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Els dialectes grecs1 
1. Classificació(ns)2 

1.1 Dialectes grecs del IIn mil·lenni aC: 

 † Micènic (1600-1100 aC aprox.) 

o micènic “estàndard” 

o micènic “especial”: més proper al grec del Ir mil·lenni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Micènic estàndard Micènic especial 

datiu singular -ι; πόλι -ει; πόλει 

sufix inanimat IE *-mṇ 

(llatí –men,sànscrit -man) 

-μο; σπέρμο -μα; σπέρμα 

 

 Amb la poca evidència que es té és impossible conèixer la configuració dialectal 

del grec del IIn mil·lenni. 

 És arriscat traslladar la distribució del Ir mil·lenni al passat. 

 No podem saber del cert quina relació té el grec micènic (o els micènics) amb els 

dialectes posteriors.  

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_dialects per les imatges i taules; en general la información 

s’ha tret de A History of Ancient Greek d’A.-F.CHRISTIDIS (ed.), Cambridge University Press, 2007, pàgines 387-

474. Recomanem també el clàssic llibre de C.D. Buck The Greek Dialects, Bristol Classical Press, 1998 (reimpr.), 

i la lectura dels clàssics La formation des noms en grec ancien, de Pierre CHANTRAINE, Paris, Klinsckiek, 1979 i 

la Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, de Michel LEJEUNE, Paris, Klincksieck, 1987. 
2 CHRISTIDIS (2007), pp. 387-394, especialment 392 i ss. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_dialects
http://cataleg.ub.edu/record=b1815796~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2132696~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2200105~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1251828~S1*cat


1.2 Dialectes grecs de la primera meitat del Ir mil·lenni aC (ss VIII-IV aC) 

 Grec meridional 

o jònico-àtic 

o arcado-xipriota  

(+ pamfili) 

 

 Grec septentrional 

o oriental (=eoli) 

o occidental (=dori~ 

grec del NO) 

o macedoni ? 

 

Traiem aquesta classificació de CHRISTIDIS 2007 (redactat per M. KARALI) pp. 390-394 i 

la completem amb els detalls de la de BUCK 1955 (vide infra) perquè 

 És funcional per il·lustrar les isoglosses compartides entre el jònico-àtic i l’arcado-

xipriota.  

 És encara més útil perquè el pamfili té moltes característiques compartides amb 

el darrer grup però se n’aparta sovint i s’acosta al grec septentrional.  

 →Així podem il·lustrar la imperfecció de qualsevol sistema organitzatiu i, altre 

cop, les dificultats que presenta la dialectologia grega.  

→Pel que fa al dori, s’oposa a aquest grup meridional.  

→L’eoli es troba a cavall de tots dos, ja que cadascun dels dialectes que el conforma 

s’acosta a les parles veïnes d’altres branques (el lesbi al joni i el beoci i tessali al dori i al 

grec del NO).  

*** 

L’estudi de la variació lingüística a l’antiguitat és una quimera perquè simplifica en un 

arbre horitzontal una realitat molt més complexa. Les isoglosses que travessen els 

dialectes poden dur-los a ser agrupats o dividits en milers de possibilitats diferents, 

problema que s’agreuja per l’escassa documentació que l’època ens pot llegar: encara 

que recuperéssim totes les pedres, ens mancarien enregistraments sonors. Tenim, d’un 



prat ple de plantes dansant al ritme del vent i d’animals corrent rabents, una foto en 

blanc i negre de les mates més altes i en què es veu alguna bèstia a la llunyania.  

Conscients, doncs, de les limitacions del nostre ofici, adoptem una classificació 

de compromís que resumeix les tesis del manual citat i anotem que actualment tothom 

coincideix en el fet que el grec té quatre grans grups, encara que ningú no sap de manera 

clara com s’hi interrelacionen. De tota manera, però, com que el manual és una obra 

col·lectiva, cada capítol està redactat per un investigador diferent, cosa que pot generar 

algunes incongruències. A guisa de resum, els grups dialectals (i els redactors 

corresponents a CHRISTIDIS 2007) són:  

 grec occidental (dori; grec del NO): J.MÉNDEZ DOSUNA 

 eoli: J.MÉNDEZ DOSUNA 

 jònico-àtic: A. PANAYOTOU3 

 arcado-xipriota: A. PANAYOTOU 

 →Per convenció s’accentuen les formes dialectals epigràfiques seguint les 

normatives de l’àtic, encara que no és forçós en absolut que aquest fos el cas en la realitat 

(cf. català central digue-m’ho vs mallorquí digue-m’ho).  

La classificació extensiva que en fa el llibre (p 393) es pot resumir en aquest 

quadre extret de la viquipèdia anglesa (vegeu nota 2): 

Northwestern, 

Southeastern 

Ernst Risch, Museum Helveticum (1955): 

 Northern Greek 

 Doric/North-Western Greek 

 Aeolic 

 Pamphylian? 

 Southern Greek 

 Ionic-Arcadian-Cypriot-Mycenaean 

Alfred Heubeck: 

 Northwestern group 

 Doric/NW Greek 

 Aeolic? 

 Southeastern group 

 Ionic-Attic 

 Arcadocypriot 

Western, 

Central, 

Eastern 

A. Thumb, E. Kieckers, Handbuch der griechischen 

Dialekte (1932): 

 Western Greek 

 Doric dialects 

 dialect of Achaia 

 dialect of Elis 

 North-Western Greek 

 Central Greek 

 Aeolic 

 Boiotic 

 Thessalic 

 Lesbian 

 Arcadocyprian 

 Eastern Greek 

 Ionic 

 Attic 

 Pamphylian 

W. Porzig, Die Gliederung des indogermanischen 

Sprachgebiets (1954): 

 Western Greek 

 North-Western Greek 

 Doric 

 Aeolic 

 Eastern Greek 

 Ionic-Attic 

 Arcadocyprian 

East Greek 

West Greek 

C.D. Buck, The Greek Dialects (1955): 

 East Greek 

 The Attic-Ionic Group 

 Attic 

 

 West Greek 

 The North-West Greek Group 

                                                           
3 també és autor del capítol sobre el pamfili (III.5) i del macedoni (III.6). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Doric_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeolic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Pamphylian_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Arcadocypriot
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Doric_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/North-Western_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeolic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Attic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Arcadocypriot
https://en.wikipedia.org/wiki/Doric_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Achaea
https://en.wikipedia.org/wiki/Elis
https://en.wikipedia.org/wiki/North-Western_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeolic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia
https://en.wikipedia.org/wiki/Thessaly
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesbos
https://en.wikipedia.org/wiki/Arcadocypriot
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Attic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Pamphylian_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/North-Western_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Doric_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeolic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Attic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Arcadocypriot
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Darling_Buck
https://en.wikipedia.org/wiki/Attic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/North-Western_Greek


 Ionic 

 East Ionic 

 Central Ionic 

 West Ionic or Euboean 

 The Arcado-Cyprian Group 

 Arcadian 

 Cyprian 

 Pamphylian 

 The Aeolic Group 

 Lesbian 

 Thessalian 

 Boeotian 

 

 Phocian (including Delphian) 

 Locrian 

 Elean 

 The Northwest Greek koine 

 The Doric Group 

 Laconian and Heraclean 

 Messenian 

 Megarian 

 Corinthian 

 Argolic 

 Rhodian 

 Coan 

 Theran and Cyrenaean 

 Cretan 

 Sicilian Doric 

 

1.3 Grec meridional vs. grec septentrional 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Tractament de la desinència -τι (PIE; micènic estàndard) 

on sànscrit  

llatí 

GREC MERIDIONAL GREC 

SEPTENTRIONAL 

→Assibilació →Manteniment 

3a p sg del 

p i atemàtic 

sáḥ dadāti 

ille dat 

[αὐτὸς] δίδωσι  

(àtic) 

[αὐτὸς] δίδωτι  

(dori) 

3a p pl del 

pr i temàtic 

narāḥ lunānti 

vires luunt 

[οἱ ἄνδρες] λύουσι(ν) 

(àtic) 

[τοὶ ἄνδρες] λύoντι 

(dori) 

numerals viṃśati 

viginti 

εἴκοσι  

(àtic)  

ϝίκατι  

(dori) 

substantius - 

violentia 

γερουσία  

(àtic) 

γεροτία  

(dori laconi) 

p p 2p sg tvam 

tu 

σύ 

(àtic) 

τύ 

(dori) 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

Desinència de l’infinitiu atemàtic 

 sànscrit /llatí GREC MERIDIONAL GREC 

SEPTENTRIONAL 

aorist - 

- 

δοῦναι (àtic) 

δοϝέναι (xipriota) 

ἀποδόμεν (dori 

,tessali, beoci) 

CARACTERÍSTIQUES SINTÀCTIQUES 

Conjunció condicional 

 si 

yada 

εἰ  

(àtic) 

αἰ  

(dori) 

Partícula modal 

 (an) 

? 

ἄν  

(àtic) 

κα  

(dori, tessali) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arcadocypriot
https://en.wikipedia.org/wiki/Pamphylian_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeolic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesbian_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Boiotic_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Doric_Greek

