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El pòrtic de les Cariàtides 
de l’Erectèon.
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1. QUI EREN ELS GRECS  
I QUINA LLENGUA PARLAVEN?

Actualment, quan parlem de Grècia, ens referim a un país si
tuat a la Mediterrània oriental que comprèn una part continen
tal i una gran quantitat d’illes que s’estenen pels mars Jònic i 
Egeu. 

La Grècia de fa més de 2.000 anys va néixer fruit d’un 
seguit de pobles, d’origen divers, que en diferents onades es 
van establir a l’actual Grècia continental, a la zona costanera 
d’Àsia Menor i a les illes del mar Egeu. Aquests grups van 
acabar parlant una mateixa llengua i s’anomenaren grecs.

La llengua que parlaven, la llengua grega, prové d’un idioma 
molt antic, l’indoeuropeu, que es parlava al centre d’Europa 
pels volts dels anys 30002000 aC. Sembla que, per raons cli
màtiques i socioeconòmiques, els pobles que parlaven aquesta 
llengua van haver d’emigrar cap a diferents indrets. Un d’aquests 
pobles indoeuropeus es va establir als Balcans i ben aviat van 
parlar una llengua diferent, el grec. Al principi, el grec tenia 
molts dialectes i era diferent segons la regió on es parlava. A 
partir del segle iii aC es va constituir una única llengua, anome
nada grec comú, d’on deriva el grec modern, la llengua actual 
de Grècia.

Al començament, els grecs van utilitzar un tipus d’escriptu
ra ideogràfica en què cada símbol es corresponia a un concep
te, tal com feien els egipcis. 

Més endavant, cada símbol va equivaler a una síl·laba i final
ment van adoptar l’alfabet dels fenicis, en què cada signe o 
lletra representava un so. Els fenicis eren un poble que vivia en 
una antiga regió del Pròxim Orient i que mantenien relacions 
comercials amb els habitants de les illes gregues. Va ser aquest 
contacte el que va portar l’alfabet fenici als grecs. Aquest pri
mer alfabet grec estava constituït només per lletres majúscu
les; les minúscules es van començar a utilitzar força més tard. 

L’alfabet grec consta de vintiquatre lletres. 

Inscripció en llengua grega.

Alfabet. Conjunt de signes 
gràfics utilitzats per escriure els 
sons d'una llengua.

VOCABULARI

A a B b G g D d E e Z z H h Q q I i K k L l M m

alfa beta gamma delta èpsilon zeta eta theta iota kappa lambda mi

N n X x O o P p R r S s É ~ T t U u F f C c Y y W w

ni csi òmicron pi ro sigma tau ípsilon fi khi psi omega
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Portada d'una edició grega 
d'Astèrix.

MOT GREC SIGNIFICAT EXEMPLE

ago que porta demagog, pedagog

agro camp agrònom, agroturisme

algos sensibilitat al dolor analgèsia, analgèsic

antropo ésser humà antropologia, antropomorf

arca cap, cabdill monarca, oligarca

auto propi, per ell mateix autocràcia, autocrítica

biblio llibre biblioteca, bibliografia

bio vida biologia, biografia

cràcia força, poder aristocràcia, gerontocràcia

filos amor filologia, filosofia

geo terra geografia, geologia

hetero diferent heterodox, heterosexual

hidro aigua hidroavió, hidroteràpia

logia teoria antropologia, astrologia

mono únic monocolor, monoteisme

taqui ràpid taquicàrdia, taquigrafia

teo- déu teologia, teocràcia

La presència del grec en la llengua catalana és molt viva ja 
que sovint utilitzem termes grecs, sobretot en el llenguatge 
 científic i tècnic.

Per exemple, molts noms d'especialitats mèdiques estan 
formats amb el mot grec iatreia, que vol dir ‘curació’: és el cas 
de pediatria, que designa l'especialitat que s’ocupa de les malal
ties dels infants, o de psiquiatria, que designa la disciplina que 
tracta els trastorns mentals. 

Hi ha termes que de primer cop d’ull sembla que vulguin dir 
una cosa, però si anem a l’origen del terme, veurem que estem 
equivocats. Sabeu quina part del cos ens farà mal si tenim una 
estomatitis? No ens farà mal l’estómac, tal com podríem deduir 
d'entrada, sinó que ens farà mal la boca, perquè estóma en 
grec significava ‘boca’. Qui i quan ha d’anar al tocòleg? Al tocò
leg hi aniran les dones que hagin de tenir un fill, ja que en grec 
toco significa ‘part’.

Què és una radiografia? I una cardiografia? La paraula grega 
grafos significa ‘dibuix’ i, per tant, una radiografia és una imat
ge interna obtinguda per raigs X; una cardiografia, doncs, és un 
estudi gràfic del funcionament del cor. Vet aquí uns quants 
exemples que demostren la presència en el català de paraules 
d'origen grec. 

L’alfabet grec clàssic et permet llegir grec modern, tot i que 
hi ha algunes diferències de pronunciació. 

Tot seguit pots veure amb aquests exemples paraules cata
lanes que provenen del grec:

L’alfabet grec, adaptat de 
l’alfabet fenici, va ser el primer 
alfabet europeu, del qual 
deriven molts altres, com per 
exemple el llatí, base de les 
llengües romàniques.

RECORDA
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» ACTIVITATS
1. Un alfabet és un conjunt de signes gràfics 
que ens permeten escriure els sons d’una llen
gua. Fixa’t en la paraula alfabet i digues si té 
relació amb cap lletra de l’alfabet grec.

2. Totes les llengües utilitzen un sistema per es
criure els sons. Nosaltres utilitzem un alfabet 
en què, amb alguna excepció, cada so es re
presenta mitjançant una grafia. Coneixes altres 
sistemes d’escriptura que no funcionin així? 

3. Fixa’t en les lletres de l’alfabet grec i digues 
quines et són familiars perquè les has fetes 
servir en alguna matèria.

4. Escriu el teu nom i el de tres amics o ami
gues en lletres gregues. 

5. Fixa’t en el significat de les preposicions gre
gues següents: amfi (‘en ambdós costats’), 
peri (‘a tot el voltant’) i epi (‘damunt de’). Des
prés contesta les preguntes: 

a)  Quines característiques tenen els amfibis 
pel que fa al lloc on poden viure?

b)  Defineix la paraula perímetre. Té res a veure 
amb el que significa la preposició grega?

c)  Què és l’epidermis? És el mateix que la pell?

6. Escriu derivats en català d’aquests adjec
tius grecs: kalos (‘bonic’), micros (‘petit’) i poli 
(‘molt’).

7. Relaciona el nom grec amb el mot català 
que n’ha derivat i digues si el significat actual 
té res a veure amb el significat del mot grec:

8.  Observa els sufixos grecs següents: àl-
gia (‘dolor’), ma (‘tumor’) i itis (‘inflamació’). 
Classifica aquests termes mèdics en funció 
del seu origen etimològic: conjuntivitis, odon-
tàlgia, otitis, glaucoma, hepatitis, neuràlgia, 
carcinoma, faringitis. Busca el seu significat  
en el diccionari.

9. El sufix grec leg (‘que estudia’) ha donat 
nom a diferents especialitats mèdiques. Di
gues a quin especialista aniries si tinguessis 
molèsties als ulls; a les dents o als queixals; 
a la pell; al nas, a les orelles i al coll; al cor, i a 
l’aparell urinari: odontòleg, uròleg, dermatò
leg, otorrinolaringòleg, cardiòleg, oftalmòleg.

10. El sufix grec iatre (‘metge’) ha donat nom a 
dos especialistes, l'un en malalties mentals i l'al
tre en infantils. A quins noms ens referim?

11. Els nombres grecs han estat molt produc
tius en català. Sabent que la paraula hedra 
significa ‘cara’, posa nom a la figura geomètri
ca que té quatre, cinc, sis, set, vuit i deu cares:

1 heis  6 hex
2 dyo  7 hepta
3 treis  8 octo
4 tettares  9 ennea
5 pente 10 deka

A continuació, i prenent com a referència els 
nombres grecs, digues a quin mot es refereix 
cadascuna d’aquestes definicions:

a) Pauta per escriure les notes musicals.
b) Vers de set síl·labes.
c) Polígon de sis costats.
d) Cinc proves esportives.
e) Deu manaments.
f) Persona de vuitanta anys.

12. Endevina quins noms de persona deriven 
dels següents mots grecs: stéfanos, ‘que por
ta una corona’; georgos, ‘pagès’; bárbaros, 
‘estranger’; filos-hippos, ‘que estima els ca
valls’; aner-andros, ‘home’, i sofia, ‘saviesa’.

antropos (home) •

mania (bogeria) •

kratos (poder) •

astron (astre) •

• antropologia
• aristocràcia
• astrologia
• antropòleg
• bibliomania
• democràcia
• astronomia
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2.  ON VIVIEN ELS GRECS?
Els grecs estaven organitzats en ciutats independents les unes 
de les altres anomenades polis.  

El concepte de ciutat actual no es correspon amb el que 
tenien els grecs, ja que la polis comprenia la ciutat pròpiament 
dita, els barris del voltant i els camps destinats a conreus i pas
tures. 

Totes les polis tenien unes característiques urbanístiques i 
uns espais comuns: 

– Una acròpolis (o ciutat alta), que era una ciutadella fortifi
cada que solia localitzarse damunt d’un turó. Aquí s’hi cons
truïen els edificis religiosos més importants, i en cas de guerra 
era el lloc on anaven a refugiarse els ciutadans. Algunes acrò
polis es van convertir en el centre religiós de la ciutat, com 
veurem més endavant en el cas d’Atenes.

– Una àgora (o plaça pública), on es concentrava l’activitat 
comercial, cultural, política i pública; és a dir, era un espai obert 
i el lloc de trobada dels ciutadans. Aquí es reunien en assem
blea, celebraven judicis, passejaven i participaven en especta
cles lúdics. El territori de l’antiga Grècia, 

amb les polis principals. 

Bizanci

Olímpia

Esparta

Argos
Micenes

Atenes

Tebes

Delfos

Troia

Milet

Cnossos

Delos

Corint

Focea

Pilos

L’Olimp
Mont Athos

Parnàs

CRETA

RODES

SAMOS
ICÀRIA

QUIOS

LESBOS

CÍCLADES

EUBEA

EGINA

ÍTACA

TESSÀLIA

PELOPONÈS

ÀSIA
MENOR

Mar  Medi te r ràn ia

Mar
Jòn ica

Mar  Egea

Mar  Negra

Golf de
Corint

0 200 km
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– Una muralla defensiva que envoltava els barris de la polis 
i evitava possibles atacs d’alguna polis veïna. En cas de derrota, 
als vençuts se’ls obligava a enderrocar les pròpies muralles 
i se’ls prohibia construirne de noves.

Cada polis tenia un rei i un exèrcit propis, i els seus ciuta
dans havien de complir les obligacions i els deures legals, com 
ara pagar impostos, fer el servei militar i obeir les lleis. Les riva
litats i els desacords entre polis eren freqüents i això compor
tava aliances i lluites entre elles. L’exemple més representatiu 
d’aquesta competitivitat van ser les guerres del Peloponès, 
que van durar gairebé trenta anys, entre les dues polis més im
portants de Grècia, Atenes i Esparta, amb dos models socials 
i polítics oposats.

A Atenes van començar un seguit de reformes que van por
tar a la instauració d’un règim democràtic en què la sobirania 
estava en mans d’una assemblea formada per ciutadans. Ara 
bé, només eren considerats ciutadans els homes lliures, nas
cuts a Atenes i de pares atenesos. 

Polis grega. 
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» ACTIVITATS
13. Busca informació i digues a quina ciutat 
corresponen les definicions següents:

a)  Capital actual de Grècia.
b)  Seu dels primers Jocs Olímpics.
c)  Ciutat vençuda pels grecs gràcies a l’enginy 

d’Ulisses, que va construir un cavall de fus
ta.

d) Eterna rival d’Atenes.

14. Digues si són vertaderes o falses les afir
macions següents:

a)  Els grecs estaven organitzats en ciutats es
tat.

b)  Les polis no rivalitzaven mai entre elles.
c)  Esparta era la capital de Grècia.
d)  Cada polis tenia un rei i un exèrcit.

15. Explica les característiques principals de 
les polis gregues.

16. Indica, en cada sèrie, el mot que no s’adiu 
amb els altres:

a)  Egeu, Mediterrani, Atenes.
b)  Esparta, Olímpia, Jònic.
c)  Troia, Efes, Corint.
d)  Egeu, Jònic, Esparta. 

17. Marca la resposta correcta:

•  On es localitzava l’acròpolis d’una ciutat 
grega?

a) A la platja.
b) En un turó.

c) En una gran plana.
d) A prop d’un riu.

•  Quin d’aquests edificis es podia trobar en 
una acròpolis?

a) Un temple.
b) Una botiga.
c) Una església romànica.
d) Un centre comercial.

•  Quin era el lloc on acostumaven a trobarse 
els ciutadans?

a) A l’acròpolis.
b) A fora les muralles.
c) Al temple més important.
d) A l’àgora.

•  Quines eren les dues funcions bàsiques que 
tenien les muralles en una polis grega?

a) Decorativa.
b) Religiosa.
c) Defensiva.
d) Perimetral.

•  Quines dues polis eren les que van enfron
tarse en la guerra del Peloponès?

a) Atenes.
b) Troia.

c) Micenes.
d) Esparta.

Atenes era el centre intel·lectual del món grec i aquesta 
superioritat va provocar l’enfrontament amb l’altra polis desta
cada del moment: Esparta, que era un estat conservador i mili
tarista, que destinava gairebé tots els seus recursos a formar 
un exèrcit terrestre potent i disciplinat. Era governada per dos 
reis que pertanyien a les famílies més importants.

Esparta finalment va guanyar la guerra i va obligar Atenes a 
entregar la flota, a abolir el règim democràtic i a enderrocar les 
muralles. 

Malgrat aquestes rivalitats, els grecs compartien una matei
xa religió, una mateixa llengua, uns mateixos costums i una ma
nera de fer que els feia diferents de la resta de pobles, als quals 
anomenaven bàrbars.
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Reconstrucció de l'Acròpolis 
d'Atenes.
1. Entrada 2. Temple d'Atena Nike 
3. Propileus 4. Temple d'Artemisa 
5. Estàtua d'Atena 6. Pòrtic de les 
Cariàtides 7. Erectèon 8. Partenó

3. ATENES I L’ACRÒPOLIS
Durant l’època clàssica de Grècia (vers el segle v aC), Atenes 
va tenir una gran importància cultural i política perquè hi van 
viure molts artistes, escriptors i filòsofs que van fer aportacions 
cabdals per al desenvolupament de la cultura occidental. A 
Atenes encara s’hi conserven restes arqueològiques d’aquesta 
època d’esplendor que avui són visitades per turistes d’arreu 
del món. Un d’aquests grans llocs arqueològics és l’Acròpolis 
d’Atenes. 

L’Acròpolis, que literalment significa ‘ciutat alta’, és en un 
turó que s’aixeca a uns cent metres per damunt de la ciutat i 
que era considerat un recinte sagrat. Com que estava envolta
da per una muralla, en cas de guerra els ciutadans anaven a 
protegirs’hi. A l’Acròpolis s’hi accedia per una porta monu
mental, els Propileus. El temple més important és el Partenó, 
construït en temps de Pèricles. 

Era un temple de grans dimensions, fet de marbre blanc que 
esclaus i ciutadans transportaven amb grans esforços per gua
nyarse el favor d’Atena, deessa protectora de la ciutat. 

1

2

3

4

5

6
7 8
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Diu la llegenda que Atena s'enfrontà amb 
Posidó, déu del mar, que també volia rebre els 
honors de la ciutat. Els déus van escollir Atena, 
que oferia l’olivera a la ciutat, en lloc de Posi
dó, que oferia l’aigua.

A l’interior del temple hi havia la cambra 
sagrada d’Atena, amb una estàtua de la dees
sa, de gairebé tretze metres d’alçada, recober
ta d’or. Darrere de l’estàtua, obra de Fídies, hi 
havia la sala on es guardaven els tresors de 
guerra.

A prop del Partenó hi ha un altre temple, 
l’Erectèon. Aquest edifici tenia diferents espais 
i un jardí annex, on creixia l’olivera sagrada 
d’Atena. Un dels balcons d’aquest edifici és el conegut pòrtic de 
les Cariàtides, original per les seves columnes en forma de noia 
que aguanten la teulada. 

Als peus de l’Acròpolis hi ha el teatre de Dionís, força ben 
conservat. Els grecs construïen els teatres a l’aire lliure i sempre 
aprofitant el pendent d’un turó per ferhi les grades on s’asseia 
el públic. Així aconseguien que el teatre tingués una bona visi
bilitat. Als grecs els agradava molt anar al teatre perquè creien 
que així purificaven l’ànima.

Aquests edificis han estat molt malmesos al llarg del temps, 
sobretot el Partenó; avui el perill més gran que afronten és el 
de la contaminació per pluja àcida que, silenciosament però 
sense aturador, va minantne els marbres. 

Segons un historiador romà, el nom de Cariàtides 
prové de les dones de Càries, que els atenencs van 
fer esclaves per haver ajudat els perses. Aquest 
pòrtic tan característic forma part del temple 
anomenat Erectèon.

El Partenó també ha estat, al llarg dels segles, una 
església cristiana, una mesquita i un magatzem de 
pólvora. Finalment, una bomba dels venecians el va 
deixar com està actualment. 

La democràcia atenenca

La nostra forma de govern ha 
pres el nom de democràcia 
perquè la polis és administra-
da en interès del poble i no en 
interès d’una minoria. La llei 
assegura la igualtat de tot-
hom. Tothom pot participar 
en la vida pública segons 
els seus mèrits.

Pèricles

Pèricles (492 aC429 aC) va ser 
el principal dirigent polític de 
l’Atenes de l’època clàssica. Entre 
altres mesures, va introduir el 
pagament d’un sou als ciutadans 
que ocupessin càrrecs públics i va 
fomentar la construcció de grans 
edificis, com el Partenó. D’aquesta 
manera, Atenes es va convertir 
en un important centre cultural 
i artístic.
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» ACTIVITATS
18. La religió grega era politeista perquè ve
neraven moltes divinitats. Coneixes altres reli
gions que també siguin politeistes? Digues 
quins són els seus déus, rituals i festes.

19. Contesta les preguntes que hi ha a conti
nuació sobre l’Acròpolis d’Atenes:

a) Recordes què significa el mot acròpolis?
b) Quines eren les dues funcions principals 

d’una acròpolis?
c) Què eren els Propileus?
d) Quins eren els temples més importants que 

hi havia?

20.  Busca informació sobre el Partenó i fes 
les activitats que hi ha a continuació:

a)  A quina deessa estava dedicat el Partenó? 
Amb quin altre déu va rivalitzar per acon
seguir els honors de la ciutat?

b)  Fídies va esculpir l’estàtua de la deessa que 
hi havia a l’interior del temple. Busca una 
imatge d’aquesta escultura i fesne una des
cripció. Investiga si va fer una altra obra im
portant.

c) Busca una reconstrucció del Partenó per 
ferte una idea de com era en l’antiguitat. 
Digues quines parts del temple estaven pin
tades i de quins colors. Esbrina amb quin 
material es va construir aquest temple.

d)  Els temples grecs, com és el cas del Parte
nó, es degraden amb el pas dels anys. Et 
sembla que és important destinarhi diners 
per a la seva conservació? Si estigués a les 
teves mans, quines mesures prendries per 
evitar aquesta degradació?

21. Relaciona els mots de les tres columnes:

Pèricles escultor democràcia
Fídies polític Partenó
Atena déu del mar  temut pels mariners
Posidó deessa protectora d’Atenes

22. Omple el buits d’aquest text sobre el tea
tre al món grec:

Els grecs anaven al teatre per  l’ànima ja que vi-
vien les mateixes emocions que els protagonistes 
i patien amb ells. Els teatres grecs es construïen a 
l’  i les grades on s’asseia el públic descansaven al 

 d’una muntanya. Un dels teatres que es conser-
va en força bon estat és el teatre de  situat als 
peus de l’Acròpolis.

23. Els teatres grecs tenien una acústica molt 
bona. Per projectar la veu cap als espectadors, 
utilitzaven unes màscares ben curioses i uns 
coturns, unes sabates amb unes plataformes 
molt altes que també feien que els actors fos
sin ben visibles. Els actors portaven perruques 
i túniques de colors segons el personatge 
que interpretaven. Busca imatges de màsca
res com les que hi ha en el relleu de la imatge 
i veuràs que algunes són ben peculiars. Des
prés, descriules.

24. A l’època clàssica de Grècia també hi ha
gué un gran avenç en el camp de la política: el 
naixement de la democràcia que amb Pèricles 
tingué el seu moment d’esplendor. Quina me
sura va introduir Pèricles per tal que els ciuta
dans poguessin ocupar càrrecs públics?

25. Una de les festes més solemnes eren les 
Pana tenees, dedicades a la patrona de la ciu
tat. Segur que on vius es fan uns dies de festa 
dedicats al patró o la patrona de la ciutat. Di
gues quines festes són, quins dies se celebren 
i comenta’n el programa d’actes.
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4.  LES CONQUESTES  
D’ALEXANDRE EL GRAN

Després de la guerra del Peloponès, les polis gregues van en
trar en decadència i el rei Filip II de Macedònia (que regnava en 
una regió del nord de Grècia) es va voler imposar com a nova 
potència, unificar tot Grècia i crear un sol estat grec.

Els macedonis, tot i que parlaven una llengua semblant a la 
grega, tenien pocs punts en comú amb els grecs: el seu nivell 
cultural era molt baix, la seva economia era pobra i no s’orga
nitzaven en polis, sinó que hi havia un únic rei i els ciutadans 
estaven al marge de la vida política.

En primer lloc Filip volia alliberar les ciutats gregues d’Àsia 
que havien estat preses pels perses. A canvi, demanava que li 
proporcionessin soldats i vaixells, i que fos reconegut com a 
cap de les forces militars gregues.

Filip va començar aquesta gran empresa, però no va poder 
acabarla perquè fou assassinat. El successor de Filip va ser el 
seu fill Alexandre, que va ocupar el tron amb només vint anys. 

Alexandre era un jove amb inquietuds, tenia ganes de sa
berho tot i abans de fer els vint anys ja havia participat en 
campanyes militars al costat del seu pare, que li va ensenyar 
tota mena d’estratègies. 

Alexandre el Gran lluita contra els 
perses a la batalla d’Issos, segons 
un mosaic del segle ii aC.
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La seva formació cultural anava a càrrec d’Aristòtil, el filòsof 
i científic més reconegut de l’època. Aristòtil va estimular el seu 
interès pel món grec i el va introduir en disciplines que poste
riorment li serien molt útils per a la guerra, com ara el coneixe
ment del medi natural i geogràfic. 

A Alexandre li agradava molt llegir i aprendre a partir de 
l’experiència que podien oferirli els herois del passat. Una de 
les obres que més va influirlo, i que va marcar la seva trajectò
ria militar, va ser la Ilíada d’Homer, un poema de més de quinze 
mil versos en què es narren els combats que van tenir lloc a 
Troia. Aquil·les és el gran protagonista del poema i destaca en
tre els guerrers grecs per la seva valentia i també per la seva 
compassió amb els vençuts. Aquest heroi fou l’ídol d’Alexandre.

Quan fou proclamat rei, continuà l’empresa que havia co
mençat el seu pare: alliberar les ciutats gregues d’Àsia del do
mini persa. Amb un exèrcit de més de 40.000 homes, el jove rei 
va desembarcar l’any 334 aC a l’Àsia Menor, i gràcies a la seva 
habilitat va guanyar la majoria de batalles, de les quals cal des
tacar dues en què s’enfrontà al mateix rei persa, Darios: la ba
talla d’Issos, a l’entrada de l’actual Síria, i la de Gaugamela, a 
l’antiga Mesopotàmia. Les capitals perses d’Orient es van anar 
rendint sense gaire resistència a Alexandre, i aquest jove rei va 
arribar fins als confins del món oriental: l’Índia. Però el somni 
d’Alexandre anava més enllà de la conquesta militar: volia crear 
un sol imperi que s’havia de fonamentar en la llengua i la cultu
ra gregues. 

El pas d’Alexandre per Orient va expansionar la cultura gre
ga en tots els seus àmbits, fet que va significar el progrés en 
molts llocs. 

Estàtua d'Alexandre el Gran  
a Tessalònica (Grècia).
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Va fundar moltes ciutats (la majoria anomenades Alexan
dria) en indrets estratègics per al comerç o bé per al control 
militar dels territoris conquerits. De totes, cal destacar la ciutat 
d’Alexandria, a Egipte, amb un far considerat una de les set 
meravelles del món i una biblioteca que aplegava un fons biblio
gràfic de més de 700.000 volums.

Les seves gestes el van convertir en un mite i ha passat a la 
història amb el nom d’Alexandre el Gran.

Imperi d’Alexandre
Itinerari de l’expedició d’Alexandre
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Les conquestes  
d'Alexandre el Gran.

Fotograma de la pel·lícula 
Alexandre Magne, d’Oliver 
Stone (2004), en què Collin 
Farrell interpreta el personatge 
d’Alexandre el Gran. En aquesta 
imatge el veiem passant revista al 
seu exèrcit amb el seu inseparable 
cavall, Bucèfal.
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» ACTIVITATS
26. Copia el text que hi ha a continuació i om
ple els buits que hi ha per tal que tingui sentit:

Filip era rei de  i volia alliberar les ciutats gre-
gues d’Àsia que havien estat conquerides pels  . 
No va acabar aquesta empresa perquè fou  . El va 
succeir el seu fill  , que tenia  anys. Alexandre 
va acabar el que havia començat el seu pare, però 
era més ambiciós i va conquerir l’imperi  fins a 
arribar a l’Índia. Alexandre ha passat a la història 
amb el sobrenom de  .

27. A continuació tens tres fragments que 
corresponen a algun moment significatiu de 
la vida d’Alexandre. Llegeixlos i posahi un tí
tol adequat. 

—Vet aquí el fill de Filip, majestat. Acabes de pa-
rir un nen bellíssim.

I va sortir al passadís, on un cavaller de la 
guàrdia reial s’esperava vestit de viatge.

—Ves, corre cap al rei i digues-li que ha nascut 
el seu fill. Digues-li que és mascle, bell, sa i fort.

A

—Èumenes, tu cuida’t del cos del meu pare. Fes 
que el rentin i l’embalsamin perquè es conservi 
fins a les exèquies solemnes que tu mateix t’en-
carregaràs d’organitzar, i fes els honors a la meva 
mare, si arriba. Crida un arquitecte i fes comen-
çar, tan aviat com puguis, els treballs de la tomba 
reial.

28.  Alexandre va fundar una dotzena de 
ciutats amb el nom d’Alexandria. La més fa
mosa és la d’Egipte, al delta del Nil. En grups, 
feu un treball sobre aquest país i la biblioteca 
actual, que està construïda al mateix lloc on hi 
havia l’antiga. Per fer la presentació, seguiu 
els passos següents:

a)  Localitzeu Egipte en un mapa, amb els paï
sos que l’envolten i els mars.

b)  Busqueu imatges de l’interior i de la façana 
de la biblioteca actual i expliqueu què sim
bolitza tot l’edifici.

c)  Cerqueu quins recursos ofereix i quins fons 
bibliogràfics hi ha en l’actualitat. 

d)  Cerqueu un fragment de la pel·lícula Ágora 
(2009), d’Alejandro Amenábar, sobre l’anti
ga biblioteca d’Alexandria. Fixeuvos com 
estava organitzada (tingueu en compte 
que en aquella època no hi havia llibres) i 
digueu quin fou el motiu de la seva des
trucció.

29.  Contesta breument aquestes preguntes 
sobre Alexandre el Gran:

a)  Quina fou la primera empresa d’Alexandre 
un cop va ser proclamat rei?

b)  En quines dues batalles es va enfrontar di
rectament amb el rei persa Darios?

c)  Què van aportar les conquestes d’Alexan
dre a Orient?

d)  Què va passar amb l’imperi d’Alexandre un 
cop va morir?

e)  Després de tot el que has après sobre Ale
xandre, quina valoració en fas com a perso
natge històric?

C

B
Tot entrant a la biblioteca, Aristòtil va anunciar:

—T’he portat un regal.
Portava a la mà una capsa de fusta que, per 

l’aspecte, semblava molt vella.
—Gràcies —va dir Alexandre—. Què és?
—Obre-la —el va exhortar el filòsof oferint-

la-hi.
Alexandre la va agafar, la va deixar sobre una 

taula i l’obrí: contenia dos grans rotlles de papir, 
marcats cada un amb un petit cartonet blanc es-
crit amb tinta vermella.

—La Ilíada i l’Odissea! —va exclamar amb en-
tusiasme—. Un regal meravellós. Gràcies, de ve-
ritat. Feia temps que volia un regal així!
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5.  APORTACIONS CIENTÍFIQUES  
DELS GRECS

Els grecs van ser els inventors de la ciència pròpiament dita. 
Fins aleshores es creia que les divinitats eren les causants de 
tots els fenòmens naturals i humans. Els grecs van ser els pri
mers a buscar explicacions racionals als processos de la natura, 
deixant de banda els mites i la màgia, i per això van crear diver
ses disciplines del coneixement fonamentades en la raó i no 
pas en meres explicacions religioses. A més, els pobles de 
l’Antiga Grècia, gràcies al desenvolupament de la navegació i 
del comerç, van poder intercanviar coneixements científics 
i tècnics amb altres cultures, especialment d’Orient i d’Egipte.

Els primers pensadors es preguntaren de què estava feta la 
matèria, quin n’era el principi primordial, i corroboraren les se
ves teories amb experiments científics. 

Vegem els pensadors i científics grecs més destacats 
d’aquesta època i les seves aportacions principals: 

Tales de Milet fou un matemàtic i astrònom destacat. Creia 
que el principi primordial del món era l’aigua. Va ser un gran 
matemàtic (a qui devem el teorema de Tales) i un gran estudiós 
de la geometria. Es diu que va ser el primer a predir un eclipsi 
de Sol. També se li atribueix el càlcul de la distància entre les 
dues estrelles més petites de l’Ossa i de l’alçada de les piràmi
des d’Egipte a través de l’ombra que projecten. Tot un savi de 
l’època!

Tales de Milet

Eclipsi de sol.

Esquema d'un eclipsi de sol.

TERRAÒrbita de la Terra

Òrbita de la Lluna

Penombra

Ombra

SOL

LLUNA
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Anaximandre de Milet fou un filòsof i astrònom que va idear 
un rellotge de sol amb un gnòmon, un objecte allargat l’ombra 
del qual es projectava sobre una superfície graduada per me
surar el pas del temps. 

Empèdocles fou un filòsof que defensava que les coses de 
l’univers estan fetes de foc, terra, aire i aigua.  Va demostrar l’exis
tència de l’aire gràcies a un experiment amb un rellotge d’aigua: 
si tapava una de les obertures, l’aigua no podia entrar ni sortir.

Demòcrit fou un filòsof que sostenia que l’origen de la ma
tèria són els àtoms, elements indivisibles, i que la resta és buit.

Anaximandre de Milet Rellotge de sol

Empèdocles

Estructura d'un àtom 

  

Demòcrit

  

Els elements primers

FOC

TE
RR

A AIRE 

A IGUA

SEC
CALENT

FRED HUMIT
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D’altra banda, el nom del filòsof i matemàtic Pitàgores de Sa
mos restarà sempre unit al triangle rectangle gràcies al seu famós 
teorema, segons el qual «en un triangle rectangle el quadrat de la 
hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets». També se 
li atribueix el principi de la ciència matemàtica, i va aplicar el con
cepte dels nombres a altres disciplines, com ara la música i l’astro
nomia.

Teano de Crotona fou una filòsofa i una matemàtica del segle 
v aC, suposadament muller de Pitàgores i membre de l’escola pi
tagòrica, on els seguidors de Pitàgores defensaven que tot, en la 
natura, es podia explicar mitjançant els nombres. Teano va escriu
re tractats de matemàtiques, física i medicina i sobre la proporció 
àuria, però, malauradament, ha passat a la història més per ser la 
muller de Pitàgores que no pas per la seva aportació a la ciència. 

L’astrònom i matemàtic Aristarc de Samos va ser el primer a 
defensar la teoria heliocèntrica, d’acord amb la qual la Terra gira 
al voltant del Sol i sobre ella mateixa.

Pitàgores Teorema de Pitàgores

c2 + c2 = h2

hipotenusa (h)

catet (c)

c
a
t
e
t 

(c)
90°

Teoria heliocèntricaAristarc de Samos

Proporció àuria

Teano de Crotona
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El matemàtic, físic i enginyer Arquimedes de Samos, entre 
altres aportacions, va inventar un cargol per bombejar aigua de 
forma contínua, que es continua fent servir encara avui a Egipte 
per al reg. 

També fou un grec, Hipòcrates de Cos, el «pare de la medi
cina», ja que abans de l’aparició del pensament científic la cu
ració de les malalties s’atribuïa al déu Asclepi. Hipòcrates re
butjà les supersticions i va argumentar que la malaltia no era un 
càstig diví, sinó una conseqüència dels factors ambientals i els 
hàbits de vida del pacient. A l’escola de Cos seguien un mètode 
terapèutic rigorós: observació dels signes corporals del malalt, 
diagnosi de la malaltia i aplicació de la medicació.

Hipòcrates i els seus seguidors van classificar les malalties i 
van crear termes mèdics que encara avui estan en ús: recaigu-
da, crisi, pic...

Arquimedes 

Cargol d’Arquimedes

Jurament hipocràtic

Hipòcrates
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» ACTIVITATS
30. Contesta breument les preguntes se
güents:

a)  Per què diem que els grecs van ser els in
ventors de la ciència pròpiament dita?

b)  Com argumentaven les seves teories a par
tir d’aquest moment la majoria de científics 
grecs?

c)  Quins factors van afavorir aquest progrés?
d)  Quin fou l’objecte d’estudi dels primers 

cien tífics grecs?

31. Relaciona cada personatge amb l’aporta
ció que va fer al món científic:

 Tales de Milet teorema del triangle rectangle 
 Aristarc àtoms
 Anaximandre cargol d’aigua
 Empèdocles pare de la medicina
 Demòcrit proporció àuria
 Arquimedes eclipsi de sol
 Teano rellotge de sol
 Hipòcrates existència de l’aire
 Pitàgores teoria heliocèntrica

32. Digues si són vertaderes o falses les afir
macions següents:

a)  Hipòcrates fou considerat «el pare de la 
medicina científica».

b)  Abans del pensament científic es creia que 
les malalties eren un càstig dels déus.

c)  Apol·lo és el déu de la medicina.
d)  La medicina hipocràtica atorgava molta im

portància als hàbits de vida dels pacients.
e)  Hipòcrates va fer una classificació de les 

malalties a partir dels símptomes i el pro
cés d’aquestes.

f)  Hipòcrates va fundar l’escola de Lesbos, on 
seguien un mètode terapèutic rigorós.

33. Explica què és el jurament hipocràtic i qui
na simbologia té en l’actualitat.

34.   L’antiga Grècia fou el bressol del co
neixement occidental a partir de les aporta
cions dels pensadors i els científics grecs. 
Però van ser poques les dones que van tenir el 
privilegi de tenir les mateixes oportunitats 
que els homes. Una d’elles fou Teano de Cro
tona, considerada una de les primeres dones 
matemàtiques. Per tal de saber més coses so
bre aquesta científica, busca’n informació i fes 
les activitats següents:

a) Busca una imatge de Teano i enganxala en 
el teu quadern.

b) Explica els aspectes més significatius de la 
seva biografia.

c) Detalla els estudis que va fer i la importàn
cia de la seva formació al llarg de la seva 
vida.

d) Esbrina quin fou el paper de les dones en 
les escoles pitagòriques.

e) Enumera les aportacions que va fer a la 
cièn cia.

f) Indica les obres que se li atribueixen.

35.   Hipàtia d’Alexandria (370415) va 
ser una destacada filòsofa, científica, mate
màtica, astrònoma i professora a l’Escola 
d’Alexandria. Busca informació sobre aquesta 
dona, que va fer grans aportacions a la ciència 
i al pensament del moment, i fes les activitats 
que hi ha tot seguit: 

a)  Explica quin era el context històric del mo
ment a Alexandria.

b)  Busca informació sobre la seva vida i la im
portància que va tenir el seu pare en la seva 
formació.

c) Anomena alguns dels descobriments que 
va fer.

36.  Hipàtia fou una dona de ment oberta i 
un bon exemple n’és aquesta reflexió seva: 
«Defensa el teu dret a pensar perquè fins i 
tot pensar de manera errònia és millor que 
no pensar». Feu un debat a classe sobre el 
missatge que transmeten aquestes paraules.
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6. PER QUÈ VAN VENIR ELS GRECS?
Ja des del segle vii aC, els pobles que habitaven el territori de 
l’actual Catalunya van rebre la visita d’altres pobles comer
ciants de la Medi terrània oriental. De tots ells, els grecs han 
estat els que han exercit una influència més intensa, ja que van 
portar avenços tan importants com ara l’ús de la moneda o el 
coneixement de l’escriptura. 

Entre els anys 750 aC i 550 aC un gran nombre de grecs 
van haver d’emigrar del seu país i van fundar un munt de co
lònies i assentaments comercials al llarg de la costa mediter
rània. 

Diferents motius els van portar a aquesta emigració. En 
primer lloc, necessitaven noves terres de cultiu. Grècia era i és 
un país de muntanyes, amb poc terreny i, a més, poc fèrtil. 
Sovint hi havia rivalitats i lluites per apropiarse del nou sòl 
cultivable fins al punt que la situació va esdevenir insosteni
ble. Els grecs es veieren obligats a buscar terres en altres llocs. 
Aquestes mancances es van agreujar quan hi hagué un excés 
de població que no disposava ni dels aliments més bàsics per 
sobreviure.

Colònies i àrees d'influència 
de l'antiga Grècia. Els grecs 
procedents de Focea, a l'Àsia 
Menor, van fundar Empòrion.
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D’altra banda, a la Grècia continental les relacions per terra 
entre les diverses regions eren difícils, ja que els carros eren 
poc útils en un ter reny tan muntanyós. Els pocs camins que hi 
havia quedaven intransitables quan hi havia pluges abundants.

Així doncs, com que a Grècia la majoria de nuclis urbans 
estaven a poca distància del mar, els grecs van optar per la na
vegació de cabotatge per fer el transport de mercaderies. 

El següent pas va ser obrir l’activitat comercial per la Medi
terrània. Els principals productes que exportaven eren l’oli, les 
armes i el marbre, i solien importar gra, esclaus, fusta, metalls i 
articles de luxe. Va ser això el que va fer que els grecs comen
cessin una colonització per les costes de la Mediterrània. Va ser 
una colonització pacífica, sense intencions militars.

La sort dels que marxaven, però, era desconeguda, perquè no 
sabien quina podia ser la reacció dels habitants dels territoris on 
arribaven. Per això, primer s’instal·laven en un lloc fàcil de fortifi
car o defensar, un lloc que era provisional; al cap d’un temps 
ocupaven el lloc definitiu. 

Amb una finalitat purament comercial, els grecs arribaren a 
Catalunya i fundaren dues importants colònies a l’Empordà: al 
segle viii aC, Rhode (l’actual Roses), i vers l’any 600 aC, Empòri
on (Empúries). Però els grecs no només arribaren a Empúries, 
sinó que colonitzaren la zona costanera de la península Ibèrica, 
amb la qual cosa hi hagué un desenvolupament comercial im
portant. Els grecs obtenien metalls, sal i cereals a canvi de per
fums, productes de luxe, ornaments, oli i vi.

D’altra banda, la influència cultural que van tenir sobre els 
pobles ibers amb els quals tractaven va ser enorme. Van intro
duir la utilització de la moneda, el coneixement de l’escriptura, 
els objectes de ceràmica, la indústria de la conservació del peix 
i avenços en tècniques agrícoles i arquitectòniques.

Navegació de cabotatge. 
Navegació de port a port 
seguint la costa com a punt 
d’orientació.

VOCABULARI

Reconstrucció d’un trirrem grec, 
nom que deriva de les tres files 
de remers que hi havia a cada 
costat del vaixell. Solien tenir un 
parell d’ulls pintats a la proa per 
espantar els mals esperits. 
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» ACTIVITATS
37. Tria l’opció correcta:

•  Quin era el primer pas que feien els grecs 
abans de fundar una colònia?

a)  Atacar i sotmetre els poblats locals.
b)  Instal·larse en una vall fèrtil per poder 

conrear.
c)  Instal·larse en un lloc provisional i veure 

si eren ben rebuts.
d)  Fer aliances amb els habitants locals i viu

re als seus poblats.

•  D’on provenien els grecs que van fundar Em
pòrion?

a)  D’Atenes.
b)  D’Esparta.
c)  De Creta.
d)  De Focea.

•  Quina d’aquestes ciutats no va ser una colò
nia grega?

a)  Nàpols.
b)  Marsella.
c)  Roma.
d)  Roses.

•  A quina comarca es localitza el jaciment ar
queològic d’Empúries?

a)  El Maresme.
b)  L’Empordà.
c)  La Vall d’Aran.
d)  La Selva.

•  Els colonitzadors grecs que es van establir a 
l’actual Empúries van posar el nom d’Empò
rion a l’assentament definitiu que van esta
blir davant la platja. Què significa el nom 
Empòrion?

a) Badia.
b) Colònia.
c) Mercat.
d) Empordanès.

38. Ratlla el concepte que no sigui correcte:

a)  Els grecs obtenien els productes següents 
dels pobles amb què comerciaven:

  cereals • metalls • pells • perfums  

b)  Quins metalls volien obtenir els grecs a la 
Península?

  or • nitrogen • estany • argent  

c)  Els grecs venien els productes següents als 
pobles amb què comerciaven:

  armes • ceràmiques de luxe • patates  

d)  Al segle vi aC els grecs ja consumien 
aquests productes:

  tomàquets • blat • llenties • fruits secs  

39. Els grecs van introduir l’ús de la moneda i 
amb això es va deixar enrere el bescanvi utilit
zat fins al moment. A Empúries hi havia la 
dracma emporitana. Al llarg de la història han 
anat apareixent noves monedes amb diferents 
valors. Relaciona els països següents amb la 
moneda pròpia de cadascun:

 Argentina •   •  euro
 Bèlgica •   •  rupia
 EUA •   •  ien
 Índia •   •  dòlar
 Japó •   •  lempira
 Marroc •   •  ruble
 Rússia •   •  dírham
 Hondures •   •  peso

40. La introducció de l’escriptura va suposar 
millores en molts camps. Digues quins avan
tatges va comportar el fet de poder posar tot 
el que es deia oralment per escrit.
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42. Al segle v aC, Atenes era una ciutat hegemònica culturalment a tots nivells (filosofia, ciència, 
medicina, art, arquitectura…). A l’Atenes actual es conserven restes d’edificis d’aquest passat que 
conviuen amb edificis i espais posteriors. Relaciona cada imatge amb la descripció corresponent:

a) Restes del temple de Posidó, al cap Súnion.
b) Estadi Olímpic Panathinaikó, construït amb 

marbre blanc.
c) Odèon d’Herodes Àtic, als peus de l’Acrò

polis. És un edifici per a audicions musicals.

d) Port del Pireu, a Atenes.
e) Museu Nacional Arqueològic, on hi ha ex

posades les Cariàtides originals.
f) Acròpolis d’Atenes, amb el majestuós Par

tenó.

.

Construcció d’un estilet

Material: un clau força llarg amb cabota i un cordill.

Eines: un martell, una enclusa o superfície dura per 
poder aplanar la cabota del clau i una llima.

1.  Aixafa la cabota del clau fins a aconseguir una 
superfície plana.

2.  Llima i poleix l’extrem aplanat.
3.  Lliga l’estilet a la tauleta amb un cordill.

41. Els grecs escrivien en diferents suports: 
per a les inscripcions més solemnes feien ser
vir la pedra o el bronze i per a les més senzi
lles, per poder esborrar les errades, utilitzaven 
les tauletes encerades, el papir (procedent 
d’Egipte) i el pergamí. Per als treballs escolars, 
utilitzaven les tauletes encerades i una mena 
de punxó. Construeix una tauleta encerada i 
un estilet a partir de les indicacions següents:

Construcció d’una tauleta encerada

Material: 2 làmines de fusta de 10 x 14 cm per fer la 
base, llistons de fusta per fer els cantells, cera (ciri) i 
un cordill.

Eines: serra, cola i llumins.

1.  Fixa els llistons als cantells.
2.  Fes un forat per passarhi el cordill.
3.  Vessa la cera fosa sobre la làmina de fusta i forma 

una capa de cera d’uns 5 mm.
4.  Allisa la cera quan encara sigui tèbia.

1

5 6
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7. EMPÒRION
Els grecs i els romans van passar per casa nostra fa un grapat 
d’anys. La seva llarga estada ha deixat una empremta inesbor
rable en la nostra cultura, els nostres costums i tradicions, la 
nostra manera de pensar, etc. Empúries és un bon exemple per 
estudiar l’herència clàssica que ens han deixat els uns i els al
tres, ja que tant grecs com romans hi van conviure durant un 
llarg període de temps. 

Els primers a arribar van ser els grecs (segle vi aC) proce
dents de Focea, que, seguint la tàctica de situarse primer en un 
lloc de fàcil fortificació i veure si eren ben rebuts, s’instal·laren a 
l’indret on actualment hi ha Sant Martí d’Empúries, que en aquell 
moment era un petit illot a la desembocadura del riu Fluvià. 
Aquest primer assentament avui rep el nom de palaiàpolis. Cap 
a l’any 550 aC, quan ja tenien bones relacions amb els indigets 
(‘els pobles ibèrics preromans que hi havia a la zona’), els grecs 
van construir una ciutat nova, la neàpolis (‘ciutat nova’), ja en 
terra ferma, molt a prop del port. Li van posar el nom d’Empò
rion, que significa ‘mercat’. Aquesta ciutat grega va anar crei
xent fins que l’any 218 aC hi van desembarcar els romans amb un 
gran exèrcit i van bastir un campament militar al costat de la 
ciutat grega, el qual es mantenia al marge d’aquesta. Els romans 
van arribar amb l’excusa de tallar el pas als cartaginesos, que 
havien entrat a la Península i que suposaven un perill per a Roma. 
Aquest campament romà, un cop pacificada la zona, va esdeve
nir una ciutat de dimensions considerables, que finalment va ab
sorbir la ciutat grega i també alguns pobles indígenes. 

Ruïnes d’Empúries. Actualment  
s’ha excavat un 25 % del jaciment.
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Al segle i aC ja podem parlar d’Emporiae (les Empúries). 
Després d’una època d’esplendor, amb un creixement impor
tant i una gran activitat econòmica, la ciutat va començar a 
perdre importància progressivament, fins que al segle iii va ser 
abandonada i els seus habitants van tornar a instal·larse a l’illot 
on havien arribat inicialment.

Els espais més significatius d’aquesta ciutat grega són els 
següents:

Dibuix d’Emporiae. 
La ciutat romana era 
considerablement més 
gran que la grega.

ciutat romana

escullera

port

ciutat grega 
(neàpolis)

MURALLA

Entrem a la ciutat per la mateixa porta per on 
accedien els seus habitants: una porta estreta que 
es tancava amb una reixa de ferro. Aquesta era 
una de les portes de la muralla que delimitaven la 
Neàpolis.

ÀGORA I  ESTOA

Al cor de la ciutat es conserven les restes de l’àgora, 
la plaça pública on anaven tots els ciutadans en 
algun moment del dia. Hi havia els edificis més 
importants relacionats amb les funcions polítiques 
i administratives. 
Era un espai 
obert envoltat 
per un pòrtic i per 
l’estoa, un edifici 
de dos pisos 
molt semblant als 
actuals centres 
comercials, amb 
diverses botigues. 

Sant Martí d'Empúries 
(palaiàpolis)

antiga desembocadura 
del riu Fluvià
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RECINTE D’ASCLEPI

Aquest espai era un centre 
terapèutic i religiós on anaven a 
curarse els malalts. El mètode 
que seguien no era pas gaire 
científic: les persones que patien 
alguna malaltia experimentaven 
el somni sagrat que uns sacerdots 
interpretaven i, a partir d’aquí, 
deduïen el tractament de curació 
més adequat. Hi havia diversos 
temples, un dels quals estava 
dedicat a Asclepi, el déu de la medicina, de qui es 
va trobar una estàtua. Al recinte exterior n’hi ha una 
reproducció, ja que l’estàtua original està protegida 
a dins del Museu Arqueològic d’Empúries. També 
hi havia un temple dedicat a ZeusSerapis, un déu 
d’origen egipci. Aquest fet demostra la importància 
comercial que va tenir a la Mediterrània la ciutat, fins 
on van arribar mercaders i comerciants d’Orient.

INDÚSTRIA DE SALAÓ

A la ciutat trobem també els fonaments d’una petita 
indústria que es dedicava a la conservació del peix en 
sal. Hi ha un pati central on es netejava el peix i es feia a 
trossos; al costat, uns dipòsits on se salava i un magatzem 
on el peix ja salat s’envasava en àmfores. Aquestes 
conserves els van permetre vendre peix en llocs força 
allunyats. Es conserven restes també d’un petit mercat, 
amb una gran cisterna d’ús públic. 

HABITATGES I  MOSAICS

Al centre de les cases gregues solia haverhi un pati interior des 
d’on s’accedia a les habitacions. Les més importants eren l’oikos 
o menjador, l’andron, una sala decorada destinada als banquets 
dels homes, i un gineceu, destinat a les dones i als infants. 
A les cases de famílies benestants solia haverhi mosaics a 
terra, pintures al fresc a les parets, llits de menjador… La imatge 
que acompanya el text correspon a un paviment de morter 
amb una inscripció, probablement situat en un menjador. 

Asclepi, a qui els romans van 
anomenar Esculapi, era fill del 
déu Apol·lo i d’una mortal. 
El pare va confiar l’educació 
del seu fill al centaure Quiró, 
que li va ensenyar tot allò 
relacionat amb la medicina. 
Asclepi va aprendre a curar 
totes les malalties i a alleujar el 
dolor dels malalts, i fins i tot va 
arribar a descobrir la manera 
de ressuscitar els morts. Zeus, 
a qui desagradava la fama 
creixent d’Ascle pi, el va matar 
llançantli un llamp. Després 
de la seva mort, van oferirli 
ofrenes divines i va ser venerat 
com el déu de la medicina. Els 
antics se l’imaginaven com un 
home vestit amb un mantell 
i portant un bastó en el qual 
s’enroscava una serp.

SABIES QUE…?
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» ACTIVITATS
43. Llegeix aquest fragment del llibre de Ma
nuel Brunet titulat El meravellós desembarca-
ment dels grecs a Empúries i contesta:

a) On creus que han arribat els mariners?
b) Quina muntanya corona l’Alt Empordà?
c)  Tenint en compte la geografia de Grècia, 

per què els sorprèn aquesta planúria?

44. La ciutat antiga on es van instal·lar els 
grecs s’anomena Palaiàpolis i la nova ciutat, 
situada en terra ferma, Neàpolis. Tenint en 
compte que palaios (‘antic’) ha donat lloc a 
paleo- i que neos (‘nou’) ha derivat a neo-, rela
ciona aquests mots amb el significat adient:

45. Digues si són vertaderes o falses les afir
macions següents:

a)  Quan Empúries va ser abandonada, els seus 
habitants van tornar a establirse a l’actual 
Sant Martí d’Empúries.

b)  Els fundadors d’Empòrion provenien de la 
Grècia continental, concretament d’Atenes.

c)  Quan van arribar els romans, van unirse al 
poble grec i van ampliar la ciutat d’Empò
rion.

d)  La desembocadura del riu Fluvià oferia un 
port natural que els grecs van saber aprofitar.

e)  Al segle i aC el nom d’Empòrion va passar a 
Emporiae.

L’endemà a punta d’alba el patró envià mitja dot-
zena d’homes a explorar la platja de la badia.

—No hi aneu vestits: així no semblareu foras-
ters i no us prendran res. Les barcasses es queden 
ací.

Els homes saltaren a l’aigua com uns cavalls i 
en arribar a la platja s’espolsaren a tall de ca. 
Apol·lo hauria tombat el cap per no veure aquella 
salvatge remullada matinal; Venus i les nimfes 
haurien fugit enriolades.

Per a veure la planúria calgué pujar l’ampla 
platja que ve de mar endins i fa un pendent dolç 
com el d’un plat escudeller. L’Alt Empordà, perfu-
mat, cenyit de muntanyes d’ondulació suau i coro-
nat pel Canigó, es descloïa a la llum com una rosa.

—Quin país més clar i quina olor d’herba! Fa 
cara de ser un país molt liberal. Segur que en 
aquestes munta nyes no s’hi amaga l’enemic. Cap 
bandit no gosaria travessar un país així tan obert 
i franc, i la gent d’ací poc deu envejar d’encauar-se 
en cataus feréstecs.

—Quin cel més alt! I el mar... ¿què me’n dieu, 
d’aquest mar? Quina cosa més ben trobada 
aquesta badia! Tot se’ns aparenta com una abra-
çada en aquest país: la plana voltada de serrala-
des i la terra abraçant-se al mar.

—Em plau aquest mar perquè no és petit ni 
gran: sembla un mar de família i ben mirat ja en 
tenim prou. Ja sabem que més enllà de la boca de 
la badia hi ha el mar lliure i camins que menen a 
tot arreu; però en el mar gran no veuríem els tu-
rons de la porta d’aquesta regolfada que d’aquí 
estant semblen posats al mig de l’aigua.

•  ciència que estudia els 
fòssils

•  estudi de les antiguitats 
prehistòriques

•  període més antic  
de la prehistòria

•  els primers temps dels 
cristians

•  ciència que estudia les 
escriptures

•  paraula nova introduïda en 
una llengua

• llatí modern

•  fase de la prehistòria que 
segueix el mesolític

•  que fa referència al nounat

•  pràctica imperialista dels 
països industrialitzats sobre 
les antigues colònies

paleografia •

paleocristià •

paleontologia •

paleologia •

paleolític •

neolític •

neocolonialisme •

neonatal •

neologisme •

neollatí •
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48. L’educació del déu Asclepi va anar a càrrec de Quiró, un personatge mig home, mig cavall. Els 
personatges barreja de persona i animal són freqüents en la mitologia clàssica i han estat font 
d’inspiració per a la literatura i el cinema. Percy Jackson és el personatge d’una sèrie d’històries 
de l’escriptor Rick Riordan, en què la mitologia grega és ben present. Ets capaç de reconèixer 
quin monstre mitològic representa cada un dels personatges següents?

46. Asclepi era el déu de la medicina i el seu símbol és una serp enroscada en un bastó. Què sim
bolitza avui dia? On el podem trobar?

47. Fixa’t en 
aquestes imatges: 
n’hi ha dues que 
corresponen al 
déu Asclepi i una 
que no. Sabries 
dir quina és?

2

2

1 3

43

21
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51.  Al Museu Arqueològic d'Empúries podem trobar un meravellós mosaic que representa el 
sacrifici d'Ifigènia. Ifigènia era la filla d'Agamèmnon, el capitost de l'expedició grega que havia 
d'anar cap a Troia a recuperar Helena, que havia estat raptada pel príncep troià Paris. Hi anaven 
els reis de les diferents polis, amb els seus soldats. Van decidir que salparien del port d'Àulida, 
però un cop allà no van poder ferho. Llegeix el text que tens a continuació i sabràs per què no 
podien marxar. A continuació fes les activitats que t'indiquem tot seguit:  

La flota grega s’havia reunit al port i es-
tava a punt de salpar per començar una 
guerra contra Troia, ciutat enemiga dels 
grecs; però les naus no es podien fer a la 
mar per manca de vent. Va ser consultat 
l’endeví Calcas, el qual va dir que la cal-
ma era deguda a la còlera d’Àrtemis. 
Aquesta havia estat ofesa per Agamèm-
non temps enrere, i per calmar la deessa 
calia sacrificar Ifigènia, la filla d’Agamèm-
non. Quan la noia estava a punt de ser 
degollada, Àrtemis, deessa de la cacera, 
se’n va apiadar i va posar una cérvola en 
lloc de la noia.

Agamèmnon porta la llança cap per avall perquè està afligit per la mort imminent de la seva filla Ifigènia, 
que va coberta amb un vel. Un altre cabdill grec, Menelau, amb el ceptre a la mà, acompanya la noia al 
sacrifici. Enmig dels caps grecs hi ha l’endeví Calcas, amb una cinta al cap. A l’altre costat d’Ifigènia l’espe-
ra Odisseu, pensatiu, el més murri de tots els grecs.

1
2 3 4 5

a) A partir del text següent, indica quin número correspon a cada personatge del mosaic:

b) A continuació, fes una cerca per internet i escriu al teu quadern la informació que hagis trobat 
sobre cadascun dels personatges que apareixen en el mosaic.

c) Busca informació sobre la tècnica amb què va elaborarse aquest mosaic.

1
2 3 4 5

49. Els grecs ja van veure la necessitat de con
servar el peix en sal i per això van construir 
una factoria de salaons. Aquest costum ha 
continuat a la zona, fins al punt que un poble 
molt proper elabora un producte típic d’aques
tes característiques. Saps de quin poble i de 
quin producte estem parlant?

50. Digues el mot adient a cada definició:

a) Plaça pública de la ciutat grega.
b) Centre terapèutic i religiós dedicat a Asclepi.
c) Botigues situades al carrer principal.
d) Edifici de dos pisos al costat de la plaça, on 

hi havia diverses botigues.
e) Recinte dedicat a unes divinitats egípcies.
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» POSA’T A PROVA
1. Per què els grecs van haver d’emigrar del 
seu país?

2. Amb quina finalitat arribaren els grecs a 
Catalunya? Quines colònies fundaren a l’Em
pordà?

3. Explica el procés d’assentament dels 
grecs a l’actual Empúries.

4. Els antics grecs s’organitzaven en polis. 
Explica’n les característiques.

5. De quin poble adoptaren l’alfabet, els 
grecs? Per què?

6. Digues una o dues paraules en català 
que derivin dels afixos següents: 

amfi- • micros- • poli- • epi- • -mania • -cràcia

7. Per què Pèricles va ser tan important per 
al poble grec?

8. Qui va aconseguir expandir la cultura 
grega en tots els seus àmbits?

9. Digues què saps d’aquests llocs de la 
Grècia antiga: Acròpolis, Partenó, Cariàti
des, Atenes.

10. Argumenta i posa exemples de l’afirma
ció següent: El poble grec és el bressol de 
la nostra civilització.

JUGUEM

Llegeix les definicions que hi ha a continuació i completa aquesta sopa de lletres:

Horitzontals:
• Columnes en forma de noia.
• Matemàtic grec.
• Ciutat alta.
• Regió del nord de Grècia.
• Filòsof que educà Alexandre.
• Rei persa.
•  Ciutat estat independent.
• Ciutat on sorgí la democràcia.
• Pare de la medicina científica.
•  Temple dedicat a Atena. 

Verticals:
• Ídol d’Alexandre.
• Va escriure l’Odissea.
• Plaça pública.
• Grecs que fundaren Empòrion.
• Rival d’Atenes.
• Polític atenès.

F A D V E P A R T E N O I J A

O O S J U L S V W K B E B Q Q

C W A R I S T O T I L V R C U

E C A R I A T I D E S I A T I

U P H P I T A G O R E S S E L

S E O D Q F R A H R E A W A L

Y R M V R A T E N E S U T U E

Q I E S S G Q O P D P O L I S

A C R O P O L I S O A F Y D U

T L I E M R E H D A R I O S F

P E R G T A A U G R T S L G W

A S M A C E D O N I A Y E S A

S T R M B K C H B K S L P N O

C H I P O C R A T E S I F U S

K N A V U T L L M S N M T C R
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•  Respecteu el temps establert.
•   Estructureu bé els continguts que exposareu.
•  Parleu amb veu clara i amb una bona entonació.
•  Utilitzeu el lèxic adequat i feu frases ben construïdes gramaticalment.
•   Gesticuleu adequadament i tingueu contacte visual amb el públic per tal de connectarhi 

i fer una exposició amena.

» COMPARTEIX ELS TEUS CONEIXEMENTS
A continuació teniu unes imatges relacionades amb el contingut de la unitat. Per grups o indivi
dualment, a criteri del/a professor/a, escolliu una imatge, identifiqueula i, després de cercar tota 
la informació que pugueu, exposeula als vostres companys, que us podran fer preguntes si algun 
aspecte no els ha quedat prou clar. Per tal que feu una bona exposició oral, us poden anar bé 
aquestes pautes:

Alfabet grec gravat en pedra, a la ciutat 
de Troia, Turquia.

Recinte d'Asclepi, a les ruïnes d'Empúries, Girona.
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Teatre d'Epidaure de l'antiga Grècia, a la regió del Peloponès. 

L'Acròpolis d'Atenes (Grècia). 

Estàtua d'Alexandre el Gran a la ciutat grega 
de Tessalònica.
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