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Eros i Psique

La identitat del seu amant,

Psiqué i Eros,

un brutal turment

l'ànima i l'amor,

que li esvaeix l'amor i la vida

juguen una partida

per una gota d'oli bullent.

d'estimar-se ben fort,
d'amar-se sens mida,

Quatre proves d'Afrodita,

esquivant la dissort

per retornar al seu amor.

de l'enveja d'Afrodita.

La temptació guanya
embranzida,

...que són diferents:

i, a la darrera prova,

ell amb ales i fletxes,

l'ànima resta en etern repòs.

els instruments

Imatge 1. El rapte de Psique
de William-Adolphe Bouguereau

per tocar-la d'amor

El compassiu Amor,

i fer-la volar a ella.

que encara desitja i és valent,

Ell, sigilosa au nocturna;
indecisa i confiada, ella.
Bellesa mortal,
ànima i ment
amb el melic com a infinit,
el dubte se li planteja,

amb la benedicció de Zeus
l'allibera del son profund
i recupera la seva ànima
somnolent.
I tots fan les paus,
per viure en pau a l'Olimp.

important, sembla:
com conèixer el seu marit?
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Imatge de la portada: Psique reanimada pel petó de l'amor de Canova
Poema de Rita O'Neal que resumeix el mite de la història d'amor entre Eros i Psique
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1. Introducció
Teràpia

DEMÈNCIA
Fília

Psiquiatria

Psicòpata

Trauma Síndrome Fília Transtorn Fòbia

Histèria Mania

Psicosi

Esquizofrènia

Patologia Hipnosi

Complex Parapsicologia Depressió
De segur que moltes d’aquestes paraules del camp semàntic de la psicologia us són

familiars. Sovint les utilitzem sense saber realment el seu significat, ni tampoc ens adonem que
són tecnicismes d’origen clàssic.
Dia a dia usem aquestes i moltes altres paraules sense parar atenció que realment són
mots que deriven directament del grec i del llatí.
I si tinguéssim uns mínims coneixements de la llengua grega i llatina, ens seria molt més
fàcil deduir el significat dels tecnicismes que encapçalen aquesta pàgina i molts altres fora del
context psicològic.
L’objectiu pel qual faig aquest treball és precisament per fer adonar al públic, en general,
que no som conscients de la importància que té el llatí i el grec en la nostra llengua actual. De
l’immens llegat que ens han deixat la mare grega i llatina. I no només en la psicologia, sinó també
en molts altres camps semàntics.
A més, donat que els estudis que estic realitzant actualment són d’humanitats pures (llatí i
grec) i el que en un futur m’agradaria estudiar és psicologia, vaig decidir unir les dues vessants per
portar a terme el tema del treball de recerca.
Des de fa temps que m’agradava la psicologia però el primer contacte acadèmic que vaig
tenir va ser cursant l’optativa de psicologia a primer de batxillerat, la qual em va entusiasmar. Amb
els coneixements que tenia de llatí i grec vaig poder entendre fàcilment la majoria dels mots que
utilitzàvem, en canvi, molts dels meus companys que no tenien conceptes bàsics d’humanitats els
hi resultava complicat entendre alguns mots.
D’altra banda, alguns trastorns de la personalitat que vam tractar m’eren familiars perquè
alguns d’ells estan basats en personatges mitològics que ja coneixia. Segur que tots coneixeu el
famós complex d’Èdip o la síndrome de Diògenes.
Les ganes i la il·lusió d’aprendre em van fer escollir aquest tema de treball de recerca i
buscar tots els referents del món clàssic en la psicologia.
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El mètode de treball que he utilitzat ha estat a partir de l’índex d’un manual de psicologia,
extreure tots els conceptes bàsics, i d’aquests buscar l’origen etimològic. Com també he
confeccionat els tres diccionaris etimològics de fòbies, fílies i manies, les introduccions dels quals
formen part de la part teòrica per fer esment d’elles i concloure l’explicació amb els quatre
diccionaris que constitueixen la part pràctica d’aquest treball que adjunto en els annexos, ja que si
formessin part del cos del treball passaria del tamany permés.
Per altra banda, la part teòrica consisteix en buscar els diferents llistats de complexos i
síndromes, explicar-los i analitzar-los psicològicament i després narrar el mite del qual provenen.
Anteriorment vaig estar treballant en dos temes diferents de treball de recerca, però en un
vaig perdre l’interès i en l’altre no hi trobava la via pràctica. Finalment vaig decidir-me a fer aquest,
que reuneix les qualitats necessàries.
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2. Llistat de conceptes psicològics
extrets d'un manual de psicologia
Aquest llistat és el buidatge dels conceptes que figuren en un manual de psicologia i que
tenen una clara vinculació amb el món clàssic.
És l'objecte d'estudi principal d'aquest treball. A partir de la recerca dels termes més
importants he confeccionat un llistat, que és la base del meu estudi posterior, en el que he intentat
demostrar la relació existent entre la cultura clàssica i el món psicològic.
L'estructura d'aquest llistat és: primerament presentar el títol i l'índex del tema i a
continuació els conceptes principals de la lliçó. Només he extret els que són d'interès etimològic,
que estan llistats posteriorment en el diccionari etimològic per ordre alfabètic.
En el diccionari he mostrat l'etimologia de la paraula, una petita interpretació d'aquesta, en
els casos convenients, i darrerament, per aclarir, he fet una breu descripció.
Índex del manual de psicologia
Tema 1: Introducció a la psicologia
Índex del tema:
1. Consideracions prèvies
2. El que no és la psicologia científica
3. Primera aproximació a l'ús científic del terme psicologia
3.1.

Psicologia bàsica i psicologia aplicada

3.2.

Les altres psicologies

Conceptes principals de la lliçó
psicologia - psicobiologia - epistemologia
Tema 2: Els antecedents de la psicologia científica
Índex del tema:
1. Consideracions prèvies
2. Els antecedents filosòfics
2.1.

La influència del racionalisme

2.2.

La influència empirista

2.3.

La posició kantiana

3. Els antecedents de les ciències naturals
3.1.

La influència metodològica

3.2.

La influència de la biologia

a) L'aplicació del mètode experimental als assumptes humans
b) Els descobriments en la investigació sobre el sistema nerviós
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c) Les idees biològiques de la teoria evolucionista
3.3.

La influència de la medicina

4. La constitució de la psicologia científica
Conceptes principals de la lliçó
fisiologia - etologia - teleologia - harmonia - empirisme - hedonisme - apriorisme - deducció
inducció - psicofísica - psicofisiologia - cronometria - ontogènia - filogènia - homeòstasi - neurosi
histèria - hipnosi
Tema 3: L'objecte de la psicologia científica
Índex del tema:
1. Consideracions prèvies
2. La determinació de l'objecte
3. La consideració d'altres nivells en l'objecte de la psicologia
4. Objecte de la psicologia i posició metodològica
5. Objecte de la psicologia i concepció de l'organisme
Conceptes principals de la lliçó
conducta - comportament - bioquímica - cognitivisme - connexionisme - inconscient
Tema 4: El mètode científic de la psicologia
Índex del tema:
1. Consideracions prèvies
2. La referència epistemològica
2.1.

El llenguatge dels sistemes científics

2.2.

L'explicació científica

2.3.

Les lleis científiques

2.4.

Les teories científiques

3. L'espistemologia i les seves conseqüències per a la psicologia actual
Conceptes principals de la lliçó
filosofia - hermenèutica - empatia - lògica - teoria - nomologia- paradigma - coherència - ciència
hipòtesi – experiment - anàlisi
Tema 5: La fundació de la psicologia: estructuralisme i funcionalisme
Índex del tema:
1. Wilhem Wundt: la fundació de la psicologia científica.
2. Desenvolupaments entorn de la fundació
3. L'estructuralisme
4. El funcionalisme
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5. La mesura de les diferències individuals
Conceptes principals de la lliçó
consciència - síntesi - voluntarisme - introspecció - fenomenologia - mnemotècnia - estructuralisme
elementalisme - funcionalisme – intel·ligència - cronologia
Tema 6: La psicoanàlisi
Índex del tema:
1. La psicoanàlisi i les seves passions
2. La psicoanàlisi de Freud
2.1.

Definició, objecte i mètode

2.2.

Principals conceptes de psicoanàlisi

3. La psicologia individual de Alfred Adler
4. La psicologia analítica de Carl Jung
5. Desenvolupament posterior i valoració
Conceptes principals de la lliçó
psicoanàlisi - psicopatologia - angoixa - libido - instint de vida (eros) - instint de mort (tanatos)
catarsi - complex d'Èdip1 - dramatització - ortodòxia - metàfora - diàleg - teràpia
Tema 7: El conductisme
Índex del tema:
1 Com sorgeix la psicologia conductista?
2 El conductisme segons les seves característiques definitòries
2.1

Del primer conductisme (Watson)

2.2

Del conductisme radical (Skinner)

2.3

Neoconductismes
2.3.1

Neoconductisme intencional (Tolman)

2.3.2

Neoconductisme deductiu (Clark Hull)

2.4

Aprenentatge observacional

2.5

L'actualitat del conductisme en l'aprenentatge animal i humà
2.5.1

Cognició animal

2.5.2

Aprenentatge humà

3 Punts febles del conductisme

1

3.1

Del primer conductisme (Watson)

3.2

Del conductisme radical (Skinner)

Explicat en l'apartat 3.9, pàg. 19
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Conceptes principals de la lliçó
estímul – reflex – ambientalisme – mecanisme – mentalisme – axioma – discriminació
Tema 8: El cognitivisme
Índex del tema:
1. Psicologia cognitiva i ciència cognitiva
2. La psicologia cognitiva del processament de la informació
2.1.

Com sorgeix la psicologia cognitiva?

a) Influències rebudes des del paradigma filosòfic del racionalisme
b) Influències de l'epistemologia
c) Influències a partir de nous llenguatges aplicats a àrees psicològiques: l'obra de
Broadbent
d) De la tradició racionalista: influències de la Gramàtica Transformacional (Chomsky)
i de la Teoria General de Sistemes (Von Bertalanffy)
e) Influències rebudes de l'enginyeria

•

De la Teoria de la Informació

•

De la Teoria d'autòmates

•

De la Cibemètica

•

De la Teoria de les xarxes neurals

•

Del Model Computacional Simbòlic

2.2.

Característiques definitòries de la psicologia cognitiva del processament de la

informació (model ordinador de Von Neumann)
3. El connexionisme

•

Trets dels models connexionistes

3.1.

Com sorgeix el connexionisme?

3.2.

Característiques definitòries

3.3.

Punts febles

Conceptes principals de la lliçó
homunculus – computació – neurociència – innatisme – racionalisme – comunicació – diagrama
neurofisiologia – gramàtica – associacionisme – dualisme – autòmat – cibernètica – mòdul
memòria – analogia – heurística – símbol
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Tema 9: La psicologia humanista
Índex del tema:
1. L'aparició de la “tercera força”
2. Humanisme, existencialisme i fenomenologia
3. Els postulats bàsics de la psicologia humanista
4. Propostes de la psicologia humanístico-existencial
4.1.

Ludwig Bingswanger

4.2.

Rollo Way

4.3.

Abraham Maslow

4.4.

Carl Rogers

5. Valoració de la psicologia humanista
Conceptes principals de la lliçó
existencialisme – humanisme – intencionalitat – intrínsec – nomotètica – esquizofrènia – frustració
dilema – psicoteràpia – compromís – holisme – jerarquia – experiència – congruència
Tema 10: El constructivisme
Índex del tema:
1. Definició
2. Teories constructivistes en la psicologia
2.1.

La psicologia de la Gestalt

2.2.

El constructivisme de Jean Piaget

2.3.

El constructivisme de George Kelly

3. Constructivisme versus objectivisme
3.1.

Cibernètica de segon ordre, sistemes autopoiètics

3.2.

El concepte de narrativa

Conceptes principals de la lliçó
constructivisme – objectivisme – coneixement a priori – coneixement a posteriori – esquema
mediació – biologia – pregnància – intuïció – isomorfisme – psicogènesi – assimilació
alternativisme – dicotomia – idealisme – realisme – mite – autopoiesi – solipsisme
Tema 11: Els processos psicològics
Índex del tema:
1 Consideracions prèvies
2 L'aprenentatge
2.1

Conducta innata versus conducta apresa

2.2

Les primeres tendències de comportament

2.3

Els aprenentatges bàsics
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La interpretació cognitiva de l'aprenentatge

3 Els processos cognitius
3.1

Els processos inferiors
3.1.1

La percepció

3.1.2

La memòria

3.2

Els processos superiors
3.2.1

Pensament

3.2.2

Llenguatge

4 Processos de motivació i emoció
4.1

La motivació
4.1.1

Definició i teories

4.1.2

Classes

4.2

Les emocions

Conceptes principals de la lliçó
instint – neurosensorial – aprenentatge – període – maduració – condicionament – subjectivisme
extinció – causalitat – sensació – abstracte – ecologia – record – infant – adult – adolescent
motivació – impuls – incentiu – personalitat – androgen – estrogen – emoció – dimensió – perifèria
tàlem – estrès – síndrome – ansietat
Tema 12: La personalitat
Índex del tema:
1 Concepte de personalitat
2 Models teòrics en l'estudi de la personalitat
3 Models personalistes
3.1

Teories d'estat

3.2

Teories de tret
3.2.1

Gordon Allport

3.2.2

Raymond Cattell

3.2.3

Hans Eysenck

3.2.4

Els “Cinc Grans”

4 Models situacionals
5 Models interaccionistes
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Conceptes principals de la lliçó
interacció – temperament – humor – colèric – malenconiós – flegmàtic – sanguini – endomorfisme
mesomorfisme – ectomorfisme – viscerotonia – somatotonia – cerebrotonia – extraversió
intraversió – tipologia – neuroticisme – psicoticisme – psicosi – afabilitat – responsabilitat
polèmica – competència – estratègia – expectativa – contingència
Tema 13: Els tractament psicològics
Índex del tema:
1. Psicoanàlisi i psicoteràpies psicoanalítiques
2. Teràpia de la conducta
3. Psicoteràpies humanistes i existencialistes
4. Psicoteràpies cognitives
5. Psicoteràpies sistemàtiques
6. Els debats sobre la psicoteràpia: cucuts, dodos i altres ocells
Conceptes principals de la lliçó
tècnica – psicodinamisme – assertivitat – logoteràpia – bioenergia – psicodrama – cognició
sistema – paradoxa – metanàlisi – psiquiatria
Tema 14: La psicologia en l'organització, en l'educació i en altres àmbits
Índex del tema:
1. Psicologia organizacional
1.1.

El desenvolupament històric

1.2.

Les funcions del psicòleg en l'organització

2. Psicologia educacional
2.1.

El desenvolupament històric

2.2.

Les funcions del psicòleg en l'educació

3. Altres aplicacions de la psicologia
Conceptes principals de la lliçó
organització – indústria – doctrina – burocràcia – sociotècnia – eclecticisme – educació
ensenyament – caràcter – sentiment – atenció – victimologia
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3. Complexos
Un complex és un conjunt de sentiments inconscients adquirits per experiències viscudes
en la infància que tenint en compte la seva condició innata, tant física com psíquica, influeixen en
la personalitat actual de l'individu afectat.
La paraula deriva del llatí complexus que es definia com a abraçada, acció d'envoltar,
d'estrènyer o connexió, i fa referència a la interacció que hi ha entre els sentiments, les
experiències i les característiques del subjecte.
Aquest terme va ser aplicat per primer cop en la psicologia pel psicòleg Carl Gustav Jung.
La definició que ell donava per a complex era “la via règia a allò inconscient”, a través del seu
famós experiment de l'associació de paraules.
El concepte “complex” va ser popularitzat per la discussió de la psicoanàlisi de Freud, que
esmenta varis cops el complex d'Èdip en la fase del desenvolupament sexual.
Actualment la paraula “complex” s'utilitza quotidianament sense saber la importància
psicològica que implica.
Juntament als complexos més àmpliament coneguts, com per exemple el complex
d'inferioritat o el de castració, existeixen altres complexos que posseeixen la particularitat d'estar
titulats amb el nom de personatges històrics, figures mitològiques o protagonistes d'obres
literàries.
Donat que el meu treball té com a recerca els punts d'unió entre la psicologia i el món
clàssic, la meva selecció de complexos només es centra en aquells que reben el nom de
personatges històrics i mitològics grecoromans.
Primerament explico en què consisteix psicològicament el complex, a continuació presento
el personatge amb el qual es basa i tota l'explicació de perquè aquest complex rep el nom del
personatge estipulat. Per finalitzar l'explicació realitzo una petita i pròpia conclusió o reflexió.
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Llistat de complexos
3.1. Complex d'Agripina
Aquest complex consisteix en un amor obsessiu, una sobreprotecció i adoració absoluta de
la mare al fill baró. El punt extrem d'aquest complex és l'insest. Col·loquialment se'l coneix com a
“amor de mare”.
Es basa en el personatge de Julia Vipsania Agripina (14 d.C – 33 d.C) que va ser una
noble romana filla d'Agripa i Julia (Agripina fou neta d'August). Va ser un personatge summament
influent amb una gran fama de crueltat i maquiavel·lisme.
L'emperadriu era germana del sanguinari Calígula, amb el qual mantenia relacions sexuals.
Segons s'explica, també es prostituïa per a ell en els cercles de la cort imperial, demostrant així la
poca decència que la caracteritzava.
Explica la llegenda que va ser una de les més belles
emperadrius, amb un caràcter implacable i ambiciós, cruel en
més d'una ocasió. L'any 28 d. de C. es va casar per primer cop
amb Cneu Domici Aenobarb, de la unió amb el qual naixeria una
de les figures més inquietants de la història clàssica, l'emperador
Neró.
Les esbojarrades celebracions de Neró han arribat fins als
nostres temps com un exemple de la decadència, els excessos i
la bogeria de l'Imperi Romà. No en va es diu que Ahenobarb era
un home violent i brutal, i que Agripina arribaria a afirmar que de
la seva unió solament podria néixer un monstre.
Imatge 2.
L'emperador Neró i Agripina,
escultura del Capitoli

Quan Neró va arribar al tron amb 16 anys, Agripina va
tractar de controlar-lo per poder governar a través d'ell. La relació

entre mare i fill, a més de ser incestuosa, seria complicada. Després de moltes manipulacions per
fer-se amb el control de l'Imperi, Neró manaria a tres botxins per tal d'acabar amb la vida de la
seva mare. Ella mateixa demanaria que li clavessin una espasa en l'abdomen, en el lloc on va ser
gestat el fill que l'estava matant. S'explica que la imatge d'Agripina perseguiria a Neró fins a la
seva mort, tornant-lo boig i causant-li una gran agonia.
Mort, violència, incest, traïcions, sexe, poder… De vegades, com veiem, una llegenda
romana supera a qualsevol telenovel·la moderna.
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3.2. Complex d'Alexandre
Aquest complex fa referència al ressentiment i la impotència del fill envers el pare, que no
el deixa evolucionar com a persona o avançar en la seva trajectòria personal.
La fi d'aquest complex s'assoleix amb el reconeixement patern, i així s'arriba a alleujar el
patiment del fill, o amb la mort del pare, i així s'aconsegueix extingir la font de perill. Aquest fet es
dóna perquè en l'antiga Grècia i Roma el fill assolia tota la responsabilitat de la família un cop el
pare era mort.
Es basa en el personatge d'Alexandre III de Macedònia,
més conegut com a Alexandre el Magne o el Gran (Μεγας
Αλεξανδρος), fill de Filip II de Macedònia i Olímpia d'Epir, nasqué a
Pel·la, capital del regne de Macedònia, el 21 de juliol del 356 a.C –
10 de juny del 323 a.C, i va ser rei de Macedònia (336-323 a.C),
conqueridor de l'Imperi Persa i un dels líders militars més
importants del món antic.
L'origen d'aquest complex està en la història d'Alexandre el Imatge 3. Bust d'Alexandre Magne
Gran el qual a l'assabentar-se dels triomfs militars del seu pare va

de Lisip

exclamar amb ira i frustració: El meu pare no em deixa ja res per conquistar!
Tot i haver dit aquesta frase, Alexandre, posteriorment va conquerir molta extensió de
terreny que comprenia: Àsia Menor, el Llevant Mediterrani, Egipte, Mesopotàmia, Pèrsia i Àsia
Central.

3.3. Complex d'Antígona
Aquest complex consisteix en la negació d'acceptar les lleis de la vida i de la mort.
Es basa en el personatge de la mitologia grega en les dues obres de Sòfocles:
Èdip a Colonos i Antígona; i la versió d'una tragèdia d'Eurípides amb el mateix nom.
Antígona (Αντιγονη) va ser la filla d'Èdip i Iocasta. Tenia tres germans: dos nois, Etèocles i
Polinices, i una germana, Ismene.
El mite s'inicia amb el conflicte entre els dos germans barons d'Antígona que es troben en
un combat constant pel tron de Tebes, degut a una maledicció que el seu pare havia llançat contra
ells. Se suposava que Etèocles i Polinices s'anaven a alternar el tron periòdicament, però Etèocles
decideix quedar-se en el poder després d'haver acabat el seu període de regnat, amb el que
desencadena una guerra. Així doncs, Polinices ofès busca ajuda a Argos, una ciutat rival, arma un
exèrcit i torna a reclamar el que és seu.
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La guerra conclou amb la mort dels dos germans en batalla, cadascun a les mans de
l'altre, com deia la profecia. Llavors Creont es converteix en el rei de Tebes i dictamina que per
haver traït la seva pàtria, Polinices no serà enterrat dignament i es deixarà el seu cadàver als
afores de la ciutat perquè els corbs i els gossos el devorin, mentre el cadàver de Etèocles serà
enterrat amb tots els honors corresponents.
Els

honors

fúnebres

eren

molt

importants per als grecs, doncs l'ànima d'un
cos que no era enterrat estava condemnada
a vagar per la terra eternament. Per tal raó,
Antígona es nega a acceptar aquesta
impietat i decideix enterrar el seu germà i
realitzar sobre el seu cos els corresponents
ritus, rebel·lant-se així contra Creont, el seu
Imatge 4.

Antígona resistint-se a l'autoritat

oncle

i

sogre,

donat

que

estava

compromesa amb Hemó, fill de Creont.
La desobediència implica per Antígona la seva pròpia mort, condemnada a ser sepultada
viva. Ella evita el suplici penjant-se. D'altra banda, Hemó, en veure morta a la seva promesa,
després d'intentar matar el seu pare, se suïcida abraçat a Antígona; mentrestant, Eurídice, esposa
de Creont i mare d'Hemó, se suïcida en saber que el seu fill havia mort. Les morts d'Hemó i
Eurídice originen un profund sofriment en Creont, qui finalment s'adona del seu error en haver
decidit mantenir la seva sobirania per sobre de tots els valors religiosos i familiars, provocant la
seva pròpia dissort.
La conclusió és: fins a quin punt hem de ser estrictes en la nostra obligació? És necessari
convertir-te en inhumà per complir el teu deure? Creont no va saber diferenciar el que és just del
que és ètic i així va acabar amb la mort de tres persones i amb la pena i culpa com a cadena
perpètua.

3.4. Complex d'Aquil·les
Aquest complex es basa en la tendència a ocultar la pròpia debilitat, impotència o
homosexualitat sota l'aparença d'invulnerabilitat, perfecció i/o heroisme.
Es basa en el personatge de la mitologia grega Aquil·les (Αχιλλευς Αιακιδης), també
conegut com Aquil·leu, fill de Peleu i la dea Tetis, que va ser l'heroi protagonista de la Guerra de
Troia i un dels principals i més grans guerrers de la Ilíada d'Homer.
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Explica la llegenda que Tetis, quan Aquil·les encara era un
nadó, el submergia en les aigües del riu Leteu, que tenia la propietat
de concedir la immortalitat als qui s'hi banyaven. Però cada cop que
Tetis submergia el seu fill en el riu l'agafava pel taló dret i, així doncs,
aquesta va ser l'única part del cos que no es va mullar, per tant,
l'única vulnerable. D'aquí prové el nom actual que denominem “El
taló d'Aquil·les” com el punt dèbil d'una persona.
La imatge del gran Aquil·les, el dels peus àgils, era temuda
per tots els troians i quan sortia a combatre al camp de batalla
s'ensumava un ambient de temor. Tot i la seva heroica estampa i la
seva semiimmortalitat, una fletxa enverinada de l'arc de Paris, guiada
per Apol·lo, va aconseguir arribar a l'únic punt feble d'Aquil·les, el seu
taló, causant-li una ferida mortal.
D'aquesta manera aquest complex pren el nom precisament

Imatge 5.
Aquil·les ferit en el taló per Paris
de Charles Alphonse

d'aquest punt feble amagat. Davant la imatge de perfecció exterior la persona que pateix el
complex d'Aquil·les evita el risc de deixar veure els defectes interns i oculta un profund temor que
aquests siguin coneguts.
Una lectura pròpia que he realitzat d'aquest complex és l'obsessió absoluta per la fama
eterna, fins el punt de donar-ho tot per ella. En el cas d'Aquil·les la vida.
Extrec aquesta conclusió arrel de la Ilíada que en el cant XIX Tetis prediu al seu fill Aquil·les
que si surt a combatre guanyarà la guerra de Troia i així esdevindrà el millor heroi de tota la
història amb la fama eterna però amb el caríssim preu de la seva mort. Per altra banda, si no surt
a lluitar perpetuarà per sempre la seva covardia però podrà viure feliçment per la resta de la seva
vida mortal amb la seva família, sense més problemes.
Finalment, després d'escoltar els pros i contres en boca de la seva mare, Aquil·les
reflexiona i decideix sortir a lluitar, condemnant la seva pròpia mort i, arrel d'aquesta, l'eterna fama
que encara avui dia ens recorda les seves gestes.
Molts famosos d'avuí dia són considerats o adorats com herois. Però aquests, tenen el
mateix mèrit que els antics? Tenir una tècnica futbolística perfecta, cantar com els àngels, ser una
bellesa extraordinària o simplement sortir en la televisió, és virtut per ser adorada? I la pregunta
més important: serien capaços aquests famosos de donar la seva pròpia vida per ser recordats
eternament? De ben cert que guanya l'esperit de glòria a la pau de la discreció.
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3.5. Complex d'Aristòtil
Aquest complex fa referència a la rebel·lió que exerceix el fill contra el seu pare, o l'alumne
contra el seu mestre, per l'obsessió de superar a aquell que t'ha ensenyat.
Es basa en el personatge d'Aristòtil (Estagira, Grècia, 384 a.C – Eubea, Grècia, 322 a.C)
que va ser un filòsof grec, deixeble de Plató, i considerat com un dels grans pensadors de la
humanitat. El seu discurs en lògica, naturalisme i ètica ha exercit una enorme influència sobre la
història intel·lectual d'Occident al llarg de dos mil·lennis.
La contraposició entre Plató i Aristòtil és un lloc comú de la cultura europea.El pintor Rafael
va pintar el seu cèlebre mural L'escola d'Atenes que representa tots els filòsofs de l'antiguitat en
un mateix fresc. Amb les figures de Plató i Aristòtil discutint al centre de la composició, al seu
voltant trobem la resta de filòsofs grecs amb actituds característiques del seu pensament. Mentre
Plató senyala el cel fent referència al món intel·ligible i les idees abstractes, Aristòtil senyala el
terra volent mostrar que el camí de la filosofia és la realitat de les coses concretes.
Aristòtil va ser deixeble de Plató durant 20 anys i, de fet, els diàlegs aristotèlics estaven
escrits a la manera platònica. Sempre va tenir una visió diferent a la de Plató, sobretot en el camp
de la metafísica. Tot i així Aristòtil no va desenvolupar un pensament propi fins després de la mort
de Plató. Va abandonar Atenes i l'Acadèmia per anar a Assus i allà desenvolupar les seves teories
i, alhora, fer una crítica instructiva sobre el platonisme.
Es pot fer un paral·lelisme amb la relació de Freud que va considerar Jung com el seu
hereu, però aviat van tenir desavinences que van portar a la ruptura d'aquesta relació mestrealumne. Després de discussions i situacions molt tenses (Freud va arribar a desmaiar-se repetides
vegades en presència de Jung), es va produir un trencament total i Jung va desenvolupar una
teoria pròpia del subconscient col·lectiu.
Com diu una antiga dita: “cría cuervos y te sacaran los ojos”.

Imatge 6.

Escola d'Atenes de Rafael Sanzio
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3.6. Complex de Cassandra
Aquest complex es refereix a la sensació d'angoixa que experimenta una persona que
coneix el que passarà en un futur proper i en pronosticar-lo no és cregut. Acostuma a passar a
persones que sempre fan broma o que tenen el costum de prendre el pèl. Doncs quan parlen
seriosament i volen que la seva opinió sigui escoltada, no ho aconsegueixen i són ignorats.
Es basa en el personatge de la mitologia grega Cassandra (Κασσανδρα), filla de Príam, el
rei de Troia, i de la seva esposa Hècuba. Tenia el do de la profecia però ningú se la creia.
Quan era jove, Apol·lo se'n va enamorar i no va parar de cortejar-la i seguir-la allà per on
anava, però Cassandra, que tenia molta personalitat i coneixia de sobres el caràcter superficial,
enamoradís i capritxós d'Apol·lo, el va rebutjar. Però Apol·lo, desesperat per posseir-la, li va
prometre un do diví: el de l'art de la profecia, si accedia a ser seva voluntàriament. Cassandra,
plena de cobdícia, va accedir-hi.
Apol·lo, acostant-se suaument com un felí, va començar besant-li les suaus orelles,
atorgant-li el poder per escoltar el futur. Cassandra, posseïda pel poder, va xiuxiuejar: “Més!
Dóna'm més! Vull veure el futur!”, així doncs Apol·lo va besar amb subtilesa els ulls de la bella
dama, concedint-li la facultat de veure el futur. Un cop el déu de la música va creure que
Cassandra ja estava presa dels seus encants va decidir-se a besar-la en la boca. Però aleshores
la bella princesa, tan bon punt va obtenir la seva nova qualitat, va rebutjar-lo amb menyspreu.
Ella, corrompuda pel nou poder, ja s'igualava al nivell dels déus de l'Olimp.
El déu va restar en silenci pensant la manera com fer venjança. Finalment va maleir-la amb
aquestes paraules: “T'he besat les orelles, doncs podràs sentir el futur. T'he besat els ulls, doncs
podràs veure el futur. Puig no t'has deixat besar la boca, doncs les teves paraules no seran
interpretades per ningú, i aquest poder que t'he atorgat serà més inútil que la teva pròpia
existència”.
La família de Cassandra va rebutjar-la pensant que estava boja perquè abans de
pronunciar les seves profecies es posava en trànsit espiritual i després, en recitar-les, deia
paraules sense sentit. D'aquesta manera els pronòstics que feia Cassandra eren ignorats.
Per exemple, quan Paris va anar a Troia per primer cop, Cassandra de seguida va saber qui era
en realitat. La princesa troiana va cridar el mal que Paris causaria anant a Esparta (amb el rapte
d'Hel·lena) i també coneixia el perill que suposava el cavall de fusta. Però els troians no van fer
mai cas de les seves advertències.
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Quan Troia va ser capturada i cremada, Àjax, el fill d'Oileu, va
agafar a Cassandra, que estava refugiada al temple d'Atena, aferrada
a l'estàtua de la dea, i la va violar allí mateix. Per aquest motiu Atena
va ser implacable en la seva venjança i va matar molt guerrers grecs.
En acabar la guerra de Troia, Cassandra va ser entregada a
Agamèmnon, que la va fer concubina seva; van tenir dos fills,
Teledam i Pèlops. Finalment van tornar a casa d'Agamèmnon, a
Micenes. Allí la seva esposa Clitemnestra, junt amb el seu amant
Egist, van assassinar a tots quatre, però Cassandra ja havia vaticinat
la sort funesta que els esperava a tots a la tornada a casa.
D'aquesta manera va morir Cassandra: predient i coneixent la
seva mort, sense poder fer res per evitar-ho, ja que les seves
paraules, com va dir Apol·lo, van ser inútils en contra del destí que
marquen els déus. Tot i això, Cassandra va morir feliç, ja que la seva Imatge 7. Àjax i Cassandra
existència mancava de sentit: perquè la veracitat de les paraules a

de Solomon Joseph Solomon

vegades té més sentit que el mateix missatge.

3.7. Complex de Cressus
Aquest complex es basa en la recerca de la superioritat a partir del malbaratament dels
diners, el mecenatge i/o les propines.
Es basa en el personatge de Cressus o Cresos
(Κροισος) (595 a.C ~ 546 a.C) que va ser el darrer rei de
Lídia de la dinastia dels Mermnades, fill d'Aliates II i una
dona cària. El seu regnat va ser marcat per les riqueses
malgastades, els plaers artístics, les guerres i les
supersticions.
Cressus va ser un rei destacat per la seva
Imatge 8. Soló devant Cressus durant la
seva visita a Sardes de Gerrit van Honthorst

generositat. Gaudia de riqueses gastades en nombrosos i
costosos regals que feia. Exemples d'aquests són el que va

fer al temple d'Apol·lo a Delfos i als seus habitants o el d'una entrega d'or en qualitat de regal als
lacedemonis. Cressus feia tants regals al temple de Delfos perquè era un rei de costums molt
gregues, a més, era molt supersticiós: quan va sentir que un oracle deia que si conduïa el seu
exèrcit cap a l'Est i creuava el riu Halys destruiria un imperi molt poderós va fer una aliança amb
diversos reis i polis de l'Hèl·lada i es va dirigir cap allà.
Finalment l'oracle, com sempre, es va complir: per culpa de Cressus i la seva creença en
els oracles els perses van destruir el seu imperi i el regnat de la dinastia Mermnada va acabar.
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3.8. Complex de Dafne
Aquest complex es basa en la por de les joves adolescent a la sexualitat. També se
l'anomena com a “angoixa de penetració”.
Es basa en el personatge de la mitologia grega Dafne (Δαφνη), filla del déu riu Peneu de
Tessàlia i de Creüsa. Dafne va ser una nimfa dels boscos, caçadora verge com Àrtemis.
El mite de Dafne i Apol·lo comença amb la disputa entre Apol·lo i Eros/Cupidell, el déu de
l'amor. Apol·lo es va burlar d'Eros i va comparar desfavorablement les armes raquítiques i la poca
talla d'Eros amb el seu gran domini en l'art del tir amb arc. Eros, per castigar-lo, va llançar dos
dards amb l'arc: un, amb la punta d'or, pel cor d'Apol·lo, que es va enamorar bojament de Dafne, i
l'altre, amb la punta de plom, pel cor de Dafne, que va fer que resultés insensible als amants i
rebutgés amb tota la seva ànima a Apol·lo.
Apol·lo va perseguir Dafne, que defugia amb tot el seu alè, per tots els indrets possibles
fins que, als marges del riu del seu pare, el Peneu, va estar a punt d'atrapar-la. Dafne va suplicar
ferventment al déu riu que la salvés, ja que no podria suportar el terrible fàstic que sentiria si
Apol·lo l'aconseguís tocar. Així doncs, el seu pare la va convertir en un llorer. Cada pas que
donava Apol·lo per aconseguir-la feia que Dafne es convertís més ràpidament en arbre.
Quan Apol·lo va aconseguir arribar als fins peus de la bella
nimfa, només hi quedaven les aspres arrels. Quan Apol·lo va palpar
el ventre pla de la jove espantada, només hi quedava la rugosa fusta.
Quan Apol·lo va lliscar els seus dits pels braços de la nimfa, només hi
quedaven les llargues branques. Quan Apol·lo va tocar el pit de
Dafne, només va sentir l'aspre tacte de l'escorça però encara es
podia percebre el lleu batec del cor de la verge, que ja no hi corria
sang, sinó sàvia. Quan Apol·lo va voler besar la cara de la nimfa,
només hi quedava la copa de l'arbre. Quan Apol·lo va acariciar el
llarg i brillant cabell de Dafne, només hi quedava una llarga cabellera
de fulles verdes amb tons grisencs que surava en l'aire.
Apol·lo va quedar abraçat al llorer i va omplir de besos la
fusta, aquesta, però, refusava els petons. Així doncs va renunciar-hi i
va pronunciar aquestes paraules: “Ja que no pots ésser la meva
esposa, seràs, no ho dubtis, el meu arbre; ornaràs per sempre, llorer,
els meus cabells, la meva lira, el meu buirac; acompanyaràs els

Imatge 9. Apol·lo i Dafne

cabdills romans quan veus alegres cantin el seu triomf. [...] Igual que de Gian Lorenzo Bernini
el meu cap es conserva sempre jove i els meus cabells no són mai
tallats, rep també tu l'honor de tenir un fullatge perenne”.

18

Una mirada clàssica a la psicologia actual

Arnau Vilarrasa Barbero

Des d'aleshores el cap dels triomfadors és guarnit amb una corona de llorer fent memòria
de la bella nimfa que va preferir el suïcidi a perdre la seva virginitat.

3.9. Complex d'Èdip
Aquest complex es basa en l'atracció sexual de l'infant envers el progenitor del sexe oposat
i odi envers el progenitor del mateix sexe. Normalment s'utilitza per referir-se al nen a la mare.
També es pot interpretar com la necessitat vital d'estar amb la mare i comptar amb ella per a tot,
essent incapaç d'independitzar-se i/o realitzar tasques quotidianes sense el suport matern.
El nen, en l'etapa fàl·lica del desenvolupament (una de les etapes psicosexuals, teoria de
Sigmund Freud), se sent atret per la mare i comença a odiar el pare ja que aquest té a la mare.
Aleshores es desenvolupa un sentiment de culpa perquè el nen sap que no està bé odiar el pare.
Aquest conflicte es resol mitjançant la identificació, on el nen adopta característiques del pare.
Es basa en el personatge de la mitologia grega, concretament del cicle de Tebes,
d'Èdip (Οιδιπους, Oidipus, que vol dir “peus inflats”) que va ser un heroi, fill de Laius (Rei de Tebes
i descendent de Cadme) i Iocasta. Sense saber-ho va matar el seu pare i va contraure matrimoni
amb la seva mare, com va pronosticar un oracle.
El mite d'Èdip comença amb l'oracle que prediu a Laius. Aquest diu que si Iocasta li donava
un fill, aquest el mataria. Per això, quan Iocasta va engendrar un fill, va agafar l'infant, li va
travessar els peus (d'aquí l'origen del seu nom) amb una estaca (potser per accelerar la seva mort
o perquè un cop mort la seva ànima no pogués caminar), i el va deixar abandonat al mont Citeró.
Però el pastor tebà a qui va encarregar aquesta missió va desobeir les seves ordres i, portat per la
llàstima que li infonia el nadó, en comptes de fer el que li havien dit va entregar el nen a un pastor
corinti, el qual el va portar al seu rei, Pòlib. Aquest, que no tenia fills, va decidir adoptar el nen i el
va anomenar Èdip.
Quan Èdip ja era gran, un dia, en un banquet, li van retreure en to de mofa que no era fill
legítim de Pòlib, sinó un bastard. Per això va anar a Delfos a esbrinar la veritat i l'oracle li va fer
saber que estava destinat a matar el seu pare i casar-se amb la seva mare. Els sacerdots,
escandalitzats, el van fer fora de Delfos. Creient-se encara que el rei Pòlib i la reina Mèrope eren
els seus pares, va decidir no tornar mai més a Corint i va tirar cap a la Beòcia. En una cruïlla es va
trobar amb un estrany -el rei Laius, tot i que ell no ho sabia- que conduïa un carro; el conductor va
ordenar a Èdip que s'apartés per deixar-lo passar en aquell estret camí. Èdip s'hi va negar, el
cotxer va tirar endavant i la roda del carro va passar per sobre el peu d'Èdip. A més, en passar el
conductor del carro li va donar un cop amb el bastó; Èdip, enrabiat, va matar el conductor i la resta
del grup, excepte el criat que va fugir corrent.
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Èdip va prosseguir el seu viatge i va arribar a Tebes, on
va trobar que la gent estava molt commocionada. Segons
semblava el rei Laius feia poc que havia estat assassinat en el
camí de Delfos, on anava a consultar l'oracle sobre l'Esfinx, un
monstre perillós que estava devastant Tebes. L'esfinx es
menjava la gent que no sabia contestar el seu enigma: “Quin
ésser camina amb quatre potes al matí, amb dues al migdia i
amb tres a la nit, i és més dèbil just quan camina amb més
potes?”.
Ara que Laius era mort, Creont va oferir el tron,
juntament amb la mà de la seva germana Iocasta, vídua del rei,
a l'home que fos capaç d'alliberar Tebes de la pesta. Èdip ho va
aconseguir responent correctament que la resposta de l'enigma
era “l'home”, el qual camina a quatre grapes de petit, i
Imatge 10.
Èdip i l'Esfinx
de Gustave Moreau

s'arrepenja en un bastó quan és vell. D'aquesta manera va fer
que l'oracle es complís de cap a cap, ja que, després d'haver

mort sense voler el seu pare Laius, ara es casava amb la seva mare Iocasta.
Èdip i Iocasta van governar a Tebes feliçment durant uns quants anys, i van tenir dos fills,
Polinices i Etèocles, i dues filles, Antígona i Ismene. En aquells moments va morir el rei Pòlib de
Corint, i els corintis, creient que Èdip era el seu hereu, li van enviar un missatge demanant-li que
fos el seu rei. Èdip va dir al missatger que no podia, ja que tenia por d'estar a prop de la seva
mare Mèrope, l'esposa de Pòlib. El missatger -el pastor corinti que feia molt de temps havia
entregat l'infant Èdip a Pòlib- va assegurar que Èdip no era fill de Mèrope. Èdip, per completar la
informació rebuda, va disposar que es mirés de trobar el pastor tebà que l'havia rebut de Laius, i
malgrat les reticències de l'home, finalment va aconseguir arrencar-li l'espantosa veritat sobre la
seva vida.
Iocasta, en conèixer la veritat, es va penjar i Èdip es va buidar els ulls amb el seu fermall,
dient les paraules següents: “Si aquests ulls no m'han deixat veure la veritat fins el moment, ara
perquè els vull?”. Creont va assumir la regència i va desterrar Èdip, tal com havia manat l'oracle
dèlfic. Finalment Èdip va sortir de la ciutat, acompanyat per la seva filla gran Antígona, i va marxar
a l'exili, per purificar la seva ànima.
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3.10. Complex d'Electra
Aquest complex es basa en la fixació afectiva i l'atracció
sexual de la nena en la figura del pare.
També es pot interpretar com la necessitat vital d'estar amb el
pare i comptar amb ell per a tot, essent incapaç d'independitzar-se
i/o realitzar tasques quotidianes sense el suport patern.
El terme fou proposat pel psicòleg Jung per designar la
contrapart femenina del complex d'Èdip.
Es basa en el personatge de la mitologia grega, protagonista
de la tragèdia de Sòfocles Electra i de la d'Eurípides amb el mateix
nom, d'Electra (Ηλεκτρα) que era una princesa de Micenes, filla
d'Agamèmnon i Clitemnestra.
L'origen d'aquest complex es troba en la història d'Electra que
comença amb el retorn de la Guerra de Troia del seu pare, el rei Imatge 11. Electra a la tomba
Agamèmnon, i la “benvinguda” de la seva mare, la reina d'Agamèmnon
de Frederic Leighton

Clitemnestra, qui va assassinar-lo per l'esquena quan l'abraçava,
amb l'ajuda del seu amant Egist.
Electra es trobava absent de Micenes quan el seu pare va tornar de la Guerra de Troia i va
ser assassinat (junt amb Cassandra, la seva concubina, Teledam i Pèlops). Així doncs, es va crear
un sentiment d'odi infinit envers la seva mare, a la qual ja odiava anteriorment pels diversos
comentaris que feia respecte el seu pare.
Vuit anys després, Electra va regressar d'Atenes amb el seu germà petit, Orestes, que ja
havia crescut, per fer venjança i condemnar la mort del seu pare. Durant tot aquest temps Electra
va estar influint el seu germà amb pensaments malèvols i corrompent-lo amb la idea de matar la
seva mare i el seu gos (així és com es referia Electra a Egist).
Finalment la seva venjança va ser portada a terme però Electra, després de reflexionar
sobre l'acte que havia comés i tot el temps que va gastar odiant la seva mare, se'n va penedir.
Per altra banda, Orestes va embogir essent turmentat per les Fúries, les quals eren simplement
els espectres de la seva pròpia ment, rosegada pel remordiment.

3.11. Complex d'Empèdocles
Aquest complex es podria definir com la compulsió al suïcidi o mort heroica, és a dir, a
morir d'una manera espectacular per tal d'aparèixer com un heroi davant els altres. La
característica principal d'aquest complex és la baixa autoestima. Els afectats pensen que amb el
“suïcidi heroic” aconseguiran la fama i respecte que no han aconseguit durant tota la seva vida.
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Es basa en el personatge d'Empèdocles (Εμπεδοκλης) (Agrigent, 492 a.C – 432 a.C) que
va ser un filòsof grec pluralista. Va intentar establir la igualtat política i va afavorir els pobres
perseguint els aristòcrates. Li fou ofert el títol reial que va refusar. Fou també un orador brillant.
La mort d'Empèdocles fou significativa ja que en l'antiguitat es creia que la mort d'un filòsof
ens ensenyava alguna cosa molt important sobre el seu pensament (Sòcrates i la seva digna mort
és l'exemple més significatiu). La filosofia ens ensenya a viure, i aprendre a viure és aprendre a
morir.

Imatge 12. Volcà Etna en una erupció l'any 2007

La història de la mort d'Empèdocles és explicada per Diògenes Laerci amb dues versions
diferents. La primera comença la narració després d'un banquet de filòsofs on tots els convidats
s'han quedat dormits després del bon tiberi. Al matí Empèdocles havia desaparegut. Un dels
convidats assegura que durant la nit va sentir una veu divina i va veure Empèdocles pujar al cel en
una mena de núvol de llum. D'aquesta manera Pausànies, amic d'Empèdocles, confirma l'origen
diví del filòsof i abandona la recerca del seu cos.
L'altra versió afirma que un dels convidats va veure Empèdocles pujar cap al cim del volcà
Etna i es va suïcidar llançant-s'hi. S'explica el mite que en l'interior d'aquest volcà s'amaga el
gegant Encèlad que està custodiat per Hefest/Vulcà. D'aquesta manera Empèdocles es va
suïcidar tirant-se al volcà per donar el seu cos com a ofrena i així semblar un déu. Però va tenir
mala sort perquè una de les sandàlies que portava va ser expulsada per les flames del volcà, de
manera que tothom es va donar compte de l'engany i la fama d'Empèdocles en canvi
d'incrementar va decaure.
Empèdocles, segons el poeta alemany Friedrich Hölderlin, va quedar com la figura tràgica
que busca, mitjançant el seu sacrifici, la reconciliació amb la naturalesa.
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3.13. Complex d'Herostrat
Aquesta patologia psicològica es defineix com a complex d'inferioritat amb gran tendència
criminal. L'individu té la necessitat de fer-se notar, ser famós, ser el centre d'atenció, sense tenir
en compte per quins mitjans ho aconsegueix.
Es basa en el personatge d'Herostrat (Ηροςτρατος) que va ser un pastor d'Efes que va
calar foc al temple d'Àrtemis/Diana, una de les set meravelles del món.
Herostrat va proclamar orgullosament que ell havia estat l'autor de l'incendi amb el propòsit
d'esdevenir famós. Encara que, un decret del senat d'Efes va condemnar el seu nom a l'oblit,
Teopomp de Quios va escriure la seva història i així, finalment, el propòsit d'Herostrat es va
realitzar.
Exemples molt comuns d'aquest complex es troben en les casernes de policia: “Ho vaig fer
perquè volia sortir en els mitjans de comunicació”. Altres exemples de famosos coneguts són: el
de Mark David Chapman, l'assassí de John Lennon, disposat a assassinar el seu ídol només per
esdevenir conegut. Altres de molt més inofensius són els intrusos en actes multitudinaris de l'estil
de Jimmy Jump, que també aspiren a un moment de glòria.
Reprenguem el tema de la fama: quines coses està
disposada a fer la gent per esdevenir famosa? Assassinats,
genocidis, robatoris, violacions, suïcidis... Tots aquests crims
i actes només per aconseguir un minut de glòria en un
telenotícies o ser la portada d'un diari. Val la pena fer mal a
la gent per saltar a la fama? Més val obtenir la glòria amb
una habilitat única que no ferint a altres persones que no
Imatge 13. Model del temple d'Àrtemis,
Parc de les miniatures, Estambul, Turquia

tenen cap culpa i no mereixen ser el blanc de la frustració
aliena.

3.14. Complex de Narcís
Aquest complex (també anomenat com a Narcicisme) consisteix en la sobreestimació d'un
mateix, que és una fase infantil del desenvolupament caracteritzada pel desig de ser estimat. El
narcisista no aconsegueix superar aquesta fase evolutiva, queda atrapat en el jo. En l'elecció de la
parella amorosa sempre escollirà una persona amb la qual s'hi vegi reflectit/ida, buscant en ella
una espècie de rèplica de si mateix, és a dir, la perfecció.
En la mitologia grega, Narcís (Ναρκισσος) va ser un fill del riu Cefis, de la Beòcia, i de la
nimfa Liríope. Va ser un jove conegut per la seva gran bellesa i arrogància envers els pretendents.
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El mite de Narcís comença mentre la seva mare estava embarassada que va demanar al
profeta Tirèsias, profeta de gran fama, si el seu fill tindria una vida llarga, com era costum demanar
per la salut del nounat. Tirèsias va contestar: “Sí, si mai no s'arriba a conèixer”. Una resposta
enigmàtica, com tots els oracles, que ningú no va saber interpretar aleshores.
De jove, Narcís era tan atractiu que el rondaven molts amants, tant homes com dones,
però ell rebutjava les seves insinuacions i era insensible als requeriments amorosos. La que més
l'estimava era qui mai no havia après a callar quan li parlen ni a ser la primera en parlar, Eco, la
del ressò. A causa de la seva xerradissa constant Eco havia servit perquè Zeus/Júpiter, quan feia
l'amor amb altres nimfes, pogués advertir que Hera/Juno s'acostava. Per aquest motiu la deessa
l'havia castigada retirat-li la facultat de la parla, amb l'única excepció que podia repetir l'última
síl·laba de les paraules que sentia. Per tant Eco va ser incapaç de parlar a Narcís del seu amor.
Un dia, quan ell estava caminant pel bosc, va acabar apartant-se dels seus companys. Va
sentir un soroll i va preguntar “Hi ha algú per aquí?”, Eco va respondre: “Per aquí, aquí”. Narcís
cercant l'origen de la veu va cridar: “Vine!”. I “Vine, vine” és l'únic que es va sentir. Sense poder
veure-la Narcís va dir: “Per què fuges de mi?” i Eco incapaç de dir res més va repetir les seves
paraules. El noi va insistir, enganyat per aquella veu que sembla contestar-li, i exclama: “Aquí,
reunim-nos!”, i Eco, que mai no havia respost tan dolçes paraules amb més gratitud, va repetir:
“Reunim-nos!” i va sortir d'entre els arbres amb els braços oberts. Narcís cruelment es va negar a
acceptar el seu amor i li va dir: “Treu aquests braços del meu coll; m'estimo més morir. Mai no
m'uniria a tu”. Ella va repetir: “M'uniria a tu” i desolada es va ocultar en una cova i allí es va
consumir fins que només va quedar la seva veu.
Però Narcís finalment va haver de pagar per aquesta crueltat. Nèmesis, la deessa de la
venjança, va condemnar Narcís a la contemplació de la seva pròpia bellesa reflectida en un estany
del mont Helicó.
Com més es mirava, més profundament s'enamorava de la imatge reflectida, desconeixent
que en realitat era ell mateix. Queda admirat de tot allò que és admirable. Li agrada i és ell qui
agrada. Quan vol tenir-lo, es vol tenir ell mateix. Quan Narcís allargava el braç vers el noi, aquest
també li allargava; quan Narcís somreia, ell també somreia; quan Narcís plorava, ell compartia les
seves llàgrimes; quan Narcís li feia senyals, ell també movia el cap; quan Narcís parlava, ell també
emetia sons, que mai no arribaven enlloc.

Imatge 14. Eco i Narcís de John William Waterhouse
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Així passava els dies Narcís, sense menjar, ni beure, ni dormir, atrapat per aquesta passió
fútil, contemplant atònit i ignorant el seu propi reflexe, que l'estava matant d'amor. Finalment
Narcís va descobrir que ell era aquell reflex i va dir: “Què puc fer? Suplicar-li o escoltar les
súpliques? I què hauria de suplicar? El que desitjo és en mi mateix, i la necessitat neix de la meva
abundància. [...] no em queda ja molt temps de vida i em vaig extingint en plena juventut. No em
sap greu de morir, perquè la meva mort m'alliberarà dels patiments; voldria que aquest que estimo
pogués continuar vivint, però ara tot dos morirem units, compartint el nostre darrer sospir”.
Dites aquestes paraules, les llàgrimes li queien dels seus ulls brillants com estels i en caure
a l'aigua van moure-la, fent desaparèixer el reflex. La seva follia va arribar a l'extrem: quan va
veure tot allò en l'aigua, no va poder-ho suportar més i sense forces, contemplant que el seu
amant havia fugit, va caure en l'herba. Les seves últimes paraules van ser: “Ai, noi, tant t'he
estimat per a res! Adéu!” les quals Eco, quan el va veure en aquell estat, va repetir entristida com
si ella mateixa s'acomiadés de Narcís. Així va acabar la història del pobre jove, que va deixar les
nimfes del bosc plorant per la seva mort i Eco va repetir els seus plors com si amb la seva veu els
entonés. Ja preparaven la pira funerària; però el cos de Narcís no apareixia per cap banda. En el
lloc on aquesta havia mort van trobar una flor de pètals grocs en l'interior i envoltada de pètals
blancs. Aquesta és la flor del Narcís, que representa els cabells rossos del bell jove en harmonia
amb la seva pell pàlida. Una flor que neix molt aprop de l'aigua i contempla sempre el seu reflexe
en aquesta.
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4. Síndromes
Una síndrome (paraula derivada del grec antic: συνδρομη [sindrome] que es definia com a
reunió o concurs, fent referència al conjunt de símptomes) és un quadre clínic o conjunt de
símptomes que presenten algunes malalties i que per les seves característiques posseeix identitat,
és a dir, que les persones que pateixen la mateixa síndrome presenten trets psicològics similars.
Per exemple: la síndrome de la Tourette, que consisteix a utilitzar sobtadament un
llenguatge obscè, copiar sons que acaben de sentir, repetició compulsiva de les seves pròpies
paraules i pensaments, imitació dels moviments d'altres individus i altres i diversos tics i tocs, sol
afectar a persones que no han superat la fase infantil (ja que aquests rampells són típics
d'aquesta fase, i no de l'adulta), que tenen una autoestima variable i susceptible a l'opinió de la
gent i que tenen un dèficit d'atenció.
Un exemple de qui va patir aquesta síndrome tan estrafolària és la marquesa de Dampierre
o, fins i tot, l'il·lustre i famosissím músic Wolfgang Amadeus Mozart.2
Per diferenciar una síndrome d'un complex, ja que pot causar confusió, diem que el
complex afecta únicament a la personalitat de l'individu, per altra banda, la síndrome, que també
afecta la personalitat, atempta contra la salut.
L'etimologia d'aquest mot ha tingut molta història des del seu inici: el creador d'aquest
terme mèdic va ser Galè de Pèrgam, s.II d.C., (en grec: Γαληνος; en llatí: Claudius Galenus),
metge molt important de l'època clàssica, el qual també se'l coneix per la seva col·laboració
filosòfica. Moltes paraules del vocabulari de la medicina van ser documentades per ell, però no
creades.
Celi Aurelià, metge del Nord d'Àfrica del s.V d.C. que escrivia en llatí, va traduir el terme
com a concursus, per aquesta raó la paraula no apareixerà en la seva forma grega transliterada al
llatí, és a dir, syndrome, fins el renaixement, on l'anglès serà el primer idioma modern en fer-ho;
alguns anys després el francès.
Moltes síndromes són anomenades pel conjunt de símptomes que tenen o simplement pel
nom de la malaltia (v.g.: síndrome de la fase del son endarrerit, d'abstinència, del niu vuit, de
descompressió, etc.) però d'altres són anomenats amb el nom de personatges històrics, mitològics
o literaris (v.g.: síndrome de la Tourette, Diògenes, Peter Pan, etc.).
Com que el meu treball consisteix a trobar els punts d'unió entre la psicologia i el món clàssic, la
meva selecció només es centra en els personatges històrics i mitològics grecoromans. L'estructura
del llistat és la mateixa que la dels complexes: descripció, presentació i explicació.

2 Text de Luis Muiño, psicoterapeuta, extret del diari “La vanguardia” suplement ES 3-12-2011
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Llistat de síndromes
4.1 Síndrome de Diògenes
Aquesta síndrome es podria definir com un desordre del comportament, que normalment
afecta persones d'edat avançada que viuen soles, que es caracteritza per un total abandonament
personal i social i per l'aïllament voluntari del malalt a la pròpia llar, la qual es manté en situacions
insalubres. Els afectats creuen trobar-se en una situació de pobresa extrema i per això estalvien
compulsivament sense tenir consciència dels diners que posseeixen realment. També solen
acumular grans quantitats de deixalles, escombraries i andròmines sense utilitat que empitjoren la
higiene.
Està basat en el personatge de Diògenes de Sinope (Διογενες ο Σινωπευς), anomenat el
cínic (Sinope ~412 a.C – Corint 323 a.C), que va ser un filòsof grec pertanyent a l'escola cínica.
Aquesta escola prenia com a corrent filosòfic el cinisme, que prové del mot grec κυων κυνος
[quion quinos]: gos, gossa. Rep aquesta denominació despectiva pel tipus de vida que defensaven
els seus seguidors i per la seva actitud anticonvencional i extravagant. Sobre la seva vida i obra
no es va conservar res escrit.
Diògenes va viure com un rodamón, o ben bé com un gos, als carrers d'Atenes, convertint
la pobresa extrema en una virtut. Es diu que vivia en una bóta, en lloc d'una casa. Les seves
úniques pertinences eren: un mantell, un sarró, un bastó i un bol, el qual se'n va desprendre quan
va veure un nen que bevia aigua amb les seves pròpies mans, per tant, encara podia viure amb
menys utensilis. La seva filosofia era una vida natural i independent als luxes de la societat.
Explica la llegenda que un dia el mateix
Alexandre Magne en persona va anar a veure a
Diògenes, ja que el considerava una font impressionant
de coneixement i, a més, admirava la seva forma de
viure, ell mateix deia que no seria capaç de viure així.
Quan va arribar l'emperador va dir: “Jo sóc Alexandre el
Gran”, amb to solemne i amb la intenció que Diògenes
s'aixequés per saludar-lo degudament. Però en comptes
d'això el filòsof va contestar: “I jo sóc Diògenes el gos”,
amb la mateixa solemnitat i sense cap intenció de

Imatge 15. Alexandre Magne i Diògenes

moure's.
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Alexandre quedà atònit i s'adreçà al cínic amb aquestes paraules: “Diògenes, què puc fer
per tu, una persona amb tants coneixements? Demana'm el que vulguis: riqueses, terres, dones...
Un home amb la teva saviesa s'ho mereix tot!”. Diògenes li contestà tranquil·lament: “Podries fer
el favor d'apartar-te, si et plau? És que em tapes la claror del sol, que, de moment, és l'únic que
necessito, i ja començo a tenir fred”. El Gran Alexandre restà immòbil uns segons i tot seguit tornà
a pujar al cavall i marxà pensatiu amb tota la gentada que el seguia.
En conclusió: no és que haguem de ser com Diògenes i desprendre'ns de totes les nostres
possessions però no hem de ser tan materialistes ni superficials, em de gaudir dels petits detalls
de la vida, que valen més que tot l'or del món. Com diu aquella famosa cita de St. Agustí:
“No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita”.

4.2. Síndrome d'Ulisses
Aquesta síndrome, també coneguda com a síndrome de l'emigrant amb estrès crònic, es
caracteritza per un estat d'estrès permanent associat amb els problemes que han d'afrontar tots
els emigrants quan han d'instal·lar-se en una nova residència, ciutat, país o continent.
L'afectat ha d'afrontar una situació amb quatre factors vinculants: la solitud, perquè es
troba sol en el nou entorn i no pot portar la seva família; el sentiment intern de fracàs, al no tenir
possibilitat d'accedir al mercat laboral; sentiment de por, per estar involucrat sovint amb màfies; i,
per últim, sentiment de lluita per la supervivència.
Es basa en el personatge mitològic d'Ulisses (Ulixes, en llatí; Odisseu Οδυσσευς, en grec)
que va ser el rei d'Ítaca, fill de Laertes i Anticlea, conegut pel seu enginy i astúcia. També és un
dels herois grecs llegendaris, personatge de la Ilíada, on va participar en la Guerra de Troia.
Posteriorment va ser el protagonista de l'Odissea. Tots dos poemes èpics van ser escrits pel gran
Homer.
Ulisses estava casat amb Penèlope, amb qui va tenir Telèmac. Tots dos van estar patint i
esperant durant vint anys el retorn a casa d'Ulisses procedent de la Guerra de Troia. Aquests vint
anys es divideixen en els deu que va durar la Guerra de Troia i altres deu anys que van transcórrer
durant el viatge cap a Ítaca, un viatge de retorn a casa ple d'obstacles i penúries, l'Odissea.
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Durant tot el viatge de tornada el pobre Ulisses
ha de passar per increïbles aventures, a través de
diferents illes de la mar Mediterrània, passant per tot
tipus de llocs hostils. On, entre molts altres perills, li
esperen les conegudes i malinterpretades sirenes, que
no són dones peix, sinó dones aus, la cova del ciclop
Polifem, la illa de Calipso, el descens al món dels

Imatge 16.

Ulisses i les sirenes
de Herbert James Draper

morts...
D'aquí ve l'origen de la síndrome: Ulisses no

trepitja en cap moment un lloc on sigui benvingut, tot són contrarietats, intents d'assassinat,
maltràngols, etc. òbviament dirigits pels déus contraris a ell. Aquest sentiment hostil que sent
Ulisses durant tot el viatge de retorn és el mateix que viu l'emigrant quan surt de la seva pàtria a la
recerca d'una vida nova i millor en un altre indret desconegut.
Com exemple posaré el de la sèrie televisiva emesa per la cadena de televisió Antena 3,
amb la productora FicciON TV, des del 9 d'octubre de 2007 fins el 5 d'octubre de 2008. Aquesta
sèrie titolada “El síndrome de Ulises”, protagonitzada per Miguel Ángel Muñoz, narrava la vida
d'un noi de casa bona que s'ha d'adaptar com a immigrant en un barri amb un “luxe” diferent al
que ell està acostumat.
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5. Fòbies
“En el segle XXI podríem convertir-nos en l’espècie més poruga, perquè els nostres temors
creixen, en nombre i força. La por, que ens ha ajudat a sobreviure durant milers d’anys, és un
arma molt poderosa. I ara té una legió de seguidors addictes a la por”3
Aquest text, extret d’un article de diari1, va ser molt inspirador per a mi i el vaig considerar
idoni com per encetar aquest apartat del treball, que demostra la influència del grec
(principalment) i del llatí en les etimologies de molts mots referents al món psicològic, en aquest
cas: les fòbies, que agafen l’arrel de les paraules d’aquests idiomes.

-Què és una fòbia?
Una fòbia és una por irracional, desproporcionada i persistent provocada per un objecte,
ésser viu, situació, activitat… Aquesta por apareix envers la presència del subjecte que la provoca
o bé anticipada a aquesta. Tot i que aquesta por és reconeguda com a “absurda” pel propi
subjecte que la pateix, aquest no pot fer res i el seu control escapa a la voluntat. Els símptomes
que es mostren envers la fòbia són: ansietat, necessitat de fugir, ruborització, marejos,
palpitacions… entre molts altres.
En alguns casos la fòbia no es considera com una por sinó com un sentiment d'odi o rebuig
cap a alguna cosa que, si bé no és un trastorn de salut mental i/o emocional, sí genera molts
problemes emocionals, socials i polítics (com per exemple: la xenofòbia).
La causa de patir una fòbia sol estar infundada per un trauma infantil en el que apareix
l'element que en l'actualitat es tem.
La paraula “fòbia” deriva del grec clàssic φοβος [fobos]
definida com a fugida, espant, terror, por, temor. Era representada
com a divinitat pel déu Fobos/Timor (que ve del llatí, temor). Aquest
era la personificació de la por en la batalla, per això era respectat
pels guerrers, ja que temien a batir-se en retirada en el mig de la
batalla. Fruit de l’amor entre Ares/Mart i Afrodita/Venus van néixer
tres criatures vils sèquits del pare: la por, el terror i l’horror,
representats respectivamente per Fobos, Deimos i Enió. Aquests,
com explica la mitologia, sempre anaven darrera el seu pare per
sembrar el pànic en les guerres que causava.

Imatge 17. Representació antiga
de Fobos
3 Text de Carmen Grasa, La vanguardia, 6-8-2011 “Adictos al miedo”
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Així mateix ho representa l'astronomia, ja que, el planeta Mart té dos satèl·lits naturals: els
germans Fobos i Deimos.
Herois com Hèracles i Agamèmnon adoraven aquest déu i el portaven en el seu escut com
a signe de valentia i d’ignorància a la por.
A Esparta s’hi trobava el temple principal consagrat a aquest déu. Aquest temple es situava
a prop del palau del Èfors. A la ciutat de Corint també s’hi trobava un altre temple amb una gran
estàtua de Fobos.
Els romans van començar a honrar el déu de la por des que els hi va ser favorable en la
guerra contra els albans i així Tuli Hostili va complir la seva promesa d’instaurar el seu culte. Des
de llavors els romans van representar a Temor com un home amb els cabells estarrufats pel terror,
el rostre sorprès, la boca oberta i la mirada reflectint l'espant com si estigués davant un perill
sobtat i terrible.
Fobos apareix en un fragment de la Ilíada i se’l descriu com:
Οιος δε βροτολοιγος Αρης πολεμον δε μετεισι,

Es veu així a Ares, plaga dels homes,

τω δε Φοβος φιλος υιος αμα κρατερος

marxar al combat,

και ατερβης εσπετο, ος τ'εφοβησε ταλαφρονα

Seguit de Fobos, el seu fill intrèpid i fort,

περ πολεμιστην

Qui posa en fugida el belicós més resistent
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6. Fílies
Una fília és una atracció exagerada a un determinat objecte, ésser viu, situació, activitat...
S'ha d'advertir, no obstant això, que les fílies de caràcter patològic, excepte molt rares excepcions,
no es designen purament amb el repetit sufix -filia, sinó més bé amb el de -mania, en el sentit que
ja no és una afició sinó una obsessió.
L'origen de la paraula es troba en el grec antic: φιλια [filia] que es definia com a amistat,
afecte, amor, afició, afany, desig o ànsia.
Les fílies normalment estan vinculades amb el sexe, però no sempre! No s'ha de caure en
la generalització. Així doncs, quan parlem, per exemple, de cinofília (atracció pels gossos) no
necessàriament ha de ser sexual. Una persona cinofílica pot ser un simple amant dels gossos i no
un “maníac sexual”.
En canvi, quan es parla estrictament de sexe ens referim al terme parafília.
Aquesta paraula deriva de la preposició grega παρα [para]: al costat de; i l'anterior ètim comentat,
φιλια, i es defineix com un patró de comportament sexual en el qual el subjecte no troba la
principal font de plaer o excitació en el coit, sinó en alguna altra activitat que l'acompanya.
Col·loquialment la parafília és coneguda com a “morbo” tot i que en algunes ocasions es considera
com a perversió quan l'excitació s'aconsegueix mitjançant conductes depravades o corruptes.
Totes les coses en la vida tenen el seu contrari: el yin-yang, el sucre i la sal, el fred i la
calor, i en aquest cas: la fòbia i la fília. Doncs el món de les filies te el seu paral·lelisme en les
fòbies, és a dir, la por a una cosa concreta, té l’antítesi en l'atracció vers aquesta mateixa.
Així, per exemple, trobem la hidrofòbia i la hidrofília, és a dir la por i l’atracció a l'aigua.
Per un costat, tenim el sentiment negatiu i angoixant de la fòbia i, per l'altre, el sentiment
agradable i confortant de la fília. Tot i així, són més conegudes les fòbies que les fílies, perquè el
negatiu sempre té més ressò que el positiu.
Com a curiositat us presento la paraula hemofília que es compon pels mots grecs αιμα,
ατος [aima, atos], que vol dir sang, i φιλια. Tot i estar composta per l'arrel “fília” no té el significat
d'amant de la sang com a atracció, sinó com a estima de la pròpia sang, ja que pels hemofílics la
seva sang és un tresor vital. La hemofília és una malaltia que comporta una carència o un defecte
en el procés de coagulació, per tant l’hemorràgia pot aparèixer fàcilment i ser fatídica.
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7. Manies
Una mania és una passió i afició exagerada envers un determinat objecte, ésser viu,
situació, activitat...
És una paraula derivada del grec antic: μανια [mania] que es definia com a bogeria,
extravio, inspiració o entusiasme.
Aquest trastorn o malaltia mental està caracteritzat per una eufòria momentània, la
presència obsessiva d'una idea fixa i un estat anormal d'exaltació. Tota la vida de la persona
trastornada gira entorn la mateixa idea afectant considerablement la seva vida: canviant costums,
reduint amistats, perdent interès en altres matèries...
Prendré com a exemple la coreomania (passió pel ball): el coreòman sempre trobarà temps
per a poder ballar i deixarà de fer altres tasques més importants. En tot moment parlarà del ball,
de les seves coreografies i dels seus ballarins preferits, arribant a eclipsar la conversa dels altres
participants. I, de ben segur, que s'envoltarà d'amistats inserides en el món de la dansa.
Una mania també es defineix com un costum o comportament estrany i repetitiu, semblant
als trastorns obsessius però sense arribar a ser el mateix, que condiciona la vida de l'afectat.
Les manies també són una fase dels trastorns anímics, com el conegut trastorn bipolar. Ja
que una de les seves principals característiques és l'anòmala i esporàdica alteració de l'estat
d'ànim, només ocasionada per aquella cosa que trastorna el subjecte.
Col·loquialment el terme “mania” s'ha pervertit i ha donat la definició actual d'antipatia o
aversió en relació a una persona. La mania, en aquest cas, provoca el fet de tractar aquella
persona de forma negativa, injusta i hostil, amb motiu o sense.
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8. Conclusions
El treball de recerca és un exercici de molt esforç, sacrifici i investigació. S'hi inverteixen
moltes hores, molts matins, tardes i nits, i també, molts caps de setmana sense sortir!
Molt de temps sense quedar amb els amics o haver d'abandonar algun dinar familiar de Nadal
(que, en certa part, també és bona excusa) per avançar feina.
Tot i això és un treball amb el que s'aprèn moltíssim i, a més, fent-lo, teòricament, sobre un
tema que t'agrada i gaudeixes realitzant-lo. Principalment serveix per anar molt més instruït a la
universitat, ja que allà s'hi fan molts treballs, i així vas coneixent com funciona el seu sistema.
L'objecte principal d'aquest treball era demostrar la influència del món clàssic en el camp
semàntic de la psicologia. I tot i els entrebancs que he trobat per cercar les etimologies d'alguns
conceptes, les lectures d'articles periodístics que he realitzat, les moltes consultes a diccionaris
mitològics i etimològics que he portat a terme... He aconseguit l'objectiu que m'havia proposat!
Em sap greu no tenir més temps, ni espai material, per a continuar amb la recerca, ja que
sé que encara hi ha més informació de la que he trobat. Per exemple, en l'índex del manual de
psicologia, de cada tema, podria haver fet una petita síntesi, o també, en el diccionari de fòbies
podria haver explicat els tractaments mèdics i terapèutics que es poden trobar actualment.
Per altra banda, m'havia proposat realitzar enquestes a gent popular per saber el coneixement
clàssic i psicològic que té la població corrent. I també una entrevista específica a un psicòleg o
psiquiatre que hagi tingut pacients amb fòbies, complexes o síndromes que he treballat.
La particularitat d'aquest treball és que, a més, es pot realitzar sobre qualsevol tema que
es proposi. El món clàssic possibilita un ventall de temes molt extens perquè, en tinguem
consciència o no, venim dels grecs i els romans. Per tant, buscar la relació entre un tema
qualsevol i el món grecoromà és un molt bon tema, prenent com exemple el meu treball, entre
molts altres. Una altra matèria amb la qual podia realitzar aquest treball és la filosofia. De fet,
moltíssimes paraules i conceptes que he cercat són de caire més filosòfic que no psicològic, però
tot i així, són inclosos en l'índex del manual de psicologia.
La dificultat més gran que he trobat en el camí de la recerca ha estat canalitzar l’abundant
quantitat de paraules tècniques que hi ha en el món de la psicologia. Contràriament, gairebé no hi
ha informació sobre els ètims clàssics d’aquestes, per tant, la veritable i laboriosa feina ha estat la
recerca dels ètims i la confecció dels diccionaris.
Però al cap i a la fi tot aquest sacrifici i esforç dóna els seus fruits i es veu recompensat un
cop veus que el treball va prenent forma i la llum del final se't presenta més propera, justament
quan estàs més cansat i fart d'aquest treball, és quan tens més ganes d'acabar-lo i t'hi poses amb
més força i obstinació.
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Perquè, al cap i a la fi, el treball de recerca acaba convertint-se en una mena de fill per als
estudiants, o com jo dic, un amant! Perquè algunes tardes de ganduleria que no tens ganes de fer
treball de recerca (i en definitiva, res), en el fons, et sents culpable i infidel i tens dins teu un remor
que et diu: “Has de treballar!”, com si un fantasma et perseguís nit i dia. De fet, fins i tot he arribat
a somiar amb el treball de recerca! Això sí que és una mania! Bromegem amb els companys que
he desenvolupat treballderecercamania o, més ben dit, fòbia! Perquè n'acabes ben fart de tant
obrir i tancar diccionari dia darrera dia.
D'aquesta manera he pogut incrementar considerablement els meus coneixements
etimològics, que em serviran de molt per a la selectivitat i per a la posterior universitat. A més, he
aprofundit en la psicologia dels personatges clàssics que apareixen en els complexes i síndromes.
També passa el mateix amb els de filosofia que en molts casos, com ja he comentat, apareixen
termes i autors que hem estudiat a classe. Per altra banda, il·lustrar els complexes i síndromes
amb quadres o escultures que he analitzat a història de l'art m'ha encantat i, a més, m'ha servit
per repassar.
Per concloure, m'agradaria que aquest treball servís com a punt de referència etimològic
per als estudiants de psicologia. Perquè no estaria demés que aquests estudiants tinguessin
conceptes bàsics d'etimologia clàssica. M'adreço als estudiants de psicologia perquè el treball es
basa en aquesta matèria, però també es pot aplicar en molts altres camps semàntics: biologia, art,
medicina, física, etc. Estaria molt bé que els alumnes de batxillerat curséssim una assignatura que
s'anomenés “Etimologia” perquè de ben segur que seria molt útil per incrementar el nostre lèxic.

35

Una mirada clàssica a la psicologia actual

Arnau Vilarrasa Barbero

9. Bibliografia
Coneixement propi adquirit, apunts i explicacions de llatí, grec, filosofia i història de l’art.

•

Alonso, José Ignacio. Psicologia Batxillerat. Ed. Mc Graw Hill. ISBN: 978-84-481-7031-8

•

Bruguera i Talleda, Jordi. Diccionari etimològic. Ed. Enciclopèdia Catalana ISBN: 84-4122516-8

•

Grant, Michael i Hazel, John. Diccionari de Mitologia Clàssica. Ed. Enciclopèdia Catalana
ISBN: 84-412-2789-6

•

Grimal, Pierre. Diccionario de mitologia griega y romana. Ed. Paidos. ISBN: 84-7509-166-0

•

Kimble Gregory A. Fundamentos de psicologia general. Ed. Limusa ISBN: 968-18-1765-6

•

Maldonado, Concepción. Diccionario Secundaria y Bachillerato Lengua Española. Ed. Sm
Diccionarios ISBN: 84-348-8607-3

•

Mayer i Olivé, Marc. Diccionari il·lustrat Llatí-Català Català-Llatí. Ed. VOX ISBN: 84-8332189-0

•

Ovidi. Les metamorfosis I-VI. Ed. La Magrana ISBN: 84-7410-765-2

•

Pabón, José M. Diccionario manual griego clásico-español. Ed. 22 VOX ISBN: 978-847153-759-1

•

Pascual i Ferrando, Emili. Diccionari manual de la llengua catalana. Ed. Institut d’estudis
catalans ISBN: 84-7283-541-3

•

Vallejo, Julio. Introducción a la psicopatología y a la psiquiatría. Ed. MASSON ISBN: 97884-458-1659-2

36

Una mirada clàssica a la psicologia actual

Arnau Vilarrasa Barbero

10. Webgrafia
La webgrafia està dividida i distribuïda segons en quina secció del treball s'ha treballat la web
utilitzada.

Complexos
•

http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_(inconsciente)

•

http://oceanica.ohlog.com/el-complejo-de-casandra-mitos.oh26019.html

•

http://onlyanurse.wordpress.com/2011/07/28/complejo-de-agripina-amor-de-madre/

•

http://saludpasion.com/los-complejos-y-sus-leyendas/

•

http://sogradargos.blogspot.com/2006/10/complejo-de-aristteles.html

•

http://www.elrefugiodelaplaya.com/vivir/felicidad/apuntes/casandra.htm

•

http://www.proyectosalonhogar.com/Enciclopedia/Psicologia/complejos.html

•

http://www.psicoactiva.com/info/complejos.htm

Síndromes
•

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:S%C3%ADndromes

•

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome

•

http://www.subdivx.com/X12X112X74927X0X0X1X-la-lista-de-los-diez-sindromes-mascuriosos.html

Fòbies
•

http://en.wikipedia.org/wiki/Phobos_%28mythology%29

•

http://esunprimor.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

•

http://icarolvs.comxa.com/Complejos_Fobias_y_Mitologia.pdf

•

http://www.academiagauss.com/diccionarios/diccionario.htm#_F

•

http://www.fobias.net

•

http://www.fobiasocial.net/sintomas.php

•

http://www.infobias.com/category/fobias

•

http://www.proyectosalonhogar.com/Enciclopedia/Psicologia/fobias.html

•

http://www.psicoactiva.com/info/fobias.htm

37

Una mirada clàssica a la psicologia actual

Arnau Vilarrasa Barbero

Fílies
•

http://www.psicoactiva.com/info/filias.htm

•

http://www.taringa.net/posts/info/3950928/Tipos-de-Filias-y-Fobias_.html

Manies
•

http://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%ADa

•

http://www.psicoactiva.com/info/manias.htm

•

http://www.taringa.net/posts/info/8287474/Tipos-de-Manias-y-Fobias___.html

Informació diversa
•

http://blocs.xtec.cat/elfildelesclassiques/

•

http://culturismodigital.wordpress.com

•

http://es.conscienciopedia.org/Apriorismo

•

http://es.wiktionary.org/wiki/

•

http://etimologias.dechile.net

•

http://www.allthelikes.com/application.php?app=135944463510

•

http://www.e-torredebabel.com/UnedParla/Asignaturas/IntroduccionPsicologia/ResumenManual-Capitulo2.htm

•

http://www.psicoactiva.com/diccio
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Agraïments
Només em queda concloure el treball amb els agraïments:
Primerament als professors que m'han infundat tots els coneixements que tinc actualment i
també m'han ajudat en l'elaboració, correcció i supervisió d'aquest treball:
El tutor de classe, José Luis Puertas, que m'ha ajudat amb el contingut sobre conceptes
filosòfics, teories i biografies d'autors. El professor d'història i història de l'art, Fernando Aisa, que
m'ha supervisat l'autoria de les imatges d'aquest treball. El professor d'informàtica, Xavier Ardite, i
la seva substituta, Laia Casadevall, que han explicat expressament (per demanda meva) temes
específics per ajudar-nos a confeccionar un millor treball de recerca. La professora de psicologia i
filosofia de l'any passat, Silvia Terrazas, que es va interessar i entregar molt en el meu treball.
La substituta de clàssiques, Laia Tomàs, que em va donar idees molt bones pel treball. I per últim i
en especial, la tutora del meu treball de recerca i professora de grec i llatí, Lina Vilamitjana, la qual
m'ha ajudat en tots els aspectes de la correcció (faltes, redacció, etimologies...). A més de la
seguida i constant supervisió que ha seguit durant tot el temps que ha durat el treball, des del
primer dia, fins l'últim.
Tots aquests professors que he nomenat no és per fer-los la pilota (com més d'un pensaria)
sinó perquè he gaudit realment amb les seves explicacions.
Per suposat també he d'agrair aquest treball als familiars i amics que m'han estat recolzant,
aguantant i animant durant tot aquest temps. Que m'han vist suar la gota gorda treballant durant
hores seguides. Que han hagut de suportar el mal humor després d'hores sense descans. Que
hem hagut d'estar sense veure'ns durant setmanes perquè havia de treballar de valent.
I que, finalment, veuen el meu èxit i superació realitzats.
Per tots aquests motius i més, MOLTES GRÀCIES a tots!
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Annexos
A. Diccionari etimològic de conceptes psicològics
Aquest diccionari l'he elaborat a partir de la unió dels coneixements d'etimologia aplicats a
la terminologia científica que apareix en un manual de psicologia. L'esforç i mèrit està en haver
sabut escollir els mots que tenen ètims grecollatins, haver cercat i transcrit l'etimologia
correctament i haver decidit de cada concepte psicològic quina és la definició més adient.
Primerament està presentada la paraula i la seva etimologia tot seguit. Després, marcada
amb un guió, la descripció psicològica.

•

Abstracte: del verb llatí abstraho -traxi -tractum: allunyar; arrencar, sostraure; arrossegar.

-Que no té en compte la representació de la realitat i és el resultat de considerar una cosa
aïlladament del conjunt.

•

Adolescent: del mot llatí adulescens, participi de present del verb adolesco: crèixer,
desenvolupar-se.

El participi de present llatí es tradueix pel nostre gerundi actual, per tant, adulescens adquireix el
significat de “el que està creixent” o “el que creix”.
-Persona que ha superat l'etapa de la infància i està desenvolupant-se física i mentalment fins
arribar a l'etapa adulta on conclourà el seu creixement.

•

Adult: del mot llatí adultus, participi de passat del verb adolesco: crèixer, desenvolupar-se.

El participi de passat llatí es tradueix pel nostre participi actual, per tant, adultus adquireix el
significat de “el que ha crescut”.
-Persona que ha superat l'etapa de l'adolescència i ha assolit tot el creixement natural.

•

Afabilitat: del mot llatí affabilis: afable, acollidor, de tracte cortès.

-Qualitat d'aquell qui és agradable, gentil, bondadós en la conversa i el tracte.

•

Alternativisme: de l'adjectiu llatí alternus -a -um: altern, alternatiu, l'un després de l'altre.

-Modus vivendi en el que es canvia d'estil de vida, d'ensenyament, treball, etc., continuament. En
psicologia s'utilitza per comprobar com reacciona el pacient envers els canvis sobtats.

•

Ambientalisme: del participi de present ambiens, -ntis: que envolta, envoltant; del verb llatí
ambio: caminar al voltant, donar voltes al voltant de.

-Moviment polític, social i global que defensa la protecció del medi ambient.

•

Anàlisi: del mot grec αναλυσις [analisis]: lliberació; dissolució, fi, mort; solució. Paraula que
deriva del verb αναλυω [analio]: deixar anar, desfer, lliberar; gastar, consumir, treure,
derogar; reparar.
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-Divisió i examen de les parts constituents d'un tot, separadament o en la relació d'aquestes. En
química, identificació i determinació d'un element químic que constitueix un compost.

•

Analogia: del mot grec αναλογος [analogos]: proporcionat, corresponent, anàleg. Paraula
composta per l'adverbi ανα: a dalt; i λογος [logos]: coneixement, estudi.

-Relació de semblança entre coses diferents.

•

Andrògen: de la unió dels mots grecs ανήρ, ανδρός [aner, andros]: home; i γενεα
[guenea]:

naixement;

procedència,

origen;

llinatge,

família,

raça,

gent,

poble;

descendència, posteritat.
-Hormona sexual que confereix qualitats o caràcters peculiars del mascle.

•

Angoixa: del mot llatí angustia: estretor; espai estret, congost, frau, gorja; espai reduït,
brevetat. Tot i que l'arrel és més semblant a la paraula castellana “angustia” d'aquesta
també deriva el mot català.

-Malestar profund fisiològic determinat per la impressió d'un perill imminent, indeterminat, davant
el qual hom resta impotent.

•

Ansietat: del mot llatí anxietas, -atis: angoixa, caràcter ansiós.

-Reacció instintiva que es desencadena davant situacions d’estrés o de perill.

•

A posteriori: expressió llatina que literalment significa “posterior a”.

Paraula que ha quedat actualment fossilitzat com a llatinisme amb el mateix nom i significat, “amb
posterioritat” o posteriorment.

•

Aprenentatge: del verb llatí apprehendo -endi -ensum: prendre, agafar, aferrar; apoderarse de, conquerir; llevar, toldre; al·legar. Verb compost per la preposició llatina a- ab-: de,
des de; i el verb prehendo -endi -ensum: agafar, prendre.

-Procés pel qual un individu o un col·lectiu adquireixen trets o pautes culturals, com el llenguatge,
els prejudicis, les normes, les creences, les regles de conducta, etc..

•

Apriorisme: de l'expressió llatina a priori, literalment: “anterior a”.

Paraula que ha quedat actualment fossilitzat com a llatinisme amb el mateix nom i significat, “amb
anterioritat” o anteriorment.
-Tendència a raonar amb hipòtesis sense considerar els fets reals ni tenir coneixement adequat de
l'assumpte.

•

Assertivitat: del mot llatí assertio -onis: reivindicació d'home lliure; afirmació, asserció.
Paraula derivada del verb assero -serui -sertum: reivindicar, declarar; manumetre, alforrar;
fer-se el defensor de, defensar; atribuir; atribuir-se, apropiar-se, reclamar.

-Comportament comunicacional madur en el qual la persona no agredeix ni es sotmet a la voluntat
d'altres persones, sinó que manifesta les seves conviccions i defensa els seus drets.
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Assimilació: del mot llatí assimulatio -onis: assimilació; simulació. Paraula derivada del
verb assimulo: simular, fingir, aparentar, fer veure; imitar, copiar; assimilar, comparar. Verb
compost per la preposició ad-: cap a; i el verb simulo: similar, imitar, copiar, reproduir; fer
semblant; fingir, dissimular.

-Mode pel qual les persones adquireixen nous elements als seus esquemes mentals preexistents.

•

Associacionisme: de la unió de la preposició llatina a- ab- i el verb socio: posar en comú,
associar, partir el tron amb algú, unió fundada en la comunitat; ajuntar, unir.

-Corrent filosòfic que pensa que tots naixem amb una tabula rasa (sense aptituds innates) i
aprenem a formar representacions com a resultat de l'experiència i no a partir de la raó.

•

Atenció: del mot llatí attentio -onis: atenció. Paraula derivada del verb attendo -tendi
-tentum: tibar l’arc; dirigir cap a, desposar, escoltar algú, parar atenció.

-Selecció de determinats estímuls de l’exterior en el moment de la percepció, que fa que ens
concentrem més en una cosa que en una altra.

•

Autòmat: del l'adjectiu grec αυτοματος η ον [automatos e on]: que es mou per si mateix;
que obra espontàniament, natural; causal.

-Màquina que imita la figura i els moviments d'un ésser animat o persona que obra d'una manera
mecànica i involuntària.

•

Autopoiesi: de la unió de l'adjectiu grec αυτος η ον [autos e on]: un mateix, igual, idèntic; i
el verb ποιεω [poieo]: fer, fabricar, executar, edificar, construir.

-Condició i organització de l'existència dels éssers vius en la continua producció d'ells mateixos.

•

Axioma: de l'adjectiu grec αξιος [axios]:que contrapesa; del valor de; digne, mereixedor;
digne d'apreci, estimable, que val; de gran valor, preciós.

-Veritat que és admesa sense demostració com a evident per ella mateixa.

•

Bioenergia: de la unió dels mots grecs βιος [bios]: vida, existència; i εργεια [energueia]:
energia, activitat, eficàcia; força, poder. Paraula derivada del verb ενεργεω [energueo]: ser
eficaç o actiu, obrar; produir; executar.

-Energia renovable obtinguda de materials biològics.

•

Biologia: de la unió dels mots grecs βιος [bios]: vida, existència; i λογος [logos]:
coneixement, estudi.

-Ciència que estudia la vida dels organismes.

•

Bioquímica: de la unió dels mots grecs βιος [bios]: vida, existència; i χημεια [jemeia] o
també vist com a χυμεια [jimeia]: modelar en conjunt, colar en conjunt.

-Ciència que estudia la química dels éssers vius.
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Burocràcia: de la unió del mot francès bureau: escriptori; i del mot grec κρατος [cratos]:
força, vigor, solidesa, robustesa; poder, domini, trono, sobirania, autoritat, imperi; victòria,
supremacia; violència.

-Sistema de tasques, de procediments i activitats a càrrec d'un cos de personal administratiu.

•

Caràcter: del mot grec χαρακτηρ [jaracter]: petjada grabada, empremta, marca o signe
distintiu, caràcter; trassumpte, imatge o representació fidel.

-Tret indicador de la natura essencial d'una persona, organisme o cosa pel qual és possible de
reconèixer-la o diferenciar-la de les altres.

•

Causalitat: del mot llatí causa: causa, motiu.

-Relació de causa i efecte.

•

Catarsi: del mot grec καθαρσις [cazarsis] = καθαρμος [cazarmos]: neteja, purificació;
expiació, sacrifici expiatori.

-Exteriorització i expressió verbal dels records vinculats a situacions traumàtiques, els quals han
estat allunyats de la consciència mitjançant el mecanisme de defensa de la repressió.

•

Cerebrotonia: (veure ectomorfisme) de la unió del mot llatí cerebrum: cervell, cap;
enteniment; i el mot grec τονος [tonos]: corda, cable; cinturó; tensió; to, mode musical,
ritme, mesura del vers, vers; accent tònic.

-Classe de temperament que tendeix a sorgir en persones de caràcter ectomòrfic. Una psicologia
complicada i racional, un interés pel sistema i funcionament de la pròpia consciència i la
introversió són característiques d'aquest temperament. El punt focal és el sistema nerviós.

•

Cibernètica: de l'adjectiu grec κυβερνητικος η ον [quiberneticos e on]: de pilot o timoner;
art de governar una nau. Paraula que prové del verb κυβερναω [quibernao]: dirigir, conduir,
guiar, pilotar, governar.

-Ciència que estudia el sistema de comunicació i de control automàtic en els éssers vius i la seva
aplicació en les màquines.

•

Ciència: del mot llatí scientia: coneixement; coneixement científic, ciència, saber. Paraula
que deriva del verb scio scivi/scii scitum: saber.

-Branca de coneixements sistematitzats considerada com a capm d'investigació o objecte d'estudi.

•

Cognició: del mot llatí cognitio -onis: acció de conèixer, coneixement, coneixença;
concepte, noció, idea; indagació, instrucció, reconeixement, identificació.

-Operació mental per mitjà de la qual esdevenim coneixedors dels objectes.

•

Cognitivisme: del verb llatí cognosco -gnovi -gnitum: conèixer, reconèixer.

-Corrent psicològic que intenta reproduir el funcionament de la ment.
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Coherència: del molt llatí coherentia: unió estreta, relació, coherència, cohesió. Paraula
que deriva del verb cohereo -haesi -haesum: estar lligat, unit, vinculat.

-Relació estreta d'idees que s'acorden entre elles.

•

Còlera: (veure humor) del mot grec χολη/χολος [jole/jolos]: bilis, fel; vesícula biliar; còlera,
aversió, odi, resentiment, rencor.

-Estat d'irritació violenta envers algú.

•

Competència: del mot llatí competo: coincidir; concordar, correspondre; ésser propi de,
estar en harmonia amb, adir-se. Verb compost per la preposició con-: amb; i el verb peto
-tivi -titim: dirigir-se a o cap a, adreçar-se, intentar arribar a; atacar escometre; apropar-se
a, atansar-se; perseguir, empaitar; proposar-se, obtenir, buscar; sol·licitar, demanar; exigir,
reclamar.

-Fet d'entendre molt d'una matèria o ser capaç i adequat per aquesta.
-Rivalitat d'interessos entre persones que persegueixen el mateix objecte. Esforç per aconseguir
allò a què un altre també aspira.

•

Complex: del mot llatí complexus: abraçada, acció d’envoltar, d’estrènyer; vincle que uneix
l’espècie humana; connexió; participi de passat del verb deponent complector: abraçar,
envoltar, embolcallar; apoderar-se de; envoltar d’efecte, demostrar amistat; dedicar-se a la
filosofia; comprendre, abastar quelcom amb la imaginació i intel·ligència; expressar;
resumir. Verb compost per la preposició con-: amb; i el verb plecto -xi -xum: teixir,
entrellaçar; arrissar.

-Conjunt d'impulsos de caràcter afectiu que actuen en l'inconscient i condicionen el comportament
de l'individu.

•

Comportament: del verb llatí comporto: transportar, aplegar, reunir. Aquest verb està
format per la preposició con-: amb; i el verb porto: portar, transportar, dur, carregar.

-Conjunt de reaccions d'un individu en un mitjà i en una unitat de temps determinada, dotats
sempre de sentit.

•

Compromís: del mot llatí compromissum: compromís, conveni. Paraula que deriva del
verb compromitto -misi -missum: prometre mútuament; comprometre's. Verb compost per
la preposició con-: amb; i el verb promitto -misi -missum: deixar anar endavant, deixar
penjant, deixar créixer; prometre, assegurar; fer una promesa, un vot.

-Obligació contreta per una promesa, una paraula donada, etc. També pot ser una situació crítica.

•

Computació: del mot llatí computatio -onis: càlcul, compte, avaluació; economia. Paraula
derivada del verb computo: calcular, comptar, computar. Aquest verb està format per la
preposició con-: amb; i el verb puto: netejar, podar, esporgar; deixar clar, posar en net;
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considerar pensar; creure; suposar.
-Capacitat de captar, emmagatzemar i representar informació i de transformar-la seguint unes
regles i produint uns resultats.

•

Comunicació: del mot llatí communicatio -onis: comunicació, participació, intercanvi de
parers; figura retòrica en la qual es demana l'opinió dels oients. Paraula que prové del verb
communico: posar en comú, compartir.

-Procés pel qual existeixen i es desenvolupen les relacions humanes d'interacció entre dues o
més persones on s'intercanvien opinions.

•

Condicionament: del mot llatí condicio -onis: condició, situació, estat; condició,
estipulació, acord, pacte, disposició, clàusula. Paraula composta per la preposició con-:
amb; i la paraula dicio -onis: poder, imperi, domini, jurisdicció.

-Procés que consisteix en establir certes condicions de control d'estímuls.

•

Conducta: de l'adjectiu llatí conductus -a –um, participi de passat del verb conduco: reunir,
concentrar; prendre a sou, manllevar diners; ésser molt útil, aprofitar. Verb compost per la
preposició con-: amb; i el verb duco duxi ductum: conduir, dur, menar, portar cap a, fer
seguir, treure.

-Acció d’un subjecte davant l’entorn. Conjunt d'activitats que duu a terme un ésser viu per
relacionar-se amb el seu medi ambient.

•

Conductisme: de l'adjectiu llatí conductus -a –um, participi de passat del verb conduco:
reunir, concentrar; prendre a sou, manllevar diners; ésser molt útil, aprofitar. Verb compost
per la preposició con-: amb; i el verb duco duxi ductum: conduir, dur, menar, portar cap a,
fer seguir, treure.

-Corrent psicològic que estudia el comportament animal.

•

Coneixement: del verb llatí cognosco -gnovi -gnitum: conèixer, reconèixer.

-Consciència de la pròpia existència o d'alguna matèria.

•

Congruència: del mot llatí congruentia: acord, proporció, relació, conformitat. Paraula
derivada del verb congruo -grui: trobar-se, reunir-se, aplegar-se; estar d'acord, concordar;
ésser congruent, no ésser contradictori.

-Relació lògica i coherent que s'estableix entre dues o més coses.

•

Connexionisme: del mot llatí conexio -onis: connexió, enllaç; conseqüència. Aquesta
paraula deriva del verb conecto -nexui -nexum: lligar, unir, ajuntar; associar. Ambdues
paraules provenen de la unió de la preposició con- (amb) i el mot nexus: vincle, nexe,
encadenament, entrellaçament.

-Corrent psicològica que pren la ment humana com a un conjunt de xarxes neuronals.
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Consciència: del mot llatí conscientia: coneixement comú a diverses persones;
complicitat, confidència; coneixement exacte i profund; coneixement interior; coneixement
moral, consciència bona o dolenta; remordiment. Paraula composta per la preposició con-:
amb; i el mot scientia: coneixement; coneixement científic, ciència, saber.

-Coneixença immediata i directa que hom té de la pròpia existència, condició, sensacions,
operacions mentals, actes, etc. O també, com diu l'etimologia, coneixença de la bondat o de la
maldat de la pròpia conducta.

•

Constructivisme: del verb llatí construo -struxi -structum: amuntegar, acumular, aliniar;
construir, edificar; guarnir. Verb compost per la preposició con-: amb; i struo struxi structum:
disposar per capes, reunir ordenadament; tramar, maquinar; curullar, omplir, farcir.

-Corrent didàctic que consisteix a donar a l'alumne eines que li permetin crear els seus propis
mètodes per resoldre una situació problemàtica.

•

Contingència: del verb llatí contingo -tigi -tactum: tocar, assolir; ésser veí, limítrof de; estar
en contacte, en relació; concernir, afectar; succeir, pertocar. Verb compost per la preposició
con-: amb; i tingo tinxi tinctum: banyar, mullar, impregnar; tenyir; preparar el color.

-Possibilitat que indica que un fet o proposició que és d'una determinada manera podria ser
diferent o fins i tot no donar-se.

•

Cronologia: de la unió dels mots grecs χρονος [jronos]: temps; i λογος [logos]:
coneixement, estudi.

-Ciència que té per objecte establir les dates i les durades dels esdeveniments històrics i
geològics.

•

Cronometria: de la unió dels mots grecs χρονος [jronos]: temps; i μετρον [metron]:
mesura.

-Mesura del temps, en aquest cas, en què la ment tarda a realitzar una activitat mental.

•

Deducció: del mot llatí deductio, onis (paraula derivada del verb deduco): desviació de
l'aigua; colonització; deducció, descompte; despossessió.

-Mètode d'investigació que consisteix en establir unes veritats particulars a partir d'uns principis
generals.

•

Diagrama: del mot grec διαγραμμα ατος [diagramma atos]: dibuix, diseny; figura
geomètrica; llista, registre, inventari; decret. Paraula composta per l'adverbi δια: a través
de; i γραμμα ατος: signe escrit, lletra.

-Representació gràfica que mostra l'arranjament de les parts d'alguna cosa o les variacions de
valor d'alguna cosa.
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Diàleg: del mot grec διαλογος [dialogos]: conversa, diàleg. Paraula composta per l'adverbi
δια: a través de; i λογος: paraula; coneixement, estudi.

-Conversa entre dues o més persones.

•

Dicotomia: de la unió dels mots grecs δις [dis]: dos cops; i τομη [tome]: tall, cop;
amputació, insició; separació, escissió; ferida; obertura, forat.

-Parell de conceptes complementaris. Subdivisió que desmembra l'àrea d'un objecte o tema en
exactament dues parts o conceptes complementàries.

•

Dilema: de la unió dels mots grecs δις [dis]: dos cops; i λημα ατος [lema, atos]: voluntat;
ànim, resolució; audàcia; arrogància.

-Situació problemàtica en què s'ha de seguir l'un o l'altre d'entre dos camins.

•

Dimensió: del mot llatí dimensio -onis: mesurament, amidament, dimensió, mesura.

-Parts mesurables d'un cos que en donen la proporció o la forma.

•

Discriminació: del mot llatí discrimen -minis: línia divisòria, separació; interval, distància;
diferència, distinció. Paraula derivada del verb discrimino: separar, dividir; distingir.

-Acte de separar o formar grups de persones a partir de característiques que els uneixen,
normalment per sexe, ideologia, etnia, nacionalitat, orientació sexual, etc., i tractar-les amb
inferioritat.

•

Doctrina: del mot llatí doctrina: instrucció, formació teòrica, educació, cultura; doctrina,
ciència, art, teoria, mètode.

-Cos de principis en alguna branca de coneixement.

•

Dramatització: del mot grec δραμα, ατος [drama, atos]: acció; negoci, asumpte; acció
representada, drama, tragèdia.

-Gènere dramàtic sovint considerat mixt entre la tragèdia i la comèdia que, en aquest cas, designa
una conducta molt teatral i exagerada.

•

Dualisme: de l'adjectiu llatí dualis -e: de dos, dual.

-Doctrina que considera l'univers sota el domini de dos principis oposats, com el bé i el mal. Per
altra banda considera que l'ésser humà està constituït per dos elements independents, com la
matèria i l'esperit.

•

Eclecticisme: de l'adjectiu grec εκλεκτος [eclectos]: escollit, elegit; distingit, notable.
Paraula derivada del verb εκλεγω [eclego]: escollir, elegir.

-Escola de pensament que es caracteritza per escollir concepcions filosòfiques, punts de vista,
idees i valoracions entre les altres escoles que accepten que poden arribar a ser compatibles de
forma coherent.
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Ecologia: de la unió dels mots grecs οικος [oicos]: casa, vivenda i λογος [logos]: paraula;
coneixement, estudi.

-Branca de la biologia que estudia les relacions dels organismes entre ells i amb el medi on viuen.

•

Ectomorfisme: (veure cerebrotonia) de la unió de l'adverbi grec εκτος [ectos]: fora, a fora;
i μορφη [morfe]: forma, figura del cos, exterior, aspecte.

-Component del caràcter que condiciona el físic amb una figura lineal, sense molta carn per cap
costat, els membres prims, pobrament musculats i delicats, una fragilitat, primesa, pit pla i
delicadesa general.

•

Educació: del mot llatí educatio -onis: educació, cria; instrucció, ensenyança, formació.
Paraula derivada del verb educo: educar; criar, tenir cura, alimentar; formar, instruir;
produir; crèixer. També podem trobar una segona definició del verb educo -duxi -ductum:
fer sortir. Ambdós verbs compostos per la preposició ex-: des de; i el verb duco duxi
ductum: conduir, dur, menar, portar cap a, fer seguir, treure.

-Procés mitjançant el qual es trasmeten coneixements, valors, costums i formes d'actuar.

•

Elementalisme: del mot llatí elementum: element, primera matèria. En plural el mot varia
el seu significat: elementa -orum: lletres de l'alfabet, alfabet; rudiments, principis;
categories; començament.

-Teoria filosòfica que redueix la ment als elements més simples.

•

Emoció: del verb llatí emoveo: sacsejar, commoure. Verb compost pel prefix e-ex-: des de;
i el verb moveo: moure, bellugar, traslladar; provocar el riure a algú; commoure.

-Impuls involuntari originat com a resposta als estímuls ambientals, que provoca sentiments i
conductes de reacció automàtica en els éssers humans.

•

Empatia: de la unió de l'adverbi grec εν [en]: en el; i παθος [pazos] (παθημα, ατος)
[pacema, atos]: experiència, desgràcia, dolor, sufriment; sentiment, afecte, pasió.

-Facultat de comprendre les emocions i els sentiments de les altres persones.

•

Empirisme: del grec compost per dos mots: el prefix εν, en el; i el verb πειρεω, intentar,
probar, assajar, emprendre, esforçar-se; experimentar, reconèixer per experiència; probar
fortuna.

-Corrent filosòfic que es basa en l’experiència com a font de coneixement.

•

Endomorfisme: (veure viscerotonia) de la unió de l'adverbi grec ενδον [endon]: dins, en
l'interior; i μορφη [morfe]: forma, figura del cos, exterior, aspecte.

-Component del caràcter que condiciona el físic amb una figura ovalada i una feblesa de cos i
ment, amb molta massa en la regió mitja.
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Ensenyament: del verb llatí insignio: marcar, assenyalar, distingir. Verb compost per la
preposició in-: en; i el verb signo: marcar, senyalar; marcar amb un signe distintiu, segellar;
encunyar; fer un senyal; indicar, designar; distingir, percebre diferències.

-Lliçó donada pels fets o per l'experiència.

•

Epistemologia: de la unió dels mots grecs επιστημη [episteme]: intel·ligència;
coneixement, noció; saber; ciència; destresa, perícia; i λογος [logos]: coneixement, estudi.

D'aquesta manera s'interpreta la definició d'estudi del coneixement.
-Disciplina filosòfica que tracta de la naturalesa, dels mètodes i de l'abast del coneixement
científic.

•

Eros: del mot grec ερος [eros]: amor, desig, gana. Paraula que deriva del personatge
mitològic Ερως (Heros)/Cupidell que era el déu de l'amor, el sexe, l'atracció sexual i la
fertilitat.

-Impuls o motivació que porta a executar o a refusar un acte concret. Al ser una pulsió de vida es
considera com aquells pensaments que ens impulsen a realitzar accions bones.

•

Esquema: del mot grec σχημα ατος [sjema atos]: actitud, continent, aire, caràcter, manera
de conduir-se; forma, figura, aparença exterior, aspecte.

-Conjunt de línies principals d'una teoria, discurs, projecte, etc..

•

Esquizofrènia: de la unió dels mots grecs σχίζειν [squicein]: dividir; i φρήν [fren]: ànima,
esperit, ment, raó, sentiments, intel·ligència.

-Malaltia mental caracteritzada per una pèrdua del judici de la realitat i una àmplia desorganització
de la personalitat, que està dividida en dues parts: l'una que li diu els actes que ha de cometre i la
consciència que s'hi nega.

•

Estímul: del mot llatí stimulus: agulló, fibló, esperó, burxa; estímul, excitant; punxada,
fiblada, molèstia aguda.

-Qualsevol cosa que influeixi efectivament sobre els aparells sensitius d'un organisme viu, incloent
fenòmens físics interns i externs del cos.

•

Estratègia: del mot grec στρατηγια [strateguia]: comandament d'un exèrcit o armada,
càrreg o dignitat de cap d'un exèrcit; càrreg d'estratega; estratègia; campanya, període del
comandament d'un estratega. Paraula derivada del verb στρατεγηεω [strategueo]:
comandar un exèrcit; ser estratega; guiar, conduir; realitzar en la guerra o el comandament.

-Art de coordinar les accions i de maniobrar per tal d'aconseguir una finalitat.

•

Estrès: de l'anglès stress: pressió, tensió, constrenyiment; i aquest del verb llatí stringo
strinxi strictum: estrènyer, comprimir.
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-Reacció fisiològica de l'organisme en el que entra en joc diversos mecanismes de defensa per
afrontar una situació que es perceb com amenaçadora.

•

Estrògen: de la unió dels mots grecs οιστρος [oistros]: tàvec; punxó; turment; passió,
frenesí, bogeria; i γενεα [guenea]: naixement; procedència, origen; llinatge, família, raça,
gent, poble; descendència, posteritat.

-Hormona sexual que confereix qualitats o caràcters peculiars de la dona.

•

Estructuralisme: del mot llatí structura: construcció, bastiment, edificació. Paraula que
prové del verb struo struxi structum: disposar per capes, reunir ordenadament; construir,
edificar, bastir; tramar, maquinar.

-Doctrina i mètode que pren l'estructura com a principi bàsic d'explicació dels fenòmens estudiats.

•

Etologia: de la unió dels mots grecs εθος [ezos]: hàbit, costum, ús; i λογος [logos]:
coneixement, estudi.

-Branca de la biologia que estudia el comportament dels animals, sota les condicions de l'hàbitat
natural, i els mecanismes que en determinen el comportament.

•

Existencialisme: del verb llatí exsisto -stiti: sortir, sorgir; nèixer, originar-se, presentar-se;
manifestar-se, mostrar-se. Verb compost per la preposició ex: de, des de; i el verb sisto stiti
statum: establir, posar, posicionar, col·locar.

-Corrent filosòfic que té com a objecte d'estudi l'existència humana.

•

Expectativa: del verb llatí exspecto: esperar; esperar, desitjar. Verb compost per la
preposició ex- e-: des, des de; i el verb specto: contemplar, guaitar, mirar, esguardar;
considerar, observar; apreciar, jutjar, posar a prova.

-Espera d'una cosa que hom té dret d'esperar.

•

Experiència: del mot llatí experientia: assaig, prova, temptativa, experiència; pràctica,
costum. Paraula derivada del verb deponent experior -pertus sum: posar a prova,
experimentar.

-Coneixença d'una cosa adquirida per l'ús, per la pràctica.

•

Experiment: del mot llatí experimentum: prova, experiment; experiència. Paraula derivada
del verb anteriorment esmentat experior -pertus sum.

-Prova o observació feta per confirmar quelcom de dubtós, especialment sota condicions
determinades per l'observador.

•

Extinció: del verb llatí exstinguo -stingui -stinctum: extingir; treure la vida, matar; destruir,
esborrar.

-Procès per fer que una conducta disminueixi o inclús desaparegui.
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Extraversió: (contra part d'introversió) de la unió de l'adverbi llatí extra: fora, enfora, a
l'exterior; i el mot llatí versus: solc; rengle, filera; línia de escriptura; vers; cant.

-Actitud típica caracteritzada per una gran sociabilitat i la concentració de l'interés en el món
exterior i les altres persones.

•

Fenomenologia: de la unió dels mots grecs φαινομενον [fainomenon]: el que apareix,
apareixent (participi de φαινομαι [fainomai]: brillar, lluir; aquest verb és la forma mitjana del
verb φαινω [faino]: fer llum, il·luminar; fer brillar, encendre; aparèixer, mostrar-se); i λογος
[logos]: coneixement, estudi.

-Part de la filosofia que estudia i analitza els fenòmens lligats a la consciència.

•

Filogènia: de la unió dels mots grecs φιλια [filia]: amistat, afecte, amor; afició, afany, desig,
ànsia; i γενεα [guenea]: naixement; procedència, origen; llinatge, família, raça, gent, poble;
descendència, posteritat.

-Branca de la biologia que estudia els processos generals de canvis evolutius lligats a la genètica.

•

Filosofia: de la unió dels mots grecs φιλια [filia]: amistat, afecte, amor; afició, afany, desig,
ànsia; i σοφια [sofia]: habilitat, destresa, experiència; prudència, enginy, seny; agudesa,
sagacitat, perspicàcia, astúcia; saviesa, ciència, erudició, saber, instrucció, art; filosofia.

-Estudi metòdic i crític de la realitat, el coneixement i l'acció, que aspira a donar-ne l'explicació
darrera i a orientar la vida humana.

•

Fisiologia: de la unió dels mots grecs φυσις [fisis]: naturalesa, mode natural de ser,
essència, condició natural, índole, constitució, classe; naturalesa corporal, figura, trets; i
λογος [logos]: coneixement, estudi.

-Branca de la biologia que estudia les funcions i les propietats dels òrgans i teixits dels éssers vius
i els mecanismes que les regulen i regeixen.

•

Flegma: (veure humor) del mot grec φλεγμα ατος [flegma atos]: inflamació, cremada,
combustió, foc, flama; humor flemós, flema, mucositat de l'aparell repiratori, moc; bilis.

-Temperament calmós, apàtic, cremat, consumit.

•

Frustració: de l'adverbi llatí frustra: en debades. Paraula que prové del verb frustratio: no
aconseguir.

-Sentiment desagradable causat per la retirada de recompensa en la realització d’una tasca.
Provoca tristesa, decepció i ràbia.

•

Funcionalisme: del mot llatí functio -onis: execució, compliment; exercici, funció;
pagament d'impostos. Paraula derivada del verb deponent fungor functus sum: dur a
terme, complir amb.
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-Corrent teòrica que es caracteritza per un enfocament empíric cap als avantatges del treball de
camp.

•

Gramàtica: de l'adjectiu grec γραμματικος η ον [grammaticos e on]: que sap llegir i
escriure; gramàtic. Paraula derivada del mot γραμμα ατος: signe escrit, lletra.

-Ciència que estudia l'estructura i el funcionament del llenguatge escrit.

•

Harmonia: del mot grec αρμονια [jarmonia]: ajust, juntura; encaix, tancament; acord,
tractat; llei, ordre; justa proporció, harmonia; acord musical.

-Equilibri de les proporcions entre les diferents parts d'un tot.

•

Hedonisme: del mot grec ηδονη [jedone]: plaer, gust, grat.

-Corrent filosòfic que es basa en el plaer com a principal objectiu i bé de la vida.

•

Hermenèutica: de la unió dels mots grecs ερμενεια [jermeneia]: paraula, parla, do de la
paraula; interpretació, explicació. Aquesta paraula prové d'Hermes (Ερμης)/Mercuri que és
el déu missatger i protector del comerç.

-Interpretació de textos per a determinar el significat exacte de les paraules que expressen un
pensament concret.

•

Heurística: del verb grec ευρισκω [eurisco]: trobar; descobrir; discórrer, imaginar, inventar;
aconseguir.

-Branca de la metodologia històrica que consisteix en la recerca i el recull de les fonts.

•

Hipnosi: del mot grec υπνος [gipnos]: son.

-Estat mental el qual s’accedeix al subconscient mitjançant un seguit d’instruccions prèvies.

•

Hipòtesi: de la unió de la preposició grega υπο [jipo]: per sota de; i θεσις [cesis]: colocació,
disposició, ordenació; proposició, tesi.

-Suposició que es fa amb antel·lació per tal de treure'n una conseqüència.

•

Histèria: del mot grec υστερα [gistera]: matriu.

-Estat de caos i crisi nerviosa que se li assignava a les dones que patien un problema d’úter.

•

Holisme: de l'adjectiu grec ολος η ον [olos e on]: tot, sencer, total, complet; sencerament,
en general, sobre tot, en una paraula.

-Concepció filosòfica que contempla un determinat camp d'estudi com un tot i no com la suma de
totes les parts que el composen. Aristòtil va resumir aquest pensament en una frase: “El tot és
més que la suma de les seves parts”.

•

Homeòstasi: de la unió dels mots grecs ομοιος [omoios]: semblant, igual, el mateix; i
στασις, estabilitat, fixesa; lloc, posición, postura.

-Tendència a mantenir l'equilibri i l'estabilitat interns en els diferents sistemes biològics.
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Homunculus: homenet; diminutiu del mot llatí homo -inis: home, gènere humà.

-Terme que s'utilitza, en general, en diversos camps d'estudi per referir-se a qualsevol
representació d'un ésser humà.

•

Humanisme: del mot llatí homo -inis: home, gènere humà.

-Moviment cultural que consisteix en l'estudi de la literatura i l'art basant-se en les obres gregues i
llatines.

•

Humor: del mot llatí umor -oris: líquid de qualsevol mena; humitat; els humors del cos
humà.

Els antics grecs creien que el cos humà contenia quatre líquids bàsics anomenats “humors”, els
quals estaven relacionats amb els quatre elements: l'aire amb la sang, el foc amb la bilis groga, la
terra amb la bilis negra i l'aigua amb la flegma. Quan els quatre líquids estaven en equilibri
s'anomenava “estar d'humor”.
-Disposició de l'ànim, habitual o passatgera, que es manifesta més o menys exteriorment.

•

Idealisme: del mot llatí idea: idea, prototip.

-Doctrina filosòfica que sosté que la verdadera realitat és el pensament.

•

Impuls: del mot llatí impulsus: xoc, cop; impuls, empenta, incentiu, estímul.

-Tendència involuntària a executar un acte.

•

Incentiu: del mot llatí incentivum: incentiu, estímul.

-Estímul que presenta interés en la presentació del reforç abans que ocorri la resposta, a
diferència del reforç, que mostra interés en les conseqüències de la conducta.

•

Inconscient: del l'adjectiu llatí inconscius -a -um: que no té coneixement; inconscient.
Paraula composta per la preposició in-: en; i el mot conscientia: coneixement comú a
diverses persones; complicitat, confidència; coneixement exacte i profund; coneixement
interior; coneixement moral, consciència bona o dolenta; remordiment.

-Part de la ment que conté un conjunt de processos mentals que es realitzen sense intenció
conscient.

•

Inducció: del mot llatí inductio, onis (paraula derivada del verb induco): introducció,
conducció; inducció.

-Mètode d'investigació que consisteix en establir unes veritats generals a partir d'unes
observacions concretes.

•

Indústria: del mot llatí industria: activitat, aplicació, esforç, assiduïtat, diligència.

-Destresa enginyosa a executar una cosa.
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Infant: del mot llatí infans -ntis: mut, que no parla; que encara no pot parlar; nen, infant.
Paraula composta per la preposició in-: en; i la forma arcàica d'un participi del verb φεμι
[femi]: parlar, dir.

-Persona que viu la infància, etapa on es creix i s'adquireix el màxim d'habilitats possibles:
caminar, parlar, raonar...

•

Innatisme: del participi de passat innatus -a -um: natural, innat; del verb deponent
innascor -natus sum: néixer, sorgir, formar-se, engendrar-se. Verb compost per la
preposició in-: en; i el participi de passat natus -a -um: nascut; del verb deponent nascor
natus sum: néixer, néixer d'un pare legítim; provenir, procedir, sortir, sorgir.

-Doctrina filosòfica que admet l'existència d'idees o de principis sorgits abans del naixement,
inherents en l'ésser.

•

Instint: del mot llatí instinctus: instigació, excitació; inspiració. Paraula derivada del verb
instinguo -stinxi -stinctum: instigar, excitar. Verb compost per la preposició in-: en; i el verb
stinguo: extingir, apagar.

-Facultat innata que tenen els éssers vius d'actuar d'una manera adequada a cada situació sense
haver de recórrer a l'experiència, l'educació a la reflexió.

•

Intel·ligència: del mot llatí intellegentia: intel·ligència, facultat de comprendre, enteniment;
comprensió, perspicàcia; noció, coneixement, idea. Paraula que prové del verb intellego
-lexi -lectum: conèixer, advertir, adonar-se; comprendre, entendre, atènyer, concebre,
deduir. Verb compost per la preposició inter-: entre; i lego legi lectum: reunir, aplegar,
recollir; escollir. Per tant, la persona intel·ligent és la persona que sap escollir.

-Acció d'entendre alguna cosa amb el pensament. També es defineix com la capacitat de
comprendre, d'aprendre, de resoldre situacions noves, etc.

•

Intencionalitat: del mot llatí intentio -onis: tensió; aplicació; atenció; intenció, voluntat;
sol·litud; acció, acusació. Paraula derivada del verb intendo -tendi -tentum: tendir cap a,
estendre; dirigir; intentar; posar en tensió, tensar, tibar.

-Terme filosòfic que es refereix tant al contingut de la ment o la consciència, com a la relació entre
la consciència i el món que envolta al subjecte.

•

Interacció: de la unió entre la preposició inter: entre; i el mot actio -onis: acció, execució,
realització, activitat.

-Acció o influència mútua o recíproca.

•

Intraversió: (contra part d'extraversió) de la unió de la preposició llatina intra: dins de,
dintre de, a l'interior de; i el mot llatí versus: solc; rengle, filera; línia de escriptura; vers;
cant.
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-Actitud típica caracteritzada per una gran introspecció i la concentració de l'interés en el món
intern del subjecte: els seus sentiments i pensaments.

•

Intrínsec: de l'adverbi llatí intrinsecus: interiorment; anant cap a l'interior, cap endins.
Paraula composta per la preposició llatina intra: dins de, dintre de, a l'interior de; i l'adverbi
secus: d'altra manera, altrament.

-Pertanyent a la natura essencial d'una cosa. V.g.: La capacitat de raonar és una qualitat
intrínseca de l'ésser humà.

•

Introspecció: del verb llatí introspicio, mirar endins, a l’interior, penetrar, examinar, veure
clar el propi destí. Verb compost per la llatina intra: dins de, dintre de, a l'interior de; i
specio: mirar.

-Capacitat reflexiva que la ment posseeix de ser conscient de forma inmediata dels seus propis
estats.

•

Intuïció: del verb deponent llatí intueor intuitus sum: mirar atentament, esguardar, guaitar,
contemplar, fixar-se; examinar, considerar, pensar; admirar, contemplar amb sorpresa.

-Coneixement directe i immediat, sensible o intel·ligible, d'una realitat o d'una veritat, sense
recórrer a raonament.

•

Isomorfisme: de la unió dels mots grecs ισος η ον [isos e on]: igual (en qualsevol aspecte:
nombre, tamany, força, valor, etc.); i μορφη [morfe]: forma, figura del cos, exterior, aspecte.

-Construcció de models de sistemes similars al model original.

•

Jerarquia: de la unió dels mots grecs ιερος α ον [gieros a on]: d'origen diví, procedent dels
déus, diví, sagrat; i αρχη [arje]: principi; origen; al principi, des del principi, de nou;
absolutament; extrem, punta; fonament, principi, element; comandament, poder, autoritat,
magistratura, càrreg; ofici; país governat, imperi, regnat, província.

-Relació de subordinació entre conceptes, basada en certs trets o característiques pròpies.

•

Libido: del mot llatí libido -inis: ànsia, desig, gust; fantasia, fal·lera, caprici; inclinació cega,
desfici, desig desenfrenat, llibertinatge, luxúria.

-Desig de plaer, sobretot sexual. En la psicoanàlisi: impuls fonamental i força creadora de l'energia
vital que brolla de l'instint o principi de vida i origina i dirigeix les manifestacions de l'impuls sexual.

•

Lògica: del mot grec λογος [logos]: paraula, dit; expressió, proposició, definició; relat,
narració, faula, història; coneixement, estudi.

-Disciplina, tradicionalment unida a la filosofia, que estudia les lleis del raonament vàlid. Alhora
ciència que estudia la relació entre enunciats.

•

Logoteràpia: de la unió dels mots grecs λογος [logos]: paraula, dit; expressió, proposició,
definició; relat, narració, faula, història; coneixement, estudi; i θεραπευω [cerapeuo]: curar.
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-Psicoteràpia que proposa que la voluntat del sentit sigui la motivació primària de l'ésser humà.

•

Maduració: del verb llatí maturo: fer madurar, assaonar; desenvolupar, dur ràpidament a
terme, enllestir, apressar.

-Procés que dur a terme l'adolescent per esdevenir una persona adulta.

•

Malenconia: (veure humor) de la unió dels mots grecs μελας αινα [melas aina]: negre,
fosc, ombrívol; tètric, trist, funest; temible; i χολη/χολος [jole/jolos]: bilis, fel; vesícula biliar;
còlera, aversió, odi, resentiment, rencor.

-Tristesa vaga, ombrívola i duradora provocada pel record de temps passats.

•

Mecanisme (de defensa): del mot llatí mechanicus: mecànic; que prové de la paraula
grega μηχανικος [mejanicos]: inventiu, enginyós, industriós.

-Conjunt de recursos inconscients que utilitzen les persones per fer front a situacions més o
menys difícils de frustració, ansietat, por, inseguretat, etc.

•

Mediació: del mot llatí medium: el mig, el centre.

-Acció de qui intervé entre dues o més persones per posar-les d'acord.

•

Memòria: del mot llatí memoria: memòria; coneixement, pensament.

-Funció del cervell i, a la vegada, fenomen de la ment que permet a l'organisme codificar,
emmagatzemar i recuperar la informació.

•

Mentalisme: del mot llatí mens -ntis: ment, ànima, esperit; raó, enteniment, intel·ligència;
acte de raó, reflexió, memòria.

-Teoria filosòfica que no té en compte les experiències objectives i tracte de resoldre els
problemes exclusivament mitjançant processos mentals.

•

Mesomorfisme: (veure somatotonia) de la unió dels mots grecs μεσος [mesos]: mig, que
està en el mig; i i μορφη [morfe]: forma, figura del cos, exterior, aspecte.

-Component del caràcter que condiciona el físic amb una figura forta i ferma, postura alçada,
contorn relativament triangular, musculatura desenvolupada i amb la major amplada a través de
les espatlles.

•

Metàfora: del verb grec μεταφερω [metafero]: portar a una altra part, traslladar, transferir;
canviar, mudar, baratar; confondre, embullar. Verb format per l'adverbi μετα: més enllà, a
més; i el verb φερω: portar.

-Figura estilística i literària que empra un mot que expressa literalment una cosa per a expressarne una altra que tingui una certa semblança amb la primera.

•

Metanàlisi: de la unió de l'adverbi grec μετα: més enllà, a més; i el mot αναλυσις [analisis]:
lliberació; dissolució, fi, mort; solució. Paraula que deriva del verb αναλυω [analio]: deixar
anar, desfer, lliberar; gastar, consumir, treure, derogar; reparar.

17

Una mirada clàssica a la psicologia actual

Arnau Vilarrasa Barbero

-Estudi basat en la integració estructurada i sistemàtica de la informació obtinguda en diferetns
estudis clínics sobre un problema de salut determinat.

•

Mite: del mot grec μυθος [mizos]: paraula, discurs, raó, dita; discurs públic; relat;
pensament; relat imaginat, invenció, llegenda, mite, faula, conte; objecte de la conversa,
assumpte, història.

-Tradició fabulosa entorn dels déus, herois, orígens d'un poble, etc., que expressa, d'una manera
simbòlica, un concepte religiós, filosòfic, psicològic o social.

•

Mnemotècnia: de la unió dels mots grecs μνημη [mneme]: memòria, facultat de recordar;
record; i τεχνη [tejne]: art; art bella, ciència, saber; ofici, indústria, professió; habilitat,
astúcia, maquinació, intriga; medi, expedient, mitjà, manera; obra d'art.

-Procediment d'associació mental d'idees, esquemes, exercicis sistemàtics, repeticions, etc., per
facilitar el record de quelcom.

•

Mòdul: del mot llatí modus: mesura, dimensions; compàs, ritme; mesura justa, límit adient;
mode, manera, faisó.

-Part d'un programa informàtic que té una certa unitat funcional, coherència interna i
independència de la resta.

•

Motivació: del mot llatí motio: moviment, impuls.

-Motiu que incita a dur una acció per assolir un determinat objectiu. Causa que explica una
determinada conducta.

•

Neurosi: del mot grec νευρον [neuron]: nervi, fibra; tendó, força, vigor.

-Desequilibri mental que causa angoixa i presenta algunes dificultats en la vida diària.

•

Neurociència: de la unió del mot grec νευρον [neuron]: nervi, fibra; tendó, força, vigor; i el
mot llatí scientia: coneixement; coneixement científic, ciència, saber.

-Estudi de l'estructura i funció química, farmacològica i patològica del sistema nerviós i de com els
diferents elements d'aquest interaccionen i donen origen a la conducta.

•

Neurofisiologia: de la unió dels mots grecs νευρον [neuron]: nervi, fibra; tendó, força,
vigor; φυσις [fisis]: naturalesa, mode natural de ser, essència, condició natural, índole,
constitució, classe; naturalesa corporal, figura, trets; i λογος [logos]: coneixement, estudi.

-Branca de la fisiologia que estudia les funcions biològiques del sistema nerviós.

•

Neurosensorial: de la unió del mot grec νευρον [neuron]: nervi, fibra; tendó, força, vigor; i
el mot llatí sensus: sentit, sensibilitat, sensació, facultat de sentir; sentiment; opinió,
manera de pensar.

-Fibres nervioses que tenen la funció de percebre els sentits.

•

Neuroticisme: (contrapart de psicoticisme) del mot grec νευρον [neuron]: nervi, fibra;
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tendó, força, vigor.
-Tret psicològic que defineix una part de la personalitat caracteritzada per una inestabilitat
emocional, inseguretat, ansietat, preocupació i tensió, amb tendència a la culpabilitat.

•

Nomotètica: del mot grec νομοθετικος [nomoceticos]: de legislador, legislatiu; funció del
legislador; legislació. Paraula derivada de νομος: ús, costum, manera; ordre, dret;
fonament, regle, norma; llei, prescripció; estatut, ordenança; màxima, opinió general; mode
musical, melodia, cançó.

-Mesures que són observables en una mostra relativament gran i tenen una perspectiva més
general, al contrari que les ipsatives o idiòtiques que es fixen en detalls més concrets.

•

Objectivisme: del mot llatí obiectus: oposició, obstacle, barrera; espectacle. Paraula
derivada del verb obiecto: posar davant, oposar; exposar; interposar; retreure, objectar,
imputar, reprotxar. Verb compost per la preposició ob-: per, a causa de; davant; i el verb
iacio ieci iactum: tirar, gitar, llançar.

-Sistema filosòfic que sosté que existeix una realitat independent de la ment humana, que els
individus estan conectats amb aquesta realitat a través de la percepció dels sentits i que
adquireixen coneixement processant les dades perceptives utilitzant la raó.

•

Ontogènia: de la unió dels mots grecs ων, οντος [on, ontos]: el que és; essent (participi de
present del verb ειμι [eimi]: ser, estar); i γενεα [guenea]: naixement; procedència, origen;
llinatge, família, raça, gent, poble; descendència, posteritat.

-Branca de la biologia que estudia tot el desenvolupament d'un organisme des del seu origen.

•

Organització: del mot grec οργανον [organon]: instrument, eina, útil, òrgan; màquina de
guerra.

-Associació que es proposa unes finalitats determinades.

•

Ortodòxia: de la unió de l'adverbi grec ορθως [orzos]: bé, exactament, amb veritat; i δοξα
[doxa]:opinió, manera de veure, idea, semblar, creència.

-Doctrina que és defensada, especialment pel Cristianisme, en contraposició a l'heterodòxia.

•

Paradigma: del mot grec παραδειγμα, ατος [paradeigma, atos]: pla d'arquitecte, model,
exemple; lliçó, proba. Paraula composta per l'adverbi παρα: al costat; i el mot δειγμα, ατος:
mostra, exemple; proba.

-Conjunt de formes que serveixen de model als diversos tipus de flexió nominal i verbal.

•

Paradoxa: del mot grec παραδοξος [paradoxos]: inesperat, increïble, estrany, meravellós,
paradoxal, rar, singular, extraordinari. Paraula composta per la preposició παρα: al costat; i
el mot δοξα [doxa]:opinió, manera de veure, idea, semblar, creència.
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-Enunciat o raonament que porta a dues conclusions mútuament contradictòries però de cap de
les quals no es pot prescindir.

•

Percepció: del mot llatí perceptio –onis: recol·lecció, collita; percepció, noció, coneixament.
Paraula derivada del verb percipio, agafar, collir, prendre. Compost pel prefix: per, a través
de; i el verb capio, agafar, prendre.

-Procés cognitiu que extrau la informació dels sentits i elabora representacions mentals dels
objectes coneguts.

•

Perifèria: del verb grec περιφερω [perifero]: portar entorn; fer circular; fer passar, portar
enrere; divulgar, donar a conèixer; sostenir, resistir; circular, girar; passar. Verb compost
per la preposició περι: al voltant de; i el verb φερω: portar a sobre; transportar, portar d'un
costat a l'altre.

-Contorn o superfície exterior d'un cos, normalment una figura curvilínia.

•

Període: del mot grec περιοδος [periodos]: camí en retorn, circumferència, circuit, contorn,
itinerari circular, mapa; maniobra envolupant; volta, curs, període, òrbita, curs dels altres.
Paraula composta per la preposició περι: al voltant de; i el mot οδος: camí, carretera.

-Espai de temps que comprèn tota la durada d'una cosa, d'una fase.

•

Personalitat: del mot llatí persona: màscara. Els antics actors grecoromans portaven
màscares per actuar en els teatres. Adoptaven doncs, diferents personalitats segons la
màscara que es col·locaven.

-Conjunt de valors, qualitats, defectes, creences i experiències que distingeixen a una persona de
les altres quant a la manera de ser.

•

Polèmica: del mot grec πολεμος [polemos]: guerra, combat, xoc, lluita, batalla.

-Discussió o controvèrsia, especialment per escrit, sobre un punt teològic, polític, literari, etc.

•

Pregnància: del mot llatí pregnans -ntis: encinta, prenyada, embarassada; que està a punt
de brotar; ple.

-Grau en què una figura és percebuda amb major rapidesa per l'ull humà.

•

Psicoanàlisi: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència, ment,
enginy; ανα [ana]: sobre de; i λυσις [lisis]: lliberació; dissolució, fi, mort; solució.

-Mètode d'exploració i de tractament dels processos psíquics profunds, basat en l'anàlisi de les
tendències afectives reprimides. Teoria creada pel neuròleg austríac Sigmund Freud que va servir
com a revelació per a la humanitat. El mètode psicoanalític consisteix en interrogar al pacient amb
preguntes fins arribar al fons del problema, normalment basat en un trauma infantil i/o sexual.

•

Psicobiologia: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència, ment,
enginy; βιος [bios]: vida, existència; i λογος [logos]: coneixement, estudi.
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-Branca de la psicologia que estudia el comportament, la conducta i els processos intel·lecutals de
la ment d'animals dotats d'un sistema nerviós més capacitat. V.g.: elefants, dofins, gossos,
micos...

•

Psicodinamisme: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència,
ment, enginy; i δυναμις εως [dinamis eos]: força, poder, capacitat; habilitat, talent; calitat.

-Part de la personalitat que impulsa a la motivació.

•

Psicodrama: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència, ment,
enginy; i δραμα, ατος [drama, atos]: acció; negoci, asumpte; acció representada, drama,
tragèdia.

-Psicoteràpia inspirada en el teatre improvisat i concebuda normalment en grup.

•

Psicofísica: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència, ment,
enginy; i φυσις [fisis]: naturalesa, mode natural de ser, essència, condició natural, índole,
constitució, classe; naturalesa corporal, figura, trets.

-Branca de la psicologia que estudia la relació que hi ha entre els estats d'ànim i l'estat físic.

•

Psicofisiologia: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència,
ment, enginy; φυσις [fisis]: naturalesa, mode natural de ser, essència, condició natural,
índole, constitució, classe; naturalesa corporal, figura, trets; i λογος [logos]: coneixement,
estudi.

-Branca de la psicologia que estudia els fets fisiològics dels processos mentals.

•

Psicogènesi: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència, ment,
enginy; i γενεα [guenea]: naixement; procedència, origen; llinatge, família, raça, gent,
poble; descendència, posteritat.

-Branca de la psicologia que estudia el desenvolupament de les funcions mentals humanes.

•

Psicologia: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència, ment,
enginy; i λογος [logos]: coneixement, estudi.

-Ciència que estudia el comportament, la conducta i els processos intel·lectuals de la ment
humana.

•

Psicopatologia: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència,
ment, enginy; παθος (παθημα, ατος) [pazos (pacema, atos]: experiència, desgràcia, dolor,
sufriment; sentiment, afecte, pasió; i λογος [logos]: coneixement, estudi.

-Branca de la psicologia caracteritzada per l'intent d'elaborar una teoria del coneixement del fet
psiquiàtric a partir de l'observació dels fenòmens patològics del psiquisme.

•

Psicosi: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència, ment,
enginy; i χωσις [josis]: construcció, obstrucció.
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-Estat mental en el que el pensament i la percepció estan severament deteriorats i es poden patir
al·lucinacions.

•

Psicosomàtic: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència, ment,
enginy; i σωμα ατος [soma atos]: cos; cadàver; vida; persona, home, individu; esclau;
matèria, objecte tangible; punt capital, fonament; conjunt; part del cos, òrgan.

-Pertanyent o que afecta a la ment i al cos alhora.

•

Psicoteràpia: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència, ment,
enginy; i θεραπευω [cerapeuo]: curar.

-Tractament de les malalties mentals, dels desordres psicosomàtics i dels trastorns emocionals i
d'adaptació portat a terme preferentment mitjançant mètodes psicològics, sobretot els basats en la
relació interpersonal.

•

Psicoticisme: (contrapart de neuroticisme) del mot grec ψυχη [psije]: ànima, esperit,
intel·ligència, ment, enginy.

-Tret psicològic que defineix una part de la personalitat caracteritzada per una vulnerabilitat a
conductes impulsives, agressives o de baixa empatia, fredor, egocentrisme, irresponsabilitat,
creativitat, objectivisme, realisme, competitivitat, originalitat i ser crítics.

•

Psiquiatria: de la unió dels mots grecs ψυχη [psije]: ànima, esperit, intel·ligència, ment,
enginy; i ιατρος [iatros]: metge.

-Branca de la medicina especialitzada en trastorns mentals i, a diferència de la psicologia, apta per
medicar.

•

Racionalisme: del mot llatí ratio -onis: càlcul, compte, consideració. Paraula derivada del
participi de passat ratus -a -um: calculat, comptat; establert, fixat, invariable, constant;
vàlid, ratificat; del verb deponent reor ratus sum: pensar, creure, calcular.

-Doctrina filosòfica que, sense negar que els sentits proporcionen informació, considera que la raó
és l'única font de veritable coneixement (oposat a l'empirisme).

•

Raó: del mot llatí ratio -onis: càlcul, compte, consideració. Paraula derivada del participi de
passat ratus -a -um: calculat, comptat; establert, fixat, invariable, constant; vàlid, ratificat;
del verb deponent reor ratus sum: pensar, creure, calcular.

-Consideració que indueix a una creença, que la confirma, que mou a una determinació.

•

Realisme: de l'adjectiu llatí realis -e: veritable.

-Tendència a guiar-se més per consideracions pràctiques que per ideals.

•

Record: del mot llatí recordatio -onis: recordació, record. Paraula derivada del verb
deponent recordor: recordar-se, portar a la memòria, recordar; evocar. Verb compost pel
prefix re-: de nou; i el mot cor cordis: cor, afecte; intel·ligència, esperit, talent; estómac.
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-Idea que hom guarda en la memòria destinat a recordar algú o alguna cosa.

•

Reflex: del verb llatí reflecto -flexi -flectum: doblegar, corbar, tirar enrere, cinclinar, vinclar.

-Activitat involuntària, automàtica i estereotipada del sistema nerviós que és la resposta a un
estímul extern o intern.

•

Responsabilitat: del participi de passat responsus: resposta; oracle, auspici; consulta
jurídica; del verb respondeo -spondi -sponsum: respondre.

-Capacitat de respondre d'alguna cosa, de garantir la realització d'una tasca, el compliment d'un
deure, de donar-ne raó.

•

Sang: (veure humor) del mot llatí sanguis -inis: sang; vigor, força, vida; origen, parentiu,
descendència, raça.

-Humor representatiu del temperament i responsable de la temperatura corporal.

•

Sensació: del verb llatí sentio sensi sensum: sentir, percebre, ésser sensible a, adonar-se;
comprendre, entendre, fer-se càrrec de; pensar, opinar; considerar.

-Impressió que les coses causen en la persona per mitjà dels sentits.

•

Sentiment: del verb llatí sentio sensi sensum: sentir, percebre, ésser sensible a, adonarse; comprendre, entendre, fer-se càrrec de; pensar, opinar; considerar.

-Actitud mental produïda per la sensació.

•

Símbol: del mot grec συμβολον [simbolon]: contracte, tractat de comerç; marca, distintiu,
senyal, signe, contrasenya; emblema, símbol, insígnia; presagi, auspici, convenció, tractat.

-Element sensible que es pren com a signe figuratiu per raó d'una analogia que l'enteniment
percep o d'una convenció.

•

Síndrome: del mot grec συνδρομη [sindrome]: reunió, concurs. Paraula composta per
l’adverbi συν: amb; i δρομος [dromos]: carrera.

-Conjunt de símptomes que caracteritzen una malaltia o un trastorn físic o mental.

•

Síntesi: de la unió de l'adverbi grec συν [sin]: amb; i θεσις [cesis]: colocació, disposició,
ordenació; proposició, tesi.

-Combinació dels elements d'un tot després d'haver-los separat per mitjà de l'anàlisi. També és el
resum de l'anàlisi mateix.

•

Sistema: del mot grec συστημα ατος [sistema atos]: reunió, conjunt, corporació.

-Conjunt de principis, regles, etc., sobre una matèria, enllaçats entre ells d'una manera racional,
segons un mètode determinat.
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Sociotècnia: de la unió entre el verb llatí socio: posar en comú, associar; formar
associació; ajuntar, unir; i el mot grec τεχνη [tejne]: art; art bella, ciència, saber; ofici,
indústria, professió; habilitat, astúcia, maquinació, intriga; mitjà, expedient, mode, manera;
obra d'art.

-Tecnologia de gestió que es basa en l'aplicació dels principis de la mercadotècnia per la gestió de
les causes socials.

•

Solipsisme: de l'expressió llatina ego solus ipse que literalment s'ignifica “només existeixo
jo mateix”.

-Creença metafísica que l'única cosa del que un pot estar segur és de l'existència de la pròpia.

•

Somatotonia: (veure mesomorfisme) de la unió dels mots grecs σωμα ατος [soma atos]:
cos; cadàver; vida; persona, home, individu; esclau; matèria, objecte tangible; punt capital,
fonament; conjunt; part del cos, òrgan; i τονος [tonos]: corda, cable; cinturó; tensió; to,
mode musical, ritme, mesura del vers, vers; accent tònic.

-Classe de temperament que tendeix a sorgir en persones de caràcter mesomòrfic. La vigorositat,
l'acció, la superació, la resistència i la extroversió són característiques d'aquest temperament. El
punt focal és la musculatura.

•

Subjectivisme: del participi de passat subiectus -a -um: sotmès, dominat; subjecte,
exposat; del verb subicio: posar sota, fer caure sota.

-Tendència a fer predominar, en el coneixement, els elements subjectius, és a dir, fonaments amb
apreciacions personals.

•

Tàlem: del mot grec θαλαμος [zalamos]: habitació, casa; cau, amagatall; llit nupcial;
compartiment o estança de les dones en general.

-Gangli cerebral, parió, situat als costats del tercer ventricle i per sota dels ventricles laterals.

•

Tanatos: del mot grec θανατος [zanatos]: mort; homicidi, assassinat. Paraula derivada del
personatge mitològic Tànatos que era la personificació de la mort.

-Impuls o motivació que porta a executar o a refusar un acte concret. Al ser una pulsió de mort es
considera com aquells pensaments que ens impulsen a realitzar accions dolentes.

•

Tècnica: del mot grec τεχνη [tejne]: art; art bella, ciència, saber; ofici, indústria, professió;
habilitat, astúcia, maquinació, intriga; mitjà, expedient, mode, manera; obra d'art.

-Estudi de les aplicacions de les ciències i les arts.

•

Teleologia: de la unió dels mots grecs τελος [telos]: acabament, final, terminació, finalitat; i
λογος [logos]: coneixement, estudi.

-Ciència que estudia les finalitats o propòsits d'algun objecte o algun ésser, o bé, les causes finals
d'una acció.
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Aquesta doctrina troba el seu origen en la teoria d'Aristòtil de les quatre classes de causes
existents: la causa material, la formal, l'eficient i la final, la més important en l'explicació de la
filosofia pràctica.

•

Temperament: del participi de passat temperatus -a -um: ben disposat, ben regulat;
temperat, moderat, mesurat, contingut del verb tempero: tenir moderació, ésser moderat,
no cometre excés.

-Caràcter físic i mental peculiar d'un individu.

•

Teoria: del mot grec θεωρια [ceoria]: visió; contemplació, especulació de la ment.

-Coneixement especulatiu, principis generals d'una matèria, d'un art, etc., amb independència de
les aplicacions.

•

Teràpia: del verb grec θεραπευω [cerapeuo]: curar.

-Intervenció mèdica destinada a corregir els símptomes o les causes d’un problema de salut en
una persona.

•

Tipologia: de la unió dels mots grecs τυπος [tipos]: cop; marca del cop, senyal, cicatriu;
imatge, escultura, estàtua; figura, forma; mode de ser, caràcter; model, exemple; i λογος
[logos]: coneixement, estudi.

-Branca de la psicologia que estudia els diferents tipus constitucionals a partir dels quals es poden
classificar els individus segons determinats trets específics comuns.

•

Victimologia: de la unió del mot llatí victima: víctima, animal destinat al sacrifici; i el mot
grec λογος [logos]: coneixement, estudi.

-Estudi de les causes per les que determinades persones són víctimes d'un delicte i de com l'estil
de vida comporta una major o menor probabilitat de ser-ho.

•

Viscerotonia: (veure endomorfisme) de la unió del mot llatí viscus -eris: vísceres,
entranyes; carn; el més íntim, cor, entranyes; i el mot grec τονος [tonos]: corda, cable;
cinturó; tensió; to, mode musical, ritme, mesura del vers, vers; accent tònic.

-Classe de temperament que tendeix a sorgir en persones de caràcter endomòrfic. L'amor pel
menjar, els bons modals, la companyia, el dormir i la extroversió són característiques d'aquest
temperament. El punt focal és l'estòmag.

•

Voluntarisme: del mot llatí voluntarius -a -um: voluntari, que obra lliurement. Deriva de la
paraula voluntas -atis: voluntat.

-Doctrina filosòfica que situa la voluntat com la primera de les potències espirituals de l'home
envers la raó.
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B. Llistat de fòbies
Aquest és un llistat de les fòbies principals i reconegudes com a tals. Jo mateix he
seleccionat les paraules que només contenen ètims clarament grecollatins. El mètode que he
seguit ha estat: mostrar primerament la fòbia i la seva descripció. I a continuació, la procedència
de l'arrel del primer terme, ja que l'últim sempre és “fobia” i està explicat en el cos del treball.
Si l'etimologia és grega he realitzat una transcripció intel·ligible del mot.
El llistat de fòbies i la seva descripció ja venien estipulats (en alguns casos he adaptat la
descripció) però la recerca de l'etimologia és completament meva. L'he buscat de manera
aproximada i per intuïció, ja que del ben cert no sé d'on procedeix el mot, és a dir, que m'he
aventurat a cercar sense saber del ben cert amb què em trobaré. Simplement em guio per la
descripció de la fòbia i l'arrel del mot. Com que no sóc un professional de la recerca d'ètims en el
llistat falten algunes (poques) fòbies perquè l'ètim no l'he pogut trobat.

A
Ablutofòbia: Por a banyar-se o rentar-se. Del llatí: ablutio: ablució, purificació, lavatori.
Acarofòbia: Por als àcars i, en general, a qualsevol insecte que pugui picar. Del grec: ακαρής
[acares]: curt, petit.
Acerbofòbia, acerofòbia: Por a l’acidesa. Del llatí: acerbus: aspre, agre.
Acluofòbia, escotofòbia: Por a la foscor. Del grec: αχλυς [ajlis]: foscor, hombres. Del grec:
σκóτος [scotos]: tenebres, foscor.
Acrofòbia: Por a les altures, als llocs elevats. Del grec: ακρος [acros]: alt, superior, elevat, extrem.
Acusticofòbia: Por als sorolls o a sons amb molta intensitat. També a les zones on es poden
emetre i els elements que els poden causar. Del grec: ακουστός [acustos]: audible. Paraula que
prové del verb ακουω [acuo]: sentir, escoltar.
Aerofòbia: Por a les corrents d’aire, al vent. Del grec: αηρ, αερος [aer, aeros]: aire.
Agirofòbia: Por al carrer davant la possibilitat d’ésser atropellat. Del grec: αγυρις [aguiris]: reunió,
assamblea, multitud.
Agorafòbia: Por als espais oberts/públics, dels que no és fácil fugir. Del grec: αγορα: àgora,
assamblea del poble, plaça pública, mercat.
Agrafòbia: Por a l’abús sexual. Del grec: αγρα [agra]: caça, caceria, presa.
Aicmofòbia: Por a les agulles, a les injeccions o, en general, als objectes punxeguts. Del grec:
αιχμή [aijme]: punta.
Ailurofòbia, aelurofòbia: Por als gats. Del grec: αιλουρος [ailuros]: gat/a.
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Albuminurofòbia: Por a l’albúmina en l’orina, és a dir, a patir malalties renals. L’albúmina (Del
llatí: albumen, inis: clara d’ou; albus: blanc) és la principal proteïna de la sang i la més abundant
en l'ésser humà. La falta d’aquesta proteïna pot causar malalties renals, entre d’altres; el nom de
la fòbia ve d’aquesta proteïna.
Alectrofòbia: Por als galls, gallinas i aus de corral en general. Del grec: αλεκτωρ [alector]: gall.
Alodoxafòbia: Por a les opinions o al conflicte entre elles. Del grec: αλλος [alos]: altre, diferent; +
gr. δοξα [doxa]: opinió.
Algofòbia, agliofòbia: Por a experimentar dolor. Del grec: αλγος [algos]: dolor. / αγλυονω
[agliono]: produir dolor.
Amatofòbia: Por a la pols, sorra o brutícia. Del grec: αμαθος [amazos]: sorra.
Amaxofòbia, Ocofòbia: Por als vehicles, a trobar-s’hi o conduir-los. Del grec: αμαξα [amaxa]:
carro. Del grec: οχος [ojos]: carro, vehicle.
Ambulofòbia: Por a caminar. Del llatí: ambulo: anar, circular, passejar.
Anablefòbia: Por, mareig o vertigen de mirar cap a dalt. Del grec: αναβλέπω [anablepo]: aixecar
els ulls.
Androfòbia: Por a l’home. Del grec: ανήρ, ανδρός [aner, andros]: home.
Amnesifòbia: Por a l’amnèsia, a no recordar. Del grec: α: negació, contrari; + gr. μνήμε [mneme]:
memòria.
Anginofòbia: Por a les angines, a l’ofec, a l’estretor. Del llatí: angina: angina.
Anglofòbia: Por o aversió a Anglaterra, als anglesos o qualsevol cosa d’aquesta procedència. Del
llatí: anglus: anglès.
Anquilofòbia: Por a ésser enguixat, a tenir una extremitat immobilitzada. Por als embusos. Del
grec: αγκύλος [anquilos]: unió.
Antlofòbia: Por a les inundacions o sisme submarí. Del grec: αντλος [antlos]: aigua estancada.
Antofòbia: Por a les flors o la seva olor. Del grec: ανθος [anzos]: flor.
Antropofòbia: Por a les persones, als humans. Del grec: ανθρωπος [anzropos]: ésser humà.
Anuptafòbia: Por a la solitud, a estar solter. Del grec: ανυμφος [animfos]: no casat.
Apeirofòbia: Por a l’infinit. Del grec: απειρος [apeiros]: il·limitat, infinit.
Apifòbia: Por a les avelles o avispes. Del llatí: apis: abella.
Apotemnofòbia: Por a les persones amb amputacions en el cos. Del grec: αποτεμνω [apotemno]:
tallar, dividir, amputar.
Aracnofòbia: Por a les aranyes. Del grec: αραχνη [arajne]: aranya.
Aritmofòbia: Por als números. Del griego: αριθμóς [arizmos]: número.
Asimetrofòbia: Por a les coses asimètriques. Del grec: α: negació, contrari; + σιν [sin]: amb; +
μετρον [metron]: mesura.
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Astenofòbia: Por a la debilitat, a desmaiar-se. Del grec: ασθενημα [ascenema]: debilitat, malaltia.
Astrafòbia: Por als llamps i trons. Del grec: αστραπη [astrape]: llampec, resplendor.
Astrofòbia: Por a les estrelles, a l’espai. Del grec: αστρον [astron]: astre, estrella.
Atazagorafòbia: Por d’ésser oblidat, ignorat o d’oblidar. Del grec: ατιζω [atizo]: despreciar, no fer
cas; + αγορα: àgora, assamblea del poble, plaça pública, mercat.
Ataxiofòbia: Por a l’atàxia, descoordinació muscular. Del grec α: negació, contrari; + ταχuς [tagis]:
veloç, ràpid.
Ataxofòbia: Por al desordre. Del grec: α: negació, contrari; + ταξις [taxis]: ordre.
Atelofòbia: Por a la imperfecció. Del grec: ατελής [ateles]: inacabat, incomplet, imperfet.
Atiquifòbia: Por al fracàs. Del llatí: attingo, -tigi, -tactum: assolir.
Atomosofòbia: Por a les explosions nuclears i armes atòmiques. Del llatí: atomus: àtom.
Aulofòbia: Por a les flautes. Del grec: αυλóς [aulos]: instrument de vent, flauta.
Aurofòbia: Por a l’or. Del llatí: αureus: d’or.
Autofòbia: Por a estar sol o d’un mateix. Del grec: αυτος [autos]: un mateix, igual, idèntic.
Autodisomofòbia: Por a fer pudor. Del grec: αυτος [autos]: un mateix, igual, idèntic; + δυσωδια
[disodia]: mala olor.
Autómatonofòbia: Por a les coses animades i representacions d’éssers vius, és a dir, estàtues,
nines, ninots de ventríloc, robots. Del grec: αυτοματος [automatos]: que es mou per si mateix.

B
Bacilofòbia: Por als microbis i/o bacteris. Del llatí: bacillum: bastonet. Aquest nom és generalment
emprat per a designar els bacteris amb forma allargada, com de bastó.
Balistofòbia: Por a les bales, míssils i/o canons, en general, a les armes. Del grec: βαλλω [balo]:
disparar.
Barofòbia: Por a la gravetat terrestre o a la pressió atmosfèrica. Del grec: βαρυτης [barites]: pes,
gravetat.
Basofòbia: Por a caure o a no poder estar dempeus. Del grec: βασις [basis]: acció de caminar.
Batraciofòbia: Por als amfibis. Del grec: βατραχος [batrajos]: granota.
Bibliofòbia: Por als llibres o a la lectura. Del grec: βιβλιον [biblion]: escrit; llibre; document, carta.
Boufòbia: Por a les vaques i/o toros. Del grec: βους βοος [bus boos]: bou, toro, vaca.
Brontofòbia: Por als trons, a les tempestes. Del grec: βροντη [bronte]: tro.

C
Cancerofòbia, carcinofòbia, cancerfòbia: Por al càncer. Del llatí: cancer: cranc.
S’aplica aquest nom ja que la forma de les venes afectades pel càncer tenen la forma de les potes
i les tenalles d’aquest animal.
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Cardiofòbia: Por a patir malalties cardiovasculars. Del grec: καρδια [cardia]: cor, ànima, esperit.
Cenofòbia: Por als espais grans, al buit. Del grec: κενος [quenos]: buit.
Cibofòbia: Por a menjar. Del llatí: cibus: aliment, menjar.
Cinofòbia: Por als gossos. Del grec: κυων κυνος [quion quinos]: gos, gossa.
Cipridofòbia: Por a les malalties de transmissió sexual o a les prostitutes. Del grec: Κυπρις
[Quipris]: la deessa de Xipre, Afrodita. Afrodita és la deessa grega de l’amor i la sexualitat, per
aquesta raó moltes vegades és relacionada amb la prostitució.
Claustrofòbia: Por als llocs tancats. Del llatí: claustra: tanca, cadena, barrera.
Cleptofòbia: Por a robar o a ésser robat. Del grec: κλεπτω [clepto]: robar.
Clinofòbia: Por d’anar al llit o dormir. Del grec: κλινω [clino]: jeure.
Coitofòbia: Por a fer l’acte sexual, coit. Del llatí: coitus: unió, contacte.
Colpofòbia: Por als genitals, especialment els femenins. Del grec: κολπος [colpos]: pit; ventre,
entranyes.
Coprofòbia: Por als excrements. Del grec: κοπρος [copros]: excrement.
Cremnofòbia: Por als penya-segats. Del grec: κρημωος [cremοos]: lloc escarpat, precipicio.
Criofòbia: Por al fred extrem, al gel, a les gebres i els torbs. Del grec: κρυος [crios]: fred, gel.
Cristalofòbia: Por als cristalls. Del grec: κρυσταλλος [cristalos]: cristall.
Crometofòbia: Por als diners, o a tot allò de luxe, car, d’un valor capital elevat. Del grec: χρεμα
[jrema]: capital, tresor, diners, fortuna, propietat.
Cromofòbia: Por als colors. Del grec: χρωμα [jroma]: color de pell, tinta.
Cronofòbia: Por al temps, al seu pas o a la seva duración. Del grec: χρονος [jronos]: temps.

D
Demofòbia: Por a les multituds. Del grec: δημος [demos]: poble.
Demonofòbia: Por als dimonis. Del grec: δαίμων [daimon]: déu, deessa, divinitat; esperit del mal,
dimoni.
Dermatopatofòbia: Por a les malalties de la pell. Del grec: δερμα [derma]: pell; + παθημα
[pacema]: sofriment.
Dermatofòbia: Por a la pell, a les berrugues, a l’acne. Del grec: δερμα [derma]: pell.
Diabetofòbia: Por a la diabetis. Del grec: δια [dia]: a través de; + βαινω [baino]: anar.
Dikefòbia: Por a la justícia. Del grec: δικη [dique]: justícia.
Diplopiafòbia: Por a veure doble i a les malalties oculars. Del grec: διπλοος [diplos]: doble,
duplicat; + οψις [opsis]: vista, ull.
Dipsofòbia: Por a la embriaguesa. Del grec: διψαω [dipsao]: tenir set, estar assedegat.
Dorafobia: Por del pelatge, de la pell dels animals. Del grec: δορα [dora]: pell.
Dromofòbia: Por al moviment. Del grec: δρομος [dromos]: carrera.
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E
Eclesiofòbia: Por, odi, menyspreu o fàstic a l’Església i tot el que està relacionat amb el
cristianisme. Del grec: εκλησια [eclesia]: assemblea del poble; comunitat dels fidels, Església.
Ecofòbia, oikofòbia: Por a la llar, a romandre sol en aquesta. Del grec: οικος [oicos]: casa,
vivenda.
Eisoptrofòbia: Por als miralls. Del grec: εισοπτρον [eisoptron]: mirall.
Electrofòbia: Por a l’electricitat; a un curtcircuit o a una electrocució. Del grec: ηλεκτρον [electron]:
ambre. Que ha derivat la paraula llatina: electrum: ambre groc.
Eleuterofòbia: Por a la llibertat. Del grec: ελευθερος [eleuceros]: lliure.
Emetofòbia: Por al vòmit. Del grec: εμετος [emetos]: vòmit.
Entomofòbia: Por als insectes. Del grec: εντομος [entomos]: tallat; víctima de sacrificis.
Eosofòbia: Por a la sortida del sol. Del grec: ηοιη [eoie]: matí.
Ergofòbia: Por al treball. Del grec: εργον [ergon]: treball, obra.
Eritrofòbia: Por a ruboritzar-te, o a les situacions en les quals ha ocorregut; al color vermell. Del
grec: ερυθρος [erizros]: vermell.
Erotofòbia: Por al sexe, o a parlar d’ell. Del grec: ερος [eros]: amor, desig, gana.
Escolionofòbia: Por al col·legi. Del grec: σχολη [sjole]: estudi, escola.
Escopofòbia, Escoptofòbia: Por a ésser vist o mirat fixament. Del grec: σκοπεω [scopeo]:
observar, mirar, aguaitar, espiar.
Escotomafòbia: Por a la ceguera, a quedar cec o a perdre la vista parcialment. Del grec: σκóτος
[scotos]: tenebres, foscor.
Escriptofòbia: Por a escriure en públic. Del llatí: scribo, scripsi, scriptum: escriure.
Espermatofòbia: Por al semen i als gèrmens. Del grec: σπερμα [sperma]: llavor; germen.
Estasofòbia: Por a estar parat. Del grec: στασις [stasis]: estabilitat, posició, postura.

F
Fagofòbia: Por a tragar coses o ennuegar-se. Del grec: φαγω [fago]: menjar.
Falofòbia: Por als penis. Del grec: φαλλος [fal·los]: membre viril; que ha derivat la paraula llatina
phallus, amb el mateix significat.
Farmacofòbia: Por a les drogues i/o medicines. Del grec: φαρμακον [farmacon]: remei, medicina.
Fasmofòbia: Por als fantasmes. Del grec: φασμα, ατος [fasma, atos] = φαντασμα [fantasma]:
aparició, visió, il·lusió.
Febrifòbia: Por a la febre. Del llatí: febris: febre.
Filosofòbia: Por a la filosofia, a pensar excessivament, a dubtar. Del grec: φιλεω [fileo]: estimar; +
gr. σοφια [sofia]: habilitat, destresa.
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Fobofòbia: Por a tenir por, a témer. Del grec: φοβος [fobos]: fugida; terror, por, temor.
Fonofòbia: Por al soroll. Del grec: φωνη [fone]: so.
Fotofòbia: Por a la llum. Del grec: φως, φωτος [fos, fotos]: llum.
Frenofòbia: Por a pensar. Del grec: φρην, φρενος [fren, frenos]: ment, enteniment, raó.

G
Galofòbia: Por o aversió a França, als francesos o qualsevol cosa d’aquesta procedència. Del
llatí: Gallia: Gàl·lia (La França romana).
Gametofòbia: Por al matrimoni. Del grec: γαμεω [gameo]: casar-se.
Gefirofòbia: Por a creuar ponts. Del grec: γεφυρα [guefira]: pont.
Gerascofòbia: Por a la vellesa. Del grec: γερων [gueron]: ancià, vell, antic.
Germanofòbia: Por o aversió a Alemanya, als alemanys o qualsevol cosa d’aquesta procedència.
Del llatí: Germania: Germània (L’Alemanya romana).
Geumatofòbia: Por al sabor, al sentit del gust. Del grec: γευω [gueuo]: degustar, donar a provar;
menjar, devorar.
Gimnofòbia, Nudofòbia: Por a la nuesa, a estar nu i a veure algú nu. Del grec: γυμνος [guimnos]:
nu. Del llatí: nudus: al descobert.
Ginefòbia: Por a la dona. Del grec: γυνη, γυναικος [guine, guinaicos]: dona, muller.
Glosofòbia, Lalofòbia: Por a parlar en públic. Del grec: γλωσσα [glosa]: llengua, boca. Del grec:
λαλεω [laleo]: parlar.
Grafofòbia: Por a escriure. Del grec: γραφω [grafo]: escriure, gravar.

H
Hadefòbia, estigiofòbia: Por a l’infern. Del grec: Αιδης [Aides]: Hades (déu del món dels morts);
infern. Del grec: Στυγιος [Stiguios]: infernal; odiós, nefast.
Hagiofòbia: Por als Sants, als llocs/coses sagrats/des. Del grec: αγιος [jaguios]: sant, sagrat.
Hamartofòbia: Por a cometre un pecat. Del grec: αμαρτανω [jamartano]: errar; equivocar-se.
Hapofòbia: Por a tocar algú. Del grec: απω [apo]: des de lluny.
Hedonofòbia: Por al plaer, a passar-ho bé. Del grec: ηδονη [gedone]: plaer, gust.
Heliofòbia: Por al Sol. Del grec: ηλιος [gelios]: sol, llum solar.
Helmintofòbia: Por als cucs. Del grec: ελμινθος [elminzos]: cuc.
Hematofòbia: Por a la sang. Del grec: αιμα ατος [aima atos]: sang.
Herpetofòbia: Por als rèptils. Del grec: ερπετον [gerpeton]: tot el que s’arrossega; rèptil.
Heterofòbia: Por o aversió als heterosexuals, al sexe contrari, al que és diferent. Del grec: ετερος
[geteros]: l’altre, un dels dos; els contraris, els enemics, del partit contrari, de l’altre costat.
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Hexakosioihexekontahexafòbia, Trihexafòbia: Por al número 666. Del grec: εξακοσιοι
[exacosioi]: sis-cents; + εξηκοντα [execonta]: seixanta; + εξ [ex]: sis. Del llatí: tres, tria: tres; + gr. εξ
[ex]: sis
Hidrofòbia: Por a l’aigua. Del grec: υδωρ, υδατος [gidor, gidatos]: aigua.
Hierofòbia: Por als sacerdots. Del grec: ιερευς [giereus]: sacerdot, sacrificador.
Higrofòbia: Por als líquids o a la humitat. Del grec: υγρος [gigros]: humit, moll, fluid, líquid.
Hipegiafòbia: Por a la responsabilitat. Del grec: υπεγγυος [gipenguios]: responsable.
Hipnofòbia: Por a dormir o quedar-se dormit. Del grec: υπνος [gipnos]: son.
Hipofòbia: Por als cavalls. Del grec: ιππος [gipos]: cavall.
Hipopotomonstrosesquipedaliofòbia: Por a les paraules llargues. Del grec: ιππος [gipos]:
cavall; + ποταμος [potamos]: riu, corrent, canal; que s’empra per indicar gran en relació a la
paraula grega per a designar hipopòtam, amb el significat originari de “cavall d’aigua”; + del llatí:
monstrum: prodigi, el qui presagia algun esdeveniment greu; monstre, monstruositat; +
sesquipedalis: d’un peu i mig; molt llarg.
Hodofòbia: Por a viatjar per carretera. Del grec: οδευω [jodeuo]: anar, caminar, viatjar; recórrer,
guiar.
Homiclofòbia: Por a la boira. Del grec: ομιχλη [jomijle]: boira, núvol.
Homofòbia: Por o aversió als homosexuals, bisexuals i transexuals o als del mateix sexe. Del
grec: ομοιος [jomoios]: semblant, igual, el mateix.
Hormefòbia: Por a patir un xoc. Del grec: ορμη [jorme]: assalt, atac; impuls, tret, cop.

I
Iatrofòbia: Por als metges, hospitals, ambulatoris, qualsevol cosa de l’àmbit mèdic. Del grec:
ιατρος [iatros]: metge, cirurgià.
Ictiofòbia: Por als peixos. Del grec: ιχθυς [ijcis]: peix.
Ideofòbia: Por a les idees, a la raó o a les coses idealitzades. Del llatí: idea: idea (de Plató),
prototip.
Iofòbia: Por als tòxics o a ésser enverinat. Del grec: ιος [ios]: verí, virus.
Itifalofòbia: Por a tenir, veure o pensar en una erecció fàl·lica. Del grec: ιθυς [icis]: cap amunt; +
φαλλος [falos]: penis.

L
Logofòbia, Verbofòbia: Por a les paraules, a pronunciar certs fonemes. Del grec: λογος [logos]:
paraula, dit. Del llatí: verbum: mot, paraula.
Limnofòbia: Por als llacs. Del grec: λιμνη [limne]: llac, llacuna, estanc.
Linonofòbia: Por a les cordes, fils i/o cadenes. Del grec: λινον [linon]: lli; fil; zarza, vestit, llençol.
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M
Maieusiofòbia: Por al embaràs. Del grec: μαια [maia]: mare; + ευσοια [eusoia]: benestar,
prosperitat, felicitat.
Mastigofòbia: Por a colpejar. Del grec: μαστιζω (μαστιγοω) [mastizo, mastigoo]: fustigar, assotar.
Mecanofòbia: Por a les màquines, a la maquinària; rebuig a la tecnologia. Del grec: μηχανικος
[mejanicos]: inventiu, enginyós, industriós. D’aquest mot derivà la versió llatina: mechanicus:
mecànic.
Melofòbia, Musicofòbia: Por a la música. Del grec: μελος [melos]: poesia lírica, cant; música, to.
Del grec: μουσικος [musicos]: de les Muses; música, cant.
Meningitofòbia: Por a patir la meningitis. Del grec: μενιγξ [meninx]: pell, membrana fina; meninge;
+ ιτις [itis]: inflamació.
Metalofòbia: Por als metalls. Del grec: μεταλλον [metalon]: cova.
Misofòbia: Por a la brutícia i/o la contaminación. Del grec: μυσος [misos]: fàstic, repugnància.
Musofòbia: Por als ratolins i les rates. Del grec: μυς, μυος [mis, mios]: ratolí.

N
Necrofòbia, Tanatofòbia: Por a la mort o als cadàvers. Del grec: νεκρος [necros]: mort, difunt.
Del grec: θανατος [zanatos]: mort.
Nefofòbia: Por als núvols. Del grec: νεφος [nefos]: núvol
Negrofòbia: Por o aversió a la gent de pell negra. Del llatí: niger, -gra, -grum: negre, fosc,
ombrívol.
Nemofòbia: Por a la anèmia. Del grec: αναιμος [anaimos]: sense sang, que no té sang.
Neofòbia: Por a la novetat, a les coses noves, a noves experiències. Del grec: νεος [neos]: jove,
juvenil, menor d’edat; nou.
Nictofòbia: Por a la nit i/o a la foscor. Del grec: νυξ, νυκτος [nix, nictos]: nit; tenebres, foscor.
Nosofòbia: Por a emmalaltir. Del grec: νοσος [nosos]: malaltia, epidemia.

O
Oclofòbia: Por a les gentades; a la màfia, als gangsters. Del grec: οχλος [ojlos]: gentada
desordenada, torba; poble, populatxo.
Ofidiofòbia: Por a les serps. Del grec: οφις [ofis]: serp, culebra; hipòcrita.
Olfactofòbia: Por a les olors. Del llatí: olfacio, -feci, -factum: olorar.
Ombrofòbia: Por a la pluja. Del grec: ομβρος [ombros]: aigua, humitat; pluja, ruixat.
Omatafòbia, Ometafòbia: Por als ulls. Del grec: ομμα, ατος [oma, atos]: ull, mirada, vista.
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Onomatofòbia: Por d’un nom o d’una paraula en particular. Del grec: ονομα, ατος [onoma, atos]:
nom; paraula, expressió.
Ornitofòbia: Por als ocells. Del grec: ορνις, ιθος [ornis, izos]: ocell, au.

P
Panfòbia, Pantofòbia: Por a tot. Del grec: πας, πασα, παν [pas, pasa, pan]: tot.
Papafòbia: Por als Papes. Del grec: παππας [papas]: pare.
Partenofòbia: Por a les noies joves i verges. Del grec: παρθενος [parcenos]: verge, soltera,
donzella.
Parasitofòbia: Miedo a los parásitos. Del grec: παρασιτος [parasitos]: comensal; paràsit, gorrer.
Patofòbia: Por a les malalties. Del grec: παθος [pazos]: malaltia, mort.
Patriofòbia, patroiofòbia: Por a l’herència. Del grec: πατριος [patrios]: patern, heretat.
Pediculofòbia: Por als polls. Del llatí: pediculus: poll.
Pediofília: Por a les nines. Del grec: παιδια [paidia]: joc de nens; joc, entreteniment, diversió,
broma.
Pedofòbia: Por als nens, infants. Del grec: παις, παιδος [pais, paidos]: fill/a, nen/a.
Peniafòbia: Por a la pobresa. Del grec: πενια [penia]: pobresa, indigència, penúria.
Pirofòbia: Por al foc. Del grec: πυρ, πυρος [pir, piros]: foc.
Pneumatofòbia: Por als esperits. Del grec: πνευμα, ατος [pneuma, atos]: buf, vent; esperit.
Pnigofòbia, pnigerofòbia: Por a ofogar-se o atragantar-se. Del grec: πνιγηρος [pnigueros]:
sofocant, estret, apretat.
Poinefòbia: Por al càstig. Del grec: ποινη [poine]: càstig, venjança.
Politicofòbia: Por a la política. Del grec: πολιτικος [politicos]: ciutadà, cívic, civil; polític, públic.
Potamofòbia: Por als rius. Del grec: ποταμος [potamos]: riu, corrent, canal.
Potofòbia: Por a beure alcohol. Del grec: ποτος [potos]: beguda.
Psicopatofòbia: Por a tornar-se boig. Del grec: ψυχη [psige]: ànima; + gr. παθος [pazos]:
sofriment.
Proteinfòbia: Por a les proteïnes. Del grec: πρωτειον [proteion]: primer premi, primer lloc,
preeminència.
Pternofòbia: Por a les plomes. Del grec: πτερον [pteron]: ploma, ala.
Ptisiofòbia, tuberculofòbia: Por a la tuberculosi. Del llatí: phthisis: tisi, tuberculosi pulmonar.
Del llatí: tuber, eris: gepa, excrescència, tumor, inflor.

R
Rabdofòbia: Por a la màgia, a les varetes màgiques. Por d’ésser castigat amb una vara/bastó.
Por d’ésser criticat. Del grec: ραβδος [rabdos]: vara, pal; vareta màgica.
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Rectofòbia: Por al recte o a les malalties rectals. Del llatí: rectus: dret, recte, pel camí més curt.

S
Sarmasofòbia: Por al festeig, coqueteig, jocs sexuals. Del grec: σαρξ [sarx]: carn; cos, ésser viu;
+ gr. μασσω [maso]: amassar.
Satanofòbia: Por a Satan. Del grec: σατανας [satanas]: enemic, Satan, Satanàs, el diable.
Selacofòbia: Por als taurons. Del grec: σελαχος [selajos]: tauró.
Selenofòbia: Por a la Lluna. Del grec: σεληνη [selene]: lluna, llum lunar.
Siderodromofòbia: Por als trens. Del grec: σιδηρος [sideros]: ferro, acer; + δρομος [dromos]:
carrera.
Sifilofòbia: Por a la sífilis. Del llatí: Syphilus: personatge pastor de “Les Metamorfosis” d’Ovidi que
contragué aquesta malaltia per ordre d’Apol·lo.
Simetrofòbia: Por a la simetria. Del grec: συν [sin]: amb; + gr. μετρον [metron]: mesura.

T
Tacofòbia: Por a la velocitat. Del grec: ταχος [tajos]: velocitat, rapidesa.
Tafefòbia, Tapefòbia: Por d’ésser enterrat viu o als cementiris. Del grec: ταφος [tafos]: sepultura,
sepulcre, tomba.
Talasofòbia: Por al mar. Del grec: θαλασσα [zalasa]: mar.
Taurofòbia: Por als toros. Del grec: ταυρος [tauros]: toro.
Teatrofòbia: Por als teatres. Del grec: θεατρον [ceatron]: lloc d’espectacle, teatre.
Tecnofòbia: Por a la tecnologia, als avenços tecnològics. Del grec: τεχνη [tejne]: art; ciència,
saber.
Telefonofòbia: Por als telèfons. Del grec: τηλου [telu]: lluny; + gr. φωνη [fone]: so.
Taeniafòbia, Teniofòbia: Por a la tènia. Del llatí: taenia: banda, cinta, faixa, bena.
Teofòbia: Por als déus o a les religions. Del grec: θεος [ceos]: déu, deessa.
Teratofòbia: Por a les persones amb deformitats o als monstres. Del grec: τερας, ατος [teras,
atos]: monstre; cosa extraordinària.
Termofòbia: Por a la calor. Del grec: θερμη [cerme]: calor, ardor.
Tetanofòbia: Por al tètanus. Del grec: τεινω [teino]: estirar; extendre, desplegar; mantenir tens.
Tocofòbia: Por a l’embaràs i al part. Del grec: τοκος [tocos]: part, naixement.
Tomofòbia: Por a la cirurgia. Del grec: τομη [tome]: tall, cop; amputació, incisió.
Topofòbia: Por a certs llocs o situacions, com per exemple, la por escènica. Del grec: τοπος
[topos]: lloc, indret; territori, regió, localitat.
Traumatofòbia: Por als accidents, a lesionar-se o a les ferides. Del grec: τραυμα, ατος [trauma,
atos]: ferida; dany, desastre, derrota.
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Tremofòbia: Por als terratrèmols i tremolors. Del grec: τρεμω [tremo]: tremolar, agitar.
Tricofòbia: Por al cabell. Del grec: τριχες [triges]: cabell.
Tricopatofòbia: Por a les malalties capil·lars. Del grec: τριχες [triges]: cabell; + gr. παθος [pazos]:
sofriment.
Triskaidekafòbia: Por al número tretze. Del grec: τρισκαιδεκα [triscaideca]: tretze.

U
Uranofòbia: Por al cel. Del grec: ουρανος [uranos]: cel, firmament.
Urofòbia: Por o vergonya a orinar en públic o lavabos compartits o a orinar-se a sobre. Del grec:
ουρον [uron]: orina.

V
Venereofòbia: Por d’ésser contagiat per una malaltia venèria. Del llatí: Venereus: de Venus.
Venus és la deessa romana de l’amor i la sexualitat, per aquesta raó moltes vegades és
relacionada amb les malalties de transmissió sexual.
Venustrafòbia: Por a les dones belles. Del llatí: venustas: bellesa, beutat, gràcia, encant,
esveltesa, elegància.
Vermifòbia: Por als cucs. Del llatí: vermis: verm, cuc.
Vestifòbia: Por a la roba o a vestirse. Del llatí: vestio: vestir, cobrir.
Virginitifòbia: Por a la violación. Del llatí: virgo, -inis: verge, donzella, noia.
Vitricofòbia: Por al padrastre. Del llatí: vitricus: padrastre.

X
Xantofòbia: Por al color groc o al mot “groc”. Del grec: ξανθος [xanzos]: groc; groguenc, ros.
Xenofòbia: Por o aversió als extrangers. Del grec: ξένος [xenos]: extranger, foraster, peregrí,
extrany.
Xenoglosofòbia: Por o aversió a les llengües extrangeres. Del grec: ξένος [xenos]: extranger,
foraster, peregrí, extrany; + gr. γλωσσα [glosa]: llengua, boca.
Xerofòbia: Por a la sequera, aridesa, als llocs secs, especialmente deserts. Del grec: ξηρος
[xeros]: sec, àrid.
Xilofòbia: Por a la fusta o als objectes fabricats amb aquesta; o als boscos. Del grec: ξυλον
[xilon]: madera.

Z
Zelofòbia: Por als gelos i a l’enveja, a tenir-ne o que en tinguin de tu. Del grec: ζηλος [celos]:
ardor, zel, fervor.
Zoofòbia: Por als animals. Del grec: ζωον [zoon]: ésser viu, animal.

36

Una mirada clàssica a la psicologia actual

Arnau Vilarrasa Barbero

C. Llistat de fílies
Aquest és un llistat de les fílies principals i reconegudes com a tals. Jo mateix he
seleccionat les paraules que només contenen ètims clarament grecollatins. El mètode que he
seguit ha estat: mostrar primerament la fília i la seva descripció. I a continuació, la procedència de
l'arrel del primer terme, ja que l'últim sempre és “fília” i està explicat en el cos del treball.
Si l'etimologia és grega he realitzat una transcripció intel·ligible del mot.
El llistat de fílies i la seva descripció ja venien estipulats (en alguns casos he adaptat la
descripció) però la recerca de l'etimologia és completament meva. L'he buscat de manera
aproximada i per intuïció, ja que del ben cert no sé d'on procedeix el mot, és a dir, que m'he
aventurat a cercar sense saber del ben cert amb què em trobaré. Simplement em guio per la
descripció de la fília i l'arrel del mot. Com que no sóc un professional de la recerca d'ètims en el
llistat falten algunes (poques) fílies perquè l'ètim no l'he pogut trobat.

A
Abasiofília: Atracció a les persones coixes. Del grec: α: contrarietat, negació; + βασις [basis]:
acció de caminar.
Ablutofília: Atracció pels banys, les dutxes calentes o allò relacionat amb el contacte amb l’aigua.
Del llatí: ablutio: ablució, purificació, lavatori.
Acrofília: Atracció a les altures o persones altes. Del grec: ακρος [acros]: alt, superior, elevat,
extrem.
Acrotomofília: Atracció pels membres amputats. Del grec: ακρος [acros]: agut, puntiagut; alt,
superior, elevat, extrem; + τομη [tome]: tall, cop; amputació, incisió.
Acucullofília: Atracció pels penis circumcidats.
Del grec: κυλλος [quilos]: coix, deforme, lisiat.
Aerofília: Atracció a volar o allò relacionat amb volar. Del grec: αηρ, αερος [aer, aeros]: aire.
Agalmatofília: Atracció sexual per estàtues o maniquís nus. Del grec: αγαλμα, ατος [agalma,
atos]: joia; ofrena; estàtua; imatge.
Agonofília: Atracció per la lluita amb la parella, per l’excitació que surgeix després d’una baralla.
Del grec αγονια [agonia]: contesa, lluita.
Agorafília: Atracció als espais oberts, a l’exhibicionisme públic. Del grec: αγορα: àgora,
assamblea del poble, plaça pública, mercat.
Algofília: Atracció per sentir dolor (no sexual, a diferència del massoquisme). Del grec: αλγος
[algos]: dolor.
Altocalcifília: Atracció pels talons alts com a fetitxe. Del llatí: altus, a, um: alt, elevat; + calci,
vocatiu de calceus: calçat, sabata.
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Alveofília: Atracció per tenir relacions sexuals en una banyera. Del llatí: alveus: banyera.
Amaurofília: Atracció per les persones cegues o amb els ulls embenats. Del grec αμαυρος
[amauros]: fosc, confús, invisible; cec, feble, desvalgut.
Androginofília: Atracció per les persones andrògines, que posseeixen trets característics del sexe
oposat. Del grec: ανήρ, ανδρός [aner, andros]: home; + γυνη, γυναικος [guine, guinaicos]: dona,
muller.
Andromimetofília: Atracció per les dones vestides d’homes. Del grec: ανήρ, ανδρός [aner,
andros]: home; + μιμετος: imitable, digne d’imitar, adjectiu que prové del verb μιμεομαι, imitar.
Anglofília: Atracció per allò anglès. Del llatí: anglus: anglès.
Apotemnofília: Atracció per la idea d’ésser amputat. Del grec: αποτεμνω [apotemno]: tallar, dividir,
amputar.
Aracnofília: Atracció per les aranyes. Del grec: αραχνη [arajne]: aranya.
Asfixiofília: Atracció per asfixiar la parella. Del grec: α: contrarietat, negació; + σφυγμος [sfigmos]:
pols.
Astrafília: Atracció pels llamps i trons. Del grec: αστραπη [astrape]: llampec, resplendor.
Autagonistofília: Atracció pes ser vist o filmat per altres persones durant l’acte sexual. Del
grec: αυτος [autos]: un mateix, igual, idèntic; + αγωνιστης [agonistes]: campió, lluitador; guerrer;
litigant; orador; mestre en l'oratòria o altre art, virtuós.
Autoabasiofília: Atracció per ser, o la idea de convertir-se, coix. Del grec: αυτος [autos]: un
mateix, igual, idèntic; + α: contrarietat, negació; + βασις [basis]: acció de caminar.
Autoasasinofília: Atracció per la fantasia d’ésser assassinat o escenificar l’escena de la pròpia
mort. Del grec: αυτος [autos]: un mateix, igual, idèntic; + de l’àrab: asesino: addicte al haixix.
Autoasfixiofília: Atracció per tallar-se la respiració durant la masturbació o el coit. Del grec:
αυτος [autos]: un mateix, igual, idèntic; + α: contrarietat, negació; + σφυγμος [sfigmos]: pols.
Automisofília: Atracció per ser embrutat o corromput. Del grec: αυτος [autos]: un mateix, igual,
idèntic; + μυσος [misos]: fàstic, repugnància.
Autonepiofília: Atracció per utilitzar bolquers i ser tractat com un nadó. Del grec: αυτος [autos]: un
mateix, igual, idèntic; + νηπιος [nepios]: qu eno parla, infantil, nen.
Autoungulafília: Atracció per gratar-se els propis genitals. Del grec: αυτος [autos]: un mateix,
igual, idèntic; + del llatí: ungula, ungla, urpa, peülla, casc.
Axiliofília (Axilisme): Masturbació dins l’axila de la parella. Del llatí: axilla: aixella.

B
Belonefília: Atracció per punxar-se i a les agulles. Del grec: βελονη [belone]: agulla.
Biastofília: Atracció per maltractar o atracar a algú. Del grec: βιαζω [biazo]: utilitzar la força,
violentar, coaccionar, obligar; En veu mitjana: ser violent; maltractar, presionar amb força.
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C
Catafília: Excitació sexual de l’home quan es sotmet a la seva parella. Del grec: κατα [cata]: per
sota de.
Cinofília: Atracció pels gossos. Del grec: κυων κυνος [quion quinos]: gos, gossa.
Claustrofília: Atracció pels espais tancats. Del llatí: claustra: tanca, cadena, barrera.
Cleptofília: Atracció a l’acció de robar, a l’excitació que causa aquest fet. Del grec: κλεπτω
[clepto]: robar.
Colpofília: Atracció pels genitals en general. Del grec: κολπος, [colpos]: pit, ventre, entranyes.
Coprofília: Atracció als excrements. Del grec: κοπρος [copros]: excrement.
Coreofília: Atracció pel ball eròtic. Del grec: χορος [joros]: dança en roda, cor de dança, conjunt
de ballarins.
Crematistofília: Atracció produïda al pagar per sexe. Del grec: χρηματιζω [jrematizo]: ocupar-se
de negocis, tractar d’assumptes de diners.
Crematofília: Atracció per ser cremat. Del llatí: cremo (cremare): cremar, reduir una ciutat a
cendres; incinerar.
Criptoscopofília: Atracció a contemplar la conducta (no necessàriament sexual) d’altres persones
en la privadesa de la seva llar. Del grec: κρυπτος [criptos]: ocult, secret, disimulat, enganyós; +
σκοπεω [scopeo]: observar, mirar, sotjar, aguaitar, espiar.
Cronofília: Atracció de les persones joves per les persones de més edat. Del grec: χρονος
[jronos]: temps.
Crurofília: Atracció per les cames. Del llatí: crus, cruris: cama.

D
Dacryfília: Atracció per veure llàgrimes en els ulls de la parella. Del grec: δακρυ [dacri] =
δακρυμα, ατος [dacrima, atos]: llàgrima; plor.
Deipnofília: Atracció per les converses de sobretaula i sopar. Del grec: δειπνος [deipnos]: menjar,
sopar, banquet, festí.
Demofília: Atracció per les munions/multituds. Del grec: δημος [demos]: poble.
Dendrofília: Atracció a fregar-se contra els arbres. Del grec: δενδρος [dendros]: arbre.
Dextrofília: Atracció als objectes posicionats a la part dreta del cos. Del llatí: dextra: mà dreta, que
alhora prové del grec: δεξια [dexia]: mà dreta; costat o part dreta.
Dipsofília: Atracció a beure. Del grec: διψαω [dipsao]: tenir set, estar assedegat.
Dorafília: Atracció per les pells d’animals o sintètiques. Del grec: δορα [dora]: pell.
Dysmorfofília: Atracció cap a persones deformades. Del grec: δυσμορφια/η [dismorfia/e]:
deformitat, lletjor.
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E
Efebofília: Atracció sexual d’una persona madura cap a un adolescent o jove postpuberal. Del
grec: εφηβος [efebos]: jovenet, adolescente. Entre els grecs antics aquest terme s’utilitzava per
referir-se als joves adolescents de divuit anys a vint i tants anys.
Electrofília: Atracció per l’electricitat i els xocs elèctrics. Del grec: ηλεκτρον [electron]: ambre. Que
ha derivat la paraula llatina: electrum: ambre groc.
Emetofília: Atracció per l’acte de vomitar. Del grec: εμετος [emetos]: vòmit.
Erotofonofília: Atracció a realitzar trucades telefòniques utilitzant llenguatge eròtic o obscè. Del
grec: ερος [eros]: amor, desig, gana; + φωνη [fone]: so.
Escopofília: Atracció a mirar altres persones realitzant l’acte sexual, ja sigui real o en el cinema.
Del grec: σκοπεω [scopeo]: observar, mirar, aguaitar, espiar.
Espectrofília: Atracció produïda per la imatge reflectada en el mirall. Del llatí: spectrum: figura,
imatge, representació.
Espermatofília: Atracció envers el semen. Del grec: σπερμα [sperma]: llavor.
Estigmatofília: Atracció pels tatuatges, pírcings, sacrificis o cicatrius. Del grec: στιγμα, ατος
[stigma, atos]: tatuatge; rastre, empremta de sufriments.
Eufília: Atracció per les bones notícies. Del grec: ευ [eu]: bé.
Exofília: Atracció envers allò inusual, estrany o que surt de la norma. Del grec: εξω [exo]: fora de
casa; estranger.

F
Falofília: Atracció pels penis, especialment grans. Del grec: φαλλος [fal·los]: membre viril; que ha
derivat la paraula llatina phallus, amb el mateix significat.
Flatofília: Atracció per les flatulències pròpies o de la parella. Del llatí: flatus: buf, respiració, alè,
esbufec; vent, brisa.
Fonofília: Atracció per les certes paraules obscenes durant l’acte sexual. Del grec: φωνη [fone]:
so.
Formicofília: Atracció pel reptar dels insectes o animals petits sobre els genitals o els mugrons.
Del llatí: formica: formiga.

G
Gerontofília: Atracció sexual d’una persona jove per un home d’edat molt més gran. Del grec:
γερων, οντος [geron, ontos]: vell, ancià.
Gimnofília: Atracció per la nuesa. Del grec: γυμνος [guimnos]: nu.
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Ginemimetofília: Atracció pels travestits o pels homes que es comporten com dones. Del grec:
γυνη, γυναικος [guine, guinaicos]: dona, muller. + μιμετος: imitable, digne d’imitar, adjectiu que
prové del verb μιμεομαι, imitar.
Graofília: Atracció sexual d’una persona jove per una dona d’edat molt més gran. Del grec: γραυς
γραος [graus graos]: vella, anciana.

H
Harpaxofília: Atracció a ser robat amb violència (pot ser sexual). Del grec: αρπαζω [jarpazo]:
treure, arrabassar; saquejar, apoderar-se.
Hebefília: (Contrapart d’Efebofília) Atracció per nenes púbers/adolescents. Del grec: ηβη [gebe]:
juventut, edat juvenil, pubertat.
Hematofília: Atracció per la sang. Del grec: αιμα [aima]: sang.
Hibristofília: Atracció per tenir relacions amb violadors, assassins o criminals. Del grec: υβριστος
[gibristos]: violent, orgullós, insolent.
Hidrofília: Atracció a l’aigua. Del grec: υδωρ, υδατος [gidor, gidatos]: aigua.
Hierofília: Atracció sexual per persones o objectes sagrats, com creus o sacerdots. Del grec:
ιερευς [giereus]: sacerdot, sacrificador.
Hifefília: Atracció per objectes aliens: roba, cabell, pell, etc. hifo-: element gr. (hyphos “teixit”)
Higrofília: Atracció als fluids corporals. Del grec: υγρος [gigros]: humit, moll, fluid, líquid.
Hipnofília: Atracció a contemplar persones dormides.

Del grec:

υπνος [gipnos]: son.

Hipoxifília: (Veure Asfixiofília) Atracció a la falta d’oxigen. Del grec: υπο [hipo]: per sota de; +
οξυς [oxis]: agut, puntiagut, afilat; penetrant; agri, àcid; viu, fi, sutil; ràpid, brillant; aviat, actiu.
D’aquest ètim prové l’element químic “oxigen”.
Hirsutofília: Atracció pel pèl corporal. Del llatí: hirsutus: eriçat, espinós, que té pues; hirsut, vellós,
cerrut.
Homiliofília: Atracció per predicar una religió a una persona senzilla i fàcil de convèncer de
qualsevol cosa. Del llatí: homilia: homilia (prèdica sobre religió).
Homofília: Atracció sexual per una persona del mateix sexe. Del grec: ομοιος [jomoios]: semblant,
igual, el mateix.

I
Ipsofília: Atracció sexual només per un mateix. Del grec: υψος [upsos]: altura, cim, dignitat.

J
Jactitafília: Atracció per el relat de les pròpies gestes sexuals. Del llatí: iactatus: sacsejada,
agitación, sotrac.

41

Una mirada clàssica a la psicologia actual

Arnau Vilarrasa Barbero

L
Lactafília: Atracció pels pits en període d’alletament o veure una dona alletant. Del llatí: lacto:
contenir llet, mamar; alletar.
Levofília: Atracció als objectes posicionats a la part esquerra del cos. Del llatí: laevus: esquerre, al
costat esquerre. En l’antiga Roma també s’interpretava a algú esquerrà com: estúpid, toix, neci;
desgraciat, funest infeliç, atziac, desfavorable.
Logizomecanofília: Atracció envers els ordinadors. Del grec: λογιζομαι [loguizomai]: contar;
calcular; + μηχανικος [mejanicos]: inventiu, enginyós, industriós. D’aquest mot derivà la versió
llatina: mechanicus: mecànic.

M
Macrofília: Atracció per les persones grans o rodanxones. Del grec: μακρος [macros]: llarg; gran,
molt; alt, elevat.
Maieusiofília: Atracció per dones embarassades. Del grec: μαια [maia]: mare; + ευσοια [eusoia]:
benestar, propsperitat, felicitat.
Maniafília: Atracció per la bogeria. Del grec: μανια [mania]: bogeria, extravio; inspiració,
entusiasme.
Mecafília: Atracció sexual per les màquines en general. Del grec: μηχανη [mejane]: màquina,
enginy, invenció, traça.
Menstruofília: Atracció per dones en període de la menstruació. Del llatí: menstruus: de cada
mes, mensual.
Merintofília: Atracció per estar lligat. Del grec: μηρινθος [merinzos]: corda, fil.
Metalofília: Atracció pel metall o objectes metàl·lics. Del grec: μεταλλον [metalon]: cova.
Microfília: Atracció sexual per les persones petites o nanes. Del grec: μικρος [micros]: petit.
Misofília: (Veure Automisofília) Atracció per la roba bruta. Del grec: μυσος [misos]: fàstic,
repugnància.
Morfofília: Atracció per persones amb certes característiques físiques (només rossos, només
grasses, dones amb grans pits, pigues, etc). Del grec: μορφη [morfe]: forma, figura del cos,
exterior, aspecte.
Moriafília: Atracció pels acudits sexuals. Del grec: μωρος [moros]: boig, insensat, neci.

N
Narratofília: Atracció per les narracions eròtiques. Del llatí: narratio: narració. Aquest mot deriva
del verb narro: narrar, explicar, parlar de, dir.
Necrofília: Atracció envers els morts. Del grec: νεκρος [necros]: mort, difunt.

42

Una mirada clàssica a la psicologia actual

Arnau Vilarrasa Barbero

Negrofília: Atracció cap a les persones negres. Del llatí: niger, -gra, -grum: negre, fosc, ombrívol.
Neofília: Atracció per allò nou, exòtic o desconegut. Del grec: νεος [neos]: jove, juvenil, menor
d’edat; nou.
Nictofília: Atracció a la nit i/o a la foscor. Del grec: νυξ, νυκτος [nix, nictos]: nit, tenebres, foscor.
Ninfofília: Atracció sexual desmesurada de la dona. Del grec: νυμφη [nimfe]: núvia, esposada,
recent casada. Paraula que deriva del personatge mitològic “Ninfa” una deïtat femenina menor de
la naturalesa que representaven els diferents elements de la natura.
Nomatofília: Atracció a un tipus de nom concret. Del grec: ονομα, ατος [onoma, atos]: nom;
paraula, expressió; títol.

O
Oclofília: Excitació envers una multitud de persones reunides. Del grec: οχλος [ojlos]: munió
desordenada, torba; poble, plebs, xusma.
Odofília: Atracció pels viatges. Del grec: οδος [odos]: camí, carretera, sender.
Ofidiofília: Atracció envers les serps. Del grec: οφις [ofis]: serp, culebra; hipòcrita.
Olfatofília: Atracció per l’olor de la transpiració, o dels genitals. Del llatí: olfacio, -feci, -factum:
olorar.
Ornitofília: Atracció per les aus. Del grec: ορνις, ιθος [ornis, izos]: ocell, au.
Ortofília: Atracció a la rectitut o propietat. Del grec: ορθιος [orcios]: dret, recte.
Otofília: Atracció per les orelles. Del grec: ους, ωτος [us, otos]: orella, oïda.

P
Parafília: Comportament sexual en el qual la font predominant de plaer no es troba en la còpula,
sinó en alguna altra activitat. Del grec: παρα [para]: al costat de.
Partenofília: Atracció per les verges. Del grec: παρθενος: verge, soltera, donzella.
Pediofília: Atracció per les nines. Del grec: παιδια [paidia]: joc de nens; joc, entreteniment,
diversió, broma.
Pedofília: Atracció pels nens. Del grec: παις, παιδος [pais, paidos]: fill/a, nen/a.
Pigofília: Atracció pel contacte o frec amb les natges. Del grec: πυγη [pigue]: rabada, anus.
Pirofília: Atracció envers el foc. Del grec: πυρ, πυρος [pir, piros]: foc.
Podofília: Atracció als peus. Del grec: πους, ποδος [pus, podos]: peu, cama.
Polyiterofília: Persones que necessiten tenir una sèrie de parelles sexuals consecutives abans
d’aconseguir l’orgasme. Del grec: πολυς, πολλη, πολυ: molt, nombrós; + ετερος [geteros]: l’altre,
un dels dos; els contraris, els enemics, del partit contrari, de l’altre costat.
Ponifília: Atracció pels ponis. Del llatí: pullus: petitó; pollet, pollastre; cadell; poltre.
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Pornofília: Atracció per tot allò relacionat amb la prostitució. Del grec: πορνευω [porneuo]:
fornicar; prostituir-se.
Psicrofília: Atracció al fred o a veure persones amb fred. Del grec: ψυχρος [psijros]: fred.
Pubefília: Atracció a contemplar pèl púbic. Del llatí: pubens, ntis: cobert de borrissol.
Pungofília: Necessitat d’ésser punxat amb la finalitat d’obtenir plaer sexual. Del llatí: pungo,
pupugi, punctum: punxar, picar, fiblar, punyir.

R
Rabdofília: Atracció a ser flagel·lat. Del grec: ραβδος [rabdos]: vara, pal.
Ripofília: Atracció a la brutícia. Del grec: ρυπος [ripos]: brutícia, immundícia, porqueria, taca.

S
Salirofília: Atracció per la saliva. Del llatí: saliva, saliva.
Somnofília: Atracció per acariciar i realitzar sexe oral a una persona dormida fins despertar-la.Del
llatí: somnus: son, jeia, acte de dormir.
Sudorofília: Atracció per la suor. Del llatí: sudor, oris: suor, transpiració.

T
Tafefília: Atracció per ser enterrat viu. Del grec: ταφος [tafos]: sepultura, sepulcre, tomba.
Telefonofília: Afició exagerada per les converses telefòniques. Del grec: τηλου, lluny; + φωνη
[fone]: so.
Traumatofília: Atracció per les lesions. Del grec: τραυμα, ατος [trauma, atos]: ferida; dany,
desastre, derrota.
Tripsofília: Atracció per fer massatges o per rentar el cabell, o bé, ser la persona qui ho rep. Del
grec: τριψις [tripsis]: frotament; tacte; flexibilitat; duresa.

U
Urofília: Atracció per la urina. Del grec: ουρον [uron]: orina.

X
Xenofília: Atracció pels estrangers. Del grec: ξένος [xenos]: extranger, foraster, peregrí, extrany.
Xenoglosofília: Atracció per les llengües estrangeres. Del grec: ξένος [xenos]: extranger, foraster,
peregrí, extrany; + γλωσσα [glossa]: llengua, boca; parla, do de la paraula.

Z
Zelofília: Atracció a l’enveja. Del grec: ζηλος [celos]: ardor, zel, fervor.
Zoofília: Atracció pels animals. Del grec: ζωον [zoon]: ésser viu, animal.
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D. Llistat de manies
Aquest és un llistat de les manies principals i reconegudes com a tals. Jo mateix he
seleccionat les paraules que només contenen ètims clarament grecollatins. El mètode que he
seguit ha estat: mostrar primerament la mania i la seva descripció. I a continuació, la procedència
de l'arrel del primer terme, ja que l'últim sempre és “mania” i està explicat en el cos del treball.
Si l'etimologia és grega he realitzat una transcripció intel·ligible del mot.
El llistat de manies i la seva descripció ja venien estipulats (en alguns casos he adaptat la
descripció) però la recerca de l'etimologia és completament meva. L'he buscat de manera
aproximada i per intuïció, ja que del ben cert no sé d'on procedeix el mot, és a dir, que m'he
aventurat a cercar sense saber del ben cert amb què em trobaré. Simplement em guio per la
descripció de la mania i l'arrel del mot. Com que no sóc un professional de la recerca d'ètims en el
llistat falten algunes (poques) manies perquè l'ètim no l'he pogut trobat.

A
Ablutomania: Interès excessiu per la neteja personal (es sol observar en els trastorns obsessiucompulsius). Del llatí: ablutio: ablució, purificació, lavatori.
Ailuromania: Entusiasme i amor excessiu envers els gats. Del grec: αιλουρος [ailuros]: gat/a.
Antomania: Interès exagerat per les flors. Del grec: ανθος [anzos]: flor.
Aritmomania: Desig compulsiu i invencible de realitzar operacions aritmètiques. Del griego:
αριθμóς [arizmos]: número.
Automania: Desig exacerbat envers la soletat i estar sempre sol. Del grec: αυτος [autos]: un
mateix, igual, idèntic.

B
Bibliomania: Interès excessiu per la lectura. Del grec: βιβλιον [biblion]: escrit; llibre; document,
carta.

C
Cacodemonomania: Interès obsessiu per la possessió demoníaca. Del grec: κακος [cacos]:
dolent; malèvol; + δαίμων [daimon]: déu, deessa, divinitat; esperit del mal, dimoni.
Cinomania: Entusiasme i amor excessiu envers els gossos. Del grec: κυνεος [quineos]: caní.
Citomania: Desig exacerbat pels aliments i menjar. Del grec: κυτος [quitos]: cavitat, urna, escut,
cuirassa; pell, cos; copa.
Cleptomania: Impuls incontrolable per robar. Del grec: κλεπτω [clepto]: robar.
Coreomania: Obsessió pel ball. Del grec: χορος [joros]: dança en roda, cor de dança, conjunt de
ballarins.
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Crematomania: Desig obsessiu per acumular diners i riqueses. Del grec: χρημα, ατος [crema,
atos]: objecte, cosa, article de necessitat; béns, riquesa, propietat, fortuna, hisenda.
Coprolalomania: Impuls incontrolable per dir obscenitats. Del grec: κοπρος [copros]: excrement; +
λαλεω [laleo]: parlar.

D
Dipsomania: Obsessió incontrolable per ingerir begudes alcohòliques. Del grec: διψαω [dipsao]:
tenir set, estar assedegat.
Dromomania: Desig excessiu i intens per viatjar. Del grec: δρομος [dromos]: carrera.

E
Ecomania, Oikomania: Desig irresistible per estar en la llar. Del grec: οικος [oicos]: casa, vivenda.
Egomania: Obsessió excessiva i anormal per un mateix. Del llatí: ego: jo mateix, a mi mateix.
Eleuteromania: Impuls irresistible per la llibertat. Del grec: ελευθερος [eleuceros]: lliure.
Enteomania: Desig exacerbat per la religió. Del grec: ενθεος [enceos]: posseït, inspirat per un
déu; inspirat, profètic. Mot compost per l’adverbi εν [en]: dins; en ell; + θεος [ceos]: déu, deessa.
Entomomania: Entusiasme i amor intens pels insectes. Del grec: εντομος [entomos]: tallat; víctima
de sacrificis.
Eremiomania: Fascinació i desig irresistible per la calma. Del grec: ηρεμια [eremia]: tranquilitat,
calma.
Ergomania: Deseg obsessiu pel treball. Del grec: εργον [ergon]: treball, obra.
Erotografomania: Passió per dibuixos eròtics, escrits o cartes d’amor. Del grec: ερος [eros]: amor,
desig, gana; + γραφω [grafo]: escriure, gravar.
Erotomania: Obsessió incontrolable pel desig sexual. Del grec: ερος [eros]: amor, desig, gana.
Escribomania: Fascinació anormal per escriure sense parar. Del llatí: scribo, scripsi, scriptum:
escriure.

F
Fagomania: (Veure citomania) Desig irresistible pels aliments i menjar. Del grec: φαγω [fago]:
menjar.
Faneromania: Preocupació constant per algun defecte del cos. Del grec: φανεροω [faneroo]: fer
visible, posar en manifest, manifestar, donar a conèixer, aclarir.
Farmacomania: Interès desmesurat amb les medicines. Del grec: φαρμακον [farmacon]: remei,
medicina.
Florimania: (Veure Antomania) Fascinació excessiva per les plantes. Del llatí: flos, floris: flor.
Fonomania: Obsessió incontrolable amb els sorolls o el so. Del grec: φωνη [fone]: so.
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Fotomania: Desig irresistible per la llum. Del grec: φως, φωτος [fos, fotos]: llum.

G
Gefiromania: Interès desmesurat pels ponts. Del grec: γεφυρα [guefira]: pont.
Glazomania: Obsessió per fer llistes. Del grec:
Gimnomania: Passió irresistible per estar nu o veure cossos nus. Del grec: γυμνος [guimnos]: nu.
Ginecomania: (Contrapart: ninfomania) En els homes, desig obsessiu i incontrolable pel sexo.
Veure també satiromania. Del grec: γυνη, γυναικος [guine, guinaicos]: dona, muller.

H
Hedonomania: Necessitat i desig irresistible per obtenir plaer. Del grec: ηδονη [gedone]: plaer,
gust.
Heliomania: Fascinació anormal pel Sol. Del grec: ηλιος [gelios]: sol, llum solar.
Hipomania: Entusiasme intens i excessiu pels cavalls. Del grec: ιππος [gipos]: cavall.
Homicidiomania: Impuls obsessiu per cometre homicidis. Del llatí: homicidium: homicidi. Mot
compost per la paraula homo: home, gènere humà; + caedo: matar, exterminar.
Hidromania: Fascinació anormal per l’aigua. Del grec: υδωρ, υδατος [gidor, gidatos]: aigua.
Hipnomania: Desig incontrolable de dormir. Del grec: υπνος [gipnos]: son.

I
Ictiomania: Entusiasme i fascinació intensa pels peixos. Del grec: ιχθυς [ijcis]: peix.

L
Logomania: Obsessió compulsiva per parlar. Del grec: λογος [logos]: paraula, dit.

M
Megalomania: Obesissió pel poder, fantasies d’omnipotència i deliris de grandesa. Del grec:
μεγας, μεγαλη, μεγα [megas, megale, mega]: gran, espaiós, extens.
Melomania: Fascinació excessiva per la música. Del grec: μελος [melos]: poesia lírica, cant;
música, to.
Monomania: Obsessió incontrolable de pensar en una sola idea. Del grec: μονος [monos]: sol,
únic; solitari, aïllat, abandonat, separat, apartat.
Mitomania: Obsessió incontrolable de mentir contínuament, falsejant la realitat, exagerant-la i
fent-la més desitjable. També es considera com la fascinació excessiva per una persona real,
adorant-la per sobre de totes les coses. Del grec: μυθος [mizos]: relat imaginat, invenció, llegenda,
mire, fàula, conte.
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N
Necromania: Excessiva fascinació pels morts. Del grec: νεκρος [necros]: mort, difunt.
Nesomania: Fascinació exacerbada per les illes. Del grec: νησος [nesos]: illa.
Nictomania: Passió intensa per la nit. Del grec: νυξ, νυκτος [nix, nictos]: nit, tenebres, foscor.
Ninfomania: (Contrapart ginecomania i satiromania) En les dones, obsessió i desig
incontrolable pel sexe. Del grec: νυμφη [nimfe]: núvia, esposada, recent casada. Paraula que
deriva del personatge mitològic “Ninfa”, una deïtat femenina menor de la naturalesa que
representaven els diferents elements de la natura.

O
Oclomania: Fascinació obsessiva amb les multituds. Del grec: οχλος [ojlos]: munió desordenada,
torba; poble, plebs, xusma.
Oinomania: Fascinació intensa pel vi. Del grec: οινος [oinos]: vi.
Oniomania: Compulsió incontrolable per comprar. Del grec: ωνιος [onios]: que es compra.
Ofidiomania: Excessiu interès en els rèptils, especialment les serps. Del grec: οφις [ofis]: serp,
culebra; hipòcrita.
Ornitomania: Entusiasme i fascinació exagerats per les aus. Del grec: ορνις, ιθος [ornis, izos]:
ocell, au.

P
Paramania: Impuls irresistible en realitzar queixes de tot. Del grec: παρα [para]: al costat de.
Plutomania: Desig incontrolable per obtenir gran riquesa. Del grec: πλουτος [plutos]: riquesa,
fortuna, abundancia, tresor.
Piromania: Compulsió irracional per encendre foc o provocar incendis. Del grec: πυρ, πυρος [pir,
piros]: foc.

S
Satiromania: (Veure ginecomania) En els homes, obsessió i desig incontrolable pel sexe. Del
grec: σατυρος [satiros]: sàtir. Paraula derivada del personatge mitològic “Satir”, criatures
masculines, meitat home, meitat carner, sovint relacionats amb l’apetit sexual i representats
normalment amb ereccions.
Siderodromomania: Fascinació intensa amb els viatges ferroviaris. Del grec: σιδηρος [sideros]:
ferro, acer; + δρομος [dromos]: carrera.
Sofomania: Obsessió excessiva pel coneixement o per la saviesa. Del grec: σοφια [sofia]:
habilitat, destresa, experiència; prudència, enginy; saviesa, coneixement, erudició, saber,
instrucció, art.
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T
Tasalomania: Fascinació intensa pel mar. Del grec: θαλασσα [zalasa]: mar.
Tanatomania: Obsessió anormal per la mort. Del grec: θανατος [zanatos]: mort.
Tomomania: Obsessió excessiva per les cirurgies. Del grec: τομη [tome]: tall, cop; amputació,
incisió.
Tricomania: Passió desmesurada pel pèl, cabell o borrissol. Del grec: τριχες [triges]: cabell.

X
Xenomania: Fascinació intensa pels estrangers. Del grec: ξένος [xenos]: extranger, foraster,
peregrí, extrany.

Z
Zoomania: Passió extraordinària pels animals. Del grec: ζωον [zoon]: ésser viu, animal.
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