
compte). Un índex de noms i un altre 
de conceptes arrodoneixen la utilitat 
del llibre. 

J.L. Vidal 

On :he Function of Abstrac: 
Nous in L d n .  

Acta Universitatis Upsaliensis. 
Studia Latina Upsaliensia 1 1 .  
Uppsala 1977. 

Formant part de la col~leció Studia 
Latina Upsaliensia, dedicada a la 
publicació de tesis doctorals, se'ns ofe- 
reix aquest estudi de H, Helander 
sobre els noms abstractes en llatí. En 
aqueix treball hom es proposa de fer 
una revisió de la funció desenvolupada 
pels noms abstractes a la llengua del 
Laci, i més en concret de llur capacitat 
per actuar com a predicats ltigics. 

Després de donar una definició del 
que cal entendre per un substantiu 
abstracte (substantius que expressen 
acció, qualitat o estat i que en conse- 
qiiencia tenen una funció predicativa i 
que endemés són susceptibles de 
prendre com a atributs les formes 
d'expressió de les nocions de les quals 
els dits substantius prediquen alguna 
cosa), I'autor procedeix a classificar-10s 
tot posant esment en els dos aspectes 
considerats a la definició: I'aspecte 
sintlctico-superficial i el 1tigico.- 
profund. Com a punt de partensa es 
considera que tot nom abstracte quan 
apareix dins una frase, sempre ho fa 

relacionat amb algun altre element; 
aquest conjunt de dos membres, nom 
abstracte i I'element que es relaciona 
amb aquest rep el nom de predicació 
(PN). Tota PN ve definida tipoltigica- 
ment com a integrada perun subjecte 
ltigic (s) i un predicat, també ltigic (p). 
Per exemple la PN corresponent a la 
frase: 

Cic. Diu. 1,6. qui cum inten2um 
exercitus nuntiauisset. es descriuria 
així: 

PN ....... s + p  
s ....... exercitur 

p ....... inten2um 

Hem d'aclarir que el model de 
descripció que reflectim aquí és el més 
simple possible i que, de fet, apa- 
reixen estructures més complicades. 
Volem advenir, també, que alterem a 
consciencia, per necessitats tipogr&- 
ques la forma original de presentació, 
procurant en tot moment de no trair 
I'original. 

Després, aquestes predicacions in- 
tegrades per un p reescrit com a subs- 
tantiu abstracte, es poden inserir dins 
d'altres predicacions de tres maneres 
diferents, segons que la relació entre 
les dues predicacions sigui de caire 
modal, de caire causal o de caire no- 
causal (temporal, local, etc.). 

La relació és modal quan la predi- 
cació que conté el substantiu abstracte 
d e p h  d'una alqa integrada essencial- 
ment per verba dicendi, com seria el 
cas de la frase citada suara. Per poder 
recollir aquest fet H. Helander propo- 
sa de refer I'anterior regla de reescrip- 
tura de la PN, donant-li la forma se- 
güent: 



PN ....... modalització + dicturn 
rnodaiització ....... (declaració) 

dictum ....... s + p 
s ....... exercitur 

....... p interitum 

A aquesta predicació en qui? la 
modalització precedeix el nucli se 
I'anomena PN modalitzada. Pero 
sobre d'aquesta tindríem la PN moda- 
litzant dotada d'una caracterització 
diferent, tal com es reprodueix a con- 
tinuació: 

PN ....... s + p  
s ....... diquir 

p ....... nucli + modalització 
nucli ....... nuntiiuuisret 

modaiització ....... (declaració) 
La adeclaració~ és la mateixa per a 

les dues predicacions i constitueix, per 
tant, el lligam natural entre elles. 

La segona relació, la causal, s'es- 
tableix en forma d'una reacció 
CAUSA EFECTE, on una PN és la 
causa i I'altra I'efecte. Si es pre, per 
exemple, en consideració la frase: 

Caes. B.G. 3.2,3: (Gal/) le- 
gionem.. .propter paucitatem despi- 
ciebant. la trobarem descrita així: 
CAUSA EFECTE 

((IegionI~)~ ( p o u c ~ r a l c m ) ~ b ~ ( ( G J / ~ ) ~  (de~pic~ebanf) P ~ N  

&s combinacions de relació no- 
causal no ofereixen dificultats especial 
atesa la virtual absencia de lligam amb 
les altres predicacions. 

Patint d'aquestes bases, que hem 
sintetitzat ai mhim,  H. Helander fa 
una revisió aprofondida dels substan- 
tius abstractes en llatí. Aquesta anili- 
si és útil, per tal com aporta orienta- 
cions i constatacions molt valuoses, de 
manera molt especial en all6 que fa re- 
fertncia a la relació CAUSA EFECTE, 

que molt sovint es trova obscurida i 
amagada sota construccions sintlti- 
ques molt allunyades de les típiques 
oracions causals. Des d'aquesta 6ptica 
el treball que ha fet H. Helander és 
impecable. 

Menys vilids, ens semblen, perd, 
els esquemes amb qui? estructura les 
seves classificacions, molt en particular 
la forma de lligam que empra per rela- 
cionar les diferents predicacions; així 
en la relació causal, encara que sigui 
expressada de forma gentrica, de fet, 
la relació no pren consisti?ncia mate- 
rial, no ve recollida per mitjans sintic- 
tics; i pel que fa a les relacions modals, 
la seva hipatesi és quasi bé insoste- 
nible des del moment en qu? proposa 
formes diferents de reescriptura per a 
les PPNN. 

La darrera part del llibre és dedica- 
da a un intent de caracteritzar 
estilísticament diversos autors a través 
de 1'6s que fan dels substantius abs- 
tractes. La constatació del resultats ob- 
tinguts de l'aplicació de I'esquema 
classificatori a unes mostres de Cbar i 
Amii Marcel.li semblen confirmar la 
idea que una investigació en aquest 
sentit pot ser molt productiva. 

Pere J. Quetgles 


