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Som a la recta final de 2013, un any singular, diferent, perquè
en molts sentits ha esdevingut una mena d’avantsala d’un
esperat —fins i tot anhelat— 2014. Però aquests mesos tam-
bé ens han donat motius suficients per fer coses prou engres-
cadores, com aquest monogràfic que ara us presentem,
dedicat a Occitània.

2013 va ser declarat, en ple de l’Ajuntament, Any d’Occitània
a Lleida, per la coincidència de tres efemèrides prou rellevants
per a la nostra ciutat i per a les nostres comarques des de la
perspectiva de les relacions transfrontereres amb aquest terri-
tori de l’altra banda dels Pirineus: 800 anys de la batalla de
Murèth, 700 anys de l’atorgament d’Era Querimònia i 500
anys de la signatura del tractat de Ligas e Patzerias (Tractat del
Plan d’Arrem).

En aquest context, des del consell de redacció d’ARTS vam
creure que valia la pena emprendre l’aventura d’un número
monogràfic que servís per fer arribar als nostres lectors habi-
tuals una visió sobre Occitània de la mà d’especialistes de
diferents disciplines, i de reconeguda solvència en els seus res-
pectius àmbits. Repassar les signatures dels diferents articles
és accedir a una bona mostra (evidentment no exhaustiva) de
les diferents sensibilitats i punts de vista de la cultura i de la
intel·lectualitats occitanes actuals. El nostre més sincer agraï-
ment a l’entusiasme amb què els diferents autors han respost
a la nostra iniciativa.

Quant a contingut, aquest número 38 d’ARTS, tot mantenint
la seva estructura interna habitual, s’articula al voltant de dos
grans eixos. El primer, el “Dossier”, que ofereix una visió
panoràmica de la història, la llengua i la literatura occitanes,

amb especial atenció a la seva relació amb Catalunya en
general i amb la ciutat de Lleida en particular, sense oblidar la
singularitat de la Val d’Aran, un territori ben bé a cavall entre
dues realitats. El segon eix, “Diversàrium”, vol presentar la
realitat actual i els reptes de la cultura, la llengua —impres-
cindible per entendre el present— i la societat occitanes que
es mou en un escenari sovint complex, amb posicions prou
distants en determinades ocasions, però amb una voluntat
clara de ser i de recuperar una esplendor perduda al llarg dels
segles, pel devenir de la història.

Des del punt de vista lingüístic, aquest número presenta una
particularitat que el diferencia de la línia habitual de la revis-
ta: hi trobareu articles escrits en català o en occità indistinta-
ment. Potser pot sorprendre comprovar que la procedència
geogràfica d’algun dels signants i la llengua que fan servir
sembla que no coincideixin. Això es deu a l’absoluta llibertat
que han tingut en el moment de triar la llengua d’escriptura
i la varietat escollida que, al capdavall, ha propiciat el mosaic
de solucions que hi podreu trobar. Els diferents autors, doncs,
són els responsables finals i únics de les respectives tries lin-
güístiques, en ús d’aquesta llibertat expressiva.

L’“Entrevista”, “Coses que he llegit”, “Portfolio”, “Activitats”...
acaben de conformar aquest número de tardor, diferent però
necessari, que veu la llum amb la voluntat, també, d’esdeve-
nir una mena de pont entre aquest 2013, Any d’Occitània a
Lleida i un 2014 en què la nostra ciutat acollirà l’XIen Congrès
de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans, organitzat
per la Càtedra d’Estudis Occitans de la UdL i que reunirà estu-
diosos d’arreu, entre ells, tots aquells que han fet possible
aquest monogràfic. 

E D I T O R I A L
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JOAN-FRANCÉS LAFFONT

E N T R E V I S T A

Joan-Francés Laffont es fondator de
Convergéncia Occitana en 1998, es a
dire, ara fa 15 ans, e n’es lo President
dempuèi 2001. Convergéncia Occitana
es la federacion de las 80 associacions
occitanistas de Tolosa que en solament
15 ans a capitat de devenir lo cap de
l’occitanisme civic tolosan e, benlèu, de
mai enlà. En mai, es l’estructura que
gerís lo centre cultural occitan Ostal
d’Occitània de Tolosa. Ara lo sieu Presi-
dent nos explica un pauc mai qu’es
aquò de Convergéncia Occitana.

Se volguèssetz explicar a qualqu’un
que non conèguesse res d’Occitània
qu’es Convergéncia Occitana, qué li
diriatz?

Convergéncia Occitana es una associa-
ciona occitanista fondada en 1998 qu’a
coma foncion principala d’amassar lo
maximum d’associacions occitanistas
de Tolosa, de la Region Miègjorn-Pire-
nèus e de mai enlà dins una meteissa
estructura, amb l’objectiu de bastir un
pòl de fòrça e de pression per tal de
desvolopar una vertadièra politica lin-
güistica e culturala occitana. 

Quinas son aquestas associacions que
uèi fan partida de Convergéncia?

Avèm ja mai de 84 associacions que fan
partida de Convergéncia! E totas son
plan importantas. En tot cas se pòt
remarcar, entre d’autras, la preséncia de
l’IEO, de las Calandretas, del CFPO, del
Cèrcle Ramon Llull, del Casal Català de
Tolosa, del CAOC, etc. Aital fins a 84.

Amb quins objectius foguèt creada en
1998 Convergéncia Occitana? Pen-
satz que los objectius de 1998 con-
tunhan d’èsser d’actualitat? I a agut
una evolucion?

Quand creèrem Convergéncia Occita-
na en 1998, la tòca mai importanta
d’aquesta associacion d’associacions
èra de capitar d’aver un espaci public a
Tolosa consacrat a la lenga e a la cultu-
ra occitanas, que serviguèsse tanben
de sèti social per las associacions occi-
tanistas. Aquò foguèt lo projècte de
l’Ostal d’Occitània de Tolosa, que
foguèt una realitat sonque 8 ans après,
en 2006. Auèi avèm un centre cultural
occitan al bèl mièg del centre de Tolo-
sa, ont i trabalhan las 84 associacions
de Convergéncia e s’i debanan de cor-
ses d’occitan, de seradas tematicas, de
presentacions de libres, de concèrts,
d’exposicions, etc. Donc, los objectius
basics de 1998 son uèi ja una realitat.

Ara cal, efectivament, far una evolu-
cion dels objectius de Convergéncia e
es sus aquò que trabalham. 

En mens de 10 ans, Convergéncia
Occitana a capitat d’obrir e gerir un
centre cultural talament important
coma l’Ostal d’Occitània. Es aquesta
la granda capitada de Convergéncia
Occitana? 

Efectivament, foguèt una granda capi-
tada, mas non pas la soleta! Tanben
capitèrem de far renovar totalament lo
nòu local de la segonda Calandreta a
Tolosa (la Calandreta de la Garoneta),
qu’es, a l’encòp, lo segond Ostal d’Oc-
citània de Tolosa. En 2007, après las
eleccions municipalas, per primièr còp
lo Cònsol Màger nomenèt un adjunt
delegat de la cultura e de la lenga occi-
tanas. En 2009 capitèrem de far intrar
l’occitan dins lo mètro de Tolosa, amb
las anóncias oralas. En 2011, per pri-
mièr còp dins quina ciutat que siá occi-
tana, la comuna de Tolosa organizèt las
“Asisas de la cultura occitana”. En 2012
s’aprovèt la Carta Municipala de l’occi-
tan, que, entre d’autras questions, auto-
riza totes los servicis de la comuna
d’utilizar tanben per qué que siá la len-
ga occitana. E tanben en 2012 capitè-

MARÇAL GIRBAU
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President de Convergéncia Occitana
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L'Ostal d'Occitània. Seu de Convergéncia Occitana. Foto de Traumrune.
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rem d’organizar, amassa amb tot lo
collectiu 31 de març, la manifestacion
occitanista mai importanta de las darriè-
ras annadas, amb tota la plaça del Capi-
tòli plena de familhas que demandavan
una lei per l’occitan en França. 

Convergéncia Occitana es un lobbie
occitanista? Es un lòc de creacion de
debat? 

Òc. E mai qu’aquò! Convergéncia Occi-
tana es la plataforma, es l’estructura, que
trabalha per aténher los objectius e los
besonhs comuns de tot l’occitanisme. Es
a dire, las Calandretas, per exemple, tra-
balhan per desvolopar l’ensenhament en
immersion e associatiu a Occitània. Lo
CFPOC trabalha per bastir un malhum
nacional d’ensenhament de l’occitan per
adultes. Lo CAOC, que lo coneissètz
plan, trabalha mai que mai per recuperar
las relacions occitanocatalanas. Va plan.
Mas qual trabalha per la basa comuna?
Qual trabalha, per exemple, per se
batestar amb las municipalitats, los Con-
selhs Generals, Regionals o amb l’Estat,
per aver mai de recorses per l’occitan?
Qual trabalha per comunicar l’ensems
de las activitats a l’entorn de l’occitan
qu’existisson en çò nòstre? Aqueste deu
èsser lo ròtle de Convergéncia Occitana
e per aquò foguèt fondada. 

E quin es lo futur de Convergéncia
Occitana? 

Lo futur de Convergéncia Occitana lo
devon decidir las associacions membres
de Convergéncia Occitana, non pas lo
sieu President. Precisament, ara sèm
dins un moment de soscadissa e de
debat sul foncionament e los objectius
de trabalh de Convergéncia. A la darriè-
ra Assemblada Generala prenguèrem
l’engatjament de convocar una Assem-
blada Generala extraordinària aqueste
cors per cambiar los estatuts de Con-
vergéncia e tornar pensar los objectius.
Quand tot aquò se debane, veirem ben
quin es lo resultat. 

Avèm parlat del succès de Conver-
géncia Occitana mas qu’es çò que li
manca fins auèi? 

Convergéncia Occitana a doas brancas
principalas: la gestion quotidiana e logis-
tica de l’Ostal d’Occitània de Tolosa, e lo
sieu ròtle de plataforma de pression pels
objectius comuns de l’occitanisme. Fins
fa cinc meses, Convergéncia aviá son-
que dos emplegats a temps plen. Ara,
urosament, avèm pogut emplegar una
tresena persona. Tot çò de mai, ven del
trabalh benevolent de las personas de
las associacions de Convergéncia que

nos ajudan. Ieu, per exemple, soi bene-
vòl de Convergéncia Occitana. E es qui-
còm que m’agrada plan. Çaquelà, vòli
remarcar qu’avèm sonque tres personas
emplegadas per gerir un centre cultural
coma l’Ostal d’Occitània, qu’obrís cada
jorn de la setmana e que fa de progra-
macion permanenta, e per trabalhar
pels objectius e los besonhs comuns.
Aquò, solide, es per de rasons de manca
de finançament. La manca de finança-
ment nos empacha d’aver una estructu-
ra mai professionalizada e especializada,
amb mai de musculatura tecnica. E la
manca de finançament tanben nos
empacha de desvolopar de projèctes
urgents pel nòstre país. Donc, uèi, pensi
que çò que nos manca principalament
es un melhor finançament. 

Quina es l’opinion de Convergéncia
Occitana per çò qu’es de la politica
lingüistica de la comuna de Tolosa e
de la Region Miègjorn-Pirenèus? 

La comuna de Tolosa es, segurament, la
comuna de las grandas capitalas d’Oc-
citània que mai s’engatja per l’occitan.
Aquò o cal reconéisser o n’avèm ja par-
lat. Mas la question que nos devèm
pausar es: podriá far mai de causas la
comuna per l’occitan aisidament? E la
responsa es, sens cap de dobte, òc.

“Convergéncia Occitana
es la plataforma, es l’es-
tructura, que trabalha per
aténher los objectius e los
besonhs comuns de tot
l’occitanisme.” 
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Donc, la conclusion es qu’avançam, sens
nos estancar, mas d’un biais tròp lent.
Per exemple al nivèl financièr: es insigni-
ficant lo budgèt de la comuna consacrat
a l’occitan en comparason amb lo bud-
gèt de cultura. Concrètament, la comu-
na consacra mens del 0,5% del budgèt
de cultura a l’occitan. A nosautres aquò
nos sembla absolutament insufisent per
la lenga e la cultura istoricas de Tolosa.
Del meteis biais, la comuna se podriá
engatjar mai politicament per la lenga
nòstra, de manièra divèrsa. En tot aplicar
una vertadièra politica de senhalizacion
bilingüe, coma an fait de comunas coma
Perpinyà. En tot s’engatjar mai per un
desvolopament mai prigond de l’ensen-
hament de l’occitan, tanben pels emple-
gats de la comuna, qu’es quicòm
d’important. O amb de causas mai sim-
bolicas, coma, per exemple, non oblidar
la commemoracion o la celebracion d’e-
veniments coma los 800 ans de la Batal-
ha de Murèth. 

La Region Miègjorn-Pirenèus consacra lo
10% del sieu budgèt general de cultura
a la lenga e a la cultura occitanas. Pels
catalans, benlèu aquò pòt semblar qui-
còm de pauc important, mas per nosau-
tres o es fòrça perque i vesèm una
notabla progression dels darrièrs 10 ans.
Nos cal avançar encara mai enlà e, per

exemple, se pòt estudiar la possibilitat
d’establir de quòtas d’occitan e de cul-
tura occitana per totes los eveniments
culturals finançats per la Region. Mas çò
mai important, la batalha mai capitala,
serà de far comprendre la Region que çò
que nos cal ara es que totes los budgèts
de la Region ajan una partida consacra-
da a l’occitan, non solament lo de cultu-
ra. Perqué? Perque, per exemple, volèm
mai de mejans pels mèdias en occitan, e
volèm mai de mejans per l’educacion en
occitan, e volèm mai de mejans per la
senhalizacion de las estructuras e dels
servicis de la Region en occitan, etc. E
tot aquò non pòt venir del budgèt de
cultura. Deu venir de cadun dels bud-
gèts: del budgèt de comunicacion, del
budgèt d’educacion, etc. 

E lo President de la Republica France-
sa e lo sieu govèrn?

Lo President de la Republica Francesa
s’engatgèt dins lo sieu programa electo-
ral per ratificar la Carta Europèa de las
Lengas Regionalas o Minoritàrias.
Aquesta Carta per nosautres es fòrça
important perque serviriá per garantir
cèrtes dreits plan importants e per
garantir un engatjament de l’Estat per
l’occitan e las autras lengas de França.
Un an mai tard, pasmens, lo President

anoncièt que la ratificacion non èra pos-
sibla perque per ratificar la Carta caliá
modificar cèrtes articles de la Constitu-
cion e argumentava qu’aquò non èra
possible perque lo partit de la majoritat
-lo Partit Socialistat- non aviá pro de
vòts per la cambiar solet, es a dire, que
li caliá lo sosten dels autres partits, espe-
cialament dels deputats del principal
partit de l’oposicion -l’UMP. E aquí i a
doas causas que non s’explican pro:
d’en primièr, que i a fòrça juristas que
defendon que seriá possible de ratificar
la Carta sens aver besonh de modificar
la Constitucion; e dos, malgrat acceptar
l’ipotèsi que per ratificar la Carta caldriá
modificar la Constitucion, la realitat es
que ni Hollande ni lo Primièr Ministre
non an quitament pas ensajat de portar
lo debat a l’Assemblada Generala e ailà
constatar qu’efectivament l’UMP non
vòl modificar la constitucion. Al contra-
ri, nosautres avèm recebut de letras de
deputats de l’UMP que nos disián qu’e-
les votarián favorablament a una even-
tuala modificacion de la Constitucion. 

Donc, la primièra causa que caldriá
demandar al President Hollande es de
téner las siás promesas electoralas,
especialament per çò qu’es de la Carta
Europèa de las Lengas Regionalas o
Minoritàrias. 

Façana de l'Ostal d'Occitània.
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Sovent los catalans son estonats que los
occitanistas parlen francés entre eles e
non pas tostemps occitan. Qué lor
diriatz per explicar aqueste fenomèn? 

Los occitans avèm patit d’annadas e de
sègles de proïbicion de poder parlar la
lenga dins la màger part dels espacis
publics e de las comunicacions institu-
cionalizadas. En mai de las proïbicions,
avèm tanben patit las politicas de
mensprètz, qu’an provocat que uèi
encara i a fòrça occitans qu’an vergon-
ha de reconéisser publiament que par-
lan occitan, o que pensan que l’occitan
-lo patoés per eles- es una lenga de
misèria e de vièlhs paisans, gaireben
que non es una lenga vertadièra mas de
marrit francés. Encara ara nos cal ausir
de discorses qu’exaltan la nautor de la
cultura e de la lenga francesas. E sovent
encara i a de mond que non es capable
de comprendre qu’entre nosautres los
occitans parlem en occitan. En mai d’a-
quò, dins l’occitanisme avèm de mili-
tants que trabalhan per la lenga e la
cultura occitanistas, que pòrtan lors fils
a la Calandreta, mas qu’eles non parlan
la lenga. Trabalhan per l’occitan perque
sabon qu’es un patrimòni de lor famil-
ha que non vòlon que desaparesca.
Pensi que nos cal doas causas: d’un cos-
tat, un pauc de paciéncia perque la
nòva generacion que ven non aurà

totes aquestes problèmas; d’un autre
costat, segurament nos caldriá quichar
aquí dessús, amb una campanha de
sensibilizacion, que serviguèsse per
encoratjar lo mond a parlar occitan
cada còp que foguèsse possible. 

Cossí voldriatz imaginar Occitània
d’aquí 20 ans? 

Aquí ieu vos pòdi respondre a títol per-
sonal e non pas coma President de
Convergéncia Occitana, perque Conver-
géncia es una associacion plan divèrsa
que i a multiplas sensibilitats. Mas se me
demandatz a ieu personalament, vos
dirai que çò que m’agradariá de veire
d’aquí 20 ans es una Occitània ont l’en-
senhament de l’occitan a l’escòla publica
foguèsse normalizat dins totas las escòlas
-coma o an fait los còrses-, una Occitània
amb de regions vertadièrament descen-
tralizadas amb de competéncias legislati-
vas e executivas importantas per poder
decidir los afars del nòstre territòri al nòs-
tre territòri, una Occitània obèrta a totas
las culturas del mond -especialament a
las vesinas, coma la vòstra, la catalana-
mas a l’encòp orgulhosa de la siá cultura
sens la considerar tròp vièlha o folclorica,
una Occitània ont la ciutadania en gene-
ral aguèsse consciéncia de lor occitanitat,
una Occitània ont l’occitan foguèsse una
lenga de comunicacion prigondament

normalizada al meteis nivèl que lo fran-
cés, una Occitània plan engatjada per la
construccion d’Euròpa qu’es lo nòstre
avenir, e una Occitània ont los politics
occitans de totes los partits foguèssen los
primièrs de defendre lor lenga, lor cultu-
ra e lor país. 

I arribarem? 

Ne soi convençut. De tot biais, non i a
d’autra causida. Non i a cap de possibi-
litat de salvar non solament Occitània,
mas quitament França e Euròpa en
general, se non tornam lo poder a las
regions e als “pòbles” d’Euròpa. Es qui-
còm parièr al procès “Devolution” del
Regne Unit. Es lo futur. 

Un libre e un disc recomandats en
occitan? 

Lo libre, las Eglògas de Pèir de Garròs,
amb l’edicion critica, revirada e comen-
tada de Joan Penent. Es un trabalh remi-
rable, preciós e d’una rigor academica
plan remarcabla. Nos cal mai de tra-
balhs coma aqueste. 

Lo disc, Celui qui marche, del nòstre jove
cantaire, musicaire e compositor tolo-
san Guillaume Lopez. Es un disc exce-
llent, de creacion en occitan, de nòvas
cançons poeticas en occitan. Es l’avenir. 

Joan-Francés Laffont
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OCCITÀNIA A LLEIDA

És just reconèixer que la prosperitat medieval de Lleida i el
seu paper principal en l’economia, la política i la cultura de
les terres catalanes i de tot el regne tenen un deute i una
connexió molt especial amb Occitània. I cal explicar-ho, no
només per enriquir el relat històric de la nostra ciutat, sem-
pre tan escàs i menystingut en la historiografia a l’abast,
sinó sobretot per la transcendència que, al llarg dels segles
i actualment, té aquesta relació de Lleida amb les terres
transpirinenques de l’actual midi.

Per començar, hi ha unes evidències naturals, diguem-ne
geogràfiques, que ens lliguen i que segueixen els camins de
l’aigua: la via nord-sud del Segre i de tots els seus afluents,
especialment la Noguera Ribagorçana, i la via sud-nord de
la Garona. I un Pirineu que distingeix, ordena i connecta,
però no separa.

Abans de Muret

Hom podria parlar de temps prehistòrics, ibèrics, romans,
del regne visigot que tenia capital a Tolosa... Però ja en la
nostra cultura medieval, i seguint les esmentades evidèn-
cies naturals, podem llegir l’estratègia que s’anà configu-
rant al llarg del segle XII. Primer, uns espais de poder
consolidat i ja independents dels francs (el comtat de Bar-
celona, el d’Urgell i el petit regne d’Aragó) congrien les
seves forces per conquerir la plana rica i regada, la seva
capital —Lleida— i controlar-ne l’àmbit d’influència des de
Fraga fins a arribar a Tortosa, on el riu arriba a la costa. En
la conquesta de 1149 hi intervenen també els templers, en
un moment en què els ordes religiosos i militars esperonen
la concreció política d’aquests territoris en un regne potent,
la confederació catalanoaragonesa que neix a Lleida el 1150
amb el casament de Ramon Berenguer IV i Peronella. 

Pel camí del Segre, aquell que comença a la Cerdanya, arriba
a la plana de Lleida tota la tradició del romànic rossellonès i
la cultura que l’envolta. Els nobles d’Urgell també baixen el
romànic del Pallars, Montsec avall. De l’eix de la Ribagorça
(comptant amb les terres altes de l’Éssera, el Cinca o l’Isà-
vena,) ve el llegat llombard. I com l’aigua, va arribant a la pla-
na tot allò que irradia el romànic tolosà, compendi dels
corrents artístics més solvents del sud d’Europa.

Durant la segona meitat del segle XII, Lleida aplega un lle-
gat cultural molt potent que pot sumar al pòsit de la capital
andalusina que fou. Però entre les formes polítiques, la
Catalunya Nova estrena fórmules on el feudalisme de la
Catalunya Vella es quedava petit. Lleida esdevé la primera
ciutat del Rei on hi ha espais per guanyar: terres, responsa-
bilitats, poders, idees...

Arribant al canvi de centúria, la ciutat disposa d’un conso-
lat, d’un primer control de l’aigua de les séquies, i és, tot
sovint, residència reial. Endreçades les terres eclesiàstiques
amb l’Ordinatio, s’estableix la canònica agustiniana de
Sant Ruf, el d’Avinyó, mentre el capítol contracta Pere de
Coma per construir la Seu: un mestre d’obra d’alta cultura i
de pregons coneixements que posarà les bases per a l’eclo-
sió dels millors treballs en la tradició del món romànic,
especialment el que emana de Tolosa. Els templers cons-
trueixen el seu castell a Gardeny en un estil i un format que
és molt propi d’Occitània i nou aquí, un model importat.

Aquest és el moment del rei Pere, el qui signa la primera
pedra de la Seu l’any 1203 com a Pere II d’Aragó, el qui
promou l’obra del seu nou castell al recinte de la Suda. El
mateix que serà coronat a Roma i passarà a la història com
el Catòlic, però perdrà la vida en una batalla a Muret,
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prop de Tolosa, l’any 1213, defensant uns súbdits decla-
rats heretges.

Les aspiracions legítimes de Pere, comte de Barcelona, rei
d’Aragó, amb lligams de sang amb Castella i casat amb
Maria de Montpeller, s’adrecen a les terres del nord, on
vol consolidar una influència política i una hegemonia terri-
torial, però on exerceix un tipus de relació amb els seus
súbdits que no és la pressió feudal, tantes vegades violenta
dels nobles francesos. 

Les disputes de títols i terres eren tan habituals com cruen-
tes als comtats i senyorius occitans, ja fossin amb França,
Navarra, Aragó o el Papa. Però quan Pere presenta batalla a
Muret ho fa com a garant dels drets dels seus súbdits, més
enllà de si s’han declarat càtars —i això vol dir també pací-
fics—, encara que això l’enfronti a Roma i als croats france-
sos. Hi va per compromís amb Ramon de Tolosa i els seus,
per protegir els seus súbdits de Foix, Carcassona, Besiers...

Després de 1213

Lleida, ciutat del Rei, viurà amb intensitat les conseqüèn-
cies de Muret i de la mort de Pere el Catòlic. La primera és

Arquivoltes del Portal Major. L’obra de les portalades romàniques de la Seu Vella del 1200 s’ha relacionat tradicionalment amb la tradició
escultòrica tolosana. Foto d’Antoni Benavente.

Làpida commemorativa de l’inici d’obres de la Seu Vella, 1203. S’hi
llegeix el nom del rei, Pere II d’Aragó, que va morir a Muret 10 anys
més tard. Foto d’Antoni Benavente.
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una conseqüència política, tutelada pels templers i l’alta
noblesa, que resol la successió amb el jurament, reconeixe-
ment o, per entendre’ns coronació, de Jaume I, al castell
de Lleida. Dada quasi desapercebuda per la historiografia
més comuna, aquesta mena de reunió de Corts de 1214 és
un fet essencial per a la continuïtat de la política de la coro-
na i també per entendre el pacte del Rei amb els lleidatans.

En aquells anys es produeix un desplaçament important de
famílies occitanes a Lleida. Era un fet documentat la sego-
na meitat del segle XII, però les dades n’indiquen un incre-
ment, ja sigui per fugir de les penúries de la guerra o de la
persecució dels càtars, ja sigui senzillament per la possibi-
litat de prosperar en una ciutat d’economia creixent i fort
pes polític i cultural. I potser, en aquest context, per esta-
blir-se com a súbdits més lliures en un entorn diferent. Serà
Jaume I qui refermarà la idea del consolat de Pere el Catò-
lic amb la creació de la Paeria, qui promourà l’activitat mer-
cantil amb el privilegi de la Fira de Sant Miquel i qui
traspassarà definitivament els drets de l’aigua del marge
dret del Segre (la de Pinyana, per situar-nos) a la ciutat. 

No és estrany, doncs, que entre la nòmina dels paers, entre
els comerciants i industrials del tèxtil i de la pell, entre les

famílies que gestionen bona part de la societat de Lleida del
segle XIII en endavant hi hagi un seguit de cognoms i lli-
natges d’arrel i procedència occitana.

Esplendor “a l’occitana”

Resseguint aquestes dades, veiem el segle XIII, el de Jaume
I, amb una situació esplendorosa que podem llegir en l’es-
cultura de la Seu Vella, un compendi d’art i pensament
romànic on l’empremta tolosana és especialment significa-
tiva i que també ens presenta una mena de burgesia local
fortament connectada amb les terres occitanes. Podríem
afirmar, fins i tot, que el carrer Major, concebut com a
comerç i aparador de les famoses manufactures lleidatanes
(de teixits i de les fines pells de les adoberies), formaria
part d’aquesta connexió i importació de models.

I arriba el 1300 amb la important decisió de crear l’Estudi
General a Lleida. La connexió amb Montpeller és fàcil de
resseguir i comprendre, però caldria esbrinar-ne moltes
d’altres (jueus, ordes religiosos, producció llibrària) i
conèixer la incidència de l’Estudi a l’altra banda dels Piri-
neus. A la recíproca, caldria esbrinar millor l’impacte i la
presència de la tradició i la llengua occitana a la Cort i

La historiografia catalana ha relacionat tradicionalment diferents elements de la Seu Vella de Lleida amb la tradició escultòrica tolosana.
Detall escultòric de la Porta dels Fillols. Foto d’Antoni Benavente.
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a les elits de la pròpia ciutat com a formes d’alta cultura
literària i musical.

La següent data, important per la relació amb Occitània, és
un acte jurídic tan significatiu com Era Querimònia , sig-
nat l’estiu de 1313 al Castell del Rei a Lleida. Jaume II el
Just rebé els representants de la Vall d’Aran com a súbdits
lleials i els atorgà els drets, usos i privilegis recollits en
aquest document que ha garantit i fonamentat durant 700
anys la identitat política aranesa. Altra vegada —qui ens ho
hauria de dir si ho mirem des del present— el Rei és el
garant dels drets i privilegis dels seus súbdits i, a més, els
allibera progressivament de jous feudals. 

Lleida és la ciutat del Rei, on tenien lloc aquests acords, i
altres com els pariatges d’Andorra, com la protecció dels
mercats i els camins, dels estudiants d’arreu de la Corona.
Lleida, una ciutat també lliure d’aquestes limitacions del
feudalisme, que expressa el seu poder i la seva cultura amb
una obra tan excepcional com la Seu Vella, amb uns estudis
superiors farcits de la ciència i la controvèrsia medievals,
amb un noble i encimbellat palau reial, un castell templer,
una petita indústria, un ric comerç, una horta treballada i
ben regada... En tots aquests elements hi ha una petja occi-
tana clara, una aportació qualitativa i quantitativa prou
notable, un testimoni que hem de reconèixer i una conne-
xió que cal reivindicar. 

2013, Any d’Occitània a Lleida

Des de les evidències de la situació geogràfica fins a les
complicitats medievals, es pot anar resseguint, a més, una

altra connexió més llarga en temps i espai: l’eix Lleida-
Aran-Tolosa. Un eix útil des de la prehistòria que encara
recull un trànsit notable —de gra, per exemple— i posa en
relleu una altra efemèride d’aquest any: el tractat de 1513
dels Plans d’Arrem, model i resum dels molts acords de lli-
gues e patzeries que entre una vall i l’altra, a banda i banda
del Pirineu, mostren durant segles una intel·ligent relació
de comerç, cultura, tracte i supervivència fins i tot mentre
francesos i espanyols fan guerra grossa.

És urgent reforçar els contactes que aquest eix exemplifi-
ca, fonamentals per garantir el paper d’Aran i de Lleida en
l’Europa que estem configurant. En aquest context, Lleida
exerceix de capital, igual que en l’època medieval, d’un
territori que connecta còmodament el sud (Tortosa i Valèn-
cia), abasta tota la plana, bona part de l’Aragó i tota la
muntanya amb el pas natural d’Aran cap a la Garona. L’ac-
tual eix també hauria de servir per consolidar Lleida com
una capital de la llengua occitana, on la Universitat expli-
qui la cultura occitana i la seva llengua en complicitat amb
la cultura de Catalunya i d’arreu de l’Estat.

La declaració d’un ple municipal de finals de l’any passat
proposava commemorar aquestes efemèrides medievals
tan lligades a Lleida i al Turó de la Seu Vella: 800 anys de
Muret, 700 de la Querimònia, sota el títol d’Any d’Occitània
a la ciutat. Més enllà de la intenció, de les legítimes con-
juntures polítiques i de les precarietats econòmiques, cal
valorar sobretot el reconeixement d’una relació profunda
que mai s’ha perdut del tot. Explicar ara aquesta relació ens
fa més propers a Occitània, més grans en el passat, més
compromesos amb el futur.

Logo de l’Any d’Occitània a Lleida 2013.
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LA LLENGUA OCCITANA AVUI

1. Presentació

Tot i que no és oficial a la major part del seu domini lin-
güístic, l’occità sí que té aquesta consideració al Principat
de Catalunya. El darrer Estatut d’autonomia ho diu clara-
ment: «La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és
la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya,
d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de
normalització lingüística». L’any 1990 l’occità ja va esdeve-
nir oficial a la Vall d’Aran, gràcies a la Llei 16/1990 del Par-
lament, també coneguda com a Llei d’Aran, de la qual
actualment se’n comença a debatre la necessitat d’actualit-
zació. L’any 2010, de fet, com a conseqüència de la recent
oficialització de l’occità a tot el Principat, la cambra catala-
na va aprovar la Llei de l’occità, aranès a l’Aran (Llei
35/2010), que preveu implementar mesures de promoció i
difusió de la llengua occitana en diversos àmbits.

El cas és que, tot i haver accedit a l’oficialitat al Principat,
la llengua bessona del català continua sent a casa nostra
una gran desconeguda. Malgrat el pes històric i literari que
ha tingut en la nostra trajectòria nacional, malgrat la impor-
tància de la immigració occitana en algunes zones de Cata-
lunya durant algunes èpoques històriques (que testimonia
encara l’onomàstica, per exemple), malgrat els lligams de
tota mena que uneixen les terres catalanes i occitanes, mal-
grat la proximitat geogràfica, malgrat els estrets vincles que
han tingut l’occitanisme i el catalanisme i la codificació de
les respectives llengües, l’occità i Occitània són encara avui
elements exòtics per a bona part dels catalans. Encara són
molts els que en desconeixen l’existència, els que vinculen
exclusivament aquells termes a èpoques remotes medievals
o els que hi veuen només un afer trobadoresc o propi de
medievalistes, i en definitiva els que, posem per cas, igno-

A I T O R  C A R R E R A

Portada de la Llei de l’occità, aranès a l’Aran, publicada pel Parla-
ment de Catalunya.



14

O
C

C
IT

À
N

IA

ren que l’aranès, la segona varietat lingüística territorial de
la Catalunya administrativa, no és altra cosa que una peça
més d’una gran llengua que va de la Mediterrània a l’Atlàn-
tic i dels Alps als Pirineus. El fet de pertànyer a espais esta-
tals diferents és clau a l’hora d’explicar aquest allunyament
de dues comunitats que tenen dues llengües extraordinà-
riament pròximes. Recordem el que deia el gran Joan Coro-
mines (1972: 21): «Si les altres llengües romàniques són
germanes, el portuguès i el castellà són bessons, i les llen-
gües d’oc i catalana són una altra parella equiparable.» N’hi
va haver alguns, de fet, que fins van arribar a somiar en una
gran nació que aniria des dels confins del Llemosí fins a
Guardamar, cosa que va haver de ser combatuda —encara
no fa un segle— per intel·lectuals catalans com el mateix
Coromines, Fabra, Rovira i Virgili, Aramon i Serra, Manuel
de Montoliu o Pau Vila, que en un manifest anomenat Des-
viacions en els conceptes de llengua i de pàtria, publicat
l’any 1934, no només van refusar «la concepció de la nostra
Pàtria com a formada únicament pel territori de l’actual
Generalitat», sinó «la concepció que dóna a la nostra Pàtria
una extensió excessiva, que no ha tingut mai, provinent d’u-
na confusió de catalanisme amb occitanisme».1

2. El domini lingüístic occità

La comunitat occitana representa la principal minoria lin-
güística de l’Estat francès, tant des del punt de vista de l’ex-
tensió geogràfica com segurament del nombre de parlants.
El domini occità inclou ciutats com Bordeus, Pau, Tolosa,
Montpeller, Besiers, Marsella, Niça, Clarmont d’Alvèrnia o
Llemotges. L’occità, doncs, és parlat en trenta-nou dels
departaments meridionals de l’Hexàgon. En vint-i-sis és l’ú-
nica llengua pròpia, en quatre més ha estat tradicionalment
la majoritària, en tres és la varietat històrica de la meitat del
territori i en uns altres sis departaments s’usa en un espai
encara més reduït (com, per exemple, en una petita part del
departament dels Pirineus Orientals, sovint identificat amb
la Catalunya del Nord).2 Fora de l’Occitània administrativa-
ment francesa o Occitània Granda, l’occità també es parla
a la Vall d’Aran i en una colla de valls alpines situades al
llarg de la frontera estatal francoitaliana, a les províncies
de Coni (o Cuneo) i Torí. De fet, fins i tot hi ha indrets
situats a cavall del departament dels Alps Marítims i de les
províncies de Coni i d’Impèria on «la conscience culturelle
locale revendique l’étiquette occitane» malgrat que els trets
lígurs «sont préponderants» en la parla roiasca de la zona
(Sumien 2006: 131). Deixant de banda que a l’interior del
territori occità hi ha petits illots d’altres llengües (com el
lígur a Mònaco, on conviu amb la llengua d’oc, o el peitoví-
santongès a la Petita Gavatxeria, a prop de Bordeus), hi ha
també enclavaments occitans dins altres dominis, com Sant
Estròpi (a la Charanta) o La Gàrdia (a Calàbria, a la pro-
víncia de Cosenza), que en l’imaginari occitanista ve a fer
un paper comparable al que fa l’Alguer en l’àmbit català. La
llengua també va ser exportada a extenses zones occiden-
tals d’Alemanya pels valdesos (vegeu Lange 1988) i, fa tot
just un segle, el felibre Juli Ronjat (1980: 23) encara va

poder sentir-la en alguns punts de Württemberg. L’emigra-
ció d’occitans fora del domini ha fet que hi hagi hagut més
comunitats escampades pel planeta on la llengua ha —o
més aviat potser havia— resistit d’una manera desigual el
pas del temps: a Carolina del Nord (Valdese), a l’Argentina
(Pigüé, a la província de Buenos Aires), a Mèxic, al Que-
bec… o a París, ciutat que va rebre i rep encara nombrosos
meridionals. Segons l’advocat Jusèp Sandaran, originari de
Canejan, la llengua occitana fins i tot podria haver arribat a
arrelar en algun lloc d’Hondures i de les Filipines, de la mà
de famílies araneses (Sandaran 1913: 9).

3. Situació actual de la llengua occitana

No descobrirem res si diem que l’Hexàgon és el territori
d’un dels aparells polítics més centralistes d’Europa, a més
del model que han seguit altres administracions estatals del
continent de vocació jacobina o d’inspiració borbònica. En
aquest panorama, per tant, no ha de sorprendre que l’occità
no sigui oficial a la major part del seu territori. L’article 2 de
la Constitució francesa, que va ser modificat l’any 1992, ja
situa explícitament el francès —per si abans no quedava
prou clar— en una posició jeràrquicament superior a totes
les altres llengües parlades a l’Estat: «La langue de la Répu-
blique est le français.» De fet, en el llarg procés d’annexió de
la major part de les terres occitanes a França (que té com a
fita la derrota occitanocatalana de Muret de l’any 1213, i que
culmina amb la incorporació de Niça el 1860), després del
famós edicte de Villers-Cotterêts de 1539 només alguns
territoris integrats a França de manera tardana van poder
mantenir l’ús administratiu de l’occità. L’any 1620 el francès
també va passar a ser oficial al Regne de Navarra, indepen-
dent fins llavors, però els Estats de Bearn van continuar
usant la llengua d’oc fins al 1789. El curiós del cas és, però,
que en l’època de la Revolució Francesa les institucions
republicanes fins i tot es veien abocades a usar l’occità per
comunicar-se amb els seus ciutadans meridionals, ja que la
gran majoria no coneixien la llengua oficial: «Les bibliogra-
phies signalent de même en divers lieux des Déclarations
des droits de l’homme mises en patois, des discours faits de
même dans les cérémonies civiques, et l’usage subsiste jus-
que sous la Terreur» (Brun 1973: 492). L’Assemblea Nacional
fins va necessitar intèrprets per comunicar-se amb una dele-
gació arribada de Marsella. En aquesta època, però, l’Abbé
Grégoire ja proclamava que les llengües diferents del fran-
cès eren una relíquia que calia exterminar i que era neces-
sari «consacrer au plutôt dans une République une et
indivisible l’usage unique et invariable de la langue de la
liberté» (citat per Brun 1973: 5). La situació actual, i tot el
que s’ha produït en els darrers dos-cents anys amb relació a
la llengua occitana, no s’expliquen sense aquesta mena de
sentències ni tampoc sense les actuacions que, per acció o
per omissió, en deriven.

Fa vuitanta anys Ronjat (1980: 26) assegurava que hi havia
deu milions de parlants de la llengua d’oc. Per tant, el fran-
cès no va arrelar a Occitània just després de la famosa bata-
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lla de Muret, sinó molt de temps després. Segons l’enques-
ta promoguda pel ministre Victor Duruy el 1864, en depar-
taments com Arieja, Gers o Avairon, més del 90% de la
població desconeixia el francès, i el percentatge superava
el 75% en llocs com les Lanes, els Alts Pirineus, Aude, Tarn,
Olt o Puèi Domat (vegeu Baldit 1982: 51). De fet, en l’època
de Napoleó III fins i tot es van arribar a posar rètols bilin-
gües a l’entrada de poblacions occitanes «pour permettre
aux voyageurs de se situer dans des régions où personne ne
parlait français» (Castela 1999: 323). Per tant, malgrat que
el francès comenci a ser present en certes classes socials o
en segons quines viles i ciutats abans d’aquest moment, no
és ben bé fins al segle XX, i concretament pels volts de la
Segona Guerra Mundial, que es produeix un gran trenca-
ment en la transmissió de l’occità que fa que, en poques
generacions, la llengua passi a ser minoritària al seu propi
territori. Aquest traumàtic trencament de la transmissió
generacional és en part una conseqüència del profund des-
prestigi de la llengua, identificada amb el passat, el tradi-
cionalisme, la vida rural i la manca d’expectatives de
promoció social. O més ben dit: una conseqüència del des-
prestigi associat als patois (o patuesos), ja que els habi-
tants d’Occitània sovint no tenen consciència d’usar una
mateixa varietat, sinó un parlar d’un magma gairebé infinit
de modalitats locals difícilment intercomprensibles que
només poden aspirar a usos domèstics.

L’arribada de l’escolarització obligatòria universal i laica a
la segona meitat del segle XIX és un dels principals motors
de la desoccitanització. L’escola representa el rol d’instru-
ment de deculturació, consolida el desprestigi de les varie-
tats minoritzades i el seu caràcter local, i no estalvia
mètodes repressius contra les llengües que no són el fran-
cès, com lo senhal (que consistia a sorprendre els alumnes
que parlaven occità, atorgar-los una penyora i castigar el
darrer que cometia la infracció) o els lemes intimidatoris a
les parets (Soyez propres, parlez français; o bé: Il est
interdit de cracher par terre et de parler patois). Però hi

ha altres factors que han ajudat a la naturalització del fran-
cès. La propaganda nacionalista estatal (amb l’excusa de
l’enemic exterior, generalment germànic) i l’exèrcit (servei
militar obligatori, alta mortalitat d’occitans en els conflic-
tes armats de la segona meitat del segle XIX i de la primera
meitat del segle XX) són dos elements importants que hi
han contribuït. De fet, hi ha treballs que assenyalen que en
la Gran Guerra van morir-hi al voltant d’un milió de meri-
dionals, i que en algunes trinxeres fins i tot s’hi podia sen-
tir donar ordres en occità, cosa que no va evitar que en
determinada premsa estatal s’acusés les gens du Midi, en
aquest i en altres episodis bèl·lics anteriors, de ser per
exemple «peu patriotes, peu vaillants en combat» o «mau-
vais soldats, parce que mauvais français» (Castela 1999:
322). A tot això, que no és poc, sumem-hi totes les trans-
formacions socials i econòmiques dels darrers cent cin-
quanta anys. L’emigració del camp cap a les ciutats (centres
de desoccitanització) o fora del domini també ha facilitat el
progrés del francès, i la despoblació de moltes zones rurals
—i, per tant, l’envelliment de la població en llocs en què
l’acció de l’Estat arriba amb menys intensitat— contrasta
amb la multiplicació de residències secundàries en algunes
zones d’Occitània, especialment al litoral provençal i llen-
guadocià, on sovint hi ha hagut una arribada massiva de
francoparlants (alguns dels quals, per cert, pieds-noirs teò-
ricament repatriats), que han fet que, com deia Robert
Lafont (1971b: 177), els autòctons s’hagin acabat convertint
sovint en un element més del paisatge. Tinguem també en
compte altres conseqüències del centralisme, com un siste-
ma de promoció laboral que pot passar sovint per la capital
o provocar almenys desplaçaments territorials, la universa-
lització de l’accés als mitjans de masses francesos o el des-
envolupament d’una xarxa radial de comunicacions. 

A diferència del que passava fa cent anys, doncs, avui l’oc-
cità ja no és la llengua hegemònica ni majoritària al seu
territori. No disposem de cap estudi realment fiable que en
calculi amb precisió el nombre de parlants, però hi ha

Propaganda en occità en un rètol del Roergue. Retolació bilingüe a Seta, concretament al Mont Sant Clar.
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enquestes regionals o departamentals que permeten
almenys fer-nos una idea aproximada de les dimensions de
la comunitat lingüística. Un sondeig recent de la regió Mig-
dia-Pirineus (Région Midi-Pyrénées 2010), per exemple,
assenyala que un 18% de la població d’aquesta zona del
domini podrien ser locutors d’occità (el 4% tindrien un
«très bon niveau», mentre que els que arribarien a un «nive-
au moyen» s’enfilarien al 14%), i que a més a més hi hauria
un 32% de la població amb «au moins quelques notions
d’occitan». Si apliquéssim aquestes dades al conjunt del
domini, amb quinze milions i mig d’habitants, podríem arri-
bar a la conclusió que la comunitat lingüística occitana tin-
dria avui, comptant-hi els nivells de competència alta i
mitjana, tres milions de parlants (que és la xifra que més o
menys van repetint diverses fonts),3 o com a mínim uns
2.800.000. Si restringíssim la comunitat lingüística al 4% de
«très bon niveau», òbviament, hi hauria només uns 620.000
parlants, menys d’una quarta part de la xifra anterior. Però
si hi comptéssim almenys una part dels que asseguren que
tenen un nivell mitjà (un grau de competència els límits del
qual sovint no deuen ser fàcils de precisar), les xifres serien
superiors i s’enfilarien fins per damunt del milió.4 El pro-
blema és que no totes les enquestes diuen el mateix (vegeu-
ne un resum de les més importants a Carrera 2010: 25-31).5
Segons el sondeig, podem ser més optimistes o pessimistes.
D’aquesta manera, si seguim l’Étude de l’historie familiale
de 1999 (o enquesta Famille), el nombre de parlants d’oc-
cità se situaria entre els 526.000 i els 789.000, tot i que Mar-
tel (2007) ja va assenyalar que alguns aspectes de
representació territorial o de tipus metodològic obliguen a
desconfiar de les conclusions d’aquest estudi.6 Si ens
refiem de les apocalíptiques dades de Bernissan (2012), que
aplica a tot el domini lingüístic les conclusions que afirma
haver obtingut al departament dels Alts Pirineus (on altres
sondejos han arribat a apuntar que hi podria haver fins i tot
un 19% de parlants de la llengua), els locutors d’occità
serien tan sols 110.000, menys del 2% de la població. Tan-
mateix, es tracta d’un altre estudi que cal llegir amb caute-
la, no només per la caracterització d’allò que s’anomena
locuteur (clarament restrictiva), sinó per la rapidesa amb
què s’exporta a tot el domini un recompte de parlants d’e-
laboració pròpia fet sense mètodes estadístics, per la facili-
tat amb què es determina la xifra exacta d’occitanòfons
poble per poble (qui hagi fet treball de camp ja sap que és
una tasca complexa) o encara perquè no es té prou en
compte l’isolament d’alguns parlants de la resta de la comu-
nitat lingüística, parlants que difícilment seran tinguts en
compte si no s’usen mètodes de projecció amb una bona
estratificació. En tot cas, aquest estudi de Bernissan té la
virtut de fer veure que la situació de l’occità és dramàtica.
Ho és. La llengua és més parlada en zones rurals que urba-
nes, més utilitzada per la gent gran que per la gent jove, i
per aquells que no tenen estudis més que no pas pels que en
tenen. Cal prendre consciència, en definitiva, que l’occità
es troba en una situació molt greu —alguns dirien catastrò-
fica— i que, quantitativament, la incorporació de nous locu-
tors no és en cap cas comparable a la desaparició de

nombrosos parlants natius d’edat avançada. Per tant, mal-
grat que potser avui la comunitat lingüística occitana és
encara prou nombrosa en xifres absolutes (sobretot si hi
comptem almenys una part dels que tenen un niveau
moyen a les enquestes), és molt previsible que es produei-
xi una gran davallada del nombre total d’occitanoparlants
en un termini més aviat curt de temps. Pot arribar un
moment, doncs, en què es manifesti amb tot el seu drama-
tisme que l’occitanisme modern no ha pogut connectar amb
la massa de parlants rurals que encara han rebut heredità-
riament la llengua i que avui caminen progressivament cap
a la residualització. Tot plegat sembla difícil d’aturar si no
es prenen mesures serioses i de gran impacte de manera
immediata (cosa que tampoc no sembla senzilla). Però mal-
grat la duresa de la situació, també cal evitar de caure en
gratificants simplificacions tremendistes (relativament
fàcils a causa de la invisibilitat social de la llengua i de l’e-
xistència, per exemple, d’occitanoparlants que no l’usen
realment) que només condueixen a la desmoralització
col·lectiva i a una major inhibició de l’estat i de les altres
institucions amb relació a qualsevol política de promoció
de l’occità, i que tenen la còmoda garantia d’avançar-se al
diagnòstic que potser caldrà fer ben aviat (i la recompensa
de poder brandar fàcilment un jo ja ho deia). Si, segons
Bernissan, hi ha almenys dues desenes de milers de neolo-

Cartell de la Mòstra de Cinèma Occitan 2013, un aparador de la cul-
tura i la llengua occitanes, a través de creacions audiovisuals
impulsat per la Generalitat de Catalunya.



cutors (molts dels quals, després de recuperar l’occità deli-
beradament, previsiblement transmetran, potser no exacta-
ment les varietats territorials tradicionals, però sí la llengua
o a vegades fins i tot una forma de llengua que s’hi acostarà),
és com a mínim exagerat de dir que «En 2050 il demeurera
une centaine de locuteurs natifs» (Bernissan 2012: 493). L’oc-
cità quedarà en una situació d’extrema marginalitat social en
el territori en què ha estat parlat durant segles. Això, ben
mirat, ja és així. El que resulta urgent, en tot cas, és saber
quins mecanismes cal aplicar per fer que aquesta situació
sigui reversible, o almenys perquè no sigui definitiva. Subs-
criurem el que diu Sumien (2013): hi hagi 110.000 parlants o
n’hi hagi tres milions, la situació és «inacceptable». 

Tot i la gravetat dels fets, en el darrer mig segle també s’han
produït petits avenços en la promoció i en el reconeixe-
ment de la llengua, especialment en l’àmbit de l’escola. L’a-
provació plena de patetisme de la Llei Deixonne fa poc més
de seixanta anys va despenalitzar l’ensenyament de les
dites llengües regionals i va suposar sobretot una «répara-
tion nominale» (Lafont 1971a: 218). Algunes disposicions
ministerials com —entre altres— les circulars Savary de
1982 han permès impulsar l’ensenyament d’aquestes varie-
tats. La creació del CAPES (Certificat d’Aptitude au Pro-
fessorat de l’Enseignement de Second Degré) l’any 1991 va
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suposar la professionalització del
professorat de llengua d’oc. I
darrerament s’han succeït alguns
episodis que permeten intuir un
lleuger canvi d’orientació envers
les llengües regionals, com per
exemple que s’hi faci referència en
l’article 75 de la Constitució en
tant que patrimoni republicà, o
com el fet que aquest mateix 2013
l’Assemblea Francesa hagi fet un
petit pas més en el reconeixement
de l’ensenyament de les varietats
minoritzades de l’Hexàgon en l’en-
senyament públic. 

És evident que alguna d’aquestes
novetats de darrera hora difícilment
tindran conseqüències pràctiques
evidents i que no aconseguiran en

cap cas de frenar la substitució lingüística si no van acom-
panyades d’altres mesures molt més importants. Però tam-
bé és cert que la tenacitat és una de les grans virtuts del
moviment occitanista, que gaudeix d’una mala salut de
ferro des de la reserva a la qual ha estat confinat. Malgrat la
dificultat de la situació, la promoció de la llengua i de la cul-
tura occitanes adopta formes molt variades i inclou des de
federacions d’organitzacions occitanistes que gestionen
espais culturals a diferents ciutats (com l’Ostau Biarnés a
Pau, l’Ostal d’Occitània a Tolosa, l’Ostau de Provença a Ais
de Provença o l’Ostau dau País Marselhés a Marsella), a
agrupacions i organismes que es dediquen a la protecció
del patrimoni etnològic i musical (l’Associacion Cordae o el
Conservatòri Occitan de Tolosa), passant per federacions
de professors de l’anomenada Education nationale (com
la Federacion dels Ensenhaires de Lenga e de Cultura d’Òc,
la FELCO). Des de serveis d’ocupació per a occitanopar-
lants (el Servici de l’Emplec) fins a iniciatives formatives
com l’Escòla Occitana d’Estiu, la Universitat Occitana d’Es-
tiu, els cursos per correspondència del Collègi d’Occitània
o fins i tot els estagis dels Centres de Formacion Profes-
sionala Occitans (els CFPO). Des de centres de documen-
tació o de recursos amb suport institucional (l’Espaci
Occitan de Draonier, el CIRDOC de Besiers, el CROM de
Tolosa) fins a chargés de mission que han de promocionar
moderadament la llengua i escoles associatives bilingües
que són un exemple modèlic d’autoorganització (les Calan-
dretas). Mentre van proliferant alguns estanquets (bars o
locals on l’occità és deliberadament un instrument de
comunicació), es consoliden els festivals en què la cultura
i la llengua occitanes no tenen un paper completament folk-
lòric o antropològic (la multitudinària Estivada de Rodés,
l’Hestiv’òc de Pau, l’itinerant Total Festum del Llenguadoc-
Rosselló…). La literatura contemporània, a més, té prestigi
i qualitat (Max Roqueta, Joan Bodon, Bernat Manciet…), i
els grups de música que canten en occità (que han succeït
a la Nòva Cançon de Claudi Martí) són coneguts més enllà

Imatge anunciadora de l’XIen Congrès Internacional de l’Associacion Internacionala d’Estudis
Occitans.

Logo de la Càtedra d’Estudis Occitans.
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de l’occitanisme, amb un ampli repertori d’estils, molts dels
quals adreçats a la gent jove. De fet, malgrat que les inicia-
tives polítiques occitanistes no han acabat de rutllar del tot
(deixant de banda alguna experiència com el Movement
Autonomista Occitan, que als anys setanta va aconseguir
bons resultats a les valls administrativament italianes),
algunes campanyes de difusió de la llengua han aconseguit
èxits importants, com la retolació bilingüe dels carrers de
Tolosa o la presència de l’occità al metro d’aquesta mateixa
ciutat. Entre les nombroses iniciatives de promoció de la
llengua, citem el labèl Òc per l’occitan, que edita un anuari
d’establiments i serveis de tot el domini (que van dels ela-
boradors de vi als despatxos d’advocats) on es tolera o s’u-
sa la llengua amb normalitat.

L’occità, doncs, ha reculat socialment fins al punt que un
habitant d’Occitània pot arribar a desconèixer-ne l’existèn-
cia. Però també és cert que avui les capes més afrancesa-
des o directament franceses de la població n’admeten més
desacomplexadament la promoció, que l’occitanisme s’ali-
menta sovint d’una militància jove formada en centres
urbans desoccitanitzats i que algunes mobilitzacions occi-
tanistes com les manifestacions que s’han dut a terme en
els darrers anys a Besiers, Carcassona i Tolosa han arribat
a atreure desenes de milers de persones. La mateixa ciutat
de Lleida és un exemple de la vitalitat de les activitats rela-
cionades amb la llengua i la cultura occitanes, que tanta
relació tenen amb el nostre país. D’ençà de 2005 la Univer-
sitat de Lleida disposa d’una Càtedra d’Estudis Occitans, i
d’aquest mateix centre en surten enguany els primers gra-
duats en Estudis Catalans i Occitans, una titulació única a

tot l’Estat. En aquesta ciutat, on el 1313 es van atorgar a la
Vall d’Aran una sèrie de privilegis que van permetre la seua
vinculació política definitiva a Catalunya, també ha nas-
cut —de la mà de la Generalitat— la Mòstra de Cinèma
Occitan que cada any visita desenes de poblacions de la
part meridional de l’Hexàgon, hi té seu alguna editorial pri-
vada com Pagès Editors (que disposa de quatre col·lec-
cions en llengua occitana), s’hi convoquen els premis de
curtmetratges Llanterna Digital (amb què la Coordinado-
ra de Serveis Lingüístics de Lleida promou l’ús cinemato-
gràfic del català i de la llengua d’oc) i també el Prèmi del
raconte en occitan (conduït per l’Institut d’Estudis Iler-
dencs). A més, s’hi celebra un Any d’Occitània impulsat
per la Paeria que precedeix l’Onzè Congrés de l’Associació
Internacional d’Estudis Occitans, que l’any vinent atreurà
a la Universitat de Lleida investigadors interessats en la
llengua de Frederic Mistral que arribaran fins i tot d’Amè-
rica, del Japó i qui sap si d’Oceania. Malgrat la difícil situa-
ció de l’occità a l’Estat francès (i, de fet, també en zones
perifèriques com la Vall d’Aran, on recula davant del cas-
tellà),7 la llengua d’oc continua sent el vehicle d’una
importantíssima literatura medieval, però també l’eina
d’expressió d’una de les comunitats lingüístiques encara
quantitativament més importants de la Unió Europea. El
futur de la llengua occitana es decidirà, evidentment, al
seu territori. Però és innegable que, en el context actual,
Catalunya també té l’oportunitat de demostrar que actua
de manera responsable envers la seua principal minoria
territorial, i de posar en evidència que la diversitat lingüís-
tica, en què alguns han vist un problema, és realment una
riquesa que cal preservar. 

1 A Rafanell (2006: 1183) hi podeu trobar una reproducció de la pàgina
d’El Matí en què apareix aquest manifest. Sobre les complexes cir-
cumstàncies que l’envolten, podeu veure Rafanell (2006: 1139-1202).
2 Sobre tot plegat, vegeu Sumien (2006: 139). Sobre els límits del domi-
ni occità, podeu veure també l’excel·lent resum que en fa aquest lin-
güista (Sumien 2006: 127-139), on es repassen, i si cal es modifiquen,
dades anteriors que van des de l’històric treball de Tourtoulon i Brin-
guier (1876) fins a Ronjat (1980, I) o Fontan (1997), posem per cas.
3 Vegeu, per exemple, la base de dades Euromosaic o el web de la Gene-
ralitat de Catalunya (mentre que d’altres fonts com, posem per cas, Eth-
nologue, atribueixen a l’occità dos milions de parlants). De tota manera,
aquests tres milions deriven de l’extrapolació a tot el domini de xifres
d’enquestes anteriors amb característiques diferents a la de Migdia-Piri-
neus de 2010, i qui sap si de categories diferents d’aquests mateixos son-
dejos. En l’enquesta de Llenguadoc-Rosselló de 1991 s’assenyalava —en
resultats bruts— que un 28% de població declarava que era capaç de par-
lar occità, que un 10% l’usava de tant en tant i que un altre 10% l’utilitza-
va sovint o quotidianament, cosa que faria aproximadament un 20% de
parlants més o menys regulars, amb un 16% del total que parlava «bien»
l’occità (Hammel i Gardy 1994: 182). Les enquestes de 1997 a Llenguadoc-
Rosselló i a Aquitània situaven els que usarien la llengua sovint o quoti-
dianament entre un 5% i un 6%, però deien també que hi havia un 19% de
població que sabia parlar occità. La «baisse assez spectaculaire de la
compétence en occitan» entre 1991 i 1997 sembla que potser cal atribuir-

la, entre altres coses, al fet que la primera enquesta no era telefònica, i
que per tant generava respostes menys espontànies (Boyer 2001: 333). 
4 Tot plegat, en funció de qui es dediqui a analitzar les dades, pot con-
duir a les típiques controvèrsies sobre la xifra de parlants d’occità,
darrerament de moda, en què uns compten diferents graus de compe-
tència i d’altres només els que declaren tenir un nivell alt (per exemple,
Lamuela 2012, que situa en un 4% els occitanoparlants basant-se en els
majors de quinze anys de l’enquesta d’Aquitània del 2008 perquè «és
una regió més diversificada»; tot i que, de fet, l’enquesta de Migdia-Piri-
neus de 2010 també dóna un 4% general per als parlants amb un «très
bon niveau à bilingue»). En tot cas, mentre l’enquesta d’Aquitània de
2008 (Région Aquitaine 2009) assenyala un 9% de parlants de nivell alt
i mitjà, la de 2010 de Migdia-Pirineus (Région Midi-Pyrénées 2010) indi-
ca que hi ha un 18% de locutors —el doble— comptant els dos graus de
competència. Això deu voler dir que les enquestes potser apliquen cri-
teris diferents a l’hora de catalogar els parlants de nivell mitjà. Al
mateix temps, podria ser un símptoma que aquesta categoria inclouria
a vegades des de persones amb una competència prou bona (i que, per
tant, no cal oblidar a l’hora de fer números) fins a individus potser difí-
cilment catalogables com a parlants.
5 La primera gran enquesta moderna regional de referència és la de
Llenguadoc-Rosselló de 1991, que comentem a Carrera (2011: 28).
Lamuela (2012: m) no entén que l’utilitzem per fer extrapolacions per-
què té vint anys d’antiguitat (tot i que ell se serveix d’enquestes que en
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tenen quinze per justificar certes coincidències estadístiques). Tanma-
teix, l’enquesta de 1991 no només és un dels sondejos més coneguts,
citats, estudiats i difosos (definit com «la première recherche quantita-
tive correctement menée»; Cichon 2001: 335), sinó que en el treball de
Carrera (2011: 28-31) es comenten també almenys mitja dotzena d’en-
questes més sobre les quals s’adverteix que permeten «ser més opti-
mistes o pessimistes, segons el cas». D’altra banda, les precaucions
amb què encaràvem les dades de l’enquesta de 1991, i en especial la
seqüència preventiva en mode condicional (dèiem concretament: «Si
apliquéssim aquestes dades al conjunt del domini lingüístic, arribaríem
a la conclusió […]») han desaparegut en la cita que Lamuela fa de
Carrera (2011), ja que només reprodueix «que la quantitat de parlants
regulars d’occità podria situar-se al voltant dels tres milions de perso-
nes». També oblida, per cert, la frase que arribava després: «n’hi podria
haver un milió i mig –la meitat– que usarien la llengua sovint o cada
dia» (Carrera 2011: 28). 
6 En tot cas, la xifra indicada per l’enquesta Famille coincidiria, apro-
ximadament, amb els càlculs que fan altres sondejos sobre el nombre
de parlants amb una competència més elevada en occità o amb els que
en fan un ús diari. 

7 Malgrat la visió idealitzada que en alguns sectors de l’occitanisme
es té de la Vall d’Aran, justificada per l’oficialitat, la presència esco-
lar de la llengua i la seua visibilitat pública en alguns àmbits, el cert
és que les dades de la darrera Enquesta d’usos lingüístics de la
població del Principat (Secretaria de Política Lingüística, Idescat
2008: 157) assenyalen que només un 23,4% dels aranesos tenen l’oc-
cità com a llengua habitual, mentre que el castellà arriba al 38%.
Això no impedeix a Lamuela (2012: n) de dir que «La presència a l’es-
cola i l’administració ha aconseguit d’aturar un procés de substitució
lingüística altrament imparable». Igualment, resulta massa còmode i
simplista d’atribuir la «situació problemàtica» de la llengua «a la for-
ta immigració rebuda en condicions de subordinació lingüística».
Aquest és avui, malauradament, un argument encara massa recurrent
a l’hora de buscar una justificació per a la ineficàcia de les polítiques
lingüístiques de promoció de l’aranès. Una observació, encara que
sigui superficial, de la realitat aranesa —i no precisament només dels
usos lingüístics dels que han arribat a la Vall d’Aran en els darrers
temps— permet contradir qualsevol temptació de diagnòstic triom-
falista que proclami haver aturat el procés de substitució lingüística
de l’aranès per l’espanyol.
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ARAN, UA LENGUA, UN PAÍS

Tà compréner er hèt identitari aranés mos calerie remontar
as prumèrs tempsi, en aqueri enes qu’es prumèrs òmes se
plaçauen en Plan de Beret e configurauen es prumèrs ves-
tigis de civilizacion. Mès tot e era grana repercusion des
epòques mès primitives (tot qu’ei un continu) era epòca ena
que s’articularà de manèra particulara era sua personalitat
ei ena edat mieja. Eth bastiment des pòbles, des glèises, ...
estructurèren un paisatge uman deth qu’encara ara en gau-
dim e ne èm deutors ena nòsta manèra de víuer. Es troba-
dors que se hèn presents en tota Occitania, e que tanta
importància aueren ena configuracion dera pàtria literària,
aueren tanben era sua preséncia en Aran damb Amanieu de
Labroquera e Arnaud de Comenges. Parallelament eth
moviment dera “eretgia” catara auec en Aran un important
exponent talament coma ac reflèxen estudiosi diuèrsi e
coma ac testimonien quauqui nòms de cases que s’an con-
servat enquia es nòsti dies (Es de Bonsòm). Tot açò hec
qu’era Val d’Aran non quedèsse aliena ara crotzada qu’eth
Rei de França e eth Papat convoquèren contra Occitania e
qu’era Val d’Aran tanben patisse es efèctes dera grèu perse-
cucion, deth gran masèl, qu’acabèc ena desastrosa e incre-
dibla pèrta dera Batalha de Murèth (1213). Era capacitat
negociadora des aranesi, eth practicisme, pròpi dera nauta
montanha heren qu’es efectes en Aran non siguessen tant
devastadors coma en d’autes poblacions. 

Ara quan hè 800 ans d’aquera desgràcia, dera Batalha que
trinquèc eth estat occitanocatalan, Aran ac rebrembe damb
diuèrsi actes e celebracions. Talament coma celèbre eth
setau centenari der autrejament d’Era Querimònia peth Rei
Jaime II ara Val d’Aran. Era Querimònia siguec eth reconeis-
hement d’uns privilègis, ua relacion de drets e de facultats
des aranesi e de hèt d’ua forma de govèrn pròpi. Es aranesi
èren amos des sòns rius, des bòsqui, dera caça, dera pesca,
... auien drets d’administracion dera propietat qu’an arribat

enquia es nòsti dies, drets de justícia particulars,... auien en
definitiva ua administracion pròpia que les estacaue as
govèrns catalans e aragonesi e les aluenhaue dera futura
administracion francesa. E maugrat era dependéncia e es
reconeishements de fòrça privilègis, semblants a Era Queri-
mònia, per part des monarques era Val d’Aran se governaue
a era madeisha damb un sentiment important de soberania. 

Ac aplicaue subertot enes sues relacions damb es vals
vesies, damb es auti territòris deth Pirinèu, encara que
siguessen estats diferents, e maugrat es acòrds des govèrns
estataus. Aguesti acòrds que s’anomenen de “Lies e patze-
ries” se heren presents pendent mès de 6 segles e ara hè 500
ans en Plan d’Arrem (Val d’Aran) se signèc eth mès impor-
tant d’eri. Aguesti acòrds, redactats en aranés, hègen, sus-
tot, referéncia ath respècte de peisheus, ara non agresion en
cas de guèrres, ara ajuda ,... En realitat aguest ei possible-
ment er encastre en que se manifestaue de forma mès clara
era potencialitat, era propietat politica des abitants dera Val
d’Aran, que gaudie d’ues institucions d’autogovèrn pròpies,
non feudals, e producte de pactes e de democràcia (damb
division territoriau pròpia e institucions pròpies): eth Con-
selh Generau d’Aran, qu’ara s’apròpe as 1000 ans d’istòria.

Tot aguest procés istoric servic entà configurar un ADN de
consciéncia aranesa qu’aurie coma ena rèsta d’Occitania ua
repercusion ena literatura e que maugrat era petitesa d’A-
ran produirie un renaishement literari des dera mitat deth
XIX enquia eth començament deth XX. Joan benosa, Jusèp
Sandaran , Mossen Jusèp Condó, Mossen Rafael Nart, Fran-
ciscu Nart, Ramon Carità, Juan Luis Puig,... conformèren ua
generacion d’autors mès o mens prolifics que mercarien, a
trauèrs dera literatura, era diferéncia identitària dera Val
d’Aran. Eri deisharien eth testimoni que justificarie qu’a
finaus deth segle XX, entrada era democràcia, parallella-

J U S È P  L O Í S  S A N S  S O C A S A U



21

O
C

C
IT

À
N

IA

Libres de téxte en aranès.

ment damb çò que passaue en Catalonha, se conformèsse
era lengua coma centre dera identitat. 

Era epòca democratica 

Er Estatut d’Autonomia deth 79 auec dues referéncies cla-
res entà Aran: que calie protegir era sua lengua (era Estatut
en diguec “parla”) e que calie reinstaurar es institucions
pròpies d’autogovèrn aranés. Era democràcia portèc un
nau renaishement literari, mès non i auie ua referéncia nor-
mativa de coma calie escríuer e maugrat que i auie ua bona
quantitat de persones que s’auien interessat pera escritura
en aranés, calie ordenar era situacion. 

A compdar d’ua peticion des alcaldes aranesi, era Generali-
tat de Catalonha creèc ua Comission entà que proposèsse
ua normativa lingüistica coerenta damb era istòria e damb
era rèsta d’Occitania. Era Comission ère formada per lin-
güistes catalans e occitans e tanben per mèstres e escritors
aranesi. Eth trebalh dera Comission siguec clar, calie adap-
tar ua normativa ortografica que siguesse coerenta damb
era istòria dera lengua d’Occitania, ce que signifique
qu’auie d’ester continuadora dera “koine” trobadoresca; era
naua normativa tanben auie de mantier ua coeréncia damb
eth desvolopament lingüistic dera rèsta d’Occitania, auie de
fondamentar-se ena normativa mès difosa, ena mès accep-
tada e ena mès diasistematica. Atau, donc se trataue d’a-
daptar era normativa d’Alibèrt as peculiaritats dera varietat
aranesa. Era propòsta des lingüistes siguec scientificament
adequada, mès convolsionèc ara societat aranesa, ath
collectiu d’escritors qu’enquia alavetz auien emplegat ua
normativa diferenta e que trapauen qu’ara se les questionau
eth sòn trebalh. Era normativa que s’elaborèc siguec adop-
tada oficiaument per miei dera sua publicacion en DOGC
en començament deth 1983. 

Era existéncia dera normativa ortografica basica permete-
rie qu’era lengua podesse entrar ena escòla damb coerén-
cia. S’inicièc damb ua ora de caracter volentari ara
setmana e damb es ans, damb ua cèrta celeritat (1993) se
convertic ena lengua basica de comunicacion, ena lengua
der aprenentatge dera lectoescritura de totes es escòles
dera Val d’Aran. Es institucions araneses publiquèren
libres de tèxte en aranés, de lectura, de sciencies sociaus,
de sciencies naturaus, d’aprenentatge dera lengua,... Era
escòla se convertic en vertadèr motur de mantenença dera
lengua pròpia d’Aran, siguec eth lòc indiscutible dera sua
transmission. Sense era escòla era lengua, segurament,
aurie desapareishut.

Ath temps que se trebalhaue ena consolidacion dera lengua
pròpia ena escòla, se promogueren tanben accions sociaus
en d’auti encastres: era lengua se promocionèc ena admi-
nistracion, ena dera Generalitat, ena des ajuntaments ara-
nesi, ena deth conselh comarcau e posteriorment ena deth
Conselh Generau,... Se trebalhèc entà assegurar era sua
preséncia enes mieis de comunicacion e s’artenhec a auer
ua posicion en ràdio, en TV e tanben en premsa escrita.
Sigueren ans de consolidar ua politica lingüistica en favor
dera lengua occitana d’Aran.

Un aute moment de fòrça trascendéncia arribèc en 1990
damb era aprovacion dera Lei de Regim Especiau dera Val
d’Aran (Lei d’Aran). Aguesta lei declarèc er aranés, lengua
oficiau ena Val d’Aran. Ère ua grana capitada. Per prumèr
viatge ena sua istòria era lengua occitana recebie era sua
maxima consideracion: oficialitat. Aguesta consideracion
motivèc intervencions posteriors de grana importància
politica. Era Lei d’Aran creèc eth Conselh Generau d’Aran,
administracion pròpia dera Val d’Aran, damb era forma
qu’auie mantengut ath long dera sua istòria, lo que la con-
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vertie ena estructura de govèrn mès antiga der estat espan-
hòl. Ath Conselh Generau d’Aran se li otorguèren, damb eth
temps, competéncies diuèrses, mès era madeisha lei ja li
daue era competéncia plena en tot çò que hège referéncia
ath foment e ensenhament der aranés. Era lei hège oficiau
er occitan e li’n responsabilizaue ath Conselh Generau.

Enes ans següents se consolidèc era administracion deth
Conselh Generau damb era transferéncia de diuèrses com-
peténcies e se milhorèc era potenciacion dera oficialitat
der occitan damb er increment dera sua preséncia enes
diuèrsi encastres sociaus dera Val d’Aran e damb dus eishi
d’accion qu’aurien importantes conseqüéncies: se trebalhèc
en increment dera preséncia der occitan en Catalonha, ena
universitat, damb classes d’aranés entà adults, damb pro-
grames de TV entà tot Catalonha, damb premsa en papèr e
digital, damb preséncia der aranés ena administracion cata-
lana e en Parlament, damb intervencions en aranés,... Se
consolidèc era administracion deth Conselh Generau d’A-
ran e eth sòn papèr referenciau respècte dera proteccion
dera lengua. Laguens dera estructura deth Conselh Gene-
rau d’Aran s’i creèc era Oficina de Foment e Ensenhament
der Aranés, que s’enquedarie de promòir es corsi d’aranés
entà adults, era publicacion de libres, entre es que cau des-
tacar es libres de tèxte, era collaboracion damb era activi-
tat escolar de promocion dera lengua, es relacions damb
Occitania tota, es prèmis literaris, es còmics en aranés,... 

Estatut d’Autonomia de 2006

Tot aguest trebalh mos harie arribar ath moment dera refor-
ma der Estatut d’Autonomia de Catalonha damb ua impor-
tanta preséncia sociau der aranés e era capacitat d’intervier
en nau tèxte. 

Eth nau Estatut d’Autonomia auie ua dedicacion mès
extensa ara lengua occitana e ath Conselh Generau d’Aran.
Auiem guanhat preséncia ena vida sociau catalana. Er Esta-
tut obligaue a hèr ua naua Lei d’Aran entà adaptar-la as cir-
constàncies actuaus, mès, a nivèu lengua, era aportacion
mès importanta la hège er article 6.5 “Era lengua occitana,
denominada aranés en Aran, ei era lengua pròpria d’aguest
territòri e ei oficiau en Catalonha, cossent damb çò qu’es-
tablissen aguest Estatut e es leis de normalizacion lingüis-
tica”. S’auie artenhut ua posicion incleibla, miraculosa,
entara lengua que venguie testimoniada per un territòri de
tot just 10.000 persones. Era lengua occitana coneishuda
pera sua extraordinària literatura e pera sua implacabla
persecocion de 800 ans se hège oficiau en tota Catalonha.
Aguest article passarie eth cribatge pròpi der Estatut: se
votarie favorablement en Parlament de Catalonha, enes
Còrts d’Espanha e en referendum en Catalonha. Artenhiem
ua hita trascendenta en combat e creàuem un exemple
qu’anarie estacat ara personalitat catalana. Occitania auie
un lòc, era lengua auie ua capacitat juridica e aguesta ofi-
cialitat possaue era lengua entà posicions espanhòles e
europees que jamès s’auien creigut possibles. 

Era nòsta lengua occitana, juridicament, se plaçaue ath
cant deth catalan, deth basc, e deth galhèc e açò hège qu’a-
querie automaticament aqueri drets qu’auien aguestes len-
gües: possibilitat d’emplec en Senat en cèrtes
circonstàncies, possibilitat d’emplegar-lo en cèrtes instàn-
cies dera Union Europea, possibilitat de gaudir dera maxi-
ma proteccion que contemple era Carta europèa de
lengües regionaus e minoritàries,... e se produie ua para-
dòxa: es occitans de França o de Itàlia que non pòden
emplegar er occitan entà adreçar-se ar alcalde deth sòn
pòble, poden emplegar er occitan entà adreçar-se a cèrtes
instàncies europees. 

Catalonha artenh tres lengües oficiaus e açò ei absolutament
emblematic. Ara calie desvolopar ce que significaue era ofi-
cialitat dera lengua de que parle er Estatut e entad açò çò
mès convenient ère hèr ua Lei. Eth Govèrn dera Generalitat
creèc en 2007 era Oficina occitan en Catalonha (OC)
qu’auie coma finalitat era aplicacion practica, era experi-
mentacion dera oficialitat, e subertot era plasmacion dera
oficialitat en ua Lei que didesse era sua significacion, eth sòn
encastre d’aplicacion, era sua forma de desvolopament. 

Eth trebalh dera Oficina occitan en Catalonha s’orientèc
envers es besonhs dera comunitat aranesa, mès tanben
dera rèsta dera comunitat occitana internacionau, des
besonhs de Catalonha, des sues estructures ... se trebalhèc
directament damb eth Parlament de Catalonha que finala-
ment eth 22 de seteme de 2010 aprovèc era Lei der occitan,
aranés en Aran. Era Lei recuelh diuèrsi aspèctes d’aplica-
cion en ensenhament, ena universitat, ena societat aranesa
e catalana,... trate qüestions relatives ara autoritat lingüisti-
ca, ar ensenhament der aranés as adults, ara preséncia ena
justicia e en mon economic,.. as relacions damb era rèsta
d’Occitania,... e ara mos trobam en plen procés de desvolo-
pament d’aguesta lei. Auem eth marc, er encastre,... ara
calerà desvolopar-lo e aplicar-lo. Era tematica pera que s’a
començat e qu’en moment d’escríuer aguestes línies ei en
plen procés de creacion ei era dera constitucion dera Aca-
dèmia dera lengua occitana en Catalonha. Segontes era Lei
aguest papèr l’a de desvolopar er Institut d’Estudis Arane-
si, independent des administracions publiques e damb
caracter academic. Sense dubte era estructuracion d’a-
guesta institucion significarà un gran e nau auanç ena con-
solidacion dera lengua occitana. 

E maugrat tot, un baish emplec ....

Ara ben, maugrat toti es esfòrci es resultats deth coneishe-
ment e der emplec dera lengua son decebedors. Eth darrèr
e mès complèt estudi realizat ei der an 2008. Se trate dera
“enquesta d’usi lingüistics” hèta pera Generalitat de Cata-
lonha, entre persones de mès de quinze ans. Aguest estudi
distingís entre era lengua iniciau (ce qu’abans en diguíem
era lengua matèrna), era lengua d’identificacion der indivi-
du e era lengua abituau. Enes tres mesures mos botjam ath
torn de dues mil persones; ei díder que i an dues mil perso-
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nes, majors de quinze ans, qu’an er aranés coma lengua abi-
tuau e apruprètz es madeishi que l’an de lengua iniciau e un
shinhau mès (2200) que l’an coma lengua d’identificacion. 
Se hèm eth desgranatge per edats veiguem qu’es edats
majors son es qu’an un major percentatge de persones que
l’empleguen. De majors de 46 ans ne podem trobar mil dues
centes persones e en cambi entre 15 e 45 ans, era edat de
major produccion, n’i a ueit centes persones. Mos botjam en
espacis testimoniaus. Un aute referent la trapam enes espa-
cis a on aguesta lengüa ei emplegada. Se mos enmarcam en
encastre dera amistat, trobam que sonque ues ueit centes
persones la empleguen e era queiguda ei superior enes rela-
cions damb eth gran comèrç (dues centes persones) o damb
eth mètge (quate centes persones). Er emplec pèrd terren,
mès tanben en pèrd eth coneishement, damb era excepcion
deth coneishement der escrit que guanhe espacis, gràcies
ara accion dera escòla. En mon deth trebalh era lengua qu’o-
cupe practicament tot er espaci ei eth castelhan. Er aranés,
en trebalh, ei limitat a mens d’un cinc per cent.

Per çò que hè as mainatges e a compdar d’un estudi hèt,
peth Conselh Generau d’Aran, en totes escòles dera Val d’A-
ran, peth Conselh Generau d’Aran, enes darrèrs dètz ans,
detectam un increment der emplec deth castelhan enes
famílies e ua disminucion importanta der aranés. 

Er aranés pèrd terren maugrat er important desvolopament
de mieis entà conservar-lo. Es estudis demòstren qu’ar ara-
nés li falte ua qualitat que li permete era sua conservacion:
era demografia ei massa baisha. Dètz mil persones non
pòden crear es estructures de besonh entà mantier era len-
gua viua en toti es encastres as que mos posse era vida
actuaument. Non ei possible generar es mieis de comuni-
cacion, n’es universitats, n’es aplicacion digitaus e informa-
tiques, n’es publicacions, ne ... que son de besonh entà
mantier ua vida plena. En aguestes circonstàncies es indi-
vidus se ven possadi a consomir productes en d’autes len-
gües e a plaser se va produint eth desplaçament dera
lengua pròpia. 

Indicadors des carrérs, en aranès. Campanau dera gléisa de Vielha. Móstra dera personalitat des póbles.
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Tot e qu’er aranés manten un bon grau de militància non
pòt generar totes es instàncies de besonh entà èster present
en toti es encastres, e de mès en mès detectam ua substitu-
cion der aranés per part deth castelhan. Ac cau díder clar,
ei eth castelhan qui desplace ar aranés; era perséncia deth
catalan en Aran se manten en un percentage estable, ten-
dent ara disminucion. 

Pendet es darrèrs 50 ans s’a podut observar en diuèrsi estu-
dis eth procés de disminucion der emplec der aranés e er
increment deth castelhan. S’a començament de sègle XX er
emplec abituau der aranés ère peth dessús deth 90 % ara
què ath torn deth 25 %. Maugrat açò cau detectar coma punt
fòrts er emplec dera lengua formau, era consolidacion dera
lengua escrita, eth major coneishement qualitatiu (non
quantitatiu) qu’es aranesi an dera sua lengua. Er efècte dera
escòla e des diuèrses accions politiques e institucionaus a
reforçat aguest emplec formau e eth coneishement lingüis-
tic. Mos trobam possiblement enes moments dera istòria de
major valoracion dera dignitat dera lengua pròpia e de
major emplec escrit, maugrat que tanben èm enes moments
de menor emplec abituau. 

Eth futur ...

Ara mos cau plantejar quin ei eth futur d’aguesta lengua e
quines complicitats a de mantier damb era rèsta dera len-
gua occitana. Eth futur, damb es dades ena man non mos

ei massa esperançador; ara ben, viuem moments de rei-
vindicacion dera lengua, de dubertura de frontères, de
globalizacion,... e auem d’èster capables de jogar en
aguesti terrens.

Se mantenguem ua lengua petita èm mòrti. Ua lengua peti-
ta ei ua lengua febla en mon des comunicacions e d’inter-
net. Per coeréncia lingüistica e istorica, mos cau enténer
qu’er aranés ei era punta der icebèrg occitan e qu’auem ua
responsabilitat mondiau. Era responsabilitat ei de toti es
occitans e de toti es umans, mès qui ei en milhor posicion,
en aguesti moments entà articular un procés de proteccion
ei Catalonha damb era Val d’Aran. 

Era unitat dera lengua occitana a d‘èster er element coe-
sionador dera proteccion; ua unitat que se manifèste ena
defensa der estandard dera lengua. Ei evident que cau man-
tier es lengues ena forma ena qu’a estat trasmesa, qu’era
lengua eretada ei era manifestacion culturau que cau trans-
méter a generacions futures, e atau calerà trobar er equili-
bri entre era proteccion dera varietat e era defensa der
estandard. Calerà èster capables de posicionar es dues
varietats, tot e que posquen plantejar-se consignes diuèrses
e pòc coerentes ena sociolingüistica internacionau.

Eth papèr destacat dera Val d’Aran e eth sòn lideratge
pòden orientar aguest procés e pòt convertir-se en un ele-
ment d’esperança ena maumetuda lengua occitana.

Er aranès ei present enes supermercats.Monument ara lengua damb eth Conselh Generau ath hons.

Diuérsi indicadors intérns en Espitau Val d’Aran.
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LAS RELACIONS OCCITANOCATALANAS:
unas fitas entre l’edat mejana e lo sègle XIX

La desfaita de Murèth de 1213 e la mòrt de Pèire lo Catolic,
fa 800 ans ongan, foguèron desastrosas e menèron los com-
tes de Barcelona a abandonar lors pretensions secularas
cap als païses occitans, de l’autra part dels Pirenèus. Lo
tractat de Corbeil, signat en 1258, entre Jaume Ièr e lo rei
de França Loís IX (Sant Loís), vencedor dels catars e del
comte de Tolosa, foguèt una renonciacion a totes los dreits
catalans sus las tèrras occitanas mentre que lo rei de Fran-
ça Loís IX, après aver fait valer los sieus dreits coma suc-
cessor de Carlemanh suls comtats catalans (anciana Marca
Hispanica), renonciava a la sobeiranetat sus Barcelona e
Rosselhon, e obligava lo rei Jaume a li daissar Fenolheda e
Pèirapertusés e las sieus pretensions sul comtat de Tolosa
e las autras tèrras occitanas. Atal, Corbièras e Pirenèus
venguèron la frontièra politica entre lo reialme de França e
la monarquia catalano-aragonesa daissant, pr’aquò, la Val
d’Aran (diocèsi de Comenge) e lo Capcir (diocèsi de Nar-
bona, puèi d’Alet a partir de 1317) a la Corona d’Aragon.

Amb Corbeil, los ligams politics principals se rompèron
mas las relacions entre occitans e catalans foguèron pas
brica copadas. Per exemple, las tèrras catalanas serviguè-
ron de refugi als darrièrs catars percaçats per l’Inquisicion.
Tanben, als Jòcs florals, creats a Tolosa en 1323 per la
Sobregaia Companhia dels Sèt Trobadors, los catalans i
participèron nombroses e sul modèl tolosan se celebrèron
a Lhèida los primièrs jòcs florals catalans en 1338. Dins un
autre domeni, la familha de Foish foguèt un actor màger de
las relacions occitano-catalanas a la fin de l’Edat Mejana.
La situacion frontalièra del comtat, lors alianças matrimo-
nialas e lors possessions en Catalonha e sus l’ensemble de
la cadena pirenenca, explican lor volontat de crear un estat
transpirenenc, occitano-catalan, entre França e Aragon.
Mas lor temptativa, menada a partir del mièg del sègle XIII,

fracassèt, fin finala, quand Ferrand II de Catalonha-Aragon,
remaridat en 1506 amb Germana de Foish (neboda del rei
de França), menèt una politica d’expansion contra los terri-
tòris dels Foish: en 1512 ocupèt militarament Navarra, se’n
faguèt declarar rei (1513), confisquèt los territòris catalans
dependents dels comtes de Foish e los uniguèt a la Corona.

Aqueste articlòt poirà pas donar un panorama complèt de
las relacions entre Occitània e Catalonha mas, a partir de
tres aspèctes importants, ne voldriá far una idèa, seriá pas
que petita, dessenhar un contèxt. D’en primièr, se cal inte-
ressar a la lenga, element vertebrador de l’identitat de las
tèrras que ne parlam. Segond, los òmes que, en movement,
permetián d’unir tèrras d’òc e catalanas e que amb lo tresen
punt que se’n parlarà, l’economia, fasián existir, pendent
sègles, un espaci qu’ignorava las frontièras politicas impau-
sadas per las grandas monarquias.

La question de la lenga

La lenga es un element fondamental dins las relacions qu’en-
tretenguèron los catalans e los occitans tot al long de l’istò-
ria. A partir de l’epòca modèrna, al moment que podiam
pensar que, amb la naissença d’estats monarquics potents,
los Pirenèus trencarián complètament los ligams entre las
populacions, avèm qualques testimoniatges que van dins lo
sens d’una comunitat lingüistica occitano-catalana.

Quand, en 1579, lo vice-rei de Catalonha, escriu, parlant dels
soldats de Perpinhan: “de soldades cathalanes no se pueden
hacer ningún género de fundamento ni yo me fío dellos,
porque ay tanta mezcla de franceses y gascones que hablan
la lengua de la misma manera que los naturales” vesèm la
vertadièra proximitat lingüistica e umana qu’unissiá occi-

P A T R I C I  P O J A D A
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tans e catalans. D’escrivans espanhòls dels sègles XVII e
XVIII fan, tanben, resson d’aquel fenomèn coma Francisco
de Zepeda que, en 1643, escriu: “La lengua catalana es muy
parecida, o es la misma poco menos, que la lemosina en
Francia que se usa en Lenguadoc o Narbona”. Un sègle mai
tard, en 1752, Pedro Murillo Velarde notava dins la sieu Geo-
grafía histórica que “los catalanes hablan la lengua limo-
sina, que media entre la francesa y la castellana” e en 1791
Pascual Ramon Gutiérrez de la Hacera percisava dins la sieu
Descripción general de la Europa y particular de sus Esta-
dos y Cortes que los catalans “usan comúnmente la lengua
lemosina, bien que según la variación que padece, puede
llamarse dialecto de la misma”.

D’aquela comunitat ne son tanben testimònis los viatjaires
angleses. Richard Twiss, en 1772, diu que lo catalan es “un
estranh dialècte semblant al lemosin” mentre qu’Henry
Swinburne dins sos Viatges per Espanha (1775) escriu al
subjècte dels valencians e dels catalans: “Lor lenga es pas
compresa pels espanhòls; es un dialècte de l’ancian lemo-
sin, una mena de gascon” quand John Talbot Dillon, se tro-
bant a l’Òrta de Valéncia en 1778 explica que “la lenga
d’aqueste país es un dialècte del provençal”. Lo quite
Arthur Young, passant pel Maresme en 1787, notava que en
Lengadòc e en Catalonha se parlava una meteissa lenga, es
a dire la lenga de tot lo sud del reialme de França.

Los viatjaires provenents de l’estat francés son plan mai
discrets per çò qu’es de la realitat lingüistica e nos cal espe-
rar la segonda mitat del sègle XIX per trobar qualques nota-
cions sul tèma de la lenga. Se pòt citar Charles Davillier,
que, al País valencian dins las annadas 1860, escriu que lo
valencian es eissit de l’anciana lenga lemosina, mentre que
pel lemosin Antòni de Lator, el tanben a Valéncia en 1877,
es encara la lenga lemosina que parla lo pòble valencian a
la fin del sègle XIX; pel canés Màrius Bernard, al País valen-
cian cap a 1880, es un “collateral corromput del nòstre pro-
vençal, fraire aspre de la nòstra lenga d’òc” - tant val dire
una forma d’occitan - que la gent del país parlan.

O vesèm, totes aquestes testimoniatges indican una meteissa
causa: los valencians e catalans, coma los lengadocians, gas-
cons, lemosins o provençals parlavan formas lingüisticas
vesinas, tanplan semblantas. E es pas per bèl azard, coma o
explica Talbot Dillon: totas aquelas tèrras foguèron las dels
Trobadors, val a dire que son las eretièras d’una unitat cultu-
rala coneguda dempuèi l’edat mejana. En Catalonha, lo sen-
timent de l’unitat lingüistica èra encara plan viu al sègle
XVIII. Lo cas del canonge Antoni de Bastero i Lledó (v.1675-
1737) que, en tot recórrer las tèrras occitanas, ne tornèt
donadas (traduccions dins diferents parlars occitans) que
van dins lo sens d’aquesta unitat, n’es una mòstra e la pròva.1

Coma se sap ben, los escrivans catalans del sègle XIX n’avián
tanben consciéncia d’aquela unitat. Lo famós Bonaventura
Carles Aribau escriguèt plan, en 1833, dins le sieu poèma La
pàtria: “En llemosí sonà el meu primer vagit“. En 1874, a

Pere II d’Aragó, dit “El católic”, mort a la batalla de Muret l’any 1213.

Bonaventua Carles Aribau. Conscient de la proximitat entre català
i occità va escriure “En llemosí sonà el meu primer vagit”.
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Valéncia, Constantí Llombart publiquèt Le Rat-Penat: Calen-
dari llemosí corresponent al present any de 1875. Lo mot
“lemosin” ven lo tèrme generic e literari emplegat per parlar
de la lenga utilizada de Salses a Guardamar e a las Islas Bale-
aras, çò que fa que, d’un biais, valencians e catalans des-
brembavan pas ni l’origina geografica, ni istorica, de lor lenga.
E qué dire dels prepauses de l’aranés Josep Sandaran que
donèt una conferéncia a Barcelona, lo 23 d’octobre de 1913,
titolada La Vall d’Aran i els catalans? I proclamava que l’a-
ranés èra pas quicòm mai qu’una forma de catalan coma totas
las autras varietats de la lenga occitana! Es una autra maniè-
ra d’afirmar l’unitat lingüistica de las nòstras tèrras!

Lo movement dels òmes

La proximitat, tanplan l’unitat lingüistica entre tèrras occi-
tanas e catalanas, favorizèt, benlèu, en mai de las evidentas
rasons economicas, la plan fòrta emigracion dels occitans
cap als païses catalans als sègles XVI e XVII. Primièr, nom-
broses èran los pirenencs que practicavan las migracions
sasonièras cap a la Peninsula iberica: culhidas, vendémias,
mas tanben, activitat “comerciala”. Mas çò mai important
èran las migracions definitivas que fan qu’una granda parti-
da de las nautas tèrras occitanas (Pirenèus, pre-pirenèus,
Auvèrnha, Lemosin...) de l’edat modèrna se “voidèron” dins
las tèrras catalanas. Per exemple, segon lo capitani general
de la frontièra rosselhonesa, en 1542, serián unes 7 000 o
8 000 occitans que se trobarián e trabalharián en Rossel-
hon. Se trobam pastors, obrièrs, bracièrs, doncas trabalhai-
res manuals, de còps un pauc marginals, d’autres son mai
integrats dins la societat, coma, al sègle XVII lo mercadièr
occitan Pere Fises, installat a Lhèida puèi a Barcelona, que
se fa anoblir e ven senhor del castèl de Terrassa. Del meteis
biais, lo ròtle tengut per unes d’aquestes migrants dins la
societat catalana indica una integracion lingüistica pro aisi-
da. Atal, Pèire Terradas, originari dera Andòrta en Comen-
ge fasiá, al sègle XVI, lo nunci del baile de Mataró.

En sens contrari, de l’Edat Mejana al sègle XVIII, son cen-
tenats d’estudiants catalans que passèron los Pirenèus per
anar estudiar a l’Universitat de Tolosa. A partir de la
Renaissença, lo fenomèn venguèt mai fòrt e se contunhèt
puèi malgrat las guèrras entre las monarquias francesa e
ispanica. La desfaita catalana de 1714 tornèt activar lo
corrent ja que fòrça catalans refusèron l’Universitat borbo-
na de Cervera: de 1724 a 1763, mai de 700 catalans se ven-
guèron diplomar a Tolosa. Se los catalans e catalonofòns
son pas los sols iberics que venon estudiar a Tolosa son, de
bon tròç luènh, los mai nombroses ja que, als sègles XVII e
XVIII, representavan mai de 90 % del total iberic. Al sègle
XVIII, los menorquins jos dominacion anglesa, se’n anèron
tanben estudiar a Avinhon.

La cançon populara catalana, que n’existís mantuna version,
Els estudiants de Tolosa (« A la vila de Tolosa / n’hi ha tres
estudiants, / que en segueixen els estudis / per a ser-ne
capellans ») que canta los malastres de tres joves catalans

qu’estúdian a Tolosa per se far capelans, fa benlèu referén-
cia a aquel fenomèn de migracion estudiantina cap a la capi-
tala lengadociana. Quitament, ne mòstra las dificultats
(« Ai, tu, vila de Tolosa, / de mi te’n recordaràs: / persones,
cases i places, / han d’anar a foc i sang! »). Encara que l’o-
rigina de la cançon siá discutida remembra aqueles estu-
diants catalans condemnats a Tolosa cap a 1513.2

Los rescontres entre occitans e catalans s’escasián tanben
pendent los pelegrinatges de proximitat o de mai longa dis-
tància. Montserrat demorèt longtemps la destinacion per
excelléncia dels romieus occitans. Lo sieu apogèu occitan
se situa, çò sembla, entre los sègles XVI e XVIII. Gents de
totas condicions i anavan d’un pauc pertot mas, se sap, en
particular, que la devocion a la Moreneta èra plan fòrta en
Nauta Auvèrnha, Bigòrra, Comenge, País tolosan. Per
exemple, en 1582, 153 romieus de Sant Flor (Auvèrnha) i
van mentre que la pèsta s’espandís dins lor parçan. dins las
parròquias, existissán nombrosas confrariás dedicadas a la
Verge de Montserrat e, quitament, dins la vilòta comengesa
de Casèras, una “Casa de Montserrat” foguèt creada en
1606 pels monges de l’abadiá coma basa per reculhir almòi-
nas. Lo darrièr sindic de la “Casa de Montserrat” se n’anèt
en setembre de 1792, coma consequéncia de la Revolucion

Santuari de Nostra Senyora de Montgarri (Val d’Aran). Punt de tro-
bada de peregrins de banda i banda dels Pirineus des del Segle XII.
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francesa e de la guèrra contra Espanha e la “Casa” foguèt
venduda coma ben nacional. Mas s’aquò’s ben una rompe-
dura, Montserrat aculhís encara un pelegrinatge bigordan
en 1868; serà lo darrièr. Se pòt ajustar qu’al moment de la
Revolucion francesa, Montserrat serviguèt de refugi per
l’arquevesque d’Aush e los avesques de Tarba, Rius, Lavaur.
En Catalonha, s’i refugièron tanben fòrça prèires.

A despart de Montserrat, nombroses son los santuaris
marials dins los Pirenèus que recebon romieus de cada part
de la montanha, escasenças de se rescontrar, e, de còps, de
téner una fièira ont s’escambiavan los productes de l’econo-
mia pastorala. Se pòdon mençonar los pelegrinatges a Nòsta
Senhora de Montgarri (Val d’Aran) ont se recampan, dem-
puèi lo sègle XII, romieus d’Aran, de Palhars, de Coserans e
Castilhonés, per las fèstas pastoralas del 2 de julhet e per
l’Assompcion, Meritxell (Andòrra), Nòsta Dòna de la Pietat
(Sèish, Coserans), Nòstra Dòna de Savart (Tarascon, comtat
de Foish), e tantes autres que mòstran l’intensitat de las rela-
cions umanas e economicas entre occitans e catalans.

Relacions economicas

Las relacions economicas se limitavan pas al comèrci mas
aquesta activitat formava un sector important. A travèrs los
Pirenèus s’escambiavan productes divèrses que permetè-
ron la mesa en plaça de rets comercialas espandidas ont los

mercadièrs migrants, subretot d’Auvèrnha e Lemosin, de
còps de Dalfinat, jogavan un ròtle destacat. Investigacions
pro recentas mòstran, per exemple, qu’una granda part de
lo provesiment de la Catalonha interiora del sègle XVII (la
region de Lhèida, en particular) dependiá de Tolosa ont s’a-
navan provesir tot un fum de mercadièrs migrants que
tenián botigas dins las principalas localitats catalanas pla-
çadas suls aisses Pirenèus-Mediterranèa e Lhèida-Barcelo-
na. Dins aquela “organizacion”, Cervera (amb las sieus
botigas tengudas pels occitans) ocupava un lòc central, un
nos, a la joncion de las diferentas rotas mençonadas.

Dins lo sens sud-nòrd, los productes del comèrci se basa-
van sustot sus la triologia sal (necessària pel bestiar o la
conservacion dels aliments), òli e lana. Per contra, dins
l’autre sens, cap al sud, los productes èran plan mai nom-
broses e divèrses: productes textils de totas menas - segu-
rament la part mai importanta dels escambis comercials -,
productes de cuèr, objèctes de merçariá (ribans, fils, agul-
has, etc.), quincalhariá e aisinas divèrsas (cotèls, clavèls,
palas, esquilas, cròcs, recipients, etc.). A totes los passat-
ges, trobam bestiar sus pè qu’alimentava en carn las boca-
riás de las vilas bèlas e, pels animals cal far una plaça
especiala al comèrci de las mulas que formava una ret
comerciala fondamentala - una mena de sistèma - entre
Auvèrnha e Peninsula iberica. Caldriá tanben mençonar lo
peis (congre, merluça, sardas saladas).

Actual església de Nostra Senyora de Vic de Sòs. Documentada l’any 1081, sota la denominació de Sant Martí de Sòs. Vic de Sòs va ser una
de les comunitats occitanes que van signar el Tractat del Plan d’Arrem.
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L’importància de las relacions economicas (comèrci, transu-
mància), mas tanben de totas las relacions de proximitat,
menèt los pirenencs a signar de tractats per tal d’evitar las
consequéncias negativas de las politicas de las monarquias
sus aquelas relacions. Atal, s’explican los tractats coneguts
amb lo nom de “ligas e patzerias”, que los mai ancians que
coneissèm datan del sègle XIV. A partir del sègle XVI son en
concurréncia ferotja amb la naissença de dos grands estats
de la vocacion centralisatritz. Aquela expression de “ligas e
patzerias” sintetiza plan los dos aspèctes que cabon dins los
tractats, es a dire l’aligança (ligas) e la patz (patzerias). Las
nòstras tèrras foguèron concernidas per la granda patzeria
del Plan d’Arrem (lòc entre Comenge e Val d’Aran), signada
lo 22 d’abril de 1513, que ne commemorèrem ongan los 500
ans. Aquí, s’i acampèron los representants de 23 vals e païses
occitans, catalans e aragoneses (vals de Benasc, Gistaín e
Bèlsa); los catòrze articles del tractat, integralament redigits
en occitan, son acòrdis de pastura, de comèrci e d’ajorna-
ment de guèrra, permetent a las populacions compresas dins
lo territòri definit de continuar lors activitats en temps de
patz coma en temps de guèrra. A costat d’aquela granda pat-
zeria, d’autras unissián sonque doas vals o comunitats coma
Èrce (Coserans) e Tavascan, Vicdessòs (país de Foish) e la
Vall Ferrera, Ordino (Andòrra) e Siguer (país de Foish), Ordi-
no e Miglòs (país de Foish)... La cartografia de totes aqueles
tractats indicariá una vasta zòna “neutra” de cada costat dels
Pirenèus occitans e catalans. I caldriá ajustar, mai pontuala-
ment, l’existéncia de privilègis signats, a tal o tal autre
moment, entre comunitats occitanas e catalanas. Atal, lo
Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà mençona per
1543: “fonc fet comers entre lo comptat de Cerdanya y Cap-
sir de una part ab lo comptat de Foix y terra de Donosà, per
ser guerra entre los reys d’Espanya y Fransa” o per 1554:
“se féu comers ab los del comptat de Foix y Donosà”.3

L’epòca modèrna, temps dels estats-monarquics, de las guè-
rras e de la definicion de las frontièras-linhas, particulara-
ment lo començament del sègle XVIII amb la guèrra de
Succession d’Espanha, menèt a la decadéncia de las ligas e
patzerias. Lor suspension, mai d’un còp, foguèt una arma
entre las mans dels estats de tal biais qu’aquelas conven-
cions, tant importantas per las populacions, venguèron,
cada còp mai jos la pression dels estats, unas causòtas loca-
las, toleradas quand metián pas en causa los interèsses dels
reialmes e lors frontièras. Atal, los tractats se voidèron de
lor significacion politica qu’èran las clausas d’ajornament
de guèrras per se redusir a las soletas convencions pasto-
ralas. Es evident que tot aquel procèssus de constitucion
d’una frontièra rectilinèa e dirèctament controlada per las
monarquias esquincèron los ligams entre occitans e cata-
lans, coma, en mai, la construccion de rotas destinadas a
religar e restacar las vals pirenencas als centres urbans e
politics: tot aquò desvirèt las populacions occitanas de lor
vesin catalan que tot unissiá.

Tot al long de l’istòria, occitans e catalans mantenguèron, a
nivèls diferents, relacions estreitas malgrat la ruptura politi-

ca aviada al sègle XIII amb Murèth e Corbeil. Cal esperar, fin
finala, pro tard per que las relacions se desfascan coma con-
sequéncia dels centralismes e dels nacionalismes dels estats
que s’apoderèron de las tèrras occitanas e catalanas. Aquò
menèt a l’interiorizacion de la linha-frontièra e de l’existén-
cia de capitalas d’estat. Mas tot es pas desbrembat, per
astre. Sens remontar al Felibritge, amb las relacions de Fre-
deric Mistral e Víctor Balaguer, per exemple, dempuèi unes
35 ans lo Centre d’Afrairament Occitano-Catalan (CAOC) fa
un gròs trabalh e cal saludar la memòria del que ne foguèt la
cavilha mèstra incansabla fins a la sieu mòrt en novembre
de 2011, Enric Garriga Trullols. Demest las accions que pro-
moguèt, cal destacar las Pujadas al Pòrt de Salau que se fan,
dempuèi 25 ans, la primièra dimenjada d’agost. E l’annada
occitana de Lhèida es la pròva que res no ha acabat e que,
benlèu, tot està per fer i tot és possible!

1 Veire l’article d’A. Rafanell e A. Rossich, « La langue occitane dans la
Catalogne du XVIIIe siècle », Lengas. Revue de sociolinguistique, n°
48, 2000, p. 45-65.
2 N. Sales, Els segles de la decadència (segles XVI-XVIII), Barcelona,
Edicons 62, 1989, p. 38.
3 Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà, editat per Salvador Galce-
ran Vigué, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1977, pp. 40-41.

La devoció a la Mare de Déu de Montserrat és ben present a força
territoris occitans, especialment a partir dels segles XVI i XVII.
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L’ESTANDARDITZACIÓ DE
LA LLENGUA OCCITANA

És cosa sabuda en sociolingüística: qualsevol llengua, en
una societat modernitzada, necessita una varietat estàn-
dard per complir totes les funcions de comunicació. En el
cas de l’occità, existeix un procés de codificació almenys
des del 1935, i d’estandardització des dels anys setanta. Ha
patit molts entrebancs, en part a causa d’un retrocés molt
ràpid de l’occità enfront de les llengües dominants (fran-
cès, italià i espanyol), però també a causa de la mancança
de força del moviment occitanista. Tanmateix, un estàn-
dard és encara avui una eina indefugible per poder difondre
eficaçment l’ús de la llengua occitana en la societat.

1. El marc general

L’occità o llengua d’oc (o bé provençal en sentit ampli) for-
ma, amb el català, un conjunt lingüístic cohesionat en el si
de les llengües romàniques que s’ha anomenat occitanoro-
mànic (Bèc 1970 71: I.2 3, I.395, I.400, I.467 468, I.513 514,
II.472 473) o occitanocatalà. Les semblances entre occità i
català són tan fortes que seria molt fàcil, teòricament, de
veure-hi una única llengua de Montluçon a Guardamar i de
concebre una mateixa norma amb un estàndard comú per
a les dues varietats. Tot i això, per raons històriques que
remunten al segle XIII, occità i català tenen funcionaments
separats i estandarditzacions distintes.

L’occità també té afinitats importants amb l’aragonès i el
peitaví santongès (o aguiainès, idioma resultant de l’afran-
cesament de zones occitanes als segles XII i XIII).

La fragmentació de l’occità en dialectes i subdialectes
sovint és presentada de manera exagerada. En realitat, els
dialectes són molt semblants i mútuament comprensibles
amb prou facilitat. Ho atesten els testimoniatges de perso-

nes de les classes populars que, fins al segle XX, comunica-
ven entre diferents dialectes en els intercanvis comercials,
agrícoles (Ronjat 1930 41: §1) o militars (com ara en la
mobilització de la Primera Guerra Mundial; Mèrle 1977:
pàssim). Dit això, en occità se solen distingir sis dialectes
(Bèc 1995 [1963]):

El gascó al sud oest, que inclou les varietats locals ano-
menades aranès a la Vall d’Aran.
El llemosí al nord oest.
L’alvernès al centre nord.
El vivaroalpí al nord est, inexactament anomenat alpí.
El provençal al sud est, que inclou un subdialecte parti-
cular, el niçard, parlat a l’entorn de Niça.
El llenguadocià al centre i al centre sud.

La fragmentació dialectal occitana, tot i que és lleugera, és
una mica més accentuada que la del català. En efecte, els
dialectes occitans resulten d’antigues diferenciacions
regionals des del llatí popular. El català primitiu funciona-
va com un mer dialecte occità quan només s’estenia al vol-
tant del Pirineu oriental. Va ser entre els segles XIII i XV
que el català va esdevenir lentament una llengua distinta,
arran de l’expansió balear i valenciana cap al sud i de la
forta unitat política de la Corona d’Aragó. L’occità, llavors
separat del català, no ha conegut mai un estat medieval
unificat —malgrat alguns intents— i això explica, encara
avui, algunes dificultats simbòliques en l’estandardització.

Occitània, el país de la llengua d’oc, es divideix avui entre
quatre estats que són França, Espanya, Itàlia i Mónegue (en
bon català, s’hauria de dir potser Mónec o Mònec, com apa-
reix en la documentació medieval, o bé Mónegue com en
occità, i no pas el nom italofrancès Mònaco*). L’occità hi

D O M E R G U E  S U M I E N
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2. Norma mistralenca i primer embrió d’estàndard

Abans de l’actual procés d’estandardització de l’occità, i
fins i tot abans que Fabra codifiqués el català, hi va haver
un primer assaig de codificació occitana amb la norma
mistralenca, creada el 1853 per Josèp Romanilha, difosa
a la fi del segle XIX pel cèlebre escriptor Frederic Mistral
i l’associació literària del Felibritge. Mistral i el Felibrit-
ge també van difondre un primer embrió d’occità estàn-
dard, o més aviat una koiné literària, basant-se en el
dialecte provençal. 

La norma mistralenca ha estat aplicada en el riquíssim dic-
cionari de Frederic Mistral (Lo Tresaur dau Felibritge /
<Lou Tresor dóu Felibrige>, 1879 1886), ha vehiculat una
literatura de gran valor i ha contribuït a la dignificació de
l’occità. Però aquesta norma és afrancesada en el sistema
de notació dels sons, accepta massa mots afrancesats i exa-
gera en l’escrit les diferències dialectals poc perceptibles
en l’oralitat. 

3. Norma clàssica i estandardització real

3.1. Alibèrt i la norma clàssica a partir del 1935

Tot al llarg del segle XIX, alguns estudiosos havien assajat
de restaurar el sistema d’escriptura clàssic i medieval, ano-
menat grafia clàssica, adaptant-lo a la llengua moderna,
com ara el provençal Simon Juda Onorat. Després de l’ex-
pansió del Felibritge i de la norma mistralenca, van aparèi-
xer nous intents de restitució de la grafia clàssica, des del
1876 i sobretot vers el 1900, amb el llemosí Josèp Ros, el
carcinol Antonin Perbòsc, el llenguadocià Prospèr Estiu i el
niçard Joan Batista Calvino.

L’aparició de la norma catalana de Pompeu Fabra i de l’IEC,
durant la segona dècada del segle XX, va animar els parti-
daris de la grafia clàssica occitana. L’impuls decisiu el va
donar el llenguadocià Loís Alibèrt quan va redactar el 1935
la seva importantíssima Gramatica occitana segon los par-
lars lengadocians. Alibèrt hi tractava només el dialecte
llenguadocià, però ja hi suggeria clarament adaptacions als
altres dialectes. Va ser el primer treball en grafia clàssica
que oferia una visió sistemàtica d’importants problemes,
que anaven des de la necessitat d’evitar formes excessiva-
ment afrancesades fins a la fixació dels mots cultes. Des del
1935, doncs, es pot parlar exactament de norma clàssica (i
no només de grafia clàssica). La norma mistralenca i la
koiné provençal van transmetre molts recursos expressius
a la norma clàssica.

El 1945 es va fundar l’Institut d’Estudis Occitans (IEO), que
va promoure i gestionar la norma clàssica. En el seu si, dos
grans lingüistes van precisar la feina des dels anys cin-
quanta: el provençal Robèrt Lafont (1951, 1971, 1972) i el
gascó Pèire Bèc (1959, 1972). Alibèrt va morir el 1959, però
va deixar el manuscrit d’un Dictionnaire occitan français,

pateix tres llengües dominants: francès, espanyol i italià.
Així, el conflicte lingüístic a Occitània té quatre configura-
cions diferents:

Una petita comarca d’Occitània, Aran o la Vall d’Aran, al
Pirineu, depèn de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat
espanyol. L’occità hi és llengua oficial des del 1990 (al
costat del català i l’espanyol). Aquesta oficialitat s’ha
reforçat després gràcies a diferents lleis que han rebut
l’aprovació del poder autonòmic català. Una part impor-
tant de la població aranesa parla, escriu o almenys entén
l’occità, però l’espanyol hi roman la llengua dominant. I
el català hi exerceix una influència forta.

La major part del territori d’oc, l’Occitània Gran (Occità-
nia Granda), es troba en un gran terç meridional de l’es-
tat francès. Aquí el conflicte es produeix amb el francès,
única llengua oficial, que es beneficia d’una política lin-
güística agressiva i d’una tradició molt antiga de centra-
lització política i cultural al voltant de París. L’estat
francès va organitzar a les escoles, entre els anys 1880 i
1940, una repressió feroç de les llengües subordinades,
anomenades patuesos, i això va accelerar dramàticament
el retrocés de l’occità.

La ciutat estat de Mónegue té dues llengües tradicionals:
l’occità s’hi parla des dels orígens i, a partir dels segles
XII o XIII, el nord italià (lígur) s’hi va afegir en alguns
barris. Avui el francès hi és l’única llengua oficial, amb un
ús molt majoritari, ja que l’estat monegasc se sotmet sen-
se resistència al cànon cultural francès.

Una part del país, les Valls Occitanes (Valadas Occita-
nas), als Alps, pertany a l’estat italià. L’occità hi gaudeix
de l’estatut de llengua protegida —no oficial— gràcies a
la llei 482 del 1999, però l’italià hi és clarament domi-
nant i hi ocupa la major part de les comunicacions
actuals. El nord italià (piemontès) hi exerceix una
influència important.

La disminució del nombre de parlants de l’occità ha estat
radical al llarg dels segles XX i XXI. Si l’occità era la llengua
usual de la majoria de la població durant la primera dècada
del segle XX, va esdevenir minoritari a les ciutats durant els
anys vint i trenta i, finalment, al conjunt de la societat rural
i urbana durant els anys quaranta i cinquanta. Avui, sobre
una població total de catorze o quinze milions d’habitants
que té Occitània, els especialistes estimen el nombre d’oc-
citanoparlants entre tres milions i una mica més de 110.000.

Aquesta proporció tan feble és un argument addicional per
justificar l’estandardització, que ja té altres raons que la
legitimen, com ara l’extensió de les funcions de comunica-
ció i la facilitat d’intercanvi. En efecte, quan una gran majo-
ria desconeix la llengua pròpia del país, només la pot
arribar a recuperar mitjançant un occità estàndard, ben
definit i àmpliament disponible per a tothom.
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que l’IEO va editar pòstumament el 1966. Aquest llibre afe-
geix moltes informacions útils sobre la norma, però té
defectes d’edició. 

Arran de la puixança d’un cert occitanisme militant, els
anys seixanta i setanta van ser l’època d’un èxit creixent de
la norma clàssica en tots els dialectes i d’un retrocés
important de la norma mistralenca, que s’ha limitat des d’a-
leshores al provençal i al niçard, en coexistència amb la
norma clàssica. 

3.2. Bèc i l’estandardització assumida a partir del 1972

Una fita fonamental va ser l’any 1972, quan Pèire Bèc va
teoritzar més clarament que mai els límits de l’occità estàn-
dard, anomenat més exactament “occità referencial” (Bèc
1972). Aquest treball teòric, que va rebre el suport de
Robèrt Lafont, se situa en una relació de continuïtat amb la
norma clàssica d’Alibèrt.

Segons Bèc, l’occità estàndard ha de basar-se prioritària-
ment en el dialecte llenguadocià, que ocupa una posició
central i intermèdia, però no superior, amb relació als altres
dialectes. Amb tot, els altres dialectes mereixen ser culti-
vats i respectats, mitjançant varietats que s’apropin al
màxim possible a l’estàndard general de base llenguadocia-
na. El mateix Bèc ha cultivat el gascó literari i Lafont ha fet
el mateix amb el provençal literari. 

En els fets, les pràctiques occitanistes han consolidat, la
segona meitat del segle XX, koinés regionals en els dialec-
tes gascó, llemosí, llenguadocià i provençal. Els dialectes
alvernès, vivaroalpí i niçard, dissortadament, no tenen
encara cap koiné ben definida.

3.3. Crisi i antinormisme

Tanmateix, al final dels anys setanta i durant els anys
vuitanta, l’occitanisme va patir una profunda crisi perquè
no va reeixir a fer fructificar els èxits del període ante-
rior. El 1975, l’IEO va abandonar el paper d’organisme
rector de la grafia clàssica i el 1981 va patir una escissió
dramàtica entre populistes (de fet, contraris a la norma)
i universitaris. 

La tendència hostil a la norma va perdre molta energia en
intents de reforma radical de la mateixa norma, o fins i tot
en un rebuig conscient de tot tipus de norma. Fins i tot va
promocionar l’ús a ultrança de varietats subdialectals o
ultralocals com si, sense més, fossin aptes per a una inten-
sa comunicació supradialectal. He anomenat aquests fenò-
mens antinormisme i ultralocalisme. 

A més, alguns sectors van crear normes radicalment dife-
rents, però minoritàries, a començament dels anys setanta:
la norma bonaudiana en alvernès i la norma de l’Escòla
dau Pò a les Valls Occitanes de l’Estat italià. 

Arran de la crisi, van sorgir fenòmens de secessionisme lin-
güístic —ço és, de contestació de la unitat de l’occità— que
encara avui afecten alguns grups minoritaris provençals,
alvernesos i gascons. Molt sovint vehiculen discursos ultra-
localistes i eventualment antinormistes, ataquen l’occità
estàndard i pretenen imposar l’ús únic de normes no clàs-
siques com la mistralenca o la bonaudiana. Tanmateix, no
tots els mistralencs són secessionistes.

3.4. L’excepció aranesa

Al marge de la crisi dels anys vuitanta, la Vall d’Aran va viu-
re un procés de recuperació de l’occità gràcies a la transició
democràtica de l’Estat espanyol. El 1982 una comissió de lin-
güistes va fixar les Nòrmes ortogràfiques [sic] der aranés,
que apliquen les convencions de la norma clàssica tot i que,
potser pel context de l’època, admeten algunes solucions
particularistes (auer, parlaua; vò, auriò; nòrmes ortografi-
ques) en lloc de solucions més unitàries (aver, parlava; vòu,
auriòu; nòrmas ortograficas). El dinamisme aranès pateix
una manca de connexions sòlides amb la resta del moviment
occitanista. A la Vall d’Aran no s’hi ha promogut el coneixe-
ment de l’occità estàndard general, ni tan sols d’un embrió
d’occità estàndard gascó, sinó únicament d’un occità gascó
estrictament local i aranès. Per sort, els vincles entre l’Aran
i les altres terres occitanes s’han reforçat els últims anys. Els
recents llibres pedagògics d’Aitor Carrera proposen un ara-
nès autèntic que té més solucions comunes amb el conjunt
de la llengua (Gramatica Aranesa, veg. Carrera 2007; L’Oc-
cità: Gramàtica i Diccionari Bàsics, veg. Carrera 2011). 

3.5. Norma i antinomisme, dels anys noranta fins avui

Des dels anys noranta l’occitanisme s’ha renovat i dinamitzat,
però no ha sabut aturar el retrocés de la llengua. I encara
pateix divisions a propòsit de la codificació i estandardització:

La tendència més maximalista exigeix la restauració ínte-
gra de la norma clàssica i la continuació del treball d’es-
tandardització.
Una tendència pròxima de la precedent accepta el procés
de codificació, però veu innecessària la generalització
d’una varietat estàndard. 
Una tendència ambigua proposa reformes radicals i pro-
fundes de la norma o de l’estàndard, i les aplica directa-
ment. Aquest reformisme radical és en realitat una forma
d’antinormisme.
La tendència més minimalista rebutja qualsevol intent
d’aplicar una norma o un estàndard, i utilitza el fal·laç
pretext de la llibertat individual. Difon un occità fràgil i
cada vegada més contaminat per les interferències de la
llengua dominant.

3.6. L’organisme de codificació

Com hem vist, l’Institut d’Estudis Occitans (IEO) va aban-
donar la seva tasca de codificació el 1975. 



33

O
C

C
IT

À
N

IA

Frederic Mistral, autor de Lou tresor dóu Felibrige.
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El 1996, gràcies al retorn de tendències maximalistes, es va
crear un nou organisme de codificació: el Conselh de la
Lenga Occitana (CLO). Agrupava lingüistes de diferents
sensibilitats, escriptors i ensenyants. Va funcionar regular-
ment fins al 2002, i el 2007 va editar un document de sínte-
si que resol les qüestions normatives més debatudes fins
llavors: preconitza una gran fidelitat a l’obra inicial d’Ali-
bèrt, però hi afegeix algunes precisions i correccions pun-
tuals que no desestabilitzen el sistema (Preconizacions del
Conselh de la Lenga Occitana, veg. Sumien 2007).

Diverses tensions i pressions d’origen exterior, motivades
per l’antinormisme, van aturar el funcionament regular del
CLO a partir del 2002. 

Aproximadament d’ençà del 2008 han aparegut nous orga-
nismes amb la intenció més o menys explícita de reempla-
çar el CLO. Esmentem: 1r) el Grop de Lingüistica
Occitana (GLO), que assessorava la Generalitat de Cata-
lunya; 2n) l’Institut d’Estudis Aranesi (IEA), que des del
2010 està reconegut legalment per la Generalitat de Cata-
lunya (tot i que la seva fundació és molt anterior); 3r) el
Congrès Permanent de la Lenga Occitana (CPLO, abans
APORLÒC); 4t) l’Acadèmia Occitana Consistòri del Gai
Saber (AOCGS); 5è) la Comission Internacionala per la
Normalizacion Linguística de l’Occitan Alpin (CINLOA);
i 6è) el Conseu de l’Escrich Mistralenc (<Consèu de l’Es-
cri Mistralen>, CEM)...

En aquest clima de gran incertesa, els usuaris més cons-
cients i exigents avui prefereixen aplicar el conjunt de
documents normatius d’Alibèrt i del CLO, que ocupen un
indubtable lloc de privilegi. L’organisme de codificació que
s’imposarà en el futur serà probablement el que sabrà
garantir una sòlida continuïtat amb el bloc Alibèrt CLO.

3.7. Com és avui l’occità estàndard?

Basant-me en Alibèrt, el CLO, Pèire Bèc, Robèrt Lafont i
altres grans lingüistes, he proposat un full de ruta complet
per a l’occità estàndard. Hi afegeixo el concepte interna-
cional de llengua pluricèntrica (Kloss 1978, Clyne 1992),
en què l’estàndard accepta lleugeres variacions regionals
(La Standardisation pluricentrique de l’occitan, veg.
Sumien 2006).

Així, tenint en compte la dinàmica cultural occitana, l’occi-
tà estàndard hauria de tenir les següents modalitats:

1. Un tipus per defecte, l’occità estàndard general o senzi-
llament occità general, basat en el dialecte intermedi llen-
guadocià, que s’ha de fer servir quan no sigui necessari
utilitzar una modalitat més regional.

2. Un conjunt de sis modalitats regionals o dialectals: gas-
có, llemosí, alvernès, vivaroalpí, provençal i niçard (aquest
últim s’aparta del provençal general per raons historicocul-

turals). Han de tendir clarament a la convergència i a posar
en comú els recursos expressius. Es diferencien sobretot
per alguns trets emblemàtics de la fonètica i morfologia
(forma dels mots). En canvi, el lèxic (el cabal de paraules i
expressions disponibles) i la sintaxi (l’ordre dels elements
de la frase) són extremament similars. Aquestes modalitats
regionals de l’occità estàndard es podrien comparar, en una
certa mesura, amb el català estàndard, que accepta alguns
matisos territorials de tipus fonètic i morfològic.

Hi hem d’afegir que hi ha algunes modalitats subdialectals
que pròpiament no serien estàndards, que responen a dinà-
miques locals indefugibles i que s’han de cultivar en estreta
solidaritat amb l’estàndard, privilegiant els recursos
comuns. Pensem sobretot en el gascó aranès, en el gascó
bearnès i en el vivaroalpí de les Valls Occitanes (dit cisalpí
o alpí oriental). Es poden comparar amb el català alguerès,
que l’IEC ha codificat sense que es pugui dir que s’ha fixat
una varietat estàndard. 

A continuació, presento dues frases típiques en occità
estàndard pluricèntric. La frase a té divergències mínimes
en l’escrit. La frase b, en canvi, deixa veure alguns trets
dialectals que, normalment, no es concentren tant en un
text habitual. 

Català 
a. La força de la voluntat és la millor solució per guanyar.
b. Jo el veig encara, el bell castell, fort i orgullós, amb
murs gruixuts que el protegien de les terribles ofensives
llançades des de fora.

1. Occità estàndard general
a. La fòrça de la volontat es la melhora solucion per ganhar.
b. Ieu lo vesi encara, lo bèl castèl, fòrt e fièr, amb de murs
espesses que lo protegissián de las terriblas ofensivas lan-
çadas de defòra.

2. Occità estàndard gascó
a. La fòrça de la volontat qu’ei [/es] la melhora solucion
tà ganhar.
b. Jo que’u vesi [Jo lo vesi] encara, lo bèth castèth, hòrt e
fièr, dab murs espés que’u protegissián [/protegivan] de
las terriblas ofensivas lançadas de dehòra.

Tenint en compte la convergència necessària entre les
varietats referencials de cada territori, l’estàndard gascó
podria acceptar formes o solucions que, tot i que potser
no serien majoritàries en aquest dialecte, reapareixerien o
continuarien en altres dialectes occitans, i que fins farien
de pont cap a les solucions generals o majoritàries a la
resta del domini: es (per ei), lo (per que’u), protegissián
(per protegivan)... Aquests criteris serien aplicables a
altres dialectes.

3. Occità estàndard provençal
a. La fòrça de la volontat es la melhora solucion per ganhar.
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b. Ieu lo vesi [/vese] encara, lo bèu castèu, fòrt e fièr, amb
de murs espés que lo protegissián dei terribleis ofensivas
lançadas de defòra.

4. Occità estàndard niçard
a. La fòrça de la volontat es la melhora solucion per ganhar.
b. Ieu lo veï encara, lo bèu castèu, fòrt e fièr, emb de murs
espés que lo protegissian dei terribli ofensivas lançadi
de defòra.

5. Occità estàndard vivaroalpí
a. La fòrça de la volontat es la melhora solucion per ganhar.
b. Ieu lo veo encara, lo bèl chastèl, fòrt e fièr, amb de murs
espés que lo protegissián de las terriblas ofensivas lan-
çaas de defòra.

6. Occità estàndard alvernès
a. La fòrça de la volontat es la melhora solucion per ganhar.
b. Ieu lo vese encara, lo bèl chastèl, fòrt e fièr, amb de
murs espés que lo protegissián de las terriblas ofensivas
lançadas de defòra.

7. Occità estàndard llemosí
a. La fòrça de la volontat es la melhora solucion per ganhar.
b. Ieu lo vese encara, lo bèu chastèu, fòrt e fièr, emb daus
murs espés que lo protegissián de las terriblas ofensivas
lançadas de defòra.

Heus aquí varietats subregionals que es poden cultivar en
relació amb l’estàndard:

Occità gascó aranès
a. Era fòrça dera volontat (qu’)ei era melhor solucion tà
guanhar.

b. Jo (que) lo [/que le / qu’au] veigui enca-
ra, eth bèth castèth, fòrt e orgulhós, damb
murs dobles que lo [/que le / qu’au] prote-
gian de(ra)s terriblas ofensivas lançadas
de dehòra. [en grafia menys unitària: ...des
terribles ofensives lançades de dehòra.]

Occità gascó bearnès
a. La fòrça de la volontat qu’ei la m(i)elhor
[/m(i)élher] solucion tà ganhar.
b. Jo que’u vedi enqüèra, lo bèth castèth, hòrt
e fièr, dab murs espés qui’u protegivan de
las terriblas ofensivas lançadas de dehòra.

Pel seu interès documental, presento
exemples de la norma mistralenca, que
alguns sectors utilitzen encara, perquè ha
jugat un paper històric en l’emergència de
l’estàndard.

Norma mistralenca: occità provençal
a. <La forço de la voulounta es la meiouro
soulucioun pèr gagna.>

b. <Iéu lou vese encaro, lou bèu castèu, fort e fièr, emé de
mur espés que lou proutegissien di terrìblis óufensivo
lançado de deforo.>

Norma mistralenca: occità niçard
a. <La fouòrça de la voulountà es la milhoura soulucioun
per ganhà.>
b. <Iéu lou vehi encara, lou bèu castèu, fouòrt e fièr, emé
de mur espés que lou proutejavon dai terribli oufensiva
lançadi de defouòra.>

4. Reptes per al futur pròxim

Per al futur pròxim, s’han de complir urgentment els objec-
tius següents:

Cal trobar una estratègia més eficaç i exigent pel que fa a
la recuperació social de l’occità i la conquesta de noves
funcions de comunicació. L’occitanisme ha de continuar
els seus esforços actuals amb més ambició, més conei-
xement de la sociolingüística i menys amateurisme.

Per conquerir aquestes funcions noves, l’occità estàn-
dard ha d’estar cada cop més a l’abast del conjunt de la
població d’Occitània, tant de la majoria que no parla l’oc-
cità, com de la minoria occitanoparlant.

Per fer disponible aquest occità estàndard i pluricèntric,
és urgent posar en circulació diccionaris normatius i gra-
màtiques normatives, elaborats amb cura, tots compati-
bles entre si, que no divergeixin i que esdevinguin
referències en l’ensenyament, l’administració, el comerç
o la creació literària i musical...

Portada de les normes ortogràfiques de l’occità alpí, publicades a Coni/Cuneo l’any
2008. | Portada del text provisional de les normes ortogràfiques de l’aranès, publica-
des a Barcelona l’any 1982.
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«CONTRA SUBÈRNA»
Laus de la literatura occitana

S’enganan pas de gaire los que, quand tomba qu’an l’esca-
sença de se referir a la literatura occitana, mancan pas de
ne remarcar lo caractèr secrèt, son invisibilitat, en defòra
del domèni academician o lo malhum associatiu. Mas es
una evidéncia de las bèlas, per los que son assabentats,
qu’aquela literatura se pòrta fòrça plan e qu’an pas encara
sonat los classes per ela. Rica d’una tradicion que compta
un milierat d’annadas e d’una longa tièra de classics e de
caps d’òbra —dempuèi lo Boècis e la Cançon de Santa Fe,
fins al darrièr roman de Robèrt Lafont—, la literatura occi-
tana s’es pas jamai arrestada dins son vam, e mai se tot
sovent es estada remandada a la talvera e obligada de nadar
«contra subèrna». 

Es verai qu’aquela tradicion se pòt pas plegar als modèls de
las literaturas instituïdas, coma la francesa, e qu’es obliga-
da d’enregar de novèls camins bartassièrs, que ne fan la
riquesa. E de sas especificitats, n’es pas la mendra que, tot
çò qu’entrepren, es doblat del plaser de dire, de far clantir
la lenga e ne far virar los mots dins la boca.

Serà pas aisit, donc, de far lo torn dins qualques paginas
d’una tradicion talament ufanosa, d’una fòrça que truca,
qu’a pas jamai agut cap de plaça dins l’escòla francesa mas
que, ni per totas las constrenchas que l’escanan, contunha
de se batre e de se renovar —coma n’es la pròva lo CIR-
DÒC, a Besièrs, ont son recampats de milierats d’obratges
e de testimònis d’aquela vasta produccion.

Al temps del trobar

Lo que voldrà cabussar dins aquela tradicion, donc, es obli-
gat, per dire de n’encapar tot l’espandi e la prigondor, de
remontar fins a l’Edat Mejana quand, tot lo long dels sègles
XII e XIII, espeliguèt la Fin’Amors dels trobadors. 

Una lirica que coneguèt un succès dels bèls, de son temps,
e que passèt del Lemosin a las corts italianas del Piemont,
en tot seguir Gasconha, Lengadòc e Provènça, alara que
sautava las Pirenèas per s’aventurar dins los comtats cata-
lans. E que, mai tard, grelhèt en cò dels «troveiros», dels
«trouvères» e dels «minnesanger». 

Va sens dire qu’un fenomèn cultural coma aquel, pres dins
tot son ample, amb un corpus d’unes 2500 tèxtes en òc
qu’un quarantenat de cançonièrs an gardat, e que dins un
cas sus dètz ne pòrtan la notacion musicala, es d’una esto-
nanta diversitat e complexitat.

D’en primièr, cal dire qu’aquel fenomèn foguèt pas tan sola-
ment poetic, mas musical, e que la lenga d’Òc s’i fasiá por-
taira d’una sensibilitat amorosa tota nòva, que ne sabèm
pas al just la sorga, e d’un ensems de valors eticas qu’èran

J A U M E  F I G U E R A S  I  T R U L L

Dos amants amb un falcó.
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lo rebat de la societat feodala: Prètz, Mesura, Jovent, Lar-
gueza, Paratge... Una sensibilitat qu’arribava al mai naut
cimèl de la suggestion ambe l’amor de luènh d’un Jaufré
Rudèl, que sens renonciar a l’amor carnala ne remandava
las limitas al delà del plaser, o las cançons d’un Bernart de
Ventadorn, un Pèire Vidal o las trobairitz que, lo còr ena-
igat d’amor, cantavan lo jòi e sos malurs dins una poesia
d’una fonsa beutat, mas d’una embelinanta simplicitat: lo
«trobar lèu».

Atal, es per l’amor, totjorn adultèr e tengut en secrèt, e un
long servici amorós menimosament reglat, que l’òm e la
dòmna se van adralhar dins un amelhorament personal
qu’es l’ocasion de tota vertut.

Mas cal pas doblidar que aquela societat se virèt, tanben,
quand ne tombava, cap a un erotisme calhòl e sanitós, des-
cabestrat, que grelhava dels vèrses afogats d’unes grands
senhors que, coma Guilhèm d’Aquitània o Raimbaut d’Au-
renga, engimbrèron una subtila morala profana que tresvi-
rèt las consciéncias.

E encara devèm mençonar, a despart de la Fin’Amors, l’a-
carnassida violéncia verbala del sirventés, de còps rufa e
brutala, en cò de Marcabrú, Bertran de Born, Guilhem de
Berguedan o Pèire Cardenal, ont l’escarni social, la denón-
cia morala e la galejada règnan. E mai l’agradiva e ninòia
scenografia de danças e pastorèlas, que balhan sa vida als
rudes capitèls romans e a las miniaturas del temps.

Conscients de çò que son art e son engenh s’ameritan, que
per d’unes coma Arnaut Danièl, «il miglior fabro» al dire de
Dante, es d’una esbrilhaudanta perfeccion, los trobadors
entreprenguèron tot parièr una menimosa reflexion literà-
ria e gramaticala, que foguèt mesa al punt dins lo Donatz
proensals d’Uc Faidit e las Razós de trobar de Raimon
Vidal de Besalú, e mai tard, en 1323, dins las Leys d’Amor
del Consistòri tolosenc.

Seriá domatge, pasmens, d’embarrar tot aquel bolegadís dins
lo sol domèni del lirisme poetic, e n’estremar de genres
narratius coma lo roman. Aquí per pròva lo Jaufré, una tre-
pidanta cavaucada de qualques milierats de vèrses que se
trufa a son biais del modèl cavalieresc, o Flamenca, ont los
personatges son a jogar una subtila partida de seduccion e
ont l’autor pren de libertats inedichas, que mèsclan çò sacrat
a çò profan, o las nòvas, pichòts caps-d’òbra que Boccacio
ne tirèt son mèl e que mòstran als amoroses cossí far per se
trufar del gilós, coma dins las Nòvas del Papagai.

Per çò qu’es lo tèxt epic, n’avèm qualques centenats de vèr-
ses de la Cançon d’Antiòcha, que son accion se debana en
Tèrra Santa; la Cançon de la Crosada contra los Albigeses,
que seriá estat lo verai poèma nacional de la resisténcia
occitana, e mai se l’autor de sa primièra partida, Guilhem
de Tudèla, el, ten pels crosats, alara que l’Anonim que ne
prenguèt en man la seguida es un passionat patriòta rai-

mondin; l’Istòria de la guèrra civila en Navarra, a la fin
del sègle XIII, de Guilhem Anelièr, e dos testimònis tar-
dièrs del cicle carolingian: lo Ronsasvals e lo Roland en
Saragossa, copiats al sègle XIV, mas que poirián remandar
a un Roland occitan del s. XI que seriá a la sorga de la
Chanson francesa. 

Per dessús lo bruch de las armas, pasmens, la literatura
occitana se fa tanben lo rebat de las batèstas de l’esperit,
dins de tèxtes coma la revirada catara de l’Evangèli de
Joan, los catequismes valdeses, lo roman de Barlaam e
Josaphat e la literatura polemisanta aprestada dins lo
mitan francescan, en Bas Lengadòc, que n’entendèm lo res-
son dins la Vida de Santa Doucelina, e benlèu dins l’enci-
clopedic Breviari d’Amor de Matfré Ermengaud. Sèm pas
luènh, aquí, de l’aventura lulliana o d’Arnaut de Vilanòva.

Son tanben de remarcar, mai que mai per sa valor docu-
mentala, d’obratges istoriografics coma lo Petit Talamús,
una mirgalhada cronica montpelhierenca, o de tèxtes que
pòrtan sus de matèrias scientificas, coma lo Tractat d’Al-
bucassis, o pedagogics, coma lo manual de matematicas
Compendion de l’Abaco, estampat a Niça en 1492.

Al caireforc de l’Euròpa barròca

Cal dire que quand la literatura occitana dintra dins l’epò-
ca modèrna, al sègle XVI, es somesa a un prigond malaise
cultural, motivat per l’ignorància tant val dire que totala de
çò que foguèt sa tradicion medievala —alevat d’en Provèn-
ça, ont Joan de Nòstradama publiquèt en 1575 sas Vies des
plus célèbres et anciens poètes provençaux— e l’oblit a
pauc près generalizat de las grafias ancianas e la nòrma
classica, çò que va provocar un rambalh dels gròsses dins
la practica d’escrivans e editors, e los primièrs cases d’i-
bridacion. A aquel doble copament cal ajustar l’aflaqui-
ment de la consciéncia lingüistica en cò dels occitans, qu’a
comptar d’ara seràn pas que gascons, provençals, lemosins
o lengadocians —e mai encara fièrament «mondins», a
Tolosa, o marselheses.

Aital, es tot lo long del sègle XVI qu’òm veirà se consolidar
aquela ideologia lingüistica que, de tot parlar autre que lo
del Rei ne’n farà un «patés», e que l’Ordonança de Villers-
Cotterêts, dictada per Francés Ir en 1539, qu’establís son
«langage maternel françois» coma la sola lenga a emplegar
dins la Justícia, farà pas qu’afortir, pr’amor qu’èra estada
entamenada plan abans. Es ara que, de la lenga d’oïl apre-
sa, un nombre important d’escrivans occitans ne farà sa
lenga de creacion, coma Gui de Faur de Pibrac, Salusti deu
Bartàs, Blai de Monluc o Michèu de Montaigne.

Demòra pas mens que, aperaquí 1530, al quite moment ont
aquela mecanica s’es amodada e sembla de s’impausar,
d’unes van ensajar de tornar sa dignitat a la lenga mespre-
sada, mai que mai dins lo mitan tolosan pròche dels Jòcs
Florals, d’ont l’occitan èra estat fòrabandit. E es a comptar
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d’ara, entre 1550 e 1650, en gròs, qu’òm veirà espelir una
novèla literatura en òc, d’una vitalitat estonanta, que va
empruntar lo ric argumentari d’«aparament e illustracion»
que Du Bellay aviá ja mes al servici del francés, qualques
annadas abans. 

D’aquela passa, a la mitat del sègle, ne cal rapelar las
Cançons del Carrateiron, a’s Ais, que fan la critica de tot
çò que vira pas redond a la vila, per la Fèsta Dieu, e d’u-
nes obratges collectius estampats a Tolosa que Rabelais
n’es a la sorga, ambe sa vèrbia descabestrada, e que con-
trafan lo lengatge de juristas e manteneires, coma las
Ordonanças e Costumas del Libre Blanc de Tolosa o las
Nomparelhas receptas…

Mas se fins ara avèm pas vist que de badinadas retoricas
que los notables de la vila se plasián a engimbrar, a l’oca-
sion del mes de mai e lo Gai Saber, per Pèir de Garròs e sas
Poesias gasconas, estampadas a Tolosa en 1567, es ja qui-
còm d’autre… Magistrat uganaud plaçat al mai naut de la
cort navarresa, sortit de Laitora, en Lomanha, Garròs va
denonciar energicament dins sas Eglògas los degalhs de
las guèrras —las d’Itàlia, las dichas de Religion— e son
rebaladís de misèrias, mas tanben l’Eròs cortesan. Dins
aquel monde, sos personatges —de païsans desvariats, de
barrutlaires, d’amoroses calucs— son preses dins lo revo-
lum de l’istòria, l’Arcàdia gascona es estrifada per la vio-
léncia e l’eglòga se vira en anti-eglòga. Mas Pèir de Garròs,
en tot contrafar Vergèli dins una lenga posada a las bocas
del pòble, se plaça al servici d’un ideal evangelic. E mai cri-
da sos contemporanèus a s’engatjar dins la bastison d’una
literatura nacionala gascona, e lor prepausa una novèla
grafia fonetica. 

De son temps, mas ara embarrat dins l’escur d’una cròta a
Molins, entravat pels fèrres, lo provençal Loís Belaud de la
Belaudièra compausa, entre 1572 e 1574, mai de 150 sonets,
per ensajar de fugir lo desespèr e la languison. Unes sonets
que, jol títol d’Òbras en rimas, son lo verai jornal poetic
d’un presonièr, e que se d’una man miman la Plèiade fran-
cesa, de l’autra se viran cap a d’unes autors italians a la
mòda. Avèm aquí un escrivan de tria qu’es obligat de s’a-
gençar un monde de sovenirs ont l’amarum e la sensualitat
s’entremèsclan. Un cap d’òbra poetic que serà estampat a
Marselha, en 1595, ambe d’autres obratges posteriors,
coma Lei Passatemps e Lo Don-don infernau.

E mai es a Marselha, tanben, que lo notari e archivista ligai-
re Robèrt Ruffi, pastat d’umanisme e patriotisme proven-
çal, publicarà sas Contradiccions d’Amor e son Elògi de la
vida rustica, a costat d’autres autors coma Pèire Pau o
Miquèu Tronc.

Entre temps, a Montalban, en Lengadòc, ont los uganauds
tenon còp davant las armadas reialas, trapam Augièr Gal-
hard, un pintorèsc escrivan que jòga son personatge de
poèta-rodièr al prèp dels grands, totjorn a quistar de sòus o

de mangisca per sos vèrses, mas qu’exibís una cultura
pedantesca sens pr’aquò renonciar a sa lenga mairala —la
lenga de Rabastens— nimai a sas originas. 

Sus la virada del sègle, tot aquò contunha de bolegar, e ape-
raquí 1600 van grelhar de novèls projèctes literaris renais-
sentistas, d’una vitalitat flambejanta, al mai sovent jol signe
de Caramentrant. Una produccion que d’unes voldrián can-
tonada al burlesc, mas que trigarà pas gaire a se definir en
rompedura ambe lo «Grand Siècle» francés e son classicis-
me empeirat.

Aital, se los escrivans occitans del temps pòdon pas que
prene per modèls d’autors franceses coma Marot, Ronsard
o Desportes, trantalharàn pas gaire a passar dins l’emulatio
e s’apropriar de registres novèls, per l’emplec d’una lenga
populara tota gaujosa, espessa de vida, fàcia a l’afectacion
minharda d’un francés farlabicat. Fa que, a comptar d’aquel
moment, tot çò d’enebit que i a dins la vida, es a la lenga
d’òc d’o dire.

Es çò que faguèt, ambe una rara abiletat, lo tolosenc Pèire
Godolin, que d’aquela confrontacion ne tirèt de bèlas reüs-
sidas —òm a parlat a son prepaus d’alquimia verbala—,
alara que se plaçava al caireforc de totas las tendéncias que
trevavan son temps: del manierisme al barròc, de las beu-
tats somiadas o la fèsta carnavalesca, que descadena los
rires, a la meditacion sus la «descarada Mòrt», totjorn jol
signe del clar-e-brun e sos jòcs dramatics d’ombra e de lutz.
Çò que lo faguèt tan popular al prèp dels poderoses —
Adrian de Monluc l’aparèt e foguèt pensionat pels Capitols
a la fin de sa vida—, coma per carrièras, e li permetèt de
recampar en 1648, dins Lo Ramelet Mondin, los divèrses
recuèlhs estampats dempuèi 1617.

Mas fòrça es de reconéisser que Godolin foguèt lo sol a
conéisser un tal succès, per delà los sègles, que ne trapa-
riam lo resson en cò de Molière, alara que d’autres que,

Les poesies del trobador. Guillem de Berguedà. Edició Riquer.
Obros et Rimos. Louis Bellaud de la Bellaudière.
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coma el, s’atalèron a aquel prètzfach tombèron dins l’oblit.
Es lo cas de Guilhem Ader, qu’en 1611 publiquèt Lo Genti-
lòme Gascon, un arderós poèma epic, tot prestit d’estram-
bòrd e de fòga, que posa sa legitimitat dins la figura reiala
d’Enric IV, «lo noste Enric», o lo comengés Bertran Larada,
que entre 1604 e 1607 faguèt estampar de centenats de
supèrbes sonets gascons, luènh de tota preciosetat, coma
dins La Margalida gascoa.

A’n aquel quite moment, dins lo vam de la fèsta populara,
l’occitan monta sus l’empont dels teatres que se quilhan un
pauc per tot, en Occitània. D’aquela produccion scenica,
tota risolièra, qu’es l’òbra de letrats vilatgeses, ne’n demò-
ran las comedias de Glaudi Bruèis e de Gaspard Zerbin, a’s
Ais, e las farcejadas del Teatre de las Caritats, a Besièrs,
qu’èran jogadas per l’Ascension, e mai l’òbra insolenta, per
pas dire libertina, d’Isaac Despuèch «Sage», a Montpelhièr,
que torna dire los espets de Caramentrant dins una lenga
escalabrosa. O lo teatre dich «de fautuèlh» de Francés de
Corteta, que de son parlar d’Agen ne fa un «bèl lengatge»,
escrich per èstre legit, puslèu que jogat.

Ja per ne finir, cal dir qu’aquela passa de creativitat belu-
guejanta que se debanèt entre 1550 e 1650, es a sa darrièra
resplendor ambe Joan Guiraud d’Astròs, lo curat bossut de
Sent Clar, pas luènh de Laitora, que dins Lo Trimfe de la
Lengua Gascoa (1642) va cantar, atendresit, «las besonhas
e los jorns» de sos parroquians; ambe L’embarràs de la
fièira de Bèlcaire (1657), de Jean Michel, que torna dire
dins un long rebaladís d’octosillabs lo bolegadís d’aquela
fièira que se ten a las ribas del Ròse, e los delicats nadalets
compausats per Nicolau Sabòli, en Avinhon. 

Ja al Sègle dels Lums, que lo francés coneis en país d’Oc
una vòga de las bèlas, la literatura occitana tomba dins lo

provincialisme e lo nombre d’autors e d’obratges se deme-
sís, mas contunha de nos embelinar jos la pluma burlesca
de Joan-Baptista Fabre, qu’ambe son Istòria de Joan-l’an
pres (doas versions: 1746 e 1764) nos daissa un pichòt cap
d’òbra del roman picaresc e mai filosofic, o de Joan de
Cabanas, qu’entreprenguèt, el tot solet, de nos contar en
provençal, en vèrs coma en pròsa, de centenats d’istòrias
galòias, pas brica innocentas, de tota origina. O lo musi-
cian Cassanèa de Mondonvila, l’autor de l’operà Daphnis e
Alcimadura, que foguèt jogada en 1743 a Fontainebleau
davant Loís XIV. E mai, a las aubetas de la Revolucion, lo
marqués de Sada, embastilhat, s’ensagèt a l’occitan, dins sa
correspondéncia… 

Jol signe de Mistral

Se sap que lo Felibritge se constituïguèt en associacion en
1854, e mai se lo «blanc» Josèp Romanilha i somiava dem-
puèi qualques annadas, enrodat pr’aquò d’un escachet de
joves escrivans d’Avinhon e d’Arles, que Frederic Mistral
e Teodòr Aubanèl ne son los mai afogats. Una associacion
que sa tòca èra de fargar una lenga literària, luènh de tota
connotacion patesejaira, e mai d’aténher lo mai de legei-
res, coma ensagèron de far amb un bèl succès pel mejan
de l’Armanac Provençau. E, per aquò far, anèron cercar
dins lo francés escrich, largament conegut de son temps
gràcias a l’escòla, aquelas solucions graficas que n’avián
de besonh.

Mas aquí se cal rapelar que, tant en Provènça coma en Len-
gadòc, ne’n fasiá de temps qu’òm s’interessava a la lenga
del país, mai que mai dempuèi que qualques romanistas,
coma Raynouard o Rochaguda, amodèron la vòga dels tro-
badors, e d’unes istorians e lexicografs, coma Honnorat, se
clinèron suls sègles passats e sa lenga.

Mistral, l’any 1863. Provençals i catalans a Montserrat, el 8 de maig de 1868.
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Mai encara: a Marselha, l’emplec del provençal dins de
gasetas e jornals populars s’èra esperlongat dins l’activitat
literària dels trobaires, poètas obrièrs, totjorn prèstes a se
batre, e de Victòr Gelú, que dins sas Cançons s’èra fach lo
pòrta-paraula de la cacibralha marselhesa, e que ambe son
roman Novè Granet denoncièt la manca d’umanitat del
capitalisme. Unas Cançons qu’òm cantava a las barricadas,
en 1848 e en 1871, lo fusilh a la man. Alara que Xavièr Nava-
rròt, en Bearn, parava l’aurelha als rambalhs de son temps,
mas ara dins la tradicion del cançonièr politic a la Béran-
ger. E mai en Agen grelharà l’òbra de Jasmin, que dempuèi
Mas papilhòtas (1835) cercarà de portar solaç als paures e
mestrejarà totes los ressòrts de l’emocion populara. 

Lo Felibritge, pasmens, aguèt pas de mal a s’impausar, mai
que mai dempuèi la brava capitada de Mirèio a París, en
1859. E en 1876 aquel rodelet de joves aparaires de la lenga
d’òc venguèt institucion, en tot se balhar d’estatuts e s’es-
pandir per Occitània tota, qu’a comptar d’aquel moment
serà copada en mantinenças: Provènça, Lengadòc, Gas-
conha, Lemosin —e mai Catalonha, Valéncia e Malhòrca.

Mas aquela reivindicacion seriá estada bufèca, dins un
encastre coma lo francés, s’èra pas estat Mistral, qu’ambe
Mirèio, Calendau, Nèrto e Lou pouèmo dóu Rose anèt plan
al delà de la «província» e ganhèt per l’occitan lo drech de
venir lenga literària, sustot quand, al cimèl de sa glòria,
obtenguèt lo Prèmi Nobèl en 1904.

D’aquel long camin, Mirèio (1859), que conta las amors
entrepachadas d’una filha aisada e d’un panieraire, n’es lo
primièr tèrme, mas aquela òbra, que canta un mond geor-
gic, patriarcal, es tanben lo rebat d’una intimitat personala
que lo malcorava, e mena la «chata» a la mòrt, tanlèu espe-
lit lo desir. Un desir que trevèt totjorn l’òbra mistralenca,

coma dins La Coumunioun di Sant, ont es a imaginar una
filha talament polida que lo quite Bon Dieu e sos sants ne
tombaràn amoroses. Alara qu’a Calendau (1867) sona la
rampelada per la liberacion eroïca del país, çò que li val-
guèt d’èstre acusat de separatisme a París. Dins Nèrto
(1884), a son torn, que manlèva a las nòvas medievalas l’oc-
tosillab narratiu, òm trapa tornarmai la «filha que fugís»,
ara del temps de la papautat en Avinhon. Ambe Lou pouè-
mo dóu Rose (1897), fin finala, lo simbolisme fons del flu-
me qu’enrebala tot, vidas e mai ideals, balha a Mistral
l’escasença de sublimar la desfacha del Felibritge, qu’a pas
reüssit a arrestar l’anequeliment de la lenga.

En cò de Mistral, totun, cal pas doblidar l’obrièr afogat qu’è-
ra a butar la ròda del Felibritge dins totas sas endevenças,
de còps que i a pro embolhosas, tant coma lo prosator de
las Memòri e raconte (1906) o lo lexicograf caput que tra-
balhèt vint ans a Lou Tresor dóu Felibrige (1886) e qu’a-
massèt de milierats de documents etnografics per son
Museon Arlatenc.

A costat de Mistral, se plaça son amic Teodòr Aubanèl, lo
requist poèta de La miugrana entredubèrta (1861) e Lei
fillhas d’Avinhon (1885), e lo dramaturg de Lo pan dau
pecat o Lo pastre, un artista blos pres entre la sensualitat
de son anma pagana e la morala crestiana que lo trebolèt
totjorn. D’autres, encara, coma Fèlix Gras, entreprendràn
lo genre del roman istoric, ambe Lei roges dau Miegjorn
(1896). E d’unes, coma Baptista Bonnet o «Charloun», sor-
tits d’un mitan rural, faràn clantir la lenga del terraire dins
los acamps felibrencs.

Tanben, per çò qu’es la recèrca etnografica, la recòlta
foguèt granada, e los gascons Joan-Francés Bladè, Fèlix
Arnaudin e Joan-Victòr Lalana porgiguèron a son temps lo

D'Arbaud a cavall. Perbïsc, la seva dona i la filla, fotografiats
per Eugäne Trutat.
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testimòni d’una lenga populara d’una granda autenticitat,
blosa e tindanta, ambe sos recuèlhs de contes e cançons.

Sus la virada del sègle, de novèls fogals van espelir, coma a
Marselha, ont cal remarcar Valèri Bernard, lo poèta brutal
de La paurilha (1899), d’un realisme espés, e lo romancièr
de Bagatòunis (1909), que se passan dins lo quartièr vièlh
de la vila foceana. O coma Fòlco de Baroncelli e son cosin
Josèp d’Arbaud, que s’establiràn en Camarga, una tèrra que
banha encara dins la provençalitat mai pura, per i menar la
vida sauvatja dels manadièrs. D’Arbaud es lo poèta classic
de Lou Lausié d’Arle o Li cant palustre, e lo supèrbe pro-
sator de La caraca (1926) e La Bèstia dau Vacarés (1926),
un cap d’òbra del simbolisme europenc. D’autres escrivans
van endralhar encara aquel mite camarguenc, com Màrius
Jouveau o Enrieta Dibon, «Farfantèla».

Enfòra de Provènça, lo Felibritge s’es pichon a pichon
espandit, e mai se de còps aquelas escòlas s’escartan de
l’institucion... Atal, en Lengadòc, los felibres «roges» de
l’Almanac de la Lauseta, entre Tolosa e Carcassona, qu’Au-
guste Forès e Xavièr de Ricard ne son los capmèstres,
tenon per l’albigesisme d’esquèrra, alara qu’a Montpelhièr
la Societat de Lengas Romanicas se vira cap a la filologia.
Al nòrd, en Roergue, Justin Besson, l’autor tras que popular
de D’al brèç a la tomba (1899) e los Contes de la tatà
Manon (1902), e Pau Froment, malurosament mòrt a vint-e-
tres ans, van difusar lo Felibritge demèst lo pòble.

En Gasconha, l’Escòla Gaston Febus s’èra constituïda plan
tard, en 1896, mas vegèt lèu se quilhar la figura de Miquèu
Camelat, qu’ambe Belina (1898) escalprèt lo rebat montan-
hòl de Mirèio, e que dins Morta e viva (1920) se plaça a l’a-
flat de la «legenda dels sègles». Foguèt tanben Camelat que,
ambe Simin Palay, temptèt de camins novèls per la pròsa

gascona. D’aquel temps, lo landés Cesari Daugèr èra a bas-
tir una òbra plan abondosa, mai que mai coma sonetista.
Alara que, en Bigòrra, Filadèlfa de Gerda cantava Bernade-
ta (1913) e se fasiá portaira de la reivindicacion meridional
dins Eths crits (1933). E, cantonat en Aran, Josèp Condó
ajustava sa votz als felibres de l’Escòlo deras Pireneos.

Per çò qu’es lo Lemosin, se cal rapelar de Josèp Ros, que
foguèt dels primièrs a prepausar lo retorn a la grafia classi-
ca e etimologica, tirada dels trobadors, çò que contribuï-
guèt a escafar lo rambalh dialectal.

L’occitanisme cultural

Es en 1905, a la virada del sègle, quand òm trapa per lo pri-
mièr còp, dins la revista Occitània, que lo catalan Josep
Aladern e lo lengadocian Prospèr Estiu son a la dirigir
amassa, lo mot «occitanisme». Un mot que cèrca la polemi-
ca, puèi que se pausa sul primièr reng dins lo debat qu’o-
pausa lo poèta e folclorista Antonin Perbòsc e son amic
Estieu a Pèire Devoluy, lo capolièr del Felibritge, e son bai-
le, lo lingüista Juli Ronjat.

Amb aquel mot, Perbòsc e Estieu prepausan d’anar al delà
de l’irrealisme felibrenc, que s’es mes a despart dels auva-
ris de l’Istòria, enfangat dins sas contradiccions e pres a la
trapèla de l’Illusion, e mai tenon per una novèla grafia eti-
mologica que dèu demesir la distància, a l’escrich, entre los
parlars. Cal dire qu’aquela divergéncia grafica s’enverinèt
bravament, e qu’es pas encara reglada en Provènça.

D’aquela collaboracion entre catalans e occitans, del temps
d’entre-guèrra, ne’n rapelarem la parucion a Tolosa, en
1924, del bulletin Òc, bailejat per Ismaèl Girard e Camil
Solà, e la constitucion en 1930 de la Societat d’Estudis

Max Roqueta, Josep Sebastià Pons i Francés Deseuse (anys 30). Bodon en 1941, méstre d’escola a Castanet.
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Occitans, que per sa concepcion remanda a l’Institut d’Es-
tudis Catalans. Es dins aquel encastre que Loís Alibèrt ven-
drà lo disciple de Fabra e, sostengut per Josep Carbonell,
entreprendrà la normativizacion de l’occitan, que capitarà
en 1935 e en 1937 ambe la publicacion a Barcelona de la
Gramatica occitana. 

Mas la SEO dispareguèt en 1945, l’endeman de la Libera-
cion, al moment que se constituís l’Institut d’Estudis Occi-
tans (IEO), ont una novèla còla de joves intellectuals, qu’i
cal comptar Ismaèl Girard, Renat Nelli, Max Roqueta o Car-
les Camprós, se van recampar.

Entre temps, son nombroses los escrivans qu’an contribuït
al renovèlament de la poesia occitana, per dire de la desem-
petegar de la retorica felibrenca, dempuèi Antonin Perbòsc,
que dins de recuèlhs coma L’arada (1906) o los dos Libres
dels Aucèls (1924, 1930) balhèt als novèls escrivans una len-
ga literària que rajava tota blosa de l’oral, d’una granda pure-
tat, o lo rosselhonés Josep Sebastià Pons, inspirator per son
exemple d’una poetica marmonejanta, que se ten al mai
prèp de las causas mai umilas. Dins aquel movement, tot lo
long de las annadas 20 e 30, son de remarcar los lemosins
Albèrt Pestour, Pau-Loís Granièr, Joan-Baptista Chèsa e
Joan Mouzat, ambe los lengadocians Loïsa Paulin, Max
Roqueta, Renat Nelli e Leon Còrdas, los provençals Carles
Camprós, Pau Eissavèl e Jòrgi Rebol, e lo gascon Andriu
Pic. Mas cal dire que, en Provènça, foguèron nombroses los
que demorèron estacats a la grafia mistralenca —pas tant al
Felibritge—, coma Sully-Andrieu Pèire, Carle Galtièr, Fer-
nand Moutet, Max-Felipe Delavouet o Maria Mauron. 

Mas serà pas que dins l’aprèp-guèrra, per las annadas 50,
que la narrativa occitana serà amodada a de bon, e mai se
d’unes s’i èran ja adralhats plan abans, coma Josèp d’Arbaud
o Enric Molin. Es ara, donc, que van paréisser de novèls pro-
sators: d’encantaires de la paraula, d’una emmascanta beu-
tat, coma Max Roqueta; o que van dire, d’un biais pertocant,
lo malaise prigond de son temps, coma Joan Bodon o Ber-
nat Manciet; o que se van quilhar, coma se de res non èra, a
la pus nauta cima de la modernitat, coma Robèrt Lafont.

De Max Roqueta, ne cal senhalar d’en primièr l’ample cicle
narratiu que, jol títol de Verd Paradís, se’s debanat tot lo
long de setanta annadas, dempuèi sas primièras pròsas, e
que plaça la solitud de l’òme dins la beutat del monde. O de
romans coma La cèrca de Pendariès (1996), que buta fons
sa reflexion morala, e recuèlhs coma Los saumes de la
nuòch, que recampa sos primièrs trabalhs poetics.

Per quant a Joan Bodon, l’escrivan benlèu mai vigorós de
l’identitat, l’autor de La Santa Estèla del Centenari (1960),
Lo Libre dels Grands Jorns (1964) o Lo Libre de Catòia
(1966), sos romans escalcisson d’un biais amar, desabusat,
la neuròsi d’un pòble d’occitans sens o saber, la foliá d’unes
personatges asclats, reborsièrs, qu’i pòdon pas res, a son
destin… Vaquí un monde d’una sornura fonsa, que retra-

pam en cò de Bernat Manciet, mai que mai dins Lo gojat de
noveme (1964), cronica en primièra persona d’una con-
sompcion, e dins L’enterrament a Sabres (1989), un dels
cimèls de la poesia contemporànea, alara que sos Casaus
perduts (2005) tornan dire l’embelinament de l’enfància.

De son costat, Robèrt Lafont, que l’ensems de sa produccion
literària e scientifica passa lo centenat de títols e pòrta sus
totes los domènis, ten per una literatura d’una modernitat
totala, ont totes los genres son meses al servici de l’òc. D’a-
quela produccion immensa, ne’n balharem pas que qualques
títols de referéncia dins sa narrativa, coma Vida de Joan
Larsinhac (1951), Leis camins de la saba (1965), L’icòna
dins l’iscla (1971), La primièra persona (1978), la trilogia
La fèsta (1983-1996) e L’eròi talhat (2001), e dins sa poesia,
coma Dire (1957) e Aire liure (1974).

L’incorporacion de novèlas generacions als rengs de l’occi-
tanisme cultural, tot lo long de la segonda mitat del sègle
XX, e mai se la lenga a contunhat de pèrdre de parlants, s’es
pas jamai arrestada, çò qu’a multiplicat los camins de la
creacion. Atal, se soscam als autors d’abans las annadas 30,
nos cal mençonar Rogièr Lapassada, Pèire Bec, Marcèla
Delpastre, Fèlix-Marcèl Castan o Enric Espieut.

A la seguenta generacion, qu’arriba al moment que l’occita-
nisme comença de se virar del costat de la politica e qu’òm
s’interessa a l’economia, de joves escrivans coma Ives
Roqueta, Glaudi Barsòtti, Pèire Pessamessa, Bernat Lasfar-
gas, Sèrgi Bec, Joan Ma Petit o Joan Larzac, sómian a una
literatura que seriá venguda una aisina de transformacion.

Sèm dins l’après-68, al moment qu’un monde novèl sembla
a mand de crebar l’uòu, portat per las ideologias. Es ara que
van grelhar la «Nòva Cançon» e lo Teatre de la Carrièra, que
lo monde se van recampar sul platèu del Larzac per s’escri-
dar contra totes los empèris e que los analistas van denon-
ciar lo «colonialisme interior».

Mas los que vendràn après, a las annadas 80, n’auràn son
pro, d’aquela literatura que de la mòrt pressentida de la len-
ga ne fa un drama qu’es a se jogar sens relambi, estofant, e
ensajaràn de ne fugir en tot s’adralhar dins lo fantastic, lo
nomadisme, la recèrca formala o lo neò-barroquisme. 

Qu’es çò que trapariam en cò d’un fum descrivans que son
ja del nòstre temps e que, cadun son biais, contunhan de
butar a la ròda: Felip Gardy, Roland Pecout, Jan dau Mel-
hau, Michèu Miniussi, Joan-Claudi Sèrras, Florian Vernet,
Joan Ganhaire, Jòrdi Blanc, Michèu Chapduèlh, Joan-Pèire
Tardiu, Joan-Luc Sauvaigo, Joan-Ives Roièr, Alem Surre-
Garcia, Joan-Maria Pieyre, Roland Berland, Miquèu Decòr,
Joan Ganhaire, Joan-Ives Casanòva, Sèrgi Javaloyès, Joan-
Claudi Forêt, Sèrgi Labatut, Max Lafarga, Robèrt Martí,
Franc Bardòu, Èric Gonzales o Joan-Frederic Brun

E aquí ne sèm…
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A l e m  S u r r e  G a r c i a

Dins lo periòde que vivem, amb la fin de la supremacia occi-
dentala e l’emergéncia de novèlas poténcias culturalas, lin-
guisticas, economicas o politicas, semble urgent de
questionar en prigondor l’istòria de la civilizacion occitanò-
catlana, non pas per repapariar çò passat, mas per bastir d’u-
nas palancas senadas e melhor rebombir. 

Lo francò-parisianisme que fins aicí mena la dança e qu’es
sonque lo revèrs del provincialisme (l’un va pas sens l’autre),
se mòstra incapable de s’adaptar a las novèlas realitats. Lo
nacionalisme linguisticò-cultural demòra mai que potent e
s’ausís a longor de declaracions politicas (d’ont que vengan)
e de mediàs : un nacionalisme que se pensa pas coma tal, e
qu’es sempre a denónciar lo nacionalisme dels autres.
Aquò’s la resulta d’una martelada ideologica contunhadissa.
Benlèu que seriá ora de passar a una VI° Republica dins la
mesura que se despegue del centralisme autoritari. S’n par-
la dempuèi las annadas 80, mas ont ne son los diferents par-
tits politics sul sicut ?

França es embarrada dins una excepcion nascuda del temps
de l’absolutisme e afortida tot del long del periòde colonial
(ne sem pas encara sortits). Lo « sòmi francès » a pensat e
pensa encara de remplaçar « lo sòmi american », mas ten pas
los mejans. Li demòra l’encantacion e la magia. França emba-
rrada dins sa supèrbia vièlha, a daissat de questionar sas valors
eiretadas de la Revolucion. Se trapa ara d’enlà confrontada a
una confusion ideologica pron dangeirosa : l’extrema drecha
ocupa lo camp semantic daissat en garait. A sa basa patrioti-
cò-jacobina, le « Front National » d’un biais pervèrs s’es apon-
dut d’unes principis republicans e se vòl democratic. Le
« printemps français » d’aqueste mes de mai emana d’aquela
formacion politica, una prima pron reaccionària rapòrt a totas
las autras de l’ntorn mediterranèu. A la darrièra votacion de
Vilanòva d’Olt, le jove representant d’aquel partit parla del
fracàs del « Front républicain ». La porositat entre los partits

tradicionals siá d’esquèrra sió de drecha es arar notabla : lo
conselhièr e ideaire de Marine Le Pen, vici-presidente del F.N.,
ven del partit de l’esquèrra republicana de Chevènement.
Dins lo fons, res d’estonant. Son a butar al replec de la socie-
tat sus una ideologia passadista, aquela del « nationalisme
integral » de Charles Maurras 

Los empèris, coma tot organisme viu, naisson, se desvolopan
e s’afondran per daissar plaça a d’entitats novèlas : d’unas
frontièras se desplaçan, d’autras s’escafan França a pas enca-
ra vertadierament encapada la pèrdia del seu empèri colonial.
Lo sistèma de la « Françafrique » es encara a fonccionar d’A-
bidjan a N’Djamena, tanplan coma dins los territòris e des-
partaments d’oltramar. Sas multinacionalas (d’Areva a Veolia)
son encara a far e desfar los govèrns africans. Praquò aques-
tes començan de revindicar una mai granda autonomia de
decision sus sas quitas ressorgas. Se parla de l’emergéncia del
continent african. 

Los academicians franceses, atissats a la lucha contre « l’im-
perialisme anglo-saxon » (mas quines son aqueles saxons ?)
son a crentar de mai los enemics del dedins : las lengas afri-
canas al dintre del la Francofonia, l’emergéncia de las lengas
e culturas regionalas o minoritàrias al dintre de la metropòli.
La lenga e la cultura occitanas de per l’ample geografic e de
per la resisténcia. pausan un problèma dels bèls. 

Sentíssem la manca de debat public sus la bastison de l’Estat
francès e son enregdesiment sus un sistèma que govèrna l’en-
tieretat de la nòstra vida, sens talvèra deguna. Un sol Estat
egala una sola nacion per un sol pòble, una sola pàtria, una
sola istòria, una sola lenga e una sola cultura : aquí una
« Eqüacion Suprèma » qu’empacha de reconéisser l’Autre (al
dintre e al defòra), çò qu’explica l’aparicion recenta de l’ex-
tremisme de drecha sul terren non solament francò-francés
mas tanben francò-occitan. 

La plena consciéncia geò-estrategica transpirenèa, transalpina
e mediterranèa de la cultura occitana nos pòt tirar de la carriè-

Foto de capçalera: París, la metròpoli, és centre de poder i referència de
la unitat de França.
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ra bornha que nos es daissada. Es ora d’encapar
la mecanica de la dominança e de la desposses-
sion, non solament la del passat mas aquela
sempre a l’òbra. 

Una cultura viu dal moment qu’es capabla de
tornar considerar son eretatge linguistic e cultu-
ral dins sa dimension alencòp globala e locala,
universala e particulara. Per melhor assegurar sa
preséncia al mond e participar a sa bastison. 

Aquí d’unes exemples :

L’airal geopolitic dels Trobadors s’estirava
d’Escandinavia a Etiobia, de Mauretanha fins a
Corassan en Asia centrala (cf Lexique des
noms géographiques dans les poésies des
troubadours, Wilhelmina M.Wiacek, ed.
A.G.Nizet, Paris, 1968).

L’operacion culturala  Flor Enversa (Tolosa,
1990-1992) sostenguda per l’UNESCO (una
primièra en Occitània) S’i afortiguèt « la
necessitat e l’urgéncia d’enversar la nòstra
mirada sul mond per melhor agantar e mes-
tresar las mudasons en cors ». Una vintenada
d’eveniments virats tan al grand public coma
als escolans. Amb una ceremonia occitanò-
japonesa e un passa-carrièra de mòda occita-
nò-japonesa (una primièra tanben).

Jordi Savall compausèt en 2009 un especta-
cle internacional sostengut per la Comision
Europèa. « Lo reialme oblidat/The forgotten
Kingdom » a partir de la cultura occitana
medievala. N’es estat tirat un obratge remi-
rable en 7 lengas dont l’occitan (Aliavox
AVSA9873A/C)

La conferéncia Convivéncia es estada lançada
lo 3 d’octòbre de 2012 en Tunisia (Hammamet)
dins l’encastre del Congrès Internacional de la
MESCE (Mediterranean Society of Comparative
Education). La darrièra definicion occitana i es estada pre-
sentada : Convivéncia o lo biais de viure amassa dins lo respiè-
che de l’alteritat (dintre se e fòra de se) en tota egalitat. 

Aqueste 15 de mai, fàcia a la regression del govèrn francès
sul sicut de las lengas minorizadas, l’associacion Conver-
géncia occitana a portat son planh alprèp de l’Unesco (una
primièra) contribuissent atal a influir sul govèrn francès.

Un mond s’acaba, un mond es a nàisser. Tot replec nòstre
seriá suicidari. Lo rôtle de las associacions es fondamental :
transmetre, exigir justícia e dignitat, assegurar d’unes airals
experimentals (talvèras) e tèisser malhums transversals e
transnacionals. Dins lo jornalet Temes clau de l’associacion
barcelonesa Diomira (decembre de 2011), Carles Agustí i Her-
nandez aviá afortit : « El moviment associatiu té un paper clau
de xarxa social en moments de crisi ».

Els símbols de l’Estat Francès esdevenen referència obligada i uniformitzadora a nivell
polític, cultural i identitari.
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Ensenhar l’occitan al sègle XXI : 
Un combat de longa recomençat

Las luchas per l’ensenhament de l’occitan son ancianas, aital
o mòstra lo libre de Felip MARTEL, L’école française et l’occitan
- Le Sourd et le bègue.1 Lo sourd, es França, lo bègue (lo quèc),
es lo militant de l’ensenhament de l’occitan que dempuèi lo
sègle XIX, repren de longa las meteissas reivendicacions, sus-
cita de proposicions de lei que la màger part arriban manca
pas en discussion… Dins las 60 darrièras annadas, son sovent
los meteisses òmes e femnas, al dintre de l’Institut d’Estudis
Occitans, qu’al sortir de la Liberacion de 1945, bastissián otis-
ses pedagogics, e formavan grops de pression per que lo
legislator organize l’ensenhament de la lenga. Aqueles grops
associavan sovent de militants d’autres domenis linguistics,
mai que mai de Bretanha. 

Es aquel doble engatjament que caracteriza los actors de l’en-
senhament public de l’occitan :

un combat militant per l’integracion de l’occitan dins l’es-
còla publica, en ligason amb de partenaris multiples (sindi-
cats d’ensenhaires, associacions de defensa de las autras
lengas de França, elegits de las collectivitats territorialas,
representants de l’Estat).

una reflexion pedagogica sus l’aprendissatge de la lenga,
que tenga compte de son contèxt sociolinguistic e de son
especificitat de lenga pluridialectala, sens oblidar una aten-
cion portada a las recercas generalas en didactica de las len-
gas. Dins un periòde recent, un manual destinat als liceans,
Òc-Ben, donava un bon exemple de presa en compte peda-
gogica de la diversitat dialectala de l’espaci occitan dins son
unitat fondamentala. Cada leiçon es transcricha dins quatre
dels grands dialectes de l’occitan, puèi una pagina sonada
« Travèrsas » mòstra l’articulacion dels dialectes entre eles,
lors constantas e lors diferéncias, tot en donar de claus per
passar d’un dialecte a l’autre, al mens dins un encastre de
competéncia passiva.

D I V E R S À R I U M

M a r i a - J o a n a  V e r n y

I. Principis e realitats

Ensenhar l’occitan, es teoricament possible a totes los nivèls e
segon de modalitats variablas, mas l’encastre juridic es freule
freule e las inegalitats immensas d’un punt a l’autre del terri-
tòri. Notarem que las zònas ont subsistisson encara de locu-
tors naturals (zònas ruralas e montanhòlas del Nord de
l’espaci - Auvèrnha, Lemosin, mai que mai) son aquelas ont
l’ensenhament es lo mens organizat, ont existís lo mens de
personal qualificat. Una explicacion se tròba dins lo sentiment
d’autodepreciacion que ne son encara presonièrs aqueles
locutors naturals…

De notar que per los departaments occitans (es pas lo cas per
Bretanha ni País Basc, qu’an una proporcion importanta d’es-
còlas privadas catolicas), l’immensa majoritat dels enfants son
escolarizats dins lo sector public, una minoritat es dins un sec-
tor confessional (catolic generalament, dins de departaments
rurals coma Losera o Avairon per exemple) e existís tanben un
ensenhament associatiu, las escòlas calandretas que concer-
nisson una pichòta minoritat d’escolans (un pauc mens de
2300 per l’annada 2011-2012 en primari, per tot l’espaci
occitan). Autra comparason interessanta : Corsega, que
coneis una progression espectaculara de l’ensenhament del
còrse, mercés una legislacion especifica e una demanda socia-
la fòrta, a pas cap d’ensenhament associatiu ni confessional.
Tot se fai dins las escòlas publicas. E es plan al dintre d’aque-
las escòlas publicas ont van los enfants occitans que las avan-
çadas son de faire s’òm vòl un desvolopament social de
reconquista de la lenga, fauta de transmission familiala.

Çò que permeton los tèxtes : 

Dins lo primièr (escòla mairala a partir de 2-3 ans) e lo segond
gra (collègi e licèu), las possibilitats van de la sensibilizacion a
qualques punts de lenga e de cultura fins a l’ensenhament
bilingue a paritat orària. Aquel ensenhament bilingue se
comença a la mairala, los enfants an la mitat dels corses
donats en occitan, l’autra mitat en francés. Quand un sit ofrís

Foto de capçalera: IUFM Sanint-Agne, de Tolosa. Foto de Florent
Pécassou.
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la possibilitat d’un ensenhament bilingue, los parents an la
causida entre aquel biais d’ensenhament e l’ensenhament
monolingue francés.

Qualques chifras per 2011-2012 :

Primari : un pauc mens de 40 000, dont un pauc mai de
6000 bilingues

Collègi e licèu : un pauc mens de 25 000 escolans, dont
670 en bilinguisme, en collègi mai que mai. De notar que
lo bilinguisme, dins lo segond gra, significa solament qu’u-
nas matèrias son ensenhadas en lenga regionala, e que,
dins la realitat, aquò se limita a l’istòria-georgafia.

Lo total dels escolans concernits per l’ensenhament de l’occitan
es d’un pauc mai de 62 000 escolans, segon las chifras totas
recentas donadas per lo « Comité consultatif pour la promotion
des langues régionales et de la pluralité linguistique interne »,
instituit al dintre del Ministèri de la Cultura (http://www.felco-
creo.org/mdoc/docs/t_doc_2_20130716215315.pdf).

Las avançadas legislativas mai recentas

Se l’inscripcion juridica de las lengas regionalas dins l’ensen-
hament data de la Lei Deixonne (1951), cal solinhar las avan-
çadas mai recentas :

1982 : creacion de classas bilinguas publicas 

1992 : creacion del CAPES (Certificat d’Aptitud al Professo-
rat d’Ensenhament Segondari) d’occitan-lenga d’òc. 

2002 : creacion del concors especific de professors de las
escòlas (CRPE) de e en lengas regionalas. Notar qu’es pas
organizat dins totas les acadèmias.

2008 : inscripcion de las lengas regionalas dins la Constitu-
cion de la Republica (2008) : « Les langues régionales
appartiennent au patrimoine de la France ». De segur,
aquela frasa figura dins l’article 75, consacrat a las collecti-
vitats territorialas. Aquela inscripcion èra estada precedida,
a la debuta dels ans 2000, per la creacion, al dintre del
Ministèri de la Cultura, de la Direction Générale à la Langue
Française et aux Langues de France (http://www.dglflf.cul-
ture.gouv.fr/).

2013 : après una batèsta omerica, dintrada de las lengas
regionalas dins la Lei d’Orientacion per l’escòla votada fin de
junh. Lo tèxt inicial fasiá silenci sul sicut. Veire :
http://www.felco-creo.org/mdoc/detail_fr.php?categ=depu-
tat&id=1415

2013, al dintre del ministèri de la cultura, creacion del
« Comité consultatif pour la promotion des langues régiona-
les et de la pluralité linguistique interne », que ven de rendre
son rapòrt, al cap de 6 meses de consultacion d’expèrts e

militants de las lengas de França. Lo rapòrt nòta la situacion
dificila de las lengas regionalas e prepausa de dralhas per la
melhora. Veire : http://www.felco-creo.org/mdoc/detail_
fr.php?categ=ministrepub&id=1442

La formacion a l’Universitat

Dins l’Estat francés, l’occitan es ensenhat a Ais, Bordèu, Clar-
mont, Montpelhièr, Niça, Pau, París-Sorbona, Tolosa, mas i a
gaire que Montpelhièr e Tolosa que prepausèsson un percors
complet de la primièra annada de licéncia al doctorat. 

D’avançadas dins lo domeni de la reflexion pedagogica e
didactica

Amb l’institucionalizacions de la foncion dels ensenhaires de
lenga regionala (Concorses de recrutament del primièr (CRPE)
e segond (CAPES) gra, s’es desvolopada la reflexion sus la for-
macion dels mèstres e la creacion d’otisses pedagogics.

La formacion dels mèstres

Los IUFM (Instituts de Formation des Maîtres, venguts a la din-
trada 2013 ESPE : Ecoles Supérieures du Professorat et de l’E-
ducation) concernits an, a de gras divèrses, creadas de
formacions en occitan, que van de qualques oras annadièras de
formacion linguistica e didactica fins a una formacion aprigon-
dida per los mèstres (Sits de Tarbas e Montauban per l’acadè-
mia de Tolosa e Carcassona per la de Montpelhièr). De notar
que las Regions Aquitània e Miègjorn-Pirenèus, coma o fa Bre-
tanha dempuèi 2007, donan de borsas als candidats als con-
cors lengas regionalas. Avançada significativa… e confirmacion
de las inegalitats territorialas : 2 acadèmias sus 8 solament…

Ensenhar una lenga supausa a l’encòp d’exigéncias dins sas
pròprias competéncias de locutor, locutor totjorn segond,
fauta de transmission « naturala » de la lenga. Aquò supausa
tanben una reflexion sus las practicas de classa :

Cossí s’ensenha una lenga ? Aquela question, que poiriá
semblar ninòia, merita pasmens d’èsser pausada, quora
s’observa, sus la longa durada, las preconizacions de metò-
des didactics diferents. A l’ora d’ara, le reflexion repausa sul
CECRL (Cadre europenc comun de referéncia per las lengas :
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-
commun-de-reference-cecrl.html). D’efièch, e mai se d’unes
collègas practican e fan practicar lo collectatge pròche dels
locutors naturals, la rarefaccion d’aquestes, o los blocatges
deguts a la situacion diglossica, supausa d’autres biaisses
d’aprendissatge, comuns a totas las lengas segondas.

La marginalizacion de l’ensenhaire d’occitan es sovent una
realitat. Per la contrar, mantun collèga es menat a bastir de
projèctes pedagogics interdisciplinaris ont l’occitan es lo
nogalh de las autras disciplinas. Aital se bastisson de per-
corses romanics, de projèctes entre occitan e letras, istòria,
arts. Lo viatge pedagogic es fòrça utilizat, amb los escam-
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bis de classas d’un parçan a l’autre de l’espaci d’òc (que
permet de despassar en las comprene las diferéncias dia-
lectalas), o encara los recampaments pedagogics. 

La gestion de l’eterogeneitat de las classas es sovent com-
plicada per l’ensenhaire del segond. Los qu’an fach de cur-
sus bilingues se tròban mesclats amb de començaires.

La creacion d’otisses pedagogics

S’agís, aquí tanben d’una constanta de l’occitanisme contem-
poranèu. Los mai grands pensaires (Carles CAMPRÓS2 ou
Robèrt LAFONT3 per exemple) participèron a la bastison d’a-
queles otisses. Pasmens, coma per la formacion dels mèstres,
l’institucion a, pauc a pauc, pres lo relais, sostenguda per una
implicacion en part benevòla dels conceptors de metòdes e
manuals o de la revista pedagogica Lenga e País d’òc, dem-
puèi gaire disponibla en linha : http://www.educ-
revues.fr/lpoc/. Sostenguda tanben, dempuèi qualques 20
ans, per las collectivitats territorialas. Aqueles otisses son edi-
tats per los CRDP (Centres Régionaux de Documentation
Pédagogique), per exemple lo CRDP de Montpelhièr :
http://www.crdp-montpellier.fr/produits/languesvivantes/occi-
tan.htm, o aquel de Bordèu : http://crdp.ac-bordeaux.fr/capoc/

En mai dels manuals, lo CRDP de Montpelhièr e lo CAPOC
d’Aquitània an editat mantun album, amb acompanhament
pedagogic. Dos objectius : 

Donar de qué legir, en occitan, de libres vertadièrs, de qualitat. 

Procurar als mèstres de dralhas d’espleitacion pedagogica
qu’an pas totjorn temps d’elaborar.

II. Principalas dificultats e blocatges

Dificultats

D’en primièr solinharem las disparitats al dintre de l’espaci
francés, que las chifras donadas dins lo rapòrt del creacion del
« Comité consultatif pour la promotion des langues régiona-
les et de la pluralité linguistique interne » (http://www.felco-
creo.org/mdoc/detail_fr.php?categ=ministrepub&id=1442),
en pagina 28, mai que mai. De notar que, se l’occitan es la
lenga estudiada per lo nombre mai grand d’escolans, en
rason de l’espandi nòstre (un tèrç de França), es tanben la len-
ga estudiada per la proporcion mai pichòta d’escolans :
62 000 escolans per 32 departament, alara que n’i a 34 000
en Corsega per un sol departament.

Doas menas d’empachas son rescontradas :

al nivèl de l’equadrament pedagogic : lo contèxt d’esparn-
has budgetàrias a pesat sus lo nombre de pòstes. A comptar
de 2003, lo nombre de pòstes al CAPES es passat d’un quin-
zenat a quatre per an. L’acadèmia de Montpelhièr, per
exemple, es passada, en 10 ans, de 56 pòstes per lo segond
gra a un pauc mens de 40. D’aquí una degradacion impor-
tanta de las condicions de trabalhs dels collègas en pòste
que se « passejan » sus 2, 3 e mai 4 establiments amb oras
de rota e dificultat de s’implantar dins las còlas pedagogicas.

D’autra part, d’un biais global e pas solament per l’occitan, las
10 annadas que venèm de passar an vist montar una desafec-
cion enòrma per lo mestièr d’ensenhaire, e los pòstes ofèrts als
concorses son pas totjorn provesits fauta de candidats. 

al nivèl sociolinguistic, lo contexte de desvalorizacion de las
lengas regionalas. E mai las enquistas realizadas per d’una
collectivitats territorialas mostrèsson un estacament senti-
mental de las populacions a lor esgard, aquò se tradusís pas
forçadament per una demanda concreta d’ensenhament
de la lenga. 

Disparitats al dintre de l’espaci occitan

Lo recent rapòrt del Ministèri de la Cultura solinha çò que la
FELCO crida dempuèi d’annadas : lo desèrt del Nòrd de l’espa-
ci occitan : un sol pòste de certificat en Auvèrnha o en Lemo-
sin, alara que s’agís d’acadèmias ont demòra lo mai de locutors
naturals, pròva que la coneissença de la lenga s’acompanha pas
forçadament de la reconeissença de sa valor. Per prene cons-
ciéncia concretament d’aquelas disparitats, se pòt consultar la
mapa dels sits bilingues publics en linha sul sit de la FELCO :
http://www.felco-creo.org/pagesf/ouapprendreoc_fr.php

Per pas clavar…

Sèm dins una passa paradoxala, ont la crisi ajuda pas de faire
la part de çò qu’es la situacion de nòstre ensenhament… De
mentalitats bolegan, de segur. Se lo nombre de locutors natu-
rals demesís terriblament en debuta d’aqueste millenari ont
morisson las darrièras generacions de las zònas ruralas e mon-
tanhòlas, se los joves formats son encara en nombre insufisent,
una part de la joinesa manifèsta son estacament a la lenga a
travèrs la creacion artistica, los mèdias… Las collectivitats s’en-
gatjan de mai en mai, d’un biais inegal encara un còp, mas
amb la volontat de collaborar entre elas, causa renduda neci-
ta per l’inexisténcia administrativa d’una « Occitània » e donc
la necessitat de bastison d’estructuras interregionalas. 

1 Presses Universitaires de la Méditerranée, collection « Études occitanes », Université Paul-Valéry
2 Charles CAMPROUX (1908-1994), agrégé de lettres, professeur de lycée, puis chargé de la chaire de langue et littérature d’oc à la faculté de
lettres de l’IEO. Écrivain, linguiste, toponymiste, historien de la littérature, spécialiste des troubadours.
3 Robert LAFONT (1923-2009), professeur en lycée puis à l’Université. Immense intellectuel polygraphe (102 volumes publiés, ainsi que des
milliers d’articles. Écrivain, linguiste, sociolinguiste, historien, historien de la littérature, animateur d’équipes de recherches, militant engagé. On
trouvera une bibliographie sélective sur http://www.felco-creo.org/mdoc/detail_fr.php ?categ =sitbibli&id =210 et une présentation de l’écrivain
sur : http://www.felco-creo.org/mdoc/detail_ fr.php?categ=fac&id =254
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Calandreta

Calandreta es a l’espaci occitan çò que La Bressola es a l’es-
paci catalan de França : un movement d’escòlas associativas,
immersivas en lenga regionala.

La tòca dels pionièrs de Calandreta èra de permetre a de drò-
lles de mai en mai desoccitanizats de venir occitanoparlants !
Per aquò far, caliá passar per l’immersion e començar tre la
mairala. Evidentament, lo mond, emai occitanista, argumen-
tèron contra aqueste ensenhament :

l’occitan es pas una lenga,
es pas possible de far escòla en patés,
i a pas de demanda,
los enfants van èsser andicapats al nivèl del francés e dels
aprendissatges,
...

Fa ara 30 ans que Calandreta mòstra que i a una demanda
sociala, qu’es possible de far escòla en occitan e que los
enfants escolarizats en occitan an pas de problèmas d’apren-
dissatge e que sas resultas son tan bonas coma las dels
enfants escolarizats en francés.

En 30 ans, lo movement s’es organizat e totas las escòlas son
afiliadas a la Confederacion Calandreta que lor balha lor iden-
titat. Totas respèctan la Carta Calandreta establida en 1993 e
que s’apuèja sus 4 pilars :

l’immersion :

l’occitan es lenga ensenhanta e lenga ensenhada mercé al
metòde de l’immersion en mairala e una introduccion pro-
gressiva del francés en elementari, d’un biais individualizat e
aprèp l’aprendissatge de la lectura en occitan.

la pedagogia :

totas las Calandretas, collègis compreses, utilizan una peda-
gogia imaginativa e activa amb los metòdes de la Pedagogia
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Institucionala e de la Pedagogia Freinet que balhan d’enfants
mièlhs ensenhats dins un esperit cooperatiu e ciutadan.

associats per far escòla :

la còla associativa e la còla pedagogica organizan amassa l’a-
nar de l’escòla e fan lo ligam dins la gestion de l’escòla e lo
projècte educatiu entre associatius (parents responsables) e
professionals (regents).

l’accion culturala :

los 3 primièrs pilars menan a complir lo 4en qu’es l’ensenha-
ment de la lenga d’una cultura e a far en sòrta que la cultura
occitana siá viva dins la vida de l’escòla e dins lo bagatge cul-
tural dels enfants.

La creacion de Calandreta se fa gaireben en meteis temps a
Pau, fin de 1979 e a Besièrs 1980, sus una motivacion e una
causida comunas, una illusion qu’es estada utila e de practi-
cas diferentas.

La motivacion comuna èra de prene l’iniciativa e de faire çò
qu’es legitim : assegurar la transmission de la lenga per l’es-
còla a costat de las familhas. Las annadas setantas son estadas
marcadas per un fòrt corrent d’iniciativas militantas e de mai
la lucha del Larzac marcava los esperits : lo temps èra a se pre-
ne en man.

D’autant que costat Estat èra calamitós per la lenga. De mai
se fasiá dins l’ensenhament public quicòm de pensat dins las
annadas 60, es a dire de corses per de joves que vivián dins
un mitan que la lenga i èra plan presenta.

Per Calandreta s’agissiá de balhar la lenga dins un encastre
social (urban) que l’aviá plan marginalizada. Èra una vista
novèla, amb l’ensenhament dins la lenga e amb la causida
comuna de l’immersion per que l’occitan siá lenga de vida
de l’escòla.
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L’illusion, l’error utila, es estat de crèire que la venguda de la
gaucha al poder foguèsse una grand avançada per l’occitan e
que l’integracion de las Calandretas dins lo servici public
foguèsse aisida. Pas besonh de faire d’alonguis !!...

De practicas diferentas : Pau èra dins l’inspiracion/aspiracion
basca, tre que Besièrs èra, a costat de l’immersion, dins una
soscadissa pedagogica e mai que mai dins la linha de Freinet.
Aquestas diferéncias son ara a s’escafar mas an marcadas lo
movement mai de 20 ans.

Tre la debuta de Calandreta 1982/83, las primièras escòlas
s’organizan en Confederacion entre Bearn, Tolosan e Lenga-
dòc. En 3 ans se fan 6 escòlas puèi lo movement cala que i a
tròp de dificultats per ne faire de novèlas.

1989 es la data d’una represa del creis amb la dobèrtura de la
Calandreta de Nimes plan preparada per la de Montpelhièr.
Aquò se fa aprèp un arrèst de las doberturas de mai de 5 ans.

1992 marca, amb una avançada màjer de l’ajuda de la Region
Lengadòc, la debuta d’un temps fòrça ric per Calandreta.

En 1993 la Carta de Calandreta es redigida dins sa forma gai-
reben actuala e votada al Congrès d’Auloron que lo Ministre
de l’Educacion Francés BAYROU, i ven longament.

Es tanben l’annada de la creacion del CFPO (Centre de For-
macion Professional Occitan) e de la primièra vertadièra for-
macion professionala pels regents de Calandreta.

1994 es una granda data amb lo protocòl d’acòrd amb l’E-
ducacion Nacionala. Mercés al Francés Bayrou, Calandreta
dintra dins un encastre de legalitat e ganha amb aquò los
pagaments dels regents.

L’an d’aprèp una autra consequéncia de l’acòrd es la creacion
d’APRENE, establiment d’ensenhament superior per formar
los regents amb un finançament de l’Estat. Ganham del còp
un concors especial, lo primièr per l’occitan.

1997 un pas de mai amb la creacion de l’ISLRF, Institut Supe-
rior de las Lengas de la Republica Francesa que serà l’orgna-
nisme comun dels malhums d’escòlas immersivas per formar
los regents. APRENE ne ven una part. Calandreta es a l’inicia-
tiva e ganha lo sosten dels bascas, bretons e catalans per aquò
faire. Los alsacians i vendràn mai tard.

Es 1997 l’annada de la creacion del primièr Collègi occitan al
ras de Montpelhièr, lo Collègi Leon Còrdas.

Tota aquesta passa es un grand temps de creacion d’escòlas,
movement que va baissar aprèp 1998.
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situacion paradoxala que pòt pas seguir la demanda e aquò
per doas rasons :

Dificultats per aver de regents (ensenhaires) del fach de la
destructuracion de l’ensenhament de l’occitan dins lo
segondari dempuèi 2005 (lei Fillon qu’a sortit l’ensenha-
ment de las lengas regionalas del cursus d’ensenhament).
Met l’universitat en dificultat de recrutament d’estudiants
en occitan e aquesta situacion es agravada que dempuèi
4 ans sèm en permanent cambiament de la formacion
dels ensenhaires.

Dificultats tanben que la crisi economica es utilizada per las
collectivitats per se replegar, mai que mai en Lengadòc Ros-
selhon ont avèm mai de la mitat de nòstres efectius.

Ara lo creis contunha malgrat un cambiament dins lo sosten
de las Regions e particularament de la Region Lengadòc. Es
perilhós per Calandreta qu’i a la mitat de sos efectius.Malgrat
son succès, Calandreta manca de mejans per acompanhar las
doberturas d’escòlas e las perspectivas del movement son
marridas. La crisi es pas acabada. Constatam un replèc dins
lo sosten de las collectivitats territorialas, e vesèm pas de
cambiament favorable dins l’ensenhament public en general.
De mai, la batèsta per la formacion dels regents es luènh
d’èsser acabada !

Pasmens la legitimitat de nòstra accion es ganhada e se trapa amb
un brave succès qu’avèm de mai en mai de mal de sosténer.

Progression dels efectiusImplantacion de las Calandretas dins l’espaci occitan

2002 marca la debuta de 10 annadas de grandas reduccions de
pòstes dins l’Educacion. Lo creis de Calandreta que contunha
çaquelà, se fa mercés al sosten de las Regions e Communas.

2005 creacion del Collègi de Pau.

Calandreta es a l’iniciativa amb l’IEO de las grandas manifes-
tacions occitanas de 2005, 2007, 2009 e 2012 que van
recampar de 10 000 personas per la primièra a 30 000 per la
darrièra a Tolosa. Aquestas manifestacions marcan un cam-
biament de nivèl de l’accion occitana.

2005 es una annada plan negra per l’occitan : lo Governa-
ment fa votar la Lei Fillon, qu’es una lei de destruccion de
l’ensenhament de las lengas regionalas. Serà terrible per l’oc-
citan qu’es en França una lenga « orfanèla », es a dire sens
sosten fòra d’aqueste Estat culturicide.

Dempuèi 30 ans, Calandreta a plan caminat e, se a la dobèr-
tura de la primièra Calandreta en 1980 los enfants èran pas
que 5, a la dintrada escolara de setembre de 2012 son 3278
calandrons (escolans de Calandreta) que seguisson son esco-
laritat dins un dels 57 establiments Calandreta repartits sus
l’espaci occitan.

De segur, Calandreta conéis un grand succès e la demanda
ven totjorn mai granda. La darrièra dintrada fa mòstrar d’una
progression de 7% dels efectius en un an, 40 % sus las 5
darrièras annadas. Mas nòstre movement es ara dins una



53

L’ensenhament de l’Occitan en collègi e licèu
(punt de vista)

Aicí, en França —per començar amb una presentacion
generala— los dròlles van a l’escòla, coma pertot, mas la
terminologia del cursus es percòps diferenta. 

Començan amb çò que se ditz lo primièr gràs (escòla mai-
rala e primària) duscas a l’atge de 10/11 ans. Puèi serà lo
segond gràs amb lo collègi (4 annadas de la 6na a la 3na)
e lo licèu per los que seguisson estudis longs (de la 2nda
a la Terminala) abans l’Universitat o autras Escòlas.

Dins lo segondari, qu’es lo meu sicut pr’amor qu’i ensen-
hi (soi certificada d’Occitan e de Letras), l’ensenhament
de l’Occitan i es mai o mens representat segon la Region.
Cal dire que l’Occitan (contràriament a d’autres lengas
de França coma lo catalan, lo breton, lo còrse, l’alsacian,
lo basc) es la lenga la mai espandida amb mai de 30
departaments e restacaments administratius divèrses
(Acadèmias de Tolosa, Monpelhièr, Bordèu, Lemòtges,
Niça, Ais-Marselha, Clarmont). Dempuèi las annadas 50,
que los joves i aguèron lo dreit de passar l’espròva facul-
tativa d’Occitan al bachilierat, avèm avançat majoritaria-
ment amb la creacion en 1992 del Capes (certificat per
ensenhar), l’obertura progressiva de seccions bilinguas
dins l’ensenhament public (paritat orària occitan/fran-
çés), omai encara la possibilitat de seguir un ensenha-
ment facultatiu d’Occitan tre la 6na al collègi puèi de lo
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perseguir, siá en Lenga Viva 3 o Lenga Viva 2, o en ensen-
hament opcional. 

Tot aquò seriá perfèit se cada establiment poguèsse prepau-
sar aquel ensenhament. Malurosament, sèm luènh d’aques-
ta realitat. Lo percentatge d’escolans mestrejant la lenga
occitana al cap dels estudis es flac (per comparar als efectius
del Bascoat o de Corsega, per exemple). E es encara sens
comptar amb las decisions politicas cambiadissas e las mesu-
ras regressivas regularament anonciadas a l’Assemblada
Nacionala dins un Estat istoricament jacobin qu’estimèt mai,
quand l’escòla venguèt obligatòria un sègle i a, d’escanar sas
riquesas patrimonialas millenàrias puslèu que de desvolopar
lo plurilinguisme. Urosament, ara, la presa de consciéncia
d’aquela pèrta de substància sembla s’espandir. Lo podèm
notar amb la mobilizacion generala venguda de França tota
recentament, per far soscar lo Govèrn. Res es pas ganhat,
avèm benlèu sonque ganhat çò qu’aviam perdut. Mas una
realitat crudèla demòra : 4 pòstes d’ensenhaires al Capes
cada annada per Occitania tota, çò que permet quitament
pas de remplaçar las partenças en retirada.

Alavetz, la transmission de la lenga ten uèi a l’investiment
excepcional dels ensenhaires presents. Sens eles, seriá la
« Cronica d’una mòrt anonciada », pr’amor que la lenga
non se transmet pas pus d’un biais natural, o gaireben pas.

Foto de capçalera: Aula de l’École Communale 1900 de Montrol-Sénard. Foto de Babsy.
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Acadèmia occitana - Consistòri del Gai Saber

L’Acadèmia mai anciana d’Europa, creada en 1323 per Ber-
nat de Panassac, Guilhèm de Lobra, Berenguièr de Sant
Plancat, Pèire de Mejanaserra, Guilhèm de Gontaut, Pèire
Camó e Bernat d’Oth, èra una acadèmia occitana, lo Con-
sistòri del Gai Saber. Jos son egida, Raimond de Cornet por-
giguèt tre 1324 son Doctrinal de trobar, un primièr tractat de
retorica e de gramatica, e Guilhèm Molinièr, en 1356, las
famosas Leis d’Amors. Cada an, lo Consistòri distribuïguèt
sas jòias als poètas premiats, fins a 1484. Sos darrièrs escrits
coneguts en occitan son de 1513, pauc d’annadas abans
l’Ordonància de Villers-Cotterêts de 1539 que proïbèt l’em-
plec de nòstra lenga dins los actes publics. Al Consistòri,
foguèt substituït lo Collège de Réthorique que venguèt puèi
l’Académie des Jeux-Floraux.

Es en 2008 qu’abotiguèt sa restauracion, preparada de lon-
ga man, jos lo nom d’Acadèmia occitana - Consistòri del Gai
Saber. Los academicians novèls entendián renosar lo fial
entre los manteneires coratjoses dels sègles de fèrre e los
nòstres grands davancièrs de la seguida de Frederic Mistral :
Josèp Ros, Prospèr Estieu, Antonin Perbòsc, Josèp Salvat e
Loís Alibèrt.

Son vint-e-un membres elegits, « femnas e òmes liures », occi-
tans e catalans, actors culturals de nòstra societat (linguistas,
professors, escrivans, musicans, cercaires…). Lo grand lingüis-
ta e escrivan Pèire Bèc a acceptat d’èsser lor president d’onor.1

L’Acadèmia occitana « se dona coma dever de recampar totas
las competéncias possiblas per menar cap al succès son prètz-
fait de normalizacion, d’estandardizacion e de socializacion
de la lenga occitana ». Los candidats que soscrivon a títol indi-
vidual a sas orientacions pòdon sollicitar lor admission que se
decidís per vòte de l’ensemble dels membres. A l’ocasion de
l’amassada generala venenta se prepausarà l’obertura de sèt
sètis de mai.

Las siás activitats prioritàrias son :

La codificacion de l’occitan estandard, « la lenga de uèi »,
en s’apiejant sus l’ensemble de la lenga parlada, las tradi-
cions sabentas, la literatura e los rapòrts privilegiats amb
lo catalan.

L’acabament de la normalizacion de las varietats eretadas,
solas socializadas, en lor fornissent los espleits necessaris a
lor desvolopament. 

La contribucion a l’espeliment d’una consciéncia novèla
entre los païses catalans e los païses occitans, dins l’encas-
tre d’una Euròpa democratica.

1. L’occitan estandard

Una tradicion vièlha coma la lenga

Los testimònis mai ancians de l’occitan, al contrari de la
màger part de las autras lengas, non son pas escrits dins de
fòrmas dialectalas, mas jos una fòrma literària comuna. La len-
ga de Guilhèm de Peitieus es ja la dels trobadors, quitament
catalans, que floriràn dins lo sègle seguent, alavetz que la len-
ga contemporanèa de la Chanson de Roland, joièl de la litera-
tura francesa, serà en anglo-normand. L’occitan desvoloparà
puèi un vocabulari sabent fins al s. XVI dins los domenis reli-
gioses, juridics, scientifics, didactics, administratius etc. Ben-
lèu qu’aquela unitat e aquela riquesa de la lenga escrita non
èran tan completas coma dins las lengas de uèi - aquel cons-
tat anacronic d’unes non an mancat d’o far ! -, mas non
coneissèm pas a la meteissa epòca, en defòra del latin, de len-
ga mai unificada e elaborada que la nòstra o tant unificada e
elaborada coma la nòstra.2 Per préner un sol exemple, es plan
en lenga comuna (e non en occitan gascon malgrat qualques
traças de la lenga parlada) qu’escrivan al s. XV los Estats d’Ar-
manhac quand s’adreiçan al sieu comte o lo quite comte
quand escriu als representents del rei de França. E es plan
aquela lenga que s’ensenha dins las escòlas a aquesta epòca.3

La ciutat de Tolosa va acollir, el 1323, els primers Jocs Florals, o Jocs
de la Gaia Ciència, organitzats per la Sobregaya Companyia dels Set
Trobadors.
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Aquelas circonstàncias, ligadas a una unitat politica plan lar-
ga, quitament s’es al dintre de l’Estat francés, son a l’origina
de la relativa unitat linguistica encara vesedoira a l’ora d’ara.
Juli Ronjat considerava que sol lo gascon èra clarament dife-
renciat dins l’ensemble occitan.4

La lenga de uèi

A la seguida del projècte de Bernat Sarrieu en 19055 plan
definit mas demorat sense aplicacion concrèta dins lo con-
tèxte pauc favorable d’un nacionalisme francés descabes-
trat, Loís Alibèrt publiquèt en 1935, a Barcelona, sa
Gramatica occitana segon los parlars lengadocians.6 Pel pri-
mièr còp la metalenga non èra lo francés mas « lo lengado-
cian literari », segon la terminologia de l’autor, un biais
prudent de nommar l’occitan estandard. Mas se sap que
quand lo savi mòstra l’estela, lo fòl agaita lo det, e li faràn
repròche d’un « lengadocian » tròp « occidental » e donc
tròp pauc « lengadocian ». E que diràn del parlar « central,
en usatge en Carcassés, Bas Rasés e Lauragués », que dins
l’esperit d’Alibèrt èra al còr de l’ensemble linguistic occita-
no-catalan ! Amb un « Lengadòc » plan mai espandit que la
província istorica, lo mèstre a benlèu butat sa finesa fins a
suggerir al bon entendeire una interpretacion etimologica
del nom, « lo país de la lenga d’òc ». Planherà de non aver
butat mai luènh sas recercas « per defugir d’èsser acusat de
megalomania lengadociana ».

Es dins la rega de nòstre grand lingüista, fàcia a la constàn-
cia dels meteisses adversaris, que l’Acadèmia occitana s’es
engatjada per la renaissença de nòstra lenga e de nòstra cul-
tura. Coma el, consideram que l’occitan central se tròba a la
convergéncia de las tres grandas unitats linguisticas (occitan
gascon, nòrd occitan e occitan mejan) - o quatre s’i volèm
ajustar lo catalan - e constituís una mena de sintèsi d’aques-
te vaste ensemble. La causida prioritària del tractament -t
del -ct latin (punt, dreit, escrit…) nos permèt d’integrar las
doás varietats mai « estranhas », l’occitan gascon e l’occitan
auvernhat, e de non copar lo ligam istoric amb lo catalan.
Mas l’occitan estandard, en tot servar son unitat prigonda,
reconeis doás « variacions » (tèrme musical) principalas
degudas a la palatalizacion : orientala amb lo sistèma
punt/ponch, dreit/drech, escrit/escrich… ; septentrionala amb
lo sistèma cantar/chantar, acabar/achabar, gauta/jauta, car-
gar/charjar… Aquelas variantas reservadas als mots de for-
macion populara, de frequéncias pauc importantas e non
sistematicas, son ja presentas al dintre del « lengadocian »
definit per Alibèrt.

Lo trabalh menimós de codificacion sus de basas objèctivas
(atlasses, literatura, diccionaris ancians e modèrnes…) de l’oc-
citan estandard, l’Acadèmia occitana es per l’ora sola a lo
menar. La paradòxa mai estabosissenta es plan aquela : las
estructuras « occitanistas » mai importantas e subvencionadas
son a l’ora d’ara (01/07/13) opausadas a tota fòrma de lenga
unica. Lo mot mèstre es lo « respècte » (de la diversitat) : an
tan de respècte pel malaut que non lo vòlon sonhar.

2. La lenga eretada

La lenga de la literatura

Avèm pauc d’indicis a l’Edat Mejana de la lenga populara
qu’emergèt, après l’Ordonància funèsta de Villers-Cotterêts,
coma l’instrument privilegiat de la respelida literària. Sus las
roïnas del mond ancian, a l’ora ont los Jòcs Florals coronavan
Pierre de Ronsard, nombroses foguèron los poètas occitans
que causiguèron lo francés, mas d’autres, dins un esperit de
reconquista, se virèron cap al parlar viu de lor ciutat. Tre lo s.
XVI, lo senhal – « per l’onor deu país sosténguer » -, parti-
guèt de Leitora amb Pèir de Garròs, lèu seguit a Rabastens
d’Albigés per Augièr Galhard, a Ais per Loís Belaud, a Selon
de Provença, per Miquèu Tronc, a Marselha per Rodbèrt Ruf-
fi e Pèire Paul… Al sègle seguent, a Tolosa, s’encontrèron
altorn de Pèire Godelin de poètas a l’encòp lengadocians e
gascons (Bertram Larada, Guilhèm Adèrn, Joan de Valés…), e
l’influéncia del poèta mondin toquèt encara « totes los escri-
vans de l’Oèst occitan, los Gascons Andrèu Duprè, Jacob de
Gassion, Loís Baron, (Guiraud) Bedot, Joan-Guiraud Dastròs,
lo Carcinòl Joan de Valés, lo Bederrés Bonet, l’Agenés Francés
de Corteta ».7 Ajustarem Joan de Garròs, fraire jove de Pèire,
autor de la Pastorala gascona. A Ais, lo meteis procès, dins
una mesura mendre, s’engatjarà altorn de Claudi Brueis e de
Gaspard Zerbin. Totes aqueles escrivans an en comun lor ins-
piracion barròca, mas çò de remarca - trait essencial del
barròc nòstre -, cadun escriu dins son lengatge d’origina,
sense qu’aquò pause de problèmas d’incompreension entre
eles. Una tradicion s’es impausada e durarà fins ara. La lenga
de Frederic Mistral aurà per basa lo parlar provençal roda-
nenc, la d’Antonin Perbòsc lo carcinòl, la de Joan Bodon l’al-
bigés, la de Bernat Manciet lo landés, la de Max Roqueta lo
montpelhierenc, la de Renat Nelli lo carcassés, la de Marcèla
Delpastre lo lemosin... De còps, d’escrivans causisson un
autre parlar que lo lor, lo provençal rodanenc pel Gavòt Pèi-
re Duvoluí, lo bearnés pels Bigordans Miquèu Camelat e
Simin Palai, e l’Armanhagués Andrèu Pic. En un mot l’entiè-

D I V E R S À R I U M

Frederic Mistral, un dels grans impulsors de la litertura occitana, a
cavall dels segles XIX i XX. | Coberta de la gramàtica de Loís Alibèrt,
publicada a Barcelona l’any 1935.
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ra literatura modèrna en occitan, fins a nosautres, a per basa
linguistica los parlars cultivats. A l’epòca contemporanèa lor
normalizacion ortografica e lor necessària epuracion lexicala
an permés un desvolopament espectaclós de l’expression
escrita e de la creacion literària. La costuma es de cultivar las
diferéncias. Sembla far partida de l’òbra de creacion… Una
costuma que benlèu tòca a sos limits.

L’integracion lingüistica

Aqueste fenomèn escapa largament a l’occitanisme contem-
poranèu, embarrat encara dins un discors convengut fait de
províncias (a-istoricas), de dialèctes e d’isoglòssas plan causi-
das (perqué aquesta e non una autra ?) que serpatejan pel
país, e que vei l’Occitania coma un puzzle ont s’imbrican poli-
dament de païses dels noms flamejants. Los del defòra prenon

al pè de la letra los estudis que descrivon
legitimament los particularismes de cada
varietat, mas ignòran sovent qu’aqueles
particularisme non i son generalizats. De
lor costat, los del dedins an tendéncia a
valorizar las diferéncias – o a n’inventar -
per socit d’ « autenticitat ». Los atlasses
lingüistics non son totjorn d’acòrdi amb
los diccionaris.

Despuèi de sègles, una integracion mas-
sissa de la lenga s’es donc realizada, dins
una dinamica ininterrompuda, del cen-
tre cap a la periferia e de la periferia cap
al centre. Çò qu’apelam occitan central
(lo « lengadocian » d’Alibèrt) cap a l’en-
còp de fòrmas de l’occitan gascon
(crompar…), del nòrd-occitan (chau-
pir…) etc. E de fòrmas centralas son pre-
sentas en occitan gascon (finèstra…), en
nòrd-occitan (calhau…) etc. Mai avan-
çam de las periferias cap al centre, mai
vesèm l’assimilacion progressar. Pèire
Bèc analisèt en Gasconha orientala aquel
fenomèn « d’interferéncias lingüisti-
cas ».8 Per Loís Alibèrt, « los parlars del
Peiregòrd meridional », teoricament
« lemosins », presentan « los caractèrs
distintius del lengadocian » e lo Gaval-
danés non es pas d’Auvernhat mas de
« lengadocian amb -cha ». Mas, per
malastre, d’unes an lo projècte d’inversar
lo corrent de l’istòria e preconizan d’ins-
taurar un estandard per cadun dels « dia-
lèctes » (gascon, lemosin, alvernhat,
Vivaro-alpin, provençal, niçard e lenga-
docian), en privilegiant lors caractèrs
considerats coma especifics. De còps, es
un parlar demest los autres que seriá
causit. En Gasconha, per « revitalizar »
(regasconizar) de parlars venguts « tròp

lengadocians », lo bearnés seriá « oficial ». Sense que se pau-
sèsse la question de cossí seriá recebut als païses de Bladèr,
de Dambièla, de Manciet… Lo « lengadocian », recentrat
tanben sus sas particularitats (anti-gasconas, anti-alvernha-
tas… anti-catalanas), beneficiariá d’un ròtle màger, lo d’ès-
ser paradoxalament l’occitan de totes. Segon aqueles
visionaris, al rebors del procès istoric millenari, cada « dia-
lècte » deuriá per subrepés adaptar los mots « sabents » de
son biais, coma la cosina del país… Emai d’unes se’n defen-
don, se bastiriá aital sèt « lengas d’òc », projècte quimeric
que non capitariá qu’a precipitar la disparicion de l’occitan.

Una unitat relativa

Pensam al contrari que los parlars constituïsson sols uèi lo teis-
sut viu de la lenga, çò que nos demòra de la lenga socializa-

D I V E R S À R I U M

El Castèl de Querbús és testimoni d’una història d’estrets lligams entre Catalunya i Occitània.
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da, e que los devèm preservar tant coma se pòt. Cadun com-
prendrà que se un mainat aprend un occitan que son aujòl
non sap reconéisser, aquò pausa un problèma. Devèm seguir
l’anar de nòstres davancièrs de las annadas cinquanta del
sègle passat, seguir lo moviment de normalizacion grafica e
lexicala amb tota l’atencion necessària. Per Loís Alibèrt, lo
vocabulari occitan - quin que siá l’occitan, podèm ajustar - se
pòt destriar en « tres tipes diferents d’apòrts » : los « mots
populars » que venon de las originas de la lenga ; los « mots
semisabents » dintrats dins la lenga al moment dels primièrs
escrits ; los « mots sabents » manlevats al latin per formar lo
vocabulari scientific, tecnic, administratiu etc. Sabèm que los
« mots populars » son per la mitat exactament comuns a totas
las varietats (taula, braç, madur, prat…) e per l’autra mitat de
rasics comuns, que los « mots semisabents » son totes
comuns a totas las varietats (elegir, cementèri, servici, deluvi…),
que los mots « sabents » son e devon demorar comuns a totas
las varietats (gramatica, ipotèca, multiplicar, mas tanben iper-
tension, climatizator, ordinator…). Aital, la sola codificacion de
l’existent e la bona gestion dels neologismes nos permetriá
d’afortir, parallèlament a l’unitat sencera de la lenga estan-
dard, l’unitat relativa de la lenga eretada.

3. Doás lengas, una cultura

Un pauc d’istoria

Se volèm evocar los ligams entre l’Occitania e la Catalonha,
las rasics comunas, e nos’n téner a l’istòria, nos cal remontar
a l’Antiquitat. A l’Antiquitat grèga, als foceans de Marselha e
a lors colonias qu’anavan de Niça a Ampórias long de la via
eracleana, amb al mièg los monts Pirenèus qu’an tanben ser-
vat lor nom grèc. A l’Antiquitat romana, a la Provincia narbo-
nensis, la Narbonesa, dont lo latin, parlat quitament delà los
monts Albèras, mercés a la via Domitia, constituís lo substrat
linguistic comun a las doás lengas. Al reialme dit « visigot »
dont la capitala, après l’invasion franca, passèt de Tolosa a
Barcelona. Als reialmes d’Aquitània que s’espandissián entre
Leire, Ròse e Ebre (mas als Catalans e als Occitans, non lor an
parlat que de l’empèri carolingian !)… A las aliganças roerga-
tas e auvernhatas que valguèron als comtes de Barcelona los
noms illustres de Ramon (Raimond), Ermengol (Ermengaud)
o Guillem (Guilhèm)… A l’omenatge dels princes occitans al

rei Pèire II per constituïr un sol reialme… E se poiriá parlar de
totes los movements de populacions (Gascons….) cap al sud
del temps de la Reconquista coma als tempses modèrnes
(Auvernhats…) per admetre que, d’un biais o d’un autre,
cada Catalan, estatisticament, deu aver un aujòl occitan. 

Deman nòstra cultura comuna

Caldriá que Occitans e Catalans comprenguèssen qu’an una
cultura comuna, e que aquò non es solament un mot. Los
trobadors catalans non an pas escrit e cantat dins una lenga
estrangièra mas dins la lenga comuna de lor temps als Occi-
tans e als Catalans. E Ramon Lull, creator de la prosa catala-
na, non seriá tanben lo darrièr representant de la tradicion
lingüistica occitano-catalana ? A partir del s. XIV, ont la lite-
ratura nòstra del nòrd dels Pirenèus s’aflaquís, non podèm
totjorn aver en comun l’òbra de Bernat Mètge, puèi la del
Valencian Ausiàs March ? Al sègle seguent, la Teologia natu-
rala de Ramon Sibiuda (Sebond) serà traduita per Miquèl de
Montanha (Montaigne) e lors pensadas, qual que foguèsse
lor susport, non las podèm reivindicar nòstras ? Se cal trachar
benlèu qu’al s. XVI, Pere Serafin e Joan Pujol son los contem-
poranèus de Pèir de Garròs e de Loís Belaud, qu’al s. XVII
Francesc Vicent Garcia, Francesc Fontanella, Pere Jacint Mor-
là e Josep Blanch son tan barròcs coma Bertram Larada,
Andrèu Dupré, Pèire Godelin o Guilhèm Adèrn… Per la
seguida, sabèm cossí las autas figuras de Jacint Verdaguer e
de Frederic Mistral obrisson una èra novèlas dins los escam-
bis, la reconeissença comuna e l’amistat entre Catalans e
Occitans. Mens coneguts son los contactes artistics, mas bas-
ta de saber qu’a la virada dels s. XVII e XVIII, lo primièr pen-
heire de Marselha èra lo Tarragonés Miquèl Sèrras e lo
primièr penheire de Tolosa, Antòni Rivalz, èra per una part de
son òbra lo darrièr contunhaire del Valencian Josèp Ribèra.
Un jorn descobrirem l’apòrt dels artistas catalans del temps
de la Retirada…9

Es una consciéncia novèla de nòstra istòria e de nòstra cultu-
ra viva que devèm far espelir per retrobar nòstra plaça en
Euròpa e tornar parlar al mond de uèi coma li avèm sabut par-
lar quan èrem una sola votz. Ara Catalonha s’endralha sul
camin de la libertat. Ja dos còps avèm fisat a Barcelona las
claus del reialme. Aqueste tresen deuriá èsser lo bon.

1 Lors noms son : Murièl Batbie-Castell ; Franc Bardòu ; Pèire Bèc ;
Estève Bordoncle ; Jòrdi Bosque ; Felip Carbona ; Delfina Castaing ;
Joan-Jacme Cubainas ; Marçal Girbau ; Arno Krispin ; Joan-Francés Laf-
font ; Andrieu Lagarda ; Rodgièr Lassaca ; Nicolau Morvillièrs ; Joan
Penent ; Francesc Pic ; Joan Salas-Lostau ; Anna-Maria Sgaravizzi ;
Jusèp Loís Sans Socasau ; Jacme Taupiac ; Florian Vernet.
2 Pierre Bec, Anthologie de la prose occitane du Moyen Age, Vol. I, Vidas
et razins, chroniques et lettres, prose narrative, Avignon, Aubanel,
1977 ; Vol. II, Grammaires et arts poétiques, littérature religieuse et
morale, prose juridique, prose didactique et scientifique, petit corpus épi-
graphique, Valdariás, Vent Terral, 1988.
3 G. Loubès, « Prémices de la Renaissance en Gascogne: Ecoles et ins-

truction au XVe siècle », in Pey de Garros, Actes du colloque de Lectou-
re réunis par J. Penent, CELO, Béziers, 1988, p. 37-51.
4 J. Ronjat. Grammaire istorique des parlers provençaux modernes, tome
IV, Montpellier, Société d’études romanes, 1941
5 B. Sarrieu, « Une langue d’oc générale », in La Terro d’oc, 1905, n°
165 pp. 49-59 et 166 pp. 65-71
6 2a edicion : Centre d’Estudis occitans, Montpelhièr, 1976.
7 R. Lafont, Anthologie des baroques occitans, Avignon, Editions Aubanel, 1974.
8 P. Bec, Les Interférences linguistiques entre gascon et languedocien dans
les parlers du Comminges et du Couserans, PUF, 1968. 
9 L’Acadèmia occitana compta per l’ora demest sos membres dos
Catalans e un Aranés. 
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M a r ç a l  G i r b a u

La recuperació de la cultura popular a Occitània 

Occitània és una nació amb una producció cultural pròpia i en
llengua pròpia molt superior en relació amb el reconeixement
públic, polític i institucional que la seva llengua i cultura
reben. Complint la màxima que com més profund és el con-
flicte lingüístic, més intensa és la resistència cultural —encara
que tant el conflicte com la resistència transcorrin gairebé pels
canals de la inconsciència—, en les darreres dècades Occità-
nia ha viscut un autèntic reviscolament de la seva cultura en
gairebé tots els camps. 

La música com a paradigma

Un dels camps que més cal remarcar és el de la música. La
producció musical en llengua occitana ha experimentat una
autèntica revolució. Des de la música més purament tradicio-
nal fins al rock-dur experimental, un reguitzell d’artistes, fes-
tivals i productors han aconseguit forjar una xarxa de creació
i difusió envejable fins i tot per als catalans. Dit d’una manera
més planera: ironies de la vida, ja fa temps que a Occitània els
músics no passen gana per cantar en occità, quelcom no tan
evident a casa nostra. 

Val a dir que aquesta recuperació musical no es pot deslligar
d’una característica d’Occitània que en general sorprèn els
catalans que ho descobreixen: la pervivència de les danses
populars o tradicionals. A Occitània les danses tradicionals
tenen una forta presència social, no pas com a casa nostra la
sardana —a propòsit, possiblement una de les grans “culpa-
bles” de l’oblit mortífer i absolut de la resta de balls nos-
trats—, que sovint és sentida amb una certa flaire
conservadora. En el cas occità, les danses formen part de la
festa i gosaríem dir que gairebé del mobiliari urbà. No és
gens estrany de passejar per ciutats com Tolosa, Pau, Carcas-
sona, Albi, Agen, etc., molt especialment a la primavera i a

l’estiu —que és quan, com les cuques, tot Occitània viu— i
tot d’una presenciar al bell mig del carrer balladors i balla-
dores de diferents edats seguint els compassos d’un grapat
de músics que toquen, arreplegats gairebé per generació
espontània, el repertori popular. 

A les danses no només hi van els occitans occitanòfons. Els
francòfons també saben dansar. I dansen. Tothom dansa, poc
o molt. De fet, la dansa és tan present a Occitània —en com-
paració amb Catalunya— que és gairebé impensable d’imagi-
nar una festa occitana sense música i sense danses. Les
danses, doncs, formen part de l’ADN festiu d’Occitània. 

Bona part —per no dir la majoria— d’aquest repertori de dan-
ses populars és, és clar, en llengua occitana. Vista la impor-
tància i l’èxit socials d’aquestes danses, molts dels músics
occitans han optat per recuperar i modernitzar aquest reper-
tori popular —sovint fent-lo passar per d’altres estils com el
rock, la fusió o el sound system— o, fins i tot, crear nou reper-
tori pensat i fet per a dansar. 

La conseqüència més negativa d’aquesta situació és l’absèn-
cia gairebé absoluta —amb la corresponent excepció confir-
madora— d’artistes del gènere de la cançó, això és,
cantautors. És a dir, músics i poetes que escriguin noves can-
çons en les quals la música es posa al servei del missatge lite-
rari. Com que les danses tenen un paper tan preponderant en
la societat occitana, bona part —massa— dels músics occitans
d’avui composen per dansar, i això provoca disposar de molts
bons artistes que esdevenen gairebé simples orquestres de
ball en les quals trobem un oblit bo i absolut de la importàn-
cia dels mots que es canten. De fet, la majoria de cantautors
que encara té avui Occitània provenen dels anys 70, quan
allà, per influència catalana encara un cop, també va aflorar el
fenomen de la Nòva Cançon. Ens referim a artistes com Mar-
tí, Fraj, Verdier, etc. La pena d’aquest escenari és doble: d’u-
na banda, perquè en aquests moments Occitània necessitaria
de forma urgent artistes, músics, poetes i cantants que utilit-
zessin l’art d’Apol·lo per generar en la societat occitana nous

Foto de capçalera: La recuperació de la cultura tradicional també ha
comportat la recuperació d'instruments gairebé desapareguts, com
ara la bodega. Sophie Jacques de Dixmunde a la Mòstra de Cinèma
Occitan. Barcelona (2011).
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debats, obrir noves perspectives i finestres, crear pensament.
L’art, amb la cançó com a clar exemple, sempre ha estat una
punta de llança, sinó la més important, de l’evolució —i la
revolució— social i nacional. Però, a més, aquesta situació és
especialment lamentable perquè Occitània és, conjuntament
amb Catalunya, el bressol de la cançó d’autor occidental, això
és, l’art trobadoresc. Els trobadors dels segles XI, XII, XIII i XIV
eren, de fet, un fenomen no gaire diferent del que avui podrí-
em anomenar cantautors. I, per tant, que la terra on van néi-
xer els trobadors, que la terra on va néixer la “cançó” en un
sentit gairebé contemporani, avui hagi ignominiat quasi per
complet aquest gènere artístic és el símptoma que hi ha quel-
com que no acaba de funcionar. 

Sovint, quan mires d’investigar una mica i preguntes als artis-
tes d’avui per què no proven de canviar i s’endinsen en el
terreny de la cançó, la resposta és senzilla: “El nostre públic
vol venir a dansar, no pas a escoltar asseguts.” I és ben cert
que, possiblement, els darrers responsables d’aquesta situació
no són ni el públic mateix ni els artistes, sinó els programa-
dors, els directors de festivals occitans, que massa cops són els
primers que descarten propostes artístiques perquè no són
prou dansabile. I no només això: els programadors i directors
de festivals occitans haurien de ser els primers d’encoratjar els
nous artistes a conrear estils i gèneres diferents, que inclo-
guessin la lírica o la cançó, tots dos gèneres musicals que,

efectivament, s’escolten —i no es ballen— i s’escolten asse-
guts. Però això no passa. Per què? De raons possiblement n’hi
ha moltes, però la més evident és l’econòmica: el públic que
va a un festival a dansar és un públic que vol una estona de
Festa —en majúscules— i, doncs, que no li importa tant allò
que es canta, sinó esbargir-se tant com pugui. Això, en un
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Barnasants 2013. Enric Hernàez i Alidé Sans al concert inaugural de Vielha. Foto de Xavier Pintanel (www.cancioneros.com).

L'Estivada de Rodés és una de les més importants cites musicals occi-
tanes. Foto: Estivada de Rodés (2002).
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percentatge molt elevat, implica el consum —massa vegades
excessiu— d’alcohol, que repercuteix directament en els
ingressos extres dels programadors i festivals amb xifres de
tres, quatre i de vegades cinc zeros per festa. Qui atura aques-
ta gallina dels ous d’or? 

El remei de tot plegat no sembla pas que sigui quelcom de
senzill ni simple. L’opció que siguin les administracions
públiques les que promoguin i incentivin la nova creació
occitana tampoc no apareix com la millor de les opcions,
atès el risc que això comporta d’institucionalització de la
creació i dependència dels artistes dels poders polítics.
Segurament, doncs, el que cal és precisament això que fem
avui: parlar-ne, obrir el debat i encoratjar els artistes a explo-
rar noves vies, noves fonts, nous horitzons. Sigui com sigui
hi ha quelcom d’indubtable: només ballant danses, cap
nació fa la revolució.

El teatre, la gran assignatura pendent

Tal com hem vist, la música en occità, si bé caldria diversifi-
car-la, presenta una bona salut pel que fa a la quantitat de
producció. De totes les arts, el gènere artístic que segurament
presenta una situació més negativa és el teatre, més negativa
fins i tot que les arts audiovisuals. Pràcticament, no existeixen
companyies de teatre professionals en occità —llevat de casos
excepcionals com la companyia de La Rampa. La majoria,

doncs, són companyies amateurs, que, és clar, tampoc no dis-
posen de llocs de difusió de prestigi que els permetin de rebre
el reconeixement del públic i de la crítica. 

Dit de manera gràfica: el Teatre Nacional de Tolosa, per
exemple, no ha acollit mai, en tota la seva existència, cap
obra de teatre en occità. 

Les escoles de teatre d’Occitània són, evidentment, 100% en
francès i ni tan sols es tenen en compte com a matèria d’es-
tudi les obres de teatre ja existents escrites en occità. Per a
ells, és com si no existís. Com si aquest país no existís. 

Segurament, la solució màgica no existeix. Sí que és cert,
tanmateix, que la introducció de quotes mínimes de produc-
cions teatrals en llengua occitana en les programacions dels
teatres públics ajudaria, de totes totes, a la professionalitza-
ció d’un sector avui en un estat encara massa feble i embrio-
nari. Però el discurs de les quotes, de la discriminació
positiva, no és avui a l’ordre del dia ni en l’univers d’expec-
tatives de la societat occitana. 

L’element positiu de tot plegat és que avui la producció cul-
tural occitana és molt més viva i saludable que fa 15 anys.
Segur que d’aquí 15 anys més, moltes de les mancances d’a-
vui s’hauran pogut resoldre. Mentrestant, que no s’aturi la
festa, que seguirem ballant.

La borrèia és una de les dances tradicionals occitanes, prou viva, encara.
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Jèp de Montoya*

Mireio. Fréderic Mistral
(Deth Felibritge ath reconeishement legau dera lengua e ara creacion dera Acadèmia)

C O S E S  Q U E  H E  L L E G I T

Enes pòrtes de complir-se es cent ans dera mòrt de Fréderic
Mistral, eth Prèmi Nobel dera lengua d’òc, e en tot reliéger
era sua òbra cabdau “Mireio”, atau com ua sèrie de libres e
d’articles qu’an a veir damb eth e damb era relacion qu’auec
damb es intellectuaus catalans dera época rebrembi coma eth
fondador e anima deth Felibridge ajudèc a desvelhar era cre-
acion literària en Comenge e era Val d’Aran, autant damb Ber-
nat Sarrieu coma damb Mossen Jusèp Condò.

Entre d’auti pensaments, me ven ath cap eth rebrembe pr’a-
mor que mos trobam en moments semblanti ad aqueri der
an 1854, quan en château de Font-Segugne es set poètes pro-
vençaus: Fréderic Mistral, Josep Roumanille, Théodore Auba-
nel, Jean Brunet, Paul Giéra, Anselm Mathieu e Alfons Tavan
s’amassèren damb era idèa de crear er organ de referéncia
dera lengua. En aguesti moments, nosati èm en procès de
dar es passi entà crear, pr’amor deth besonh qu’a quinsevolh
lengua de cultura e quaussevolh literatura importanta, es
estructures solides ath capdauant des quaus cau plaçar ua
Acadèmia dera Lengua. 

Eth dia 22 de seteme de 2010, eth Parlament de Catalonha
e Aran, organ sobiran de dus païsi frairs que vòlen anar dera

man camin deth sòn destin, votec en favor dera Lei der occi-
tan, aranés en Aran. Com ei sabut per toti, er Estatut d’Au-
tonomia der an 2006 establic qu’era lengua occitana ère
oficiau en Catalonha. D’alavetz, Catalonha a ua lengua pro-
pria, eth catalan e dues lengües mès oficiaus: er occitan e eth
castelhan. Era Val d’Aran a ua lengua pròpria, er occitan,
nomentat aranés e dues lengües mès oficiaus: eth catalan e
eth castelhan. 

Siguec aqueth un dia de hèsta, de culminacion d’un proce-
diment deth quau mo’n cau gaudir, congratular e felicitar-
mos mutuaument. Damb era aprobacion d’aguesta Lei se
dauriren ua sèria de pòrtes qu’enquia hè pòc non auéssem
pogut imaginar.

Per aguesta Lei, era Generalitat e es sues institucions politi-
ques e eth Conselh Generau d’Aran arreconeishen, emparen
e respècten era lengua pròpria d’Aran que singularize ath
pòble aranés, e tanben arreconeish Aran coma ua realitat
dotada d’identitat culturau, istorica, geografica e lingüistica. 

S’arreconeish era unitat dera lengua occitana coma patrimò-
ni que Catalonha e sustot Aran compartissen damb d’auti

Report

Mireio és un gran poema narratiu, publicat l'any 1859 per Fréderic Mistral, que té el mèrit
d'haver estat considerat, de manera unànime, l'obra més representativa de la renaixença
literària occitana i, d'alguna manera, el poema fundacional de la moderna literatura en
llengua occitana.

Aquest poema èpic es desenvolupa a través de 12 cants, amb estrofes de set versos i, com
tot bon cant èpic, aspira a esdevenir una obra total, amb elements lírics, dramàtics i, fins i
tot, didàctics, que se'ns presenten de la mà de Mireio, la filla d'una casa camarguesa
benestant, que s'enamora de Vincèn, fill d'un humil artesà, i que a un matrimoni imposat.
Tot plegat ens recorda els difícils i tràgics amors de Romeu i Julieta. L'acció que se'ns
descriu és el relat d'un viatge a la recerca de l'ajuda divina que portarà la seva protagonista,
inevitablement, a la mort.

Mireio és un poema romàntic, realista, que de seguida despertà una enorme atenció a
Catalunya. El mateix 1859, Antoni de Bofarull en parla al seu discurs als reinstaurats Jocs
Florals de Barcelona. Cinc anys més tard, apareix publicada una traducció catalana, obra
de Francesc Pelagi i Briz. De tota manera, serà Jacint Verdaguer, gran difusor de l'obra
mistralenca a casa nostra, qui acabarà de trenar els lligams literaris entre Catalunya i
Occitània i a divulgar, encara més, aquesta meravellosa història.
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territòris europèus e que
de forma conjunta s’an
de protegir ena sua uni-
tat. Damb aguesta Lei se
proclame Aran eth nèxe
naturau entre Catalonha
e Occitània, entre eth
catalan e er occitan.
Aguesta Lei acabe de
convertir en tèxte era
volentat deth maxim
exponent democratic des
pòbles catalan e aranés.

Aran demore determinat
coma eth lòc a on cau
plantar eth far que enllu-
mene e mèrque un des

camins dera Occitània que toti volem en toti es camps: dera
cultura, deth respècte pera lengua, damb tota era fòrça e
garantia dera Catalonha amiga, deth sòn orgulh pera sua istò-
ria, pera sua identitat, pera sua idiosincràsia e pera sua forma
de compréner era vida.

Aran e er aranés coma frairs de tota era familha occitana, de
territòris e de varietats lingüistiques de viatges pòc compre-
nudi ena sua realitat e contèxte, an d’ester magnanims e les
an de hèr costat. De cap de manèra podem incrementar es
diferéncies en tot separar es diferentes realitats, mès tanpòc
podem renonciar a un moment unic ena istòria qu’arribe grà-
cies a un pialèr d’esfòrci e de circonstàncies.

En Catalonha e en Aran, eth nau Institut d’Estudis Aranesi que
renèish damb aguesta Lei e damb eth nau decrèt a de desvo-
lopar-se com ua institucion independenta des administracions
publiques, a d’arténher pleaments eth caractèr academic,
atau coma ac comprenem en Catalonha, e a d’auer era auto-
ritat lingüistica entà fixar es convencionalismes d’usatge der
aranés, d’acòrd damb era consideracion de varietat lingüisti-
ca deth tronc occitan comun e tanben a d’auer autoritat entar
assessorament qu’en matèria de lengua li sigue sollicitat.

Damb un Institut d’Estudis Aranesi, fòrt e compenetrat, dam
un gran saut culturau e lingüistic, academic e de qualitat, que
posse ara ora er aranés, varietat pròpria d’Aran que de forma
mès dirècta protegim pr’amor qu’ei laguens dera nòsta Admi-
nistracion, e, er occitan generau, que s’a de bastir coma len-
gua d’intercomprenença entre toti es territòris d’Occitània. 

Es publicacions oficiaus, es leis deth Parlament s’an de publi-
car tanben en aranés. Era version aranesa a caractèr oficiau. Es
documents publics e privadi redigidi en aranés son valeders
ena lengua proprìa d’Aran. 

Ena Administracion de Justícia, es accions judiciaus oraus e
escrites hètes en Aran en aranés son valederes, sense besonh
de traduccion. Era coneishença der aranés s’avalore coma

merit entara provision de places de personau judiciau e de
personau ath servici dera Administracion de Justícia en Aran.

Enes registres publics son valeders es escrits registraus hèti en
occitan, en tot considerar era varietat aranesa dera lengua.

Ena Onomastica es toponims d’Aran an coma unica forma
oficiau era aranesa e es ciutadans an dret a utilizar era forma
normativaments corrècta, er aranés autant en es sòns nòms
e cognòms. 

En Ensenhament, er aranés coma lengua pròpria d’Aran serà
lengua veïculara e d’aprendissatge abituau enes centres edu-
catius d’Aran. Eth Govèrn a d’amiar a tèrme accions de
foment tara incorporacion des estudis filologics der occitan
enes universitats e centres d’ensenhament superior de Cata-
lonha. Era lengua occitana, nomentada aranés en Aran, a
d’èster presenta ena aufèrta educativa en Catalonha.

Per çò que hè as mieis de radiodifusion e television, eth
Govèrn a de produsir a trauès des sòns mieis de comunicacion
audiovisuau programes radiofonics e televisius en aranés entà
Aran. Ha de hèr tecnicaments possibla era preséncia der ara-
nés laguens dera programacion distribuïda tà Catalonha e a
de fomentar era collaboracion damb es mieis de comunica-
cion en occitan de dehòra de Catalonha. Tanben a de pro-
mòir, per miei dera Administracion generau der Estat, era
formulacion de convènis internacionaus entà facilitar era
recepcion dirècta en Catalonha, sustot en Aran, des emissions
de ràdio e television occitana de d’auti territòris e tanben
qu’es servicis publics de comunicacion audiovisuau poguen
eméter en territòris de lengua occitana.

Era Generalitat e eth Conselh Generau d’Aran an de fomentar
era produccion de premsa e publicacions periodiques redigi-
des en lengua occitana en tot atier era varietat aranesa, e era
sua difusion en Aran e ena rèsta de Catalonha.

Era Generalitat e eth Conselh Generau d’Aran an de protegir
era lengua pròpria d’Aran en toti es encastres e sectors e an
de fomentar-ne er usatge, era difusion e era coneishença.

Era Generalitat, eth Conselh Generau e es entitats locaus d’A-
ran an de possar tà qu’er aranés e era cultura occitana siguen
presentes enes equipaments culturaus, particularaments enes
bibliotèques, es videotèques, es musèus e es centres culturaus
que ne depenen. 

Aran, lingüistica e culturaument, ei Occitània; administrativa
e politicaments ei amassa damb Catalonha. Atau Aran ei un
tròç d’Occitània, damb tota era legitimitat que quauquarren
tant essenciau coma era sua lengua l’autrège. Çò que apòrte
era Val d’Aran ath rèste deth contèxte occitan ath delà dera
legitimitat dera sua lengua propia, ei era fòrça ques organs de
govèrn de Catalonha e d’Aran li pòden imprimir sagerant-la
de tota era oficilialitat, eth maxim reconeishement e era máxi-
ma projeccion internacionau ath mon. 
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Eth hèt qu’er occitan age esdevengut lengua pròpria e oficiau
en dus territòris coma Aran e Catalonha se deu ara volontat
de dus pòbles e de dus govèrns, er aranés e eth catalan. Era
Val d’Aran ei camin de jogar eth papèr de responsabilitat isto-
ric que li pertòque e cau que sigue reconeishut per part de
toti, e d’ua forma especiau per part dera rèsta d’Occitània. Era
Val d’ Aran per volentat pròpria esdeven ua referéncia ena
recuperacion dera lengua e dera identitat occitanes e damb er
empar de Catalonha coma potencia culturau, economica e
identitària estant jogant un papèr important e modèrn en
procès d’ennautir eth nivèu juridic, normativizador e sociali-
zador dera lengua. 

Damb eth reneishement deth nau Institut d’Estudis Aranesi
coma Acadèmia dera Lengua, emparada ena Lei der occitan,
aranés en Aran, e damb eth decrèt que le dongue rang e
caractèr d’acadèmia, era Val d’Aran e Catalonha son en camin
de bastir era autoritat lingüistica sus era varietat aranesa dera
lengua, organ d’assessorament tecnic, academic e normatiu,
damb persones de reconeishut prestigi intellectuau relaciona-
des damb era lengua occitana e d’acòrd damb es institucions

qu’agen es madeishi objectius entà aconselhar sus era unitat
dera lengua e eth tronc comun. 

Felicitem-mos toti plegadi per èster particeps e èster en
camin d’arténher aguesta hita que de bèra manèra vò seguir
era trajectòria des diferenti moviments qu’a trauès deth
temps a i auut en Occitània, entà ennautir e dignificar çò de
mès important qu’auem coma signe identitari, qu’ei era
nòsta lengua.

* Jèp de Montoya e Parra. Va néixer a Les (Val d’Aran) el 1959.
Humanista. L’any 2011 fou nomenat Cap de Cultura e Patrimòni
deth Conselh Generau d’Aran i membre del Patronat del Museu
Nacional d’Art de Catalunya, activitats que compagina amb una
presència activa a multitud d’institucions culturals catalanes i
occitanes (Institut d’Estudis Aranesi, Societé dels Etudes du Com-
minges, Institut d’Estudis Ilerdencs…). Ha rebut diferents premis
literaris i és autor d’una quinzena d’estudis sobre la llengua i la
realitat de la Val d’Aran, entre els quals podem destacar el ja clàs-
sic Vademecum Aranese (1999), una exhaustiva compliació de tex-
tos en aranès des del darrer terç del segle XII fins a finals de 1998.



Tolosa és una ciutat dinàmica, que viu immersa en una mena
de metamorfosi perpètua. A mig camí entre la Mediterrània i
l'Atlàntic, constitueix un encreuament de camins, on s'acaben
trobant creadors i artistes de totes les disciplines, que van
definint el seu perfil personal i canviant.

El fotògraf Dominique Viet, acompanyat del poeta tolosà
Christian Saint-Paul, ens presenta una mostra del seu darrer
treball, un llibre on fotografia i poesia es troben per acostar-
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nos la realitat diversa de la gran ciutat occitana. Són 365 pàgi-
nes on imatge i text ens revelen, en tota la seva varietat, el
dinamisme social i cultural tolosà.

Val la pena remarcar que els beneficis d'aquesta obra es dedi-
quen a l'Association CeRESA, per als infants amb autisme.

Podeu trobar més informació sobre aquest i altres treballs de
Viet a http://dominiqueviet.pro/.
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El + de... CARME GAUDENS (maig) El + de... CARMEN SENAR (juliol)

El + de... JOSEP MARIA BATLLE (taula rodona, setembre) JURAT DEL PREMI HOMENATGE A ROIG NADAL

El + de... HUMORÀLIA (octubre)

LES ACTIVITATS DEL CERCLE
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