GREC
Finalitat de l’assignatura
L’estudi del grec antic en el segle XXI no hauria de necessitar cap
justificació. Juntament amb el llatí i la cultura clàssica, constitueix un autèntic
patrimoni material i espiritual de la civilització occidental.
Conèixer els pilars de la nostra civilització ens permet entendre millor el món
en què vivim d’una manera com no poden fer-ho altres disciplines.
Gràcies a l’arqueologia conservam unes poques i precioses restes del món antic,
però són els textos que ens llegaren els grecs i els romans allò que ens dóna l’accés al
coneixement d’aquell món que, encara que llunyà, és també nostre: el seu
pensament, la seva literatura, la història, són el bressol de la cultura occidental, la qual
no només no pot ni ha d’oblidar els seus orígens, sinó que els necessita per seguir
avançant.
Als textos tenim les primeres manifestacions literàries, que han
esdevingut canòniques, i a través d’aquestes obres hem conegut la seva mitologia,
font inesgotable per a artistes (pintors, músics, arquitectes...) de totes les èpoques;
als textos tenim el pensament filosòfic, sense el qual la ciència no hauria pogut arribar a
posar un home a la lluna; als textos, també, tenim la historiografia, la fixació de la
memòria col·lectiva d’un poble que vol saber d’on ve per saber cap a on anar. La
llengua grega, doncs, és el vehicle necessari per arribar al coneixement de
herència clàssica. Però el grec és també, i sobretot, una eina molt poderosa per
arribar a comprendre i dominar la llengua pròpia, tant perquè proporciona un
coneixement més ric del significat de tantíssimes paraules que hem heretat dels
grecs o que hem creat a partir del seu idioma, com perquè la seva riquesa sintàctica i
semàntica dóna als alumnes models i recursos per poder expressar-se en la llengua
pròpia d’una manera més correcta i més rica. A més, l’estudi d’una llengua d’unes
característiques morfosintàctiques tan diferents de les llengües modernes obliga
l’alumne a assimilar unes altres estructures d’expressió que són també de
pensament; el grec, i també el llatí, estructuren la ment (d’una manera semblant a com
ho poden fer les matemàtiques), i ajuden l’alumne a desenvolupar el seu raonament
lògic, el pensament deductiu, així com la memòria, elements tots ells que
afavoriran el seu procés d’aprenentatge i li seran molt útils posteriorment a la vida
adulta.

