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II- EL GREC, LLENGUA FLEXIVA. FUNCIÓ DELS CASOS  

DECLINACIONS I ENUNCIAT 

 

El grec pertany al grup de les llengües flexives. La flexió es un procediment morfològic que permet a una 

llengua expressar les funcions sintàctiques mitjançant morfemes desinencials afegits a la rel d'una paraula 

o bé al terna format per la rel i un sufix. 

Altres llengües només fan servir les preposicions, com el català. El grec fa ús dels casos i també de les 

preposicions, les quals regeixen un cas determinat. Cadascuna de les diverses formes que pot tenir un 

nom, un article, un adjectiu o un pronom, segons la seva funció sintàctica dins l'oració, rep el nom de cas. 

 

pÒlemw pÒlemn t¤kte: La guerra engendra guerra 

 

Veiem altres frases: 

 

 'O êêêênyrvpw nyrvpw nyrvpw nyrvpw flÒzƒw 

 

 Œ égy¢ êêêênyrvpenyrvpenyrvpenyrvpe, §n t›w  tË yeË lÒgw È psteÊew;  

 

 'O yãntw tÚn klÚn kégyÚn êêêênyrvpnnyrvpnnyrvpnnyrvpn d≈ke, k¤per fl ye‹ tÚn flËsn 

 

 Ofl nÒm flãtts tÚn tË éééényrnyrnyrnyr≈≈≈≈pppp b¤n 

 

 T“ éééényrnyrnyrnyr≈≈≈≈ppppƒƒƒƒ tÚ érgÊrn §st yeÒw  

 

 Ofl  êêêênyrvp nyrvp nyrvp nyrvp flÒzƒ 

 

 Œ égy‹ êêêênyrvpnyrvpnyrvpnyrvp, §n t›w  tË yeË lÒgw È psteÊete;  

 

 'O yãntw tÁw klÁw  kégyÁw  éééényrnyrnyrnyr≈≈≈≈pwpwpwpw d≈ke, k¤per fl ye‹ tÁw  

  flËsn 

 

 Ofl nÒm flãtts tÁw t«n éééényrnyrnyrnyr≈≈≈≈pvn pvn pvn pvn  b¤w 

 

 T›w éééényrnyrnyrnyr≈≈≈≈pwpwpwpw tÚ érgÊrn §st yeÒw 

  

En aquestes frases veiem una mateixa paraula amb morfemes desinencials diferents. Els 

morfemes  ens assenyalen la funció sintàctica de la paraula  êêêênyrvpnyrvpnyrvpnyrvp----  
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CASOS  I FUNCIONS 

 

En grec hi ha cinc casos, cadascun dels quals té una funció sintàctica pròpia: 

 

- Nominatiu  per a la funció de subjecte i d'atribut.  

- Vocatiu per a la funció de l'exclamació. 

- Acusatiu  per a la funció de complement directe ( i de complement circumstancial de direcció, si 

porta preposició davant) 

- Genitiu per a la funció de complement del nom ( i de complement circumstancial de 

procedència si porta preposició davant) 

- Datiu  per a la funció del complement indirecte, (i de circumstancial d'instrument de locatiu si 

porta  preposició davant) 

 

.- Seguint el model de les frases anteriors, construeix frases en català que en grec tindrien les següents 

formes de la paraula ye- el déu, la divinitat. Fixeu-vos en la funció sintàctica. 

 

Nom. sg.:  - yeÒw 

 

Voc. sg.:  - ye° 

 

Acus. sg. - yeÒn 

 

Gen. sg.: - yeË 

 

Dat. sg.:  - ye“ 

 

Nom. pl. - ye¤ 

 

Voc. pl.: - ye¤ 

 

Acus. pl.: - yeÊw 

 

Gen. pl.: - ye«n 

 

Dat. pl.:  - ye›w 

 

.- Com es flexionaria la paraula ·pp- ? 
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- Arrel (Lexema) i Desinència (Morfema) 

Com veiem, l’arrel o lexema forma la base amb valor semàntic, a la que s’afegeixen altres elements, els 

morfemes, amb valor lèxic i gramatical 

- Paraules flexives i no flexives 

Hi ha paraules no flexives , invariables, com les conjuncions, adverbis, interjeccions i preposicions. 

I paraules flexives amb flexió nominal : noms, adjectius, pronoms, article o flexió verbal : verbs 

 

- Arrel, tema i desinència 

 Arrel:  és la base lèxica, semàntica d’una paraula. Mitjançant sufixos i sistemes de derivació 

obtenim una família de termes emparentats: 

 lÒg--w    lg-sm-Òw   l°g--men 

 ê-lg--n   §-l°g--men   prÒ-lg--w 

 ktã-lg--w  eÎ-lg--w   ép-lg-¤ 

 l°jw < * l°g-s-w  

Arrel: lg-  leg-lg-  leg-lg-  leg-lg-  leg-         L'arrel és l’element invariable de la paraula, però en la part 

consonàntica, mentre que la part vocàlica admet certa variació; és l’anomenada “ Alternància 

vocàlica” 

 g°nw / g-gn-e-sy / gn-eÊ-w  

 t°m-nv / ê-tm-w / t°-tm-h-k- 

 dÒ-s-w / d«-rn 

Compara amb l'anglès:  

 sing, sang, sung / drink, drank, drunk, /drive, drove, driven / blow, blew, blown 

 Tema:  

 - és l’arrel amb el sufix derivatiu al qual s’afegeixen les desinències. 

 lÒg-, lgsmÒ- 

 - i a vegades anomenem tema a la vocal d’unió entre l’arrel i la desinència lÒg--w 

 Desinència: són els morfemes finals que indiquen la funció d’una paraula i que tenen 

 un valor gramatical  

 - als noms indiquen el cas, gènere, nombre: sf¤-w / sf¤& / sf¤-w 

    - als verbs indiquen la persona, el nombre, el temps, el mode, la veu: §-l°g--men    

 

Molt sovint és difícil distingir l’arrel o tema de la desinència, per contraccions o altres alteracions 

fonètiques: lÒgvn < * lÒg--vn    
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EL SUBSTANTIU: LES DECLINACIONS I L’ENUNCIAT 

 

El substantiu grec està format per: Arrel (o Tema) +  Desinència. 

Segons la vocal o consonant final de l’arrel o tema, classifiquem tots els substantius grec en tres grans 

grups: 

 - Noms de tema en - /-h /-h /-h /-h ( 1ª declinació): dÒj- <*dÒjᾰ , d¤kh- <*dkᾱ-) 

 - - - - Noms de tema en -  (2ª declinació o declinació temàtica)  pÒlem- 

 - - - - Noms atemàtics  (3ª declinació o declinació atemàtica) Aquests noms no presenten cap vocal, 

cap “tema” entre l’arrel i la desinència:  

 

kÊklvp-  pd-   fÊlk-  =Ætvr- 

≤g°mn-  g°rnt-  trÆres- 

pÒl-   fixy-   bsle-   

Podem saber a quin grup pertany cada substantiu per l’ENUNCIAT: Nominatiu i Genitiu (és habitual 

donar només la part final del genitiu). Aquest enunciat ens permetrà deduir les desinències que s’han 

d’afegir a cada arrel – tema per a formar els casos Nominatiu – Vocatiu – Acusatiu – Genitiu – Datiu, en 

sg. i pl. 

 

ENUNCIAT: Nominatiu i Genitiu 

Temes en - 

Fem. 

- / -w 
- / -hw 
-h / -hw 
 

x≈r-w (x≈rw) 
dÒj-hw (dÒjhw) 
mãxh-hw (mãxhw) 

Masc. 

 
-w / - 
-hw / - 
 

nen¤w- (nen¤) 
phtÆw-Ë phtË) 

Temes en –o / -e 
Masc-Fem 

-w / - 
 

d∞mw - (d∞m) 

Neutres 
-n / - 
 

êntrn -(êntr) 

Atemàtics Masc-fem-neutres 
?    / -w    / -w    / -w    / -w     
         ?    /-w   

         ?    / -vw   

 
fÊlj -kw (fÊlkw) 
p›w, pdÒw 
flec, flebÒw 
≤gem≈n -Ònw(≤genÒnw) 
g°rvn -Òntw (g°rntw) 
ëlw, èlÒw 
g°nw, g°nw 
trÆrhw-w (trÆrw) 
=Ætvr -rw (=Ætrw) 
ptÆr, ptrÒw 
bsleÊw -°vw (bsl°vw) 
pÒlw-evw (pÒlevw) 
êst -evw (ést°vw) 
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ACTIVITAT 
.- Indica, fixant-te en el quadre dels enunciats,  a quina declinació pertanyen.  
aquests substantius: (si ho són: hi ha alguns que no són substantius) 
.- Escriu la forma completa del genitiu 

 

Forma text Enunciat  Declin. Significat i derivats 
 ·ppw  ·ppw-    
xrÒnw xrÒnw-    
 fitrÒw  fitrÒw-    
gevrgÒw gevrgÒw-    
égrË égrÒw-Ë    
l¤yn l¤yw-    
 ‰kn  ‰kw-    
'Ayhnç 'Ayhnç-w    
sf¤w sf¤-w    
 d¤khw  d¤kh-hw    
yeã yeã-w    
Íge¤ Íge¤-w    
éngk¤ éngk¤w--n     
ymãzmen ymãzv    
mel¤ttvn mel¤tt-hw    
d¤tn d¤t-hw    
tjÒthw tjÒthw-     
ıpl¤t˙ ıpl¤thw-    
f°re f°rv    
 kÆrj  kÆrj-kw   
§sy¤e. §sy¤v.    
mãstg mãstj-gw    
§lÊnew §lÊnv   
Mry«n Mry«n-vnw    
 •llhnk∞w •llhnkÒw-Æ-Òn     
strtçw strtã-çw    
≤gem≈n ≤gem≈n-≈nw    
txÊthw txÊthw-htw    
s–ze  s–zv     
 flpp°  flpp°w-evw    
XrÊshn XrÊshw-   
'ApÒllvnw 'ApÒllvn-vnw    
fler° flereÊw-°vw    
'Agm°mnvn 'Agm°mnvn-vnw    
étmãze étmãzv   


