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La Càtedra d’Estudis Occitans (d’ara endavant, també CEO o simplement la Càtedra)
va ser creada l’any 2005 a instàncies del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida. El seu desenvolupament ha estat paral·lel al progrés de
l’ensenyament de la filologia occitana que hi ha hagut durant aquests darrers anys a la
capital de Ponent. Cal remarcar, de fet, que la Universitat de Lleida és avui l’únic centre
de l’Estat espanyol que ofereix un Grau en Estudis Catalans i Occitans, i per tant l’única universitat peninsular que permet als seus alumnes d’obtenir una formació simultània en filologia catalana i filologia occitana. En aquest context, la Càtedra s’encarrega de
vehicular la recerca i les activitats de temàtica occitana en el marc de la comunitat universitària lleidatana. D’ençà de 2005, d’acord amb el reglament intern, han estat al capdavant de la CEO els successius directors del Departament de Filologia Catalana (Xavier
Macià, Jordi Suïls, Albert Turull i Núria Perpinyà), fins que l’any 2011 la Directora del
Departament, Núria Perpinyà, va delegar les funcions de direcció de la Càtedra en Aitor
Carrera, professor de llengua i lingüística occitanes. L’equip actual de la Càtedra està
format, però, per cinc investigadors més: Josep Maria Domingo, Isabel Grifoll, Ramon
Sistac, Jordi Suïls i Albert Turull. En aquests darrers anys, i amb aquest equip, la Càtedra
d’Estudis Occitans ha actuat en diversos fronts. D’entrada, s’ha encarregat d’estrènyer
relacions amb centres universitaris occitans, com la Universitat de Tolosa-Lo Miralh o la
Universitat de Montpeller III-Pau Valèri, que han signat convenis —respectivament— de
col·laboració i d’intercanvi amb el centre universitari lleidatà que es refereixen de manera
específica a l’occità. Aquests acords haurien de permetre, en un futur no gaire llunyà, de
dur a terme iniciatives conjuntes a banda i banda de la frontera i, arribat el cas, permetre els estudiants d’aquestes universitats de completar la seua formació en centres de l’altre
àmbit estatal. En aquesta línia, una desena d’estudiants d’occità de la Universitat de Lleida ja van ser rebuts, l’any 2011, a la Universitat de Tolosa, i van poder visitar infraestructures culturals com el Centre de las Ressorsas Occitanas e Miègjornalas, situat també a la
ciutat mondina. D’altra banda, els professors de la Càtedra han tingut l’oportunitat, en el
darrer bienni, de participar en la formació lingüística del professorat aranès (amb la realització de diverses sessions sobre l’occità per encàrrec del Conselh Generau durant el
juliol de 2012), de revisar gràficament els principals noms de lloc de la Vall d’Aran per a
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la publicació d’un mapa comercial d’aquesta comarca gascona (durant la primavera
de 2012), de fer tasques de correcció dels diàlegs en occità emesos per Televisió de Catalunya en el dissetè capítol de la sèrie Kubala, Moreno i Manchón (durant la tardor
de 2012), de ser presents en la sessió sobre política lingüística de l’aranès que es va celebrar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (el gener del mateix any) o de col·laborar en l’organització de la Trobada aranesa que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona el mes
d’octubre de 2012 (el principal responsable de la qual era el professor José Enrique Gargallo). Igualment, la Càtedra d’Estudis Occitans és, al costat de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i del Conselh Generau d’Aran, una de
les entitats que convoca el recuperat Prèmi del Raconte en occitan, que l’any passat va
arribar a la seua desena edició i que té una dotació de 5.000 euros. Alhora, alguns dels
membres de la Càtedra col·laboren activament amb els cursos de llengua occitana que
ofereix el Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida, i participen en organismes occitans amb vocació normativa (com l’Institut d’Estudis Aranesi o el Congrés Permanent de
la Lenga Occitana), o en publicacions i projectes amb continguts occitans de tota mena.
Diguem, a més de tot això, que avui un dels eixos principals de treball dels integrants de
la Càtedra és l’organització de l’Onzè Congrés de l’Associacion Internacionala d’Estudis
Occitans, que farà que occitanistes vinguts d’arreu del continent i del planeta es trobin a
Lleida del 16 al 21 de juny de 2014 (en trobareu més informació a l’adreça http://
aieo2014.udl.cat, o bé a la pàgina web de la Càtedra: www.catedradestudisoccitans.udl.
cat). Aquesta convocatòria suposarà la consolidació definitiva de la filologia occitana a la
Universitat de Lleida, i en certa manera en el sistema universitari català. Per primera vegada, la trobada mundial més important sobre la llengua i la literatura occitanes tindrà
lloc a Catalunya. Per tant, en un indret on l’occità és oficial.
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