
 Anatolianes (hitita) 

 Itàliques (llatí i llengües 

romàniques) 

 Hel.lèniques (grec) 

 Germàniques (anglès, 

alemany, danès, suec, 

norvegià, etc.) 

 Bàltiques (letó, lituà) 

 Eslaves (rus, polonès, 

serbo-croat, eslovè,etc.) 

 Cèltiques (irlandès, etc.) 

 Armenià 

 Albanès 

 Tocari 

 

(Llengües europees no 

indoeuropees: finès, estonià, 

hungarès, turc, vasc.) 

 

Llengües pràcrit o “vulgars”   

(magadhi, pāli, etc.) (a partir s. III a.C) 

 

Indi mig (VI-XIII d. C) (apabhramsa) 

 

Llengües índiques modernes (urdu, 

hindi, hindustani, caixmiri, panjabi, 

bengalí, marathi, gujarati, assamès, 

nepalí, oriya, sindhi, maldivès, 

singalès, rajastani, pahari, bihari) 

 

Indi Antic 

 Vèdic (1500 a.C.) 

 Sànscrit clàssic (IV a. C.) 

 Sànscrit èpic 

 

GENEAOLOGIA DEL SÀNSCRIT 

 

Llengües indo-europees ¿Indoeuropeu? (Europa de l’est / Sud Rússia/ Asia Central c. 3000 a. C.) 

             

                                                                                     proto indo-iraní 

 

 indo-iranianies 

 

 

                                                         Iranianes   Indo-àries o índiques            

                                            (avèstic, persa, kurd, etc.)      

                                                                                    romaní  

                    

        

 

                                            

 

 

 

influències 

llengües dravídiques  

(tàmil, malaialam, telugu, kannada) 

Sanscritització (s. XX) 



 

Etapes de l’evolució del sànscrit o “indi antic” 

 

Dates i Esdeveniments històrics Etapa de la llengua Literatura 

Civilització de la Vall de l’Indus 

(2500-1700 a. C.) 

 

Els pobles aris indoeuropeus 

migren a Iran, Asia Menor i la Vall 

de l’Indus (c. 2000 a.C.) 

Penetració dels aris (pobles 

indoeuropeus) al Nord-oest de 

l’India (1500 a.C) i la vall del 

Ganges (1000 a.C), on es troben i 

conviuen amb els pobles 

autòctons. 

 

Consolidació del sistema de 

castes i formació de regnes 

independents (1000-500 a.C) 

 

 

 

Sànscrit vèdic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripcions cuneiformes d’una llengua no desxifrada 

 

 

Composició i transmissió oral dels himnes vèdics o Vedes (c. 3000-

2000 a. C.)  

Fixació oral dels Vedes en 4 compilacions (saṃhitā) (en ordre 

cronològic): 

 Ṛg-veda (Veda dels himnes) (1500 a.C) 

 Sāma-veda (Veda dels cants) 

 Yajur-veda (Veda de les fórmules sacrificials) 

 Atharva-veda (Veda de les fórmules màgiques) 

 

Cada Veda funda la seva escola de sacerdots 



 

 

 

Vida de Buda i Mahavīra (VI a.C): 

Budisme i Jainisme com a 

religions heterodoxes escindides 

del brahmanisme ortodox 

 

Vèdic recent o 

Sànscrit pre-clàssic 

Brāhmaṇas (X- VI a. C.): comentaris dels Vedes, descripció en prosa 

dels detalls i significat de les cerimònies i rituals 

Āraṇyakas (X- VI a. C.): seccions del bosc 

Upaniṣads (ensenyances esotèriques) (VII-IV a.C): Bṛhadāraṇyaka, 

Chandogya, Aitareya, Taittirīya, Kauṣītaki, Īśā, Kena, Kaṭha, Muṇḍaka, 

Praśna, Śvetāśvatara, Māṇḍukya, Maitri (en ordre cronològic) 

 

Vedāṅga (Ciències vèdiques auxiliars): fonètica, ritual, gramàtica, 

etimologia, mètrica i astrologia. 

Sūtras: tractats tècnics de liturgia i ritual (solemnes i domèstics) 

 

Alexandre Magne arriba a l’India 

(III a.C) 

Imperi Maurya (IV-I a.C), 

emperador Aśoka (III a.C) 

Expansió del Budisme a l’India  

 

 

 

 

Sànscrit Clàssic 

 

Conviu amb les 

llengües vernàcules 

(prakṛti) fins el 1000 

d.C 

 

 

 

 

-Primera gramàtica sànscrita Aṣṭādhyāyī, Pāṇini, IV a. C 

-Bhagavadgīta, II-III a.C. 

-Filosofia (6 escoles ortodoxes o darśana): Mīmāṃsā, Nyāya, 

Vaiśeṣika, Sāṃkhya, Yoga i Vedānta 

sūtras: tractat fundacional de cada escola: 

Brahma-sūtra de Bādarāyaṇa, I d.C; Yoga-sūtra de Patañjali, II d.C; 

Mīmāṃsā-sūtra de Jaimini, I d.C; Sāṃkhya-kārikā de Iśvarakṛṣṇa, IV 

d.C; Nyāya-sūtra de Gautama, II a.C-II d.C; Vaiśeṣika-sūtra de 

Kaṇaḍa, II d.C. 

 



 

Dinastia Gupta (IV-VIII d.C) 

Esplendor de la cultura clàssica 

hindú 

 

 

 

 

 

 

 

VIII-XI Desenvolupament del 

tantrisme en l’hinduisme i el 

budisme 

Sànscrit èpic - Èpica (Itihāsa) o epopeyes: 

 Mahābhārata, Vyāsa (IV a.C-V d.C) (inclou Bhagavad-gītā) 

 Rāmāyaṇa, Vālmikī 

- Llegendes i mitologia (Purāṇa) 

 

 

-Dharmaśāstra o ciència jurídica (ex. Lleis de Manu) 

-Poesía (kāvya) 

-Teatre:   Kālidāsa, Śakuntalā (V d.C) 

- Compilacions de contes i faules 

 Pañcatantra 

 Hitopadeśa 

- Altres ciències (śāstra): astronomia, medicina, astrologia, gramàtica, 

etc. 

 

s.XI Invasió musulmana. Sultanat 

de Delhi 

Primers textos en 

llengües vernàcules 

 

 


