0637 
EL, 0660 
EL, 06972 
EL, 0756 * 
EL, 0773 
EL, 0797 
EL, 0799 

* EL, 0800 
EL, 0875 

#* EL, 0914 
EL, 0943 
EL, 0946 
EL, 0993 
EL, 1022 
EL, 1081 * 

* EL, 1082 - 
EL, 11032 
EL, 1189 
EL, 1203 
EL, 1254 

O' EL, 12602s 
EL, 1279 
EL, 1281 

+' EL, 12872 
EL, 1292 
EL, 1304 
EL, 1305 + 
EL, 1313 
EL, 1316 
EL, 1320 
EL, 1320 
EL, 1324 
EL, 1325 * 
EL, 1332 
EL, 1344 
EL, 1372' 
EL, 1436 
EL, 1437 
EL, 1447 
EL, 1448 
EL, 1450 
EL, 1457 - 
EL, 1483 
EL, 1485 
EL, 1489 
EL, 1491 
EL, 1496 

EL, 1507 
OC, 0013 
OC, 004 1 
OC, 0042 
OC, 0045 
OC, 0048 
OC, 0070 
OC, 0072 
OC, 0074 
OC, 0098 
OC, O1 14 
OC, 0126 
OC, 0146 
OC, 0189 
OC, 0205 
OC, 0230 
OC, 0252 
OC, 0252 
OC, 0256 
OC, 0272 
OC, 03912 
OC, 0403 
OC, 0405 
OC, 0425 
OC, 0426 
OC, 043 1 
OC, 045 1 
OC, 0491 
OC, 0492 
OC, 0501 
OC, 0507 
OC, 0560 
OC, 0565 
OC, 0575 
OC, 0580 
OC, 0590 
OC, 0602 
OC, 0606 
OC, 0631 
OC, 0647 
OC, 065 1 
OC, 0664 
OC, 0725 
OC, 0748 
OC, 0760 
OC, 0761 
OC, 0764 

OC, 07802 
OC, 0796 
OC, 0798 
OC, 0815 
OC, 0826 

* OC, 0861 
OC, 0882 
OC, 0906 
OC, 0909 
OC, 0921 
OC, 0924 
OC, 0927 
OC, 0942 
OC, 095 1 
OC, 0956 
OC, 0965 
OC, 0966 
OC, 097 1 
o c ,  09772 
OC, 0993 
OC, 0994 
OC, 0996 
OC, 0999 
OC, 1041 
OC, 1076 
OC, 1100 
OC, 11 102s 
OC, 1132 
OC, 1166 
OC, 1168 

- OC, 1172 
OC, 1174 
OC, 1197 
OC, 1218 
OC, 1229 
OC, 1332 

O OC,1351 
OC, 1361 
OC, 1366' 

+ OC, 1407 
* OC, 141819 

OC, 1439 
OC, 1457 
OC, 1488 
OC, 15283s 
OC, 1535 
OC, 1565 



OC, 1579 
OC, 1634 
OC, 1656 
OC, 1666 
OC, 1678 
OC, 1769 
OC, 1773 
OT, 001 1 
OT, 0012 
OT, 0077 
OT, 0077 

+ OT, 0082 
OT, 0082 
OT, 0088 
OT, 0095 
OT, 01 17 
OT, 0120 
OT, 0125 
OT, 0139's 
OT, 0174 
OT, 0205 
OT, 0218 
OT, 0220 
OT, 0261's 
OT, 0281 
OT, 0281 
OT, 0282 
OT, 0285 
OT, 0307 
OT, 0318 
OT, 0329 
OT, 0333 
OT, 0334 
OT, 0339' 
OT, 0341 
OT, 0343 
OT, 0349 
OT, 0375 
OT, 0403 
OT, 0432 
OT, 0434 
OT, 0446' 
OT, 0461 
OT, 0502 
OT, 05042ss 
OT, 0523 
OT, 0561 

OT, 0570 
OT, 0573 
OT, 0580 
OT, 0584 
OT, 0591 
OT, 0599 
OT, 0600 
OT, 0602' 
OT, 0615 

- OT, 0624 
OT, 0672 
OT, 0693 
OT, 0724 
OT, 0749 
OT, 0765 
OT, 0772's 

* OT,0815 
OT, 0816 
OT, 0828's 
OT, 0834 
OT, 0840 
OT, 0845 
OT, 08573s 
OT, 08622 
OT, 0924 

- OT, 0936 
OT, 0937 
OT, 0964 
OT, 0970 
OT, 0977 
OT, 0984 
OT, 1004 
OT, 1032 
OT, 1046 
OT, 1053' 
OT, 1058 

+ OT, 1062 
OT, 1065 
OT, 1084 
OT, 1116 
OT, 1122 
OT, 1172 
OT, 1182 
OT, 1227~ 
OT, 1348 
OT, 1354 
OT, 1356 

OT, 1357 
- OT, 1359 
#- OT, 1368 

OT, 1372 
OT, 1387 
OT, 1438' 
OT, 1445 
OT, 1455 
OT, 1456 
OT, 1461 
OT, 1469 
OT, 1492 
OT, 1512 
OT, 1529 
PH, 0020 
PH, 0041 
PH, 0046 
PH, 0064 
PH, 0086 
PH, 0103 
PH, 0115 

*' PH,0116' 
PH, 01 18 
PH, 0119 
PH, 0129 
PH, 0222's 

+ PH, 0253 
PH, 02902ss 
PH, 0294 
PH, 0295 . 

- PH, 0305 
PH, 0306 
PH, 0310 
PH, 0332 
PH, 0407 
PH, 04 12 

* PH, 0422 
PH, 0427 
PH, 0443 
PH, 0464 

+ PH, 0493 
PH, 0517 
PH, 0531 
PH, 0536 
PH, 0572 

" PH, 0574 
PH, 0629 

PH, 0631 
- PH, 0645 

PH, 0659 
PH, 0661 
PH, 0673 
PH, 0674 
PH, 0702 
PH, 0794 
PH, 0826 
PH, 0844 

- PH, 0852 
PH, 0869 
PH, 0880 

* PH, 0895 
PH, 0947 
PH, 0948 
PH, 1000 
PH, 1037's 
PH, 1044 
PH, 1047 
PH, 1051 
PH, 1058 
PH, 1061 
PH, 1072 
PH, 1078 
PH, 1214 
PH, 1219 
PH, 1222 
PH, 1239 
PH, 1259 
PH, 1260 
PH, 1276 
PH, 1278 
PH, 1302 
PH, 1309 

* PH, 1329 
PH, 1330 
PH, 1332 
PH, 1383 
PH, 1393 
PH, 1409 
PH, 1431 
PH, 1444 
PH, 1444 
TR, 0002 
TR, 0002 
TR, 0O2l2s 



TR, 0023 
TR, 0071 
TR, 0087 

* TR, 0114 
- TR,0148 

TR, O151 
TR, 0164 
TR, 0197 
TR, 0279 
TR, 0287 
TR, 0293 
TR, 03 14 
TR, 0387 
TR, 0399 
TR, 0415 
TR, 0458 
TR, 0462 
TR, 0545 
TR, 0593 
TR, 0597 
TR, 0618 
TR, 0624 
TR, 0630 
TR, 063 1 
TR, 0669 

+ TR, 0672 
TR, 0687 
TR, 0700 
TR, 0707 
TR, 0715 

TR, 0729 
TR, 073 1 
TR, 0734 

*' TR, 07432 
+ TR, 0767 

TR, 0828 
TR, 0835 
TR, 0897 
TR, 0991 

+' TR, 1003z 
- TR, 1018 

TR, 1072 
TR, 1107 
TR, 1108 
TR, 1118 
TR, 1134 
TR, 1154 

- TR, 1160 
TR, 1210 
TR, 1214 
TR, 1231 
TR, 1235 
TR, 1250 
0010, b-10 
0023,002 
0084,004 
0088,008 
0149,002 
0174,001 

. 0213,II-7 

Davant d'un material tan abundant s'imposava d'antuvi la necessitat de 
procedir a una primera classificació per tal de tenir els textos disponibles per 
abordar amb ells una revisió, el més completa possible, tal com apunthvem 
més amunt, de les síntesis que se'ns han transmks sobre l'ús de la partícula 
&v en tot el que fa referkncia a l'obra de sbfocles9. Hem usat com a sistema 

Ja hem comentat més amunt (vegeu les notes 5 i 6) els aspectes revisables de les obres ci- 
tades ~ 'ELLEEU~T - GENTHE i MOORHOUSE, sobretot si hom compta amb un major nombre de da- 
des que el que aquests autors han tingut a I'abast. 

Respecte d'altres autors, sorpren que RADT, en la seva magnífica edició, Tragicorum Grae- 
corum Fragmenta. 4. Sophocles (Gottingen 1977), no faci constar dins el seu índex, concebut 
com a suplement del Lexicon d'Ellendt (cf. p. 659), ni la meitat dels casos on surt l'h, entre el 
text i l'aparat, en els fragments que ell mateix edita: dins les entrades &v [amb 6hv i xav] (p. 660) 
i 8áv - q u e  no tinc en compte perqut tampoc no prenc en consideració de moment aquest mot 
en la meva llista, com he explicat més amunt- [amb av i xav - q u e ,  naturalment, sí que tinc en 
compte-] @. 664), esmenta només, entre els fragments editats, 25 textos que inclouen hv, quan, 



el criteri tradicional, basat en els modes del verb -incloent-hi l'infinitiu 
i el participi- que acompanyen la mencionada partícula. Alhora que clas- 
sifichem, hem anat delimitant el context de cadascun dels casos que hem 
trobat d'bv, tot destacant-hi alguns elements de l'esmctura sinthctica que ens 
han semblat d'inter&s com a possibles senyals distintius per utilitzar durant 
el procés de revisió mencionat. 

1. "AY amb el mode indicatiu. Altres construccions equivalents 

A causa de la seva magnitud, dividirem l'exposició d'aquesta classifi- 
cació i anillisi en diverses unitats i, a mesura que el material classificat i ana- 
litzat ho permeti, podrem abordar per parts ¡a revisió de les síntesis trans- 
meses. Aquí oferirem ara, en primer lloc, una segona llista: casos d'&v, amb 
el seu context, quan va acompanyat del verb en mode indicatiu, i quan hi va 
amb el verb en infinitiu o en participi com a substituts de l'indicatiu; hi afe- 
girem, a més, una altra llista, petita, aquesta vegada només a tall d'exemple, 
no exhaustiva, de casos especials: usos modals de l'indicatiu, equivalents a 
indicatiu + bv, pera sense av, i USOS modals de l'optatiu + av equivalents 
a indicatiu + &vlO. En segon lloc, com a inici de l'estudi metbdic que el ma- 

de fet, n'hi ha 66 (vegeu el final de la llista citada més amunt en el nostre text). D'entrada no 
s'entén gaire que en una obra tan extensa no hi hagi un índex complet de les paraules empra- 
des, la utilitat del qual és tan evident que no val la pena insistir-hi; aixb, a més, es podia com- 
paginar amb el projecte exprés d'oferir un suplement del Lexicon, amb el simple recurs de fer 
servir un nou signe per posar en relleu, p.e., les citacions ja incorporades en l'obra ~'ELLENDT 
o, a l'imevés, les no incorporades. Ara, en canvi, l'índex que hi ha esdevé inútil per incongruent, 
com comprovarem de seguida, i, fins i tot, perjudicial perqui: pot confondre el lector que, en- 
ganyat, esperi trobar-hi la totalitat d'incidtncies d'un mot concret. 

Finalment, val a dir que el contingut de l'índex no respon a allb que ja hem mencionat i que 
promet el títol que i'encap~ala (Supplementum Lexici Sophoclei a Friderico Ellendt compositi 
et ... : p. 659). cosa molt més greu. Tanmateix s'ha de convenir que hi respon parcialment (mal- 
grat que no sigui gens ac i l  d'arribar a saber exactament els textos dels fragments utilitzats en 
el Lexicon, si no és que es busquen amb pacitncia un a un): en efecte, no inclou en i'index cap 
dels textos que hem comprovat que ELLENDT utilitza (concretament 25, sense comptar algun al- 
tre que RADT classifica a part) i, per contra, hi inclou tots els textos que ell incorpora a l'edició 
que comentem (any 1977) desconeguts per NAUCK (21889) i10 DINDORF, W. (Sophoclis trago- 
ediae superstites et deperditarum fragmenta ex recensione -, Oxonii 31860) i, consegüentment, 
per ELLENDT (en total, 19). Ara bé, i aquí rau la incongrukncia, hi inclou sis casos coneguts per 
DINDOW i NAUCK i, per tant, aleshores també per ELLENDT (encara que no els utilitzi), mentre 
que, en canvi, no hi inclou els altres setze casos que es troben en les mateixes circumsthncies: 
el criteri en el primer cas és perqut Ellendt no els utilitza i en el segon perqui: els ha de conki- 
xer i aixb equival a utilitzar-los? No s'entén gaire. Tot plegat fa que resulti f o r ~ a  estranya la con- 
figuració d'aquest índex en una obra, d'altra banda, tan minuciosa i ben elaborada; i, alhora, fa 
que esdevingui prou clara la convenitncia de la revisió que estem presentant. 

'O Cal insistir que es tracta d'una llista aportada a tall d'exemple. N'hi ha, molt probablement, 
més casos. De moment tanmateix podem presentar aquests. Sobretot pel que fa a l'optatiu, la 



terial aplegat exigeix, l'exposició del qual continuarh en propers treballs, ofe- 
rirem aqui finalment un examen dels casos de les llistes anteriors que poden 
ser entesos com a potencials de passat. 

Abans de presentar la segona llista, convé fer-hi algunes observacions 
explicatives de la disposició lineal i dels signes utilitzats, tant en les meres 
referbncies a les obres i els versos com en les citacions posteriors dels tex- 
tos grecs. Són observacions aplicables no només a la segona llista, sinó 
també a les altres que vindran després. 

Cada referbncia textual conté el vers on surt l'av (o els versos, si l'av surt 
dues o tres vegades) amb el seu context immediat imprescindible i sufi- 
cient1'. A més, va acompanyada, citada entre parbntesis, per la referbncia a 
un context més ampli, que comprbn l'extensió equivalent a uns tres versos, 
normalment incloent-hi l'anterior i el posterior. Les citacions explícites del 
text grec poden fer ús d'aquest context més ampli, perb molt sovint, gairebé 
sempre, consten només d'una extensió equivalent a un vers o dos versos, se- 
gons el que exigeix l'esmentat context mínim suficient en cada cas1*. 

Pel que fa a les set tragbdies conservades de Sbfocles, s'usa com a text 
base el de l'edició de Dain - Mazon [MI, perb en línia s'hi incorporen totes 
les variants que, en el passatge citat corresponent, trobem en el text de les 
edicions de Pearson [PI, Dawe [D]  i Lloyd-Jones - Wilson [W. D'altra 
banda, pel que fa als fragments, s'usa com a text base el de l'edició de Radt 
[R],  perd en línia s'hi incorporen les variants del text de l'edició de Nauck 
[N. El mot o mots de Dain - Mazon, o de Radt, que no corresponen a la lec- 
tura d'algun dels altres editors van en negreta. Després vénen a continuació, 
en cursiva i entre clauditors, les l l i~ons variants acceptades pels altres edi- 
tors, cadascuna precedida per la sigla de l'editor corresponent, en lletra 
volada, sigla seguida d'una barra separadora. A no ser que siguin usats per 
tots quatre --o tots dos- editors, els parbntesis inicials ce[, i <<<D i la crux ce?>> 

llista completa dels usos amb avés  abundantissima i estl composta tant pels usos normals - 
principalment amb valor potencial de present-futur- com pels usos especials que aqui ana- 
litzem. Oferirem i'esmentada llista completa referida a l'optatiu en una propera tramesa. 

I' Respecte dels signes s i a,  col.locats darrera el número d'un vers, signifiquen: 
s I ss i vers següent I versos següents (dos o més) 
a I aa i vers anterior / versos anteriors (dos o més) 
as i vers(os) anterior(s) i següent(s) (un de cada o més) 

l 2  En les citacions explícites del text grec, sobretot les que contenen el context mínim, a fi 
de no ultrapassar un cert nombre de línies, particularment les dues que hem considerat com a 
extensió límit apropiada a aquests Últims contextos (és a dir, una extensió equivalent a dos ver- 
sos), el canvi de vers s'assenyala d'una de les tres maneres següents: 

1. la barra separadora <<b precedida i seguida d'un espai 
2. el final de línia, si no hi ha la barra inversa rr\s a la línia següent 
3 .  la barra separadora inversa c c b  precedida i seguida d'espai,perd indica alhora que el 

vers que acaba aquí és el mateix delfina1 de la línia anterior. 



inicial o aillada dins el text normal van en cursiva i precedits, en lletra vo- 
lada i cursiva, per les sigles dels editors corresponents. Si aquests signes són 
finals (((I>>, (OM O ((t>>), tot es fa de la mateixa manera, llevat que les sigles 
segueixen aleshores els signes mencionats. 

Exclusivament en el cas d'((div>> (sol o participant en les crasis comen- 
tades més amunt), s'hi afegeix, en lletra subíndex i majúscula, el nom del 
filbleg responsable de la l l i ~ ó  variant corresponent, després de la lli@. A 
més, també només en els casos apuntats d'cca"v>>, s'ofereixen totes les in- 
cidkncies dlaquest(s) mot(s) en cada vers, encara que no estiguin recollides 
en el seu text per cap dels editors de qui: partim, d'acord amb el que s'ha ex- 
plicat al principi; aleshores, aixb s'indica concretament amb el signe ((->>, en 
comptes de la sigla d'un dels editors. A part, si la lli@ esmentada prové del 
text de manuscrits en sentit específic (papirs o cbdexs) o es troba en algun 
escoli, hem optat aqui per distingir-ho i s'indica, respectivament, per ((mss.>> 
o ccsch.>>, també després de la lli@ i en lletra subíndex, perb rodona i mi- 
núscula; ((cj.>> a continuació de ccmss.>> vol dir que la lectura és conjectural13. 
Cal advertir finalment que, si no és per motius de major claredat, no es fa 
constar la font del text base, abans de les altres variants relatives a l'&v, quan 
es tracta del text dels manuscrits. 

Pel que fa als signes de puntuació i accents en general, no s'indiquen 
normalment les variants de puntuació i accentuació; només si són signifi- 
catives i van unides a una altra variant textual (en concret, amb el signe c r x ~  
s'assenyala la supressió de la puntuació corresponent). En darrer lloc, cal 
completar els signes ja coneguts arran de la primera llista i que anaven 
col.locats davant de sigles i números, que ara, en canvi, seran col.locats des- 
prés d'aquests. Són els signes següents, només propis de la llista especial: 

# cas especial sense div: el verb presenta un valor modal sense la con- 
currkncia esperable de l'&v (aqui, 12 casos) 

#T cas especial amb div: el verb sembla presentar un valor modal que per- 
toca normalment a un altre mode quan també va acompanyat d'av 
(aquests casos no tenen cap signe en les altres llistes) (aqui, 6 casos). 

Ultra aixb, en la segona llista s'utilitzen, a més dels signes ja comentats, 
dos signes nous amb la funció que ajudin a distingir d'entrada la composi- 
ció sinthctica dels textos: 

l 3  A més a més, si després del nom d'un filbleg s'afegeix a(rnss.), significa que, sense ad- 
duir en tal cas la corresponent lectura dels manuscrits o escolis per raons d'espai, cal conside- 
rar que la lectura del filbleg mencionat és una interpretació defensable a partir dels manuscrits 
o escolis o bé consta només d'una petita correcció o senzilla inversió del text d'aquests que tan- 
mateix respecta la presencia original de l'av. D'altra banda, si no es coneix el nom del filbleg 
responsable de la lectura, es posa en el seu lloc <<anon.n. 



If si l'8v acompanya un infinitiu 
Pt si V&v acompanya un participi14 

En la segona llista hi ha 109 casos (17,49% del total de casos d'&v en 
Sbfocles): aquells en qub l'av acompanya un indicatiu o equivalent. De 
fet, la gran majoria (101 casos: 92,66% sobre 109) consten d'un indicatiu 
acompanyat d'&v; en 5 casos hi ha un infinitiu -substitut aquí d'un indica- 
tiu- amb av (a més d'un altre cas en qui? es pot optar per relacionar direc- 
tament l'bv amb l'indicatiu o amb l'infinitiu substitut d'un indicatiu); final- 
ment, en un cas hi ha un participi -substitut d'un indicatiu- amb bv (i 
encara, un altre cas en qub també es pot optar, perd ara sembla preferible 
Vopció que considera que V&v va amb el participi substitut d'indicatiu més 
aviat que amb Vindicatiu). 

Segona llista: div amb indicatiu (sense marca) i amb infinitiu (<@) o 
participi (<Pt>) equivalents a indicatiu 

AI, 0045 (0044-0046) 
AI, 0082 (0081-0083)2 O' 

AI, 0088 (0087-0089) 
AI, 0119s (0118-0120) 
AI, 0 1 8 2 ~ ~  (0182-0185) * 
AI, 041 1 (0410-0412) 
AI, 0430s (0429-043 1) 
AI, 0444aa (0442-0444) 
AI, 0448as (0447-0449) 
AI, 0534a (0533-0535) 
AI, 0950 (0949-095 1) 
AI, 1058as (1057-1059)2 
AI, 1060aa (1057-1060) 
AI, 1144ss (1 143-1 146)2 
AI, 1229s (1228-1230) 
AN, 0260s (0259-0261) 
AN, 0390as (0389-0391)2 +'dIf> 
AN, 0466s (0466-0468)2 
AN, 0502ss (0502-0504) 
AN, 0755 (0754-0756) 
AN, 0905ss (0905-0907)2 
AN, 0909s (0908-0910) 

EL, 0312s (0311-0313) <If> 
EL, 0323 (0322-0324) 
EL, 0365a (0364-0366) 
EL, 0373s (0373-0375) 
EL, 0394 (0393-0395) 
EL, 0439ss (0439-0441)2 
EL,0517~(0516-0518) - 
EL, 0557a (0556-0558) 
EL, 0605a (0604-0606) 
EL, 0756a (0755-0757) <If> 
EL,0914a(0913-0915) #* 
EL, 0993as (0992-0994) 
EL, 1022a (1021-1023) 
EL, 1281 (1280-1283) 
EL, 1320as (1319-1321) 
EL, 1320s (1319-1321) 
EL, 1332as (1331-1333) 
EL, 1507aa (1505-1507) 
OC, 0098as (0097-0101) 
OC, 0126as (0125-0127) 
OC, 0146as (0144-0148) 
OC, 0272a (0271-0273) 

l4 Si tant x I f ~  com aPt>, van precedits de ah, significa que I'& acompanya un indicatiu, 
per6 que també es pot interpretar que acompanya, respectivament, un infinitiu o un participi. 
Si a més, van subratllats, vol dir que és preferible la interpretació que l'6.v els acompanya, en- 
cara que no s'exclou que pugui acompanyar l'indicatiu. 



OC, 045 1 as (0450-0452) + 
OC, 0748as (0747-0749) 
OC, 0906a (0905-0907) 
OC, 0 9 2 4 ~ ~  (0924-0927) 
OC, 0927as (0925-0928) 
OC, 0951s (0950-0952) 
OC, 0965a (0964-0966) <Pt> 
OC, 0999a (0998-1000) <If> 
OC, 1351aa(1348-1351) O 

OC, 1366a (1365-1367)2 
OT, 0082s (0081-0083) 
OT, 0117a (0116-0118) 
OT, 0125a (0124-0126) 
OT, 0220s (0219-0221) 
OT, 026 1 as (0260-0262)2 
OT, 03 18a (03 17-0319) 
OT, 0349a (0348-0350) 
OT, 0403a (0402-0404) 
OT, 0432 (043 1-0433) 
OT, 0434a (0433-0435) 
OT, 0523s (0522-0524) <&> 
OT, 0573a (0572-0574) 
OT, 0591 (0591-0593) 
OT, 0693a (0692-0694) <If> 
OT, 0984s (0983-0985) 
OT, 1348 (1347-1349) 
OT, 1354s (1353-1355) 
OT, 1356 (1355-1357) 
OT, 1 3 5 7 ~ ~  (1357-1359) 
OT, 1359aa (1357-1359) - 

OT, 1368 (1367-1369) #- 
OT, 1372as (1371-1373) 
OT, 1387as (1386-1388) 

OT, 1438s (1437-1439)2 
OT, 1456s (1455-1457) 
OT, 1512a (1511-1513) 
PH, 0290as (0289-0292)2 
PH, 0294as (0292-0295) 
PH, 0295ss (0295-0297) 
PH, 0305s (0304-0306) - 
PH, 0412s (041 1-0413) 
PH, 0422s (042 1-0423) * 
PH, 0427a (0426-0428) 
PH, 0443as (0442-0444) 
PH, 0536s (0535-0537) <If> 
PH, 0572 (057 1-0573) 
PH, 0702as (0701-0705) 
PH, 0 8 6 9 ~ ~  (0869-0871) 
PH, 0947s (0946-0948) 
PH, 0948a (0947-0949) 
PH, 1037ss (1037-1039)2 
PH, 1219as (1218-1221) 
PH, 1239 (1238-1240) 
PH, 1278s (1277-1279) 
TR, 0087a (0086-0088) 
TR, 0279a (0278-0280) 
TR, 0707s (0706-0708) 
TR, 0734s (0734-0737) 
TR, 0767as (0765-0768) + 
TR, 0897a (0896-0898) 
0281 ,001~~  (001-004) 
0314,015s~ (015-017)2 
0338,001s (001-002) 
0557,003aa (001-003) 
0557,006s (005-007)2 

I a continuació, la llista especial (20 casos, només dos dels quals, amb 
els signes #* i #-,ja han sortit en les altres llistes). 

Llista especial: altres expressions amb valor equivalent a indicatiu + 
div: indicatiu sense div i optatiu amb div 

AI, 0185as (0182-0186) #1‘ EL,1081a(1080-1082) #7 
AN, 0505a (0504-0506) #7 EL, 1505ss (1505-1507) # 
EL, 0529a (0528-0530) # OC, 0342s (0342-0344) # 
EL, 0548 (0547-0549) #? OT, 0256as (0255-0258) # 
EL, 0875as (0873-0876) #7 OT, 0970a (0969-0971) #T 
EL, 0914a (0913-0915) #* OT,1184s(1183-1185) # 



OT, 1368 (1367-1369) #- PH, 1062a (1060-1062) # 
OT, 1389aa (1386-1389) # PH, 1363s (1362-1364) # 
OT, 1392as(1391-1393) # TR, 0056as (0054-0057) # 
PH, 0418 (0416-0418) # TR, 1133a (1132-1134) # 

Com s'ha apuntat quan hem parlat abans d'aquesta llista especial, no 
pretén ser una llista completa, sinó solament il.lustrativa; més endavant en 
presentarem d'altres. Els casos de la que aquí oferim tenen en comú la seva 
relació o equivalbncia amb el mode indicatiu: el seu valor és, en principi, po- 
tencial de passat o bé irreal; quan arribi el moment, paral.lelament als casos 
corresponents de la segona llista, els analitzarem i classificarem. De seguida 
ho farem amb els que poden indicar potencial de passat. 

2. "Av com a indicador de potencial de passat 

Comencem pel potencial de passat perqub és el pas previ al valor més 
generalitzat d'bv amb indicatiu, el valor irreal; és, per tant, una bona intro- 
ducció a l'anilisi d'aquesta temkica. A més, amb tan sols uns quants casos 
hi ha una varietat de situacions prou atractiva perqub, després de la llarga i 
imprescindible presentació precedent, ens pugui servir de prehbul  adequat, 
pel seu contacte directe amb els textos i amb forqa construccions interes- 
sants, de les successives exposicions analítiques que sobre el tema de l'bv 
haurem de fer. 

Comenqaré per alguns casos en qui: la proposició que duu l'bv és inter- 
rogativa; és on es manifesta més clarament i senzillament el valor de mera 
possibilitat situada en el passat, sense afegir-hi res més15. 

D'entrada dos textos de l '~jax,  d'estructura molt simple i bastant sem- 
blants entre si. L'indicatiu acompanyat de l'bv té en la seva clhsula, en tots 
dos casos, un infinitiu subordinat, en el primer text és complement d'un ad- 
jectiu que és complement predicatiu del subjecte i, en el segon, es tracta d'un 
infinitiu completiu objecte directe. Una altra petita diferbncia és que el temps 
passat d'indicatiu és aorist en el primer cas i imperfet en el segon; el valor, a 
part bbviament l'aspecte, és el mateix ja que la potencialitat de passat pot ser 
expressada amb bv per qualsevol temps de passat o pretbrit d'indicatiu16: 

l5 Cf., p.e., A.C. MOORHOUSE, The syntax of Sophocles (Leiden 1982), p. 215, sobre el fet 
que en Sbfocles els exemples més clars de potencial de passat els trobem en les interrogatives; 
i F.R. ADRADOS, Nueva sintaxis del griego antiguo (Madrid 1992). pp. 513-515, on destaca les 
interrogatives com a marc normal del potencial de passat en 1'8poca arcaica i cllssica, fora dels 
períodes condicionals. 

l6 Cf., p.e., els quadres que dels temps i modes que s'utilitzen amb a v  amb aquest valor ens 
ofereix F.R. ADRADOS, 1.c. 



AI, 0119s (0118-0120) 
Towtou zis &v aol tdrv6gos 4 x ~ o v o z i o t e ~ o ~  

6 ~ & v  &p~ivwv q6eÉ87 t h  xaiela; 
2 Qui t 'hauries pogut trobar més previsor que aquest home, o millor al 
moment d'actuar ... ? 

AI, 0430s (0429-043 1) 
{AI.} Aicii. t i ~  &v xot '  Q E ~ '  6 8 '  6xwvupov 
zoirpov F$voias~v ijvopa tois 6pots xa xot^; 
Ai, ai! ,j Qui mai podia haver pensat que el meu nom pel seu so con- 
cordaria tan bé amb les meves desgrizcies? 

Hi ha quatre textos interrogatius més, d'indicatiu amb Bv i valor de po- 
tencial de passat. El primer, del Filoctetes, és &estructura molt senzilla, im- 
perfet + &v, que és la lectura dels manuscrits; per6 aixb només ho recull en 
el seu text Dawe, mentre que els altres tres editors prefereixen la lectura de 
Dobree a5, cosa que anul.la qualsevol intent de veure aquí un potencial de 
passat. Crec preferible tanmateix la lectura dels  manuscrit^'^: 

PH, 0572 (0571-0573) 
(NE.} I'IQOS ~ O ~ O V  [DOBREE D / 6 ~  ,,,I t Ó ~ 6 '  ~ ( i ) t b ~  056vao~i)s &Z~EL;  , 

il cercant quina mena d'home podia haver-se fet a la mar Odisseu en 
persona ? 

Les estructures dels altres tres casos són una mica més complexes i molt 
semblants entre elles, sobretot les dues primeres, de 1'Antígona i 1'Edip Rei. 
El verb és un aorist d'indicatiu i el subjecte té un participi complement pre- 
dicatiu, present en el primer cas i aorist en el segon, diferbncia deguda, sens 
dubte, a la convenibncia de posar en relleu el matis expressiu propi de l'as- 
pecte. L'últim text, de Les traquínies, d'entrada presenta una construcció 
igual, un aorist amb un participi predicatiu complement del subjecte, parti- 
cipi que és present, per6 té a més l'addició d'una oració de relatiu amb va- 
lor circumstancial temporal-causal18: 

AN, 0 5 0 2 ~ ~  (0502-0504) 
Kaitol X Ó ~ E Y  ?thÉos Y' &Y E~) 'K.~EÉ(~IcEQoY 
xatÉoxov 4 tov a6tdl6~hcpov Év tdlcpq~ / tl8eiaa; 
iDfon  podia haver obtingut una fama més gloriosa que posant el meu 
propi g e m a  en una tomba? 

l7 Cf. W.W.G. GOODWIN, Syntax of the rnoods and tenses of the Greek verb (Londres 
1889), $244; també, J.C. KAMERBEEK, The plays of Sophocles. Commentaries. VI. The Phi- 
loctetes (Leiden 1980), p. 94. 

l8 Dissenteixo de MOORHOUSE, o.c., p. 216, que, sense donar-ne els motius ni fer-ne cap &a- 
ducció ni comentar res de res, considera aquest cas irreal de passat. A part el sentit del text dins 
el seu context, crec que és molt aclaridora la semblan~a d'estructures que he exposat com a ar- 
gument complementari a favor de considerar aquest text amb valor de potencial de passat. 



OT, 01 17a (01 16-01 18) 
{OI.) 066 '  ayyeM~ t y  o66B o u p n ; ~ & x t o ~  6600 
xazei6' ijtou TLS knpat3Ov E x ~ f i a a ~ '  &v; 
2 I cap missatger, cap company de viatge no va veure res que algú, sa- 
bent-ho, podia haver utilitzat? 

TR, 0707s (0706-0708) 
IIÓOEV y a ~  bv JCOT', & v ~ i  to0 & ~ O X O Y  [ D l & ? j a ~ ~ ~ v ]  6 t 3 4 ~  
Epoi Xa~Éax' eiivo~av, fig &@vyox' CXEQ; 
¿Per qud, doncs, per quina raó, en morir, el Centaure em podia haver 
mostrat benvolenca, quan moria per causa meva? 

Després d'aquest primer grup de sis textos interrogatius, passem a un se- 
gon grup, que consta de quatre textos, forqa diferents entre ells en els petits 
detalls de l'estructura, perb que tenen en comú, a més de ser temps de pas- 
sat d'indicatiu amb av, el fet de no ser apbdosi de cap període condicional, 
sense cap prbtasi sobreentesa, ni ser interrogatius, amb un context que con- 
vida a interpretar-10s com a potencials de passatlg. 

Comengaré per dos d'aquests textos, que tenen una estructura par- 
cialment igual. L'av acompanya un aorist d'indicatiu, que té com a objecte 
directe un infinitiu subordinat, completiu. Aixb en el primer cas, de 1'Edip 
a Colonos. En el segon, del Filoctetes, aquesta part esmentada de l'es- 
tructura és la mateixa, perb després augmenta en complexitat, ja que l'in- 
finitiu completiu té, al seu tom, un altre infinitiu completiu objecte directe, 
el qual, a més, té dos participis subordinats, complements predicatius del 
subjecte: 

OC, 0748as (0747-0749) 
(...) T ~ V  kyO z & h a ~  Io6n bv XOT' ES zoao0tov ainias neoeiv 
E60t1, ijaov ~Éntoxev  4 6 ~  Girapoeo~, 
Mai no podia haver pensat, trist de mi, que en una desgracia tan ex- 
trema caigués, com ha caigut, aquesta malaurada 

l9 Hi ha un text més d'estructura externa en part semblant, perb que és millor no barrejar- 
10 amb els altres quatre. De fet, tot i ser l'Bv una lectura dels manuscrits, cap editor no ha re- 
collit aquesta lectura en el seu text, sinó que n'han preferit una altra sense Bv, també dels ma- 
nuscrits. A més, ni tan sols els comentaristes específics (p.e., MOORHOUSE, o s . ,  o bé 
KAMERBEEK, The plays ... II. The Trachiniae, Leiden 1959, pp. 166-167) esmenten per res 
aquest Bv. El context clarament no és ni potencial de passat, ni irreal, ni sembla tampoc itera- 
tiu; és, per tant, preferible no acceptar la lectura de I'&: 

TR, 0767as (0765-0768) 
8nw5 66 oepvOv 6~yiwv 66aie~o / rphoE a i y a ~ q e a  (...) 1 i 8 e Q ~   EL 
Lmss. -/&v {&L x e w ~ i  xai  ~c~ouazuuuezo [ P W / . . ~ a ~ ]  \ Dtnhev~aio~v. . .  
Perd mentre s'abrandava la flama dels augustos ritusplena de sang [...I, una suor li pujava 
a la pell i [...I s'arrapava als seus flancs. 



PH, 0869s (0869-087 1) 
oir y á ~  not', 6 nai, toijt' Bv EEq6xqo' Eyh 
thfjvai o'  Eh~ilrQ~ (...) I p~ iva i  n a ~ o l r t a  xai ~ u v w q ~ ~ k o ~ v t &  pol. 
No, mai, fill meu, no podia pas haver cregut que tu tindries el valor de 
quedar-te (...) prop meu amb tanta llbstima i prestant-me el teu ajut. 

Els altres dos textos tenen d'entrada en comú un tret que els diferencia 
dels dos anteriors: la lectura de I'&v no prové dels manuscrits, sinó que es 
tracta de lectures de filblegs. El segon, del Filoctetes, és de construcció molt 
senzilla: l'bv acompanya un aorist d'indicatiu. Malgrat que cap dels quatre 
editors no recull la lectura d'Hermann en el seu text, crec que és defensable 
i és tant o més coherent amb el context que l'altra lectura. El primer, de YA- 
jax, té una estructura simple que ja hem vist més d'una vegada: l'bv acom- 
panya un aorist d'indicatiu i el subjecte té un participi complement predica- 
tiu, present. Crec que també es defensable la lectura perqub respecta el 
context; en aquest cas, al capdavall, la recull un editor, Dawe, el mateix filb- 
leg que l'ha proposada: 

AI, 0182s~ (0182-0185) 
0 5  n0zE [ P D W / ~ v " ~ ~ ~ & ]  yhe [ D / ~ 6 ~  DAWE] C ~ Q E V O ~ ~ E Y  y' En' &QLOTE@~~, 
xai  T~hapQvo~ ,  &Pas 1 toooov kv noipvatg nitvwv. 
Perqub mai, el que és per propi impuls, fill de Telamó, no podies haver 
anat talment fora de raó, que caiguessis sobre uns ramats. 

PH, 0305s (0304-0306) 
Táx' O& [-/& HERMANN] ZLS ~ X W V  &OXE' nohhdc yhQ t&6& 
Ev tQ paxeQ yÉvoa' av &vfi~L;)nwv X Q O V ~ .  
Potser per f o r ~ a  podia haver-hi atracat algú; són coses que poden pas- 
sar molt, en el llarg camíde la vida ... 

Un tercer grup el formen tres textos que presenten una dificultat d'in- 
terpretació més gran perqub, junt amb el valor de potencial de passat, el pre- 
ferible en tots tres casos, es pot defensar també un valor irreal, com a apb- 
dosi d'un període hipotbtic irreal. Aquesta segona opció és menys clara en 
els dos primers casos ja que la prbtasi irreal corresponent estaria sobreen- 
tesa. El primer text, de l'Electra, presenta dos aoristos d'indicatiu coordinats 
amb un sol &v; són potencials de passat, amb un passat que arriba fins al pre- 
sent, com ajuda a veure el context més ampli (que aquí també citaré). Hi ha 
la possibilitat, com deia ara mateix, de sobreentendre una prbtasi irreal (del 
tipus ccsi hagués pogut sola>>) que convertiria el text en apbdosi irreal, perb 
crec que és més expressiva per context la mera consideració de potencial de 
passat; aixb, a diferbncia de la frase anterior del context més ampli acabat 
dfal.ludir, on si que s'ha de sobreentendre la prbtasi irreal, de passat-present, 
implícita en pdvy (ccsi haguks estat sola>>): 



EL, 1320s (1319-1321) 
06% Bv 8uoT'v fipag~ov- 4 y&g Bv xaA.65 
Eooa' Epavt.jv, fi xah6g &xohÓpqv. 

( a ~ x '  a6zog 6s [D/~v] aol6upóg. hg Eyb póvq 
06% Bv 8voiv fipagtov. fi y & ~  Bv nah6g 
&oma' ipaut.jv, 4 nahfig &xmhopqv.) 

(... Si jo hagués estat sola,) no hauria pas errat de dues l'una: o podia 
haver-me salvat amb gldria, o amb gldria podia haver sucumbit. 

El segon text, de l'Edip Rei, també és preferible considerar-10 potencial 
de passat, perquk la possible prhtasi irreal, sobreentesa i implícita, en tot cas, 
en adzóq o bé en Exov, crec que no és el que demana el context, sinó que més 
aviat cal entendre aquests dos mots com a predicatius que matisen (amb un 
sentit causal-temporal o, fins i tot, condicional, per6 real) la potencialitat de 
passat-present expressada aquí per un imperfet d'indicatiu + bv20: 

OT, 0220s (02 19-022 1) 
EÉvog ai: to% x~a~6Év tog .  06 y h ~  Bv p a n ~ & v  
ixvevov a6205 [W/adzÓ], pfi 06% &xov TL 02jppohov. 
i estrany al crim mateix; perqu2 no podia haver anat ( / n o  podria ara 
anar) gaire lluny en la recerca jo mateix tot sol, no almenys sense pos- 
seir cap indici. 

El tercer text, de l '~ jax ,  amb aorist d'indicatiu acompanyat d'bv (repe- 
tit o no segons la lectura que s'accepti), té una subordinada circumstancial 
temporal amb imperfet. Crec que és més adequada a la descripció de l'escena 
la consideració d'aquesta subordinada sense valor de prhtasi condicional, so- 
bretot atesa l'adversativa que hi esta coordinada. Ara bé, val a dir que aquest 
valor també és defensable, fins i tot com a condicional irreal, la qual cosa 
convertiria el nostre text amb bv en apbdosi irreal. Tanmateix prefereixo la 
primera opció: 

AI, 1144s~ (1 143-1 146) 
6 rp6Éyp1 Bv 06% &vqfjge~ LWECKLEIN v 6 ~ ~ q  W/iv~üeeq "*R- 

TUNG], flvin' iv nan@ \ xe~p6vog e t ~ & ~ ' ,  &hhl brp' ei'pazog n~urpeig 
(...) xag~ixe 
No li podies pas haver (/hauries pas) trobat la veu quan estava (/hagués 
estat) al fort de la tempesta, sinó que arrupit sota el mantell, es deixava ... 

20 Cal advertir d'entrada que el participi Exwv no pot ser condicional, i menys condicional 
irreal, per la negació 06%. Tanmateix aixb no vol dir que, junt amb el valor causal-temporal, pu- 
gui tenir impiícit un valor condicional real. D'altra banda, per tot el que fa referkncia a aquest text, 
vegeu, p.e., Gooowm, o.c., 851 1; també, KAMERBEEK, The plays ... W. The Oedipus Tyrannus 
(Leiden 1967), pp. 69-70, que intenten aclarir-ne la complexitat; dissenteixo d'ells, perb, perqub 
no acaben de defensar-ne prou clarament l'opci6 de potencial de passat com a opció de conjunt. 



Un quart grup el formen tres textos en qui: I'av acompanya un infinitiu 
o un participi?l per més que en dos d'aquests casos hi ha l'alternativa que 
l'av acompanyi un temps de passat d'indicatiu. El primer text, de llAntígona, 
té una doble possibilitat d'interpretació: que l'bv acompanyi un imperfet d'in- 
dicatiu o bé un infinitiu futur. En la primera hipbtesi, tenim aqui una clara 
construcció de potencial de passat, amb imperfet + av i amb una subordi- 
nada d'infinitiu completiva objecte directe. L'altra hipbtesi, igualment de- 
fensable per context, és molt diferent: aquest infinitiu, que és futur, va 
acompanyat directament de l'av i, en canvi, ja no hi va l'imperfet d'indica- 
tiu, que així passa a ser simplement un temps de passat amb valor aspectual 
duratiu. Aleshores, perb, no tenim cap potencial de passat, ni irreal, sinó un 
simple futur refor~at per l'bv, reminisci:ncia en la llengua clissica de l'ús 
bpic; expressió aqui ed i t i ca  i de to c01.loquial~~: 

AN, 0390as (0389-0391) 
Enei / oxohfj no6' L,,,. -/y ' bv ,,, d,] ~ E E L V  6&fiQt &v kZ,q~t~~owv 2yd.1 
zaE~ ociis &ne~hcli;~ ai5 E~~ipciofiqv TOTE. 
Perqut jo difcilment podia haver cregut que ( / jo  creia que difcilment) 
tornaria mai aquí, per les teves amenaces, amb qut suara m'havia vist 
amenaCat. 

El segon text, de 1'Edip Rei, també admet dues interpretacions: l'av pot 
acompanyar un participi aorist passiu, complement predicatiu del subjecte; 
o bé, pot acompanyar un aorist indicatiu, el subjecte del qual té com a com- 
plement predicatiu el participi esmentat, amb valor causal. En aquest segon 
cas, tenim un clar potencial de passat. Ara bé, probablement és preferible la 
primera opció, perqui: és més expressiva i perqui: l'ordre dels mots convida 
a lligar t ax '  &v amb P~aofiBv, més aviat que amb fihfi~, d'altra banda mar- 
cat per un pkv que pot considerar-se com a solitarium; amb tot, aixb no és 
obstacle per continuar interpretant l'av com a indicador de potencial de 
passat, que afecta tota la p rop~s i c ió~~ :  

'' Com ja s'ha apuntat més amunt, queden molts més textos amb indicatiu i també alguns 
amb infinitiu o participi equivalents. Tenen valor irreal. Els tractarem a part en la propera tra- 
mesa, semblantment subdividits en diversos grups. 

22 Vegeu MOORHOUSE, o.c., p. 216, on tracta d'aquest text amb una relativa extensió, i es de- 
canta clarament per l'opció de l'infinitiu; en canvi, altres autors admeten les dues possibilitats: 
p.e., GOODWIN, o.c., $208 i 243, i també KAMERBEEK, The plays ... III. The Antigone (Leiden 
1978), p. 88. 

23 Per tot aquest text, vegeu KAMERBEEK, Theplays ... N. The Oedipus Tyrannus (Leiden 
1967), p. 123; també, MOORHOUSE, o.c., pp. 215-216; tot dos es decanten per l'opció del par- 
ticipi. GOODWIN, en canvi, es decanta per l'opció de l'aorist d'indicatiu (cf: o.~. ,  $244). 



OT, 0523s (0522-0524) 
{XO.) 'Ahh' qh6e pbv 6fi toüzo z o i h e ~ 6 0 ~  tdrx' av [W/dv 6'1 
6 ~ y j  p~aoi3bv pahhov fi yvhp1;) ~QQEYQV. 
Aquesta injúria li ha vingut per haver estat forgada potser ( /deu haver 
vingut forgada) per la ira més que no d'una convicció del seu unim. 

En el tercer text, de 1'Edip a Colonos, tenim un cas senzill d'av que 
acompanya un participi. L'estructura, amb la presbncia -propera al parti- 
cipi- de zdrx' bv, és molt semblant a la del text anterior, amb la diferkncia 
que aquí no hi ha doble opció, cosa que refor~a la interpretació que allí s'ha 
fet. El participi, equivalent a oració de relatiu, fa de complement predicatiu 
del datiu personal complement d'qv rpihov. També ens trobem amb un clar 
potencial de passat24: 

OC, 0965a (0964-0966) 
qveyxov &xov 6eoZs y&@ qv oÜzo rpihov, 
z&xl &v TL pqviouo~v eis [PW/Zg] ~ É V O S  naha~ .  
he sofert ben de mal grat meu; per6 així va plaure als déus, que potser 
estaven irritats contra la meva ruga feia temps. 

Un cinquk i darrer esta compost per tres textos, tots tres proce- 
dents de la llista especial. Són casos p~culiars perqui: la potencialitat de pas- 
sat esta expressada amb optatiu + av. Es un Ú s  esporadic en la llengua grega 
de 1Zpoca clhssica, hereditari de l'ús ampli de l'optatiu potencial, apte per in- 
dicar tant la possibilitat de present-futur com la possibilitat de passat, propi 
d'estadis més arcaics de la llengua i que és ben viu en l'obra hombrica i, 
també, en H e r h d ~ t . ~ ~  

24 Cf. el que s'ha dit i els autors citats en la nota anterior; perb, pel que fa a KAMERBEEK, The 
plays ... VII. The Oedipus Coloneus (Leiden 1984), p.139. D'altra banda, vegeu ELLENDT, F. - 
GENTHE, H., Lexicon Sophocleum, Hildesheim 1965 (rp. de 21872; 1835), pp. 48-49, on (com 
ja hem comentat més amunt, nota 5) intenta presentar aquest participi, tal com els altres que 
van acompanyats d'Bv, com a completiu (!). 

25 Potser podrien tractar-se encara, en aquesta primera part del treball sobre l'ús d'av en l'o- 
bra de Sbfocles, quatre textos més: AN, 0260s (0259-0261); PH, 0443as (0442-0444); OT, 
1392as (1391-1393) i OT, 1389aa (1386-1389). Aixb no obstant, els deixarem per a una part 
posterior; d'una banda, sobretot, perquk tenen connotacions que poden ser objecte d'un examen 
més complet en un altre context que el dels textos analitzats en aquesta primera part; d'altra 
banda, perb, perqut no s6n primordialment textos potencials de passat. Els dos primers, de l'An- 
tigona i el Filoctetes, encara que poden ser interpretats com a potencials de passat, admeten fins 
i tot més, especialment el segon, la interpretació com a iteratius, cosa que aconsella d'analit- 
zar-10s amb els altres textos, en conjunt pocs, que només són iteratius. Els dos últims, de l'E- 
dip Rei, són textos especials sense Bv, finals en un context irreal; si hi ha alguna possibilitat 
d'entendre'ls com a potencials de passat, aixb s'ha d'analitzar dins aquest context seu, i amb al- 
tres textos irreals. 

26 Sobre aquest tema, per citar només les aportacions més especialitzades o algunes gene- 
rals pera recents, vegeu, p.e., P. CHANTRAINE, Grammaire home'rique, vol. 2: Syntaue, Paris 



Els dos primers textos, de ltElectra, són interrogatius, marc especial- 
ment adequat per a l'expressió de la potencialitat de passat, com hem dit més 
amuntz7. El tercer, de l ' ~ j a x ,  no és apbdosi de cap periode condicional i no 
s'hi copsa cap prbtasi sobreentesa. Tots tres tenen en comú que el context en 
qui: es troben convida a interpretar-10s com a potencials de passat.28 En els 
dos primers hi ha aoristos d'optatiu acompanyats d'bv, simplement per re- 
marcar l'aspecte puntual que el context demana; el primer, a més, té una 
mera oració de relatiu, amb el verb en present d'indicatiu, que no canvia res 
de l'estructura del potencial. El tercer, que és la continuació d'un text exa- 
minat anteriorment en el segon grup -naturalment d'bv amb indicatiu-, 
consta de present d'optatiu + bv; a continuació hi ha un optatiu de desig de 
present-futur, per6 sense cap relació que modifiqui el sentit del text que ens 
ocupa, sinó que, al contrari, més aviat fa que el context el confirmi: 

EL, 0875as (0873-0876) 
TÉQW (...) xixvdlnauhav &V /JG&QOL~EV ~ X E S  (...) ~CC(X&V. 
{HA.] I I O ~ E V  ¿i1 &v E Ü ~ O L S  t 0 v  Cp0v 06 nqpdltwv 
G Q ~ ~ L V ,  01s iaoiv [PDWKaa~q] 06% ... 
Et porto (...) i la f i  dels mals que tenies fins ara (...). ¿Dfon podies ha- 
ver tret tu un socors, un socors contra les meves penes, quan no s'hi (pot 
veure) remei? 

EL, 1081a (1080-1082) 
(...) 6~6úpav Ehoíja' del- 
vúv. t i ~  av E ~ ~ Z ~ Z Q L S  &E Bhdlato~; 
(...) així que haura venCut les duesfiries. Qui podia haver nascut mai 
que fos tan digne d'un noble pare? 

1953; I. MuÑoz VALLE, aLas oposiciones entre el optativo y el indicativo modal en griego 
antiguo y tres pasajes de la Odisea*, Emerita 38 (1970), esp. pp. 95-99; J. BRUNEL, <<Les pé- 
riodes conditionnelles du grec et le problkme de l'optatif,,, BSL 75 (1980), esp. pp. 235-236, 
240-241; A.C. MOORHOUSE, The syntax of Sophocles (Leiden 1982). pp. 229-231,281; I.R. AL- 
FAGEME, Nueva gramcitica griega (Madrid 1988), pp. 222-223; F.R. ADRADOS, Nueva sintaxis 
del griego antiguo (Madrid 1992), pp. 513-515,533,537. 

27 Vegeu l'inici de l'apartat 2": =Av com a indicador de potencial de passat, i la nota 15. 
28 N'hi ha altres de característiques semblants, algun dels quals figura en la llista especial 

també amb el signe CC#?,, perb que tenen, o s'ha defensat que tenen, un valor irreal; per aixb 
seran analitzats en una part propera, junt amb els altres casos irreals més normals, els d'indi- 
catiu. Sens subte és també possible que, de potencials de passat amb optatiu com els tres que 
ens ocupen i d'irreals amb optatiu com els que acabem d'apuntar, se'n trobin més en l'obra de 
Sbfocles. Cal estar a l'aguait i saber que és un fet que es d6na, bé que residual i esporLdic; la 
lllstima és que la major part d'estudiosos ni esmenten el tema i sembla que considerin que es 
tracta d'un fet sintlctic absent de les tragkdies sofbclies. GOOD~IN,  o.c., $443, ho esmenta, i 
MOORHOUSE, o.c., 281, en parla breument, perb de textos, en tot cas, irreals, que no és el mo- 
ment, com hem dit, de comentar aquí. 



AI, 0185as (01 82-0186) 
O6 noze [PDW/ov"noze] y a ~  [D/zbv] (.. I..) &pas / zóooov 8v xoípvcry 
xízvov \ yhg Bv O ~ í a  vóoos. Ghh' Gxe~6xoi 
xai Z E + ~  (...) xai Qoipos ... 
Perqut mai (...) no podies haver anat talment (...), que caiguessis sobre 
uns ramats. Et deu haver vingut un mal enviat pel cel. Ah, que Zeus i Fe- 
bos apartin . . . 
Després d'una llarga introducció, necesshria per donar la informació im- 

prescindible sobre l'bv en l'obra de Sbfocles, amb la llista bhsica de totes les 
incidbncies d'una tal partícula en el nostre autor, hem anat organitzant tota 
aquesta allau de dades amb la intenció de fer-les més manejables. Així, una 
segona llista, naturalment més breu, ens ha introdu'it en la visió general dels 
usos modals d'&v amb indicatiu i participi o infinitiu equivalents, amb l'ad- 
dició d'una petita llista de casos especials, o bé per la manca d'&v -tot con- 
servant alguns valors modals de l'indicatiu- o bé per l'expressió d'alguns 
d'aquests valors a través d'av amb optatiu. Finalment, hem comenGat l'exa- 
men detingut dels textos, ordenadament, prenent com a punt de partenGa els 
casos de potencial de passat, arribant fins i tot als casos insblits, i aparent- 
ment inbdits en aquesta classificació, d'uns quants potencials de passat cons- 
truiits amb av i optatiu. En propers treballs continuarem aquesta andisi i, a 
mesura que tinguem suficient material comentat, podrem anar sintetitzant i 
traient conclusions. De moment, perb, en podem treure dues de ben patents: 

1. El nombre i la varietat de casos d'av en l'obra de Sbfocles és més gran 
del que hom podia intuir i del que deixen entreveure les monografies; 
de tal manera que probablement hi són representades totes les variants 
d'aquesta construcció sinthctica testimoniades en bpoca clhssica. 

2. Com a exemple concret d'aixb, l'obra sofbclia pot oferir uns quants ca- 
sos d'una construcció residual, la presbncia de la qual es reconeix molt 
poc en els autors de la seva bpoca; i encara, ho fa buscant la varietat, evi- 
tant repetir els propis esquemes. Em refereixo, bbviament, als darrers 
casos analitzats: potencials de passat aconseguits, juntament amb l'av, 
a través d'un element no habitual en aquesta funció: l'optatiu. 


