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Descripció de l’assignatura:
 
L’assignatura té l’objectiu de proporcionar un coneixement bàsic dels mecanismes de
funcionament així com del cabal lèxic de la llengua grega antiga i cristiana i dels textos
principals de la seva producció en les diverses modalitats en què es manifesta (textos de la
filosofia antiga, literatura cristiana: bíblica, litúrgica, patrística, hímnica, fonamentalment). És
la continuació de l’assignatura de Grec A2.
El coneixement de l’instrument lingüístic que fou històricament el primer vehicle de la
tradició filosòfica d’occident i també la primera llengua del cristianisme en la seva expansió,
la llengua pública de l’Església catòlica dels primers segles i vincle d’unitat amb les esglésies
d’Orient, permet l’ús més àgil de les fonts tant de les disciplines filosòfiques com teològiques,
i alhora també de les ciències religioses, i l’assimilació d’aspectes fonamentals del pensament,
del dogma, dels ritus, de l’imaginari, etc.
L’exercitació de la traducció i del comentari de textos contribueix, a més, a un millor domini
de la llengua pròpia i de les habilitats expressives orals i escrites en aquesta, essencials per a la
vida acadèmica i professional.
 
 
Temari abreujat:
 
01-Repàs dels continguts de Grec A: morfologia nominal completa i formes verbals de

l’indicatiu, imperatiu i infinitius.
02-El participi de present, futur, aorist i perfet, actiu, mig i passiu.
03-Sintaxi del participi: atributiu, apositiu i predicatiu (del subjecte i del CD: participis

completius). Particularitats i tècniques per a la traducció dels participis.
04-El genitiu absolut.
05-Imperfet i futur perifràstics en el grec cristià. Futurs i perfets perifràstics.
06-El subjuntiu. Usos del subjuntiu.
07-L’optatiu. Usos de l’optatiu. Les oracions condicionals.
08-Recapitulació del sistema verbal grec: els verbs temàtics i els verbs atemàtics.
09-Els verbs atemàtics o en -µι. Característiques i paradigmes principals.
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