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DE L’INDOEUROPEU AL GREC – DIALECTES – L’ALFABET 

 
 

1. L'INDOEUROPEU 

 

Indoeuropeu és un nom emprat convencionalment per a denominar una llengua 

parlada a finals del Neolític i a 

principis de l'edat del Bronze en 

un lloc no precís entre la mar 

Bàltica, la vall del Danubi i 

Ucraïna. Aquesta llengua també 

ha estat anomenada ària pels 

anglesos i indogermànic pels 

alemanys. L’existència 

d’aquesta llengua és una 

hipòtesi segons la qual la 

majoria de les llengües 

europees i algunes d’Àsia occidental formen una unitat històrica: en algun moment de 

la prehistòria l’indoeuropeu va expandir-se en diverses direccions i, al llarg del segles 

de separació i diversificació, van anar sorgint les llengües actuals, ja força separades i 

incomprensibles entre elles. 

 
Aquesta hipòtesi comença al s.XVIII, 

quan en l’era colonial, durant 

l’ocupació britànica de la Índia, hom 

descobreix el sànscrit, una llengua 

sagrada que mostra curioses i 

sorprenents semblances amb 

llengües europees. Aleshores es 

comencen a fer comparacions 

multilaterals amb moltes altres 

llengües, fins arribar a la idea que 

totes devien tenir un origen comú. 

En aquesta època ja se sabia que les 

llengües canvien, se separen, 

divergeixen…ja havia quedat 

abandonar el mite bíblic de Babel, 

que intentava explicar la diversitat lingüística reflectida en aquest mapa genèric de 

totes les famílies lingüístiques del món.  

 
L’indoeuropeu era inicialment una hipòtesi lingüística, però calia respondre algunes 

preguntes: 

 

 D’on havia sortit la llengua mare? De quin punt geogràfic?  

 En quina època?  

 Com era el poble que la parlava? com era la societat, la religió…?  

 Per què és va produir la migració? 

 On són les restes arqueològiques d’aquest poble? 

 

Encara que no en conservem cap text escrit, s'ha pogut reconstruir la seva 

estructura fònica, gramatical i lèxica d'una manera teòrica, a base de comparar els 

significants de les llengües que tenen un significat semblant. Franz Bopp, fundador 

de la lingüística indoeuropea, publicà el 1816 una obra en la qual demostrà el 

parentiu entre el sistema de conjugació verbal del sànscrit i el del grec, llatí, persa i 

germànic. Poc després es van detectar les afinitats morfosintàctiques i lèxiques 
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entre la majoria de llengües que es parlaven o s'havien parlat a gairebé tota Europa 

i bona part d’Àsia. 

 

El parentiu de les llengües indoeuropees s'estableix mitjançant la comparació 

sistemàtica de fets lingüístics en diverses llengües. Allò que és comú entre aquestes 

llengües és considerat com quelcom heretat que és possible reconstruir mitjançant 

una investigació metòdica. Com exemple observem les paraules següents: llatí fero, 
grec , sànscrit bhárami, gòtic baíra, irlandès antic biru, búlgar antic bero. A 

partir de les coincidències es pot suposar un hipotètic verb indoeuropeu *bhero "jo 

porto" com a origen de tots els verbs anteriors. 

 

Avui tenim una idea ben reconstruïda de l’indoeuropeu, dels sons, de la morfologia i 

la gramàtica, del vocabulari: una llengua amb declinacions, tres gèneres, etc. 

 

Veiem altres exemples: 

El numeral CINC  

 Indi   Iran    Grec     Bàltic   Eslau  Germànic  llatí   Cèltic  

formes modernes  

 pəhá   fonʒ      péde     pîəts   pät'   fimm   cinco   kōig'  

formes antigues:  

 pánča   panča    pénte     penkì   pętĭ   fimf   quīnque   kōg'  

 reconstruccions parcials 

 *panča      *pénkue      *pénk-ī   *penk-tis   *fímfe   *kuenkue   *kuenkue  

Reconstrució final:  

 *pénkue  
 

Imaginem, a un nivell inferior, que la llengua mare de l’occità, català, castellà…, el 

llatí, no hagués deixat textos, i haguéssim de reconstruir la forma original: 

 
Occità Català Castellà Portuguès Italià Romanès Francès 

 cinc cinco cinco cinque cinci cinq 

¿? 

clau clau llave chave chiave cheie clé 

¿? 

nuèit nit noche noite notte noapte nuit 

¿? 

 

Comparem els números: 

 

 

Anglès one two three four five six seven eight nine ten 

Alemany eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn 

Francès un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix 

Italià uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci 

Castellà uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez 

Català u dos tres quatre cinc sis set vuit nou deu 

Romanès un doi trei patru cinci sase sapte opt noua zece 

Llatí unus duo tres quattuor quinque sex septem octo novem decem 

G. antic heis duo treis tettares pente hex hepta octo ennea deka 

Galès un dau tri pedwar pump chwech saith wyth naw deg 

Irlandès oin da tri cethir coic se secht ocht noi deich 

Rús odin dva tri cetire pjath shesth semh vosemh devath desath 

Sànscrit eka dva tri catur panca sas sapta asta nava daca 

Bengalí aek dui tin car pac choy sat at noy dosh 

Hongarès egy ketto három négy öt hat hét nyolc kilenc tiz 
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O termes de parentiu: 

 

D'aquesta manera es pot 

demostrar que la majoria 

de llengües d'Europa, - 

tret del basc, del finès, de 

l’hongarès i de les 

llengües caucàsiques -, i 

les llengües del sud-oest 

d’Àsia i de l'Índia formen 

una gran família 

lingüística, derivades de 

l'indoeuropeu. En aquesta 

família lingüística hom pot distingir els grups següents: 

 

1. L'indoari: el sànscrit, l'hindú, les llengües de l'Índia i la llengua del poble 

gitano. 

2. L'irani: l'avèstic i el persa. 

3. El tocari. 

4. L'hitita. 

5. L' armeni. 

6. L’albanès. 

7. El grec. 

8. L’itàlic: l'osc, l'umbre, el llatí i les llengües romàniques. 

9. L'eslau: el rus, l’ucraïnès, el polonès, el txec, l'eslovac, l’eslovè, el búlgar, el 

serbi i el croata. . 

10. El bàltic: el lituà i el letó. 

11. El germànic: l’islandès, el noruec, el suec, el danses, l’anglès, el 

neerlandès i l'alemany. 

12. El cèltic: l’irlandès, el gaèlic o escocès, el gal·lès i el bretó. 
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2. EL GREC i ELS SEUS DIALECTES 

 

El grec és una llengua indoeuropea 

parlada a l'Hèl·lada, en les costes i en 

les illes de la mar Egea i, antigament, 

en una àrea més extensa que l'actual a 

causa de l'expansió colonitzadora cap a 

l'est i cap a l'oest. 

 

Trobem les primeres manifestacions de 

la llengua grega en tauletes de fang de 

contingut burocràtic, datades entre el 

1400 i el 1150 aC. Aquestes tauletes 

estan escrites en una escriptura 

sil·làbica anomenada 

lineal B, que fou 

desxifrada el 1952 per 

l'arquitecte britànic Michael Ventris. Aquesta mena d'escriptura 

va deixar de ser emprada i fins a l'aparició de l'escriptura 

alfabètica, que degué tenir lloc a finals del segle IX aC., no 

disposem de testimonis escrits de la llengua grega. Del grec 

escrit en escriptura alfabètica tenim documents a partir del segle 

VIII aC. fins al grec modern que es parla actualment. 

 

Les característiques fonètiques i gramaticals del grec alfabètic antic permeten 

distingir quatre grans grups dialectals: 
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1. El jònico-àtic, que en un principi fou la variant dialectal més comuna en la 

literatura. Posteriorment, per la superioritat política, social i cultural d'Atenes, 

s'imposa el dialecte àtic, que esdevingué llengua clàssica per la quantitat i 

qualitat de les obres escrites en aquest dialecte. Aquest és el grec que nosaltres 

estudiem.  

 

2. L’eòlic, emprat per alguns poetes. 

 

3. L’aqueu, grup format per l'arcadi, el xipriota i el pamfili., 

 

4. El grec occidental amb els dialectes nord-occidentals i el dòric. 

 

A l’època alexandrina aparegué la llengua comuna, o koiné, en la qual foren 

escrits els llibres que constitueixen el Nou Testament. 

 

Gràcies a les possibilitats de composició i de derivació, la llengua grega fou un 

instrument eficaç per a expressar els matisos semàntics més subtils i variats en 

molts camps de la cultura i de la ciència. Per això ha influït i continua influint en 

totes les llegues modernes de civilització, tant en el lèxic de la literatura i de les 

arts com en el de la ciència i de la tècnica. 

 

En formar-se l'Imperi d'Orient amb la capital a Constantinoble, la llengua grega 

evoluciona i es desdobla en dues variants, una de culta i una altra de popular. 

Actualment el grec modern es basa sobretot en la variant popular consagrada 

per la literatura. 

 

Activitats 

 

1. Completa l'arbre genealògic de les llengües indoeuropees que hi ha a 

continuació i escriu el nom de les llegues en la branca corresponent: 

 

2.- Completa els noms dels grups lingüístics en el mapa de més avall, que 

representa els moviments migratoris dels pobles indoeuropeus. 
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3.- Observa la distribució dialectal del 

grec antic i identifica cada color amb 

el dialecte corresponent, a partir de la 

informació anterior. (el dialecte eòlic 

comprèn el tessali i beoci a la Grècia 

continental, i l’eoli a Àsia. 

 

  

  

  

  

  

 

 

4. Subratlla, en cada número, el nom de la llengua que per la seva filiació o per la 

seva inexistència, no té res a veure amb les altres: 

 

1. islandès, neerlandès, angles, irlandès  2. basc, gallec, castellà, català 

3. etrusc, osc, llatí, umbre     4. eslovè, eslovac, búlgar, hongarès  

5. polonès, txec, romanes, ucraïnès   6. occità, italià, albanès, francès 

7. suec, anglès, alemany, austríac   8. gaèlic, islandès, bretó, gal·lès 

9. francès, italià, suís, castellà   10. lituà, letó, tocari, finès 

11. hitita, turc, armeni, tocari   12. turc, base, hongarès, romanès 

 

 

3. L'ALFABET GREC 

 

3.1 Nocions sobre la historia de l'alfabet grec 

Els éssers humans han inventat l'escriptura per poder-se comunicar visualment i 

per perpetuar els missatges, a diferencia dels gestos i dels mots parlats, que 

són instantanis. 

 

El tipus d’escriptura més antic és l’ideogràfica, en la qual hi ha un símbol per a 

cada objecte i cada idea, tal com feien els egipcis. Més endavant aquesta 
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escriptura es va anar esquematitzant fins a arribar a l’escriptura sil·làbica, en 

què cada signe gràfic representa una síl·laba. Els fenicis finalment inventaren un 

sistema fonètic senzill, adoptat primer pels grecs, després pels romans, i 

finalment per la resta de pobles europeus 

A Grècia, abans de l’alfabet fonètic, foren emprats diversos sistemes 

d'escriptura, alguns dels quals encara no han pogut ser desxifrats.  

 L’escriptura cretenca ideogràfica o pictogràfica, que podia estar 

escrita de esquerra a dreta, de dreta a esquerra o “boustrofedon”  

 

 

 

 L 

 L’escriptura Lineal A, que no és grec, és un sil·labari, també trobat a 

tauletes de Creta. 

 

 L'escriptura lineal B, emprada durant el segon mil·leni aC., la qual 

consta d'uns noranta signes sil·làbics i d'alguns ideogrames. Aquesta 

escriptura, sil·làbica com el lineal A, sí és grec i fou desxifrada per M. 

Ventris l'any 1952. 

 

b) L'escriptura alfabètica, que en alguns caràcters és distinta en cada polis. 

Nosaltres aprenem l'alfabet àtic que esdevingué oficial a finals del segle V aC. 

Es considera que la primera manifestació de l'escriptura alfabètica és la 

inscripció gravada en un gerro d'estil geomètric de Dípilon del segle VIII aC., 

que es conserva en el Museu Arqueològic Nacional d'Atenes. 

 

Els grecs ja eren conscients de la procedència de l'escriptura alfabètica, tal com 

ens n'informa l'historiador Herodot: 

 

Aquests fenicis, que arribaren amb Cadme, en establir-se al país, introduïren 

a l'Hèl·lada molts coneixements, entre altres el de l' alfabet, ja que, segons 

em sembla, els grecs fins aleshores no en tenien. En un principi foren les 

lletres que feien servir els fenicis; però a mesura que el temps passava 

canviaren no solament el so de les lletres sinó també la forma. 

 

HERÓDOT, Història, 5, 58 

 

De l'alfabet grec deriven tots els altres alfabets que actualment són emprats a 

Europa: l'alfabet llatí i l'alfabet ciríl·lic. L'alfabet llatí procedeix d'un alfabet grec 

occidental. La transmissió de l'alfabet grec al llatí degué tenir lloc a Cumes, prop 

de Nàpols. 

Per això el llatí té la lletra H, que en àtic era una e llarga, i la F, procedent de la 

digamma, que no fou emprada en l'alfabet àtic. L'alfabet ciríl·lic, atribuït a sant 

Ciril, evangelitzador dels eslaus al segle IX, és el que fan servir amb unes 

quantes transformacions els pobles eslaus cristianitzats per l'església ortodoxa. 


