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Fitxa tècnica 
QÜESTIÓ DE NOMS 

Tot i ser un dels tres dialectes “ètnics” reconeguts pels grecs antics (com a descendents 

d’Èol), el cert és que presenta una gran fragmentació dialectal, de manera que haurem 

d’agrupar les característiques del grup a partir dels dialectes que les comparteixen 

(amb prou feines n’hi ha de generals). A l’antiguitat s’entenia l’eoli com a sinònim de 

lesbi (almenys a nivell literari). 

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

Tessàlia Beòcia, Eòlia (fins a Esmirna: a l’Època Arcaica era una ciutat de parla eòlia). 

 

GÈNESI 

Segurament la llar dels eolis era Tessàlia, on deurien situar-se en època micènica. És 

allí on es va mantenir el dialecte més “pur”, sense tantes influències exteriors. Deurien 

migrar a Eòlia (al nord de l’Àsia Menor), on es va influenciar pel joni i fins i tot va 

retrocedir geogràficament molt aviat, i a Beòcia en època submicènica (“Edat Fosca”; 

després del segle XII aC). 

GÈNERES LITERARIS BASATS EN L’EOLI FIGURES RELLEVANTS 

 Lírica monòdica (Safo, Alceu) (=dialecte lesbi) 

 Poesia coral beòcia (Corinna de Tànagra; algun rastre a Píndar) 

 Influència en la poesia èpica jònia (suposada “fase eòlia d’Homer; escola beòcia 

d’Hesíode) 

CLASSIFICACIÓ DIALECTAL DETALLADA 

a. Tessali (influència del grec del NO) 

                                                           
1 pp. 460-474 

Corinna de Tànagra, poeta coral 

beòcia 

Safo de Lesbos, poeta monòdica 

lèsbia 

Aquil·les, heroi tessali 



i. Dialecte de la regió de Pelasgiotis 

1. Larissa 

2. Crannon 

3. Scotussa 

ii. Dialecte de la regió de Thessaliotis 

1. Cierium 

2. Pharsalus 

iii. Dialecte de la regió de Hestiaeotis 

1. Metropolis 

b. Beoci 

c. Lesbi 

 

E
O

L
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CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

1) Ocasionalment, obertura de la /i/ després de /r/: 

a. τέρτος; τρέττον/ τριτον. 

Consonantisme 

1) Evolució de les labio-velars a labials (i no dentals) davant de /e/; 

/e:/. PIE *penkwe>πέμπε/πέντε; πέσυρα-πέτροτος-

πέτρατος/τέταρτος. Malgrat tot, el pronom indefinit és τίς, 

excepte a la regió de Pelasgiotis (potser ve de <οὔ κις)? 

2) Les sonants sil·làbiques (especialment ṛ) desenvolupen una /o/: 

a. στρόταγος/στρατηγός (<PIE *stṛt-) 

b. δέκοτον/ δεκάτον (<PIE *déḱṃt-, cf. llatí decem) 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

Nominals 

1) Datius atemàtics acabats en -εσσι. 

a. χρημάτεσσι-χρειμάτεσσι/χρήμασι 

b. ἀνδρεσσι/ἀδρᾶσι 

2) Numeral femení analògic: ἴα  per μία. 

Verbals 

1) Participi perfet en -ων, -οντος (el femení varia: ονσα (tessali); 

οισα (lesbi); ωσα (beoci) 

a. κατεληλύθων, -οντος / κατεληλυθός, -ότος. 

b. ϝεϝυκονομειόντων/ᾠκονομηκότων. 

2) Molt possiblement, 1a p plural activa en -μεν: 

a. ἐκρίνναμεν/ ἐκρίναμεν 

b. ἀπέδομεν/ ἀπέδομεν 

ALTRES CARACTERÍSTIQUES 

1) La partícula modal és κε (κεν en lesbi literari; κα a l’Hestiotis i a 

Beòcia) i no ἂν. 

2) Ús del patronímic en lloc del nom del pare (la construcció decau 

a partir del segle III aC): 

a. Μέλανχρος Πιθώνειος/Μελανχρος Πιθωνείου  
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CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

1) Inexistència del primer allargament compensatori (com a 

resultat dóna una geminació de les consonants): 

a.  ἐμμί-ἔμμι/ εἰμί (<*ἐσμι) 

b. ἀμμέ-ἄμμε/ ἡμᾶς (<*ἀσμ-) 

c. μεινός-μῆννος/ μηνός. (<*μενσός) 

2) Oclusions vocàliques a les preposicions: 

a. ὀν-/ἀνά: ὀνεθείκαεν-ὀνέθεκε/ ἀνέθεσαν-ἀνέθηκε 

b. ἀπὺ/ἀπὸ 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

1. Els verbs contractes àtics es conjuguen com a atemàtics: 

a. κάλημι/καλέω 

 

L
E

S
B

I+
 

B
E

O
C

I 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Consonantisme 

1) Doble [-ss] (<σσ>) en el futur i l’aorist de verbs en vocal breu; 

no etimològica. D’entrada aquesta formació és pròpia 

d’arrels acabades en sibilant o dental: 

a. ὀμόσσαντας/ὀμόσαντας 

b. σουνκαλέσσαντες/συνκαλέσαντες 

CARACTERÍSTIQUES SINTÀCTIQUES 

1) πεδὰ per μετὰ. 
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CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

1) αο, αω, solen romandre sense contreure.  

a. τοῦν πολιτάων>τοῦν πολιτᾶν/τῶν πολιτῶν 

(Tessali) 

b. ταμίαο/ταμίου (Beoci) 

2) En alguns indrets, a partir dels segles IV /III aC les seqüències 

εV>ιV o bé εο>ευ (en tessali):  

a. θιός/ θεός; γενιοῦν/γενιῶν; 

Κλευμάχου/Κλεομάχου (tessali). 

b. ϝέτια/ἔτεα; ἰώσας/ἐούσης (beoci). 

Consonantisme 

1) Retenció del grup -τι: 

a. ἴκατι/ϝίκατι /εἴκοσι. 

2) Per influència dels verbs acabats en -νυμαι, 

γίγνομαι>γίνυμαι: 

a. γινύειτει-γιίνυτη/γίγνηται-γίγνεται 

b. γινυμέναν-γίγνουσθη/γιγνομένην-γίγνεσθαι 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 



1) Extensió del sufix atemàtic μεν  als temàtics: 

a. ὐπαρχέμεν-παρεχέμεν/ὑπάρχειν-παρέχειν. 

b. πρασσέμεν-ἀκοντιδδέμεν/πράττειν-ἀκοντίζειν. 

2) Per influència de les desinències plurals de la veu mitjana, 

presència d’una θ en les desinències de 3a persona: 

a. ὑπάρχονθι-διδάξονθι/ ὑπάρχουσιν-διδάξουσιν 

b. ἐγένονθο-ἔνθω/ ἐγένοντο-ἔστων. 

CARACTERÍSTIQUES SINTÀCTIQUES 

1) La preposició ἐν regeix acusatiu. 

a. ἐν στάλλας-ἐν στάλαν/εἰς στήλην. 

 

LESBI 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

1) Accentuació regressiva: 

a. ποταμός/πόταμος; βασίλευς/βασιλεῦς; λεῦκος/λευκός 

2) Fusió entre les vocals fruit de les contraccions amb les vocals llargues 

primàries: 

a. ὀείγην/ἀνοίγειν; κήνω/ἐκείνου; δάμω/δήμου. 

3) Pèrdua de [j] (<ι>) en diftongs decreixents primaris (amb vocal llarga) (ss. V-

IV aC). Després desapareix (s III aC) en diftongs secundaris: 

a. το Νικιαίοι/τῷ Νικιαίῳ; ἐνδεύη/ἐνδέῃ  

b. θέλωσι; τύχωσι/θέλῳσι; τύχῳσι 

4) Vocalisme de ἶρος (<*ish3ros): ἶηρας/ ἱερέας; ἶρα/ἱερά. 

Consonantisme 

1) Els grups <-νσ-> secundaris han evolucionat a -ισ- tant en posició final com 

intervocàlica: 

a. ταὶς ἰερείαις/τὰς ἱερείας; τοὶς στροτάγοις/τοὺν στρατηγοὺς. 

2) Crj> Crr: 

a. Περράμω/Πριάμῳ; περρ’αὐτῶν/περὶ αὐτῶν. 

3) Diferents dígrafs equivalents a <ζ>: <σδ>; <σζ>; <τδ>  i fins i tot <ζ>. El primer 

és propi dels poetes: 

a. προσονυμάσδεσθαι/προσονομάζεσθαι 

b. ἀρμόζοισιν/ἁρμόττουσαν 

c. δικάτδεσθαι/δικάζεσθαι 

4) /dj/> */dz/, almenys διά>ζά. 

5) Com en jònic, assibilació del grup -τι 

6) Com en jònic, psilosi 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

Nominal 

1) Com també ocorre en el tessali de Pelasgiotis, els articles plurals del masculí i 

femení al nominatiu són les formes jònies οἰ, αἰ. 

2) Datiu plural de la 2a i 1a declinació (però no a l’article) en -οισι; -αισι: 

a. τοῖς θέοισι/τοῖς θεοῖς; τοῖς πολίταισι/ τοῖς πολίταις. 

Verbal 



1) Els infinitius dels verbs atemàtics monosil·làbics acaben en μέναι: 

a. ἔμμεναι/εἶναι; δόμεναι/δοῦναι; θέμεναι/θεῖναι 

2) Els infinitius de present dels verbs contractes tenen un final temàtic: 

a. παρκάλην/παρακαλεῖν; ἐπαίνην/ἐπαινεῖν; ἔαν/ἐᾶν. 

3) Per analogia, s’estén a l’infinitiu present dels atemàtics: 

a. ἐκτίθην/ἐκτιθέναι; δίδων/διδόναι 

4) Imperatius acabats en -ντον; -σθων: 

a. φέροντον/φερόντων; ἐπιμέλεσθον/ ἐπιμελέσθων. 

 

TESSALI 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

3) Les vocals llargues medials, sigui quin en sigui l’origen, són tancades: 

a. ὀνέθεικε/ἀνέθηκε; μεί/μή; χούρα/χώρα; τοῦν χρεισίμουν/ τῶν 

χρησίμων. 

4) Apòcope de presposicions molt freqüent. 

5) Caiguda de la /i/ àtona: 

a. Λαρισαίοι>Λασσαίοι; ἀστερᾶς/ἀριστερᾶς. 

6) A partir del segle VaC la /j/ cau en els diftongs llargs: 

a. ἐν ταγᾶ κἒν ἀταγίαι/ ἐν ταγείᾳ καὶ ἐν ἀταγείᾳ. 

Consonantisme 

1) Geminació de les alveolars si precedeixen una iod: 

a. πόλλιος/πόλιος (πόλεως); ἐννιαυτόν/ἐνιαυτόν; ἰδδίαν-

ἰτδίαν/ἰδίαν 

2) Absorció de la iod precedida de /r/, /s/ (en aquests casos es gemina la 

consonant); /tr/, /ks/: 

a. κῦρρον/κύριον; δαμοσσᾶν/δημοσίαν 

b. τρακάδι/τριακάδι; δεξᾶς/δεξιᾶς. 

3) Assimilació en les seqüències -πτ-, -βδ-, -χτ-, -γδ-: 

a. οἰ ττολίαρχοι/ οἱ πτολίαρχοι; ὀττοῦ/ ὀχτώ; τὸν ἔδδομον/τὸν 

ἔβδομον; τοῖ ὀδδόοι/τοῦ ὀγδόου. 

4) *dj, *gj> <δδ>, <ζ>, <ζδ>: 

a. ἐξξανακάδεν/ἐξαναγκάζειν ; δικαζδέτου/δικαζέτω. 

5) El resultat de *t(h)j, *k(h)j; *tw és prou semblant: 

a. πρασσέμεν/πράττειν; hέμισσον/ἥμισυ 

b. però Πετθαλός/Θεσσαλός; πέτταρες/τέτταρες. 

 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

1) Article nominatiu plural (Pelasgiotis): οἰ, αἰ. 

2) -ξ- als futurs i aorists dels verbs en -ζω (-δδω):  

a. ἐργάξατο/εἰργάσατο; ψαφιξαμένας/ψηφισαμένης. 

ALTRES CARACTERÍSTIQUES 

1) ús de μά (relacionat amb l’àtic μέν) per δὲ. 

 



BEOCI 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

1. Com el dori, *prh3tos: πρῶτος/ πρᾶτος; *ish1ros: ἱερος/ ἱαρός 

2. Les vocals fruit del primer i segon allargament compensatori es mesclen amb 

les vocals llargues gregues originals: 

3. Mateixa evolució fonètica que la que tindrà la κοινή. 

Consonantisme 

1) La ϝ medial es manté, i la inicial fins al segle II aC. 

2) L’aspiració (<h>) es manté, almenys fins al 350 aC. 

3) *ts, *t(h)j, *k(h)j, *tw>tt: 

a. ἐπεψαφότταττο/ἐπεψηφίσατο; μέττος/μέσος; θάλαττα; 

πέτταρες/τέτταρες. 

4) *dj, *gj, *gwj, *j> dd: 

a. πεδδύ/πεζοί; τραπέδδας/τραπέζας; δώωνθι/ζῶσι; δυγόν/ζυγόν. 

5) la <ζ> potser representa [zd]: 

a. Θεόζοτος/Θεοδότος (<Θεόσδοτος cf. llatí festa) 

6) Assimilació de ἐξ davant de vocal (>ἐϲ) i de consonant (>ἐσϲ): 

a. ἔσγονοι/ἔκγονοι; ἐς Θεσπίας/ ἐκ Θεσπίας. 

b. ἐσσεῖμεν/ἐξεῖναι; ἐσς Ὀπόεντος/ ἐξ Ὀποῦντας. 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

1. Article nominatiu plural τοί; ταί 

2. Arrel invariable a οὗτος: no alterna amb ταυτ-. 

3. Els adverbis temporals acaben en -κα: πόκα/πότε; τόκα/τότε 

4. Adverbis locals en -ει: αὐτεῖ/ἐνταῦθα. 

5. Nominatius masculins de la 1a declinació acabats en -α: 

a. πυθονίκα/πυθονίκης; Ἀπολλωνίδα/Ἀπολλωνίδης. 

6. Hipocorístics en -ει (<-η), -ιος (<εος), sovint amb una geminació expressiva: 

a. Θάλλει, Θάλλιος/ Θάλης, -ητος. 

7. Els noms acabats en -κλῆς; -κλέους tenen la flexió κλεῖς, -κλεῖος: 

a. Μενεκλεῖς, Μενεκλεῖος / Μενεκλῆς, Μενεκλέους. 

8. La -κ- del perfet no apareix més enllà de l’indicatiu singular: 

a. ἀποδεδόανθι/ἀποδεδώκασι; πεποιόντεσι/πεποιηκόσι; 
ϝεϝυκονομειόντων/ὠκονομηκότων; 
καταβεβλειώσας/καταβεβληκυίας. 

 


