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5- LA LLENGUA GREGA 
 
Quines paraules “et sonen” (X)? – Quines paraules pots definir (+)? – De quines paraules pots donar 
l’etimologia? 

 
-acrofòbia 
-agorafòbia 
-anarquia 
-anglofòbia 
-antropofàgia 
-antropoide 
-antropologia 
-antropopitec 
-arqueologia 
-aristocràcia 
-autocràcia 
-autonomia 
-bigàmia 
-cleptomania 
-criptografia 
-cronologia 
-democràcia 
-demografia 
-dipsomania 

-etnografia 
-etnologia 
-filantropia 
-filantrop 
-gerontocràcia 
-geografia 
-ginecocràcia 
-hidrofòbia 
-historiografia 
-iconolatria 
-megalomania 
-metròpoli 
-mitomania 
-monarquia 
-monogàmia 
-monòlit 
-necrolatria 
-necromància 
-neolític 

-oligarquia 
-paleografia 
-paleontologia 
-paleozoic 
-poligàmia 
-política 
-pornografia 
-quiromància 
-sinarquia 
-sisme 
-sismografia 
-sismologia 
-sismòmetre 
-telegrafia 
-telescopi 
-termòmetre 
-toxicomania 
-xenofòbia 
-zoolatria 

 

LES LLENGÜES EUROPEES ACTUALS I EL SEU ORIGEN 

Al continent europeu es parlen actualment més de trenta llengües, entre d’altres: albanès, alemany, anglès, 

català`, danès, francès, rus, ucraïnès... 

Aquestes llengües són diferents entre sí, però no ho són en la mateixa mesura, 

perquè corresponen a famílies lingüístiques diferents: germànica, cèltica, itàlica 

(llatí), baltoeslava, grega i albanesa. A partir de la comparació entre aquestes 

llengües, els lingüistes van concloure que provenen d’una hipotètica branca 

comuna, de la qual no resten testimonis escrits, que van anomenar 

indoeuropeu.  

L’indoeuropeu és una llengua o conjunt de dialectes afins 

que es parlaven cap al mil·lenni V a C a les estepes 

euroasiàtiques. A partir d’aquesta època els pobles que 

parlaven aquesta antiga llengua va emigrar per Europa i Àsia 

i van donar lloc a diverses famílies lingüístiques, que 

progressivament es van diversificar, i amb el pas del temps 

van esdevenir les llengües europees actuals 

També hi ha un petit nombre de llengües no indoeuropees, 

com el basc, finès o l’hongarès. 

Els sistemes d’escriptura 

 Els signes i la direcció de l’escriptura: la direcció de l’escriptura no és sempre d’esquerra a dreta, com 

estem acostumats. Hi altres direccions: de dreta a esquerra (àrab), descendent (xinès), “bustrofedon” 

(grec antic). 

 escriptura pictogràfica o ideogràfica  

 escriptura sil·làbica (grec micènic) 

 escriptura fonètica / alfabètica (grec, llatí...) 
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ACTIVITATS: 

 Escriu un exemple de llengua i país en què es parla per a cada una de les famílies indoeuropees: 

 

Família germànica itàlica Balto-eslava cèltica grega albanesa No indoeuropea 

Llengua        

País        

 

L’ALFABET GREC 
 

L’alfabet grec, d’origen fenici o semita, té les següents 24 lletres: 
 

LLETRES NOM Transcripció 
en llatí 

So, 
pronunciació Majúsc. Minúsc. Grec Català 

   alfa a 

   beta b 

   gamma g (ga, gue, gui, go, gu) 

   delta g 

   épsilon ĕ (e breu) e 

   dzeta z ds 

   eta ē (e llarga) e 

   theta th 
za, ce, 
ci,zo,zu 

   iota i 

   kappa c, k 

   lambda l 

   mi m 

   ni n 

   xi x x, ks 

   ómicron ŏ (o breu) o 

   pi p 

   rho r 

 *  sigma s 

   tau t 

   ýpsilon y 
u francesa 
ü alemanya  

   fi ph f 

   ji ch j (castellà) 

   psi ps 

   omega ō (o llarga) o 

 
* Sigma: hi ha dues formes: s’escriu a començament o al mig de paraula;  només al final 

(
 

ACTIVITATS 
1.- Escriu el teu nom i cognoms en grec: 
2.- Copia les següents paraules en majúscula i minúscula 
3.- Llegeix en veu alta 
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4.- Intenta deduir el significat per intuïció o pensant en possibles derivats 


 Majúscula Minúscula Lectura, significat i derivats 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  


  


  


  

   

 
ACTIVITATS: lectures en veu alta. A més de llegir, farem la traducció del text i comentarem els noms dels déus 
que apareixen. Intentarem en tot moment reconèixer el significat de les paraules. 

Apol·lodor 

(1,2,1,1) ἐπειδὴ δὲ Ζεὺς ἐγενήθη τέλειος, λαμβάνει Μῆτιν τὴν Ὠκεανοῦ συνεργόν, ἣ δίδωσι Κρόνῳ 

καταπιεῖν φάρμακον, ὑφ' οὗ ἐκεῖνος ἀναγκασθεὶς πρῶτον μὲν ἐξεμεῖ τὸν λίθον, ἔπειτα τοὺς παῖδας, 

οὓς κατέπιε· μεθ' ὧν Ζεὺς τὸν πρὸς Κρόνον καὶ Τιτᾶνας ἐξήνεγκε πόλεμον. (1,2,1,2) μαχομένων δὲ 

αὐτῶν ἐνιαυτοὺς δέκα ἡ Γῆ τῷ Διὶ ἔχρησε τὴν νίκην, τοὺς καταταρταρωθέντας ἂν ἔχῃ συμμάχους· ὁ 

δὲ τὴν φρουροῦσαν αὐτῶν τὰ δεσμὰ Κάμπην ἀποκτείνας ἔλυσε. (1,2,1,3) καὶ Κύκλωπες τότε Διὶ μὲν 

διδόασι βροντὴν καὶ ἀστραπὴν καὶ κεραυνόν, Πλούτωνι δὲ κυνέην, Ποσειδῶνι δὲ τρίαιναν· (1,2,1,4)  

 

ISOP, Faules. (buscarem altres faules conegudes d’Isop) 

(60,1) γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε. διὰ δὲ τὸν κόπον τῆς ὁδοῦ 

ἀποθέμενος τὸ φορτίον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο. τοῦ δὲ Θανάτου φανέντος καὶ πυθομένου, δι' 

ἣν αἰτίαν αὐτὸν ἐπεκαλεῖτο, ἔφη· "ἵνα τὸ φορτίον ἄρῃς."  

ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ, κἂν δυστυχῇ λίαν. 
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Homer,  Ilíada 1, 1- 34 (comentarem la poesia èpica, Homer, la Ilíada, la guerra de Troia...) 

 

1.- Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληιάδεω Ἀχιλῆος  

οὐλομένην, ἣ μυρί' Ἀχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε,  

πολλὰς δ' ἰφθίμους ψυχὰς Ἄιδι προίαψεν  

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν  

οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή,  

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε  

Ἀτρείδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.  

 
ETAPES DE LA LLENGUA GREGA 

El grec és una llengua indoeuropea, que es parlava a la península grega i a les colònies, com Empúries. Hi havia 

varietats dialectals: 

 jònic-àtic. En aquest dialecte grec, propi d’Atenes, ens ha arribat la major part de la literatura grega, i 

és la variant que s’acabà imposant sobre les altres. 

 eòlic 

 dòric i grec del nord-est 

 arcadi-xipriota 

 

Amb Alexandre el Gran, al s IV aC i següents, i l’expansió territorial del grec per Àsia i Egipte, es va imposar una 
llengua comuna “koiné”, basada en l’àtic. 
Aquesta llengua “koiné” va evoluciona fins a convertir-se en l’actual grec modern. 
 

INTRODUCCIÓ ALS ÈTIMS 

L’etimologia estudia l’origen i el significat de les paraules. Moltes paraules gregues van passar a les llengües 
actuals, especialment com a llenguatge científic i tècnic. 
Veurem com podem entendre molts tecnicismes a partir d’una llista d’ètims grecs, i deduir el significat d’altres. 
 

Ètim Transcripció Significat Hel·lenismes (escriviu altres) 

 a (an) no, sense  

 auto- mateix autòpsia 

 bio- vida microbiologia 

 cardi- cor cardiologia 

 cefal(e) cap encefalitis 

 derma(t) pell dermatologia 

 endo dins endoscopi 

 filo- amic, amor filosofia 

 fobia- por fotofòbia 

 fono- so, veu fonendoscopi 

 ger- vell geriatria 

 ginec- dona ginecologia 

 graf- escriure encefalograma 

 hema(t) sang hematologia 

 iatria medicina psiquiatria 
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 laring gola otorinolaringologia 

 log- estudi ginecologia 

 metro mesura termòmetre 

 micro- petit microscopi 

 necro mort necròfag 

 neur- nervi neuropatia 

 odont- dent odontologia 

 oftalm ull oftalmologia 

 onco tumor oncologia 

 ops vista necròpsia 

 oto oïda otitis 

 pat patiment patologia 

 ped- nen pediatria 

 podo peu podologia 

 psiqu ànima psicologia 

 rino nas rinàlgia 

 scop observar periscopi 

 sin unió, amb sinopsis 

 tele lluny telescopi 

 termo calent hipotèrmia 

 traumat ferida traumatologia 

 

ALFA PRIVATIVA:   quan “a-“ vol dir “no” 
 

Intenta esbrinar quines paraules gregues i llatines de la columna esquerra han donat lloc, un cop afegit el prefix 
negatiu a-, a les següents paraules : 
 

afonia – asfalt – Atanasi – anodí – anècdota - anhdrid – asfíxia – Ambròs – aspirina – anèmia – abisme – 

amnistia – analgèsic – anestèsia – asil – àtom – atròfia – amazona 

 

Paraula  grega Significat  

 Fons  

 Record  

 Dolor  

 Publicació  

 Sang  

 Aigua  

 Sensació  

 Dolor  

 Veu, so  
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 Palpitar  

 Saquejar  

 Relliscar  

spirea Ulmària (planta)  

 Tall, divisió  

 Nodrir  

 Mortal  

 Mort  

 Pit  

 

Activitats sobre etimologia: 

1. paleografia – demografia – etnografia – criptografia – pornografia – historiografia 

 

a.- ¿Quin és l’element comú?    b.- ¿Què significa?  

c.- Busca altres paraules amb –grafia / grafo-  

 

2. megalomania – mitomania – toxicomania – quiromància – melomania - cocainomania 

 

a.- ¿Quin és l’element comú?    b.- ¿Què significa?  

c.- Busca altres paraules amb  -mania /-mància  

 

3. antropofàgia – antropologia – misantrop – filantrop – antropoide – antropopitec 

 

a.- ¿Quin és l’element comú?    b.- ¿Què significa?  

 

c.- Relaciona cada paraula amb la seva definició 

 

  1-antropoide   a- odi a la humanitat 

  2-misantropia   b- nom de persona 

  3-antropopitec   c- aspecte humà 

  4-antropòfag   d- persona que ama la humanitat 

  5-antropòleg   e- forma de persona 

  6-filantrop   f- home -mono 

  7-antropomorf   g- estudia l’home 

  8-antropònim   h- caníbal 

 

4.-  Sabent que “fòbia”  significa “por, temor”, dedueix els tecnicismes  que significaran: 

 

 -por als llocs alts: 

 - por als llocs tancats 

 - por a parlar en públic 

 - por a l’ aigua 

 - por als estrangers 

 - por a tenir por 

 - por als objectes calents o tebis 

Aquesta paraula ens pot servir com a o exemple de formació de tecnicismes que tenen en comú la idea 

de “temor, por a ….”. Intenta deduir el significat d’alguna de les següents paraules: 
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antofòbia 

aurofòbia 

bibliofòbia  

coprofòbia 

cromofòbia 

dendrofòbia 

eleuterofòbia 

emetofòbia 

entomofòbia 

ergofòbia 

erotofòbia 

gerontofòbia 

gimnofòbia 

ginecofòbia 

heliofòbia 

helmintofòbia 

hemofòbia 

herpetofòbia 

homofòbia 

hoplofòbia 

higrofòbia 

hipnofòbia 

iatrofòbia  

ictiofòbia 

keraunofòbia 

leucofòbia 

megalofòbia 

melissofòbia 

melanofòbia 

melofòbia 

 

 

5.- Relaciona les següents formes de matrimoni amb la seva definició: 

 

 - bigàmia   .- amb una sola persona 

 - endogàmia   .- amb dos persones 

 - exogàmia    .- amb més de dos persones 

 - poliandria   .- amb persones del mateix clan o família 

 - monogàmia   .- amb persones alienes al clan o família 

 - poligàmia   .- amb més d’un home 

 

6.- Completa les següents definicions a partir del significat dels seus components: 

 

- arqueologia: ( arque- arqueo- arzo-: origen, antic / -logia: estudi) 

- paleontologia: (paleo: antic / -onto: ser, ésser  viu) 

- etnologia: (-etno: raça) 

- paleozoic:  (zoo: animal / -ic: relatiu a, relacionat amb...) 

- paleolític: (-lito: pedra) 

- neolític: (-neo: nou) 

- monòlit: (-mono: un sol) 

- autonomia: (-auto:  un mateix / -nomo: llei, legislació) 

- necrolatria: (-necro: cadàver, mort / -latria: adoració, veneració) 

- zoolatria: 

- iconolatria: (-icono: imatge, figura) 

- metròpoli (-metro: mare) 

  

7.- Política és una paraula derivada del grec polis. Al llarg de la història hi ha hagut diverses formes de 

governar , i sovint  trobem dues paraules gregues:  κράτος (-cràcia)   i  ἀρχή  (-arquia).  

 

Tipus de govern Qui governa? Tipus de govern Qui governa? 

Aristocràcia  teocràcia  

 El poble  Poques persones 

 Els rics ginecocràcia  

tecnocràcia   Els vells 

 La classe mitjana  No hi ha govern 

burocràcia   Una sola persona 

 Domini marítim acràcia  

 

 

8.- A  qui s’atribueix l’adjectiu: “pantocràtor”, i per què? 



5-La llengua grega 
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9.- On es conserven les pintures ?  i les escultures?    i els llibres?  

El sufix –teca (θήκη) significa “lloc on es col·loca alguna cosa”. Busca altres paraules amb aquest sufix: 

 

 

 

10.- Són freqüents les figures mitològiques com a motius decoratius: recordem les més habituals procedents 

de la mitologia grega: 

 

 1- amazona    - ésser amb un sol ull al front 

 2- harpia    - dona caçadora 

 3- nike     - ocell amb cap de dona i urpes terribles 

 4- centaure    - cos de lleó i tors de dona 

 5- cariàtide    - cap i tors de dona i cos d’au (o peix) 

 6- ciclop     - meitat home, meitat cavall 

 7- esfinx     - escut rodó amb el cap de gorgona 

 8- quimera    - serp de set (o nou caps) 

 9- hidra     - escultura femenina que serveix com a columna 

 10- sirena    - home amb potes de cabra i cua de cavall 

 11- sàtir     - cos de lleó amb parts de cabra i de serp 

 12- atlant    - victòria alada 

 13- ègida    - escultura masculina que fa de columna 

 

 

11.- La psicologia, del grec ψυχή psyché, “ànima”, i logos, “estudi”, és la ciència que estudia els fets anímics de 

l’ànima i la ment. Veurem ara algunes paraules relacionades amb l’activitat psíquica: 

 

- psicoanàlisi: el creador és Sigmund Freud, i en aquest sistema d’exploració i interpretació de les parts 
inconscients de la personalitat humana, tenen gran importància el simbolisme oníric i els records i vivències 
de la primera infància. 

- Psicosi 

- Psicosomàtic 

- Psicoteràpia 

- Amnèsia 

- Hipnosi 

- Complex d’Èdip 

- Complex d’Electra 

- Narcisisme 

- Esquizofrènia 

- Ètica / Moral 



5-La llengua grega 
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MEDICINA I SALUT 
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Completa aquesta taula  

 
Grec Llatí Català-castellà i derivats 

 Caput-itis  

 Oculus-i  

 Nasus-i  

 Bucca-ae 
Os, oris 

 

 Dens, dentis  


 Lingua-ae  

 Auris-is 
Auricula-ae 

 

 Manus-us  

 Digitus-i  

 Pes, pedis  

 Cor, cordis  

 Pulmo-onis  

 Iecur-oris  

Altres parts dels cos humà 

 Cutis-is  

 Musculus-i  

 Nervus-i  

 Sanguis-inis  

 Vena-ae  

 Culus-i  

 Renes-um  

 supercilium  

 palpebra  

 intestina  
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Completa els ètims de les paraules següents: 

 

Oculista  Oftalmòleg  

Dentista  Odontòleg  

Suprarenal  Nefrític  

Digital  Dactilar  

Auriculars  Otitis  

Nasal  Rinitis  

Pedicura  Podòleg  

Pulmonia  pneumònia  

Oral  Estomatòleg  

Lingüística  Políglota  

Manual  Quiròfan  

Capital  Cefalea  

Muscular  Mioma  

Cordial  Cardiologia  

Sanguinari  Hemorràgia  

Nerviós  Neurona  

Cutani  Epidermis  

 

 
Col·loca la paraula corresponent al costat de la seva definició: 

 
MÀ:  manufactura, manual, manuscrit, quirúrgic, cirurgia, quiromància 

 
 - acció de fer a mà o mitjançant maquinària 

 - endevinació per l’observació de les línies de la mà 

 - escrit amb la mà 

 - medicina que pretén guarir malalties operant amb la mà 

 - relatiu a la cirurgia 

 - fet a mà 

DIT: dígit, digitació, digitígrad, dactiloscòpia, dactilografia, dàctil 

 - manera de moure els dits per a fer funcionar una  

 - peu mètric de la poesia grega i llatina; propi dels dits 

 - que camina posant solament els dits a terra 

 - tècnica d’escriure a màquina 

 - nombres que es representen amb una sola xifra 

 - identificació per comparació de les impressions digitals 



5-La llengua grega 

 

12 

 

LLENGUA: lingüiforme, lingüística, glossari, glossitis, glotó, lingual 

 - ciència del llenguatge 

 - diccionari parcial d’un autor, d’una obra, d’un text..... 

 - relatiu a la llengua 

 - que menja molt, amb avidesa 

 - amb forma de llengua 

 - inflamació de la llengua 

 

Relaciona les tres columnes següents:  

epidèrmic   Malaltia cutània   Membrana exterior de la pell 

dermopatia   Cutani   Malaltia de la pell 

epidermis   Subcutani   Relatiu a la pell 

hipodèrmic  cutícula   Sota la pell 

 

 Sabent que λγος vol dir “dolor”, i el sufix –itis en medicina indica “inflamació”, quina part del 

cos es veu afectada en les següents dolences? 

 

 - cefalàlgia 

 - otàlgia / otitis 

 - gastràlgia  /  gastritis 

 - odontàlgia 

 - miàlgia  

 - neuràlgia  

 - hepatitis 

 - faringitis 

 - flebitis 

 - dermatitis 

 - bronquitis 

 

I si volem evitar el dolor,  prenem  un ................................................  

 

Activitat final: 

Per acabar el tema: repassem el llistat del principi, i hauríem de ser capaços de definir etimològicament 

totes les paraules d’aquesta llista 


