
Els Tarongers- Associació d’Estudiants de Clàssiques 

 

2. El grec meridional 

2.1 Grup dialectal jònico-àtic1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

Àtic: Àtica i les seves colònies (Lemnos, Hel·lespont, Quersonès) 

Joni: Eubea, Cíclades, Jònia (del Sud d’Esmirna al Nord d’Halicarnàs) i les seves 

colònies (Empúries, per exemple) 

GÈNESI 

Tendeix a entendre’s que aquest dialecte és descendent del micènic parlat a l’Àtica i a 

la Jònia, nodrit amb nous contingents migratoris micènics al llarg de l’”Edat fosca”. 

 

GÈNERES LITERARIS BASATS EN EL JÒNICO-ÀTIC 

- FIGURES RELLEVANTS 

 Èpica (heroica /didàctica) (joni): Homer, Empèdocles 

 Iambe (joni): Hipònax, Arquíloc 

 Elegia (àtic /joni): Soló, Arquíloc 

 Filosofia (joni/ àtic): Heràclit, Plató 

 Retòrica (àtic): Isòcrates, Iseu 

 Historiografia (joni, posteriorment àtic): Heròdot, Hipòcrates / Tucídides 

 

PERVIVÈNCIA DEL JÒNICO-ÀTIC 

D’aquest grup dialectal sorgirà la κοινή, la lingua franca de tot el Mediterrani, que 

desplaçarà progressivament tots els dialectes i originarà el grec bizantí. Prendrà 

formes jòniques sobre les àtiques (-σσ- per –ττ), més generals. De tota manera, un cop 

s’hagi estès i hagi esdevingut la varietat dialectal majoritària de la població (fins 

arraconar el joni i l’àtic estrictes), a partir del s. II dC, en el context de la Segona 

Sofística es desenvoluparà l’aticisme, i el coneixement d’aquest dialecte serà requisit 

per a qualsevol persona adequada. Neix així la diglòssia que acompanyarà la llengua 

grega fins avui dia. 

A L’ACTUALITAT 

 Tots els dialectes grecs actuals descendeixen de la κοινή a través grec bizantí, 

encara que amb algunes particularitats que comentarem als següents apartats. 

                                                           
1 Sobretot tret de CHRISTIDIS 2007, pp 410-412. 

Plató: pare de la filosofia 

occidental. Atenès 

Heròdot: pare de la història 

occidental. Joni 



 El grec pòntic (parlat antigament a la Mar Negra) manté el timbre /e/ en 

paraules que tenien /e:/ (<η>) i que haurien d’haver clos en /i/ a la κοινή 

d’època imperial (és així en bizantí i grec modern). Segurament aquest tret és 

reflex del joni dialectal de la zona2: κλέφτες (<κλέπτης);ἔκουσα (<ἤκουσα)3. 

 

CLASSIFICACIÓ DIALECTAL DETALLADA 

 Àtic 

 Joni 

o Euboic 

o Central (Cíclades) 

o Oriental (Jònia) 
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CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

Taules tretes de https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_phonology  

 

Short vowels 

 
Front  

Back  

unrounded round 

Close  /i/ ῐ /y/ ῠ /u/ υ[27] 

Mid  /e/ ε  /o/ ο 

Open  /a/ ᾰ 
 

Long vowels 

 
Front  

Back  

unrounded rounded 

Close  /iː/ ῑ /yː/ ῡ /uː/ ου 

Close-mid /eː/ ει  
/oː/ ω 

Open-mid /ɛː/ η  

Open  /aː/ ᾱ 
 

1) Oclusió d’/a:/ a /ä/, indiferentment del seu origen. Posteriorment es 

clourà a /ε:/, però independentment en cada dialecte :  

a. dori μᾱτηρ, llatí māter; sànscrit mᾱta: μήτηρ. 

b. dori δᾶμος, antic irlandès dam: δῆμος. 

i. Però no va tenir lloc  

1. En els allargaments compensatoris *pǎnsans> 

πᾱσας 

2. En la contracció α+ε: τιμάετε> τιμᾶτε 

2) Palatalització d’/u:/ (>/y:/). 

Diftongs 

3) Pèrdua del segon element dels diftongs Ṽj: τῇ /tε:/ 

a. Excepció: Eubea i les seves colònies (com el grec del NO i el 

beoci) escurça el primer element del diftong i el manté en Vj: 

τεῖ /tej/. 

Consonantisme 

1) Pèrdua primerenca de la ϝ (*/w/ PIE), que comporta una gran 

quantitat d’alteracions, com ara el 3r allargament compensatori joni 

i les metàtesis de quantitat àtiques. 

 

                                                           
2 íbidem, p. 499. 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Pontic_Greek  
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ÀTIC 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

1) Rückverwandlung de l’[ä] a [a]: 

a. –[rä]: ἡμέρα àtic, vs. jònic ἡμέρη, dori ἁμέρα 

i. excepció: en la contracció d’[e]+[a] a l’ac. sg.:  πλήρεα>πλήρη 

ii. aquesta evolució és anterior a la pèrdua de la ϝ en la seqüència [rw]: 

PG *κόρϝα: jònic κούρη / àtic κόρη (>*κόρϝη). 

b. –vocal/semivocal palatal: Ἀστίας, γενεά vs. jònic Ἀστίης, γενεή. 

2) Declinació àtica, sovint fruit d’una metàtesi de quantitat derivada de la pèrdua 

de la ϝ. PG  * λᾱϝός> λᾱός> ληός (jònic)>λεώς (àtic).  

 

Consonantisme 

1) La seqüència panhel·lènica -σσ- és -ττ- (γλῶττα/ γλῶσσα) en àtic i euboic. 

2) La seqüència panhel·lènica -ρσ- és -ρρ- (ἄρρην /χερρόνησος / ἄρσην, 

χερσόνησος) en àtic i euboic. La κοινή triarà les formes jòniques en ambdós 

casos. 

3) A Oropus (Nord d l’Àtica) i a Erètria (Sud d’Eubea) la [s] intervocàlica se 

sonoritza i arriba a rotitzar (després de la 2a meitat del s V Ac): ὅπως ἄν> 

ὄπωρ ἄν. 

4) Νῦ ἐφελκυστικόν en paraules invariables o morfemes finals acabats per una 

vocal palatal breu ἔλεγε/ἔλεγεν. 

 

 

JONI 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

1) 3r allargament compensatori: la caiguda de la ϝ en la seqüència [nw]; [rw] 

allarga la vocal precedent: PG *ξένϝος> ξεῖνος (/àtic ξένος); *κόρϝος>κοῦρος 

(/àtic κόρος). 

2) a Jònia i rarament a Eubea les seqüències en què la primera vocal és una /e/ no 

se solen contraure: ἔτεα; Καλλικράτεος (en àtic ἔτη, Καλλικράτους). 

3) a Jònia (i a les ciutats dòries d’Àsia Menor, de tradició jònica) les seqüències en 

què la segona vocal és una /o/ tendeixen a esdevenir diftongs decreixents amb 

vau: Θευγένης, ἀδικεῦμεν (en àtic Θεογένης, ἀδικοῦμεν <ἀδικεόμεν). 

Consonantisme 

1) psilosi (compartida amb tots els dialectes de l’Àsia Menor): ἰρός, κατόπερ, 

Ταργηλιών, vs àtic ἱερός, καθόπερ, Θαργηλιών. A partir de la segona meitat 

del segle Vè el valor de l’[h] canviarà també a l’Egeu i a l’Àtica. 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

1) Tendència a crear formes analògiques per limitar paradigmes supletius. 

Aquesta característica passarà a la κοινή. Per exemple οἶδα, οἶδας, οἴδαμεν, 

etc, en contra del clàssic οἶσθα, ἴσμεν; τιθῶ, τιθεῖς i no τίθημι, τίθεσι, com si 

fossin verbs contractes.... 



2.3 Grup dialectal arcadi-xipriota4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

Arcàdia (centre del Peloponès) i Xipre 

 

GÈNESI 

Dialecte conegut només per les inscripcions, no apareix com a tal a les fonts clàssiques. 

Generalment és considerat com el més conservador de tots i descendent directe dels 

micènic. Després de la controvertida invasió dòria, els aqueus haurien estat arraconats 

a l’Arcàdia, una zona muntanyosa i pobra, aïllada de la resta del món grec o bé haurien 

migrat o envaït l’illa de Xipre i s’haurien unit al contingent micènic que ja hi habitava 

al IIn mil·lenni aC. 

PERVIVÈNCIA DE L’ARCADI-XIPRIOTA 

Tot i la presència fenícia a Xipre, el xipriota es va escriure en el seu sistema d’escriptura 

propi fins el s I aC, un sil·labari derivat de les escriptures egees del IIn mil·lenni aC 

(Lineal A). Fins la seva extinció es reservava l’alfabet grec per a la κοινή.  

 

A L’ACTUALITAT 

Potser el sufix nasal final del xipriota modern és una supervivència d’un dels trets 

d’aquest dialecte. 

 

 

 

 

                                                           
4 essencialment, extret de Christidis 2007, pp. 415-426 

Inscripció en sil·labari xipriota 

Et in Arcadia ego de Guercino 
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CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

Vocalisme 

1) Oclusió d’/e/> [i] en context nasal: ἐν>ἰν; 

προδεδικασμένας>προδεδικασμίνας.  

2) Oclusió d’/o/> [u] generalment en context nasal, però amb 

excepcions i en general en posició final: ὐνέθε̄κε (<ὀνέθε̄κε, àtic 

ἀνέθηκε); ἄλλυ (ἄλλο). 

 

Consonantisme 

1) Pèrdua tardana de les labiovelars, que evolucionen 

independentment a cada dialecte. 

 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

Nominals 

1) Com a conseqüència de l’oclusió de /o/ a [u], en genitiu singlar 

masculí de la 1a declinació esdevé αυ <-ᾱο. Ἀριστολάυ. 

2) Els noms d’agent de la 3a declinació acabats en –εύς (< *έϝε- en dual 

i plural) esdevenen -ής. El xipriota, però és més conservador i 

s’apropa a l’àtic. El paradigma queda així: 

 

 PG àtic arcadi xipriota 

singular 

Nom *qατιλέυς βασιλεῦς βασιλής βασιλεῦς 

Voc *qατιλεῦ βασιλεῦ   

Ac *qατιλήϝα βασιλέα βασιλήν  

Gen *qατιλήϝος βασιλέως βασιλέος βασιλῆ(ϝ)ος 

Dat *qατιλήϝι βασιλεῖ βασιλῖ βασιλῆϝι 

plural 

Nom *qατιλήϝες βασιλῆς βασιλῆς βασιλῆϝες 

Voc *qατιλήϝες βασιλῆς   

Ac *qατιλήϝας βασιλέας βασιλέας  

Gen *qατιλήϝων βασιλέων βασιλήων/βασιλέων  

Dat *qατιλεῦσι βασιλεῦσι   

     
 

Verbals 

1) L’imperfet de la veu mitjana té com a desinències -τυ/ τοι i ντυ en 

lloc de το, ντο: γένοιτυ vs àtic γένοιτο. 

2) Es manté com a desinència de present de 3a p sg -τοι (per ται): 

ἔ[σ]ετοι; κεῖτοι vs l’àtic ἔσται; κεῖται. 

CARACTERÍSTIQUES SINTÀCTIQUES 

1) ús de la preposició πός  per πρός. 

2) La preposició ἐξ, ἀπὺ (ἀπὸ), ἐκ, ὑπὲρ regeixen datiu. L’ablatiu IE 

és recollit pel datiu i no pel genitiu: δοϝέναι ἐξ το ̄ι ϝοίκο̄ι το̄ι 

βασιλῆϝος (xipriota): δοῦναι ἐξ τοῦ οἶκου τοῦ βασιλέως. Tret 

compartit amb el pamfili. 

3) La conjunció copulativa és  κάς, κά. Rarament s’empra la forma καί. 



ARCADI 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

1) La labiovelar esdevé africada davant de vocal palatal (*/kwe/> /tse/) 

a. Àtic τίς (>PG *qis, cf llatí quis, sànscrit kis, anglès what) = arcadi ϟίς.  

 

XIPRIOTA 

CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

1) Simplificació del diftong αυ en posició final (gen. M. Sg 1a dec: -α; Ἀμενίya 

(>Ἀμενίαο). 

2) La labiovelar esdevé sibilant davant de vocal palatal palatal (*/kwe/> /tse/> /se/) 

a. Àtic τίς (>PG *qis, cf llatí quis, sànscrit kis, anglès what), arcadi ϟίς, 

xipriota σίς (σί βόλε = τί βούλει).  

3) Presència de semivocals (/w/; /j/) antihiàtiques per evitar la seqüència iV, uV: 

b. Τιμοχάριyος; κιyόναυς, εὐϝεργεσίας vs àtic Τιμοχάριος, κιόνας, 

εὐεργεσίας. 

4) Però a partir d’època clàssica, desenvolupament d’una nasal prostètica: τὰ(ν) 

ϝεικόνα τά(ν)δεν, ἐγόν (=τὴν εἰκόνα τήνδε, ἐγὼ). 

 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

1) El genitiu singular de la 2a declinació (m/f) és –ω(ν): Πάφω per Πάφου. (/PIE 

*-osyo>o.o>οῦ). 

2) En els noms propis, el genitiu dels noms atemàtics en –ως és –ωϝος, així com 

els masculins en ᾶς, en ᾶϝος, i els ις, ιϝος. 

3) Desenvolupament d’una declinació de neutres en –αν, anàlegs als de la 2a 

declinació, com a fruit de la presència de la nasal prostètica. Present en xipriota 

medieval i modern. 

a. ὄνομαν per ὄνομα. 

4) Pel mateix motiu que l’anterior, acusatius de la tercera declinació en –αν: 

a. ἰyατῆραν per ἰατῆρα (>ἰατῆρ). 

 

ALTRES 

1) Adjectius patronímics acabats en -ίδας: Διϝισωνίδας, Ἀρϝατίδας. 

 

 

  



2.4 El pamfili5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

Regió de Pamfília, Àsia Menor. 

 

GÈNESI 

Els micènics ja tenien presència a l’Àsia Menor, però molt segurament la presència 

grega es veu ampliada amb l’arribada de nous contingents de població a l’Edat Fosca, 

de divers origen, ja que aquest dialecte comparteix isoglosses amb el dori. Precisament 

“Pamfília” significa “totes les tribus” (παν+φυλή). Malgrat això, presenta una forta 

influència del substrat, cosa que fa que ens haguem de plantejar quina era la 

composició ètnica de la població.  

 

PERVIVÈNCIA DEL PAMFILI 

El seu relatiu aïllament i la proximitat amb Xipre van allargar la vida al dialecte: la 

κοινή a penes hi va penetrar, al llarg del Ir mil·lenni aC. Cal pensar també que, com a 

Xipre, la societat micènica no va patir una sotragada tan forta com a la Grècia 

continental i egea, de manera que hi ha més continuïtat cultural. Els contactes 

comercials amb Xipre van continuar fins els anys 1920 i l’intercanvi de població entre 

Grècia i Turquia. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 pp. 427-432 



CARACTERÍSTIQUES FONÈTIQUES 

1) L’oclusió d’/e/ a [i] pròpia de l’arcadi-xipriota s’estén també en posició 

prevocàlica, sovint seguida per una semivocal antihiàtica: ἀδριιῶνα vs jònic 

ἀνδρεῶνα 

i. però Μιάλιτυς (<Μεγάλητος). 

2) Manteniment de l’antiga /u/ grega, fins i tot en època hel·lenística: 

a. <γουνά>: <γυνά>: /gu’na:/ vs dòric /gy’na:/. 

b. <Εὐτούχου> vs àtic  <Eὐτύχου>. 

3) Comparteix amb l’arcadi-xipriota el punts 2.3.2 i els  c), d) del xipriota 

4) S’omet la nasal a l’interior d’una paraula davant d’una oclusiva: ἀτρώποισι; 

πέδε; ἀδριιώνα, σὺ Διϝία; ἰ πόλιι: en jònic ἀνθρώποισι, πέντε, ἀνδρεώνα, 

σὺν Διί, ἐν πόλει. 

5) Sonorització de l’oclusiva precedida per nasal: àtic πέντε, ἄρχοντες: πέδε, 

ἄρχοδες. 

6) /g/ esdevé fricativa ([γ]) en posició intervocàlica i posteriorment cau en 

contacte amb vocals palatals: Μιάλης, Μιάλιτους per Μεγάλης, 

Μεγάλητος. 

7) L’assibilació de la desinència τι només és present en noms propis 

(Φορδισία/Ἀφροδισία). És un tret que l’apropa al dori 

a. 3a p p: ἐξάγοδι/ἐξάγωσιν (-ντι [nd]) 

b. numeral: φίκατι-ϝ ίκατι/εἴκοσι 

 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 

1) La declinació dels temes en ι és la següent: 

 

cas singular plural 

nominatiu πόλις-πόλεις  

acusatiu πόλι(ν) πόλιας 

genitiu πόλιιος, πόλεις, πόλις  

datiu πόλιι  

 

2) Com en xipriota, argòlic i arcadi, ús del sufix -τηρ agent per a noms d’ofici 

(àtic -τής). 

3) Com l’eoli, datius plurals, respectivament, en -αισι, οισι, εσσι 

a. ἀτρόποισι/ἀνθρώποις; δικαστέρεσσι (δικαστής) 

4) Com en dori, conjunció temporal hόκα /ὅτε. 

CARACTERÍSTIQUES SINTÀCTIQUES 

1) No s’usa πρός sinó περτί: περέδωκε: προσέδωκε en àtic. 

 

 

 

 

 


