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Resum

Presentació de l’obra de Sancuniató / Filó. Distinció entre interdependència o interordinació i
dependència o subordinació. El caràcter no dependent (és a dir, interdependent dins l’oració com-
plexa) de les oracions completives o substantives amb la funció de subjecte; d’altra banda, el
caràcter dependent de les altres oracions completives o substantives. Exposició, ordenada tipolò-
gicament, i comentari de totes les oracions completives que hi ha en el text de l’obra analitzada.
Distribució de les referides oracions completives a l’interior d’aquesta obra, signe indicador de la
varietat de les seves fonts.

Paraules clau: Sancuniató, Filó de Biblos, tipologia, oracions substantives o completives, interor-
dinació, subordinació.

Abstract

The author presents the work of Sanchuniathon / Philo. Then, he distinguishes between interde-
pendence and dependence or subordination. He discusses also the non-dependent (i.e., interdepen-
dent within the complex sentence) character of the substantive clause or proposition with the
function of subject; likewise, the dependent character of the other substantive clauses or propo-
sitions. Afterwards, he shows and comments on the substantive clauses of the analysed work,
with a typological ordination of all those sentences. Finally, he explains the distribution of the
referred substantive clauses within this work, an indicative sign of the variety of its sources.

Key words: Sanchuniathon, Philo of Byblos, typology, substantive clauses or propositions, interor-
dination, subordination.
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L’obra de Sancuniató a què fem referència és la Història fenícia, que coneixem
indirectament com a seva perquè ha estat atribuïda a aquest personatge important,
de caire ancestral dins la cultura fenícia (aproximadament d’inicis del primer
mil·leni aC), a partir de l’aval que rep de Filó de Biblos (segles I-II), en l’obra homò-
nima del qual és considerada l’obra esmentada com a fonament de la pròpia com-
posició, feta precisament a base de la traducció del fenici al grec dels textos de
Sancuniató. Sigui o no sigui del tot exacta aquesta informació rebuda —i, a més, no
ho és ni únicament ni directament de Filó, sinó que ens arriba a través del testi-
moni (altrament digne de tota confiança pel que fa a la transmissió textual) d’Eusebi
de Cesarea i de Porfiri (ambdós dels segles III-IV)—, el fet és que tenim una obra,
fragmentària, de Filó de Biblos en grec, la Història fenícia, en la introducció de la
qual se’ns reconeix de manera explícita que està inspirada literalment en la d’igual
títol de Sancuniató, tot i que hi ha tanmateix un petit nombre d’afegits i comenta-
ris que són evidentment propis de Filó de Biblos com a autor1.

Doncs bé, el nombre d’oracions completives que trobem al llarg d’aquesta
Història fenícia grega de Filó, atribuïda també a Sancuniató pel seu referit original
fenici, es de 54, 3 amb la funció sintàctica de subjecte i 51 amb la d’objecte direc-
te. No hi ha cap cas de completiva explicativa, amb funció sintàctica d’aposició.
Formalment, la majoria duen el verb en infinitiu i algunes van introduïdes per con-
junció (amb indicatiu normalment, amb un sol cas d’optatiu oblic), però no n’hi
ha cap amb el verb en participi. Hi ha algun cas dubtós, que s’hauria d’afegir a les
xifres donades, i que comentarem en el seu moment. A part, hi ha una adjectiva
substantivada objecte directe. També, hi descobrim casos d’ús de l’infinitiu en des-
cripcions, que suposarien un verb principal de llengua —que no hi és—, que con-
vertiria els infinitius en completius amb la funció d’objecte directe; són quatre ora-
cions, que he anomenat quasi no dependents perquè actuen com a principals, malgrat
ser del tot paral·leles a les completives, com acabo d’apuntar. A més, cal prendre

1. Per simplificar, doncs, prendrem com a base de la nostra anàlisi l’obra grega d’aquest títol que ens
ha transmès Filó, la Φ�ινικικ� �στ�ρ�α, deixant exclosos només els afegits d’Eusebi de Cesarea
(expressions d’enllaç, resums o citacions indirectes, comentaris) i d’algun altre autor citat, segons
la precisió que en farem de seguida. Respecte de tota aquesta qüestió, sobre l’obra de Filó-Sancuniató,
rebuda a través d’Eusebi de Cesarea, amb la bibliografia pertinent, i, més en concret, pel que fa a
la llengua d’aquesta obra de Filó de Biblos, basada, com hem dit, en una obra fenícia del mateix
títol que s’atribueix a Sancuniató, vegeu CORS I MEYA, J., «Trets morfosintàctics en la llengua de la
Φ�ινικικ� �στ�ρ�α de Filó de Biblos (I)», Faventia 19/2 (1997) 9-32 (on precisament, a les p. 13-14,
s’especifiquen els passatges que representen el text exacte de Filó a què hem al·ludit abans i, per
aproximació, el de Sancuniató) i «Trets morfosintàctics en la llengua de la Φ�ινικικ� �στ�ρ�α de Filó
de Biblos (II)», Faventia 21/2 (1999) 9-44; en ambdós articles s’indica la bibliografia més impor-
tant, general i lingüística: en particular, a.c. (I), n. 1 i 4, i a.c. (II), n. 2-3. D’altra banda, sobre el
personatge i l’obra de Sancuniató, però sense abordar el tema de la llengua, podem citar el resum
de l’estat general de la qüestió que recentment ha presentat MALDONADO VILLENA, F, «La teogo-
nía de Sanchuniathon, ¿mito o realidad?», en Religión, Magia y Mitología en la Antigüedad clásica,
ed. per CALVO MARTÍNEZ, J.L. (Granada, 1998), p. 123-135; a part, i també des d’una perspectiva de
contingut, no lingüística, però que resulta complementària per al nostre estudi perquè insereix el
text del relat en el seu context, vegeu CORS I MEYA, J., «Elements narratius de procedència ante-
rior a Hesíode en el relat teogònic de Sancuniató», en De la Estepa al Mediterráneo, ed. per
MONTERO, J.-L., VIDAL, J. i MASÓ, F. (Monografies Eridu 1, Barcelona, 2001), p. 307-317.
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en consideració el cas de 10 oracions principals o no dependents, amb l’addició
d’una altra d’interdependent adversativa, com després comentarem, totes elles, de
fet, sense cap dependència de cap principal, però que no deixen de dependre d’al-
guna manera d’incisos del verb �ηµ�, aquí molt semblants als que introdueixen
completives, com a citacions que són en estil directe: això les fa comparables a
les completives objecte directe —d’estil indirecte—, però en indicatiu i sense anar
introduïdes per conjunció.

Abans d’exposar més detingudament tots aquests tipus de completives (amb
les categories semblants mencionades), cal que ens aturem breument a considerar
la mateixa noció de completiva en el marc dels altres tipus d’oracions equipara-
bles, dins l’estructura de l’oració no simple: composta o complexa2. D’entrada, les
oracions anomenades completives no les podem considerar merament com un tipus
d’oració subordinada. Són substantives, és a dir, són l’equivalent d’un substantiu
o sintagma nominal o pronominal (però no d’un sintagma adjectiu substantivat 
—l’oració adjectiva, relativa o paticipial, és formalment diferent—) en l’oració no
simple, bé que no ho són perquè puguin realitzar qualsevol funció substantiva, sinó
que només, de fet, a partir de la seva estructura formal, en realitzen una d’aquestes
tres: subjecte, objecte directe, aposició explicativa3. Precisament aquesta triple pos-
sibilitat funcional, que per a la gran majoria de gramàtics al llarg de la història fa
(o faria) referència a tres funcions sintàctiques que no es troben al mateix nivell4,
és un punt clau que posa de manifest la dificultat de la noció d’oració completiva
(amb la complexitat de la descripció de la triple funció esmentada) i resulta, sens
dubte, el motiu més clar que explica no tan sols que la gramàtica antiga no arribés
a la identificació d’aquest tipus d’oracions, sinó que hàgim hagut d’esperar fins a
finals del segle XVIII perquè es reconegués amb el nom que la coneixem, d’entrada
com una variant més d’oració subordinada, l’existència de l’oració completiva5.

2. Ja hem abordat inicialment en un altre lloc l’anàlisi esquemàtica de l’estructura sintàctica general
de les oracions o clàusules: cf. CORS I MEYA, J., «Trets morfosintàctics ... (II)», Faventia 21/2
(1999), n. 3 de p. 11 i quadre V, p. 17-19, amb les notes corresponents. Pel que fa, concretament, a
les oracions completives, tenim la sort de poder comptar amb un recull recent: JACQUINOD, B. (ed.),
Les Complétives en Grec Ancien. Actes du colloque international de Saint-Etienne (3-5 septembre
1998), Textes réunis et présentés par —, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 1999; dins
d’ell, ens són particularment interessants en la nostra aproximació a la noció de completiva, entre
d’altres comparables, dintre l’àmbit més general de l’oració no simple, les aportacions de: LALLOT, J.,
«La complétive: una espèce insaisissable pour la grammaire antique», p. 21-31, BASSET, L., «Des
participiales parmi les complétives», p. 33-44, i CRESPO, E., «Paramètres pour la définition des com-
plétives en grec ancien», p. 45-62.

3. Vegeu les pertinents observacions que fa sobre els paràmetres referents a les funcions substantives
(no pas totes, sinó només algunes, com ja hem dit) que poden exercir les oracions completives
CRESPO, E., a.c. (1999), p. 49-50; també, p. 47. Cf., a més, el referent als aspectes formals (a.c., p. 46).

4. La diferència de nivell entre, almenys, subjecte i objecte directe ha estat opinió comuna entre els
gramàtics fins al segle XX i, dins d’aquest segle, no totes les escoles accepten el subjecte com un
actant o argument més i, en definitiva, com un altre complement, més o menys important, al cos-
tat del complement objecte directe (o del complement aposició).

5. Vegeu l’excel·lent exposició que fa d’aquesta qüestió, amb una anàlisi acurada de les dificultats
que representava la identificació de l’oració completiva per part dels gramàtics antics, LALLOT, J.,
a.c. (1999), esp. p. 29-30 i 22.
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Ara bé, justament perquè creiem que aquestes tres funcions no es troben al mateix
nivell, de cap manera no podem considerar, com ja hem dit més amunt, l’oració
completiva com a merament subordinada; el subjecte, efectivament, és un consti-
tuent destacat de l’oració, juntament amb el predicat, i es troben ambdós en una
relació d’interdependència, cosa molt distinta de la relació de dependència o
subordinació de l’objecte directe respecte del predicat verbal i, almenys, d’aquesta
mena d’aposició respecte del nom, o pronom, al qual acompanya6. Aquests dos
darrers són complements, el primer, del nucli del sintagma verbal, la segona, del
nucli d’un sintagma nominal (complement que pot denominar-se també modifica-
dor, delimitador o descriptor). El subjecte, en canvi, es un constituent primari —com
el predicat—, amb qui concorda el predicat i amb el qual està en una relació que
s’anomena d’interordinació7.

6. Sobre les diverses menes d’aposició, vegeu, p.e., MATTHEWS, P.H., Syntax, Cambridge, 1981
(rp. 1990), p. 220-241, esp. p. 231-233 (on tracta de l’aposició que aquí ens ocupa: una clàusula o
oració que complementa un nom). Fem referència a l’anàlisi d’aquest autor pel seu interès i perquè
estem d’acord amb el valor complementari de l’aposició, sense tanmateix compartir altres punts
de la seva exposició, que ara, altrament, no és el moment de discutir.

7. Com hem dit més amunt (cf. la nota 2), ja hem abordat anteriorment, d’una manera indicativa,
l’anàlisi esquemàtica de l’estructura sintàctica general de les oracions o clàusules: cf. CORS I

MEYA, J., «Trets morfosintàctics ... (II)», Faventia 21/2 (1999), n. 3 de p. 11 i quadre V, p. 17-19,
amb les notes explicatives del quadre. Ara voldríem simplement remetre’ns a la n. 3 de p. 11, aca-
bada de citar, per aclarir els punts fonamentals de la nostra reflexió i alguns dels seus elements de
partida. Com ja dèiem allí, per a la nostra nomenclatura hem pres com a punt de partença la distinció
dels tipus de dependència o funció que exposa HJELMSLEV, L., Prolégomènes a une théorie du lan-
gage [Omkring sprogteoriens grundlæggelse], Paris, 1971 [København, 1966 (1943)], p. 35-42 i 
49-57 (tr. esp. 39-47 i 55-64), espec. 38-40 i 50-52 (tr. esp. 42-44 i 56-58). S’ha d’afegir que adop-
tem alhora —amb algunes modificacions— la formulació que en fa, en un context on s’admeten tres
tipus d’unitats (simples, compostes i complexes), ROJO, G., Aspectos básicos de sintaxis funcio-
nal (Málaga, 1983), p. 50-52; també, 68-73 (espec. 70-71). Les modificacions que hem introduït
a la formulació de G. Rojo són: reduïm els casos d’interordinació o interdependència entre ora-
cions (completes, que constitueixen amb la respectiva parella una oració composta) a condicio-
nals, concessives i adversatives; a més, considerem que no hi ha diferència entre clàusula i oració
o, afegiríem ara, proposició —d’acord amb aquesta nomenclatura usada per alguns estudiosos,
com fan, p.e., alguns dels autors recollits en l’o.c. de JACQUINOD, B. (ed.), Les Complétives en Grec
Ancien (Saint-Etienne, 1999). Tanmateix, G. Rojo explicita i revisa en part uns anys després la
seva formulació mencionada (que havia quedat amb aspectes per desenvolupar): ROJO, G.; JIMÉNEZ

JULIÁ, T., Fundamentos del análisis sintáctico funcional (Santiago de Compostela, 1989), espec.
p. 44-47, 55 (almenys, però, amb el matís reflexiu de 83-84 sobre la connexió entre subjecte i pre-
dicat) i 61; també, 127-130, 133 i 136-146 (amb alguna rectificació, que no ens acaba de convèn-
cer), en general tot adequant algunes de les visions anteriors a una concepció funcional més
ortodoxa. D’altra banda, val a dir que sobre aquests temes no ens convencen prou altres visions
gramaticals, com en la nota a què ens estem remetent ja indiquem (i a les quals voldríem ara afe-
gir l’o.c. de MATTHEWS, P.H., Syntax, Cambridge, 1981, esp. p. 168-194): sobretot perquè no aca-
ben d’acceptar un paper del subjecte equivalent al del predicat, no es replantegen les relacions o fun-
cions part-part o connexions —com diria G. Rojo—, ni el paper i la funció atribuïdes tradicionalment
a les anomenades oracions subordinades. En conseqüència, és al capdavall per tot això que hem
anat elaborant la nostra formulació i nomenclatura d’acord amb els criteris que ja s’han anat apun-
tant. En definitiva, doncs, i sense deixar de tenir en compte aspectes importants de les altres visions
gramaticals a què acabem d’al·ludir —ja que són interessants i responen a anàlisis profundes—,
tot i que les hem citades perquè no ens acaben de convèncer, l’elaboració que hem fet de l’esquema 
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L’oració completiva no és, doncs, d’entrada subordinada, sinó que, si és una
substantiva subjecte, serà una oració interordinada amb el predicat principal de
l’oració complexa. Abans de continuar endavant, convé aclarir senzillament aquest
concepte d’oració complexa. D’acord amb G. Rojo8 podem distingir unitat simple
(la formada exclusivament per elements pertanyents a tipus d’unitat inferiors), uni-
tat composta (la que comprèn dos o més elements o seqüències del seu mateix
tipus d’unitat: implica una mena de recursivitat total, directa) i unitat complexa
(aquella en què un o més dels seus elements funcionals consisteix en una seqüèn-
cia pertanyent al seu mateix tipus d’unitat: implica una recursivitat parcial i possible
a diversos nivells, directa o indirecta). Tornant a l’oració substantiva subjecte9, no
es tracta d’una oració completa que està interordinada amb una altra oració com-
pleta, com ocorre amb la tesi i antítesi adversatives o l’apòdosi i pròtasi condicio-
nals o concessives, que estan interordinades constituint ambdues una oració com-
posta bipolar. No, és una oració completa que substitueix el subjecte d’una altra
oració, que l’acull, que aleshores de simple esdevé complexa (d’acord amb la defi-
nició que hem donat) i que podem anomenar principal; és més, hom pot dir que
l’oració que l’acull, precisament només acollint-la com a oració subjecte (ja com-
pleta), esdevé de fet oració, simultàniament completa, complexa i, per tant, principal.
És a dir, la substantiva subjecte és un dels elements constituents primaris, juntament
amb el predicat principal —amb el qual tenen una relació mútua d’interordina-
ció—, de l’oració principal, complexa, que, sense la substantiva subjecte, no seria
ni oració. En definitiva, la substantiva subjecte és, doncs, una oració integrant
d’oració complexa.

Si es tracta d’una completiva substantiva objecte directe o aposició, són ora-
cions completes que substitueixen un objecte directe o una aposició i esdevenen,
doncs, com ja hem indicat més amunt, els complements del predicat principal o
d’un dels substantius, o pronoms, de l’oració principal, la qual amb aquestes ora-
cions substantives esdevé simultàniament oració complexa i principal (com ho esde-
vé amb les oracions dependents o subordinades que acull), a no ser que ja ho hagi
esdevingut en esdevenir alhora oració completa per la presència d’una oració subs-
tantiva subjecte, integrant d’oració complexa. En definitiva, doncs, pel fet que les
substantives objecte directe o aposició, com la resta de dependents o subordi-

gramatical que en el comentari de la present obra de Filó-Sancuniató utilitzem està basada, amb els
matisos indicats, en les obres mencionades de G. Rojo i d’ell amb T. Jiménez Juliá, fetes en un
context funcionalista, però amb una forta inspiració i orientació glosemàtica de la també mencio-
nada obra del danès L. Hjelmslev, de la qual així mateix, en un lloc molt destacat, ens considerem
directament deutors, perquè al cap i a la fi ha estat un dels nostres punts de partença, com ja s’ha
manifestat al principi d’aquesta mateixa nota.

8. Vegeu ROJO, G., Aspectos básicos de sintaxis funcional (Málaga, 1983), esp. p. 71-73, sobretot
pel que fa a la definició estricta de simple, composta i complexa. N’estableix bé la distinció, però
no n’acaba de treure totes les conseqûències, com insinuàvem a la nota anterior.

9. Per a tota aquesta anàlisi de les oracions substantives subjecte, objecte direte i aposició, que s’ex-
posa en aquest paràgraf i en el següent, vegeu de nou el quadre que he esmentat més amunt (a
les notes 2 i 7): CORS I MEYA, J., «Trets morfosintàctics ... (II)», Faventia 21/2 (1999), quadre V,
p. 17-19, sobretot ara amb les notes explicatives corresponents, esp. n. 26-27.
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nades acollides, participen d’una oració que ja és estructuralment o bàsicament
completa (constituïda per subjecte i predicat), creiem que els pertoca el nom d’in-
tegrades, en particular perquè convé distingir-les bé de les substantives subjecte,
integrants: són, doncs, oracions integrades en l’oració complexa.

Analitzades les oracions anomenades completives segons la triple funció sintàc-
tica que, de fet, a partir dels components que les conformen, poden assumir, queda
clar, doncs, que el primer tipus, l’oració substantiva subjecte, no és subordinada i,
en canvi, les altres dues, sí, la substantiva objecte directe i la substantiva aposició.
Ara bé, si no els escau, a tots tres tipus, el nom d’oració subordinada, considero
que tampoc no els ha d’escaure el nom de completiva, si és que s’entén l’oració
completiva com la que fa de complement, és a dir, com un tipus d’oració subordi-
nada o dependent de la principal. Crec que, pel que fa al nom més adient, la solució
està en no negar-los una mateixa denominació, atesa la seva semblança formal,
com ho demostra l’estudi dels seus paràmetres10 i la tradició que les ha unides,
però s’ha de procurar, a la vegada, que la denominació resulti el més objectivament
compartida possible. Em sembla, doncs, que el millor nom és el de substantiva
(seguida del nom del subtipus: subjecte, objecte directe o aposició); no hi ha cap
perill de confondre-les amb d’altres possibles substantives o oracions equivalents
a construccions nominals que facin altres funcions —o d’una altra manera—, per-
què ja duran un nom diferent, com ara el d’adjectives substantivades (o relatives
substantives…) o bé adverbials... El que crec que s’ha de bandejar és el nom de
subordinada aplicat a tots tres tipus: com hem dit diverses vegades, només per-
toca a les substantives objecte directe i a les substantives aposició. El nom de com-
pletiva, en canvi, és molt tradicional i es podria conservar, però mentre s’enten-
gui que vol dir que completen (substantiva subjecte) o complementen (substantiva
objecte directe i substantiva aposició) o, en tot cas, que, d’una manera comparati-
vament preferent, són acollides dins l’oració complexa principal11.

Després d’aclarides les nocions pertinents, anem a exposar la tipologia de
les oracions substantives o completives que apareixen en l’obra que comentem,
d’acord amb els tipus que ja hem avançat al principi, distingint-la de la de les
altres oracions ja apuntades com a assimilables. Però prèviament donarem l’e-
quivalència de les sigles utilitzades com a síntesi de l’anàlisi morfològica i sintàc-
tica feta a cadascun dels textos que seran citats12. S’ha d’advertir, també, que

10. Vegeu CRESPO, E., «Paramètres pour la définition des complétives ...», en Les Complétives en Grec
Ancien, ed. per JACQUINOD, B. (Saint-Etienne, 1999), p. 45-62.

11. I això no ha de voler dir que són subordinades, segons una noció equívoca d’aquest mot que li pot
donar el sentit d’equivalent del ‘que funciona dins una unitat més àmplia’ (cf., p.e., G. ROJO, o.c.,
1983, p. 50).

12. Oferim gairebé totes les sigles que hem fet servir i hem tingut en compte —que en gran part, però
més disperses, es poden trobar a CORS I MEYA, J., a.c. (I), p. 19 i 23, i a.c. (II), p. 14, 19-20, 33 i
35—, encara que no totes apareguin en les citacions textuals corresponents a les entrades que aquí
sortiran a les llistes.
Categories i subcategories de mots:
NPr = nom propi, NpA = nom propi, terme adjunt de nom propi, NCm = nom comú, NcG = gen-
tilici, substantivat com a nom comú, AdQ = adjectiu qualificatiu, A/PN = adjectiu / pronom numeral, 
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totes les oracions van amb el context suficient per veure’n l’estructura i lligams:
subjecte, predicat, algun complement o modificador significatiu i els predicats
de les oracions amb qui té lligams immediats… A més, cal explicitar finalment
el valor de les petites fletxes introduïdes al mig del text per a indicar les rela-

A/PP = adjectiu / pronom possessiu, Art = article, A/PD = adjectiu / pronom demostratiu, A/PI
= adjectiu / pronom indefinit o interrogatiu, PPr = pronom personal, P/AR = pronom / adjectiu o
adverbi relatiu, Avb = adverbi, Vb = verb, Ipr = Indicatiu present, Ips = Indicatiu passat, Ifu =
Indicatiu futur, Imp = Imperatiu, Sjt = Subjuntiu, Opt = Optatiu, Inf = Infinitiu, Ptc = Participi
Casos:
N = nominatiu, V = vocatiu, A = acusatiu, G = genitiu, D = datiu
Temes verbals:
T1 = tema de present, T2 = tema d’aorist, T3 = tema de perfet, T4 = tema de futur
Funcions:
Sb = subjecte, OD = objecte directe, Ad = adjectiu, Ap = aposició, Dt = element determinatiu, Ra =
c. de règim adnominal, Rp = c. de règim preposicional, OI = objecte indirecte, Ca = c. circumstan-
cial adverbal, Cp = c. circumstancial preposicional, Pr = predicatiu, PN = predicat nominal
Veus:
At = activa, Mt = mitjana, Pv = passiva
Gènere i nombre:
ms = masculí singular, fs = fem. sing., ns = neutre sing, mp = masc. plural, fp = femení plur., 
np = neutre plur., md = masc. dual, fd = fem. dual, nd = neutre dual
Nombre i persona:
1ªs = primera persona singular, 2ªs = segona, singular, 3ªs = tercera, singular, 1ªp = primera persona
plural, 2ªp = segona, plural, 3ªp = tercera, plural, 2ªd = segona persona dual, 3ªd = tercera, dual
Tipus d’oració a què pertany el predicat:
NDp = no dependent, IDp = interdependent +, IAv = interdependent -, adversativa, PCc = inter-
dependent -, pròtasi concessiva, PCd = interdependent -, pròtasi condicional, Qnd = quasi
no dependent, SSb = integrant d’oració complexa, substantiva subjecte, SOD = substantiva objec-
te directe, integrada en l’oració complexa, SAp = substantiva aposició explicativa, integrada, Adj
= adjectiva, integrada, Adv = adverbial general, integrada, (/o subordinada separada), ATp =
adverbial temporal, integrada, ACa = adverbial causal, integrada, AFn = adverbial final, inte-
grada, ACs = adverbial consecutiva, integrada, (/o sub. separada), ACp = adverbial comparati-
va, integrada (/o sub. separada)
Les primeres sigles, de les categories de mots, i aquestes últimes, del tipus d’oració, van en
negreta. A més, en els participis i infinitius amb valor verbal, les darreres sigles aquí substi-
tueixen la sigla de la funció (corresponent al valor nominal) i duen també a continuació, però
només si es tracta de participis, la sigla del cas, bé que precedida de punt. Podem afegir, per
concloure, per tal de precisar millor la posició relativa de les sigles esmentades fins aquí, que
l’ordre normal de col·locar-les és el següent: categories (negreta) i subcategories de mots, casos
o bé temes verbals, funcions o bé veus, gènere i nombre o bé nombre i persona, tipus d’oració
(negreta) o bé funció i cas (participis i infinitius amb valor nominal) i cas (participis amb valor
verbal).
Indicacions finals:
-IND = indeclinable, 
-COP / .COP = verb copulatiu, -DIR / .DIR = relació d’estil directe: NDp equivalent a completiva d’e.d.
o principal introductora d’e.d., -HIP / .HIP = context hipotètic (pròtasi i apòdosi; també, si hi ha
dependència immediata d’alguna altra predicació —però aleshores no porta aquesta sigla l’oració
contrapunt que no sigui dependent, normalment la pròtasi—): condicional, concessiu, temporal, 
-OOB = optatiu oblic, -PNsV / .PNsV = predicat nominal sense verb, -PRqI = predicat regent o
principal quasi implícit (massa allunyat), i va entre parèntesis angulars «<>», seguits de punts 
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cions sitàctiques entre les oracions que hi figuren13. Concretament, pel que fa a
la col·locació, les fletxes van al costat del predicat verbal o nominal, o bé, del
verb copulatiu, com a representants de l’oració (encara que alguna vegada, que
ja s’indicarà, van al costat del nom que té com a modificador una or. adjectiva o
subs. aposició):

↑ i ↓ relacions d’interdependència
↑ (darrere el predicat) = or. interdep. + o equivalent
↓ (davant el predicat) = or. interdep. - o equivalent

← i →relacions d’integració no adjectives ni apositives (equivalents a les de
dependència, excepte amb l’or. subjecte); també -RED
← (darrere el predicat) = or. principal complexa
→ (davant el predicat) = or. integrant o integrada

↔ i ↔ relacions d’integració adjectives o apositives (equivalents a les de dependèn-
cia), soles o acompanyades d’alguna de les parelles anteriors (amb les
adjectives circumstancials, o bé bipolars); incloses -REL

↔ (darrere el nom amb modif. o davant del relatiu amb antec. sobreent.)
= or. principal complexa

↔ (davant el predicat) = or. integrada adjectiva o subst. aposició

→↑ i ↓← relacions d’interdependència i alhora d’integració substantiva subjecte;
també -RES
→ (dav. el pred.) + ↑ (dar. el pred.) = or. substantiva subjecte, integrant

d’or. complexa
↓ (dav. el pred.) = predicat cointegrant d’or. complexa + ← (dar. el pred.

/ v. cop. —si hi ha PN i v. cop.—)  = or. complexa principal

⇐ relació de dependència, indicada en el pred. de la principal més general de
qui depèn la principal immediata (però no s’indica que aquesta hi depèn,
llevat que es tracti d’una dependència adjectiva), principal immediata de
l’oració del predic. central
⇐ (darrere el predicat) = or. principal de la principal depenent immediata

suspensius, -PRS = construcció personal, -Qnd / .Qnd = quasi no dependent, alhora que interde-
pendent, -RAv / .RAv = relació adversativa (particularment duu aquesta sigla l’antítesi adversati-
va, però no la tesi corresponent; a més, una NDp en lloc de la tesi adient —cf. infra, TAa—; també,
tesi i/o antítesi quan són dependents immediates d’una altra predicació —però aleshores no porta
la sigla l’oració contrapunt que no sigui dependent—), -RED = orac. de relatiu substantiva objec-
te directe, SOD, -REL = orac. de relatiu substantiva o oració de relatiu circumstancial o adverbial,
o bé bipolar, -Rep / .Rep = repetició del predicat per explicitació o explicitació de predicat implí-
cit, -RES = orac. de relatiu substantiva subjecte, SSb, -SbINF = el subjecte del predicat nominal
és infinitiu, -SqAp = substantiva quasi aposició, a més, amb (↔) darrere el substantiu, -TAa /
.TAa = tesi adversativa absent: antítesi adversativa en resposta a NDp.

13. Cf. CORS I MEYA, J., «Trets morfosintàctics ... (II)», Faventia 21/2 (1999), p. 35-36, amb n. 45, on
s’exposa un esquema que procura ser complet sobre l’ús de les fletxes; el reproduïm amb alguna
correcció i addició. La nota (aquí es tracta de la nota següent, nota 14) sols la incloem en part, i
l’ampliem amb d’altres observacions. 
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Cal advertir només, per acabar, que les fletxes indicadores de relacions d’in-
tegració d’estil directe van entre parèntesis «(←)» i «(→)».

Presentem les distintes llistes d’oracions per ordre alfabètic d’entrades14, primà-
riament, i, després, per ordre successiu de sigles, les quals van situades al final del
text respectiu, abans de la referència.

1. Substantives subjecte

Són tres i les tres duen el verb en infinitiu, respectivament del tema de present, per-
fet i aorist:
↓ �E�	ς �ν← ... τ� �γαπηµ�ν	ν τ�ν τ�κνων τ��ς κρατ��ντας � π�λεως � ... ε�ς

σ�αγ�ν →�πιδιδ�ναι↑ , λ�τρ	ν Vb,Inf:T1At.-.SSb (10,44b)
O!τως τε →"#ειν← →πεπε
σ�αι←↑ %µ&ν ↓παρ�στη← 'ς (κε&ν	ς →γ�γρα�εν

Vb,Inf:T3Mt.-.SSb (9,28b)
→Πρ�διαρ�ρ�σαι←↑ δ* ↓+ναγκα&	ν← ... ,τι ... Φ	�νικ�ς ... →(ν�µι.	ν ...

→πρ	σεκ�ν	υν ... →+�ι�ρ	υν ... →"νεµ	ν Vb,Inf:T2At.-.SSb (9,29b)

2. Substantives objecte directe

Són 51, de les quals 43 duen el verb en infinitiu (17 del tema de present, 23 del
tema d’aorist i 3 del tema de perfet), 7 en indicatiu (totes set del tema de present,
tres del temps de present i quatre de l’imperfet), amb conjunció (sempre ,τι), i una
en optatiu (oblic, de tema de present), també amb conjunció (,τι):

τ��ς �π�λει���ντας �ησ0← ... κα0 τ	�τ	ις 1	ρτ2ς →�γειν κατ’ "τ	ς
Vb,Inf:T1At.-.SOD (10,10c)

E4ρηται⇐ δ* %µ&ν ... (ν τ	&ς ..., (ν 	5ς ↔κατασκευ6.εται← ,τι ... <τ� ����ν> ...
κα0 'ς ε�ς 1αυτ�ν →�ναλ�εται Vb,Ipr:T1Mt.3ªs.SOD (10,48a)

14. És a dir, entrada o mot central de cada text citat; aquí és el predicat, o verb copulatiu, si n’hi ha. A
part, respecte de les fletxes, encara, cal puntualitzar que, en cada cas d’estil directe, només
s’assenyala(en) amb la fletxa el(s) predicat(s) que no és(són) entrada o mot central de la citació. En
canvi, en els altres casos, tanmateix s’assenyalen normalment, almenys, els dos (o més) predicats
implicats en cada relació immediata, sigui qui sigui a qui pertoqui l’entrada, tot i que en la cita-
ció textual de l’entrada més important o principal, p.e., no s’acostuma a assenyalar la relació dels
predicats d’oracions integrades adjectives o adverbials. D’altra banda, vegeu CORS I MEYA, J.,
«Trets morfosintàctics ... (II)», Faventia 21/2 (1999), sobre la presentació del text: n. 9 de p.13,
n. 35 de p. 33 i n. 43 de p. 35; recordem especialment que el subjecte implícit (però explícit en el
context proper) no sols va en cursiva (com tots els subjectes; també hi van els predicats nominals
si l’entrada és pel verb copulatiu), sinó que va entre parèntesis angulars «< >», precedits o seguits
de punts suspensius; a més, afegim ara que, si se’l col·loca al mig del text, els punts suspensius
van abans i després; convé recordar també que, si el subjecte no és explícit enlloc del context pro-
per, se’l supleix amb l’addició d’un pronom (en cursiva) entre claudàtors «[ ]». A part, el verb
�ησιν / �ησι (PE 1. 10, 7a’. 9a’ i 10a’), que ha quedat exclòs del text de Filó-Sancuniató perquè
consta que és d’Eusebi —cf. CORS I MEYA, J., «Trets morfosintàctics ... (I)», Faventia 19/2 (1997),
p. 13-14—, tanmateix l’introduïm, com a verb principal, en les citacions textuals de les entrades dels
verbs que en depenen; aleshores el posem entre claudàtors «[ ]», seguit de punts suspensius si cal.
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[�ησι]← ... γεν	µ�νων :µ;ρων κα0 πνευµ6των παρατρι;�ντα τ�  ν τ� ! T#ρ�ω
δ�νδρα π<ρ →�ν�ψαι κα0 ...   Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,10a)

[�ησι]← ... τ�ν O'σω�ν ... →�νιερ�σαι δ* δ�	 στ=λας πυρ0 κα0 πνε�µατι κα0
...   Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,10b)

��  πιγεν)µεν�ι �ερε+ς ... ���λησαν← α>τ�ν ... κα0 ε�ς τ� µυ��δες
→�π�καταστ�σαι Vb,Inf:T2At.-.SOD (9,26b)

��  πιγεν)µεν�ι �ερε+ς ... ���λησαν← α>τ�ν →�π�κρ�ψαι κα0 ...   Vb,Inf:T2At.-
.SOD (9,26b)

�� δ, τ�ν τ<�	ν →α��ειν (κ παντ�ς (πιν		<ντες← ... παρ�δ	σαν⇐
Vb,Inf:T1At.-.SOD (10,39b)

πρ	διαρ�ρ�σαι← ... ,τι �� παλα�τατ�ι τ�ν -αρ-.ρων ... κατασκευασ6µεν	ι,
στ=λας τε κα0 @6;δ	υς →��ι�ρ�υν (A Bν�µατ	ς α>τ�ν
Vb,Ips:T1At.3ªp.SOD (9,29c)

τ��ς �π�λει���ντας �ησ0← @6;δ	υς α>τ	&ς →��ιερ�σαι κα0 ...   Vb,Inf:T2At.-
.SOD (10,10c)

[�ησιν]← →γεγεν�σ�αι (κ τ	< K	λπ�α +ν�µ	υ κα0 γυναικ�ς B6αυ ... A0�να
κα1 Πρωτ)γ�ν�ν, �νητ	Eς ...   Vb,Inf:T3Mt.-.SOD (10,7a)

�ησ0← ... Xρ�ν	ις δ* ... +π� τGς HYψ	υραν�	υ γενεKς →γεν�σ�αι 3Aγρ�α κα1
4Aλι�α, τ	Eς ... εLρετ6ς Vb,Inf:T2Mt.-.SOD (10,11a)

�ασ0ν← ... Mετ2 τα<τα (κ τ	< γ�ν	υς τ	�των →γεν�σ�αι νεαν�ας δ#�
Vb,Inf:T2Mt.-.SOD (10,12a)

[�ησιν]← +π� Γ�ν	υς A��ν	ς κα0 Πρωτ	γ�ν	υ →γεννη��ναι αQ�ις πα+δας
�νητ�#ς Vb,Inf:T2Pv.-.SOD (10,9a)

<O6ραν�ς> ... (πι#ειρε&ν← δ* κα0 τ	Eς (A α>τGς πα&δας →δια��ε!ρειν
Vb,Inf:T1At.-.SOD (10,17)

7 Σαγ9�υνι.�ων ... κα0 τ2 (A +ρ#Gς ... παρ2 π6ντων →ε"δ�ναι π	��ν←, ...
(Aεµ6στευσεν⇐ Vb,Inf:T3At.-.SOD (9,24a)

Tα<�’ ;µ+ν ε!ρηται⇐ (πιµελ�ς →ε"δ�ναι τ2 Φ	ιν�κων π	�	<σι←
Vb,Inf:T3At.-.SOD (9,27b)

E4ρηται⇐ δ* %µ&ν ... Lπ	µν=µασιν↔ ..., (ν 	5ς ↔κατασκευ6.εται← ,τι ... <τ�
����ν> ... ��.νατ�ν →ε#η κα0 ...   Vb,Opt:T1At.3ªs.SOD-OOB.COP (10,48a)

Lπ	τ��εται← ... τα�τα δ* →ε$ναι <πειρα κα0 ...   Vb,Inf:T1At.-.SOD-COP.RAV

(10,1a)

<�ησ0>← ... →ε$ναι δ* τ��τ�ν τ�ν UH�αιστ�ν Vb,Inf:T1At.-.SOD-PRqI.COP

(10,11b)

τ�ν δ* 3Aστ.ρτην Φ	�νικες τ�ν 3A�ρ�δ�την →ε$ναι λ�γ	υσιν← Vb,Inf:T1At.-
.SOD-COP (10,32a)

[�ησι]⇐ ... τ�ν O'σω�ν ... πρ�τ	ν τ	λµGσαι← ε�ς �6λατταν →�µ&�ναι
Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,10b)
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πρ	διαρ�ρ�σαι← ... ,τι �� παλα�τατ�ι τ�ν -αρ-.ρων ... κα0 τα<τα µεγ6λως
σε;�µεν	ι κα0 1	ρτ2ς →'νεµ�ν α>τ	&ς τ2ς µεγ�στας Φ��νικες
Vb,Ips:T1At.3ªp.SOD (9,29c)

πρ	διαρ�ρ�σαι← ... ,τι �� παλα�τατ�ι τ�ν -αρ-.ρων ... �ε	Eς →�ν�µι(�ν
µεγ�στ	υς τ	Eς τ2 πρ�ς ... #ρε�αν εLρ�ντας � ... εQ π	ι=σαντας τ2 "�νη
Vb,Ips:T1At.3ªp.SOD (9,29c)

[�ησι]←V τ�ν 4Yψ�υρ.νι�ν ... καλ�;ας τε →�πιν��σαι +π� καλ6µων κα0 �ρ�ων
κα0 παπ�ρ	υ, ... δ* ...   Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,10a)

	W δ* τ��ς �δελ���ς α6τ�� τ	�#	υς �ασ0ν← →�πιν��σαι (κ πλ�ν�ων
Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,11c)

(Aεµ6στευσεν⇐ ... ε�δXς← ,τι τ�ν L�’ Yλι	ν γεγ	ν�των πρ�τ)ς →�στι
T.αυτ�ς, Z ... (πιν	=σας κα0 ...   Vb,Ipr:T1At.3ªs.SOD-COP (9,24b)

�ησιν⇐ ... "µ�ασιν(↔) διδ	Eς← Z [Eπ=εις ,τι ... <@�ις> ... κα0 δι.πυρ)ν →�στι
Vb,Ipr:T1At.3ªs.SOD-SqAp.COP (10,49c)1

[�ησιν]← ... →ε)ρε
ν δ* τ�ν A0�να τ�ν +π� δ�νδρων τρ	�=ν Vb,Inf:T2At.-
.SOD (10,7a)

<�ησ0>← ... τ��τ�ν τ�ν UH�αιστ	ν, →ε)ρε
ν δ* ]γκιστρ	ν κα0 δ�λεαρ κα0
Zρµι2ν κα0 σ#εδ�αν πρ�τ�ν τε ...   Vb,Inf:T2At.-.SOD-PRqI  (10,11b)

O!τως τε [τ.δε] →'*ειν← πεπε&σ�αι← %µ&ν παρ�στη 'ς (κε&ν	ς →γ�γρα�εν
Vb,Inf:T1At.-.SOD (9,28b)

Lπ	τ��εται← ... τα�τα δ* ... κα0 δι2 π	λEν α��να µ� →'*ειν π�ρας
Vb,Inf:T1At.-.SOD-RAV (10,1a)

O� δ, CEλληνες ... τα&ς τε τ�ν µ��ων %δ	να&ς →��λγειν (πιν		<ντες← παντ	�ως
(π	�κιλλ	ν⇐ Vb,Inf:T1At.-.SOD (10,40b)

<�ησ0>← ... →καλε
σ�αι δ* α6τ�ν κα0 ∆�α Mειλ�#ι	ν Vb,Inf:T1Pv.-.SOD-
PRqI  (10,11c)

�ασ0ν← ...→καλε
σ�αι δ* α>τ�ν τ�ν µ,ν Tε#ν�την, τ�ν δ, Γ=ϊν	ν A>τ�#�	να
Vb,Inf:T1Pv.-.SOD (10,12a)

[�ησι]← ... τ�  ν τ� ! T#ρ�ω δ�νδρα ... κα0 τ�ν α>τ�ν !λην →κατα�λ��αι
Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,10a)

[�ησιν]← ... (κ τ	�των τ��ς γεν�µ�ν�υς →κλη��ναι Γ�ν	ς κα0 Γενε6ν, κα0 ...
Vb,Inf:T2Pv.-.SOD (10,7b)

[�ησιν]← ... τ��ς γεν�µ�ν�υς ... Γ�ν	ς κα0 Γενε6ν, κα0 →�"κ�σαι τ�ν Φ	ιν�κην
Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,7b)

[�ησι]←V τ�ν 4Yψ�υρ.νι�ν →�"κ�σαι T�ρ	ν καλ�;ας τε ...   Vb,Inf:T2At.-.SOD
(10,10a)

[�ησιν]← ... [τ�#τ�υς] α>#µ�ν δ* γεν	µ�νων τ2ς #ε&ρας ε�ς 	>ραν�ν →+ρ�γειν
πρ�ς τ�ν Yλι	ν Vb,Inf:T1At.-.SOD (10,7b)

<�ησ0>← ... τ��τ�ν τ�ν UH�αιστ	ν ... πρ�τ�ν τε π6ντων +ν�ρ`πων →πλε,σαι
Vb,Inf:T2At.-.SOD-PRqI  (10,11b)
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περιτ�µνεται⇐ , τα>τ�ν →π�ι�σαι κα0 τ��ς Eµ’ α6τ�� συµµ.9�υς
(Aαναγκ6σας← Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,33)

πρ	διαρ�ρ�σαι← ... ,τι �� παλα�τατ�ι τ�ν -αρ-.ρων ... %γ	�µεν	ι 'ς �ε	Eς
→πρ�σεκ�ν�υν↑ κα0 ε�ς τ� #ρεXν ↓µεταστ6ντας Vb,Ips:T1At.3ªp.SOD-HIP

(9,29c)

τ	�των δ* τελευτησ6ντων τ��ς �π�λει���ντας �ησ0← ... κα0 τ2ς στ=λας
→πρ�σκυνε
ν κα0 ...   Vb,Inf:T1At.-.SOD (10,10c)

[�ησι]← ... τ�ν O'σω�ν ... δ�	 στ=λας πυρ0 κα0 πνε�µατι κα0 →πρ�σκυν�σαι
α5µ6 τε ...   Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,10b)

(πεν�ησαν← δ* �Gτ�ι α>λ2ς →πρ�στι��ναι τ	&ς 	4κ	ις κα0 περι;�λ	υς κα0
σπ=λαια Vb,Inf:T1At.-.SOD (10,13)

[�ησι]← ... τ�ν O'σω�ν ... α5µ6 τε →σπ�νδειν α>τα&ς (A aν bγρευε �ηρ�ων
Vb,Inf:T1At.-.SOD (10,10b)

[�ησι]←V τ�ν 4Yψ�υρ.νι�ν ... →στασι�σαι δ* πρ�ς τ�ν +δελ��ν Ocσω	ν
Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,10a)

Ocσω	ν, Hς ... πρ�τ	ς (κ δερµ6των aν ↔4σ#υσεν← →συλλα&ε
ν �ηρ�ων↔
εdρεν⇐ Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,10a)

�Gτ�ι (πεν�ησαν← τe� πηλe� τGς πλ�ν�	υ →συµµιγν�ειν �	ρυτ�ν κα0 ...
Vb,Inf:T1At.-.SOD (10,12a)

�Gτ�ι (πεν�ησαν← ... κα0 τe� %λ�eω α>τ2ς →τερσα!νειν Vb,Inf:T1At.-.SOD
(10,12a)

[�ησι]← ... τ�ν O'σω�ν κα0 +π	κλαδε�σαντα πρ�τ	ν →τ�λµ�σαι← ε�ς
�6λατταν →(µ;Gναι Vb,Inf:T2At.-.SOD (10,10b)

Dels textos acabats de citar, n’hi ha un que hem considerat que presenta una
substantiva objecte directe, concretament amb conjunció (,τι) i present d’indicatiu,
però que podria defensar-se que es tracta d’un cas —aquí seria l’únic— de subs-
tantiva aposició. De fet, la substantiva depèn d’una frase verbal equivalent a un
verb transitiu, que és la interpretació que se li ha donat, però no és tanmateix del tot
rebutjable separar els dos elements de la frase verbal (un participi i un objecte direc-
te) i considerar, en conseqüència, la substantiva com a aposició de l’objecte directe
esmentat:

�ησιν⇐ ... "µ�ασιν(↔) διδ	Eς← Z [Eπ=εις ,τι ... <@�ις> ... κα0 δι.πυρ)ν →�στι
Vb,Ipr:T1At.3ªs.SOD-SqAp.COP (10,49c)1

A més, a part, podem citar una oració diferent, però molt equiparable; es tracta
d’una única oració adjectiva substantivada (relativa substantiva) objecte direc-
te, amb relatiu i el verb en imperfet d’indicatiu:

<;… σ#γκ�ιτ�ς> ... τ�κτει← δ* παρ2 τ	�τeω f κατ2 γαστρ�ς  (A O>ραν	< →'�ερεν
Vb,Ips:T1At.3ªs.Adj-RED (10,19a)
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3. Infinitius finals en construcció personal

És el cas de dues construccions personals, amb infinitius finals, però que esde-
vindrien oracions substantives subjecte si la construcció es considerés imperso-
nal. És una possibilitat, però crec que és preferible la interpretació personal, a
més, tenint en compte el context concret. Són infinitius del tema de present. De
fet, pertanyen a la mateixa construcció sintàctica general, l’oració complexa que
els acull, i hi ha establerta entre ells una relació adversativa, d’interdependència o
interordinació:

<τ� ����ν> ... 	> µ�ν	ν ... νε6.ειν↑ , +λλ2 κα0 αcAησιν ↓→�πιδ�*εσ�αι µε�.	να
π��υκεν← Vb,Inf:T1Mt.-.AFn-PRS.RAV (10,47)

<τ� ����ν> ... 	> µ�ν	ν τε (κδυ�µεν	ν τ� γGρας →νε�(ειν↑ , +λλ2 κα0 ...
↓(πιδ�#εσ�αι ... π��υκεν← Vb,Inf:T1At.-.AFn-PRS.RAV (10,47)

4. Infinitius «quasi no dependents»

Són quatre oracions d’infinitiu (una de tema de present i tres de tema d’aorist): en
el context descriptiu on es troben s’ha prescindit del tot d’un verb d’expressió del
qual, com a verb principal, haurien de dependre en qualitat de completives o subs-
tantives objecte directe, per donar més coherència, així, al conjunt de l’entramat
narratiu. Dues són del tot equivalents a oracions no dependents (aquí, la tercera i la
quarta), i les altres dues (aquí, la segona i la primera) són, de fet, interdependents
i mantenen entre elles una relació adversativa. En definitiva, són gairebé comple-
tives, com són gairebé independents, però, realment, no són ni una cosa ni l’altra;
per això, les hem anomenades «quasi no dependents»:

(πι#ειρε&ν↑ δ* ... πα&δας δια��ε�ρειν, τ�ν δ, Γ!ν ↓�µ�νασ�αι π	λλ6κις,
συµµα#�αν αLτe G συλλεAαµ�νην Vb,Inf:T2Mt.-.IAv-Qnd  (10,17)

<7 δ, O6ραν�ς> ... �πι*ειρε
ν←↑ δ* κα0 τ	Eς (A α>τGς πα&δας →δια��ε�ρειν,
τ�ν δ* ΓGν ↓+µ�νασ�αι Vb,Inf:T1At.-.IDp-Qnd  (10,17)

+π� τ	�των γεν�σ�αι KAµυν�ν κα1 M.γ�ν Vb,Inf:T2Mt.-.Qnd (10,13)1

+π� τ	�των γεν�σ�αι MισMρ κα1 Συδ#κ Vb,Inf:T2Mt.-.Qnd (10,13)2

5. Indicatius d’estil directe

De fet, en altres contextos, no caldria ni mencionar aquestes oracions, perquè no són
completives o substantives objecte directe: són certament oracions no dependents.
Però aquí l’autor barreja amb les completives o substantives —d’estil indirecte—
de tal manera aquestes oracions d’estil directe, presentades amb incisos del verb
�ηµ� absolutament paral·lels als que utilitza per a introduir les completives (inci-
sos, d’aquest o d’altres verbs, de vegades insistents i repetitus i de vegades llarga-
ment absents), que cal posar els dos tipus d’oracions l’un al costat de l’altre per
tal d’aclarir-ne millor les semblances i diferències. Resulten, així, molt semblants
dins un context de relativa variació formal, bé que les d’estil directe es mostren
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alhora diferents perquè no duen infinitiu ni tenen cap conjunció com a element de
dependència. Són 11 oracions, que duen totes el verb en indicatiu (dues del tema
de present, però en passat: temps imperfet, i 9 del tema d’aorist). Deu són simple-
ment no dependents i una (col·locada aquí al final) és, de fet, interdependent, que
manté una doble ralació adversativa amb dos infinitius:

... δι2 τ	< �6ναι(←) “<@�ις> ... διη�γασεν” Vb,Ips:T2At.3ªs.NDp-DIR (10,49c)

(κ τ	�των, �ησ�ν(←), �γενν.�ησαν Σαµηµρ��µ�ς, 7 κα1 4Yψ�υρ.νι�ς <κα1
O'σω�ς> Vb,Ips:T2Pv.3ªp.NDp-DIR (10,9b)

�Gτ�ι, �ησ�ν(←), ... κα0 τ�ν #ρGσιν �δ!δα�αν Vb,Ips:T2At.3ªp.NDp-DIR (10,9a)

<τ�ν πρ�ειρηµ�νων> ... κα0 δι2 τ� κ6λλ	ς +π’ α>τGς (�ησ�ν)(←) �κ�λεσαν τ�ν
Zµ`νυµ	ν γGν Vb,Ips:T2At.3ªp.NDp-DIR (10,15c)

<Γ�ν�ς κα1 Γενε.ν> ... τ	<τ	ν γ6ρ, �ησ�(←), �ε�ν �ν�µι(�ν µ�ν	ν 	>ραν	<
κ�ρι	ν Vb,Ips:T1At.3ªp.NDp-DIR (10,7b)

"τι δ* (�ησ�ν)(←) �πεν�ησεν �ε�ς O6ραν�ς ;αιτ�λια Vb,Ips:T2At.3ªs.NDp-DIR

(10,23)

�Gτ�ι, �ησ�ν(←), ε/ρ�ν (κ παρατρι;Gς A�λων π<ρ Vb,Ips:T2At.3ªp.NDp-DIR

(10,9a)

�Gτ�ι (�ησ�)(←) πρ�τ	ι πλ	&	ν ε/ρ�ν Vb,Ips:T2At.3ªp.NDp-DIR (10,14b)1

<�Gτ�ι> ... +π� µητ�ρων δ�, �ησ�ν(←), �*ρηµ�τι(�ν Vb,Ips:T1At.3ªp.NDp-
DIR (10,9b)

Tα<τα δ�, �ησ�(←), πρ�τ	ι π6ντων )πεµνηµατ!σαντ� �� Nπτ� ... πα+δες ... κα0
7 @γδ��ς ... �δελ��ς Vb,Ips:T2Mt.3ªp.NDp-DIR (10,38)

εiναι↑ ]πειρα κα0 ... µ� "#ειν↑ π�ρας. UOτε δ�, �ησ�ν(←), �ρ6σ�η ..., ; πλ�κ�
 κε�νη ↓�κλ.�η Π��	ς Vb,Ips:T2Pv.3ªs.IAv-DIR (10,1b)

El que sorprèn de l’obra que examinem, no és solament la varietat de tipus
d’oracions substantives o completives que hi trobem, entre les pròpiament com-
pletives i les que hem vist que s’hi podrien assimilar, varietat facilitada per l’am-
bigüitat d’algunes de les formes que apareixen que, com hem comentat, resulten
difícils de classificar, sinó que, d’entrada, ens sorprèn principalment un altre aspec-
te, realment contrari, és a dir, l’escassa diversitat formal que hi ha entre les dife-
rents oracions pròpiament substantives analitzades: a) no hi ha en l’obra cap subs-
tantiva amb el verb en participi (perquè, de fet, no s’hi troba cap predicat principal
corresponent que indiqui percepció); b) no hi ha cap cas clar de substantiva aposició;
c) només en tres ocasions el predicat principal expressa una construcció imperso-
nal o equivalent (els tres casos de substantives subjecte); i, finalment, d) de les 51
substantives objecte directe, 26 tenen com a verb principal �ηµ� i duen, doncs, el
verb en infinitiu, com també el duen 17 oracions més (una amb el verb principal
λ�γω, 6 amb verbs principals de judici, pensament, i 10 amb verbs pricipals d’ex-
pressió, voluntat), les quals fan, amb les 26 mencionades ara mateix, el total de 43
amb el verb en infinitiu ja indicades en l’apartat 2. En resum, val a dir que s’ob-
serva, amb totes aquestes dades, una relativa pobresa de recursos expressius o esti-
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lístics, malgrat la descrita abundància de mitjans, i una certa tendència a l’ambi-
güitat o confusió entre les diverses maneres de manifestar-se l’autor, concretament
en l’àmbit de les construccions substantives o completives.

Això d’entrada, però després, d’altra banda, revisant el conjunt de l’obra sota
aquesta perspectiva, crida encara més l’atenció la distribució selectiva de les ora-
cions completives o substantives que s’hi fa patent: 31 de les 51 substantives objec-
te directe (totes 31 amb el verb en infinitiu, 26 de les quals són precisament les
que ja hem vist que tenen com a verb principal �ηµ� —en una gran majoria, doncs,
d’estil indirecte: en concret, 26 + 3 = 29—) es troben totes en un petit fragment
(on hi ha també un alt percentatge de les oracions que podrien assimilar-s’hi: 2 de
les 4 que hem denominat «quasi no dependents» i 6 de les 11 d’estil directe), frag-
ment que rep el nom d’Història de la Cultura (PE 1.10, 6-14), i representa, aproxi-
madament, una mica menys de la sisena part del text que ens ha arribat d’aquesta
obra que comentem. També, al principi, en el fragment que és considerat el Prefaci
(PE 1.9, 23-29; 10, 6) i representa una mica més de la setena part del text, hi ha
una altra concentració, més petita, de substantives: 10 substantives objecte direc-
te (5 amb ,τι + el verb en indicatiu i 5 amb el verb en infinitiu) i 2 de les 3 subs-
tantives subjecte; tanmateix en un nombre molt inferior a la concentració anterior
i bastant més normal. En la resta de l’obra, en canvi, hi ha com una mena de dispersió
pretesa, amb llargs fragments que ens fan ben visible una absència desconcertant
d’un tipus tan habitual de construcció sintàctica: en els 2/3 de text que queden, i
amb una distribució molt desigual, hi ha només 10 substantives objecte directe
(7 amb infinitiu, 2 amb ,τι + indicatiu i una + optatiu oblic) i una substantiva sub-
jecte; a part, algunes de les oracions que podrien assimilar-s’hi (una adjectiva,
2 «quasi no dependents» i 5 d’estil directe). Això, al capdavall, ens ve a confirmar
el que ja ens mostren altres indicis estilístics: que les fonts reals de Filó-Sancuniató
no són una font ja unificada, sinó distintes fonts, fragmentàries i probablement pro-
peres i prou conegudes en la seva vivor diferent. En definitiva, doncs, unes divergèn-
cies expressives tan marcades, malgrat l’intent —que hi és i es pot resseguir bé—
d’unificar l’obra i fer-la coherent, delaten unes fortes dissimilituds entre les fonts
originals, fenícies o no, diferències que acaben manifestant-se clarament, com hem
vist, en detalls de pura economia distributiva dels recursos expressius que efecti-
vament s’han fet servir.


	Tipologia de les oracions anomenades completives en l’obra atribuïda a Sancuniató. Distribució selectiva
	Resum
	Abstract

	Sumari
	1. Substantives subjecte
	2. Substantives objecte directe
	3. Infinitius finals en construcció personal
	4. Infinitius «quasi no dependents»
	5. Indicatius d’estil directe


