Grec PAU - Gramàtica: Les oracions subordinades substantives (o completives)
Les oracions subordinades substantives (o completives) 1
són les oracions subordinades equivalents a un sintagma nominal, el nucli del qual sol estar representat –i d'aquí el seu
nom– per un nom o substantiu (però també per un pronom, o bé per qualsevol element substantivat, com per exemple
un adjectiu , un infinitiu, un adverbi...). En raó d'aquest equivalència, les oracions subordinades substantives


poden ser substituïdes per un sintagma nominal, ja que en són un equivalent.



acompleixen respecte de l’oració principal la mateixa funció que podria acomplir un sintagma nominal en una
oració simple, és a dir, les funcions de complement directe o de subjecte, i –menys sovint– les d'aposició i
d'atribut.



s'anomenen també completives 2 perquè completen el sentit de l’oració principal, de manera que si s’elimina
l’oració subordinada aleshores l’oració principal queda mancada de sentit, de la mateixa manera que si
s'elimina un sintagma nominal d'una oració simple aleshores aquesta oració també pot quedar també mancada
de sentit.

Exemple:

En la frase Ell admet que els déus existeixen, composta de l'oració principal Ell admet i de l'oració subordinada que els
déus existeixen, és possible substituir la segona oració (que com a tal té el seu verb, existeixen) per un sintagma
nominal com ara l'existència dels déus (el nucli del qual és el nom o substantiu existència). 3
D'altra banda, hom no pot eliminar en aquestes frases –Ell admet que els déus existeixen / Ell admet l'existència dels
déus– ni l'oració subordinada que els déus existeixen ni el sintagma nominal l'existència dels déus, car aleshores
l'oració principal queda mancada de sentit, ja que en sentir o llegir només Ell accepta... hom queda a l'espera de saber
què s'accepta.

A la inversa, hom no pot eliminar en cap d'aquestes frases l'oració principal Ell accepta, car aleshores també l'oració
subordinada queda mancada de sentit, ja que en sentir o llegir només que els déus existeixen hom queda a l'espera de
saber què es vol dir a propòsit de la idea que els déus existeixen.

1

El terme català substantiu (o castellà substantivo) deriva de l’adjectiu llatí substantivus, -a, -um, 'que té substància', el

qual deriva al seu torn del terme llatí substantia, -ae, 'essència', i s'aplica en sintaxi a allò que pot acomplir les funcions
sintàctiques principals o essencials d’una oració, és a dir, les de subjecte o de complement directe.
2

El terme català completiu (o castellà completivo) deriva de l’adjectiu llatí completivus, -a, -um, 'que completa', el qual

deriva al seu torn del vereb llatí compleo, 'completar',
3

O per un sintagma nominal com per exemple això (el nucli i únic element del qual és el pronom demostratiu això): Ell

admet això.

D'aquesta manera, hom pot decidir a propòsit de l'oració que els déus existeixen
- quin tipus d'oració és:
subordinada perquè depèn de la resta de la frase, Ell admet, que constitueix l'oració principal
- quin tipus d'oració subordinada és:
susbtantiva, perquè s'ha pogut substituir per un sintgama nominal,
o completiva, perquè completa el sentit de l'oració principal
- quina funció té com a oració subordinada substantiva o completiva:
la funció de complement directe, perquè el sintagma nominal pel qual s'ha substituit aquesta oració
subordinada té respecte del verb admet la funció de complement directe

En resum,

si

Ell admet que els déus existeixen

equival a

Ell admet l'existència dels déus

aleshores

que els déus existeixen

és una OR SUB SUBST (o COMPL)
amb funció de CD
respecte del verb de l'OR PR, admet

perquè

l'existència dels déus

és, o acompleix, la funció de CD
respecte del verb de l'oració simple, admet

A més de fer-la servir com exemple d'oració subordinada substantiva (o completiva) amb funció de complement
directe:
Αὐηὸο λνηκίδεη ὅηη νἱ ζενὶ εἴζηλ.

Ell admet que els déus existeixen.
OR SUB SUBST (o COMPL) amb funció de CD

hom pot emprar també aquesta mateixa oració com a exemple per a les altres tres funcions que pot tenir una oració
subordinada substantiva:
Αὐηῷ ἀιεζέο ἐζηη ὅηη νἱ ζενὶ εἴζηλ.

Per a ell, que els déus existeixen és cert.
OR SUB SUBST (o COMPL) amb funció de SUBJ

Αὐηῷ ἡ ἀιήζεηά ἐζηη ὅηη νἱ ζενὶ εἴζηλ.

Per a ell, la veritat és que els déus existeixen.
OR SUB SUBST (o COMPL) amb funció d'ATR

Τνῦην λνκῖδεη αὐηὸο, ὅηη νἱ ζενὶ εἴζηλ.

Això creu ell, que els déus existeixen.
OR SUB SUBST (o COMPL) amb funció d'APOS

Tipus d'oracions subordinades substantives (o completives)

En grec hom distingeix diversos tipus d'oracions subordinades substantives (o completives):
- oracions subordinades substantives amb la conjunció ὅηη
- oracions subordinades substantives amb la conjunció ὡο
- oracions subordinades substantives amb la conjunció ὅπωο
- oracions subordinades substantives amb κή / κή νὑ

- oracions subordinades substantives interrogatives indirectes

- oracions subordinades substantives de participi

- oracions subordinades substantives d'infinitiu

Oracions subordinades substantives amb la conjunció ὅηη
[equivalent en llatí a ut + SUBJ o quod + IND]


La conjunció ὅηη es fa servir quan el verb de l'oració principal és un verb de llengua, pensament o opinió (i
aleshores es pot dir el mateix amb una oració d'infinitu), o bé de percepció física, sentiment o afecte.



El mode del verb de l'oració subordinada pot ser l'indicatiu o bé l'optatiu en l'ús anomenat optatiu oblic. 4



Si l'oració subordinada és una oraciό negativa l'adverbi de negació que es fa servir és νὐ (ν νὐθ, νὐρ o νὐρί).
Λέγω ὅηη Θεὸο ἔζηηλ.

Λέγω ὅηη Θεὸο νὐ ἔζηηλ.

= Λέγω Θεὸλ εἶλαη.

= Λέγω Θεὸλ νὐ εἶλαη.

Dic que Zeus existeix.

Dic que Zeus no existeix.

Λέγω ὅηη Σωθξάηεο ζωθξόλωο ιέγεη.

Λέγω ὅηη Σωθξάηεο ζωθξόλωο νὑ ιέγεη.

= Λέγω Σωθξάηε ζωθξόλωο ιέγεηλ.

= Λέγω Σωθξάηε ζωθξόλωο νὐ ιέγεηλ.

Dic que Sòcrates parla assenyadament.

Dic que Sòcrates no parla assenyadament.

Δῆινλ ἐζηὶ ὅηη Σωθξάηεο ζωθξόλωο ιέγεη

Δῆινλ ἐζηὶ ὅηη Σωθξάηεο ζωθξόλωο νὐ ιέγεη.

= Δῆινλ ἐζηὶ Σωθξάηε ζωθξόλωο ιέγεηλ.

= Δῆινλ ἐζηὶ Σωθξάηε ζωθξόλωο νὐ ιέγεηλ.

És evident que Sòcrates parla assenyadament

És evident que Sòcrates no parla assenyadament

Λέγω ηνῦην, ὅηη Σωθξάηεο ζωθξόλωο ιέγεη.

Λέγω ηνῦην, ὅηη Σωθξάηεο ζωθξόλωο νὐ ιέγεη.

Λέγω ηνῦην, Σωθξάηεο ζωθξόλωο ιέγεηλ.

Λέγω ηνῦην, Σωθξάηεο ζωθξόλωο νὐ ιέγεηλ.

Dic això, que Sòcrates parla assenyadament.

Dic això, que Sòcrates no parla assenyadament.

4

A més del'indicatiu i l'imperatiu, i de l'infinitiu i el participi, en grec hi ha altres dos modes verbals: el subjuntiu, que a

grans trets té els mateixos usos que en llatí, català o castellà, i l'optatiu, la funció pròpia del qual, com indica el seu nom (de
optare, 'desitjar'), és la d'expressar un desig, però que té també altres sentits i usos, entre els quals destaca el que aquí s'ha
esmentat, l'anomenat optatiu oblic (en castellà optativo oblicuo): quan el verb de l'oració principal está en temps passat (és a dir,
en un dels tres temps anomenats secundaris o històrics, l'imperfet, l'aorist i el perfet), el verb de l'oració subordinada pot aparéixer
bé en indicatiu o en subjuntiu (segons quin sigui el tipus d'oració subordinada), bé en optatiu (sense que per això hi hagi cap matís
en el significat d'allò que expressi l'oració subordinada).
Ni el mode subjuntiu ni el mode optatiu (com tampoc el temps perfet) estan inclosos en el temari de grec per a les PAU,
la qual cosa no significa que en el text a traduir no hi puguin aparéixer, però en aquest cas sempre hi haurà una nota explicativa
que ho farà constar i donarà la forma del verb a buscar en el diccionari.

Oracions subordinades substantives amb la conjunció ὡο 5
[equivalent en llatí a quod + SUBJ]


La conjunció ὡο també es fa servir, com la conjunció ὅηη, quan el verb de l'oració principal és un verb de
llengua, pensament, opinió, percepció física, sentiment o afecte,



i també com passa amb la conjunció ὅηη, en una oració subordinada introduïda per al conjunció ὡο el mode del
verb és l'indicatiu (o bé l'optatiu oblic),



i i també com passa amb una oració subordinada introduïda per la conjunció ὅηη, el terme emprat quan es nega
el seu contingutés l'adverbi νὐ,
però l'ús de al conjunció ὡο implica –i això és difícil de reflectir en la traducció– que qui enuncia la frase no
presenta el contingut de l'oració subordinada com una realitat objectiva, ja sigui perquè el consideri fals o
incert, perquè no prengui cap postura al respecte, o perquè es tracti de quelcom no real (com per exemple
l'acompliment, que pot efectuar-se o no, d'una ordre o una prohibició).
Λέγνπζη ὡο Θεὸο ἔζηηλ.
Diuen que Zeus existeix.

(però qui diu aquesta frase deixa veure que no pren cap postura al respecte)
Λέγνπζη ὡο Σωθξάηεο ζωθξόλωο ιέγεη.

Λέγνπζη ὡο Σωθξάηεο ζωθξόλωο νὑ ιέγεη.

Diuen que Sòcrates parla assenyadament.

Diuen que Sòcrates no parla assenyadament.

(però qui diu aquestes dues frases deixa veure que ell no és ni deixa de ser de la mateixa opinió)
Πξνεῖπελ ὡο κεδεὶο θηλήζνηην ἐθ ηῆο ηάμεωο.
Va advertir que ningú [no] es mogués fora de la formació.

5

Fins ara el terme ὡο –que pot tenir molts altres usos, com a adverbi (així) i com a conjunció subordinant (causal, final,

temporal, consecutiva, comparativa)– havia aparegut com preposició impròpia amb el significat de cap a i regint sempre un
sintagma nominal en acusatiu que designa una persona: ὡο ηὸλ παηέξα ἰέλαη, anar a casa del [seu] pare; πέκπεηλ ὡο βαζηιέα [=
llatí ad regem], enviar al rei / enviar a presència del rei.

Oracions subordinades substantives amb la conjunció ὅπωο
[equivalent en llatí a ut + SUBJ]


La conjunció ὅπωο es fa servir quan el verb de l'oració principal expressa cura, preocupació, esforç o idees
anàlogues



El verb de l'oració subordinada ha d'estar en futur d'indicatiu (o bé en un temps de l'optatiu oblic).



Si l'oració subordinada és una oraciό negativa l'adverbi de negació que es fa servir és κή.
Φξόληηδε ὅπωο ὁ θεύγωλ ζωθξόλωο ἐξεῖ.

Φξόληηδε ὅπωο ὁ θεύγωλ ἀθξόλωο κὴ ἐξεῖ.

Tingues cura que l'acusat parli assenyadament.

Tingues cura que l'acusat no parli insensatament.

Τòλ ζηξαηεγòλ ἐπηκειεῖζζαη δεῖ ὅπωο νἱ ζηξαηηῶηαη ηὰ ἐπηηήδεηα ἕμνπζη.
És precís que el general procuri que els soldados tinguin les coses necessàries.

Oracions subordinades substantives amb κή / κή νὐ
[equivalents en llatí a ne + SUBJ / ut non + SUBJ]
Quan el verb de l'oració principal expressa por o temor (per exemple θνβνῦκαη o δείδω),
l'oració subordinada –que expressa allò que hom tem, i per tant té funció de complement directe–


presenta el verb –com en llatí– en subjuntiu (o en optatiu oblic)



i ve introduïda
per l'adverbi de negació κή (no), [en llatí ne + SUBJ]
que té ara el valor d'una conjunció subordinant amb el siginificat de que,
si hom no vol o desitja allò que es tem
(és a dir, si hom té por que s'esdevingui allò que expressa el verb de l'oració subordinada)
per l'adverbi de negació κή (no) seguit de l'adverbi de negació νὐ, [en llatí ut non + SUBJ]
el primer dels quals té ara el valor d'una conjunció subordinant amb el significat de que
i el segon dels quals manté el seu valor com adverbi de negacio amb el significat de no,
si hom vol o desitja allò que es tem
(és a dir, si hom té por que s'esdevingui allò que expressa el verb de l'oració subordinada)

Φνβνύκαη κὴ ἔιζῃ

θνβνῦκαη κὴ ὁ θεύγωλ ζωθξόλωο εἴπῃ.

= Τimeo ne veniat.
Τemo que vingui.

Temo que l'acusat parli assenyadament.

Φνβνύκαη κὴ νὐ ἔιζῃ.

θνβνῦκαη κὴ νὐ ὁ θεύγωλ ζωθξόλωο εἴπῃ.

= Τimeo ut non veniat.
Τemo que no vingui.

Temo que l'acusat no parli assenyadament.

Les completives interrogatives indirectes

Les oracions interrogatives indirectes, que sempre són oracions subordinades substantives, s'anomenen així perquè
reprodueixen en estil indirecte oracions interrogatives directes, que sempre són oracions no compostes i sempre
apareixen amb el signe d'interrogació al final ( ;).


El verb de l'oració principal no necessàriament és un verb que impliqui la idea de preguntar.



El verb de l'oració subordinada substantiva interrogativa indirecta es troba, com en català o castellà, en mode
indicatiu (o bé en optatiu oblic), no en subjuntiu com en llatí.



L'oració subordinada substantiva interrogativa indirecta té sempre la funció de complement directe.

Tant les oracions interrogatives directes
com les oracions (subordinades substantives) interrogatives indirectes
presenten els mateixos tipus:

- oracions interrogatives simples, que poden ser totals o parcials
i
- oracions interrogatives dobles o disyuntives

Les oracions interrogatives simples, per oposició a les interrogatives interrogatives dobles o disyuntives, s'anomenen
així perque plantegen una sola pregunta.
interrogació directa:

Estàs malalt?

interrogació directa:

Qui ve?

interrogació indirecta:

Pregunto si estás malalt.

interrogació indirecta:

Pregunto qui ve.

Entre las oracions interrogatives simples hom pot distingir

les oracions interrogatives simples totals,
que s'anomenen així perquè plantegen la pregunta a propòsit de la totalitat d'allò que es diu,
de manera que la resposta ha de ser sí o no:
Ἀζζελεῖο;

interrogació directa:

Estàs malalt?

resposta:

Sí. / No.

interrogació indirecta:

Pregunto si estás malalt.

Ναί. / Οὕ.
ξωηῶ εἰ ἀζζελεῖο.

les oracions interrogatives simples parcials,
que s'anomenen així perquè plantgen la pregunta a propòsit d'una part d'allò que es diu,
de manera que la resposta no pot ser sí o no,
i per tant són introduïdes


bé per un pronom interrogatiu,
interrogació directa:

Qui ve?

Τὶο ἔξρεηαη;

Resposta:

Un nen.

Παῖο ηηο (ἔξρεηαη).

interrogació indirecta:

Pregunto qui ve.

ξωηῶ ηὶο ἔξρεηαη.
[Hom coneix una part del que es diu, que algú ve,
i pregunta per una altra part, qui.]



bé per un sintagma nominal encapçalat per un adjectiu interrogatiu,
interrogació directa:

Quin nen ve?

Τὶο παῖο ἔξρεηαη;

resposta:

El teu nen.

Ὁ παῖο ζνπ (ἔξρεηαη).

interrogació indirecta:

Pregunto quin nen ve.

ξωηῶ ηὶο παῖο ἔξρεηαη.
[Hom coneix una part del que es diu, que ve un nen,
i pregunta per una altra part, quin.]



bé per un adverbi interrogatiu (de lloc, de temps, de mode, de quantitat, de causa):
interrogació directa:

D'on ve el nen?

Πόζελ ὁ παϊο ἔξρεηαη;

resposta:

De casa [seva].

Οἱθνζελ (ὁ παϊο ἔξρεηαη).

interrogació indirecta:

Pregunto d'on ve el nen.ξωηῶ πόζελ ὁ παῖο ἔξρεηαη
[Hom coneix una part del que es diu, que el nen ve,
i pregunta per una altra part, d'on.]

Les oracions interrogatives dobles o disyuntives, per oposició a les interrogatives simples, s'anomenen així perque
plantegen dues preguntes (o més) que s'exclouen mútuament (igual que una conjunció coordinant disyuntiva relaciona
dues possibilitats que poden excloure's l'una a l'altra), de manera que la resposta ha de ser un dels dos membres (o
oracions):
interrogació directa:

Estàs malalt o (estàs) sa?
(Πόηεξνλ) ἀζζελεῖο ἢ ὑγηαίλεηο.

Estàs malalt o no?
(Πόηεξνλ) ἀζζελεῖο ἢ νὔ;
(Πόηεξνλ) ἀζζελεῖο ἢ κή;

resposta:

[Estic] malalt. / [Estic] sa.
Ἀζζελῶ. / ῾Υγηαίλω.

interrogació directa:

Pregunto si estàs malalt o (si estàs) sa.
ξωηῶ πόηεξνλ ἀζζελεῖο ἢ ὑγηαίλεηο.
ξωηῶ εἰ ἀζζελεῖο ἢ ὑγηαίλεηο.
ξωηῶ εἴηε ἀζζελεῖο εἵηε ὑγηαίλεηο.

Pregunto si estàs malalt o no.
ξωηῶ πόηεξνλ ἀζζελεῖο ἢ νὔ.
ξωηῶ πόηεξνλ ἀζζελεῖο ἢ κή.
ξωηῶ εἰ ἀζζελεῖο ἢ νὔ.
ξωηῶ εἰ ἀζζελεῖο ἢ κή.
ξωηῶ εἴηε ἀζζελεῖο εἵηε νὔ.
ξωηῶ εἴηε ἀζζελεῖο εἵηε κή.

Altres exemples d'oracions interrogatives indirectes,
de les quals s'ha extret (>) l'oració interrogativa que els correspondria:

Oració interrogativa indirecta simple parcial

>

Oració interrogativa directa simple parcial

Quan els escolto, em demano qui parla assenyadament. >

Qui parla assenyadament?

Ζεηῶ ἀθνύωλ ηῶλδε, ηίο ζωθξόλωο ιέγεη.

>

Τίο ζωθξόλωο ιέγεη;

Oració interrogativa indirecta simple total

>

Oració interrogativa directa simple total

Em demano si l'acusat parla assenyadament.

>

Parla l'acusat assenyadament?

Ζεηῶ εἰ ὁ θεύγωλ ζωθξόλωο ιέγεη

>

Λέγεη ὁ θεύγωλ ζωθξόλωο;

Oració interrogativa indirecta doble

>

Oració interrogativa directa simple doble

Em demano si l'acusat parla assenyadament o no.

>

Parla l'acusat assenyadament?

Ζεηῶ πόηεξνλ ὁ θεύγωλ ζωθξόλωο ιέγεη ἢ νὔ.

>

Πόηεξνλ ὁ θεύγωλ ιέγεη ζωθξόλωο ἢ νὔ.

Ζεηῶ πόηεξνλ ὁ θεύγωλ ζωθξόλωο ιέγεη ἢ κή.

>

Πόηεξνλ ὁ θεύγωλ ιέγεη ζωθξόλωο ἢ κή.

Ζεηῶ εἰ ὁ θεύγωλ ζωθξόλωο ιέγεη ἢ νὔ.

-

Ζεηῶ εἰ ὁ θεύγωλ ζωθξόλωο ιέγεη ἢ κή.

-

Les oracions interrogatives directes dobles

Ζεηῶ εἰηε ὁ θεύγωλ ζωθξόλωο ιέγεη εἰηε νὔ.

-

només són possibles amb πόηεξνλ ... ἤ ... .

Ζεηῶ εἰηε ὁ θεύγωλ ζωθξόλωο ιέγεη εἰηε κή.

-

Com es veu en part als exemples,


en passar a interrogació indirecta
una interrogació directa simple total
es fa servir el terme εἰ (si),
que com a conjunció subordinant pot introduir oracions subordinades adverbials (o circumstancials) condicionals,
igual que en català i castellà es fa servir el terme si,
que també en aquestes llengües pot introduir una oracions subordinades adverbials (o circumstancials) condicionals,
mentre que en llatí es fa servir les partícules an (si) o annon (si no).



en passar a interrogació indirecta
una interrogació directa simple parcial
es fa servir el mateix terme que introdueix la interrogació directa:

- o bé un adjectiu / pronom interrogatiu
ja sigui l'adjectiu / pronom interrogatiu simple
ηίο ηί [en llatí quis quae quid (pronom interrogatiu) / qui quae quod (adjectiu interrogatiu)]
ja sigui els adjectius / pronoms interrogatius compostos,
lleugerament diferents segons introdueixin una interrogació directa o una interrogació indirecta:

no compost

no compost

compost

compost

en la

en la

en la

en la

interrogació

interrogació

interrogació

interrogació

directa

indirecta

directa

indirecta

ηίο

ηίο

ὅζηηο

equivalents

a traduir

a traduir

en llatí a

en català per

en castellà per

quis?

qui ?

quién ?

qui ?

quin ?

cuál?

πόηεξνο

ὁπόηεξνο

uter ?

quin dels dos ?

cuál de los dos ?

πνῖνο

ὁπνῖνο

qualis ?

quin ?

cuál ?

πόζνο

ὁπόζνο

quantus ?

quant ?

cuánto ?

com de gran ?

cómo de grande ?

- o bé un adverbi interrogatiu (de lloc, de temps, de quantitat, de manera, de causa):

equivalents

a traduir

a traduir

en llatí a

en català per

en castellà per

πνῦ ;

ubi ?

on ?

dónde ?

πνῖ ;

quo ?

(a) on ?

adónde ?

πόζελ ;

unde ?

d'on ?

de dónde ?

πῇ ;

qua ?

per on ?

por dónde ?

de temps

πόηε ;

quando ?

quan ?

cuándo ?

de quantitat

πόζνλ ;

quantum ?

quant ?

cuánto ?

de manera

πῶο ;

quomodo ?

com ?

cómo ?

de causa

δηόηη ;

cur?

per què ?

por qué ?

de lloc



en passar a interrogació indirecta
una interrogació directa doble o disyuntiva
es fan servir les següents correlacions
( en les que

- πόηεξνλ

és l'acusatiu singular neutre i emprat com adverbi
de l'adjectiu / pronom interrogatiu compost πόηεξνο, -α, -νλ
(així com en llatí utrum és l'acusatiu singular neutre i emprat com adverbi
de l'adjectiu / pronom uter, utra, utrum)

-ἥ

és una conjunció coordinant disyuntiva

- εἰ

equival a la conjunció subordinant condicional si

- εἴηε ... εἴηε ...

són conjuncions coordinants disjuntives en correlació ):

equivalents

a traduir

a traduir

en llatí a

en català per

en castellà per

πόηεξνλ ... ἢ ...
εἰ ... ἢ ...

utrum ... an ...

si ... o (si) ...

si ... o (si) ...

si ... o (si) no

si ... o (si) no

εἴηε ... εἵηε ...

πόηεξνλ ... ἢ νὔ
πόηεξνλ ... ἢ κή
εἰ ... ἢ νὔ
εἰ ... ἢ κή
εἴηε ... εἵηε νὔ
εἴηε ... εἵηε κή

utrum ... annon

Les 'completives de participi'
Depenent d'un verb de percepció sensible o intelectual –com els que signifiquen veure, saber, aprendre, conèixer,
recordar– és possible trobar en grec


tant una oració subordinada substantiva amb funció de complement directe i introduïda per les conjuncions ὅηη
o ὡο:



Οἶδα ὅηη Θεὸο ἔζηηλ.

com un sintgama nominal en acusatiu –el complement directe d'aquell verb– al qual es refereix un participi
predicatiu:

Οἶδα Θεὸλ ὄληα.

i en ambdós casos la traducció al català o al castellà dóna com a resultat una oració subordinada substantiva introduïda
per la conjució que i amb funció de complement directe:
Sé que Déu existeix.

Aquest és el motiu pel qual algunes gramàtiques inclouen entre les oracions subordinades substantives les anomenades
oracions completives de participi, forçant així aquesta construcció característica del grec a encabir-se en la tipologia de
les oracions subordinades establerta per al català o per al castellà, si bé resultaria més lògic parlar de construccions de
participi.6

Altres exemples d'oracions completives de participi,
o construccions de participi prediactiu referit al complement directe:
Οἶδα ζε κῶξνλ νὐθ ὄληα.
Sé que tu no estàs boig.
γὼ δ’νὐρ ὁξῶ Λαθεδαηκόληνλ νὐδέλα θεύγνληα.

κάζνκελ θεύγνληαο αὐηνὺο.

Jo no veig que cap lacedemoni fugi.

Ens vàrem assabentar que ells fugien.

< Jo no veig cap lacedemoni fugint.
Οἱ δὲ ἰδεῖλ κὲλ παῖδα ηὰο βνῦο ἐιαύλνληα ἔθαζθνλ.
Εlls deien que havien vist que un nen les conduïa les vaques
< Εlls deien que havien vist un nen conduint-les les vaques.

6

Quant a les oracions d'infinitiu –sempe oracions subordinades substantives– també resulta més lògic parlar de

construccions d'infinitiu almenys en els casos freqüents en què el verb de l'oració principal només pot anar seguit d'infinitiu, com
passa per exemple tant en grec com en llatí i en català o castellà emb els verbs δύλακαη / possum / poder).

