
Els Tarongers- Associació d’Estudiants de Clàssiques 

 

3. El grec septentrional 

3.1 Grec occidental o dori1 

 

Fitxa tècnica 
QÜESTIÓ DE NOMS 

 

Segons Méndez Dosuna, cal considerar sempre el dori i el grec del NO en conjunt (per 

la qual cosa, grec occidental= dori), atès que les diferències són mínimes i només van 

començar a aparèixer amb la migració al Peloponès, entre els emigrats i els que van 

romandre a les llars originals.  

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

De l’Epir fins a Delfos; costa del Peloponès; Creta, el Dodecanès i les colònies dòries 

(Sicília i Magna Grècia) i Macedònia [??]. El grec del NO es parla de l’Epir (Dodona) a 

Delfos. 

 

PROBLEMA DE LA GÈNESI 

 Invasió [o migració] dòria dels palaus micènics?  

 Revolta de les classes socials inferiors (Chadwick: 1976)2?  

 És el dori el “micènic especial”?  

 

Cap de les característiques es pot adscriure necessàriament al proto-dori i 

sociolingüísticament, difícilment els canvis lingüístics s’eleven dels estrats baixos als 

elevats, sinó al revés. 

 

GÈNERES LITERARIS BASATS EN EL DORI- FIGURES RELLEVANTS 

 Lírica coral (Píndar, Baquílides, Simònides, Estesícor) 

                                                           
1 pp. 444-459 
2 Who were the Dorians? pp 31:103-17. 

Arquímedes, gran matemàtic  grec, oriünd de 

Siracusa, colònia dòria. Escrigué la seva producciónen 

aquest dialecte 

Reconstrucció moderna del Temple de Zeus a Olímpia, territori 

del dori ~grec del NO. Una de les 7 meravelles del món antic 



o en deriven els cors de tragèdia àtica “doritzants” 

 Poesia bucòlica (època hel·lenística) (Teòcirt, Moscus, Bitó) 

 

PERVIVÈNCIA DEL DORI 

Es van crear κοιναί dòries en Època Hel·lenística (323 aC -), que reben, en major o 

menor grau, la influència de la κοινή general jònico-àtica, emprades als estats i a les 

confederacions de les seves zones, de les quals destaquen 

 El de la Lliga Etòlia (290-146 aC) [estrictament, grec del NO] 

 El de la Lliga Aquea (280-146 aC) [però Polibi escriu en κοινή] 

 El de Creta 

 El de Sicília 

Segons diversos testimonis, el dori es va parlar a Esparta fins entrat el segle V aC, la 

zona que més va resistir l’empenta de la κοινή jònico-àtica. 

 

A L’ACTUALITAT 

 L’actual tsaconi, parlat a l’interior del Golf Argòlic per pocs centenars de 

persones, descendeix de la variant lacònia de la κοινή, fortament doricitzada 

(o d’un laconi fortament κοινitzat?).  

 Segons Rohlfs el κατωτιαλικό, parlat a Calàbria i a l’Apúlia, és descendent 

intermitent dels colons doris del I mil·lenni aC, atès que preserva alguns 

dorismes (νασίδα per νῆσος, en grec modern /’nisos/). 

 

CLASSIFICACIÓ DIALECTAL DETALLADA 

a. Dori (Costa del Peloponès, Creta i el Dodecanès) 

i. Doris severior 

1. Laconi 

2. Heracleu 

3. Messeni 

4. Cretenc 

5. Cirenenc 

ii. Doris media 

1. Argòlic occidental 

2. Dori de l’Egeu Oriental (Tera, Rodes) 

iii. Doris mitior 

1. Megarès 

2. Corinti 

3. Argòlic oriental 

b. Grec del NO (De l’Epir fins a Delfos), també classificat com a doris mitior 

i. Epirota 

ii. Acarnani 

iii. Etoli 

iv. Locri 

v. Foci 

vi. Eleu 

c. Macedoni (?) 



D
O

R
I 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

1) Retenció de la /a:/ indoeuropea: μᾱτηρ, cf. llatí māter; sànscrit 

mᾱta- vs. jònico-àtic μήτηρ. 

2) diferents resultats a les contraccions vocàliques3:  

a. ᾱ+o= ᾱ: πολίτα/πολίτου; τᾶν θυρᾶν/ τῶν θυρῶν; 

Ἀλκμαν/Ἀλκμεών; θεαρός/θεωρός, νακόρος/νεωκόρος 

b. ᾱ+ε̌ = ᾱ: ἀέλιος>ἄλιος/ἡλιος 

c. ᾱ+ε῀= η: νικῆτε /νικᾷτε; νίκη/νίκᾳ; νικῆν/νικᾷν 

3) diferents vocalitzacions que el jònico-àtic: 

a. τέτορες/τέτταρες (>*kwétuer) 

b. ἑβδέμος/ ἕβδομος (>*sebdmos> *septmos) 

c. τετρώκοντα/τετταράκοντα (>*kweturdkomt) 

d. δείλομαι, δήλομαι / βούλομαι (però a Creta βώλομαι). 

(>*gwel). Les formes amb velar són analògiques (vegeu Beekes 

ad loc). 

4) Varietat de resultat en la seqüència PIE *Hr:  

a. *prh3tos: πρῶτος/ πρᾶτος 

b. *ish1ros: ἱερος/ ἱαρός (o senzillament  αρ per ερ: 

ϝάργον/ἔργον) 

5) accentuació diferenciada de l’àtica (no sabem si era general en dori 

o no): 

a. αἴγες/αἶγες; γυναίκες/γυναῖκες; φάσαι/ φᾶσαι 

b. ἀνθρώποι/ἄνθρωποι; φιλοσόφοι/φιλόσοφοι 

c. ἐλύσαν/ἔλυσαν; ἐλάβον/ἔλαβον 

d. τουτῶν/τούτων, τηνῶν/ἐκεῖνων; 

ἀμφοτερᾶν/ἀμφοτέρωναὐτοματῶς/αὐτομάτως; 

παντῶς/πάντος; σοφώς/σοφῶς; καλώς/καλῶς 

6) Tot i que no es troba en tot el dori (laconi, heraclià, argòlic 

occidental i cretenc, sobretot): εα, εο, εω > ια, ιο, ιω. No afecta els 

hiats resultants de la caiguda de ϝ: ἀνιοχ῀ον/ἡνιοχῶν; 

θιιοῖν/θεοῖν. 

7) En alguns dialectes εο>ευ: ἐπιμεληθησεῦντι/ἐπιμεληθησέοντι. 

8) Apòcope de les preposicions ἀνά, παρά, ποτί, κατά especialment 

davant de dentals: πὸτ τᾶρ Ἀθανᾶρ/ πρὸς τῆς Ἀθηνᾶς. 

9) Gran diversitat dialectal en l’evolució de les vocals llargues. 

 

Consonantisme 

1. canvi esporàdic de L+dental>N+ dental: ἐνθεῖν/ἐλθεῖν. 

2. Dilatada supervivència de la ϝ (almenys fins el s. IV aC,  però 

sobreviu grafiada <β> a Lacònia, Creta, Èlide i Argòlida: βείκατι a 

Hesiqui per εἴκοσιν. 

 

 

                                                           
3 tot i que fins ara no hem estat tan sistemàtics, a partir d’ara, l’element en negreta és el que pertany al 

dialecte descrit i l’altre, l’atenès 



 

D
O

R
I 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

Nominals 

a) la -τ- de l’article s’estén al nominatiu plural (τοὶ; ταὶ). cf. sànscrit te 

(>*tai); tāḥ (istī (>*toi), istae), vs. j-a οἱ, αἱ. 

b) el demostratiu de 3a persona és τῆνος (<τη-ενος) 

Adverbis 

a) adverbis temporals en -κα: ὄκα/ὄτε; πόκα/πότε; τόκα/τοτε; 

πέποκα/πώποτε 

b) adverbis locals en -ει: εἷ/οὗ; πεῖ/ποῦ; ὅπει/ὅπου; τεῖδε/ἐνθάδε; 

τουτεῖ/ἐνταῦθα. 

Verbals 

a) 1a p pl: -μες: φέρομες/ φέρομεν cf. llatí ferimus, sànscrit bharámaḥ. 

b) el futur dels verbs denominatius (-ζω (<*djô, *gjô, -gwjô) és -ξω: 

ἐργάξασθαι/ἐργάσασθαι. 

c) el futur passiu té desinències actives: ἐπιμεληθησεῦντι/ 

ἐπιμεληθήσονται. 

d) futur en -σέω: κλεψέω/ κλέψω (fusió del futur sigmaàtic i 

contracte cf. àtic ἐρῶ, vegeu φευξοῦμαι). Trobem el futur de 3a p 

plural en heraclià i altres dialectes κόψοντι, ἐργαξονται (potser 

κοψέοντι>κοψεόντι>κοψιόντι>κοψόντι). 

e) 3a persona de l’imp. Plural en –ντω a la veu activa i en –σθων (/-

νσθω) a la mitjana: ποιγραψάνσθω/ προσγραψάσθων, 

ἐκλογιζούσθω/ ἐκλογιζέσθων, δαμευόσθων/ δημευέσθων; 

τιμόστων/τιμάσθων. 

f) Tendència dels verbs -άω a fusionar-se amb els acabats en -έω: 

νικέοντοις/νικῶσι; συλέοντες/ <συλάοντες; ἐπιτιμέων 

/ἐπιτιμάων; μοικίον/ μοιχάων. 

g) En alguns dialectes la desinència de l’infinitiu actiu temàtic és –εν: 

ἄγεν/ἄγειν; παρέχεν/παρέχειν; ἀνγράφεν/ἀναγράφειν; fins i 

tot generalitzats en verbs en -έω: ψαφοφορέν/ ψηφοφορεῖν; 

μαρτυρέν/ μαρτυρεῖν. 

 

3.1.1 Els tres doris 

 Divisió tradicional en tres grups en funció del seu allunyament respecte el 

vocalisme jònico-àtic en funció dels resultats dels tres allargaments 

compensatoris del grec: 

o Doris severior (el més allunyat): confusió de les vocals resultants del 1r 

i 2n allargament vocàlic en timbre obert. No es produeix el tercer. 

o Doris media: distinció entre /e:/ i /ε:/ (<ει>, <η>) i /o:/ i  /ɔ:/ (<ου> i <ω>), 

però amb una distribució diferent que en àtic. 

o Doris mitior (el menys): distinció entre /e:/ i /ε:/ (<ει>, <η>) i /o:/ i  /ɔ:/ 

(<ου> i <ω>): mateixes resolucions vocàliques que el jònico-àtic en tots 

tres allargaments. 



 Divisió útil des del punt de vista sincrònic però no diacrònic. Els resultats de 

cada allargament varien en cada varietat. El resultat de la classificació, com 

veurem, és merament orientatiu. 

 Realment, cada dialecte escull si allargar les vocals en timbre obert (η, ω) o 

tancat (ει, ου) una mica arbitràriament. 

1. Pèrdua de la líquida/ nasal en els grups rs, ls, ms, ns, sr, sl, sm, sn, ln, sw i 

allargament de la vocal anterior. En àtic és previ a l’oclusió de la ᾱ (>ῆ). 

2. Pèrdua de la nasal al grup -ns (posición final) i -ns- (posición medial) i 

allargament de la vocal anterior. 

3. Pèrdua de la ϝ en les seqüències rw, lw, nw. 

  ALLARGAMENT COMPENSATORI 

 dialecte 1 realització 2 realització 3 realització 

S
E

V
E

R
IO

R
 Laconi X ἠμί X λύκως - ξένϝος 

Heracleu X ἠμί X λύκως - ξένϝος 

Messeni X ἠμί X λύκως - ξένϝος 

Cretenc X ἠμί - λύκονς X ξῆνος 

Cirenenc X ἠμί - λύκος X ξῆνος 

M
E

D
IA

 Argòlic occidental X ἠμί - λύκονς X ξῆνος 

Dori de l’Egeu Oriental 

(Tera, Rodes) 

X ἠμί X λύκως X ξεῖνος 

M
IT

IO
R

 

Megarès X εἰμί X λύκους - ξένϝος 

Corinti X εἰμί X λύκους - ξένϝος 

Argòlic oriental X εἰμί - λύκονς X ξεῖνος 

Grec del NO  X εἰμί X λύκους - ξένϝος 

 eleu X εἰμί ~ λύκοις - ξένϝος 

E
O

L
I 

Lesbi - ἔμμι - λύκοις - ξέννος 

Beoci X εἰμί X λύκους - ξέννος 

Tessali - ἐμμί - λύκος - ξέννος 

 joni X εἰμί X λύκους X ξεῖνος 

 àtic X εἰμί X λύκους - ξένος 

 Arcado-xipriota X *εἰμί X λύκους X ξίνος 

 Pamfili X *εἰμί X λύκους - *ξίνος 

PROTO-GREC  *ἐσμί  *λύκονς  *ξένϝος 

 

 

 

 

LACONI 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Consonantisme 



Reordenació profunda de les sibilants. 

a) La -[s]- intervocàlica esdevé [h]. Es deixa d’escriure al s III aC. 

a. ἐποίεhε / ἐποίησε; ἐνίκαhε/ ἐνίκησε. γερουχία/γερουσία 

b. μῶἁ>μῶα/μοῦσα; νεικάαρ/νικήσας. Tsaconi [or’ua] <ὁρῶσα. 

b) La –[s] en posició final esdevé [r] al segle II aC. 

a. ἱερεύρ/ἱερεύς; νεικάαντερ/νικήσαντες; βιὡρ/ἴσως. Tsaconi [tu’rali] 

per τους άλλους. 

c) Molt possiblement, aspiració de la [s] davant de consonant oclusiva: 

a. ἄττασι/ἀνάστηθι; αἰκχούνα/αἰσχύνη; ἀκκόρ/ἀσκός (en tsaconi, 

[a’kho]) (Hsch.). Tsaconi [than] > ἐς τάν. 

d) A partir del segle IV aC., [th] (>[ts])> [s]: 

a. ἀνέσηκε/ἀνέθηκε; σιοφόρος/θεοφόρος. 

e) <δδ> = <ζ> àtica. [dd] es dissimila en [nd] en tsaconi. 

a. γυμνάδδομαι/γυμνάζομαι; μυσίδδην/μυθίζειν 

b. *σερίδδω/θερίζω> [se’rindu] en tsaconi. 

 

CRETENC 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Consonantisme 

a) Pèrdua primerenca de l’aspiració inicial. 

b) Desenvolupament propi de la seqüència *ts; *t(h)j; *k(h)j: 

a. ss. VII-VI aC.: <ζ>: ἀνδάζασθαι/ἀναδάσσασθαι, ὄζοι/ὅσοι. 

Ocasionalment, <σ>. 

b. ss. V-IV aC.: <τ(τ)>:  θαλάτται/θαλάττῃ; ὄττα/ὅσσα. 

c. ss. III aC.: <θθ>: θαλάθθας/θαλάττης; ὀθθάκιν/ὁσάκις. 

c) Desenvolupament similar dels equivalents sonors *dj; *gj, *gwj; *j: 

a. ss. VII-VI aC.: <ζ>: Ζενί/Ζηνί (<*Δjηνί), δικάζεν/δικάζειν (<*δικάδj-).  

b. ss. V-IV aC.: <δ(δ)>:  Δῆνα/Ζῆνα; σαλπίνδεν/σαλπίζειν (<σάλπιγξ) 

c. ss. III aC.: <ττ>: Ττῆνα-Τῆνα/Ζῆνα; 

διακομιττόντων/διακομιζόντων. 

d) Tendència a assimilar grups consonàntics: 

a. νυττί/νυκτί; ἐττά/ἐπτά; πράδεθαι/πράττεσθαι; πρατὸδ δόντος/ 

πατρὸς δόντος. 

Altres característiques de “substrat” (l’apropen a l’arcado-xipriota) 

e) Oclusió de [e] a [i] en les preposicions ἐν (ἰν), ἐνς~εἰς (ἰς) 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

a) Els articles del nominatiu plural són οἰ, αἰ i no τοί, ταί 

b) 1a persona del plural activa -μεν (i no -μες) 

CARACTERÍSTIQUES SINTÀCTIQUES I LÈXIQUES 

a) ús del demostratiu ὄνυ per οὗτος. 

b) ús de πορτί (<*προτί) i no ποτί (ποτ, ποί), com el xipriota i a diferència del 

dori. 

GREC DEL NORD-OEST 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Consonantisme 



1. <στ> per <σθ> [sth]? sobretot en les inscripcions més antigues: 

παματοφαγεῖται/-φαγεῖσθαι; μίστωμα/μίσθωμα. 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

1. Tendència del datiu singular temàtic a acabar en -οι 

a. τοῖ Ἀπόλλωνι τοῖ Πυθίοι/ τῷ Ἀπόλλωνι τῷ Πυθίῳ. 

2. Tendència del datiu plural atemàtic a acabar en -οις. 

a. Ἀκαρνάνοις/Ἀκαρνᾶσι; ἱππέοις/ἱππεῦσι; πάντοις/πᾶσι. 

3. El participi mitjà acaba en -είμενος/ήμενος (<εέμενος) en els verbs en -έω: 

a. ἐνκαλειμένοι/ἐγκαλουμένῳ; πωλείμενος; πωλήμενος/ 

πωλούμενος. 

CARACTERÍSTIQUES SINTÀCTIQUES 

1. La preposició ἐν regeix també acusatiu εἴ τίς ἐν Ἀκαρνανίαν ἐμβάλλοι ἐπὶ 

πολέμωι (= llatí siquis in Acarnaniam irrumpet belli causa), com a equivalent a l’ 

εἰς jònico-àtic. De fet, εἰς, ἐς prové d’un PIE *h1en (>ἐν, in) amb un sufix sibilant 

anàleg a ἐκ/ἐξ (cf llatí e/ex; ab, aps).  

 

Particularment trobem al grec de l’Èlide un seguit de característiques prou 

idiosincràtiques que el podien fer titllat de “bàrbar” entre els grecs, atès que té aquestes 

característiques, les a, b.a, c.b del consonantisme cretenc; les a, b del laconi (que 

desenvolupa en altres moments històrics) i les següents: 

 

ELEU 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

1) Sistema vocàlic integrat per sis vocals, ja que distingeix l’/e:/ provinent dels 

allargaments compensatoris (/e:/) i l’/e:/ proto-grega inicial, que es grafia tant 

<α> com <η>, cosa que fa pensar en una realització /ae:/ (cf. anglès bad). 

Consonantisme 

1. La seqüència <-νς> es manté a final de paraula, encara que amb diferents 

resultats (abans del rotacisme): 

a. diftongació a l’acusatiu plural: μναίς/μνᾶς; καθυταίς/καθυτάς 

b. allargament de les vocals:  ἐλευθάρΟς/ἐλευθέρους; ἱαρΟς/ἱερούς. 

c. això provoca una hipercorrecció al datiu plural, que també alterna 

entre el diftong -αις/οις i Ας/Ος: σὺν αὐτΟς/σὺν αὐτοῖς. 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

2. Verbs denominatius en -είω (-αίω després de -ρ-).  

a. φυγαδείοι/φυγαδεύοι; κατιαραίων/καθιερέων; 

πολιτειομένοιρ/πολιτευομένοις 

3. Possiblement, en alguns casos, desinència ∅ per als masculins de la 1a decl. 

a. τελεστά/τελεστής; παλαιστά/παλαιστής. 

CARACTERÍSTIQUES SINTÀCTIQUES 

1. la partícula modal κα té un valor prescriptiu: 

a. συνμαχία κ’ἔα ἐκατὸν ϝέτεα, ἄρχοι δέ κα τοΐ/ συμμαχίαν δεῖν 

εἶναι ἐκατὸν ἔτεα, ἄρξασθω δέ τοΐ: “ha d’existir una aliança durant 

mil anys, que comenci enguany!” 

 


