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LA LLENGUA VALENCIANA I EL DIASISTEMA OCCITANO-ROMÀ 
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de 5 de març de 2004, dins l’apartat: L’estat del valencià, models d’ús. 

 

El treball està basat en la tesi doctoral El pensament panoccitanista, 1904-

2004. Dirigida pel doctor   Emili Casanova 

 
Va ser llegida a la Facultat de Filologia de la Universitat de València-Estudi 

General el 20 de desembre de 2004.  

 

El Jurat estava compost per:  
 
President, doctor Georg Kremnitz, Universitat de Viena, Àustria, i president de 

l’Associació Internacional d’Estudis Occitans; secretari, doctor Abelard 

Saragossà, Universitat de València; doctor Francesc Martines, Universitat de 

València; doctor Joan Ferrer, Universitat de Girona; doctor Jordi Colomina, 

Universitat d’Alacant. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 

LA LLENGUA VALENCIANA I EL DIASISTEMA OCCITANO-ROMÀ. 
 

escobrir la cultura occitana, i especialment el concepte de Loïs Alibert 
“conjunt occitano-romà”, ens va dur a relacionar la idea global de la 

cultura trobadoresca amb el Conflicte Lingüístic Valencià. D’ací va nàixer 
l’interés per estudiar la cultura d’Oc tenint en compte les relacions lingüístiques, 
culturals, històriques, etc., que hem tingut amb aquell poble d’enllà els Pirineus. 
Això ho vam fer a partir de l’estudi de sis revistes que vàrem buidar i analitzar. 

 Per dir-ho ràpidament, l’estudi de les revistes ens ha dut a entendre que 
al començament del segle XX, des de Barcelona es va iniciar el projecte de la 
Gran Catalunya, altrament anomenada Occitània o Països d’Oc o Països 
Occitans, a la manera de la Gran Alemanya. Eren temps en que la grandesa 
venia aparellada al concepte de raça. I el somni de Prat de la Riba es basava en 
una mateixa llengua –l’antiga llengua d’Oc-, una mateixa cultura, una història 
compartida, una geografia contigua i una mateix raça: la raça occitana. El 
projecte no pogué arribar a consolidar-se. Ja el 1934 el Manifest antioccitanista 
de Pompeu Fabra, Coromines, N. d’Olwer, etc., anunciava una etapa nova on 
els països catalans havien de ser els protagonistes. 

 El nou projecte  que s’inventà també a Barcelona, per a substituir la 
Gran Catalunya de la primera etapa, era igualment expansionista, com el primer. 
Únicament que ara la pretensió ja no era liderar mitja França. El lideratge se 
cenyia a les terres incloses en territori espanyol. Els ppcc no tenien més que un 
enclau a Itàlia i un tros al Rosselló, peró el punt central de l’expansionisme es 
trobava bàsicament en un sol estat.  

 En el nou projecte trobem també una diferència conceptual 
importantíssima. Especialment després del fracàs de les pretensions hitlerianes, 
el concepte de raça cau en un gran deprestigi. El projecte dels ppcc el rebutjarà 
enèrgicament. En els anys de la transició, els més dinàmics per a la construcció 
dels ppcc a Valéncia, hi havia un concepte que es repetia i que no enteníem 
massa bé. I no l’enteníem perqué no el teníem contextualitzat. Es tractava d’allò 
que: “No som una raça, som una cultura”. Vist ara, després del treball que hem 

D 
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fet, ja entenem qué volia dir perqué hem estudiat el contex global. Els ppcc 
començaren a construir-se amb el rebuig del projecte anterior de Països 
Occitans (completament desconegut, encara ara, pels cercles culturals 
valencians) al qual s’acusava, veladament, de tindre connotacions pejoratives. 
Els ppcc no es basen en la raça sinó en la cultura i, especialment, en la llengua. 
Llengua que no va adoptar el nom clàssic i literari del Segle d’Or: llengua 
valenciana, sinó el que necessitava per als seus projectes polítics la burgesia 
catalana: llengua catalana. Desapareixia el concepte de raça del nou projecte, 
peró l’esperit expansionista de la burgesia catalana era el mateix: el lideratge, el 
domini d’un territori alié en base al fet de compartir una mateixa llengua a la 
qual se li negava el nom històric i literari. 

 Aprofundir en el coneixement de la llengua i la cultura occitanes, des 
d’una perspectiva valenciana autònoma, autòctona i independent, -sense 
influències forànies, com va passar en èpoques anteriors- ens ha conduït a tindre 
una nova perspectiva global de la cultura i la llengua, i dels problemes que se’n 
deriven, que en la societat valenciana són fonamentals. Són els fonaments, 
volem dir, de la situació perillosa en qué es troba el valencià actualment, des del 
punt de vista sociolingüístic.  

  A la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans propugnada pel 
Departament de filologia catalana de la Facultat de Filologia de la Universitat 
de Valéncia se li oposa la normativa del Puig que defén la Real Acadèmia de 
Cultura Valenciana (RACV), Lo Rat Penat i diverses entitats culturals 
valencianistes. El fet ve arrossegant-se des de fa anys i sense una solució vàlida 
que puga superar el Conflicte. Un any darrere l’altre apareixen problemes 
derivats de l’enfrontament social valencià. 

Quan davant d’un problema es busquen solucions i no se’n troben, se 
n’han de buscar unes altres o començar per uns altres camins. Si mirant el 
problema de front no es troba la solució adequada, cal intentar una nova 
perspectiva. 

El recurs al pensament lateral va ser decisiu per a trobar camins que ens 
guiaren. Fruit d’eixes idees és l’objecte d’estudi que vàrem trobar i que hui 
presentem. 

Vet aquí com explica el seu creador Edward de Bono qué és el pensament 
lateral i com funciona,  

“La mente maneja la información de forma eficaz, con grandes 
ventajas inherentes a su método de funcionamiento; no 
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obstante, tiene también algunas limitaciones, principalmente la 
dificultad para reestructurar sus modelos de ideas en respuesta a 
nueva información. Estas limitaciones exigen la aplicación de 
las técnicas del pensamiento lateral, para su superación.”  
DE BONO, E. El pensamiento lateral, manual de creatividad 
(1991: 46) 

 
A l’apartat “Diferencias entre el pensamiento lateral y el pensamiento 

vertical, De Bono els definix: 
“El pensamiento vertical es selectivo; el pensamiento lateral es 
creador.” 
“El pensamiento vertical se mueve solo si hay una dirección en 
que moverse; el pensamiento lateral se mueve para crear una 
dirección.” 
“El pensamiento vertical es analítico; el pensamiento lateral es 
provocador.” 
“El pensamiento vertical se basa en la secuencia de las ideas; el 
pensamiento lateral puede efectuar saltos.” 
“En el pensamiento vertical cada paso ha de ser correcto (des 
del punt  de vista de la lògica tradicional); en el pensamiento 
lateral no es preciso que lo sea.” 
“En el pensamiento vertical se usa la negación para bloquear 
bifurcaciones y desviaciones laterales; en el pensamiento lateral 
no se rechaza ningún camino.” 
“En el pensamiento vertical se excluye lo que no parece 
relacionado con el tema; en el pensamiento lateral se explora 
incluso lo que parece completamente ajeno al rema.” 
“El pensamiento vertical sigue los caminos más evidentes; el 
pensamiento lateral, los menos evidentes.” 
“El pensamiento vertical es un proceso finito; el pensamiento 
lateral, un proceso probabilístico.” 
“En el pensamiento lateral la información se usa no como fin, 
sinó como medio para provocar una disgregación de los 
modelos y su subsiguiente reestructuración automática en ideas 
nuevas.” 
DE BONO, E, (1991: 47-55) 
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Sense pors de cap de classe, amb el pensament lliure, i independent de 
capelletes, directius o falses atribucions “científiques”, hem intentat entendre el 
context global en qué es troba immersa la llengua dels valencians i hem 
analitzat els avatars en qué s’ha trobat durant el segle XX i hem comprovat que 
als estudis de la nostra llengua que s’han fet fins ara els ha faltat rigor, i 
sobretot, els ha faltat la situació, el marc, el context global sense el qual no es 
pot entendre correctament ni la nostra llengua ni el Conflicte Lingüístic 
Valencià. 

Si volem superar el Conflicte, hem d’entendre tots i totes (i el 
Departament de filologia catalana de la Universitat de Valéncia, L’Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana, l’Acadèmia de la Llengua Valenciana 
i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana) que:   La llengua valenciana és una 
modalitat lingüística que pertany al diasistema occitano-romà o llengua d’Oc,  
com la catalana, la llenguadociana, la balear, la provençal, la llemosina, etc., 
pero, única (la valenciana) entre tota la resta del diasistema que ha produït un 
Segle d’Or en el qual va adquirir el nom literari i nacional que li va donar un 
extraordinari  prestigi internacional: Llengua Valenciana, de la qual tots i totes 
hem de sentir-nos orgullosos. 

 Apel.lem, en esta exposició i en el crit de concòrdia que fem, a 
l’autoritat de la Universitat en el seu conjunt i a la de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua perqué posen tots els mitjans al seu abast a fi de procurar que els 
seus membres es dediquen a la pacificació real del Conflicte Lingüístic 
Valencià atenent les noves aportacions que les dades de la recerca científica 
aporten. I no només això, tant l’Acadèmia Valenciana de la Llengua com la 
Universitat –totes les universitats valencianes- s’han de dedicar a donar una 
nova imatge de pacificació social del poble valencià i a explicar a la romanística 
internacional la prestigiosa situació històrica i literària de la llengua dels 
valencians. És importantíssim que la resta de pobles d’Espanya i tot el món 
cultural que ens envolta: castellans, catalans, occitans, francesos, italians... 
comencen a percebre la situació real de la llengua valenciana, i això no es pot 
fer més que des de les més altes instàncies: la Universitat i la Generalitat 
Valenciana, a través de l’organisme competent, l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua; ho han de fer, seguint el rigor científic, la primera, i amb voluntat 
política i de recolzament a la ciència, la segona. 
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EL CONCEPTE “LLENGUA”:  CLAUS PER A ENTENDRE EL 
CONFLICTE LINGÜÍSTIC VALENCIÀ. 
 

Una imprecisió i dos arguments fal.laços. 
La imprecisió: La “unitat lingüística” 
El concepte d’unitat lingüística ha sigut, i és, clau en la cultura catalana. 

En parlar de la unitat lingüística sempre es posa un èmfasi extrem Una idea que 
hauria d’estar reservada per a ús d’especialistes ha estat, i està, a tothora en els 
mitjans de comunicació i en diversos ambients. Per qué?  

 
Primer argument fal.laç: Traure conclusions “científiques” a partir de 

premises convencionals. 
Quan es parla de “llengua”, s’està parlant de “sistema lingüístic” o de 

“model literari i d’ús”? 
  Des d’un punt de vista esctricte, hem d’entendre que quan parlem de 

“sistema” o “diasistema lingüístic” estem parlant d’un objecte d’estudi científic. 
Quan parlem de “llengua” en el vessant de “model literari i d’ús” estem parlant 
de convencions, de decisions convencionals, moltes voltes propugnades per 
interessos polítics que, evidentment, poden ser objectes d’estudi pero que no 
poden tindre el rigor científic de l’estudi d’una estructura lingüística o del seu 
funcionament. És, per tant, imprescindible tindre clar la dimensió científica de 
la llengua i els jocs convencionals que es formen al seu entorn embolcallats amb 
terminologia pretesament científica que no fa altra cosa que manipular la 
consciència dels receptors. I cal no confondre a la societat amb preteses veritats 
científiques donant uns resultats falsos que se servixen al gran públic en forma 
de “ciència”, i, per tant, de resultats científics inqüestionables, quan, realment, 
són una simple fal.làcia.  

 En alguns casos, la “llengua, sistema lingüístic” i la “llengua, model 
literari” coincidixen. Passa això especialment quan darrere de la llengua hi ha 
un Estat. En altres casos, com el nostre, no passa. El model literari de la llengua 
d’Oc, que s’estén de Guéret a Guardamar,  rep diversos noms, tants com 
modalitats lingüístiques té: valencià, català, provençal, etc. I per posar un altre 
exemple proper on tampoc passa: El sistema lingüístic comú a portuguesos, 
brasilers i gallecs, a Galícia té un model literari diferent; és una “llengua, model 
literari” divers del de la resta dels usuaris del mateix sistema. 
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Quan parlem de ciència, siguem rigorosos, no podem basar les nostres 
afirmacions en aspectes convencionals. Des del punt de vista estrictament 
lingüístic, -intralingüístic-, és clar que el sistema  de valencians, balears i 
catalans és el mateix, peró també és el mateix  dels gascons, llenguadocians, 
provençals, auvernyats, llemosins..., idea esta que no sol explicar-se; per qué? 
Amb el nostre sistema lingüístic, la civilització dels trobadors  creà aquella 
koiné literària que els servia per a entendre’s entre totes les modalitats 
lingüístiques o dialectes tant del nord com del sud dels Pirineus. Llavors, 
coincidia plenament el sistema lingüístic i la koiné: El model literari 
trobadoresc de la llengua d’Oc. 

 La Renaixença intentà recuperar els clàssics, trobadors compresos, i per 
això Mistral intentà bastir una Acadèmia de la Llengua d’Oc que regulara la 
llengua des de Guéret a Guardamar. 

 Basant-se en la mateixa idea, Prat de la Riba intentà eixamplar els 
dominis catalans per mitjà de la idea de la construcció d’un espai anomenat 
Occitània o Països d’Oc. Aquell projecte s’acabà en publicar-se el Manifest 
antioccitanista de 1934 mitjançant el qual, Fabra, Coromines, Nicolau d’Olwer, 
etc. tallaren les relacions amb els occitans i propugnaren un model literi, de 
Pirineus avall, amb accent barceloní, on la llengua catalana fóra el centre. 

 Ara bé, cal aclarir que quan es parla de “llengua catalana” no es fa 
referència al sistema lingüístic globalment considerat. Insistim en la idea que “el 
nostre sistema lingüístic” va de Guéret a Guardamar, i el compartim amb 
provençals, gascons, catalans, balears, etc. La “llengua catalana”, el model 
literari i d’ús català, és una escisió del conjunt lingüístic global, entés des del 
punt de vista convencional, que no científic. Vegeu ací perqué des de Catalunya 
es posa tant d’èmfasi en la “unitat lingüística” del valencià i el català. Davall 
l’èmfasi es troba la consciència de ser, des del punt de vista lingüístic, 
secessionistes. A més, quan s’afirma la mateixa,  es fa subratllant que és una 
“veritat científica”, quan no és més que una veritat a mitges, perqué s’està 
parlant només d’una part -del model literari construït en una part- no s’explica 
que el sistema lingüístic globalment considerat és l’anomenat diasistema 
ocitano-romà. En conseqüència, la informació és incompleta, esbiaixada, i, per 
tant, atenta contra els principis bàsics de la ciència. 

 Les modalitats literàries i d’ús valenciana i catalana (propostes 
convencionals) formen part d’un mateix sistema lingüístic: el que va del nord de 
Llemotges al sud d’Alacant. I des de 1934  Catalunya s’ha volgut imposar als 
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valencians i balears el seu model literari i d’ús, fent èmfasi que “la llengua és la 
mateixa”, passant per damunt de la tradició literària: el Segle d’Or és valencià, i 
li va donar el nom de llengua valenciana, al model literari propi, el qual, 
catalans i balears varen imitar durant segles.  

Vegem. La “llengua”, el sistema lingüístic és el mateix, pero cal aclarir la 
mala informació que es dona en el projecte: “El sistema lingüístic” és el mateix, 
pero des de Guéret a Guardamar. La llengua, el model literari català, que és un 
model escissionista, des del punt de vista estrictament lingüístic, no és “La 
llengua”, és el model literari  i d’ús secessionista que les necessitats polítiques 
catalanes van crear i que volen imposar fora de les seues fronteres polítiques 
(Valéncia i les Illes Balears), a causa de les idees expansionistes de les classes 
dirigents catalanes, basant-se en la unitat lingüística, argument fal.laç perqué 
amaga la “unitat lingüística real” que tenim des de la civilització trobadoresca. 
El model literari català està basat en una llengua partida en dos trossos que 
havia funcionat junta des dels trobadors a 1934. 

La diferència, de la creació i ús, entre els models literaris valencià i català 
és fonamental. El model literari valencià es va produir de forma natural. En 
decaure la civilització trobadoresca i el seu model literari, a Valéncia 
començava la puixança que acabaria per produir el Segle d’Or Valencià. I la 
literatura, que tenia darrere la primera impremta de l’Estat, prengué una gran 
volada, així com les altres arts. El procés es va produir de forma lògica i natural. 
Segles més tard, els usuaris de la llengua d’este costat dels Pirineus, catalans 
compresos, varen seguir tots, de forma natural també, el prestigiós model literati 
valencià que havia donat un esplèndid Segle d’Or. Lògicament. 

En canvi, el model literari català que es vol imposar actualment a 
valencians i balears, es vol imposar per voluntat del nacionalisme expansionista 
català. Es un model literari basat en el secessionisme lingüístic –un procés 
antinatural- i rebutjat per una gran part dels valencians, que no volen renunciar 
ni al Segle d’Or Valencià ni al nom de la llengua. El model literari català, en 
voler-se imposar de forma antinatural, ha donat peu a la Batalla de Valéncia: la 
lluita dels valencians a acceptar les imposicions secessionistes i nominalistes 
del nacionalisme català fonamentalista. 
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Segon argument fal.laç: Només els filòlegs podem parlar de llengua. 
No és cert. L’argument no és vàlid. L’engany comença quan es parla de 

llengua sense fer distinció entre la seua part realment científica, el sistema, i la 
part convencional, el model literari. 

Els filòlegs som els únics que podem parlar de llengua quan es fa 
referència a “la llengua, sistema lingüístic”: fonemes, morfemes, isogloses, 
dialectes, idiolectes, sintagmes, sistemes, diasistemes... Tots eixos conceptes 
són de coneixement pràcticament exclusiu dels professionals amb una formació 
científica imprescindible. La “llengua, sistema lingüístic” és, per tant, el  camp 
de treball propi, professional, en exclusiva de les persones enteses, formades, en 
eixa disciplina. (Per cert, i ho remarquem, del sistema lingüístic global, els 
nostres filòlegs, valencians i catalans, en parlen molt poc. El desconeixen. Els 
valencians, absolutament; els catalans, especialment a la Universitat de Girona, 
els darrers anys s’hi han posat a treballar, a Barcelona ,també). Els estudis i les 
conclusions que es facen sobre el sistema lingüístic i el seu funcionament (camp 
exclusiu dels filòlegs) són molt susceptibles d’arribar a conclusions científiques 
demostrables universalment i difícilment manipulables pels interessos espuris. 
Quan es parla de “llengua, model literari i d’ús” ja estem en un altre camp, més 
mal.leable. 

La “llengua, model literari i d’ús” ja no pot ser un camp exclusiu dels 
filòlegs, més bé, en ser una convenció a la qual s’arriba per les necessitats 
socials, és del domini dels polítics, representants de les necessitats de la societat 
a qui servixen. Per això en les acadèmies de la llengua no hi ha nomes filòlegs, 
sinó també altres usuaris dotats de la llengua, professionals, dramaturgs, poetes, 
escriptors, eclesiàstics,  etc. Per tant, quan es diu que els polítics no poden, o no 
deuen, parlar de llengua es fa una afirmació fal.laç i interessada. 

  I en el camp de l’ús social, a més, tots els usuaris de la llengua en 
qüestió poden i tenen el dret a dir quin model volen usar, i a usar-lo. Els filòlegs 
també, peró com un usuari més. Ací ja no estan en el seu camp científic i 
exclusiu. 
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QUÉ ENTENEM PER LLENGUA VALENCIANA 
 

Allò que més del 60% dels valencians i valencianes enquestats pel CIS 
diuen que és una llengua diferent i diferenciada del català, entenem que és, o 
que així la perceben, una “llengua valenciana, model literari i d’ús”, que és 
aquella parlada hui en dia a terres valencianes, que es va formar a Valéncia en 
decaure la brillant civilització trobadoresca i que va produir el Segle d’Or. 
Hereua de les formes i la llengua d’Oc, -tant en poesia, els trobadors, com en 
narrativa, les noves rimades-, va anar modificant alguns trets característics de la 
llengua d’Oc i adaptant-los a les necessitats valencianes. Aquell model literari, 
que fou capaç de donar obres de primer ordre a la literatura universal, va ser 
imitat durant molt de temps per tots els escriptors del vessant sud pirinenc 
perque sabien, i acceptaven de bon grat, que la llengua valenciana era el model 
clàssic, el model de prestigi. Actualment, el model literari valencià, fruit del 
Conflicte Lingüístic, té tres propostes: 1.-la del Departament de Filologia 
Catalana de la Universitat de Valéncia: catalanitzant; 2.-la de la Real Acadèmia 
de Cultura Valenciana, o Normes del Puig: valencianista i contrari a les formes 
catalanitzants; 3.- la proposta de solucionar el Conflicte Lingüístic de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua que vol, sense haver-ho aconseguit fins 
ara encara, harmonitzar els dos models literaris anteriors a fi d’acabar amb la 
Batalla de Valéncia. I que, els valencians, en un percentatge superior al 60%, la 
volen diferent i diferenciada de la “llengua, model literari i d’ús” catalana. La 
volen com és, amb les diferències, poques o moltes, que té respecte de la 
catalana. Per tant, es fa difícil pensar en un possible model d’ús convergent; fins 
i tot, intentar un model literari convergent  servix  per  vendre llibres catalans a 
terres valencianes, peró, els llibres publicats, en el model literari actual, per les 
editorials catalanitzants de Valéncia, es venen més bé poc, o gens a Catalunya. I 
els editors catalanitzants se’n queixen. Després de fer l’esforç convergent, els 
resultats no funcionen com teòricament seria d’esperar. O siga, que els 
valencians caldria que repensàrem el model convergent. Valga, això sí, la idea 
policèntrica; la literatura policèntrica, la llengua policèntrica... Pero els models 
d’ús lingüístic són els que són; i el model literari ha de respondre a les 
expectatives i les necessitats dels valencians, dels catalans, dels provençals, dels 
gascons... Fem que les nostres relacions culturals siguen més estretes, més 
contactes, més publicitat de llibres, revistes, etc de tota l’àrea lingüística. Això 
sí que cal potenciar-ho: la idea de globalitat cultural que tenim des dels 
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trobadors. Un xiquet gascó, educat en el model gascó de la llengua occitana, o 
un llenguadocià, educat en el model central de la mateixa llengua,  poden 
entendre perfectament un conte publicat en qualsevol altra forma occitana. I si 
l’educació s’hi dedica mínimament, poden llegir i entendre perfectament un 
conte editat a Valéncia, a Barcelona... Sense dubte. ¿Qué és millor per a la 
venda de llibres: ser quatre milions de lectors potencials, o ser-ne vint-i-cinc? 

Insistim. La “llengua, sistema lingüístic” nostre, va de Guéret a 
Guardamar. Afirmació que fem des del punt de vista del rigor científic. 
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LES REVISTES ESTUDIADES 
 
 
 
 

Occitània (gener 1905-juliol/agost 1905);  
Oc  (1924-1934);  
L’Amic de les Arts (núm. 21, desembre 1927);  
Taula de Lletres Valencianes (octubre 1927-novembre 1930);  
Revista Occitana (1930);  
i Paraula d’Oc  (Novembre 1996 – maig 2004). 
 

l pensament panoccitanista de la generació de 1930 va incidir en la vida 
cultural de valencians i catalans en uns anys tan definitius com aquells en 

que es va decidir la normativització de la llengua. És, no obstant això, molt poc 
conegut el fet ni la incidència real  que va tindre en les decisions lingüístiques 
que s’adoptaren. En el treball que presentem hem intentat resseguir el 
pensament occitanista exposat a les  revistes: Occitania,  perqué considerem que 
és el motor que durà a publicar l’any 30  Revista Occitana, una gran 
desconeguda, Oc , perqué és el motor de tot el moviment panoccitanista, 
especialment (l’Oc  dels anys que hem estudiat), i Taula de Lletres Valencianes, 
donada la incidència que els seus col.laboradors varen tindre en el panorama 
cultural i lingüístic dels anys 30, i perqué entre els seus col.laboradors es troben 
conspicus occitanistes, entre els quals destaquen Carles Salvador, Adolf 
Pizcueta i Emili Gómez Nadal.  

 Per al professor Vicent Simbor, Taula és una “autèntica plataforma 
aglutinadora del valencianisme cultural més conscient i dinàmic”, SIMBOR, V. 
(1989:387). Lluís Guarner remarca que “en ella varen col.laborar joves 
escriptors de totes les tendències. El propòsit d’aquesta nova publicació va ser 
la unificació de criteris entre diferents grups valencianistes dins d’una unificació 
ortogràfica per tots encertada amb una ortodòxia valencianista de tipus liberal, 
tenint en compte que aquests anys persistia la censura governativa de la 
dictadura de Primo de Rivera”. GUARNER, L. (1984:2) pero el seu occitanisme 
manifest , en canvi, no és conegut, probablement perqué no ha sigut 
suficientment estudiat.  

E 
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 Estudiarem també el panoccitanisme de la revista Occitània,  la primera 
que situarem en la cronologia; d’Oc, l’ impuls del panoccitanisme; de la revista 
de Sitges L’Amic de les Arts,  coneguda i citada en diverses publicacions, i així 
mateix, el de la Revista Occitana  que va dirigir Euphemia Llorente, pseudònim 
del doctor Michel Ventura Balanyà, filòleg eminent pero poc conegut, tant ell 
com la revista que va dirigir i la resta de la seua obra. Totes elles publicades en 
el primer terç del segle XX. Finalment, aportarem els treballs publicats a 
Paraula d’Oc que apareix a les acaballes del segle XX.  

 Un treball relativament recent sobre Taula  és el de Josep Iborra que fa 
una selecció de textos en la qual, sorprenentment, no n’hi ha ni un que faça 
menció a l’occitanisme dels autors. La selecció incidix en temes com ara: “La 
unitat de la llengua i la consciència nacional”, “La normalització de la llengua 
literària”, “Panorama del llibre valencià”, “El teatro en Valéncia”, “L’exposició 
del llibre català a Madrid”, El manifest de l’Amic de les Arts”, “Catalanisme 
literari”, etc. L’autor suposa que “el lector agrairà aquesta tria nostra, que li 
permetrà de fer-se una idea, relativament integral, del contingut de la revista.” 
IBORRA, J. (1982:12) 

  La veritat és que, acceptat que en el nostre món tot és relatiu,  és 
evident que la tria és integral només respecte dels temes que interessen l’autor, 
que són, curiosament, tots els que presenta la revista en tots el números editats, 
excepte els relacionats amb l’occitanisme i la idea de cultura global dels Països 
d’Oc dels seus autors, cosa ben curiosa i remarcable. 

Pero, no és Iborra només el que “oblida” tot allò relacionat amb 
l’occitanisme dels autors valencians, en la mateixa col.lecció, que tracta 
diversos autors de l’època, hem anat descobrint que  tot allò que té relació amb 
Occitània no hi apareix. Podrem trobar més avant el cas d’Almela i Vives, triat 
com a portaveu dels valencians en el projecte occitanista, del qual no apareix res 
del que ha fet al respecte en el recull de la seua obra poètica, amb introducció i 
edició de Josep Ballester. I en la recopilació d’articles d’Emili Gómez Nadal 
que fan Manuel Aznar i Francesc Pérez Moragon descobrim que, precisament, 
“Universitarisme occità” on Gómez Nadal propugna integrar els universitaris 
valencians, com els de Barcelona, en la Gran Occitània, els recopiladors l’han 
obviat.  

  Amb un enfocament valencià, seguint el model de Taula,  el nostre 
treball intentarà centrar-se principalment en el tema esmentat: el pensament 
occitanista. Encara que n’observarem d’altres, com ara,  el nom que els 
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intel.lectuals de Taula  donen a la llengua dels valencians, perqué pensem que 
és un fet cabdal; regularment, i en general, tots  usen el nom de valencià i 
llengua valenciana per referir-s’hi, encara que són conscients que és una llengua 
occitànica. I observarem també el “marc nacional” que sembla apuntar-se en les 
pàgines de Taula . Tot i estar per la construcció dels Països d’Oc, mostren 
sempre un enfocament valencià, i, per tant, allò que podem anomenar el marc 
nacional és el valencià també, una part dels Països Occitans que parla una de les 
llengües d’Oc.  

 Hem intentat estudiar les manifestacions de caràcter occitànic que 
apareixen en les revistes esmentades, quantes en va haver i de quina índole; i 
hem assajat d’entendre també quin era el marc social on se sentien inserits els 
seus autors. 

 La recerca deixa patent que els intel.lectuals de Taula  se sentien 
partíceps d’un marc cultural global on s’ incloïen occitans i catalans, marc que 
anomenen Països d’Oc o Països Occitans. Quant a la llengua pròpia, 
l’anomenen majoritàriament, valenciana. Són conscients que és la mateixa que 
la de Catalunya i les Balears. De la mateixa manera que parlen dels Països d’Oc, 
en referir-se al sistema global parlen de “les llengües occitàniques, llengües 
d’Oc, i també terres de llengua d’Oc. La diversitat sempre és present. O són 
“llengües”, o, si parlen de la llengua d’Oc, anteposen “terres de”. 

 Fem un buidat de: Occitània, Oc (1924-34), L’Amic de les Arts, el 
número especial dedicat a la cultura occitana, Taula, Revista Occitana  i 
Paraula d’Oc  des del primer número a l’últim, assenyalant tots aquells casos 
on apareix un  tema, -article, ressenya, etc.- relacionat amb la cultura d’oc. I, de 
tot plegat, es desprén que la presència i la consciència d’occitanitat d’aquell 
nucli d’ intel.lectuals és important. Així almenys ho considerem, i, sobretot, 
entenem que la seua visió lingüística i cultural és imprescindible que estiga 
present en les reflexions dels intel.lectuals occitans, catalans i valencians en 
l’actualitat. Si més no, com a elements de reflexió. Sense conéixer 
profundament les idees que manifestaven aquells intel.lectuals difícilment 
podrem tindre una visió objectiva de la realitat actual. 

 És de subratllar el fet que el concepte de països catalans, que usa així en 
minúscula el manifest “Desviacions en els conceptes de llengua i pàtria” de 
1934, no té incidència en les publicacions estudiades. Sembla, doncs, que 
començà a funcionar els anys de la postguerra espanyola, i que els països 
catalans vingueren a desplaçar l’anterior concepte. Els intel.lectuals citats del 
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primer terç de segle se sentien constructors dels “Països d’Oc federats”, segons 
expressió de Carles Salvador,  i vivien en una cultura comuna als dos vessants 
pirinencs, és a dir, en el marc on, segles abans, s’havia produït la civilització 
trobadoresca.  Una mateixa llengua, una mateixa cultura i una mateixa nació 
volia ser, llavors, l’occitana, o, millor, els Països d’Oc de la Mediterrània 
mistraliana plens d’amor i de poesia, amb una llengua que els valencians 
anomenaven majoritàriament valenciana, i, encara que la sentien com a comuna, 
-especialment manifestat així per Carles Salvador-  no l’anomenen mai d’oc 
específicament; només donen a entendre que la valenciana és una de les 
llengües d’oc. 

  Fabra aclarirà la perillosa duplicitat del nom trencant els lligams que es 
pretenia establir llavors amb Occitània. Si Mistral deia que “qui té la llengua té 
la clau”, Fabra té una actuació més decidida. No es tracta només de tindre la 
llengua sinó el nom. Es a dir, no es tracta de “qui té la llengua té la clau” sinó de 
qui té el nom de la llengua té la llengua i, per tant, té la clau. I aquella dicotomia 
oc/catalana serà aniquilada. Desapareixeran així, amb el Manifest de 1934, la 
referència als Països d’Oc, i a la llengua d’Oc; i es passarà als països catalans i a 
la llengua catalana. I, així com en els anys immediatament anteriors a la firma 
de les Normes de Castelló, Fabra diu que els valencians li poden dir valenciana, 
en el Manifest ja canvia la idea; consideren que només ha d’haver un nom: 
catalana. Més noms pot ser un perill.  

 L’expansió es dirigí als territoris hispànics només, l’ intent d’expansió 
vers la globalitat, inclosos els  territoris de l’Estat francés, es frenà. 

  Pero, tornem a Valéncia. El marc cultural global d’oc no negava la 
possibilitat d’adscriure’s culturalment on volgueren  els intel.lectuals de 
diverses ideologies i estètiques que creaven a Valéncia llavors. En l’estètica 
tradicional, Lo Rat Penat organitzarà els actes del centenari de Mistral impulsats 
pel comte de Trigona. I que al progressista Thous Llorens no li varen agradar. 
Allà trobarem Teodor Llorente  parlant de les relacions entre els literats 
valencians i catalans davant de totes les autoritats de la ciutat, sense que ningú 
s’esguelle les vestidures. En l’estètica avanguardista, tindrem també un Carles 
Salvador occitanista pero que se sent català de Valéncia.  

 Ja en la Renaixença trobem que els intel.lectuals valencians qüestionen 
si català i valencià són la mateixa llengua o no, i la mateixa polèmica 
assenyalen els intel.lectuals de Taula  en el primer número. Pero, ells diuen que 
no volen entrar en polèmiques així  i que els seus interessos van per una altra 
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banda. Pero, tant en la Renaixença com en els anys 30 que ens ocupen, la idea 
d’Occitània, de la cultura comuna amb occitans i catalans estava ben present en 
els intel.lectuals valencians, des dels predecessors Constantí Llombart i Teodor 
Llorente a Carles Salvador. La virulència contra la catalanitat es produirà en la 
postguerra, coincidint amb la pèrdua de consciència d’occitanitat.  

Val a dir que, com trobarem més avant, en la postguerra, al sud dels 
Pirineus, encara hi ha referències a la llengua d’Oc, una d’elles en el mateix 
Fuster . Pero, la pertinença a la cultura dels trobadors desapareix pràcticament 
de la consciència social valenciana, i, a mesura que passa això, pensem que les 
manifestacions anticatalanistes creixen a Valéncia. És a dir, podem afirmar, si 
més no, que la Batalla de Valéncia apareix en uns moments en que no queda 
gens de consciència cultural global, en uns moments que ni els intel.lectuals 
d’un costat ni els de l’altre tenen la més mínima consciència, no ja de pertinença 
a la cultura en que se sentia inserit Carles Salvador i Lo Rat Penat en els anys 
30, sinó de les més mínimes produccions occitanes del moment. En les dates 
àlgides de la guerra lingüística, no se sap que, més allà dels Pirineus hi ha, 
després del Rosselló, una cultura i una llengua que és germana, bessona, veïna o 
com es vulga dir de la dels valencians. I que es troba en un procés, més dur 
encara que el dels valencians, de recuperació lingüística i cultural. La llengua 
occitana no té  gens d’ interés per als valencians, ni tan sols hi ha una pura 
curiositat intel.lectual pel fet de ser una llengua veïna amb la qual s’han tingut 
relacions durant tota la història actual dels valencians. Més allà del nom de 
Robèrt Lafont, quants intel.lectuals occitans són coneguts i quantes obres de la 
literatura occitana interessen a Valéncia? 

 
 

ANTECEDENTS 
 
Les idees expansionistes catalanes es troben a la base de la Batalla de 

Provença i també de la Batalla de Valéncia.  
El 1904 se li concedia el premi Nobel a Frederic Mistral. La data no és, 

gosem a dir, massa present en la història cultural occitana. (Occitanisme contra 
provençalisme i viceversa). La qüestió, en el camp occitanista, ve de lluny, com 
podrem comprovar més avant. Una mostra, si es vol anecdòtica, pero indicativa 
d’això que hem dit és que al darrer treball sobre l’occitanisme realitzat per 
Laurent Abrate, Occitanie, 1900-1968, ABRATE, L. (2001:618) no hi apareix 
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l’any en què va rebre el Nobel, en la senyalització de les dades cronològiques 
sobre fets importants per a l’occitanisme. Ben diferent seria el tracte si Mistral 
haguera pertangut a alguna altra cultura romànica. No volem dir amb això que 
no es considere la importància de Mistral a Occitània, no; probablement és 
l’autor més estudiat de tota la cultura cispirinenca, no de bades és un Premi 
Nobel. No obstant això, en els ambients culturals occitanistes es nota una certa 
desafecció per l’autor de Mireia. 

 Mistral va ser un poeta genial, indiscutiblement. La publicació de Mireia 
(1859) representa un punt importantíssim de la recuperació lingüística i cultural 
de totes les Terres d’Oc que impressionà i estimulà vivament diversos 
intel.lectuals, a Valéncia, especialment Teodor Llorente i Constantí Llombart. 
Pero no podem confondre el geni, el talent superior, que pot arribar, en un camp 
determinat, allà on ell, i pocs més,  hi pot arribar, amb un intel.lecte superior a 
tots els nivells. No ocórre així pràcticament mai. De la persona que té un talent 
específic no es pot pensar, com se sol fer molt sovint, que tindrà la mateixa 
capacitat alta en tots els camps on desenrotlle el seu treball. És una fal.làcia 
perillosa i inadmissible.  

Mistral, repetim, va ser un poeta genial que ens va deixar unes 
composicions poètiques que són, sense cap dubte, obres mestres de la literatura 
universal de tots els temps, escrites en la seua llengua de Provença. Va ser un 
home d’una alta capacidad creadora, dinàmic i emprenedor que va liderar 
diversos projectes. Com a lexicògraf va desenrotllar una tasca notable. El seu 
diccionari Lou Tresor dóu Felibrige (pràcticament acabat el 1854, i publicat en 
volums el 1882, I vol., i el 1886 el segon), és, encara hui, una peça clau de la 
lexicografia.  

Els resultats de la seua proposta política La Raço Latino duen a 
considerar que com a constructor d’utopies, com a creador –insistim-, va ser 
genial, pero no en altres camps.  

L’occitanisme va aparéixer com una branca del felibritge, precisament 
per la decisió de Mistral de seguir les idees lingüístiques del seu mestre i amic J. 
Roumanille i abandonar la grafia etimològica que la llengua va crear en època 
trobadoresca i preferir la grafia fonètica afrancesada, que era una contradicció. 

La proposta de Roumanille es troba en una Disertation que precedix el 
poema  La part dau bon Diéu la qual va escriure contestant una crítica: 

“La publication de La Part dau bon Diéu me fournit l’occasion 
de répondre à mon aimable critique ( M. Bousquet); de lui dire 
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pourquoi j’ai dû parfois imposer à mes collaborateurs dans li 
Provençalo et les Noëls telle forme orthographique  plutôt que 
telle autre; d’aborder franchement quelques points de 
l’ortographe provençale sur lesquels il serait vivement à désirer 
que nous fussions tous d’accord.” ROUMANILLE, J. (1853: V-
VI) 

 
Aquella grafia fonètica que proposa Roumanille, entre altres 

característiques, té com a qüestió més destacada, i més combatuda, l’ús de la 
grafia ou per representar la o etimològica usada pels trobadors. No era conscient 
que el seu bon desig que foren “tots” d’acord amb la seua proposta no tenia en 
compte una contradicció que Mistral heretà; conscientment?  

Al Prefaci de Lou Tresor   Jean-Claude Bouvier explica com  Mistral vol 
basar la llengua en el dialecte rodanenc: 

“Lui aussi sera normatif, mais il le sera pour hisser un dialecte 
au rang de langue lettéraire. Et c’est ainsi une autre vision de la 
langue qui surgit: la langue comme une gerbe de dialectes dont 
émerge par suite de circonstances favorables le rhodanien, et 
non pas une langue comme <<fondament>>, comme 
<<structure profunde>>,dirions-nous, des variétés dialectales. 
Voilà porquoi la primauté donnée au thodanien n’empêche pas, 
mais au contraire exige de prendre en compte les autres 
dialectes, sans lesquels le rhodanien ne pourrait se concevoir et 
dont il recevra, de toute façon un enrichessement.” BOUVIER, 
J.C. (1979: 26) 

 
La grafia afrancesada i prendre un sol dialecte, encara que fóra el que 

creà el cap d’obra Mireia, presentava problemes a la resta de Felibres no 
provençals. De quina forma pensava Mistral que es podia integrar el valencià 
del seu amic Teodor Llorente? Cas d’haver arribat a bon port aquella Acadèmia 
de la Llengua d’Oc  que li va proposar; quina grafia hagueren seguit els 
valencians i els catalans? Ho va pensar Mistral? 

No va caldre plantejar els problemes del sud pirinenc, en el propi territori 
li n’eixiren prou.  
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Del costat de la grafia mistralenca hi havia Roumanille, Mistral, Devoluy 
i Ronjat. Defensors de la grafia etimològica foren, principalment, Antonin 
Perbosc i Pròsper Estieu. 

Devoluy i Ronjat, com sol ocórrer amb els epígons, foren més mistralians 
que Mistral, és a dir, d’una intransigència absoluta. Per a ells, els ensenyaments 
del mestre eren sagrats i la llengua de les obres mestres que havia escrit, l’únic 
model de llengua literària possible. Si Dante i la Divina Comèdia eren l’italià, 
Mistral i Mirèio eren el provençal. Perbosc i Estieu no estan d’acord que l’obra 
d’un sol escriptor puga construir la llengua, la seua opció és que la participació 
de tots els escriptors és la que ha de construir-la. I ací apareix la primera 
pregunta. És millor considerar l’autoritat d’un geni literari només, o és més 
coherent admetre que “tots” els escriptors han de participar-hi? Tenint en 
compte que un geni literari no necessàriament ha de ser un genial lingüista. La 
segona qüestió és: No hi havia cap altre camí? El problema s’arrossega encara 
hui en dia. 

Perbosc i Estieu varen ser cofundadors de l’Escola Mondina, fundada el 
1892, pero cap al 1896 l’abandonen , funden la revista Mont-Segur i entren a 
formar part de l’Acadèmia dels Jocs Florals. L’Escola Mondina, que no estava 
d’acord amb la llengua defensada per Devoluy i Ronjat, tampoc ho estava amb 
la que proposaren Perbosc i Estieu. Per la seua part, proposa un sistema basat en 
els trobadors i els felibres. En les seues files es troben Bernard Sarrieu i el que 
finalment aconseguiria imposar “la grafia normalitzada”, Lois Alibert. 
Problemes particulars varen impedir que els quatre personatges que estaven més 
a prop en les propostes lingüístiques no s’entengueren tampoc. Els problemes 
derivats d’aquells enfrontaments arriben a l’actualitat. L’Institut d’Estudis 
Occitans continua rebent atacs per part dels provençalistes. En trobem una 
prova en La Setmana núm. 459, 20-05-04, pàg. 5. 

“D’associacions provençalistas semblan d’aver coma activitat 
unica l’antioccitanisme. L’IEO vòl pas dintrar sul terren  de la 
polemica amb de gents que vivon pas que d’aquò mas 
qu’arriban encara a obtenir d’ajudas oficialas. 
Un tract explicava quitament que los occitanistas èran coma 
l’Alemanha qu’anexèt l’Alsàcia dos còps, coma Hitler que 
prenguèt Austria e Mussolini que voliá Niça, Corsega e Savòia. 
De talas caricaturas pòdon far rire mas son revelatoras de çò 
qu’anima sos autors. 
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La batèsta de l’ivèrn passat al Conselh Regional de PACA sus 
l’apartenéncia de Provença a l’espaci occitan es a l’origina 
d’aquelas atacas caricaturalas. L’IEO vòl pas polemicar amb 
aquel monde e seguirà de trabalhar amb los que vòlon trabalhar 
per la lenga e que la parlan, çò qu’es pas sovent lo cas dels 
redactors d’aqueles tèxtes.” 
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EL PROJECTE DE PRAT DE LA RIBA 
 
 
 
 

ornem arrere i comencem en els primers anys del segle passat. 
Aladern no estava sol en el seu projecte politico-cultural de la revista 

Occitania que dirigia. La societat catalanista del moment era propícia a 
l’establiment de relacions amb el vessant nord dels Pirineus, i, al capdavant hi 
havia personatges com Prat de la Riba que el 1904 postulava una “nació 
immensa”; vegem, en primer lloc, un extracte de l’article “De lluny”, publicat a 
La Veu de Catalunya 1-1-1904: 

“Ni la comparació de la nostra terra amb una altra de 
civilització més intensa, ni la contemplació dels nostres ideals 
davant el problema misteriós de deixar la vida feren perdre als 
meus ulls la grandesa d’aquesta causa que ens ha acoblat tots a 
treballar per la resurrecció d’una Nació, d’un pensament, d’una 
cultura, de la qual nosaltres som la branca més sencera. 
N’ha perdut moltes de coses la nostra raça. Els qui parlen 
d’aquella Catalunya que tanca l’Ebre i acaba als Pireneus, no 
han sentit bategar l’ànima de la nostra terra, corrent centenars 
de quilòmetres cap al cor de França. des del Mirador de Durtol, 
en aquelles hores passades contemplant les planures de 
l’Alvèrnia i les serres de les Cevenes, quantes vegades havia 
somniat aquella Nació immensa, aquell aplec de pobles que es 
podien entendre uns amb altres i que des de Valéncia s’estenien 
per la Mediterrània fins al Rose i les estribacions dels Alps; que 
pel Pirenenu van a confrontar amb les terres basques i toquen 
l’Atlàntic i el voregen fins a les boques del Leire.” 
PRAT DE LA RIBA, E. (1904) 

 
 El seu projecte el desenrotlla en La nacionalitat catalana (1906). Algunes 

idees ja havia anat explicitant-les en anys anteriors en diverses conferències 
donades a l’Ateneu Barcelonés. 

T 
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El “gran” projecte és possible perqué hi ha diverses coses que són  
comunes a Catalunya i el “Migjorn” francés. Vegem, en primer lloc, que hi ha 
una llengua unificadora que ho és des de la caiguda de Roma. 

“ quan ja el poder polític de Roma havia saltat a trossos, varen 
sortir a la llum de la història els vells pobles soterrats, cadascun 
parlant la seva llengua, i  la vella etnos ibèrica, la primera,  féu 
ressonar els accents de la llengua catalana des de Múrcia a la 
Provença, des del Mediterrani al mar d’Aquitània”   
PRAT DE LA RIBA, E. (1978:89). 
(...) 
“Els qui han recollit i estudiat les velles monedes de l’antiguitat 
pre-romana s’han adonat de seguida que les de la banda de 
llevant d’Espanya i migjorn de França formaven un grup a part, 
caracteritzat, entre altres coses, per certes particularitats de 
l’alfabet, i, encara que aquesta llei d’investigacions està molt 
endarrerida, alguns observadors han descobert ja en les 
llegendes les proves d’una varietat fonètica, d’una fonètica 
especial que, en les especialitats que li són conegudes, 
coincideix –fet admirable, pero lògic- amb la fonètica de la 
llengua catalana.” IBID.  
“La unitat de cultura va manifestar-se d’una manera 
esplendorosa. La poesia dels trobadors, tot i el 
convencionalisme propi de tota literatura cortesana, va ésser 
una bella florida de l’esperit d’un gran poble: les tonades 
d’aquella llengua artificiosa feta amb motz triatz entre els 
diferents dialectes del nostre idioma nacional 1 van fer-se sentir 
en totes les corts de  l’Occident i del Migdia i van despertar la 
inspiració poètica en l’ànima de totes les nacions que les 
escoltaren.” IBID (P.91) 

Després de repassar diversos apartats més: l’art, l’esperit mercantil, el 
criteri jurídic... comuns amb el “Migjorn”, conclou: 

“no haig d’afegir cap més paraula: si existeix un esperit 
col.lectiu, una ànima social catalana que ha sabut crear una 
llengua, un Dret, un art catalans, he dit el que volia dir, he 

                                                 
1 .- El subratllat és nostre 
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demostrat el que volia demostrar: això és, que existeix una 

nacionalitat catalana.”  IBID (P. 93) 
 
La nacionalitat catalana d’en Prat de la Riba, com es veu, no és catalana 

stricto sensu; s’ha d’entendre lato sensu, abraça el Migdia francés, en un intent 
de praxis expansionista. Valéncia i Mallorca hi juguen un paper més que 
subaltern. En La nacionalitat catalana són citades de passada, sembla que 
formen part del projecte, pero no hi ha cap al.lusió clara ni als països catalans ni 
a l’àrea on se situen. El territori principal on imposar la catalanitat  és Occitània. 
El sentiment comú amb el “Migjorn francés” és tan arrelat que Prat pot, fins i 
tot, citar Balmes que se sent millor enllà dels Pirineus que passant l’Ebre. 

“Balmes, que en passar l’Ebre es trobava molt més estranger 
que en passar els Pirineus”. IBID (p.39) 

En el nacionalisme de Prat no és només que no hi ha en cap moment 
al.lusions a la unitat dels països catalans, la seua idea va de la construcció de la  
“Gran Nació” cap a un segon estadi: l’imperialisme. 

“Va seguint el procés nacionalista: no s’ha conquistat l’Estat, el 
Dret i la llengua, no hem aconseguit la plenitud d’expansió 
interior, pero ja el nacionalisme català ha començat la segona 
funció de tots els nacionalismes, la funció d’influència exterior, 
la funció imperialista.” IBID (p.117) 

L’objectiu últim de l’imperialisme és: 
“Si l’ideal complex que encén en nova i intensa vida totes les 
energies catalanes, si el nacionalisme integral de Catalunya va 
endavant en aquesta empresa i aconsegueix de despertar amb el 
seu impuls i el seu exemple les forces adormides de tots els 
pobles espanyols, si pot inspirar a aquests pobles fe en si 
mateixos i en llur esdevenidor, es redreçaran de l’actual 
decadència, i el nacionalisme català haurà dut a compliment la 
seva primera acció imperialista. 
Llavors serà l’hora de treballar per reunir tots els pobles ibèrics, 
de Lisboa al Roine2  , dintre d’un sol Estat, d’un sol Imperi”. 
IBID (P.118) 
 

                                                 
2 .- El subratllat és nostre. 
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Un any més tard, Valéncia i Mallorca adquirixen un paper més 
predominant. A l’article “Greater Catalonia”, publicat a  “La Senyera”, 12-I-
1907. diu: 

“fem com els anglesos amb la seva Greater Britannia,  flor 
d’imperi que està a punt d’esclatar; parlem de la Catalunya 
gran, que no és el Principat tan sols, ni Mallorca, ni el Rosselló, 
ni Valéncia, sinó Valéncia i Mallorca i el Principat i el 
Rosselló, i tots alhora. 
Tots som uns, tots som catalans. 
(...) 
Aixequem-la ben amunt aquesta senyera de la Catalunya gran. 
En els bons temps d’aquesta terra, tots ens dèiem catalans, tant 
els fills del Principat, com els de Valéncia, com els de 
Mallorca, i ens ho deien els nostres reis, i ens ho deien per tot el 
mar llatí. (...) 
Els homes més eminents de Mallorca ja l’han proclamada ben 
alta, aquesta unitat suprema de la raça, i catalans s’han 
anomenat i catalans de Mallorca anomenen els fills de l’illa 
daurada. També se n’anodaran 3 un dia a Valéncia i llavors la 
Catalunya gran, redimida, forta i plena, podrà somniar amb una 
“més gran” Catalunya, la que batega en els  patois i dorm en els 
arxius d’enllà dels Pirineus.” PRAT DE LA RIBA, E. (1907) 

 
Les idees expansionistes de Prat de la Riba intentant penetrar els territoris 

veïns i somniant la gran Catalunya, esperen que els valencians “se n’adonen”. 
Els occitans foren deixats de costat el 1934.  El projecte imperialista de 
penetració fins Lisboa i el Roine continua sent una teoria. 

 
  

                                                 
3 .- El subratllat, amb la finalitat de remarcar el verb en futur, és nostre. 
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EL DOCTOR MICHEL VENTURA BALANYÀ 
 
 
 
 

stem en els anys 30. Potser l’occitanista català més convençut de tots siga 
Ventura Balanyà, pero alhora és també el gran desconegut. 

Considerem que cal presentar extensament el filòleg Michel Ventura 
Balanyà, donat que no és un personatge conegut suficientment ni com a filòleg, 
ni com a poeta ni en cap de les activitats que desenrotllà durant la seua curta 
vida. 

En un treball de recerca sobre el pensament occitanista, la troballa de 
Ventura Balanyà considerem que és importansíssima.  

Va nàixer a Reus, el Camp de Tarragona, el 7 de gener de 1878. Els seus 
pares, Miquel Ventura i Jornet i Àngela Balanyà van tindre dos fills, Miquel i 
Lluís. Miquel, o Michel com ell grafiava el seu nom, va morir a Madrid el 12 de 
desembre  de 1930. 

Ventura era de la tertúlia de jóvens que es va formar al voltant de 
l’occitanista  Joseph Aladern. La colla de ca l’Aladern eren, en paraules del 
propi Ventura: “en filosofia, excèptics; en literatura, modernistes; en art, 
futuristes; en catalanisme, ultra-radicals. Érem àcrates, que era una cosa que 
vestia molt i de l’última moda.” SANTASUSAGNA, J. (1949:37).  

Ventura anà el 1903, quan tenia 25 anys, a Occitània a estudiar in situ  la 
llengua d’Oc. Més tard, va viatjar “per Europa i el nord d’Africa, féu cap a 
Nova York, i professà durant algun temps a la Universitat Cornell, d’Ithaca. De 
retorn de l’Amèrica del Nord, s’aposentà a Madrid, puix que havia aconseguit 
un lloc de professor d’anglès a l’Escola Superior de Magisteri, després de 
perdre les oposicions per una càtedra a l’Escola Normal de Barcelona.” 
SANTASUSAGNA, J.: ibid). 

Segons es pot comprovar en els seus treballs dominava quinze llengües. 
Va fer la tesi doctoral a la Universitat Cornell, Ithaca, Nova York, l’any 1909 
sobre Historical catalan phonetics. 

La primera notícia que tenim d’Euphemia Llorente va aparéixer en la 
Correspondència entre Loïs Alibert i Josep Cartonell.  en una carta d’Alibert a 
Carbonell en que li diu que no li agrada la forma d’actuar de J. Bonafós, trobem 
la referència següent: “i també la seva amistat amb la Sra. Eufèmia Llorente que 

E 
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no es distingeix tampoc pel seu bon caràcter (Exemple el to injuriós de les seves 
apreciacions sobre en Pompeu Fabra en el primer número de la Revista 

Occitana).” ALQUÉZAR I MONTAÉS, M. (1992:103) En nota a peu de 
pàgina, Alquézar aclarix que es tracta de “la filòloga valenciana que dirigí  la 
Revista Occitana . Es mostra sempre contrària a la reforma ortogràfica de 
Pompeu Fabra, a qui acusava d’haver dificultat enormement la unificació 
ortogràfica amb els occitans.” ALQUÉZAR I MONTAÑÉS M. (1992: 104). 
L’autor ignora que el nom no és més que un pseudònim del doctor Ventura 
Balanyà.  En la nota següent diu que “la Revista Occitana”  s’editava a 
Valéncia dirigida per la filòloga Eufèmia Llorente. N’aparegueren pocs 
números i el seu format era de 210 per 150 mm.” 

Cal aclarir que el lloc d’edició no és correcte. La revista es va editar a 
Madrid, i l’adreça figura en la portada: C/ Granada, 2. Sabem que en varen 
aparéixer dos números.  

 Ventura Balanyà acompanyà el joc del seu pseudònim amb una 
fotografia que publicà en el llibre Studi etymològic dels noms Cathalunya i 

cathalà , el peu de la qual diu que és Euphemia Llorente, la qual cosa feia donar 
més versemblança al seu joc. Probablement, la foto era la de la seua esposa, 
l’Eufèmia Llorente real. 

 Es curiós també que s’anomenara filòloga valenciana, cosa que va fer 
que els intel.lectuals de Taula  veieren la seua aparició en el món cultural 
occitànic amb expectació i una certa sorpresa agradable.  

 És difícil tractar d’esbrinar per qué el doctor Ventura va adoptar aquell 
nom  i va decidir tindre una personalitat valenciana en l’últim any de la seua 
vida.  

 L’Eufèmia Llorente real era burgalesa; va estudiar magisteri i 
infermeria. Segons sembla, era poetessa, atenent la dedicatòria que el doctor 
Ventura li fa al seu llibre Toia marcida ; concretament, el sonet n. XXXIII 
“Dolces mans”. VENTURA BALANYÀ, M. (S.D.:43). Del matrimoni varen 
nàixer tres filles. N’Eufèmia va sobreviure molts anys al seu marit. El 1968 
encara era viva, segons dada de Jaume Ventura Bonet, l’únic  familiar viu i 
resident a Reus actualment. 

El doctor Ventura Balanyà va estar condemnat a l’ostracisme, segons 
Cerdà i Nogués: “A traxectoria deste polígrafo catalán hase ver marcada polas 
súas reticencias ó proceso de normalización que levaban a cabo os noucentistes 
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e ó seu consecuene ostracismo no panorama intelectual catalán” CERDÀ 
SUBIRACHS, J. I NOGUÉS GÁLVEZ, J. (1995: 251). 

Ventura va combatre contra el projecte de Fabra amb totes les forces. 
Probablement això va ajudar, o va ser fonamentalment la qüestió que el va dur a 
l’ostracisme. La lluita entra Fabra i Ventura es reflectix en el llibre Studi 

Etymològic dels noms Catalunya i Cathalà. En la segona edició, Ventura afig 
les “lletres del maniguet” que són un atac a Fabra a qui acusa, com ja havia fet 
en la primera edició, de no saber de filologia. Una posició molt agosarada que 
ell va dur avant, probablement, basant-se en la pròpia formació filològica, pero 
que, fet i fet, el dugué a l’oblit que encara hui perdura. 

Vegem una breu ressenya de les “lletres del maniguet”. Fabra proposà 
que a allò que en castellà es diu “manguito” se li diguera “maniguet”, que, 
segons ell, és diminutiu de màniga. Idea a la que Ventura contesta iradament:  

“No, senyor; no, maniguet  no és diminutiu de màniga;  com 
noiet  no és diminutiu de noia;  ni capet  diminutiu de capa. Jo 
crec que el diminutiu de màniga  és manigueta ; i que maniguet  
és simplement el diminutiu de mànic, forma secundària de 
mànec , usada en diversos llocs de Valéncia i Catalunya (Ribera 
d’Ebre, Camp de Tarragona, etc.) VENTURA BALANYÀ, M. 
(1930:98) . 

En contra de la proposta de Fabra, ell diu que s’ha de dir maneguí.  
 
L’any 1905 va ser molt prolífic per als occitanistes de Reus, va ser llavors 

que Joseph Aladern  va publicar la revista Occitània  i Ventura Balanyà va 
encetar la col.lecció Foc nou; el primer llibre va ser una adaptació d’un conte 
popular gascó arreplegat per Antonin Perbosc. El cinquantenari de Frederic 
Mistral, celebrat l’any anterior, els va animar a la creació en l’àmbit de la 
cultura occitana. 

 Aquell occitanisme de Reus de començaments de segle és desconegut. I 
quan els anys 30, el període que nosaltres hem estudiat, es reprenen les 
relacions amb els occitans, especialment per part de Josep Carbonell i L’Amic 

de les Arts  ningú no recorda que hi ha un treball fet abans. A L’Amic  no es 
troba memòria històrica. El fet no se cita en cap lloc. I, Ventura Balanyà trist, 
malalt, i ja en els darrers moments de la seua vida, allunyat, a més de la seua 
terra, ja que residix a Madrid, es queixa amb amargor de la incomprensió que 
l’afecta. En una carta al director de la Revista del Centre de Lectura  de Reus 
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explica diverses incorreccions aparegudes al núm. 189 i, sobre la seua activitat 
occitanista lligada al Centre s’expressa de la forma següent:  

“La darrera omissió que remarco és a l’article ‘Les publicacions 
del Centre” del benvolut amic Pere Cavallé. Se tracta d’un petit 
descuit qu’ha tingut (i no ho dic pas en to de censura) en parlar 
de la Revista del Centre de Lectura, segona època, anys 1902 al 
1904. 
 Crec jo qu’és una glòria per al “Centre” i la Revista lo 
fet d’haver dedicat tot un nombre, realment extraordinari, ad 
aqueyls temps! al  moviment felibrista referint-se al 
‘Cinquantenari de Frederic Mistral’ celebrat a Font Segunyo pel 
maig de 1904. Crec que la Revista del Centre fou l’única 
publicació cathalana que dedicà tot un nombre a tal 
sdeveniment. 4   L’Aladern, en Gambús i jo, (V. El tractament 
dels occitanistes en la GEC) fórem l’ànima d’aqueyl nombre. 
Per primera vegada a Reus se van publicar textos en provençal, 
en llenguadocià, en llemosí i cathalà agermanats en les planes 
d’una revista. Molt avants de la prophetia maragalliana, uns 
quants scriptors occitans de l’altra banda dels Pyrineus! (...) No 
sé jo si a Reus lo nombre va tenir èxit, pero a França si que-n 
tingué, i ben extraordinari. Se’n occupà la premsa occitana i se 
reproduïren qualques trebayls. Jo llavores me trobava a 
Montpellier studiant les varietats de Llengua d’Oc a la 
Universitat i a la Societat de llengües romanes. Havia 
recorregut gairebé tot lo Mitjorn i Tolosa, Nimes, Avinyó, 
Marseyla, Niça, etc. Havia fet molt bones relations amb molts 
altres felibres. A Montpellier me publicaren una interwieu  
sobre coses de Cathalunya. L’Aladern stava també en relatió 
amb los principals scriptors occitans: Mistral, Estieu, Perbosc, 
etc. Començava una petita `entesa’  entre cathalans i occitans 
de França5  (...) No sé pas, senyor Director, si tots aquests 
detayls tindran interès per als actuals lectors de la Revista. Jo 

                                                 
4 .- Es referix al número publicat “En honor del Felibritge”. Revista del Centre de 
Lectura , any IV, núm. 73. Reus 1 de maig de 1904. 
5 .- Ventura Balanyà parla d’occitans de França per opisició als occitans d’Espanya: 
catalans, valencians i balears. 
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crec que-n tenen i m’he extés adretes una mica perqué sembla 
que’ls scriptors cathalans d’ara han oblidat que fa vinticinc 
anys ja hi hagué una approximatió entre scriptors cathalans i 
occitans de França. Dic açò darrer, perqué en lo nombre de 
L’Amic de les Arts  dedicat a Occitània ni tant sols se smenta 
dit nombre de la Revista i ni una sola vegada hi appar lo nom 
de nostre Joseph Aladern, que fou lo primer cathalà que publicà 
a Barcelona una revista `Occitània’ redactada en totes les 
varietats de la llengua d’Oc, i dedicada als studis occitans, l’any 
1905. Al mateix any publicava jo a Reus la Biblioteca Fou Nou  
començant amb los Contes populars gascons  de l’Antonin 
Perbosc, que tingueren a França una enthusiàstica accoylida.” 
VENTURA BALANYÀ, M. (1929:129-30) 

 
L’any 1904, que hem pres com a data simbòlica per a començar el nostre 

treball, se’ns presenta, amb el número extraordinari de la Revista del Centre de 

Lectura de Reus, com una data encara més carregada de simbolisme.  
És inexplicable, o simptomàtic, que hi hagués tan gran oblit respecte de 

l’obra que havien fet vint anys abans els occitanistes de Reus, i que, en publicar-
se el famós número especial dedicat a la cultura occitana en L’ Amic de les Arts, 
no s’hi fera cap referència. 

Els pocs investigadors, tots d’incidència local, que s’han preocupat de 
parlar de Ventura Balanyà coincidixen que és un filòleg d’una dimensió 
extraordinària. Un gran enamorat de les llengües, dominava el llatí el grec i 
diverses llengües modernes; a més del seu català, en la qual va crear la major 
part de la seua obra literària, coneixia perfectament l’occità, el gallec, en la qual 
sí que creà alguns poemes, i el castellà, llengua en la qual no va crear literatura; 
i l’anglés i el francés, de les quals fou professor, així com l’alemany i l’italià. Es 
conserva un curs de xinés que inicià en la seua joventut. Dominava també 
l’àrab, el kurd, el persa i l’hebreu. 

El seu occitanisme s’ha volgut entendre com una cosa idíl.lica, pero res 
més lluny de la realitat. Jordi Cerdà Subirachs diu que: 

“Ventura se trouvait dans l’effervescence d’une récupération 
des racines médiévals qui, dans le cas du galicien et du 
portugais, étaitent aussi capables de réduire les distances et de 
jumeler les deux peuples.” CERDÀ SUBIRACHS (1998:100)  
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La idea de Subirachs és equivocada. Ventura no va aprendre de la 
situació d’agermanament de Galícia i Portugal que va trobar els anys de la seua 
estada a Madrid, el 1916 ja en feia més de deu que havia anat a Occitània a 
aprendre llengua d’Oc.  

Quant al subtítol del treball “l’utopie étimologiste” no el considerem 
adequat tampoc. El doctor Ventura no va bastir una utopia. El seu treball és fruit 
del rigor d’un professional d’excepció amb una reflexió filològica profunda. No 
era una utopia sinó un projecte ferm i ben fonamentat filològicament. Cosa a 
banda és que la proposta filològica del doctor Ventura no interessara a la 
burgesia catalana del moment. Pero, la consideració seria, en tot cas, política. 

La seua obra, malauradament, ha restat silenciada; i la que es va publicar 
no va tindre difusió. Segons Santasusagna:  

“Tot ha romàs inèdit, puix que la distància física i el seu 
desacord amb els corrents imperants, i àdhuc, la desconeixença 
del seu maldar, impediren llur notícia en els centres filològics 
de Catalunya. Tot sol va bastir un monument al Verb nadiu. Si 
hi posà carreus com a lingüista, n’hi posà també com a literat. 
Cercant un lenitiu al seu isolament i al seu exili, escriví poesies, 
proses líriques, proses humorístiques, teatre, contes... i la 
majoria d’aquesta obra està condemnada a perdre’s sense 
conéixer els honors de la publicació.” SANTASUSAGNA 
(1942:387). 

  
Es fa difícil entendre per qué és tan gran el desconeixement de  l’obra i la 

figura del doctor Ventura Balanyà. 
Comentant les traduccions que va fer per a Foc Nou  Josep Olesti diu:  

“en ambdues  demostrà, malgrat la seua jovenesa, seriositat i 
encert, prova de dominar l’idioma d’altri i el propi fins a 
aconseguir, amb la trasplantació, una obra de recreador. el poc 
que va publicar aquest treballador infatigable i aquest amador 
de la llengua nostra, fa venir recança, més que de la part de la 
seva obra romasa inèdita i desconeguda, que el seu treball no 
s’hagués efectuat a catalunya i que el seu autor no hagués pogut 
col.laborar amb els que han assolit de fer un català literari dúctil 
i apte, puix que la seva empremta hauria estat important en la 
noble empresa.” OLESTI TRILLES J. (1992:668)  
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Cal matisar que l’obra de Ventura Balanyà no és inèdita, una part va ser 
editada per ell mateix i en alguns casos, com assenyalem en una de les notes, 
amb tiratges molt reduïts, cent exemplars. Desconeguda si que ho és, 
absolutament i malhaurada.  

 
La mort del doctor Ventura Balanyà, que, com hem dit, va tindre lloc a 

Madrid el novembre de 1930, es va produir poc després de ser destituït del seu 
càrrec de  professor de llengua anglesa a l’Escola Superior de Magisteri. 
Manava el govern de Dámaso Berenguer Fusté format per ordre del rei Alfons 
XIII. 
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L’HOMENATGE A MISTRAL I TAULA DE LLETRES VALENCIANES 
 

 
 
Foto de la revista Llir entre Cards 
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’any 1930 va ser també el de l’homenatge a Mistral. I Taula de Lletres 

Valencianes, la seua impulsora més ferma no estigué sola. El comte de 
Trigona, Las Provincias i Lo Rat Penat feren de motor. 

 Amb motiu dels actes, l’Ajuntament de Valéncia dedicà un bust a 
Mistral, que actualment es troba situat front a les Torres dels Serrans, i es 
publicà el llibre: I Centenari del Naiximent de Frederic Mistral. Actes celebrats 

en Valencia. Rafael Gómez Carrasco va ser el Secretari del Comité Organisador 
GÓMEZ CARRASCO ET ALLI (1931).  

 
 HOMENAJE A MISTRAL 
 Las Provincias  19-01-1930  

  
 El excelentísimo señor conde de Trigona envió el dia 12 
del actual la siguiente carta al presidente de ‘Lo Rat Penat’: 
 “Sr, D, Manuel González Martí. Distinguido y querido 
amigo: Enterado por un telegrama de El Debate  de que en el 
presente año se celebrará el centenario de Mistral, pienso que 
Valencia no puede estar ausente a un acontecimiento que tan 
caluroso eco ha de despertar en el corazón de cuantos sincera y 
hondamente sentimos el amor a nuestra región en las múltiples 
manifestaciones de genuina personalidad, y especialmente su 
literatura, en cuyo glorioso renacimiento ejerció el eminente 
poeta provenzal bienhechora influencia. 
 Por fuero de hermandad y con la magnificencia que a su 
propio prestigio corresponde, Valencia debe asociarse a las 
fiestas con que se celebrará este año el aludido centenario, y 
opino que ninguna otra entidad más indicada para llevar la voz 
de nuestra región en dicho acontecimiento que ‘Lo Rat Penat’.
 Mucho celebraré que esta modesta iniciativa parezca a 
usted oportuna y que alcance el honor de ser aceptada por esa 
digníssima junta directiva de su presidencia.” 

 
 
 
 
 

L 
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EL HOMENAJE A MISTRAL,  
 Ayer en Lo Rat Penat  
 Las Provincias   28-03-1930 

 
 La Sociedad valencianista ‘Lo Rat Penat’  ha 
comenzado a desarrollar su programa encaminado a rendir al 
inmortal poeta de la Provenza, Federico Mistral, con motivo del 
primer centenario de su nacimiento, el justo tributo que merece. 
 El primer acto consistia en una conferencia a cargo de 
nuestro querido Director don T. Llorente Falcó, sobre las 
relaciones de los poetas valencianos y provenzales. Para esta 
conferencia habian sido invitadas las autoridades que, muy 
amablemente aceptaron la invitación. Ocupó la presidencia el 
alcalde y a su lado se sentaron el capitán general señor Pla 
Ruano, el Arzobispo doctor Melo, presidente de la Diputación, 
señor Serrano, el de la Audiencia señor Suárez, el secretario de 
la misma señor Salcedo, el primer teniente  de alcalde señor 
cone de Berbedel, el presidente del Comité organizador del 
Homenaje a Mistral, señor conde de Trigona, el conferenciante 
señor Llorente, el presidente de ‘Lo Rat Penat’ señor González 
Martí y otras distinguidas personalidades. 
 El señor González Martí abrió la sesión manifestando la 
gran complacencia que sentia al asociar al ‘Rat Penat’  a los 
brillantísimos homenajes que este año se rinden al inspirado 
autor de “Mireio”; y a continuación el señor conde de Trigona 
expuso el programa que ha de desarrolar ‘Lo Rat Penat’ en su 
homenaje a Mistral, program que daba comienzo con la 
conferencia que a continuación iba a leerse y dedicando de paso 
un cariñoso recuerdo al autor del “Llibret de versos” y a su hijo, 
encargado de dicha conferencia. 
 Acto seguido el distinguido ratpenatista don José María 
Juan Garcia dió lectura a la conferencia del señor Llorente. Con 
voz clara y adecuado acento fué leída la conferencia. Justo es 
decir que su efecto en el auditorio fué immejorable, y los lazos 
que nos unen con el autor de aquélla no nos deben impedir 
informar al público de la verdad. Y la verdad es que el señor 
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Llorente ha sentido con toda intensidad el momento poético en 
que Mistral y el ilustre padre del conferenciante vivian sus 
respectivas poesias. Llorente Falcó ha sabido sentir con toda 
sutileza el momento, y también los ambientes en que ambos 
poetas exhalaban las flores de sus corazones. Gracias a esta 
devoción del conferenciante el auditorio pudo hacerse la ilusion 
de que presenciaba aquellos instantes, de que veia a los poetas 
en su medio, en su época, cambiando sus pensamientos... Sí, el 
auditorio pudo sentir todo esto, merced a la fidelisima traza que 
hacia el conferenciante, bien penetrado del  asunto, no sólo por 
su sensibilidad, sino también por su finura de instinto histórico 
y por la manera galana como presentaba a los poetas y a su 
tiempo. 
 Comenzó dando una idea del estado de postración en 
que se hallava la lengua, tanto en la Provenza como en 
Cataluña, Valencia y Mallorca al surgir el renacimiento,  a 
mediados del siglo XIX. 
 Respecto a nuestra región, dijo que podia afirmarse que 
los Juegos Florales organizados por El Liceo, Sociedad 
Literaria de Valencia, el año 1858, marcan una fecha en nuestro 
renacimiento literario, pues por primera vez en aquella fiesta se 
señalaron premios para poesias escritas en valenciano. 
 
 Habló de Querol y Llorente, como los promovedores 
del movimiento renacentista valenciano; de Aribau Milá y 
Fontanals, Rubió y Ors y Mariano Aguiló como del catalán; y 
Roumanille y Mistral, del de Provenza. Describió aquellas 
escapadas de Llorente y Querol, cuando eran estudiantes, entre 
clase y clase, para oir a Mariano Aguiló, entonces jefe de la 
Biblioteca de nuestro primer centro docente, el elogio de la 
lengua materna; los primeros latidos del movimiento 
renacentista. Trazó a continuación una sintetica silueta del 
eminente poeta Mistral; después habló del ‘felibrige’ de sus dos 
únicos ‘mayorales’ valencianos, Querol y Llorente; de la poesia 
de Mistral, ‘Als trovaires catalans’, que fué el primer grito de 
confraternidad entre los poetas de los dos lados del Pirineo; de 
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los Juegos Florales celebrados en Barcelona en 1868, primeros 
en que se abrazaron escritores catalanes y provenzales;  de las 
fiestas del centenario del Rey don Jaime, en Valencia; de las de 
Aviñón y Montpeller, para luego ir dando retazos de la 
correspondencia de Mistral a Llorente, glosando esta 
correspondencia, y para hablar del cariño que el poeta 
provenzal sentia por ‘Lo Rat Penat’ , como en repetidas 
ocasiones demostró, entre ellas al celebrarse las bodas de plata 
de dicha entidad, enviando una hermosa poesía. 
 Terminó con estas palabras: 
 
 Murieron los dos poetas, y de su recuerdo nos queda 
este dulcísimo perfume, que es esencia de vida, ya que es 
consolador ver en un periodo en que los goces materiales 
constituyen el ideal de la humanidad, cómo la obra de un poeta 
conmueve a todo el mundo, hasta el extremo de que todas las 
naciones se disponen a celebrar el centenario de Federico 
Mistral, el ‘capulaire’ del ‘felibrige’, rindiendo con estos actos 
ferviente tributo a la poesia. 
 
 Al terminar la lectura de la conferencia, el señor 
Llorente fué aplaudido y felicitadíssimo por todos cuantos en el 
local se hallaban, y de este modo, a la vez solemne e íntimo, 
con la conferencia que unia directamente, espiritualmente, al 
autor, a ‘Lo Rat Penat’ y a Valencia, con la Provenza y su 
Mistral, comenzaron en nuestra ciudad las fiestas en honor del 
gran poeta de ‘Mireio’. 

 
L’Almanaque de Las Provincias arreplega l’acte i publica estes dos fotos. 

Almanaque (1880-1930: 261).  
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La cultura global és present des de diversos anys anteriors. El mateix 
volum informa que Las Provincias ha publicat diversos articles relacionats amb 
Provença .6   

 
 

EL PRIMER DIRECTOR I ELS CINC INTEL.LECTUALS DE TAULA MÉS 
DESTACATS PEL SEU OCCITANISME 

 
El primer director de Taula de Lletres Valencianes va ser Enric Navarro 

Borràs. (Valéncia, 1891-1943) 
Navarro Borràs, director de la primera etapa de Taula, va ser també 

l’iniciador del corrent avanguardista, l’any 1920, quan escrigué el poema 
“Barraques”. Uns altres dos personatges són considerats dins el mateix corrent: 
Carles Salvador i Maximilià Thous Llorens. Encara que va donar aquella  
primera passa en l’avanguarda, no és un aferrissat defensor del concepte 
“avanguardisme”. Seguint el professor Simbor: 

“És dels tres el que defensa amb menys fervor el concepte 
“avanguardisme” aplicat  a la seua poesia, i per extensió a la 
dels altres dos companys de la creuada innovadora. Després 
d’haver publicat, en qualitat de director de Taula de les Lletres 

Valencianes, el Manifest groc7,  adverteix en el número següent 
que si a Valéncia ha d’haver alguna revista avantguardista, no 
serà precisament Taula i a continuació proclama la intenció del 

                                                 
6.- Articles amb referències occitanes publicats a Las Provincias: 
.- Ortiz, Paulino, “A los poetas lemosines”. Poesia. 1881, p. 219. 
.- Querol, V.W. "Discurs llegit als Jocs Florals de Barcelona” com a president del 
Consistori. 1886, p. 82. 
.- Querol, V.W. “Canción a la raza”. Poesia.  1887 p. 129. 
.- Blasco Ibáñez, V. “La espada del templario” (Leyenda provenzal). 1887, p. 195. 
.- Garcia Bravo, Magdalena, “Las cadenas de Marsella”. Romance. 1892. p. 115. 
.- Capdevila, R.Mª “A los trovadores de Provenza que habian invitado a Teodor 
Llorente a una de sus fiestas”. 1917, p. 111. 
.- Notícies: 
.- “Del Renacimiento lemosín”. 1881, p.162 
.- “Visita a Mistral de Teodor Llorente”. 1904, p. 113 
.- “Valencia en el Renacimiento de la literatura provenzal”. 1915, p. 179. 
 
7 .-Manifest avanguardista publicat per L’Amic de les Arts i signat per Dalí-Gasch-
Montañà. 
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seu grup: renovar la poesia valenciana mitjançant una solució, 
l’eclecticisme:  
<<Trencar la tradició de la barraqueta, llauradora bledana, 
l’horta flairosa, etc. Crear-se cadascú la seua personalitat i 
sobre tot, fer un cos de lectors avesat a tots els ritmes i 
tendències ja que com sabem resten incondicionals de la nostre 
literatura, precisament, eixos amants de la tradició que avans 

[sic]  he dit>> 

 
De la seua obra aplegada l’any 1935 sota el títol El vol en arc, en que 

recull la seua producció de Preguerra, iniciada l’any 1920 quan publica El 

caminant enamorat, trobem aquest reduït lèxic d’herència futurista: 
“hidroavió”, “esportman” (“El vol en arc”); “raqueta” (“Dona moderna”); (...) 

I com sempre el suport de la seua poètica cal buscar-lo en la freqüència i 
encert dels recursos de filiació simbolista citats en els dos companys anteriors.” 
V. SIMBOR (1985: 29-30) 

Citem “La tirania de la ignorància”  que apareix sense signar al núm 3 de 
Taula, i, donat que el director, llavors, era Navarro-Borràs, li’l podem atribuir, 
així com tot un seguit de Notes que tampoc no estan signades; totes formen part 
de l’apartat de cultura global, són informacions que denoten el sentiment de 
pertinença a un  bloc cultural comú als dos vessants dels Pirineus, amb  
incidència en la llengua també. 

A “La tirania”, núm. 3, pàg. 3, trobem la cita d’Antonin Perbosc. En les 
Notes del núm. 12, pàg. 15, “Oc , la revista fraterna, orgue de totes les llengües 
occitàniques” diu als intel.lectuals valencians que poden col.laborar en les 
pàgines d’Oc , convit al qual, diu la nota que: “els poetes valencians deuen 
correspondre”, i acaba amb un emfàtic: “Mercés, mercés! 

 
 

ELS CINC OCCITANISTES MES DESTACATS. 
  
Remarquem quines idees tenien els escriptors de Taula respecte del premi 

Nobel provençal i sobre la cultura entesa en sentit ample, és a dir, cultura de 
Països d’Oc, cultura entesa en l’àmbit territorial on florí la civilització 
trobadoresca.  Vegem, en síntesi, qué pensen sobre els cinc temes següents:  
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Mistral, la cultura -entesa globalment fins a Llemotges-, els Països d’Oc, la 
llengua i la visió política general. 

 

Pasqual ASINS. 
Com podem comprovar, en el número 2, pàg. 4 es confessa un devot de 

Mistral, “el  poeta i no un  poeta”, com  remarca emfàticament, el qual, rebutjat 
per París, al començament de la seua carrera, resta “indiferent a tot” en el seu 
mas de Maillana, refent sa patria “en la gloriosa llengua d’òc.” 

 Cal remarcar que el rebuig dels intel.lectuals francesos es produïx en la 
primera època. Com trobarem més tard en les pàgines de Taula , finalment, 
França l’assumirà, el farà seu, encara que el deixarà ser tan francés com 
provençal. Pero, a Asins li interessa el poeta que no vol pertànyer a l’Acadèmia 
francesa perque en té prou amb l’Acadèmia d’Arlés, la de la Llengua d’Oc en la 
qual hi havia lloc per als catalans i valencians: Albert Quintana, Teodor 
Llorente, etc. Es a dir, a Asins el subjuga el poeta anticentralista aferrat a la 
terra i cantant les belleses dels paisatges provençals i elevant-los als més alts 
cims de la literatura universal a través de la llengua d’Oc, amb la qual refà la 
pàtria.  

La devoció de l’autor per Mistral queda patent, i també, la seua admiració 
pel treball que fa de construcció de la pàtria des de l’anticentralisme i retornant 
la llengua al lloc gloriós que li correspon. L’exaltació del model és molt 
evident, com a model -potser- a seguir pels valencians. Asins té clar que “La 
influència del renaiximent  provençal en la nostra espiritualitat es ben notada i 
ad ella no podem sustraure’ns”.  Els trobadors són “germans de més enllà les 
muntanyes esblanqueides.”     

 

THOUS LLORENS 
Thous Llorens remarca al seu article “El centenar de Mistral”, núm. 36-

37, p. 7, que el lloc millor per celebrar els actes no eren les aules i els salons 
tancats donat que:  

 “El caràcter camperol de la majoria dels poemes 
mistralians -altres d’una èpica també fàcilment emplaçable en 
escenari natural -la semblança d’alguns paisatges provençals 
amb els accidents geogràfics de Catalunya, Valéncia i Mallorca 
i la resta de certes festes i costums d’aquella i aquestes terres, i 
la facilitat de trasladar públic, actors, oradors, monuments, 
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ballarins o trovaires, haguera fet possible un enmarcament del 
centenari propi, interessant, vistós, saludable i popular.” 

Era el moment també “per a intercanviar gents dels diversos Països 
Occitans”. 

Com queda patent, Thous Llorens, a més de llançar el seu atac a Lo Rat 
Penat,  organitzadors dels actes, evidencia compartir una mateixa cultura amb la 
resta dels Països d’Oc. Els organitzadors han fet una celebració elitista, Thous 
haguera preferit que el centenari propi, com ell el qualifica, haguera sigut 
diferent, la semblança dels paisatges, festes i costums que hi ha entre tots els 
Països Occitans així ho demanava, segons l’autor. 

  
 

Eduard MARTINEZ-FERRANDO 
Com ja hem citat, al núm. 30, ps, 3 i 4, Martínez Ferrando es declara un 

devot de Mistral, fins un extrems realment sorprenents. El considera un mestre i 
confesa compartir plenament els mateixos ideals que el premi Nobel.  
Indiscutiblement, el considera un model a seguir. El seu article “Les gràcies de 
Mistral” comença així: 

“La figura de Mistral esdevé única al nostre temps, el consorci 
de l’amor i la poesia, la tornada de Provença a la vida del bell 
nou, sobretot quan ens adonem del prosaisme que vivim i 
sospirem per un més alt venidor a la nostra Valéncia”. 

 
Martínez Ferrando sospira per trobar-se amb una Valéncia que 

s’assemble  a la Provença de Mistral plena d’amor i de poesia on “la revifalla de 
la parla s’imposava” per mig del gran poeta un “ungit del Senyor, filòleg, poeta 
i artiste literari alhora”.  

La veneració va més enllà de l’admiració pel seu geni literari; també en 
política Mistral és el far per a fer pàtria.  

“¡Admirable Mistral, sant del treball, la bondat i la pau eternals 
i far del patriotisme més natural i llegítim, la teua vida fon un 
magisteri de totes les virtuts i els més  lloables eixemples, 
perqué ton esperit era essència dels genis de Grècia i de 
Roma!”. 

Com hem trobat en Asins, Martínez Ferrando també ensalça el diccionari 
de Mistral:  
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“La llengua requeria un diccionari amb el lèxic perdut i retrobat 
i aquell que encara vivia, pero malmés, i ambdós, en el Tresor 

dou Filibrige,  al cap de vint anys, els tornà a fixar més o 
menys com deguessin sortir de la cristal.lina font originària, i 
per a més divina superació de l’empresa escrigué, entre altres 
obres, els formosos poemes “Mireia”, “Calendal” i “Nerto”, 
que prestigiaren el llenguatge renascut, noble i literari a la saó.” 

 
Per qué Asins i Martínez Ferrando consideren tan important el 

diccionari? “La llengua el requeria”, diu, pero, de quina llengua parla? de la de 
Mistral només? El prestigi que adquirí “el llenguatge renascut” afectava els 
valencians també? La llengua sense adjectiu era una de les llengües d’oc 
compartida per tots els Països d’Oc? Era només la provençal? Tenia relació amb 
la de Valéncia? Pel context històric podem dir que, si es tenia consciència de 
pertànyer a un espai cultural comú, l’alegria de la recuperació lingüística era la 
de compartir, més que la de contemplar un geni d’una cultura diferent. Mistral 
era d’una de les “terres de la llengua d’oc”. 

 
Adolf PIZCUETA (V. Valencians que reivindiquen la Nació Occitana) 
A partir del número 13, el director de Taula  és Pizcueta. Seguint amb les 

cites, al núm. 18, pàg. 13 trobem la d’Eufèmia Llorente; allí es diu que és “un 
treball ple d’erudició i d’observacions interessants, sobre la unificació de les 
llengües d’oc.”  

 Al director de la revista, o a la publicació sencera, donat que no hi ha 
signatures, també podríem atribuir aquell sentiment que s’hi manifesta. Veiem 
que se senten molt afalagats de poder publicar a Oc,  l’òrgan principal de les 
llengües occitàniques, i que han trobat una proposta d’unificació de les 
esmentades llengües en Eufèmia Llorente -que ells grafien així i no com ho feia 
el seu autor Michel Ventura Balanyà: Euphemia Llorente- la qual els sembla 
“interessant”. No obstant això, quan faran la seua proposta d’unificació 
lingüística, segons els consells de Fabra, que els ha vingut a visitar prèviament, 
ni Oc  ni les llengües occitanes hi tindran presència explícita. A l’article “Als 
escriptors valencians i a les publicacions valencianes”, núm. 34, pàg. 3 i 4, que 
serví per fer la crida unificadora, propugnen l’acord. 

 “El dia que tots els que escriuen valencià, amb més habitut, es 
posaren d’acord respecte a les normes que calia emprar en tots 



 

56 

els casos, l’unificació ortogràfica seria un fet i la nostra llengua 
hauria realitzat un dels guanys més positius”.  

L’article és clarament signat per La Redacció. Val a dir, no obstant, que 
tampoc hi ha referències al català. L’article comença: 

 “Plenament convençuts dels perjuins que irroga l’anarquia 
ortogràfica de la llengua valenciana...”  

 
I, objectivament considerat, tant aquell article com el del número 35 “La 

nostra convocatòria” no fan referència a cap altra llengua que no siga la 
valenciana. No sabem si encara la consideranven una llengua occitànica o no, 
donat que no s’ hi especifica.  

Pizcueta és l’únic que dedica, signats per ell, dos articles al premi Nobel. 
“El centenari de Mistral” al núm 28 i “En l’homenatge a Mistral” al núm. 36-37. 
Del primer, subratllem que Taula  participa en el centenari de Mistral el qual 
dóna ales al “nou resorgiment occità”. 

Occitània s’havia posat de moda altra vegada amb els actes que arreu del 
món s’organitzaven al voltan del premi Nobel i Valéncia havia d’estar present 
en aquell món on “hi ha la substància de la nostra llengua”. 

“En els primers temps de la renaixença, propicis per als 
patriarcats literaris, Frederic Mistral simbolitzava el resorgir de 
Provença, per mig del cultiu i l’estimació de tots els valors 
locals, com altres homes de Catalunya i Valéncia ostentaven la 
mateixa signifació. La història d’eixos moviments ens parla de 
contactes continus, de la coincidència de les seues expressions i 
de la identitat del pensament.” 
 

Queda clar, doncs, que la Renaixença de què parla és la dels Països d’Oc 
en conjunt. I diu que des d’aquells moments: 

 “Provença té una personalitat que no naufraga en mig de les 
atraccions de l’esperit francés i a la que sols manca aquell grau 
de consciència política que ha acompanyat a altres moviments 
simultanis, i sense el qual s’hagueren aturat com Provença en el 
somni de la seua poesia.” 
 

Pizcueta fa una observació política interessant. La força de la Renaixença 
podia resistir l’atracció i els afalacs de París, pero la manca de consciència 
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política dels felibres, a diferència del que passava llavors a Catalunya, 
dificultava un èxit més rotund d’aquelles idees. I afig, respecte de Mistral:  

“París es mostrà generós amb ell, acceptant-lo com un dels 
grans poetes de l’època. I Mistral passà a ésser un valor literari 
que tenia tant de francés com de provençal”.  
 

I ser tan francés com provençal li va anar bé a Mistral perqué París, com 
a cosa pròpia, es va encarregar de promocionar-lo pel món, pero això mateix fa 
afeblir el moviment provençal, perqué París era molt fort llavors. En l’article 
següent diu:  

“La paritat que pot establir-se entre Provença i Valéncia, en la 
polarisació literària del renaiximent, es trenca pero en una cosa 
essencial. Mentres ací tot era  i és encara propici, per la 
decadència espanyola, a formular reivindicacions 
autonòmiques, la poixança francesa i l’esplendor parisí, són 
indubtablement un obstacle que hi ha que tindre en compte.” 
 

Torna a la referència cultural global a través del paral.lelisme entre 
Provença i Valéncia. Veiem perills i esperances polítiques, i, fins i tot, trobem la 
llengua implicada.  

“Ni a Provença ni a Valéncia, encara que hagen existit 
vesllums, s’ha tingut la visió política escaient per a donar 
continuitat al moviment literari, per a truare la llengua pròpia 
de l’estat d’inferioritat en que es trobava i continua.” 
 

Quant a l’aspecte polític, Pizcueta fa una observació al final de l’article 
que sembla ser un avís als seus conciutadans embarcats en l’empresa 
autonomista. L’exemple d’allò que li passà a Mistral no pot ser més clar:  

“ París, fent-lo seu, l’havia vençut per a possibles empreses 
polítiques”. 

 
 

Carles SALVADOR. 
El nou resorgiment occità de què parlava Pizcueta el trobem també en 

Carles Salvador. En l’article “El nostre polígon literari” on parla de la unitat 
literària que formen Catalunya i Valéncia diu que “algú podria adosar-hi el 
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triangle de la Catalunya francesa esborrant el catet pirinenc, i més ara que hi és 
en marxa la creuada occitanista.” Valga la metàfora. No tenim consciència que 
hi haguera una croada occitanista real, sembla que allò que va revifar 
l’occitanisme fou el centenari de Mistral al qual s’apuntaren els escriptors de 
Taula.  El que ho feu amb més vehemència va ser Carles Salvador, com ja hem 
assenyalat. 

Quant a la devoció per Mistral, no la confessa així com han fet alguns 
dels seus companys, pero sí que diu té “el goig de posseir un autògraf 
mistralenc” que s’havia “enganxat a la paret i davant de la taula d’estudi”, 
L’autògraf venia amb una tarja que Mistral li havia enviat al “poeta benassalenc 
Garcia i Girona, Rector aleshores del Seminari de Saragossa”. 

L’autor, parlant als escriptors jóvens, confessa les profundes divergències 
estètiques que separen la seua generació  de la poesia de Mistral, pero, no 
obstant això, diu que viuen “una mica a espatlles de la poesia de Mireio, 
Calendau i Nerto” i “No deuríem”. Malgrat tot, creu que encara hi ha una cosa 
pitjor que ignorar la poesia de Mistral “per ésser de major valor, prou major que 
la poètica, els joves d’ara hauríem d’anar a buscar en la fresquíssima deu 
mistraliana: la seua ideologia.” Aquella que buscava construir “l’Imperi del Sol”  
i “els Països d’Oc” . Per que a Mistral li interessava “fer pàtria prou abans que 
fer literatura”. I Carles Salvador s’hi apunta. Se sent políticament, i així ho 
declara, occitanista. I no occitanòfil, com farà Fabra. “hem de ser nosaltres, 
occitanistes, els que copsem la trascendència pairal del mistralisme.” 

El catalanisme de Carles Salvador no s’acaba als Pirineus, per ell la 
llengua és la dels Països d’Oc aquells que cal construir políticament, seguint les 
idees de Mistral, el qual  és alhora internacionalista, vol la unió de la raça 
llatina, partint de la construcció dels Països d’Oc. 

 “la comprensió de la flama terral ens uneix. I si el somni 
mistralià era la fusió espiritual de la raça llatina costerera de la 
Mediterrània per fer el gran fogar de l’amor, de la cultura, de la 
fraternitat literària, nosaltres volem recollir la bella quimera de 
l’Imperi del felibrige, volem pastar-la amb el verb camí de 
l’Occitània i prendre-la en sagrada comunió d’ideals”. 
 

Vet ací, doncs, expressat de manera clara quina era en aquell moment la 
idea política que animava Carles Salvador i que ell volia transmetre als poetes 
de la seua generació. Abans que fer literatura, fer pàtria: construir els Països 
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d’Oc des de la militància occitanista. Salvador, com veiem, seguix les directius 
del seu admirat premi Nobel Frederic Mistral. 

Quant a la llengua,  Carles Salvador té una consciència clara que està 
parlant d’un mateix sistema. Si hi ha una llengua literària unificada es produïx 
la comprensió en la totalitat del diasistema. L’expressió següent així ho 
confirma : 

 “en prendre un texte occità amb ortografia unificada trobareu 
com, nosaltres valencians, entenem sense gaires glossaris un 
poeta tolosà”.   
 

Per a Carles Salvador, la llengua de Tolosa a Valéncia és la mateixa. I és 
la seua idea la que més clara trobem, de totes les analitzades anteriorment. 
L’ambigüitat ací desapareix. Carles Salvador, que se sent “català de Valéncia”, 
lluita per construir els Països d’Oc federats, uns països que tenen una mateixa 
llengua. La llàstima és que ell, que era el més preparat per a parlar de llengua, 
no fera cap proposta concreta en matèria lingüística en aquell sentit. Josep 
Carbonell, com trobarem més avant, que no era filòleg ni es va dedicar 
especialment a tasques filològiques, sí que es preocupava per les qüestions 
normatives, sí que va fer la seua proposta de normativa global per a tots els 
Països d’Oc. Ni Carles Salvador, ni els altres companys de Taula  tampoc, no 
varen teoritzar mai, ni varen dur a la pràctica cap iniciativa,  sobre la llengua 
aquella que hi havia en la base dels Països d’Oc que ell/s maldava/en per 
construir. No sabem quina relació concreta veien entre la normativa del 
valencià, que tant els preocupava, i la de la  llengua d’Oc. No varen fer cap 
proposta sobre normativa al respecte, com sí que va fer Carbonell. I això suposa 
que hi havia un gran buit entre la teoria política i la pràctica filològica que, 
encara que és cert que no han d’anar sempre obligatòriament juntes, sí que 
haguera estat millor un aclariment, com a mínim teòric, ben profund,   al 
respecte; això, probablement, els hauria dut a una praxis més coherent. Si un vol 
construir els Països d’Oc federats ha de saber com ha de fer-ho. Bastir els 
Països d’Oc sobre la llengua valenciana és ben difícil. Va ser impossible, 
clarament.  
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EL NOM DE LA LLENGUA EN TAULA DE LLETRES 
VALENCIANES: LLENGUA VALENCIANA, VALENCIÀ 

 
 
 
 

llò que preconitzava Carles Salvador, els Països d’Oc federats, anava 
acompanyat d’un projecte lingüístic que sembla que se sent, més que com 

una sola llengua, com un conjunt de “llengües d’oc”.  La consciència d’una 
llengua global, que encara és present  en la Renaixença, sembla que en els 
escriptors de Taula  s’ha d’entendre de forma diferent. La llengua no s’entén 
com una, sinó com “llengües d’oc”, concepte que es repetix en dos ocasions, 
encara que també trobem el concepte: terres de llengua d’oc. Una d’aquelles 
llengües d’oc s’entén que és la valenciana que ells tractaven de normalitzar i 
normativitzar, i que, finalment, ho feren seguint les directrius de Fabra. Podríem 
dir que política, cultura i llengua es manifestaven així: Els Països d’Oc federats 
es construïen dins la catalanitat cultural en valencià. Probablement, una barreja 
de conceptes excessiva, poc concreta i sense les bases clares. 

Com trobarem a L’Amic de les Arts, els catalans tenen consciència de 
globalitat i la idea la fan servir per expandir la catalanitat, tant cap al sud 
valencià com cap al ‘Midi’ francés. El català, que forma part de la llengua d’Oc, 
devia ser el motor de l’expansió catalana cap al sud i cap al nord. Finalment, 
només es farà cap al sud.  

Els intel.lectuals valencians de Taula   participen del projecte polític de la 
construcció dels Països d’Oc federats dels quals forma part el seu, així com la 
seua llengua que és una  de les “llengües d’oc”.   

Entre els catalans, la catalanitat es manifesta sempre sobre bases 
lingüístiques. En primer lloc o preferent va el català. I vol expandir-se; és igual 
si ho fa com  llengua d’oc o com català. Per descomptat, no existixen idees 
expansives a Valéncia. Potser, cal matisar l’afirmació. No es manifesten idees 
expansionistes en les pàgines de Taula , pero, un dels seus col.laboradors, 
Nicolau Primitiu, aportà una curiosa teoria expansionista al seu llibre El 

bilingüisme valencià, publicat uns anys després de la desaparició de la revista.  
Com ja assenyalàvem, des del número 1, Taula diu clarament que no vol 

entrar a discutir “si nostra parla es idioma català o autòcton”, pero sí que fa la 
seua tria a l’hora d’anomenar la llengua. Sí que adopta la focalització 

A 



 

61 

valenciana, tot i que, un dels seus col.laboradors més il.lustres, l’occitanista 
Carles Salvador es manifesta, núm 31, pàg. 4, felibre i català de Valéncia. “Som 
encara nosaltres, catalans de Valéncia, uns arborats felibres...”.  

 
Vegem on apareixen els conceptes de llengua valenciana i valencià en 

Taula de Lletres Valencianes. 
Al núm. 3, pàgs. 3-4, l’article “La tirania de la ignorancia” que recomana 

escriure correctament i comprar-se un bon diccionari, acaba dient: “Si ho fem 
per saber un poc de francés o qualsevol altre idioma extranger, per qué no fer-
ho per el nostre maltractat valencià ? 

Núm. 10, pàg. 3, Carles Salvador diu: 
 “Altres defectes gramaticals han de desaparéixer del valencià 
per posar-nos al costat, dignament, de la literatura catalana 
normal.” 
 

Núm. 11, pàg. 6, a l’article Constantí Llombart,  Ad. Pizcueta diu:  
“Es sentí revolucionari, pronuncià discursos, escrigué en vers i 
en prosa, i, finalment, es deixà guanyar per el renaiximent al 
qual va infondre el seu pensament restaurador, no compartit per 
els altres conreadors de la llengua apellada per ell mateix 
llemosina. (...) La producció literària de Llombart és abondant i 
diversa i com en quasi tots els literats coetanis oferix un 
caracter bilingüe, degut a haver començat a escriure en castellà, 
fins adoptar després, com a mitjà d’expressió normal, la  
llengua valenciana . (...) La Morta Viva és la llengua 
valenciana tornada a un nou esplendor després  de molts anys 
d’abandó.” 
 

El noms valencià i llengua valenciana continuaran usant-se fins l’últim 
número, com trobarem més avant, pero el 1930, l’últim any de la publicació, 
apareix també un altre apel.latiu. Al núm. 29, pàg. 14 un comentari sobre El 

Cuento Valencià  es queixa de la diversitat ortogràfica dient: 
“una observació als amics directors d’’El Cuento Valencià  ‘. 
Una observació que encara que no es torne a publicar, sempre 
és convenient tindre present. Es referix a la diversitat 
ortogràfica dels escriptors en la nostra llengua . (...) Cada 
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vegada ens sentim més partidaris de la unitat ortogràfica. En 
benefici dels escriptors, del públic, dels caixistes i sobretot de 
la nostra llengua”,  
 

sense donar-li nom. 
Al número 33, pàg. 10, en Uns atres Jocs Florals, tornem a trobar: 

 “Havíem treball (sic) [treballat] en el cultiu literari de la 
llengua valenciana com si no existiren els Jocs”. 
 

Al mateix número, pàg. 9, es publica Lo que diu Pompeu Fabra del seu 
viatge a Valéncia  entrevista de Martí Martell (Miquel Duran) a Fabra, en la 
qual diu: 

 “La qüestió del nom és secundària. Els valencians poden 
anomenar llengua valenciana la que nosaltres anomenem 
llengua catalana. La cosa important és el fet de l’idioma i 
aquest és viu a les terres de Valéncia. (...) cal continuar sense 
defalliments l’obra de depuració de la llengua valenciana, 
encara que no es preocupin (es referix als col.laborados de 
Taula) gaire d’acostar-se al nostre català, pero procurant 
descastellanitzar l’idioma, redreçar-lo i enriquir-lo. Elevant la 
llengua escrita per damunt dels parlars valencians actuals, 
recolzant-la en el valencià del segle XV i el d’aquelles 
contrades on avui es conserva més pur, es produiria un valencià 
que no fora pas una llengua altra que la catalana nostra, sinó la 
modalitat valenciana de la llengua catalana, al costat de la 
nostra modalitat i de la modalitat mallorquina.”  
 

Al núm 34, pàg. 3, apareix el manifest per la unificació lingüística Als 

escriptors valencians i a les publicacions valencianes  que comença així:  
“Plenament convençuts dels perjuins que irroga l’anarquia 
ortogràfica de la llengua valenciana , prenim huí la 
responsabilitat d’una iniciativa que pot ser utilíssima si tots 
aquells als quals dirigim la nostra crida responen com és 
degut.”  
 

Al mateix número, pàg. 14, trobem: 
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“Ferran Soldevila ha comentat a “La Publicitat” l’acord de la 
co-oficialitat de la  llengua valenciana a l’Ajuntament i a la 
Diputació de Valéncia”. 
 

Al número 35, pàg. 2, a “La nostra convocatòria” s’insistix en la 
focalització valenciana: 

 “En adreçar la nostra crida a tots els escriptors valencians i a 
totes les publicacions escrites en la nostra llengua , teniem la 
seguretat de plantejar un problema viu, de posar el dit a la llaga. 
Fa temps que tots ens condolem de la varietat ortogràfica amb 
que es escrita la llengua valenciana i dels perjuins que això 
ocasiona. D’ortografies no en pot haver més que una i eixa deu 
ser la que utilitze tot aquell que vullga escriure en valencià”. 
 

A l’últim exemplar, corresponent als núms 36-37, a l’apartat Bibliografia 

valenciana , pàg. 10, hi ha una ressenya del llibre “De Amore”, d’Andreu 
Capellà, publicat per Amadeu Pagés, editat per la Societat Castellonenca de 
Cultura, en la qual trobem: 

 “La doctíssima societat Castellonenca de Cultura, que ha obert 
distintes sèries, per el seu gènere, a les obres que ve publiant, 
amb tant d’aplaudiment de la crítica com del públic culte en 
general, a les darreres editades, que comprenen els dos tomos 
que indica el nostre epígraf, s’ha excel.lit a si mateixa. No cap 
mostra d’erudició més gran en el seu amor a la llengua 

catalana o valenciana”.  I al mateix 36-37, pàg. 14, en Lo que 
diu Salvador Guinot   trobem: “Lo pensar de la Societat 
Castellonenca de Cultura en allò que pertany a la ortografia de 
la nostra llengua és ben clar i conegut per lo que venim fent 
des de fa onze anys en les pàgines del nostre Butlletí, en les 
obres publicades per la nostra Editorial i amb l’aparició del 
volum, suara sortit dins de la ‘Biblioteca de Contemporanis’, 
La llengua valenciana del confrare L. Revest. Cal esmentar ara 
que la publicació d’aquesta obra ha augmentat l’estat de 
fermentació que hi havia envers la unificació de la llengua 
nostra; ens cap aquesta petita ufania, i si açò aplegara al vero 
no ens cabria lo goig al nostre pit de patriotes. Partim de la 
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unitat de la llengua catalanesca , no destruïda pels dialectes 
del Principat de Catalunya, del reialme de Valéncia, de les Illes 
Balears, d’Alguer i del Rosselló.” 

 
 
Del ‘valencià’, ‘llengua valenciana’ del començament es passa els darrers 

números a la ‘llengua catalana o valenciana’ i a la ‘llengua catalanesca’, això no 
obstant, sense perdre la focalització valenciana, pero fent el camí, que es 
consolidarà els anys de postguerra, cap a la catalanitat alhora que es perdia la 
consciència occitànica. 

La postura de Fabra que ací sembla tolerant, és, en realitat, molt 
contradictòria. Al document citat, accepta que “els valencians poden anomenar 
valenciana la que nosaltres anomenem catalana”, pero en el Manifest de 1934, 
publicat a La veu de Catalunya, Oc, etc. apareix ben clarament el perill de 
considerar altres noms diferents de “catalana” per a la llengua. Davant de les 
idees occitanistes diu:  

“el català queda diluït en aquesta superior unitat lingüística i 
esbocinat en altres llengües i dialectes; l’occitanisme concebut 
així, tendeix, per via indirecta, a contraposar a la llengua 
catalana una llengua valenciana i una llengua mallorquina, amb 
la mateixa raó que hi hauria per a l’existència d’una llengua 
menorquina o lleidetana o castellonenca, etc.” 
 

Com entendre-ho? Si els valencians poden anomenar valenciana la 
llengua, i els catalans, catalana, ja, de fet, es posen enfront una de l’altra, es 
contraposen. O no? Clar que, les paraules de Fabra aparegudes a Taula  són del 
seu viatge a Valéncia, el  1930, quan estava batallant per aconseguir que se 
signaren les Normes de Castelló,  i el manifest és de 1934, dos anys després 
d’haver-se signat les Normes.  Fet i fet, la contradicció és claríssima. 

D’altra banda, cal observar com s’inventen una fal.làcia apel.lant a “la via 
indirecta”. L’occitanisme no havia proposat mai que el castellonenc i el lleidatà 
foren llengües occitàniques; els criteris eren filològics. Les llengües 
occitàniques, a tot estirar, n’eren tres a la banda hispànica, les modalitats 
lingüístiques que el mateix Fabra accepta en les declaracions que fa a Taula: 
catalana, mallorquina i valenciana, a les quals, en la Renaixença havia d’haver 
representat, en conjunt, en l’Acadèmia de la Llengua d’Oc, el senyor Quintana 
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que era català. Insistim: i el primer nom literari que adopta al sud dels Pirineus 
és el de llengua valenciana, en el Segle d’Or. 

En tot cas, la por potser venia d’acceptar que, si es trencaven les relacions 
amb Occitània i s’havia de replantejar el projecte, calia -o hauria calgut- 
considerar que, des del punt de vista literari, la llengua valenciana havia tingut 
un Segle d’Or que l’havia anomenada així. I això té un pes incontestable; el 
lleidetà i el castellonenc no tenen tal segle; i el català, tampoc. Ai las! I, a més, 
el valencià, amb el pes dels clàssics, havia estat sempre el model imitat per la 
resta del domini lingüístic fins la Renaixença. 

En resum, els intel.lectuals de Taula  usaren els noms de valencià i 
llengua valenciana majoritàriament en els seus articles. Probablement, ho feien 
amb la tranquil.litat de saber-se una llengüa occitànica germana del 
llenguadocià que el seu rei Jaume I aprengué de la reina Maria, i bessona del 
català. Probablement.  
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LA LLENGUA VALENCIANA DIFERENT I DIFERENCIADA. 
 
 
 
 

 partir del segle XIX, la romanística començarà a caminar per les vies de 
la ciència. El nom de llemosí deixarà d’aplicar-se, pero, el nominalisme de 

la nostra llengua, o les nostres llengües, continuarà, continua encara actualment. 
El conflicte nou és nominalista i de situació de la/les llengua/llengües, bé 
d’ubicació en la Romània –cas, irresolt encara, del català; bé per reivindicar una 
genètica distinta, cas del valencià. El català malda per aconseguir un estatus de 
llengua independent de l’occità. El valencià al.lega un passat mossaràbic que el 
fa sentir-se llengua anterior a la vinguda de catalans en la reconquista, segons 
Leopold Peñarroja. 

“En lo fundamental, las peculiaridades fonéticas y léxicas 
valencianas (tanto respecto de la cuña central castellana, como 
de las hablas vecinas, hablas catalanas o mozárabes 
precatalanas) estaban presentes en el estrato mozárabe 
valenciano; y no fueron, pues, traídas ni resultaron de una 
suplantación.” PEÑARROJA, L. (1990: 466-467) 
 

Lamentablement, Peñarroja no té en compte tampoc, entre “las vecinas 
hablas” l’occità, ni amb el nom de llemosí. Al respecte, és interessant la 
proposta d’Artur Penella i Ramon que estudia les coincidències entre Peñarroja 
i Sanchis Guarner en les respectives teories sobre el mossàrab. Amb la seua 
visió diasistemàtica de la llengua, Penella conclou que  

“Els <<mossàrabs>> de Sanchis i Peñarroja no són 
contradictoris, s’expliquen per simple evolució.”  
(...) 
“El problema lingüístico-polític català-valencià perd virulència 
en ser tractat en un marc superior: els grans conjunts dialectals 
del diasistema occitano-romànic.” PENELLA I RAMON, A. 
(2001:19) 

 
En arribar l’època de la ciència filològica, començaren dos processos. 

D’una banda, de l’unitarisme llemosinista, via -pretesament- científica, es va 

A 
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passar a la defensa de les peculiaritats particularistes, a les gramàtiques –més o 
menys-  dialectals. De l’altra, es va seguir la idea unitarista que havia arreplegat 
Alibert. Es el cas de Josep Carbonell, Michel Ventura Balanyà, etc., que, tot i 
representar la línia més clarament científica, unitarista, no va arribar a port. 



 

68 

LA CONSCIÈNCIA DE COMUNITAT LINGÜÍSTICA DE 
LLEMOTGES A ALACANT I DE BORDEUS A LA GÀRDIA. 
El nom de la llengua literària i el concepte unitari és: Llengua d’Oc. 
 
 
 
 

l primer document unitarista que hem volgut aportar és l’article del poeta 
valencià Teodor Llorente al premi Nobel Frederic Mistral en la qual es 

parla de la creació de l’Acadèmia de la Llengua d’Oc. No és un document que 
pertany a les revistes que centren el nostre interés, sinó a Las Provincias, un dels 
mitjans de comunicació valencians que hem consultat a fi de complementar la 
visió de conjunt de les idees occitanistes valencianes, pero pensem que és 
suficientment important com per posar-lo en primer lloc dels documents 
unitaristes que aportarem a continuació.  

La visió de conjunt de les propostes lingüístiques ens oferix algunes 
consideracions interessants a tindre en compte. Aquella idea de Frederic Mistral 
de crear una Acadèmia que regulara la llengua d’Oc, comuna als habitants dels 
dos costats dels Pirineus, de Guéret a Guardamar, d’haver-se portat a cap, 
seguint el camí que pretenia construir el seu creador, huaria sigut l’Acadèmia de 
la llengua d’Oc, o llengües d’Oc, la qual hauria tingut com a regió i dialecte 
central el provençal, nom que els científics varen acceptar per a la llengua, des 
de la creació de la romanística actual fins la primera mitat del segle passat. 
Provençal era el nom científic el qual tenia darrere la tradició trobadoresca i, 
sobretot, el premi Nobel concedit a Mistral que és qui li havia creat una 
normativa, o, com a mínim,  havia intentat tot el projecte. La genialitat de 
Mistral havia sigut la creadora. Altres personatges, que encara no s’ha 
demostrat que foren més genials que el premi Nobel, varen intentar esmenar-li 
el projecte, i no varen aconseguir res més que desbaratar-lo i sumir tota l’àrea 
lingüística en els problemes que duren fins l’actualitat. No es va pretendre 
remodelar, modernitzar o fer més viable el projecte del geni; senzillament, es 
varen oposar idees i ideologies fins aconseguir els resultats actuals. 

Les baralles i les visions en contra de la proposta de Mistral varen 
enterbolir –ho tot. El nom, provençal, podia haver-se entés, en sentit estricte, 
per a la modalitat lingüística de Provença i en sentit extens,  per a la resta de la 
llengua dels dos costats pirinencs, com sembla que així ho entenien els filòlegs, 

E 
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llavors. Darrere del projecte hi havia, com hem dit, la tradició trobadoresca i el 
prestigi d’un Nobel. Pero, també hi havia moltes –potser massa- consideracions 
en contra del projecte de Mistral, com ara: a) Provençal és un dialecte i no es 
pot anomenar la llengua tota amb un apel.latiu particular, b) la proposta 
lingüística és afrancesada, etc. 

Potser els remodeladors de la idea mistraliana tenien la seua raó en els 
arguments que  varen esgrimir, pero la realitat és que aquell projecte no es portà 
a terme, i el que es va imposar, sembla que més racional i més científic, ho va 
fer sense la suficient base ni popular ni de prestigi. En especial el Nobel, que en 
aquells moments podia haver resultat definitiu. El projecte nou, que és el que 
actualment es du a cap a l’altre costat dels Pirineus està basat en la reflexió 
intel.lectual i  en la voluntat humana, sense comptar amb la intel.ligència 
emocional. Potser per això, les baralles continuen i no ha trobat encara el seu 
camí. Ha deixat de costat el sentiment i part del prestigi literari. Els mistralians 
són provençals i no occitans. El  provençal, tal com l’entenien els romanistes, 
significava: llengua literària basada en els trobadors i el Nobel, pero Mistral no 
va saber beure en la grafia clàssica trobadoresca. La llengua literària occitana 
actual, es basa en la grafia dels trobadors pero es va haver d’imposar al nom 
clàssic que li donaven els romanistes i, sobretot, té un nom que no és popular.  
Pot ser una denominació científica, pero ‘provençal’ també ho era, i, a més, feia 
referència directa al premi Nobel. Occità, en canvi, és un nom que el poble del 
“Midi”no  reconeix, i, si no té  prestigi entre els mateixos parlants, difícilment 
pot servir per dur endavant un projecte de recuperació; si més no, el pot 
dificultar, el dificulta de fet. Front a occità, el poble imposa “patés”, “patois”, 
etc. Les dades de l’INSEE són ben clares al respecte. Citem La Setmana, núm. 
390, 02-01-03:  

“Es particularament vertat per l’occitan que los locutors 
nomman de faiçons fòrça divèrsas. François Héran, lo director 
de l’Institut Nacional dels Estudis Demografics, nos explica 
clarament que per l’occitan las denominacions se multiplican de 
tala faiçon que podèm dire qu’es una lenga sens nom pels que 
la parlan.” 
 

O siga que, a hores d’ara, els occitans (tant de temps ficats en discussions 
sobre la/les grafia/es, trobadoresca, mistraliana, etc.,  el nom: provençal, lenga 
d’Oc, etc.,) no tenen “el” nom de la llengua. I si el nom fa la cosa, podem deduir 
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que no tenen “la cosa”, la llengua. No s’ha complit el desig de Mistral: “Qui té 
la llengua té la clau.” Ells no tenen la llengua perqué no han sabut tindre el nom, 
‘ni’ el nom. Hauria sigut més fàcil d’assumir popularment el mot “provençal” 
per denominar la llengua? La pregunta, actualment, és inútil formular-la; el 
camí, per a bé o per a mal, ja està fent-se. O desfent-se. 

Del costat sud dels Pirineus, la qüestió ha seguit unes passes semblants en 
alguns casos, diferents en altres. La llengua ha pres un nom fruit, també, de la 
voluntat i no del prestigi literari. D’haver seguit la lògica, la llengua del sud dels 
Pirineus, en secessionar-se de la mare, havia d’haver adoptat el nom  que li 
varen donar els clàssics del Segle D’Or: Valenciana. Després dels dos segles de 
creació trobadoresca usant una koiné que no va tindre mai un nom unitari, el 
primer que apareix en la història com a nom literari i nacional és el de llengua 
valenciana.  

Vist el problema en conjunt, no dubtem que el sentiment d’amor a la 
llengua valenciana que es manifesta a Valéncia és ben positiu per a la 
conservació i recuperació lingüística. Comprovat que els resultats dels occitans 
són els que són, no hauríem de posar impediments, pretesament científics, a un 
nom de tanta i tan prestigiosa tradició literària. Els valencians no consideren un 
“patés” la seua llengua, si més no, saben que té un Segle d’Or, una tradició 
prestigiosa, i això és una dada importantíssima que s’ha de tindre en compte, si 
volem pensar en la seua recuperació i salvació.  

El nom llengua valenciana es troba recollit en la la Llei d’Ús i 
Ensenyament del valencià, al preàmbul, apartats, II i VII; pero, la que ha obert 
el camí més clar per al futur és la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua; per tres qüestions fonamentalment, al nostre parer, més allà d’haver 
ajuntat algunes sensibilitats lingüístiques diverses . Una és que L’Acadèmia, 
sense cap dubte, és l’organisme que lidera el domini lingüístic valencià; segona, 
reconeix el conflicte endodiglòsic, cosa que fins ara no s’havia fet; i la més 
important  és que situa el valencià en un context unitarista. Vegem. 

El conflicte lingüístic valencià no s’havia acceptat mai oficialment ni pels 
polítics ni pels intel.lectuals. El llibre més recomanat, a tots els nivells, sobre el 
conflicte és l’anomenat Conflicte lingüístic valencià de Ninyoles R. (1989), el 
qual no parla en cap moment del problema real sorgit entre els valencians 
valencianistes i catalanistes, problema que,  segons el nostre parer es va donar a 
causa d’un conflicte d’endodiglòssia. Vegeu l’article “El pensament fusterià” 
Fornés L. (1991:37).  En el conflicte lingüístic de Ninyoles només existix el 
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problema clàssic del perill de la llengua B front a la llengua A, i la desaparició 
de la primera, en el nostre cas, el valencià, en el procés. No hi ha ni una mínima 
referència al conflicte, que ha dut els valencians a la Batalla de Valéncia, 
plantejat entre les modalitats lingüístiques valenciana i catalana en pugna.  

Els polítics sembla que han entés el cas millor. La Llei reconeix el 
conflicte i el problema que se’n deriva. Parlant de “la clara milloria en el nivell 
de consideració i prestigi social del valencià” diu que 

“Dissortadament, esta milloria es troba entrebancada pel 
conflicte esterilitzador que es perpetua entre nosaltres”. Llei de 
Creació AVL(1999:11) 
 

I, més avant, continua explicant que 
“l’esterilitat del conflicte supera l’àmbit d’allò que és 
estrictament lingüístic per a incidir negativament en la 
vertebració social del nostre poble.” (ibidem) 
 

I no està parlant del problema que supon el fet que el valencià, llengua 
minoritària, pot ser absorbit pel castellà, llengua majoritària, no. Parla, reconeix, 
que el conflicte el du la discòrdia que existix entre els valencians; i la discòrdia 
és claríssim que es dona entre catalanistes i valencianistes: 

“el valencià, la nostra llengua8,  és sovint utilitzat com un motiu 
de discòrdia entre valencians, en comptes de ser el tret 
comunitari desitjable d’identificació i d’unió.” 
 

La Llei va trobar un tímid camí polític unitarista que enllaça les idees 
renaixencistes amb la formulació científica de Loïs Alibert: el diasistema 
occitano-romànic, diu: 

“El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat 
Valenciana, forma part del sistema lingüístic que els 
corresponents Estatuts d’autonomia dels territoris hispànics de 
l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia.” 
(Ibidem). 
 

                                                 
8 .- Observem que el nom Llengua valenciana que consagra la Llei d’Ús i Ensenyament, 
paradoxalment, no apareix en la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. 
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No cal dir que la Corona d’Aragó estava formada, a més del regne de 
Valéncia, pel comtat de Barcelona i el senyoriu de Montpelhièr. 

La formulació prosistemàtica, unitarista, de la Llei permet identificar la 
singularitat  del valencià, com vénen reivindicant els valencianistes, i, a més, 
donar-li un espai propi en el registre editorial. Valencià és un apartat de l’ISBN 
on es registren els llibres editats en la llengua que regula l’Acadèmia 
Valenciana, segons hem trobat a la web corresponent del Ministeri de Cultura 
consultada: “www.mcu.es: libros, archivos y biblioteca. Lengua.” (Consulta del 
04-02-2003). Peró, el problema continua viu. 
 

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en carta de data 09-03-04, que 
consta en els seus arxius, adreçada al Sr. President de la Generalitat Valenciana, 
demana que la llengua valenciana que ara està classificada per la Classificació 
Decimal Universal, CDU, amb el número 811.134.11 Variedades del catalán. 
Valenciano, tinga un codi propi asignat per l’Asociación Española de 
Normalización y Certificación. I també a l’Organització Internacional (ISO). 
Amb la nova directora de la Biblioteca Nacional espanyola, Rosa Regàs, 
s’anuncia que l’apartat dedicat a la llengua valenciana desapareixerà. 

I, reculant uns quants segles, breument, trobarem que la tradició unitarista 
ja ve dels trobadors i és plenament acceptada i cantada en la Renaixença.  

D’aquella tradició unitarista, per part valenciana, tres varen ser els 
personatges cridats a formar part de la plèiade dels felibres i, per tant, d’aquell 
procés unificador de la llengua: Teodor Llorente (07-01-1838/02-07-1911); 
Vicent Wenceslau Querol (30-09-1836/ 1889); i el castellonenc Josep Mª Torres 
Belda (26-02-1833/05-03-1884) 

Cal tindre present també que Lo Rat Penat és un organisme unitarista i 
també ho és, lògicament, el seu fundador Constantí Llombart, (Carmel Navarro 
i Llombart, Valéncia 1848-1895).  

En l“Acta de la reunió constitutiva de Lo Rat Penat” de la “Sessió 
celebrada en el Ateneu Casino Obrer el dia 7 de juny de 1878”, entre els 
propòsits de la nova associació cultural trobem: 

“...que no sols se donara cabuda en ella á la lliteratura, sino que 
abraçara també la historia, l’art, les institucions, los monuments 
y tot alló que poguera tindre alguna relacio en la oblidada 
llengua de Oc”. MARTÍNEZ RODA, F (2000 :57) 
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Vegem ara el discurs panegíric de Constantí Llombart llegit en la sessió 
inaugural de Lo Rat Penat: Excel.lències de la llengua Llemosina. en el qual la 
llengua rep el nom de llengua d’Oc, pero també de llengua llemosina i de 
llengua valenciana, sense que es puga apreciar cap diferència de contingut en 
els tres continents. 

“llengua d’Oc, les singulars y notables bellees que en la mateix 
abunden, senyalántvosles totes una per una, a fi d’encendre 
aixina en vostres generosos cors la esmortiguada flama del 
verdader carinyo que tot bon valenciá li es en deute a nostre 
mig perdut natiu idioma.” Llombart, C. (1878:8) 

 
“Noble llengua llemosina, apellada aleshores del país o 
valenciana, que nostres majors usaren desde la gloriosa 
conquesta d’aquest regne. 
(...) 
Ab ella es parla en Aix, en Marsella, en Tarascon, en Orange, 
en totes les principals ciutats de la Prohénça; en la Galia gòtica 
o Languedoch i ses cultes ciutats de Montpeller i Tolosa, com 
aixís mateix en la provincia confinant de Guyena i en sa capital 
Burdeos, i molt especialment en Limoges, de la que el nom va 
pendre.  
En la mateixa llengua fon criat en Montpeller, i parlà nostre 
molt alt e invicte Rey En Jaume. Ab ella escrigué, a imitació de 
Juli Cesar, ses conqueste i a imitació dels romans la introduhí 
ab la sua religió en les Mallorques i en Valencia i son antich 
regne al conquestarlos. LLOMBART, C. (1878:12-13) 

 
La idea global de llengua venia ja des del moment de l’aparició de les 

novelles llengües romàniques; com a mínim, des de l’aparició dels seus 
representants literaris més importants, els trobadors. És més, segons Simone 
Weil, -en cita que prenem de Leon Còrdas-, per aquells poetes occitans, la 
llengua i la pàtria ja es (con)fonien: 

“Ils avaient même un nom pour désigner la patrie: ils 
l’appelaient le langage. Simone Weil. CORDAS, L. (1975:141) 
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La mateixa consciència global trobem en el valencià Vicent Wenceslau 
Querol, un dels tres felibres valencians, com acabem de citar, que, segons  Lluís 
Guarner, “és nat” en terra valenciana i té com a “pàtria” la dels trobadors, i com 
a símbol: Pere lo Gran. La Pàtria Gran, la idea global de cultura és diàfana en la 
Renaixença. 

“Comença per un nebulós record de la seua nissaga familiar 
catalana –en temps de Jaume I- que, a través  de generacions, 
confessa el poeta que és nat a la terra 
<<coronada de pàmpols i fruits que la llum dora 
la que la seda  fila, la que remembra i plora 
l’àrab en el desert.  
Fill sóc de la que guaiten, com dos gegants, captiva, 
D’un cap Penyagolosa, de l’altre cap Montgó>> 
     Per a poder-nos parlar de la Pàtria, simbolitzada pel rei Pere 
el Gran”. GUARNER, L. (1985:362-3) Vol. II 

 
Pero, en els trobadors, encara que “la llengua és la pàtria”, ni una ni 

l’altra sabem quina és perqué no tenen nom; no els en varen donar. El primer a 
necessitar-lo va ser un català, aquell que trobà l’adjectiu llemosina, per designar 
la llengua globalment. El nom el trobem ja el segle XIII en Razos de trobar de 
Ramon Vidal de Besalú. En aquelles regles apareix per primera volta el nom per 
designar la llengua que s’estén entre Llemotges, Guardamar, Bordeus i La 
Gàrdia,  el qual durà fins la Renaixença. O, probablement, siga més exacte dir 
fins que començà la filologia romànica, temps en el qual, el nom unitari llemosí 
fou reemplaçat pel, també unitari,  provençal. 

“totz homs qui en trobar vulla entendre deu saber la parladura 
de Lemozi.”  VIDAL DE BESALÚ, R.  en MARSHALL, J.H. 
(1972: 6) 

 
Al llarg de la història, diversos autors, amb consciència unitarista, 

seguiran usant l’adjectiu llemosí per designar la llengua unitària que s’estén 
entre Guéret a Llemotges i Guardamar a Alacant. Vegem la recopilació 
d’August Rafanell:  

S. XIV-XV 
Benrenguer de Masdovelles. 
 

  S. XVI 
Joan Bonllavi. 
Onofre Almudèver.  
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Carles Amorós. 
Juan de Resa.  
Rafael Martí de Viciana.  
Juan López de Hoyos.  
Francesc Calça.  
 
 S.XVII 
Gaspar Escolano 
Pere Gil.  
Andreu Bosc.  
Marc Antoni Ortí.  
Llorenç Mateu i Sanç.  
Francesc Marès.  
 

 S.XVIII 
Teodor Tomàs 
Carles Ros 
Antoni de Capmany 
 
 SXIX 
Josep Maria Bonilla 
Jaume Peyró 
Bonaventura Carles Aribau 
Joaquim Rubió i Ors 
Francesc Vich Sastre 
Rafael Ferrer i Bigné 
Constantí Llombart 

  
Extret del llibre Un nom per a la llengua. El concepte de llemosí en la 

història del català. Rafanell, A. (1991:32-161 ).  
Observem que no s’hi inclou el nom del patriarca Teodor Llorente, 

probablement el que més va fer per la llengua considerada globalment, siga amb 
el nom de llemosina, siga el de Llengua d’Oc. 

En general, considerem que el llibre de Rafanell té un punt 
d’ideologització de la ciència que el fa poc fiable. L’excessiva adjectivació 
presenta un greu problema metodològic. La llengua comuna, d’Oc, en la seua 
accepció llemosí troba en Rafanell un intent de desprestigi amb l’ús 
d’expressions com ara: “el mirífic llemosí” Rafanell, A. (1991:8); 
“llemosinisme rapsòdic” Ibid. (p.10); “Quant a la resta de referències d’aquest 
període final, o bé es tracten d’obertes declaracions d’analfabetisme, o bé de 
meres repulses” Ibid (p.11). En resum, entenem que en Rafanell hi ha  un intent, 
fill del Manifest de 1934, de desprestigiar la concepció global del diasistema 
que es va tindre durant tota la història literària. Actitud que ens veiérem 
necessitats de comentar en el IV Congrés Internacional de l’AIEO. Vegen 
l’article “Visió subjectiva de la llengua occitana…” FORNÉS, L. (1994: 759) 
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DOCUMENTS UNITARISTES 
 
 
 
 
LAS PROVINCIAS, 27-09-1876 
Llorente, Teodor 
“Literatura de la lengua de Oc. La Academia del Mediodia” 
 

 “El renacimiento de la literatura lemosina en España y 
de la provenzal en Francia no tuvo mutua dependencia. Sin 
ponerse de acuerdo, sin conocer sus comunes aspiraciones 
iniciaron algunos ingenios precursores de la gran cruzada, este 
movimiento literario a una y otra parte de los Pirineos. Pero, 
como era natural, apenas tomó cuerpo esa tendencia, que 
obedecia a los mismos sentimientos, fraternizaron los nuevos 
trovadores.  
 Puede decirse que el primer grito de alianza i 
hermandad entre los felibres  de Provenza y los cultivadores de 
las letras lemosinas en España fue la célebre y magnífica poesia 
de Federico Mistral A los trovadores catalanes , poco posterior 
al restablecimiento de los juegos florales de Barcelona en 1859. 
En esos inspirados versos, que bastarian por si solos para hacer 
la reputación del gran poeta provenzal, se determinó 
perfectamente el lazo de unión entre todos los nuevos 
trobadores: 
Dis aup i Pirineu, e la man dins la man, 

Troubaire, aubouren dounc lou viei parla roman. 

Acò’s lou signe de famiho, 

Acò’s lou sacramen qu’is avi joun li fieu, 

¡L’ome a la terra! Acò’s lo fieu 

Que ten lou nis dins la ramiho. 

 
 A la fraternal llamada del gran poeta contestaron todos 
los partidarios de este renacimiento literario, y cada dia se han 
ido estrechando más las relaciones entre los escritores 
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catalanes, valencianos, mallorquines, languedocienses y 
provenzales. Los españoles han asistido a las alegres 
felibrijades de Aviñon y de Montpeller, y los franceses han 
venido a los juegos florales de Barcelona y a las últimas fiestas 
centenarias de Valencia. Todos se consideran de una familia, 
pues todos cultivan diferentes, pero no muy distintos dialectos 
de un solo idioma, la antigua lengua de oc. 
 Pues bien, esta comunidad de recuerdos y de 
tendencias, ha inspirado la idea de estrechar la union, 
centralizando, por decirlo así, los esfuerzos hasta ahora 
separados, y convirtiendo (para usar un lenguaje político)  la 
alianza instintiva de independientes repúblicas literarias, en una 
estrecha y reglamentada confederación, que dejando a cada una 
de ellas su libertad de acción, establezca, sin embargo, una 
autoridad comun y superior, para entender de los intereses 
generales. 
 Este pensamiento ha nacido en Provenza y para tratar 
de él reuniéronse el 21 de mayo último en Aviñon cerca de 
setenta poetas, historiadores, sabios y artistas, de todos los 
departamentos franceses que cultivan la lengua de oc. Para 
representar a los españoles habia acudido el entusiasta poeta 
catalan don Alberto Quintana, que goza de grande y merecido 
renombre en Provenza. 
 Aquel dia hacia veintidos años (21 de mayo de 1854) 
que Mistral, Roumanille, Aubanel, Mathieu, Tavan, Brunet y 
Giera fundaron en el castillo de Font-Segougno la felibreria   o 
sea reunión de los poetas provenzales; y el mismo dia celebra el 
calendario provenzal la fiesta de la Santa Estrella, patrona de 
los felibres, cuya imagen preside sus reuniones. 
 El banquete, indispensable en todas ellas, tuvo lugar en 
un antiguo local gótico que perteneció a los templarios, 
presidiendo la mesa Mistral y Quintana. A los postres leyó el 
primero un proyecto de estatutos cuyas principales bases 
daremos a conocer. 
 La felibreria  podrá admitir en su seno a todos los que 
escriben en lengua de oc, y a los que, aunque no escriban en 
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ella, se dediquen a trabajos históricos, científicos y artísticos 
relativos a los pueblos en que aún se conserva. 
 Habrá dos clases de felibres: mayorales y 
mantenedores. La reunión de los mayorales formarà el 
consistorio de la felibreria. Los felibres de cada uno de los 
dialectors originados de la lengua de oc constituiran una 
manteniduria (maintenance)  y se dividiran en secciones 
locales, que se llamaran escuelas. 
  El consistorio se compondra de cincuenta mayorales, 
elegidos por la misma corporacion, como en todas las 
Academias de esta clase. Su presidente se titulará capulié, y la 
junta directiva que se renovará cada tres años, estará compuesta 
de tres asesores, tres síndicos y un canciller. 
 El consistorio tendrá facultades para  excluir de la 
felibreria los miembros indignos, disolver las escuelas que 
violen de una manera grave los estatutos decidir las cuestiones 
gramaticales relativas a la lengua de oc, modificar la 
organización de la Sociedad, y nombrar los delegados que 
hayan de representarla en las fiestas literarias. Se reunirá  
anualmente el 21 de mayo en la ciudad que designe la junta 
directiva. 
 La insignia de los mayorales será la cigarra de oro de 
los antiguos trovadores. El capulié llevará la estrella de oro de 
siete rayos. En cuanto a los mantenedores podran usar la flor de 
plata de la pervinca (vincapervinca). 
 Por ahora, se trata de crear tres mantenidurias de 
Provenza, Languedoc y Cataluña, comprendiendo esta última a 
Valencia, Mallorca y el Rosellon.  
Al frente de cada una de ellas ha de haber un síndico, elegido 
por el Consistorio entre los mayorales; y dos o tres subsíndicos 
y un secretario, nombrados por los felibres de la manteneduria. 
A esta corresponde la admision de los felibres, cuyo diploma 
expide el capulié. 
 Está ya organizada la maintenance del Languedoc, y 
estos dias debe celebrarse una reunion en Arles para constituir 
la de Provenza. 
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 La escuela sera una division de la manteneduria y podrá 
organizarse en cualquiera poblacion donde haya por lo menos 
siete felibres. 
 Para  atender a los gastos de esta organizacion y a la 
propaganda literaria, cada felibre pagaria una cuota anual de 10 
francos. 
 El consistorio de los mayorales celebrará cada siete 
años solemnísimos Juegos florales. El mismo consistorio 
formará el jurado. Los primeros se celebraran en Montpeller en 
1878, y el consistorio ofrece un solo premio al autor de la mejor 
composicion, oda, drama, balada, etc., sobre D. Jaime el 
Conquistador. Habrá otros premios, pero ofrecidos por distintas 
corporaciones y particulares, y con este motivo se celebraran en 
Provenza grandes fiestas de las que nos ocuparemos otro dia. 
 Siempre que una ciudad o corporacion trate de abrir un 
certamen para los escritores de la lengua de oc, si quiere que 
merezca la consideracion de juegos florales, tendrá que 
entenderse con el síndico de la manteneduria, que nombrará un 
jurado, compuesto de siete felibres y presidido por un mayoral.  
 Quien obtenga un premio en los Juegos florales 
septenales o tres primeros premios  en los Juegos florales 
ordinarios, será proclamado maestro en gai saber. 
 Este proyecto de estatutos fué recibido con grandes 
aplausos por los comensales de Aviñon y acto continuo 
procedióse a la designacion de los cincuenta mayorales que han 
de formar la gran Academia de Oc. 
 He aqui la lista de los elegidos: 
De Francia: F. Mistral, J. Roumanille, T. Aubanel, A. 
Arnavielle, el abate Aubert, G. Azais, P. Barthe, L. de Berluc-
Perusi, J. F. Bladé, Mario Bourreily, J. Brunet, C. Chabanneau, 
A. Chastanet,  el abate Contoure, A. Crousillat, J.B. Gaul, J. 
Galdau, F. Gras, A. Langlade, V. Lieutaud, A. Mathieu, A. 
Michel, A. Mir, F. Roumieux. J. Roux, A. Tavan, baron 
Tourtoulon, F. Vidal. Además, figura entre los franceses, 
porque escribe en provenzal, aunque es de nación inglesa, 
Guillermo Bonaparte-Weis. 
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 De España: Victor Balaguer, Alberto Quintana, Dámaso 
Calvet, Manuel Milá y Fontanals, Antonio Bofarull, Mariano 
Aguiló, Adolfo Blanch, Isidre Colell, Gerónimo Roselló, 
Federico Soler, Vicente W. Querol, Luis Cutchet, Pons y 
Gallarza, Pedro Antonio Torres, Teodoro Llorente, José Maria 
Torres, Camps y Febrer, Forteza, José Maria Cuadrado, Jacinto 
Verdaguer y Monserrat. 
 Eligiéndose luego la junta directiva en esta forma: 
presidente (capulié), Federico Mistral; asesores, Víctor 
Balaguer, Jose Roumanille (de Aviñon)  y Gabriel Azais (de 
Besiers); síndicos, Alberto Quintana para Cataluña, Valencia, 
Mallorca y Rosellón; Teodor Aubanel (para la Provenza); el 
baron Tourtoulon (para el Lengadoc); canciller, Luis Roumieux 
(de Beaucaire). 
 Hecha la proclamación de los individuos de la 
Academia, Mistral llenó de vino de Chateauneuf (el que beben 
en todos sus banquetes los felibres) la copa regalada a los 
provenzales por los poetas de Cataluña y entonó el canto de la 
copa, que es una especie de himno de fraternidad literaria, 
respondiendo a esto todos los comensales, y después brindaron 
todos, bebiendo en la misma copa. 
 Uno de los asistentes propuso enviar otra copa a los 
poetas españoles, para que en las fiestas de mayo, al mismo 
tiempo que bebiesen los provenzales en la copa catalana, 
pudiesen beber los poetas reunidos en Barcelona para los 
Juegos florales, en la copa provenzal, idea que fue muy 
aplaudida y aceptada. 
 El reglamento que hemos estractado no es aún 
definitivo: en vista de las indicaciones que se hagan por los 
cultivadores de la lengua de oc, se modificará, si conviene, en 
otra reunion, en que esten representados los diferents paises.” 
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OBRES DE LOÏS ALIBÊRT  
 
 Aquella Acadèmia de la Llengua d’Oc que regularia el sistema 

lingüístic global de Guéret a Guardamar, no es va posar en funcionament, peró 
la idea de comunitat lingüística sí que continuà tenint-se en tot el nostre àmbit 
geogràfic. L’altre personatge occità clau per al manteniment de la idea unitària 
és Loïs Alibèrt que, encara que va intentar una Gramatica Occitana que servira 
per a tot el conjunt lingüístic, finalment va quedar en una gramàtica dialectal per 
al conjunt dels parlars nordpirinencs només. La  Gramatica Occitana i el 
Diccionari de Loïs Alibèrt, són la base de l’actual normativització lingüística en 
la part nord dels Pirineus.  

Portem ací algunes de les intervencions més destacades del personatge 
que hem trobat en els distints documents estudiats. 

 
Oc, núm. 5 (136), 1932, pp. 137-140 
“CONFERENCIA OCCITANA A LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA”. Extracte. 

“M. Loïs Alibert, secretari general de la Societat d’Estudis 
Occitans de Tolosa e director de nostra revista, foguet convidat, 
al cors d’un viatge en Catalonha, a far una conferéncia a La 
universitat de Barcelona suls parlars occitans. 
Manlevem a la <<Publicitat>> lo grand quotidiàn catalanista, lo 
compte-rendut d’aquela importanta manifestación, qu’es la 
primiera marca de simpatia de La universitat en via de 
catalanización a l’adreça de la lenga nostra. 
<<Lo dimecres, 2 de març, a 7 oras del vespre, intreron dins la 
classa de lenga catalana d’En Pompeu Fabra plena d’auditors, 
M. Loïs Alibert accompanhat dels Srs. Ventura Gassol, 
conselhier de Cultura de la Generalitat, Pompeu Fabra, 
president de la Scción filologica de l’Institut d’Estudis 
Catalans, Jaume Bofill i Mates, Alexandre Gali e Josep 
Carbonell. Lo senhor conselhier de Cultura avent pres la 
presidéncia amb, a sa ma dreita M. Alibert, e, a son esquerra, lo 
Sr. Pompeu Fabra, aqueste faguet la presentación en brevas 
paraulas, plenas de consideración e de simpatia per l’obra que 
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realiza M. Alibert demest los occitans de delà los Pireneus, 
trabalh que remembra aquel del meteis Fabra en Catalonha. 
(...)diguet mestre Fabra (...): Coma Catalans, nos devem 
interessar a aquela obra e la regardar amb tota nostra simpatia. 
Si En Alibert capita, aurem obtengut un aparentament que farà 
una lenga miegjornala perfeitament comprenedoira per nos 
autres e al meteis temps contribuirà al espandiment del nostre 
idioma que se farà mai comprehensible pels nostres fraires del 
Miegjorn de França. 
E, se virant vers M. Alibert, acabet: Si capitats non solament 
seretz digne de la reconeissença dels vostres compatriotas, más 
encara de nos autres, los catalans. 
(...) 
Alibert se levet per parlar. (...) la sieu dissertación conprenguet 
doas partidas. 
Dins la primiera, ensaget de definir l’unitat lingüística occitano-
romana entre l’unitat ibero-romana e l’unitat gallo-romana. Ni 
lo catalàn, ni lo lengadociàn, ni lo lemosin, ni lo proveçal, ni lo 
gascón, formas dialectalas d’un meteis idioma, non son ni 
ibero-romanas, ni gallo-romanas, constituisson pus leu una 
nacionalitat lingüística: l’occitano-romana, intermediària entre 
las doas autras. M. Alibert remembret sus aquel punt las 
opinions contràrias dels filologs espanhols e extrangers, coma 
Amado Alonso, que dins lors estudis scientifics se son daissatz 
influenciar per las artificiosas realitats estatalas.  
(...) 
La segonda part foguet dedicada a l’estudi especial del 
lengadociàn...>>”. 

 
 
Oc, núm. 10-11 (141-142), 1933,  
TOM III, pp. 44-52:  
RENAISSENÇA CATALANA E RENAISSENÇA OCCITANA. 

 Parlament del sénher En Loïs Alibert a la sesilha 
commemorativa de la Renaissença Catalana a La universitat de 
Barcelona, lo 18 d’abril de 1933.  
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 Extracte. 
 Alibert, Loïs. P. 50-51: 
“Per nosautres l’unitat catalano-occitana es pas una simpla 
amplificación literària, es un fait indiscutible que s’impausa a 
primiera vista als observadors imparcials. Aquela unitat es 
determinada, en primier loc, per un fons racic identic constituit 
pels pobladors preïstorics, mai o mens modificats per d’aports 
variables: ligurs, ibers, celtas e germanics. En segond loc, cal 
metre en linha de compte una longa vida istorica comuna: 
civilización del tipe galloromàn dins la Narbonesa e la 
Tarraconesa, immigracions en Lengadoc dels <<Hispani>> 
fugitius davant l’invasión islamica, reconquista lengadociana de 
la Catalonha suls arabs, acción de la civilización e de l’estat 
social carolingencs, comunitata politica e espirituala als segles 
d’aur dels trobadors, quand los reis catalans dominavan en 
Provença, dins lo comtat de Carcassona, a Montpelhier e a 
Milhau, enfin dels temps preïstorics fins al jorn d’uei relacions 
economicas constantas. En terç loc, l’unitat occitana es una 
unitat lingüística. Prengam un text catalàn anciàn, un passatge 
de la cronica de Muntaner per exemple, traduigam-lo en 
lengadociàn de la meteissa epoca; constatarem una identitat de 
vocabulari, de morfologia, de sintasi e de fonetica gairebén 
completa. Las divergéncias van pas al delà de las qu’om troba 
entre dos dialectes o parlars d’un meteis idioma. Si los parlars 
moderns presentan mai de diferéncias, son degudas tant 
solament a l’influéncia corrompeira del francés i del castelhàn. 
Si netejam e porgam nostras lengas, tornam leu trobar l’unitat 
primitiva. Cal ajustar que la màger part de las evolucions e 
canviament naturals e indigenas qu’an patit aquels parlars, 
despuei l’edat mejana, se son produits parallelament e dins lo 
meteis sens. Los idiotismes, las faiçons de colorar las ideas, las 
metaforas, los dits o reproverbis son gairebén del tot comuns e 
mostran l’identitat de mentalitat de tots los occitans dels dos 
penjals pirenencs. 
 Tot aquò, asseit sus un estudi linguistic minuciós, nos 
permet d’afortir que los parlars catalans e occitans que 
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designarem jos lo nom de parlars occitano-romans son 
netament distints dels parlars ibero-romans e dels parlars gallo-
romans. Constituïsson un grop intermediari e son l’instrument 
d’una raça e d’una cultura independenta e originalas. 
 Es per las rasons precedentas qu’estimam que lo trabalh 
de reconstrucción nacionala e lingüística, qu’avetz menat 
gairebén a son acabament, deu èsser perlongat co de nosautres. 
Avem tot interès, per tornar nosautres meteisses a posar al fons 
comun: mai nos sarrarem mai nos retrobarem. Quand vos seretz 
del tot desempetegats dels castelhanismes e nos autres dels 
gallicismes, nostra frairetat serà manifesta als mai orbs. 
 Aiçò vol pas dire que somiem a una impossibla e benleu 
indesirabla unitat. Los grands dialectes occitans, que se sián 
elevats, coma lo vostre, a la dignitat de lenga de cultura o que 
sián encara, coma los nostres, d’idiomas en via de 
reconstitución, son nascuts trop disparius e an viscut trop isolats 
per se fondre dins una meteissa lenga. Las generacions 
presentas podon unicament los depurar e los reconstituir en 
pensant de contunh a salvagardar una relativa unitat que facilite 
l’intercomprehensión mutuala e las relacions entre totas las 
fraccions de la raça, d’Alacant a Orlhac e de Bordeus a Niça.” 

 
 

LLENGUADOCIÀ I CATALÀ, SÓN “DOS DIALECTES” O “DUES 
LLENGÜES”? 
 

Que és difícil dilucidar qué és una llengua i qué és un dialecte és una 
afirmació que no necessita massa arguments d’autoritat, no obstant aixó, en 
portem ací un parell. En primer lloc el de Gargallo:  

“No resulta gens fàcil de destriar, i de definir, la capacitat 
significadora de <<llengua>> i la de <<dialecte>>; ni per als 
lingüistes, ni per als dialectòlegs”. GARGALLO,  E.(1994:112) 

 
Martí i Castell: 

“És habitual que en la determinació en una comunitat de quina 
o quines són les variants que mereixen el nom de llengua i 
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quina o quines el de dialecte –ben entés que això respon a una 
necessitat artificial- s’esgrimeixin raons que amb més  o menys 
força han arribat a convèncer algunes persones, malgrat llur 
invalidesa.” MARTÍ I CASTELL, J. (1988:43) 

 
Potser per això es presenten problemes especialment a l’hora de tractar 

de definir qué és una llengua. Un exemple pràctic, pel que respecta al nostre 
cas, és l’afirmació que trobem al llibre Frederic Mistral-obres completes. 
Després de ressenyar les traduccions que s’han fet de la Mireia mistraliana a les 
llengües catalana, francesa, castellana, basca, anglesa i alemanya, diu: 

“es parla d’altres traduccions en polonés, en suec, en rus, i en 
algunes llengües regionals de França (gascó, llenguadocià, 
etc.).” ROVIRALTA I ALEMANY, J.M. (1957:945). 
 

 L’afirmació sembla dir que  el gascó i el llenguadocià són “llengües” 
diferents del provençal, pero, amb bon criteri, es pot entendre també que es 
varen fer diferents “versions” de la Mireia en  variants  del mateix sistema 
lingüístic, català comprés. 

 
En les primeres pàgines publicades de la Gramatica Occitana, segón los 

parlars lengadocians.  de Loïs Alibert, l’any 1930, no hi ha cap menció als 
conceptes de llengua o dialecte, parlant del català i el llenguadocià, que va ser la 
modalitat que Alibert va triar com a model o llengua de referència. Aquelles 
primeres pàgines foren interrompudes, i, un any més tard es tornà a reprendre la 
publicació, ara ja més seguida, entre els anys 1931 al 1934. Ací trobem el català 
clarament comprés en la família  occitano-romana, com un dialecte, al mateix 
nivell que el llenguadocià. 

 
Oc, núm I, (132) juliol-agost 1931, p. 45-55 
 Alibert Loïs. 
Extractes de la “Introduccion” 

P. 45: “Amb lo sabent filolog, Meyer-Lübke, trastejam pas a 
apondre lo catalàn al grop dels dialectes occitans. Ça que là, 
reconeissem que los caracters d’aquel grop permeton pas de la 

(sic) [lo] religar sens reserva à la familha galloromana, ni mai a 

la familha iberoromana. Inclinam pus leu a ne crear una terça, 
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l’occitanoromana, que consideram coma intermediària entre las 
doas autras.” 
P. 46: “La familha occitanoromana, despuei las seus mai 
luenhas originas, pot se devesir en tres genres dialectals9 : lo 
catalan, lo gascon, e lo provençal. Lo provençal se subdevesis 
en auvernhat, lemosin, delfinés, provençal propri e 
lengadocian. 

 
 A l’apartat de “Documents que preparen el secessionisme”  veiem com 

Rovira i Virgili, polític,  inicia el debat sobre la pertinença o no a un mateix 
sistema lingüístic del català i l’occità. Régis li demana explicacions sobre les 
idees que hi exposa, pero, al menys en OC, no n’apareix cap; el debat, no 
obstant, s’ha obert i Alibert, lingüista, des de la seua formació científica i la 
seua creativitat veu, “crea”, en paraules d’ell mateix, una família occitano-
romana entre el gal.lo-romà i l’ibero-romà que situa les modalitats de la llengua 
d’Oc en un context científic precís. Al costat de l’aportació que fa, donant 
nom al conjunt lingüístic, observem també la fina sensibilitat que denota la seua 
classificació. En últim lloc posa el llenguadocià que és el dialecte que ell té com 
a propi; i, una altra consideració interessant és que, seguint el costum dels 
romanistes de l’època, al conjunt que actualment s’anomena occità ell li diu 
Provençal al qual pertanyen tots els dialectes del nord dels Pirineus, excepte el 
gascó, al qual li dóna, com al català, el qualificatiu de “genre dialectal”. 

 En la trascripció que ve a continuació, encara hi ha un parell d’idees que 
considerem de màxima importància. Quant a allò que toca a l’esperit unitarista, 
la Gramatica Occitana d’Alibert no va nàixer per a ser allò que és ara: la 
gramàtica del –com ell l’anomena- provençal, o llengua del nord dels Pirineus. 
La Gramatica va nàixer amb esperit globalitzador. 

 P. 49: “La lenga d’Oc moderna presenta tres sistemas 
de grafia: aquel de Mistral, codificat dins <<Lou Tresor dóu 
Felibrige>>, aquel qu’an emplegat Perbosc i Estieu dins lors 
obras e, per fin, aquel de l’Institut d’Estuis Catalans de 
Barcelona, expausat dins lo Diccionari Ortogràfic de Pompeu 

                                                 
9 .- Si ací, català, gascó i provençal són tres “genres dialectals”; tot seguit, Alibert parla 
de “dos dialectes” per referir-se a les modalitats lingüístiques catalana i occitana; el 
gascó ja no es té en compte, o, implícitament, ha quedat englobat en el provençal o 
llengua d’Oc. 
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Fabra. Dins aquesta gramatica, nos permetem de preconizar un 
ensag de conciliación. Prenem per basi lo Diccionari Ortogràfic 
de P. Fabra en nos contentant de ne rebufar las grafias 
especificament catalanas, ço es assaber: ll, ny, ix, tx, ig, que 
remplaçant per lh, nh, is, ch, g, e en tenent naturalament compte 
de las diferéncias foneticas dels dos dialectes10 ” 

  
Al costat de la consideració de “dos dialectes” que  publica ací Alibert, 

cal fer l’observació següent. Si bé és cert que en la Gramàtica publicada per la 
revista OC català i occità són considerats dos dialectes de la mateixa llengua 
d’Oc, no passa igual en la publicació de la Gramatica impresa a Barcelona, 
1935, i reeditada per l’IEO. El paràgraf anterior acaba dient:  

“en tenent naturalament compte  de las diferéncias foneticas de 
las doas lengas.” 11  Alibert, L. (1935:5) i (1976:7) 
 

No queda clar, ni com, ni perqué, es convertixen en “doas lengas” dos 
dialectes que l’any anterior encara s’anomenaven així: dialectes. És més, si 
llenguadocià i català són dos llengües diferents, per qué s’estudia el català en un 
apartat de la Gramàtica Occitana d’Alibert? No és una incongruència? En les 
gramàtiques catalanes no s’hi inclou cap dialecte occità, almenys des de 1934. 
Com s’explica el fet? 

Si l’any anterior, el 1934, la flor i nata de la intel.lectualitat catalana, amb 
Pompeu Fabra al front, havien decidit trencar les relacions amb els occitans, 
quin interés hi havia a editar una gramàtica d’occità pagada pel “patrici 
meritíssim” en Joaquim Cases-Carbó? Cal remarcar també que, encara que la 

                                                 
10 .- El subratllat és nostre. Pensem que cal remarcar que Alibert en estes pàgines, com 
hem vist, parla de tres gèneres, o modalitats, dialectals: gascó, català i provençal lato 
sensu.  I considerem important assenyalar que en l’expressió subratllada el provençal 
(occità) i el català, les dos branques, són anomenades dialectes. Dialectes de la llengua 
d’Oc, o del diasistema occitano-romà, evidentment, idea a la qual Alibert no va 
renunciar mai.  
Atenent les necessitats fonètiques “diferents”, observem que la grafia ch , representació 
de la palatal africada sorda, que Alibert considera irrenunciable per als occitans, és la 
proposta per les Normes del Puig com a més adient per al valencià, i que es troba 
documentada en els clàssics, en coincidència amb tx, la qual ha dut a discussions 
extensíssimes entre valencians, professionals i aficionats a la filologia, sense tindre en 
compte mai la globalitat del diasistema a l’hora de fer les valoracions . 
11.- El subratllat és nostre, i significa: estupefacció. 
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propietat era de la <<Societat d’Estudis Occitans>>, la impremta que li va 
donar vida va ser la de la <<Casa de Caritat>> de Barcelona. Per qué? Ja se sap 
que la Societat d’Estudis Occitans no tenia diners i no haguera pogut editar-la. 
Eixe va ser el motiu d’editar-la a Barcelona, pero, el per qué que hem formulat 
no es referia a eixa classe de qüestions crematístiques. I la pregunta queda 
oberta a tota la romanística, a la comunitat científica internacional. El fet és 
cabdal, i és molt important que quede ben aclarit definitivament. 

  
 



 

89 

 
 

EL MANUSCRIT DE LA GRAMATICA OCCITANA D’ALIBÈRT 
 
La revista OC deixà d’editar-se uns anys, a partir del 1934, després de la 

publicació del famós Manifest antioccitanista. En l’últim número, Alibert 
continua demostrant les similituts entre el català i l’occità i continua afirmant 
que seguirà considerant el català com una part de la família occitano-romana. I, 
de sobte, uns quants mesos més tard, el català es convertix, en la pròpia 
Gramatica d’Alibert que l’anomenava dialecte, en una llengua; llengua 
infantada en la <<Casa de Caritat >> de Barcelona.   
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El professor Kremnitz, parlant del problema, i preguntant-se si català i 
occità són “una o doas lengas” diu que: 

“Uèi encara, aquesta question sembla pas èsser completament 
reglada.” KREMNITZ, G (2003:216) 

 
El mateix article de Kremnitz: “Fabra e Alibèrt: doas lengas, dos camins” 

dóna per bona la idea que Alibèrt va acceptar, finalment, que català i occità eren 
dos llengües diferents. Així ve considerant-se des de fa molt de temps per la 
romanística internacional. La idea es basa en l’edició de la gramàtic d’Alibert 
que esmentem més amunt, la qual se suposa que prové del manuscrit conservat 
a l’Arxiu Històric de Sitges. Nosaltres, en canvi, després d’haver examinat el 
manuscrit, no veiem on Alibèrt canvia d’idea i convertix els dos dialectes de la 
llengua d’Oc, llenguadocià i català, en dos llengües independents. A tot estirar, 
podem dir que hi ha algunes ratlladures que rectifiquen per damunt l’original. 
Pero, no s’hi troba cap aclariment dels canvis que es fan. Estem davant una 
burda manipulació? Cal trobar la resposta a un fet tan important. 

 
EL MANUSCRIT DE LA GRAMATICA  OCCITANA D’ALIBÈRT conservat 
a Sitges, tal com es guarda actualment: Descripció. 

 
Es tracta d’una carpeta que conté diversos fulls de paper, tamany 

quadern, (16x22), la major part amb la clàssica ratlla, pero també n’hi ha alguns 
de quadriculats; escrits a mà; en alguns el paper és “reciclat”, per darrere tenen 
parts diferents d’esborranys de gramàtica. Estan formats per 7 conjunts o 
lligalls, sembla que paginats per mans diferents. 

1).- El primer, escrit en tinta negra, comença per la pàgina 2 (hi manca la 
1ª). (La fotografia publicada en el llibre-catàleg Catars e trobadors, p. 217, ho 
mostra). 

El primer conjunt està numerat de la pàgina 2 a la 68; el títol introductori 
és: A-Sufixes. L’ordenació dels apartats no té res a vore amb la gramàtica 
publicada. 

2).- El segon, numerat amb llapis blau de ratlla grossa, va de la pàgina 1 a 
la 17 i du per títol: Apèndix. Adaptación dels mots sabents  al lengadociàn. 

3).- El tercer, numerat amb tinta negra, de la pàgina 1 a la 9, es titula: 
Avertiments diverses. 

4).- El quart és la bibliografia i està sense numerar. 
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5).- El cinqué està numerat, amb tinta negra, de la pàgina 1 a la 106, i 
s’inicia amb: IV, mots invariables. 

6).- El sisé, numerat amb el llapis blau, va de la 1 a la 65, i du el títol: 
Introducción: Lo dialecte lengadociàn. 

7).- El seté, numerat també amb el llapis blau, va de la pàgina 1 a la 156, 
el paper és quadriculat; el títol introductori: Terça Part: Sintaxi. 

 
En el segon conjunt, Apèndix, p. 1, apareix dos voltes el mot lengadociàn 

amb una ratlla damunt i substituït, en llapis negre, per occitàn.  
Si s’acceptara que l’acció és obra d’Alibèrt, cosa que hauria d’autentificar 

algun expert grafòleg, o algun testimoni directe, encara no és prou per acceptar, 
rigorosament, que Alibèrt va canviar d’idea. L’intent de convertir el 
llenguadocià en La llengua occitana, podria donar peu a considerar el català La 
llengua catalana. Així, La llengua deixa de ser La Llengua d’Oc. Pero, el 
pensament científic d’Alibèrt és massa rigorós com per acceptar que va fer un 
canvi tan radical sense explicar-lo. Com és possible que no exposara en cap lloc 
les teories o els fets que el varen convéncer del canvi? O, com a mínim, per qué 
no va donar una explicació dels motius en què es basava per a fer un canvi tan 
gran en uns pocs mesos? Com es pot acceptar, en un pensament tan estricte, una  
incoherència així? És més, les ratlladures que intenten canviar el fons de la 
qüestió no aconseguixen canviar més que la forma sobre el paper. Tota l’obra 
continua dient que Alibèrt pensava que la llengua d’Oc o diasistema occitano-
romà era el que abraçava les dos modalitats esmentades. A la pàgina 62 de la 
Introducción diu: 

“Demora a netejar nostra lenga dels gallicismes que se son 
subtituits als mots indigenas. Lor remplaçament deu se far per 
manleu d’en primier als autres parlars lengadocians, en segond 
lo als autres dialectes occitans, catalàn comprés12  e d’en darrier 
a la lenga anciana. Es extremament rar que la lenga d’oc 
moderna permeta pas totas las correccions e que calga aver 
recors a un arcaïsme.”  

 
“La lenga” és, de forma diàfana, “La Lenga d’Oc”, de la qual formen part 

els dialectes lengadocià i català. 

                                                 
12 .- El subratllat és nostre 
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Una altra esmena, tan burda com les anteriors, la trobem a les pp. 56-57 
de la Introducción. Diu: 

“Dins aquesta gramatica nos proposem de desvolopar l’obra 
entamenada pels nostres predecessors. Per subrepés avem lo 
desir de la far profechar dels trabalhs dels lingüistas moderns e 
de l’exemple de la restauración del catalàn literari per l’illustre 
Pompeu Fabra. 
 Estimam qu’al punt de vista de la grafia, cal conciliar 
nostras tradicions classicas, los resultats de l’estudi scientific de 
la lenga, la grafia mistralenca e la grafia catalana. Costumas a 
las qualas sem avesats dempues l’escola. Cresem que la 
melhora basa es de prendre per norma lo “Diccionari 
ortografic” de Pompeu Fabra en regetant las notacions que son 
especificament catalanas. Aquel procediment nos dona un 
sistema ortografic ja estudiat d’un dels grands dialectes13  (hi ha 
una ratlladura, i, damunt, diu: de las  grandas brancas) de la 
nostra lenga, nos alunha pauc del sistema mistralenc e del 
sistema Perbosc-Estieu, tot en permetent una 
intercomprehensión mai aisida entre los occitans dels dos 
penjals dels Pireneus.” 

 
A les edicions posterios, evidentment, no apareixen els “dos dialectes” 

que s’anomenen, segons la rectificació: “brancas”. ALIBERT, L. 
(1976:XXXIV) Continuen, en canvi, havent “occitans dels dos penjals dels 
Pireneus”. Una incoherència tan enorme com inacceptable per al rigor científic. 

Una explicació a allò que sembla tanta incoherència alibertiana ens la 
dona el professor Kremnitz: 

“se vei obligat, jos l’influéncia dels eveniments politics, de 
revisar sas posicions”. KREMNITZ, G. (2003:217) 

 
Tanmateix, i malgrat la voluntat política, no es pot fugir del rigor 

científic, si es vol intentar entendre la realitat tal com és. Seguim amb 
l’explicació de Kremnitz: 

                                                 
13 .- El subratllat és nostre 
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“se se comparan las varietats localas de las doas lengas, sèm en 
preséncia de parlars d’una mateissa familha lingüistica.” 
KREMNITZ, G. Ibid. 
 

Estem d’acord, encara que matisem. “Els parlars”, tot i que són de la 
mateixa família, possiblement siguen les formes més allunyades, pero, amb tota 
probabilitat es pot afirmar que “si comparem les varietats locals dels dos 
dialectes, modalitats lingüístiques, branques, etc., som en presència de formes 
lingüístiques d’una mateixa família”: l’ccitano-romànica o llengua d’Oc. Ja ho 
afirmava així Alibèrt, el qual sempre va respectar l’autonomia lingüística 
catalana i el dret a fer el camí propi de la modalitat lingüística dels occitans del 
sud pirinenc. 
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EL PROCÉS SECESSIONISTA. 
 
 
 
 

ortem ací un conjunt de documents als quals anomenem “Documents que 
preparen el secessionisme”, la culminació dels quals és el “Manifest de 

1934” 
Amb Mistral, i la seua idea de crear una Acadèmia de la Llengua d’Oc , 

comença un procés  que intenta construir un model unitari de llengua literària 
regulat per un organisme que pretenia que hi haguera representants de tots els 
dialectes de la llengua d’Oc, des de Valéncia a Llemotges. El premi Nobel no 
feia més que arreplegar la tradició que arrancava  dels primers anys de 
l’aparició de la llengua neollatina, des dels trobadors, els quals usaven una 
llengua escrita unitària que presenta particularitats dialectals, pero, que era una 
magnífica aïna de comunicació literària.  

Des d’Occitània, sempre s’ha tingut clara la idea unitària de la llengua 
d’Oc. Perbosc i Estieu, Girard, etc., en són un exemple. Ho hem vist també en el 
primer número de la revista OC que manifesta una clara consciència 
panoccitanista.  

A partir de l’aparició del número de L’Amic de les Arts dedicat a la 
cultura occitana, que teòricament és un moment culminant de reencontre entre 
occitans i catalans, començà també el procés secessionista. A partir de l’any 
1928 trobem clarament dos pols oposats: l’unitarista i el secessionista 

Si a començament del segle, com hem vist, ja tenim dos líders del 
moviment unitarista Aladern i Estieu, -un català i l’altre occità-,  a partir de 
1928 en tornem a trobar dos més, Girard i Aladern.  

Diversos intel.lectuals catalans es manifestaren en desacord amb la idea 
de Mistral de posar en marxa una Acadèmia de la Llengua d’Oc, i el mateix 
procés començà quan les idees unitaristes de Carbonell  començaren a prendre 
força. 

El procés secessionista, vist exclusivament en les pàgines de les revistes 
que estudiem, començà amb el Manifest de diversos intel.lectuals catalans en 
“l’Hommage a Pompeu Fabra”, publicat a OC  núm 104, p. 2, de l’1 de 
desembre de 1928, on ja es manifesta una aposta  per la llengua catalana, que 

P 
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deixa clar que és catalana i no occitana, el qual culmina en el Manifest definitiu 
“Desviacions en els conceptes de llengua i pàtria”. 

El següent document important dins del procés secessionista és “L’obra 
de redreçament del català literari” de Pompeu Fabra, el qual transcrivim ací.  

Cal saber entendre, i delimitar, el camp de la ciència i el de la ideologia. 
Encara que els darrers anys s’ha insistit molt a difondre idees lingüístiques 
embolcallades, únicament i exclusiva, de ciència filològica, no podem perdre de 
vista que hi ha més disciplines científiques que poden ajudar-nos a entendre la 
realitat, com ara la sociologia, la psicolingüística, la sociolingüística, etc.  

Evidentment, a partir de les manifestacions secessionistes, tots els intents 
de trobar coincidències entre les modalitats lingüístiques dels dos costats 
pirinencs començaran a viure en un camp hostil on, principalment, no es troben 
més que discrepàncies, divisions, diferències, etc., entre la llengua i la cultura 
del nord i el sud dels Pirineus, com es pot comprovar en els documents 
secessionistes que aportem, cosa normal en un procés de separació que volia 
canviar la tendència que s’havia tingut durant tants anys per part de la 
intel.lectualitat catalana. Al respecte, Fishman ens aclarix qué és, i com actua, la 
divisió: 

“La divisió és una posició ideològica, que pot fer més àmplies 
les diferències menors; pot contribuir a crear diferències de 
llenguatge o d’altres, qualsevol que siga el camp, tan fàcilment 
com ho faria amb diferències més evidents. La unificació és 
també una posició ideològica que pot minimitzar diferències 
importants o ignorar-les completament en contextos tan variats 
com les llengües, la religió, la cultura, la raça o qualsevol altre 
tipus de diferenciació” FISHMAN, J. A.  (1968: 45) 

 
Considerem que, abans d’aportar els documents, cal exposar dos fets que 

semblen anecdòtics pero, que, amb tota probabilitat són cabdals en el procés 
secessionista , i per tant,  s’han de considerar. 

El processos històrics, no es poden defugir els problemes personals ni els 
interessos de gremi. La por, difusa o concreta, a perdre un determinat estatus 
social, la manca de consideració envers alguns personatges , etc., poden donar 
lloc a processos que en unes altres circumstàncies s’haurien  desenrotllat de 
forma totalment diferent.  
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En el cas que ens ocupa, veiem dos casos concrets que poden haver tingut 
una influència definitiva en la direcció que prengueren els esdeveniments. 

 
a) L’impuls de la Renaixença va ser  provençal? 
El professor Martel diu que: 

“quand Mistral decidís en 1876 de reorganizar lo Felibritge, 
espèra plan d’i associar los Catalans. Mas o fa d’una manièra 
plan malbiaissuda. La direccion del Felibritge deu èsser 
assegurada per un Consistòri de 50  membres cooptats a vida, 
representaires de las divèrsas províncias d’oc. Los Catalans, 
amb vint-e-un sètis (partejat, a mai, entre Catalonha, Valéncia e 
Balearas) i son minoritaris. A mai, Mistral fisa la cooptacion 
dels futurs membres catalans del Consistòri (los <<majorals>>) 
a un correspondent, Albert Quintana que fa de causidas 
discutiblas: los que son sortits ne van ressentir un amarum viu 
sens pasmens que los que son estats causits manifesten, dins 
son ensems, un grand interés per aqueste Felibritge tan alunhat. 
E subretot es alara que apareis clarament que per Mistral e sos 
amics occitans, lo catalan  es pas res mai qu’un dialècte d’òc un 
pauc particular. Pièger: Paul Meyer, un dels convidats de mai 
de 1868, explica en 1876, dins sa leiçon inaugurala al Collègi 
de França, que fin finala, la renaissença catalana es filha de la 
renaissença d’òc, qu’auria mostrat lo camin. D’ont una 
responsa virulenta de Rubio i Ors, veteran del catalanisme –e al 
que se  pensèt pas dins la causida dels majorals catalans- 14  
qu’explica clarament que la Reinaissença a pas esperat los 
Provençals per prendre son vam”. MARTEL, PH. (2003:197) 
 

El Rubió i Orts no considerat pels felibres provençals comença una 
campanya de cerca de dades on refermar la seua idea d’una Renaixença no 
influenciada per Provença, i escriu a Teodor Llorente, segons trobem en Mistral 

i Llorente: 
“Barcelona 12 de novbre. de 1876. 
Sr. D. Teodoro Llorente. 

                                                 
14 .- El subratllat és nostre 
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Muy señor mio y estimado amigo: tal vez habrá usted visto en 
la última Renaixensa, sección de Bibliografia, que el célebre 
filólogo Meyer ha dicho en la Romania que nuestro 
renacimiento literario era posterior al de Provenza y hasta si 
mal no recuerdo, hijo de éste.  Mientras se ha hablado aquí, 
entre nosotros, de si habia sido su iniciador tal o cual individuo, 
tal o cual obra, yo, a quien dudo que nadie gane en aversión a 
ocuparme y a que los demás se ocupen, sobre todo en público, 
de mi persona, he callado siempre, cual si fuese el que menos 
parte debiese tomar en esas pequeñísimas disputas de amor 
propio; pero tratándose de la honra de nuestro querido país, y 
de nuestra idolatrada literatura, me creo con más obligación que 
nadie a salir a la defensa de uno y otra.  LLORENTE I FALCÓ, 
T. (1932:68) 

 
L’autor li fa tres preguntes:  

“1.- El renacimiento de la literatura en lengua vulgar ¿fué ahí 
espontáneo, o hijo de la influencia del nuestro o del provenzal? 
2.- ¿En qué años comenzaron a escribir en verso o en prosa 
lemosina usted, los citados Querol y Labaila, y demás amigos 
de usted, y qué fué lo que les movió a escribir en dicha lengua? 
3.- En qué tiempo, año más o menos, empezaron a tener ustedes 
noticia de la moderna poesía provenzal y de sus obras más 
notables? Ibid. 

 
En data de 22 de gener de 1877, Llorente li explica el procés conegut de 

la Renaixença valenciana: Tomàs Vilarroya, el moviment literari del Liceo, 
Marian Aguiló, Querol, etc. Li declara sentir-se deutor de la inspiració del 
Gayter del Llobregat en haver començat a escriure en llemosí, pero no pot 
deixar de reconéixer la influència provençal de la renaixença valenciana:  

“En 1858, [sic] estando yo en Madrid, compré el Mireio y es 
indudablemente el primer libro de la moderna poesía provenzal 
que se vió en Valencia”. ibid. (p.74) 

 
b) Gelosia, por i secessionisme. 
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Reticències catalanes contra un projecte que minimitzava l’aportació 
catalana al projecte cultural i lingüístic comú, el qual, a més, va tindre una 
davallada important a causa de les posicions polítiques de Mistral vers la 
situació espanyola que el va deixar en un temps mort. La postura política del 
premi Nobel la comenta Robèrt Lafont: 

“Pi i Margall es lo primièr president d’una Republica 
espanhòla, Mistral al contra saluda lo combat de Doña Blanca 
de Borbón. La granda idèa d’un Felibritge occitanò-catalan se 
mòr aital.” LAFONT, R. (2003:19) 

 
Fins que  va tornar a reprendre volada amb J.V. Foix i Josep Carbonell 

que ho intentaren de nou  els anys 30. Pero, noves reticències impediran la 
realització plena del projecte. Segons Vinyet Panyella, la gelosia i la por 
d’alguns membres de l’Institut d’Estudis Catalans foren la causa del Manifest 
antioccitanista de 1934: 

“Se laissam de caire los esclarziments necites, lo manifèst 
sembla que foguèt degut a la gelosiá e la paur de cèrts membres 
de l’IEC davant lo vam de l’ORM.15” PANYELLA, V. 
(2003:211) 

 
Probablement, també hi havia causes més profundes per impulsar 

l’escissionisme, pero l’observació de Panyella no deixa de tindre el seu interés. 
 
 

DOCUMENTS QUE PREPAREN EL SECESSIONISME 
 
Reticències en la Renaixença, reticències contra el projecte de Ventura 

Balanyà, reticències contra el projecte de Josep Carbonell, enveges, formes 
diverses d’entendre la realitat... Els catalans fan, els catalans desfan. 

Lo que és ben cert és que, finalment, el Manifest de 1934 tallarà 
definitivament les relacions amb els occitans. I, segons el nostre estudi, el 
Manifest va ser la conseqüència d’una tasca duta a terme a poc a poc. Vegem els 
documents. 

 

                                                 
15 .- Oficina de Relacions Meridionals, que dirigia Josep Carbonell. 
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DOCUMENT, I. 
OC núm. 104, p. 2,  
1 de desembre 1928 
HOMMAGE A POMPEU FABRA 
Comentari. 
Este manifest, publicat sis anys abans de l’altre anomenat “Desviacions 

en els conceptes de llengua i pàtria” sembla ser el precedent, l’embrió, d’aquell 
que va trencar definitivament les relacions entre els Països d’Oc. Quatre dels 
signants es troben en els dos: J.M. de Casacuberta, J. Massó i Torrents, L. 
Nicolau d’Olwer i A. Rovira i Virgili. Està redactat en francés; pretén reforçar 
la figura de Pompeu Fabra, redreçador del verb de Catalunya. Es diu clarament 
que: “à coté de nos philologues et de nos linguistes, les écrivains de langue 

catalane...”.  
Els occitans, segons la nota de la p. 1 del mateix número, pensaven en “la 

restauració lingüística total” i en la “via de la unitat” adherint-se enfervorits a 
l’homenatge a Fabra. No saberen entendre que, parlant de la llengua catalana, 
ací significava: no occitana. Començava el secessionisme lingüístic,  
probablement, va influir en la reacció secessionista la publicació del número de 
L’Amic de les Arts i dels articles que publicaven, en la premsa de Barcelona, 
Josep Carbonell, J.V. Foix, etc.) 

 
MANIFESTE 
La maitrise de Pompeu Fabra dans le domaine des sciences 
grammaticales, qui s’exerça d’abord aux publications de 
l’Avenç et qui dirigea plus tard l’oeuvre philologique de 
l’Institut d’Estudis Catalans, a actuellement atteint sa plénitud. 
Pompeu Fabra a travaillé plus de trente ans à doter notre peuple 
de l’instrument linguistique efficace dans la noble lutte pour la 
culture. 
Sans sa maîtrise il eut été difficile à notre langue de sortir de la 
réclusion où la tenaient les cénacles litteraires. Le nom de 
Pompeu Fabra restera associé au redressement intégral du verbe 
de Catalogne. Lui, connaissant bien la langue classique et les 
variétés régionals, grâce à ses efforts d’épuration 
morphologique et sintaxique et de règlementation 
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orthographique, a rendu, en quelques années, au catalan, le 
chemin royal d’où les siècles de décadence l’avaient éloigné. 
C’est pour ces motifs que, nous, soussignés, nous constituons, 
une commission promotrice d’un hommage des lettres catalanes 
à Pompeu Fabra. 
Nous concevons l’hommage sous la forme d’un volume dans 
lequel, à côté de nos philologues et de nos linguistes, les 
écrivains de toutes les régions de langue catalane et les tenants 
de toutes les disciplines scientifiques offriront chacun une fleur 
de son jardin. Au-dessus de la diversité des idées un sentiment 
collectif planera. celui de l’aptitude de notre langue à revétir 
toutes les formes de la pensée. L’hommage que nous offrirons 
ainsi au maître sera le témoignage que ses efforts ont abouti, 
que son oeuvre est, par la volonté de tous, définitivement 
établie. 
Il nous a paru bon de provoquer cet hommage –qui ne doit pas 
être seulement la reconaissance d’un dette de gratitude- quand 
Pompeu Fabra, jeune de coeur et d’esprit atteint ses soixent ans. 
Qu’il veville l’accepter comme le désir et l’augure d’une vie 
longue encore et d’un travail fructueux. 
Les travaux pour la <<Miscelània Fabra>> devront être 
transmis au secrétaire de la commission, à l’adresse suivante: J. 
J.-M. de Casacobeerta. Ateneu Barcelonés. Apartat 97, 
Barcelona. Ils seront reçus jusqu’au 28 février prochain.  
Barcelone, octobre 1928. 
Joseph Carner, J. M. de Casacoberta, Jean Estelrich, Jacme 
Massó-Torrents, L. Nicolau d’Olwer, Charles Riba, A. Rovira i 
Virgili. 

 
 
DOCUMENT, II 
OC, núm. 112, p. 3,  
Fabra, Pompeu 
7 d’abril 1929 
A“L’obra de redreçament del català literari” Pompeu Fabra explica les 

pretensions que ha tingut en la seua obra; diu:  
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“L’analogia de la tasca empresa per alguns  escriptors occitans 
amb l’acomplerta pels catalans,o,per dir-ho més exactament, el 
fet que els catalans estiguem  més avançats que els occitans en 
la tasca de redreçament de la llengua literària, ha fet pensar a 
alguns que podria ésser interessant per als lectors de la revista 
OC que els fos explicada la feina acomplerta pels escriptors 
actuals de Catalunya, i és per això que he estat invitat a 
col.laborar en aquesta gaseta. He estat, així, pregat d’explicar-
vos, amics occitans, com hem aconseguit o estem a punt 
d’aconseguir per al català allò que alguns d’entre vosaltres 
intenteu dins el domini occità. I bé, jo em penso que no cal pas 
que ningú us ensenyi el camí a seguir: he llegit d’escriptors 
vostres, articles que em demostren clarament que heu agafat la 
via bona; i no fóra pas escaient que un foraster16  pretengués 
fer-vos de guia en la resolució de problemes que vosaltres 
coneixeu infinitament  millor que no pas ell. L’única utilitat que 
pot tenir per a vosaltres la coneixença de la tasca acomplerta a 
Catalunya, és que els resultats obtinguts per nosaltres us 
serveixin d’encoratjament, us convencin a tots que l’obra que 
empreneu és perfectament realitzable. Què hem aconseguit els 
catalans fent el que vosaltres tracteu de fer ara, ço és, complint 
una obra de depuració de la llengua parlada?  Formar una 
llengua literària una17 , que convé igualment a tots els catalans 
de Catalunya, puix que de tots és compresa i no contradiu cap 
fet essencial de llurs parlars, llengua literària que solament amb 
l’admissió d’un petit nombre de divergències morfològiques 
que no trenquen pas la seva unitat, convé igualment als catalans 
de Valéncia i als catalans de les Balears. Bastaria, en efecte, 
que els escriptors valencians fessin una obra de depuració 
paral.lela a la realitzada a Catalunya, perqué, sense haver-la 
pretesa, s’acomplís una quasi identificació del valencià escrit 
amb la llengua literària de Catalunya, que, amb petites variants, 
és ja l’emprada pels bons escriptors mallorquins. El cas vostre 

                                                 
16 .- En uns moments en qué diversos intel.lectuals catalans malden per ser i dir-se 
occitans, Fabra deixa clar que ell és foraster. 
17 .- En cursiva a l’original. I remarquem el fet. Fabra parla d’una llengua. 
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és anàleg al nostre: mentre cadascun de vosaltres es 
complagués, com féiem nosaltres mig segle endarrera, a acollir 
preciosament i àdhuc  accentuar  en el seu llenguatge escrit les 
més insignificants particularitats dialectals del seu parlar 
comarcal, no tindríeu sinó motius d’enveja davant el fet que 
s’ha produït en terres catalanes; pero altra cosa serà si, dins 
cada parla regional, acompliu una obra de depuració –depuració 
morfològica, lèxica, sintàctica, ortogràfica- que es trobarà ésser 
una obra d’acostament de les diferents parles occitanes. 
Nosaltres hem hagut de véncer grosses dificultats: al 
començament sobretot hem hagut de lluitar contra els 
dialectalitzants a ultrança, hem hagut de fer comprendre a la 
gent que una llengua literària és quelcom d’artificial fill d’un 
treball de selecció, i està per damunt del llenguatge parlat 
multiforme, hem hagut àdhuc d’esforçar-nos a fer comprendre 
la necessitat d’una ortografia única, i, llavors restablir, 
modernitzant-la, l’ortografia nacional18 i fer-la surar contra 
l’oposició aferrissada de la majoria dels escriptors vuitcentistes, 
fer un triatge acurat de formes, de mots i de construccions, i 
intensificar la depuració del lèxic i de la sintaxi procurant, pero, 
sempre  de no caure en una llengua literària massa allunyada 
del llenguatge parlat i, per tant, encarcarada i ininteligible. 
Dificultats anàlogues trobareu vosaltres en la vostra tasca, 
potser més grosses encara; pero no heu de creure-les 
invencibles: pas a pas arribareu on voleu amb que l’obra sigui 
realitzada amb seny i coratge. 
D’altra banda, vosaltres no heu pas de pretendre, em penso, 
d’arribar exactament al mateix resultat que nosaltres hem 
perseguit: la formació d’una llengua uniforme. Els catalans, en 
iniciar-se la decadència literària, posseíem una llengua 
homogènia, i l’obra de depuració, que és d’acostament a la 
llengua medieval, ens porta tot naturalment a una llengua 
gairebé uniforme, amb modalitats ben poc allunyades les unes 
de les altres. Els vostres parlars actuals, al contrari, són el 

                                                 
18 .- En plena construcció dels Països d’Oc, Fabra explica clarament les seues intencions 
“nacionals”. 
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resultat d’un procés de fragmentació operat sobre una llengua  
molt menys homogènia que el nostre català medieval,i, 
depurant-los, us encamineu a la formació d’un grup de dialectes 
literaris19, i heu d’estar satisfets si arribeu a aconseguir que 
cadascun d’ells sigui perfectament entenedor a la massa parlant 
occitana, dialectes, llavors, d’una sola llengua literària. I tinc 
l’esperança que això podeu aconseguir-ho si establiu una 
ortografia adequada, si feu un bon triatge de formes i de 
construccions, i si els diferents dialectes, sàviament depurats es 
fan manlleus recíprocs. I el dia que haureu aconseguit això, 
amb l’acostament al provençal antic que això implicaria, haureu 
aconseguit més: el català vindrà a ésser llavors com una variant 
més de la gran llengua occitana retrobada, una germana bessona 
si voleu, les vostres publicacions podent ésser llegides sense 
dificultat per la massa parlant catalana i les nostres per tots els 
francesos del Migdia: llenguadocians, gascons, provençals. 20”  

 
Fabra no pot sustraure’s a la realitat, i accepta, malgrat les reticències i 

els circumloquis que el català “és una variant més de la gran llengua occitana”. 
Voilà! 

Hi ha un nucli de catalans que busquen retrobar la llengua unitària dels 
trobadors, s’anomene d’Oc o catalana indistintament, i n’hi ha  altre que busca 
un “domini” lingüístic que, vist que els resulta problemàtic estendre’l a mitja 
França, decidixen restringir-lo al sòl espanyol. I, com “qui té la llengua té la 
clau” Pompeu Fabra decidix tindre la llengua i el nom. El català és el nom de la 
llengua que parlen els catalans de Catalunya, els catalans de Valéncia i els 
catalans de les Balears, repetició redundant i innecessària pero que usem, 
seguint l’exemple de Fabra en el document transcrit, a fi de remarcar el fet i la 
                                                 
19 .- Explica als occitans que no tenen una “llengua”; si treballen, acabaran tenint un 
“grup de dialectes”, “un grup de dialectes literaris”. 
20 .- Hem vist, al començament de l’article, que el gentilici valencià queda subsumit al 
de “catalans de Valéncia i “catalans de les Balears” . Ací trobem com desapareix el 
gentilici “occità”, que havia estat fortament impulsat des de Barcelona amb  Occitania, 
L’Amic de les Arts, etc. el qual englobava també els catalans. Fabra, ací, es trau de 
damunt el llast de l’occitanisme català.  Pero, és més: No només els catalans deixen  de 
ser occitans, els occitans esctrictes també deixen de ser anomenats així i esdevenen 
“francesos del Migdia”. En tot l’espai lingüístic que ocupa la família occitano-romana 
d’Alibert, finalment no queda més que un gentilici clar. 
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incorrecció estilística, pero que, tot plegat, té un significat  ideològic que no 
s’escapa a l’observador atent.  

Al costat d’açò, cal remarcar que els valencians, seguint la pròpia tradició 
literària, continuen dient-se valencians i anomenant la seua llengua valenciana. 
Ai! 

 
 
DOCUMENT, III 
 Oc, núm. 112, P. 5 
7 d’abril 1929 
Rovira i Virgili 
“Occitania & Catalunya”   
 
Del tercer document, de la nostra relació diacrònica, transcrivim els 

passatges que considerem més significatius. Mentre d’un costat, els unitaristes 
trobem un munt de relacions que ajunten catalans i occitans des de tots els punts 
de vista: lingüístic, històric, etc., de l’altre trobem aquells que veuen, des dels 
segles més llunyans de la història, que no hi ha hagut mai afinitats ni 
possibilitats d’unificació, sinó rivalitats. Destaquem el to general en qué és 
escrit l’article de Rovira i Virgili. Un petit detall: El fet d’usar l’adjectiu 
“batussa” per a la batalla de Muret, per molt que siga d’un altre autor, pero que 
ell ha triat, evidencia l’esperit detractor de l’autor. Les connotacions del 
llenguatge usat són clares: “batussa”, “trista fi”, “causa històricament perduda”, 
etc. 

De l’exposició destaquem:  
“El xoc de Muret fou, com diuen Calmette i Vidal en llur 
Histoire du Roussillon més que una batalla, una batussa. Pero 
aquella batussa decidí els destins de la Gàl.lia meridional, 
probablement sense que se n’adonessin gaire ni els vencedors 
ni els vençuts de l’any 1213. 
 Creiem tanmateix que la causa de la nacionalitat 
occitana era destinada, en aquell temps, a una trista fi. Era una 
causa històricament perdura, dins un termini més o menys llarg. 
I era molt més perduda encara la causa d’aquella hipotètica 
nacionalitat catalano-occitana de què han parlat alguns 
historiadors i alguns polítics catalans. Nosaltres opinem, com 
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l’erudit tolosà J. Anglada, que encara que no s’hagués lliurat la 
batalla de Muret, o encara que Pere el Catòlic l’hagués 
guanyada, el Migdia hauria caigut sota el poder dels reis de 
França.”  
(...) 
 “Per nosaltres no és gens segur que les terres d’Oc 
estessin destinades a entrar dins la unitat política i nacional 
catalana. Si el Migdia de la Gàl.lia hagués pogut evitar 
l’absorció per part de França, hauria format probablement, no 
una part integrant de Catalunya, sinó una nova i distinta unitat 
nacional, que ja  es dibuixava, i que havia estat, en certs 
moments i en certs aspectes, rival de Catalunya, com ho indica 
la persistent enemistat que hi hagué entre els comtes de Tolosa i 
els comtes de Barcelona en els segles XI i XII. 
(...) 
 “La conclusió és clara: del segle VIII al segle XIII va 
estar en formació, a la Gàl.lia meridional, -paral.lelament a la 
nacionalitat catalana- una nacionalitat occitana, que aleshores 
no arribà a madurar, i que es diferenciava ensems de França i 
de Catalunya.” 

 
Les paraules de Rovira i Virgili, especialment l’argument de les rivalitats 

occitano-catalanes que, en el fons, servix per postul.lar el secessionisme, ens 
porten a pensar si no calia haver considerat també les rivalitats valenciano-
catalanes a l’hora de fer el projecte lingüístic i polític restringint-lo de Pirineus 
avall amb el Manifest  de 1934.  

 
 

DOCUMENTS SECESSIONISTES I RESPOSTES UNITARISTES 
 
On uns veuen rivalitats, uns altres veuen afinitats. Un argument 

absolutament contrari a l’escrit de Rovira i Virgili és el de Valls i Taberner que 
transcriure’m a continuació. I, observem que, tant Rovira com Valls intenten 
documentar les seues conviccions en arguments de prestigi, a fi de demostrar 
que no és una simple opinió. 
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DOCUMENT, III. (I) 
Oc, núm. 117, p. 5  
Valls i Taberner 
(Resposta al document núm. 3) 
L’article que dóna una visió totalment oposada a la de Rovira i Virgili i 

del qual  transcrivim alguns paràgrafs a continuació. La publicació presenta una 
irregularitat  en el titular; lògicament, el títol hauria de ser: “Afinitats 
històriques”. Eixe és el contingut; i la tesi que defensa, al contrari que Rovira i 
Virgili, és que entre Catalunya i Occitània hi ha hagut afinitats històriques 
remarcables. En canvi, el titular, que hauria de presentar-se com a síntesi de 
l’article, traïx el contingut, en convertir-se en una idea més prompte abstracta. 
Es presenta així:  

 
AFINITATS HISTORIQUES 
Per Valls i Taberner 
On, sembla dir que “Historiques” és un article de la secció “Afinitats”. 

No podem saber si és un error casual o una manipulació; només constatem el 
fet. 

Del contingut extraguem i transcrivim els paràgrafs primer i últim:  
“La similitud de règim polític i social que en l’època inicial del 
feudalisme existí als comtats catalans i en els territoris del 
Migdia de França (similitud que no havia pas escapat a la 
percepció dels maurins Vic i Vaissette, autors de la gran << 
Histoire général du Languedoc>> fou tinguda en compte 
particularment per August Molinier, qui en el seu excel.lent 
<<Etude sur l’administration féodale dans le Languedoc>>, 
posà a contribució nombrosos textos de Catalunya amb els 
quals sovint pogué precisar les institucions llenguadocianes 
dels segles X al XII, tan emparentades amb les de la Marca 
Hispànica en aquell temps. 
(...) 
En últim terme, sempre ressortirà el fet essencial anàleg i les 
nombroses manifestacions concordants d’institucions 
paral.leles que durant alguns segles tingueren els diversos 
països catalans i occitans, relacionats pel veïnatge i pel parentiu 
històric. Cert que existiren, d’altra banda diferenciacions prou 
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marcades; pero les característiques de l’organització peculiars 
de cada un dels pobles esmentats no foren pas una contradicció 
de les afinitats fonamentals, ans bé, en alguns casos, 
constituïren més aviat matisos especials d’una mateixa 
tendència general en una evolució sincrònica.” 

 
 
DOCUMENT, III.(II) 
Oc, núm. 124, p. 14 
Soldevila, Ferran 
“Sobre la política catalana a Provença”,   
 
Soldevila fa una ressenya del llibre de Fernand Bénoit Recueille des actes 

de comtes de Provence appartenant à la maison de Barcelone. II volums 
On Rovira i Virgili veu, o vol vore, rivalitats, altres autors veuen, i diuen, 

que els catalans i els provençals es repartixen el pa i la sal. La història és del 
color amb que es vol mirar. L’article de Soldevila comença així: 

“Tots els estudis  relatius a la història de Provença ens 
interessen fortament: d’una banda, per l’estudi històric en si; 
d’una altra banda, per la posició que hi adopta l’historiador. Si 
l’estudi es refereix a l’època a la qual alludí Mistral en aquells 
versos de Lis Isclo d’or 

 

Cent an li Catalan, cent an li Provençau, 

se partageron l’aiga e lo pan e la sau. 

 
a aquell temps en què prínceps del casal de Barcelona cenyiren 
la corona de Provença; i si l’historiador que l’ha redactat és un 
escrupulós i docte treballador, no cal dir com resta acrescut 
l’interés que desvetlla en nosaltres.” 
 

Més avant comenta: 
“La tasca de Ramon Berenguer V va esmerçar-se en altres 
activitats que en les que haurien pogut donar per resultat una 
nova unió de Provença i Catalunya. La seva política interior 
s’adreçà cap a abatre el poder comunal i a crear una 
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organització administrativa que Bénoit estudia amb força detall, 
i que presenta més d’un punt de contacte amb la de Catalunya.” 
(...) 
“El segon volum és destinat a la publicació dels documents, sia 
sencers, sia en resum. Llur nombre ultrapassa el de quatre-
cents. Assenyalem-hi, entre els més importants, per a la nostra 
història, el tractat d’aliança entre Pere el Catòlic, Alfons II de 
Provença i Ramon VI de Tolosa, veritale lliga occitànica contra 
tots llurs enemics.” 

 
 
DOCUMENT, IV.- 
OC núm 125, p 8 
Jean Paul Régis, a l’apartat “Los periodics”, comenta “Deux éditoriaux 

de La Nau de Barcelone”: 
“Les 12 et 13 décembre, l’éminent directeur de La Nau, M. A. 
Rovira i Virgili, a publié les deux éditoriaux que voici: 

 
 

“Una discussió científica” 
Rovira i Virgili 
La Nau,12 de desembre. 

 
¿La llengua catalana pertany al grup ibero-romànic o al gal.lo 
romànic? ¿O bé queda fora dels dos grups? Sobre aquest tema 
científic han discutit llargament els filòlegs i encara segueixen 
discutint. La prova que la discussió continua –i continuarà 
segurament- és l’article que el número d’octubre de la Revue 
Hispanique dirigida per R. Foulché –Delbosc, publica el filòleg 
francés P. Fouché, a propòsit d’un llibre del filòleg alemany 
Meyer-Lubke. 
Els filòlegs estan dividits davant aquest problema. Sostenen la 
hipòtesi que el català és una llengua ibero-romànica, els savis 
Saroihandy, Menendez Pidal i Morf. Sostenen la hipòtesi que el 
català és una llengua gal.lo-romànica, els savis Morel-Fatio, E. 
Bourciez, Guarnerio i Zauner. Sostenen la hipòtesi que el català 
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és una llengua diferent dels dos grups, intermediària entre el 
gal.lo-romànic meridional i les llengües de la península ibèrica, 
els savis Díez i Wartburg. Entre els filòlegs catalans, Antoni 
Griera s’havia decantat per la hipòtesi gal.lo-romànica, pero en 
un treball posterior sembla decantar-se per la hipòtesi que el 
català no pertany a cap dels dos grups. 
D’aquesta opinió és també l’autor de l’article al.ludit, P. 
Fouché. Aquest combat, especialment l’opinió de Meyer-
Lübke, que inclou el català en el grup gal.lo-romànic del sud, 
com un dialecte del provençal, al costat del gascó, el 
llenguadocià, el llemosí, etc. 
P. Fouché es declara d’acord amb Meyer-Lübke quan aquest 
declara que l’idioma català es diferencia netament del castellà. 
Tanmateix, rectifica alguns afirmacions de l’autor alemany. 
Troba Fouché que, per allò que es refereix a l’esquelet dels 
mots, la diferència és gran entre els dos idiomes. Una de les 
distincions més radicals la veu en el tractament de la u final del 
llatí. En català, tota vocal llatina final que no sigui a desapareix: 
de caballu, cavall; de parte part, En castellà la u final es 
conserva sempre amb el timbre de o: caballo, malo, bueno. 
Després d’una llarga demostració detallada, P. Fouché conclou: 
<<Estem persuadits que una comparació amb el conjunt dels 
parlars espanyols, i no solament amb el castellà, hauria portat 
Meyer-Lübke  a una conclusió més general, a saber, que el 
català no forma  part del grup hispano-romànic. Hom podria 
afegir ibero-romànic, fent entrar en línia de compte els parlars 
portuguesos.>>  
Per altra part, declara que no creu que Meyer-Lübke tingui raó 
en  posar el català dins  el grup gallo-romànic, o més 
exactament gallo-romànic meridional. <<Sens dubte no es pot 
negar –diu- que el català presenta molts punts comuns amb els 
dialectes del Migdia de França; pero entre ells hi ha diferències 
prou nombroses que autoritzen a no comprendre’l en un mateix 
grup lingüístic.>> Així, la llengua catalana seria una llengua 
intermediària entre el provençal (en el sentit ample del mot) i 
els idiomes ibèrics. 
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Tal és l’estat present d’aquest interessant problema científic. 
DOCUMENT, V. 
OC núm 125, p. 8 
Rovira i Virgili 
Català i provençal 
La Nau, 13 de desembre.   
 

 En realitat, no hi ha motiu d’estranyesa. Les classificacions 
científiques no ens les dóna fetes la naturalesa; l’home hi ha 
d’afegir el seu àrbitre racional. Una mateixa realitat natural pot 
ésser objecte de classificacions diverses. En el cas de les 
llengües romàniques, hom pot comprovar múltiples assaigs de 
classificació. El criteri i el parer personal dels filòlegs donen 
per resultat, sovint, notables diferenciacions en  classificar els 
llenguatges. I quan una classificació única és adoptada, en el fet 
de la seva adopció hi ha un aspecte convencional. 
El problema de la formació de les llengües romàniques no és 
encara prou clar. Encara ho és menys el problema de la 
diversificació  de molts dialectes d’aquestes llengües. En el cas 
del llenguatge català no es coneix prou bé el procés de la 
diversificació entre els dos principals dialectes: l’oriental i 
l’occidental, ni està explicat satisfactòriament el fenomen de la 
unitat dialectal del mallorquí (que pertany al català oriental) i 
del valencià (que pertany al català occidental). 
La qüestió de saber si el català forma part del grup gal.lo-
romànic del sud, o sigui del provençal en el sentit ample 
d’aquesta denominació, és  una de les més interessants 
qüestions de filologia romànica. En el segle passat, entre els 
literats i els filòlegs era corrent la creença que el català és un 
llenguatge <<llemosí>>, és a dir, provençal. Posteriorment s’ha 
reaccionat contra aquesta creença. La reacció s’ha manifestat en 
dos sentits diversos: el d’afirmar el caràcter ibero-romànic del 
català i el de presentar-lo com a diferent dels dos grups –el 
gal.lo-romànic meridional i l’ibero-romànic- i com a 
intermediari entre aquest. 
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En els últims temps, havia guanyat terreny la darrera hipòtesi. 
Pero ara veiem que, amb motiu de l’acció occitanista, hi ha 
elements que amb la millor intenció del món propaguen la 
hipòtesi de la inclusió del català en el grup dels llenguatges 
gal.lo-meridionals. Fins hi ha qui treballa per la unificació 
ortogràfica. Aquesta unificació ens sembla poc recomanable. 
Nosaltres ens decantem cap a la hipòtesi de Diez, Wartburg i 
Fouché, que no posa la llengua catalana dins cap dels dos grups 
lingüístics veïns. Pero encara que ens decantéssim cap a la 
hipòtesi gal.lo-romànica meridional no oblidaríem que es tracta 
d’una simple hipòtesi molt discutida i que no és prudent de 
bastir damunt un terreny tan poc sòlid el vast edifici d’una 
unificació ortogràfica. 

 
 
DOCUMENT, V.(I) 
OC núm. 125, p. 8   
Régis, J.P. 
“Resposta /Demanda” 
 

M. Rovira i Virgili a voulu situer, après avoir lu le travail de 
Fouché-Delbosc, à la Revue Hispanique, l’état dans lequel se 
trouve la fixation scientifique du catalan parmi les grands 
groupes des langues néolatines occidentales. Et il paraît être 
d’accord avec la thèse  de ceux qui ne lui trouvent pas des 
signes assez puissants pour permettre de le placer dans le 
groupe ibéro-roman ou dans le groupe gallo-méridional. 
 Cependant, nous avouons ne pas comprendre le dernier 
paragraphe du second éditorial. Et comme il est évident qu’il y 
a une allusion à l’oevre de culture entreprise par notre gazette, 
nous nous permettons de demander à notre distingué confrère 
qu’il ait l’amabilité de développer et d’éclaircir son opinion 
scientifique sur l’occitanisme que nous pronons. 
 Que les nouvelles générations des pays d’oc cherchent, 
comme le firent les Catalans, à rendre à leur parler la pureté 
ancienne et à lui donner scientifiquement ces qualité qu’il en 
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atteint par une évolution normale, ne peut en aucune manière 
être présenté comme un malheur et moins encore comme mofig 
à mauvaise humeur, surtout pour les Catalans qui sont ceux qui 
peuvent le plus attendre de cette épuration, de cette unification 
de toutes les variants linguistiques du Midi. Henri Prat de la 
Riba, du moins, ne l’entendait pas ainsi... 
 Mais le directeur de La Nau a la parole: Il y a deux 
manières de comprendre l’Histoire: l’histoire général et 
l’histoire particulière ou nationale. L’une consiste à la 
considérer comme un corps mort et l’autre, selon laquelle 
l’Histoire, -l’histoire  général  de l’Humanité et l’histoire 
particulière, l’histoire nationale de chacun- est vivante en nous-
même  et qu’il y en a davantage à vivre que de vécue; et que ce 
qui fut n’a plus qu’un 
valeur d’exemple, qu’il faut savoir maintenir si ce fut un bien, 
qu’il faut corriger si ce fut préjudiciable. 
 Les uns écrivent l’histoire, les autres la font, la 
poursuivent, la prolongent. Nous aspirons, sans rougir, à cette 
seconde catégorie et ne dédespérons pas de servir d’exemple à 
quelque historien de par delà le XXII siècle, qui, grâce à notre 
action de maintenant, pourra écrire, peut-être, qu’ une volonté 
de redressement qui se manifesta au début du XX siècle, à la 
suite de la renaissence particulière de la Catalogne et de 
l’oeuvre de Mistral en Provence, marqua le début d’une unité 
relative... etc., etc. 
 Notre distingué confrère a la parole. 

 
 
El document 5.1 és l’evidència que la consciència occitanista comença a 

preguntar-se: qué passa! Fins ara, ningú no havia manifestat la perplexitat que 
Jean Paul Régis exposa. L’ article és un punt d’inflexió important en el procés 
secessionista, si més no, en la presa de consciència per part dels occitans que a 
Barcelona passa alguna cosa. 
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DOCUMENT, V(II) 
Oc, núm. 126, p. 12 
Masso i Torrents, J. 
 
A  “Historia: Tolosa i Barcelona al segle XIVè” trobem un article ben 

ponderat i molt documentat de J. Massó i Torrents on parla dels certàmens 
literaris i la gran relació que hi hagué entre les dos ciutats. 

“Les relacions literàries entre Barcelona i Tolosa arrenquen de 
la fundació en aquesta darrera ciutat del consistori del Gai 
Saber amb la crida que set honorables  ciutadans endreçaren 
l’any 1323 a ben diverses encontrades.  Convocaven per al 
concurs el dia de la Santa Creu de maig de l’any següent i la 
repercussió que tingueren en els cenacles poètics barcelonins 
fou gran; d’aquí irradià a d’altres ciutats catalanes.” 

 
 
DOCUMENT, V(III) 
Oc, núm 131, p. 14 
Soldevila, Ferran 
 
Extraguem de l’article “La politica de particions i l’ensorrament 

d’Occitània”: 
“S’endinsaven, doncs, els dinastes barcelonins en una empresa 
perillosa. Estaven, per llur veïnatge amb els països cobejats, 
ben situats per a emprendre-la. La possessió de Provença i dels 
altres territoris meridionals donats per Dolça a Ramon 
Berenguer III (13 de gener de 1113), els proporcionaven una 
important base d’actuació. Les afinitats idiomàtiques i culturals 
semblaven haver de facilitar l’obra de relligar en un sol Estat 
les terres on ja ressonaven els lleguatges d’Oc. 

 
 
DOCUMENT, V(IV) 
Oc, núm. 131, p. 14 
Soldevila, Ferran 
De “Recerques i comentaris” 
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“Anant de la Mediterrània a l’Atlàntica del Pirineu a Limotges, 
quants de cops la recança ens envaeix, de pensar: <<Tot això 
anava camí d’ésser amb nosaltres!>> I els versos del trobador 
Albert de Sisteron ens vénen més d’un cop a la memòria: 

 
Monges, digats, segon vostrs sciença 

qual valon mais Catalan o Francés: 

et met de sai Guascuenha e Provença 

e Limozin, Alvenh’et Vianés; 

e met de lai la terra dels dos res... 

 
(...) 
El nom de <<Català>>, doncs, començava ja aleshores a 
aparèixer com el més apte per designar el conjunt format per 
tots els pobles de llengua d’Oc.” 

  
 
DOCUMENT, VI 
Oc, núm. 5 (136),  p. 145 
1932 
“La Festa de l’unitat de las terras de lenga catalana” 
 

“Lo dimenge 24 d’abril, jos lo patronatge de la Municipalitat de 
Reus, per l’iniciativa del <<Centre de Lectura de Reus>>, amb 
l’ajuda de <<Palestra>> se tenguet la jornada de la lenga 
catalana e l’acte d’afirmación de l’unitat de las terras de lenga 
catalana. 
 La ceremonia aguet loc al teatre Bartrina, jos la 
presidéncia del baile de Reus, A. Martí Bages, Pompeu Fabra, 
president de <<Palestra>>, Miquel Massuti, president de 
l’<<Associació per la cultura de Mallorca>>, Fr. Carreres, 
president de l’<<Acció Valenciana>>, Pau Font de Rubinat, 
president del <<Centre de Lectura>>. 
En seguida de l’abséncia del representant del Rosselhón, lo 
poeta en Josep-Sebastiàn Pons, s’i legiguet una letra del nostre 
confraire en Francis Ayrol... “ 
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Observacions. 
Per qué no hi va assistir Josep-Sebastià Pons? 
Pons era un aferrissat partidari de la unitat de la llengua i la cultura dels 

Països d’Oc. 
Per qué es va celebrar al Centre de Lectura de Reus?  
De Reus era, (havia  mort dos anys abans, desembre del 1930) el doctor 

Michel Ventura Balanyà, filòleg que combaté aferrissadament les postures 
lingüístiques de Pompeu Fabra perque atentaven contra la unitat de la llengua 
d’Oc. 

Malgrat la gran aportació científica que acaba de fer a la Universitat de 
Barcelona Loïs Alibert, el qual podria ser la solució definitiva, des del punt de 
vista científic, per ubicar la llengua en el conjunt de llengües neo-romàniques, el 
català continuarà el seu camí sol, sense la resta de la llengua, i sense poder-se 
ubicar clarament des del punt de vista científic. La “familha lingüística 
occitano-romana” que ha aportat Alibert a la ciència no obté  ressò. Per qué? 

 
 
DOCUMENT,VII 
Oc, núm. 16-17 (147-148), pp. 42-49 
Gener-abril 1934,  
Fabra, Pompeu  
 

 “Com s’ha refet la unitat de la llengua catalana”. 
Extractes. P. 42-43: 
“Un fet que tots hem vist amb un gran goig ha estat el 
reconeixement de l’oficialitat de la llengua catalana. (...) 
Per damunt dels parlars catalans, els nostres escriptors 
medievals havien format una llengua escrita única”. 21  (...) 
llengua catalana22, una llengua literària que fos digna 
successora de la nostra gloriosa llengua medieval. 
(...) 
heus ací l’obra que iniciaren aquells homs benemèrits, entre els 
quals excel.leix Marian Aguiló. Calia formar, per damunt dels 

                                                 
21 .- En cursiva a l’original. Fabra, una volta més insistix en el concepte: Una llengua. 
Llengua única. De seguida trobarem l’aparició del Manifest de 1934. 
22 .- En cursiva a l’original. 
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dialectes, una llengua escrita única23, la mateixa per a tots els 
catalans, i no tardà a alçar-se, dins els Jocs Florals, una veu 
propugnant la formació d’aquesta llengua: fou la d’un altre 
mallorquí, Jeroni Rosselló”. 
“L’anarquia (...) durà fins a la publicació de les Normes 
ortogràfiques de l’<<Institut d’Estudis Catalans>> i a l’adopció 
per aquest del sistema gramatical proposat en la meva 
Gramàtica del 1912. L’<<Institut>> pretenent amb les seves 
publicacions portar el català a ésser llegit pels estudiosos de tots 
els països” 

 
Observacions:  
Catalans engloba els mallorquins, -dos noms apareixen en el text-, pero 

en cap moment l’autor fa referència a cap valencià que haja demanat el mateix. 
Hi són inclosos? 

Quins són els països als quals s’ha de portar el català? Els d’Oc que defén 
la revista? Evidentment no. El text parla ambiguament d’una idea que és molt 
clara: el procés secessionista arriba al seu punt més àlgid. 

Les ambigüetats de  Fabra  només es poden entendre després de la 
publicació del Manifest de 1934. 

 
 
DOCUMENT, VIII 
Oc, núm. 16-17, (147-148) 
gener-abril 1934 
“Politica Occitana” P. 133 
 
Observacions: 
És una contradicció que l’article que ve a continuació la revista el situe en 

l’apartat de “Política occitana” perqué proclama el model pancatalanista oposat 
al panoccitanista, el qual es troba dins els paràmetres del Manifest dels, com els 
anomena Fabra, filòlegs. L’un i l’altre es donen pràcticament al mateix temps. 

En el document d’Unió Democràtica de Catalunya no hi ha cap referència 
de caràcter occitanista. 

                                                 
23 .- Ara, ni <<una>> ni <<única>> són escrites en cursiva. 
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P. 134: “Confederació i separatisme en la política nacional catalana” 
Extracte. 

“La Unió Democràtica de Catalunya celebrà el passat octubre el 
seu Segon Congrès Ordinari. Aquesta assemblea tingué lloc a la 
ciutat de Tarragona i en ella es discutiren i s’aprovaren diverses 
ponències sobre matèria política, social i econòmica, molt 
notables des del punt de vista nacional-cristià característic 
d’aquest partit novell. (...)  
Tesi nacionalista: 
Exigim per a Catalunya la reconeixença de la seva personalitat 
nacional en una autonomia plena i absoluta, dins d’una 
Confederació Ibèrica lliurement pactada. Aspirem a mantenir 
les valors diferencials de la nostra terra i a defensar el seu 
patrimoni espiritual, amb un respecte profund envers el 
sentiment comarcalista orgànic. 
Per tal d’evitar-ne una interpretació equivocada i salvar 
qualsevol malentès, no pas fill de l’ambigüitat del text transcrit 
sinó del confusionisme doctrinal que molts sofreixen a 
conseqüència de l’ús indegut, equívoc i contradictori dels 
termes nació, autonomia, confederació, etc., entenem que 
procedeix una explanació un xic extensa de les afirmacions 
contingudes en l’esmentat  principi. Creiem, a més, que dintre 
les línies generals que el caracteritzen, podem aspirar a una 
major precisió del seu contingut. 
Considerem en primer lloc, i aquesta afirmació és la pedra 
angular damunt la qual descansa tota la doctrina que explanem, 
que Catalunya, o més ben dit, els països de llengua catalana, 

constitueixen una nació amb totes les característiques de tal, i, 

per tant, amb tots els drets i els deures que es deriven 

d’aquesta categoria. 
(...) 
Propugnem per a les nacions, començant per la nostra, el 

respecte a llur autodeterminació, equivalent al reconeixement 

del ple exercici de llur sobirania. 
(...) 
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La darrera part d’aquesta tasca vol ésser feta amb un tacte 
extraordinari i amb una exquisida delicadesa, sobretot en allò 
que pertany a Valéncia i Balears. Són els naturals d’aquestes 
regions els que han de dur la iniciativa en l’acció a 
desenvolupar a cada una d’elles. Des del Principat caldrà donar-
hi tot l’ajut i en primer terme el de la discreció. Aquesta, amb 
tot, no és pas incompatible, sinó tot al contrari, amb que cada 
Partit català cerqui una aliança amb el grup polític d’aquelles 
regions que resulti més acostat a la seva ideologia. Unió 

Democràtica de Catalunya treballarà amb entusiasme per 

arribar a una entesa amb els nuclis afins a ella que 

s’organitzin en totes les terres catalanes. 

 

Observacions: 
Un  perill on cauen els redactors de la tesi nacionalista és el de passar de 

“països de llengua catalana” a “terres catalanes”. Evidentment no és el mateix 
concepte, i, quan hi ha un fons que pot suposar “domini”, territorial, lingüístic, 
etc., pot produir-se reacció en contra: en contra de la dominació.  

La diferència fonamental, de les possibles reaccions, entre el camp 
lingüístic i el polític rau en el fet que el primer depén dels especialistes, i, en tal 
cas, és normal que l’especialista que més en sap, o el més considerat, siga qui 
marca la pauta de pensament. El domini lingüístic del català arriba a Valéncia, i, 
en conseqüència, Valéncia és una terra catalana, teoria que poden acceptar 
alguns, pero si el problema s’ha de resoldre políticament, és a dir, quan el poble 
valencià ha de dir si viu en terra catalana, en un país català i parla la llengua 
catalana, els resultats de les consultes populars ja els hem esmentat. La via de 
l’autoritat intel.lectual afecta els intel.lectuals que es consideren subordinats a 
aquella idea, pero no al poble. 

La política valenciana és valenciana estrictament. En els anys estudiats, la 
trobem, d’alguna forma, en mans de l’occitanisme o del catalanisme que, més o 
menys, accepta, pero els polítics valencians fan, per a bé o per a mal, política 
valenciana.  

A continuació de la tesi nacionalista d’ Unió, trobem un altre article on 
l’autor s’esforça a situar els valencians en les terres occitanes del sud. Abans 
hem vist com se’ls feia de terres catalanes. El document valencià (d’Acció 
Nacionalista Valenciana, el partit d’Antoni Senent i Micó)  no parla més que 
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dels valencians, del moviment valencianista, de la llengua valenciana, i de la 
pàtria que se’n devira: el País Valencià. La idea, -benintencionada o no, que no 
jutjarem ací-, d’atribuir pàtries occitanes o catalanes sempre ve de fora i, alguns 
intel.lectuals valencians les accepten o no, pero insistim: alguns intel.lectuals 
només. Vegem el document següent, encara en la secció “Politica Occitana”. 

P. 138: “Un altre exemple valencià d’activitat patriòtica” Extracte. 
“Als exemples del valencianisme retrets en els darrers números 
d’OC i oferts a les joventuts patriòtiques de totes les regions 
occitanes de França com a orientació i estímul a llurs directrius 
i a llurs activitats, hi afegim avui la proclama següent d’Acció 
Nacionalista Valenciana, partit polític de dreta que acaba de 
néixer a la capital occitana del sud, per a esdevenir, de moment, 
una viva esperança, i de seguida una esponerosa realitat. 
 Es tracta d’un document clar, prou clar perqué ens 
poguem estalviar de fer-hi comentaris. Bastarà llegir-lo per a 
fer-se càrrec dels sentiments profundament nacionals dels 
creadors i seguidors d’Acció Nacionalista Valenciana. 
Alegrem-nos que, enllà de la Catalunya estricta, a les terres 
occitanes més meridionals, ja hi comencin a esdevenir netes i 
ben practicades les idees i les obres de la política de 
redreçament nacional. 
(...) 
 Vagi aquest altre exemple del valencianisme a les 
joventuts llenguadocianes, provençals, gascones, llemosines i 
alverneses. I que les alliçoni i encoratgi per a la realització 
d’una política particular, pròpia, i de la idea occitana més gran. 
 Diu el manifest de què parlem: 
 <<A tots els valencians: 
 Al moviment valencianista d’hores d’ara, hem notat la 
manca d’una entitat nacionalista de franca tendència de dreta 
que vinga a completar el quadro d’acció del nostre país, front a 
l’Estat que detenta la nostra llibertat. (…) 
...el valencianisme és hui una força poderosa, capaç per si sola 
de canviar  històricament el ritme del nostre poble cap a la 
llibertat ansiada, i volem que les dretes no estiguen hui 
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allunyades dels nostres rengles per escrúpols d’atres afers 
ineludibles en estos moments. (…) 
Nosaltres no podem admetre cap concomitància amb ningun 
partit el qual, per bé que afí en idees religioses, siga dirigit ni 
influenciat, encara que remotament, per persones alienes al 
nostre país i que no comence donant la nota palpable de son ver 
amor a les nostre coses, emprant exclusivament en tots els seus 
actes públics, òrgans d’opinió i fins en la seua administració, la 
llengua valenciana. 
 Nosaltres volem que tots els nostres afiliats, deixant de 
banda els partits polítics espanyols, arriben a constituir una 
força netament nacional, capaç de representar a tots els hòmens 
de dreta del nostre país i que amb franca convivència i esperit 
de fraternitat amb les entitats polítiques nacionalment 
valencianes, d’esquerra i de centre, constitueixin un dia l’única 
representació normal del País Valencià davant el món 
sencer.>>” 

 
 

El MANIFEST  “Desviacions en els conceptes de llengua i pàtria” 
 
Les pàgines indicades, que transcrivim íntegrament, formen part d’un 

mateix apartat el nom del qual hem considerat que siga  El Manifest, perqué ell 
és qui genera tota la informació al respecte; n’indiquem els continguts: 

.- “Desviacions en els conceptes de llengua i pàtria”.  

.- “Comentari” de Loïs Alibert. 
 .-Ressons de la premsa barcelonesa, valenciana i mallorquina.  
.-Carta de Pompeu Fabra (disculpatòria? exculpatòria?) afirmant la seua 

 occitanofília.  
.-Resposta de Loïs Alibert.  
.-Textos que presenta Alibert en occità i català. 
 
Alibert publica en la revista OC el Manifest de Fabra, i altres, 

encapçalant-lo amb: Un manifest, pero, per la importància definitiva que té en el 
trencament de relacions amb els occitans,  per la seua influència en la societat 
“occitana” sudpirinenca i per ser el document clau que obri la porta 
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definitivament al secessionisme, hem vingut anomenant-lo El Manifest i així  
seguim fent-ho. 

 
 
Doc. núm. IX 
Oc, núm. 16-17 (147-148) 
Gener-abril 1934 
TOM IV, pp 76-96 
 

P. 76-80: EL MANIFEST “DESVIACIONS EN ELS 
CONCEPTES DE LLENGUA I PATRIA”  

I 
 “L’inici de la segona centúria de la Renaixença ens ha 
portat a meditar conscienciosament sobre el camí fet pel 
catalanisme i el que encara resta per fer. Constatem, d’una 
banda, com el sentiment patriòtic s’ha estés considerablement i 
com l’actuació de diverses generacions ha cristal.litzat en 
guanys culturals i polítics. D’altra banda, pero, cal aclarir unes 
desviacions actuals, que comporten perills gravíssims. Dues són 
aquestes errors o desviacions que intentem de rectificar amb les 
presents ratlles: 1er. la concepció de la nostra Pàtria com a 
formada únicament pel territori de l’actual Generalitat, és a dir, 
la seva reducció a una de les regions que la integren, fruit d’un 
afebliment de consciència nacional; 2on. la concepció que dóna 
a la nostra Pàtria una extensió excessiva, que no ha tingut mai, 
provinent d’una confusió de catalanisme amb occitanisme.  

II  
 La nostra Pàtria, per a nosaltres, és el territori on es 
parla la llengua catalana. Comprèn, doncs, de les Corberes a 
l’Horta d’Oriola i de les comarques orientals d’Aragó a la 
Mediterrània. Composta de quatre grans regions -Principat, 
Valéncia, Balears i Rosselló- cadascuna amb interessants 
característiques pròpies, cal conservar en tots els ordres llur 
personalitat, que ens dóna una tan gran riquesa d’aspectes. No 
existeix cap perill -ni cap desig- d’absorció d’una regió per les 
altres. Fóra contradictori a la tradició històrica i a l’esperit 
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liberal del nostre poble. Respectuosos amb aquesta diversitat, 
ens cal, també, adquirir plena consciència de la nostra unitat i 
enfortir-la convenientment, sobretot en l’aspecte cultural. 
Unitat no vol dir pas submissió d’uns als altres ni uniformació 
externa; unitat vol dir creació d’uns ideals comuns i la joia de 
posseir una cultura que tots anomenem nostra. Allà on aquesta 
unitat ha de manifestar-se amb més energia és davant els altres 
països; en el contrast entre nacional i estranger és on més hem 
d’enfortir el sentiment de pàtria, per damunt de les diferències 
regionals. I no exposem, amb aquestes paraules, cap teoria 
nova; elles responen a la concepció tradicional i ortodoxa del 
catalanisme conscient. Això no significa, és clar, que vulguem 
tancar el pas a cap aspecte possible d’expansió catalana que es 
pogués plantejar oportunament i fos viable. 

III 
 De les dues errors que combatem, la primera, que limita 
la nostra pàtria al territori de les quatre ex-províncies, és, sense 
dubte, la més estesa i inveterada. Les manifestacions de 
consciència nacional durant l’Edat Mitjana (el cronista 
Muntaner i el rei Pere III en són alts exponents) responen al 
sentiment integral de pàtria. L’afebliment i la desaparició del 
sentiment d’unitat coincideix amb el temps de la decadència, i 
no cal dir que la nació que ens governa des de fora, ha procurat 
-i procura encara-, per tots els mitjans, de fomentar i accentuar 
la divergència entre els països catalans. Sortosament, de mica 
en mica, la Renaixença restaurà el vell esperit de totalitat. Molt 
ha estat el camí fet, pero cal reconèixer que encara no hem 
arribat a la plena consciència col.lectiva. El fruit millor de la 
commemoració del Centenari de la Renaixença ha d’ésser 
l’extirpació de tot allò que s’oposi a la consecució immediata 
d’aquest ideal. I creiem, sincerament, que la segona desviació a 
què hem al.ludit -tot i ésser  filla d’una noble i fervent intenció 
patriòtica-, constitueix un obstacle gravíssim per a aquest 
assoliment. 
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IV 
 En la qüestió occitanista trobem avui, entre nosaltres, 
una fluctuació de conceptes: unes vegades Occitània és la suma 
de diverses regions que formen una nacionalitat única (com ja 
definia Josep Aladern a començaments de segle); altres vegades 
Occitània és un compost de nacionalitats amb personalitat 
pròpia que formen vagament una “supernació”. 
 Dins les dues concepcions indicades es troba força 
estesa l’opinió que tots els territoris compresos del Llemosí al 
sud de Valéncia, i dels Alps a l’Atlàntic, parlen una sola 
llengua amb diversos matisos o dialectes, els quals -suposem- 
són poc divergents. Això porta, naturalment, a la conclusió que 
dintre el gran marc de la pretesa llengua occitànica es troben en 
un mateix peu d’igualtat el valencià i el català, el llemosí i el 
provençal, el gascó i el mallorquí, etc. 
 Caldria reflexionar bé sobre el perfil que enclou per a la 
consciència de la unitat de la llengua allò que de primer antuvi 
podria semblar tot el contrari: en comptes d’eixamplar-se l’àrea  
geogràfica del nostre idioma, com algú creuria, el català queda 
diluït en aquesta superior unitat lingüística i esbocinat en altres 
llengües i dialectes: l’occitanisme concebut així, tendeix, per 
via indirecta, a contraposar a la llengua catalana una llengua 

valenciana  i una llengua mallorquina,  amb la mateixa raó que 
hi hauria per a l’existència d’una llengua menorquina  o 
lleidetana  o castellonenca, etc. 
 Altrament, hi ha una raó científica que s’oposa a 
aquestes teories occitanistes. Avui la lingüística afirma que el 
català i la llengua d’oc -coneguda per tots els romanistes amb el 
nom de provençal- són dues llengües diferents, constitueixen 
dos grups lingüístics a part, malgrat les semblances de diversa 
índole que hom hi pogui trobar, les quals no són més grans que 
les que hi ha entre el castellà i el portugués. Alguna de les 
varietats del provençal és, certament,  de fàcil comprensió per a 
un català mitjanament il.lustrat, pero això no vol dir pas 
identitat de llengua. A ningú no se li acudirà dir que el català i 
l’italià formen part d’una mateixa unitat lingüística pel sol fet 
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que un públic català pugui seguir  amb relativa facilitat una 
representació teatral en italià, llengua fàcil si hom la compara 
amb alguns dels parlars occitans, com l’auvernés o el gascó, 
només comprensibles al qui s’ha dedicat especialment a llur 
estudi. 
 Per a la comparació de dues llengües hem de tenir 
especialment en compte l’època dels textos comparats i els 
dialectes a què pertanyen. Cal referir-se, naturalment, als temps 
actuals, i els termes de comparació no han d’ésser els dialectes 
fronterers, ans aquells que han cristal.litzat en llengües literàries 
(dos escriptors la llengua dels quals pot servir a aquest objecte, 
serien Mistral i Verdaguer). Si comparéssim textos catalans 
primitius amb els provençals coetanis, ens trobaríem el cas de 
semblances que tots ells presenten també amb els d’altres 
llengües ronàniques. Cal prescindir de la poesia trobadoresca 
catalana, que empra exclusivament el provençal -com els 
trobadors italians adpten també el  provençal, com Alfons X de 
Castella escriu en gallec, i com vells escriptors d’Anglaterra 
usen el francés-, i de molts poetes catalans dels segles XIV i 
XV, i àdhuc alguns textos en prosa que contenen abundosos 
provençalismes, fet comparable a la influència lingüística 
castellana damunt els nostres escriptors de la decadència. 
 Aquesta  posició nostra no ens priva d’apreciar en tota 
llur valor els forts motius (veïnatge, paral.lelisme de les 
renaixences occitana i catalana, actual cordalitat entre les 
seleccions dels dos països) per a estudiar amb interès la llengua, 
la literaura i la història de les terres occitanes  (Gascunya, 
Llemosí, Auvèrnia, Llenguadoc i Provença) i per a intensificar 
l’intercanvi entre uns i altres (en els ordres literari, artístic i 
altres aspectes culturals), que més que mai ara convé estimular. 
D’una manera especial volem expressar la nostra simpatia als 
conreadors de les arts, les lletres i les ciències de les terres 
occitanes que han manifestat llur afectuós interès per la nostra 
terra i la seva cultura. 

V 
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 Insistim sobre la trascendència que tenen, en els 
moments actuals, els confusionismes i les vacil.lacions en el 
concepte de Pàtria. 
 Recordem l’afebliment que va comportar-nos l’ús del 
nom d’Aragó per a designar la confederació catalano-
aragonesa; a l’estranger la confederació era coneguda amb el 
nom de ‘regne d’Aragó’, i el nom de Catalunya perdia 
injustament valor internacional precisament d’ençà que la 
integració nacional s’acomplia amb les conquestes de Ramon 
Berenguer IV i Jaume I. Avui hi hauria un perill similar si les 
terres de llengua catalana es consideraven incloses sota la 
denominació d’Occitània. 
 Recordem, per altra banda, com les vacil.lacions 
ortogràfiques i gramaticals van retardar, durant el segle passat, 
la concreció de la nostra llengua literària i han dificultat 
notòriament la seva expansió actual. Cal evitar, doncs, que unes 
vacil.lacions semblants en el concepte de Pàtria vinguessin ara 
a pertorbar i retardar en el nostre poble la consolidació d’una 
plena consciència nacional.” 
Pompeu Fabra, R. d’Alòs-Moner, R. Aramon i Serra, Pere 
Bohigas, Josep Maria Capdevila, J.M de Casacuberta, Pere 
Coromines, Joan Coromines, Francesc Martorell, J. Massó-
Torrents, Manuel de Montoliu, L.Nicolau d’Olwer, Marçal 
Olivar, A. Rovira i Virgili, Jordi Rubió, Pau Vila. 
 

Publicat també a La Veu de Catalunya , Barcelona, 6 de maig de 1934. 
 
 
Doc. IX (I) 
“Comentari” de Loïs Alibert. 
P. 80-81-82: 
 

“Lo manifest que precedís nos pareis meritar un comentari, tant 
mai qu’es estat signat per una tiera d’omes que representan la 
flor de la nauta cultura catalana actuala. 
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Nostra posición ideologiaca davant los problemas linguistics e 
politics de ço que podem nomenar lo <<panoccitanisme>> nos 
farà aquel trabalh mai que mai aisit e agradiu. 
Nostre parlament de La Universitat de Barcelona del 18 d’abril 
1933, quora lo Centenari de la Renaissença catalana (fasc. d’Oc 
10-11), aviá ja marcat netament las limitacions del nostre 
occitanisme sus aquel doble terrèn. tot aquò per tampar 
categoricament la porta a certanas ideas d’unificación politica e 
lingüística occitana, nascudas dins de cervels mai afogats que 
non pas assenats dels dos penjals del Pireneus. 
Sem, donc, perfieitament d’acordi amb aquel manifest en tot ço 
que pertoca l’independència e la personalitat lingüística e 
politica de Catalonha en fàcia de las terras occitanas d’aqueste 
costat. 
Per ço que regarda l’unitat interiora de Catalonha, mantun cop, 
dins aquesta revista, avem mostrat que per nosautres i aviá e i 
podiá aver qu’una Catalonha e qu’una lenga catalana de Salsas 
a Oriola e de Benabarre a las illas malhorquinas. 
Aquò dit, sem mai que mai a l’aise per expausar de seriosas 
reservas, quand lo manifest examina la posición del catalàn 
demest las lengas latinas. 
Si avem plan comprés, los signataris d’aquel document 
consideran lo catalàn coma una lenga latina independenta de 
l’occitàn tant coma l’italiàn, l’espanhol, lo francés, lo romanés 
e lo portugués. Invocan l’autoritat de qualques filologs actuals 
per piejar aquela teoria. Volem pas negar que Fouché, Griera e 
qualques autres son mai o mens d’aquel vejaire. Ça que la, nos 
permetràn de remembrar que l’immensa majoritat dels sabents 
despuei Raynouard fins a Meyer-Lübke24, en passant per Milà i 
Fontanals, Diez, Ronjat e força d’autres, an reconegut l’estreita 
parentat del catalàn e de l’occitàn. E, que direm de Maragall e 
de Prat de la Riba que l’an afortida amb tant d’energia? 
D’autre biais, sens nos trachar de l’autoritat de cap filolog en 
cambra, desfisam qui que siá de mostrar que lo parallelisme del 

                                                 
24 .- La idea apareix també en Oc, núm. 16-17, 1934, p. 81. 
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catalàn amb l’occitàn posca èsser comparat, tant pels parlars 
moderns coma pels ancians, amb aquel qu’om pot establir amb 
las autras lengas latinas.  Cal barrar los uelhs a tota evidència 
per ignorar l’identitat fonetica, morfologica, sintaxica e 
lexicografica dels nostres parlars populars naturals. 25  Es vertat 
que per poder jutjar sanament cal conéisser prigondament los 
parlars occitans e catalans. Es una condición plan rarament 
realitzada co dels filologs. Es pas la visión superficiala de 
textes afrancesats o espanholizats que pot permetre de 
conclusións de valor definitiva. 
Per defugir d’alonguis e fornir una demonstración aisidament 
comprenabla, dins aqueste facicle, anam metre jos los uelhs de 
nostres legeires de textes ancians traduits en lenga moderna. 
Aquò valdrà mai que los pus sabents plaidejats que nos 
propausam de reprendre jos una autra forma. 
Nostres legeires dobtaràn pas mai de l’existència d’un grop de 
parlars occitano-romans clausent los parlars catalans e los 
parlars occitans. Aissò siá dit sens prejudici de la categoria de 
lenga de cultura que soscam pas a regatejar al catalàn literari, 
anciàn o modern. Aquela existéncia es fondada sus un 
substratum etnic e un desvolopament istoric comuns mai que 
millenaris. 

 
 
OBSERVACIONS: 
Es fa difícil d’entendre l’expressió d’Alibert en referir-se als “cervels 

afogats” que van més enllà d’allò que manen els cànons.  
a) En tota la revisió de la revista OC i les altres que hem fet, no 

trobem cap idea que es puga considerar enfollida. No hi ha 
manifestacions que vagen més enllà de les que fan els líders 
naturals del moviment: Carbonell, Foix, i el propi Alibert. Fins i 
tot, les del doctor Michel Ventura Balanyà (Euphemia Llorente), 
no sobrepassen la ideologia que manifesta Carbonell en els seus 
escrits. Qui eren els “cervels afogats” que diu Alibert? Existien 

                                                 
25 .- Els subratllats del text són nostres 
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de veritat, o eren un miratge? No estarem davant d’un fenomen 
d’allò que la psicoanàlisi anomena “una justificació”?  

b) El dubte que planteja ací Alibert, la ciència filològica el té ja clar 
actualment? El professor Kremnitz diu que no. 

c) Com es pot observar, la postura d’Alibèrt, que sap de qué parla, 
no és passiva sinó desafiant, com manifesta amb les pròpies 
paraules. Desafia que algú li demostre que allò que diu El 

Manifest té suficient base. 
d) L’autor continua aportant, usant, l’expressió occitano-romà per 

definir el conjunt de parlars. Aportació científica que des de 
Barcelona no s’ha volgut acceptar i, conseqüentment, en els altres 
Països d’Oc no ha tingut la incidència necessària, i, per això, en 
la romanística internacional no s’ha acceptat el model. Cap 
preguntar-se, per que no s’ha pogut ubicar fins ara el català entre 
les llengües romàniques? Ho faria definitivament si se’l situara 
en el marc del diasistema occitano-romà que arranca de la família 
de parlars d’Alibert? 

Alibert reconeix en l’escrit: 
 “l’independència e la personalitat lingüística e politica de 
Catalonha en fàcia de las terras occitanas d’aqueste costat” 
 

Accepta que el català és un model literari, una llengua de cultura: 
“Aissò siá dit sens prejudici de la categoria de lenga de cultura 
que soscam pas a regatejar al catalàn literari, anciàn o modern”. 
 

Qué més se li podia demanar? L’única cosa a  qué no renuncià és a 
revocar la seua aportació científica: la situació de totes les modalitats 
lingüístiques, català comprés, dins del mateix sistema occitano-romà. 
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RESSENYES SOBRE EL SECESSIONISME EN LA PREMSA  
BARCELONESA, VALENCIANA I MALLORQUINA.  

 
Oc núm. 16-17 (147-148) 
Gener-abril, 1934 
P. 82: 

“Avem agut la satisfacción de constatar pels ressons qu’a 
despertat aquel manifest dins la premsa barcelonesa, valenciana 
e malhorquina, que nostras ideas eran luenh d’èsser en 
desacordi amb los mitans catalanistas. La valor de l’idea 
occitanista es presada a su justa pagela. Las diversas entitats 
qu’an aderit al manifest, an pas negligit de marcar l’interés 
qu’acordan a l’occitanisme. 

 
REACCIÓ DELS MALHORQUINS AL MANIFEST 
SECESSIONISTA 
Aicí la conclusión de la letra adreçada a Pompeu Fabra per un 
grop d’escrivans e de patriotas malhorquins: 
<<E fora de las frontieras que senhala nostra lenga, demest los 
pobles fraires qu carissem  amb una leiala afección, volem dire 
consí avem prep del cor aquela Occitania del reialme pirenenc 
somiat pel poeta dins una ciutat ont naissiá nostre rei en Jacme I 
e que garda en terra de Provença las cendres e la glòria de 
Mistral>>. 

 
REACCIÓ DELS VALENCIANS: A. SENENT I MICÓ A EL 
CAMÍ 
“A. Senent i Micó, dins <<El Camí>> de Valéncia, (V. Inicis 
de la Batalla de Valéncia) defend l’idea occitana dins un article 
arderós que va plan al delà de ço que pensam nosautres 
meteisses. A perpaus de l’unitat dels parlars occitans, trasteja 
pas a escriure: 
<<Clar és que per raó de convivència dins un mateix Estat 
Federal trobarem els dialectes d’ençà els Pireneus més unificats 
que no estos, els parlats Pirineus enllà, que han estat 
influenciats per un tercer idioma. Pero açò no és prou per 
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assegurar que existix una llengua catalana enfront d’una 
gascona o alvernesa, ja que totes són formes dialectals 
d’aquella llengua que els nostres avantpassats digueren 
llemosina reconeixent ser la mateixa parlada al Llemosí>>. 

 
REACCIÓ DELS CATALANS: S. CONDORCET A 
CLARISME 
“S. Condorcet dins divers articles de <<Clarisme>> de 
Barcelona, amb tota la foga de la joventut, vei dins 
l’Occitanisme lo desvolopament natural del catalanisme: 
<<Unida la nostra terra, materialment o espiritualment, amb les 
germanes d’Occitània, demostrarem a allà (a Espanya) què val 
la cultura i el pensament de Catalunya. Insistim: Oc! Occitània! 
Catalunya!>> 
Enfin, per acabar, aicí la letra que nos escriu lo primier 
signatari del manifest, nostre mestre, l’illustre en Pompeu 
Fabra: 

 
 
Carta de Pompeu Fabra. 
OC núm 16-17,  P. 83: 
 

“7 de maig de 1934 
 

S, Lluís Alibert, 
 Estimat amic, ja sabeu com us estimo i com estimo 
l’obra lingüística que realitzeu a Occitània, paral.lela a la que 
hem realitzat a Catalunya. Si he firmat, doncs, el manifest que 
han redactat alguns filòlegs catalans (i que suposo que no 
trigareu a conèixer) és perqué no té altre objecte que desfer 
lamentables confusions que constitueixen un perill pel nostre 
moviment nacionalista, sense que en cap manera es vulgui anar, 
amb ell, contra l’entesa cordial que convé que existeixi entre els 
dos pobles germans, el nostre i el vostre. No hi heu de veure 
cap desafecte envers la vostra terra, de la qual tots els firmants 
són bons amics. Solament que creiem que el desig d’ajudar-nos 
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mútuament en les nostres reivindicacions no hem de fundar-lo 
en teories que no responen a la realitat i que, per tant, ens farien 
a la llarga més mal que bé: ací ja estan fent mal. No convé per 
ara anar (com han fet alguns occitanistes catalans) més enllà de 
les afirmacions fetes per vós i per mi el dia que donàreu la 
vostra conferència a la Universitat de Barcelona. L’adhesió de 
Nicolau d’Olwer i la meva a aquell manifest no significa en 
absolut cap entebeïment en la nostra occitanofília; estigueu-ne 
segur! 
 Cordialment vostre, Pompeu Fabra. 

 
 
Resposta d’Alibert  

 “Continuarem a considerar lo catalàn coma un idioma 
occitano-roman” 

P. 83 
“Nosautres occitans podem, donc, sobscriure volontosament a 
aquel manifest en defora de las reservas qu’avem formuladas 
subre lo classament del catalàn demest las lengas latinas. 
Contunharem a lo considerar coma un idioma occitano-romàn, 
segurs d’èsser en acordi amb la majoritat dels sabents qu’an 
estudiat la questión, e amb la realitat viventa. La letra tan 
amistosa d’en Pompeu Fabra, lo vertadier restaurador e lo 
melhor coneissedor del catalàn modern,  nos daissa clarament 
entreveire que, fins subre aquel darrier punt, nostre desacordi es 
mai aparent que real e mai dins las paraulas que dins los faits. 
L’avenidor pot modificar la posición de nostres descendents; 
mas, per ara, seriá obra bufeca, sinon perilhosa, d’anar al delà 
de las bosolas fixadas pel manifest: L’occitanisme deu demorar 
dins lo plan cultural e economic en se gardant dels somis 
unitaristas.” 

 
Textos que presenta Alibert en català “traduïts” a l’ occità i viceversa. 
Es fa difícil dilucidar si la “traducció” dels documents que fa Alibert s’ha 

d’interpretar com una reacció irònica o com una expressió de dolor. 
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P. 84-96 
CATALAN E OCCITAN 26  
  I 
Extrait del Somni de Bernat Metge 
(Text de J.M. de Casacuberta, Els nostres clàssics –pàg. 160). 

 
Dit has, encara més, que les dones són parleres e  
Dit as, encara mai, que las donas son parlieras e 
ralladores, e has feta gran festa de la ciència divinalment 
ralhaires, e as faita gran festa de la sciència divinalment 
en elles infusa. Verament, a mon juí, a gran tort les 
en elas infusa. Verament, a mon juzizi, a gran tort las 
acuses. Lo parlar de les dones no és comunament, sinó de les  
acusas. Lo parlar de las donas no es comunament, sino de las  
coses menudes o d’administració de casa; bé és veritat que, 
causas menudas o d’administracion de casa; be es veritat que, 
per tal com naturalment són subtils i entenen e saben moltes 
per tal que naturalment son subtils e entendon e sabon moltas  
coses primament e fort tost, puis dien-les, a vegades, 
causas primament e fort tost, pueis dison-las, a vegadas, 
familiarment les unes a les altres, e no se’n segueix damnatge  
familiarment las unas a las autras, e no se’n seguis damnarge a  
a algú. 
a alcu. 
Mas no és així dels hòmens, lo parlar e rallar dels quals 
Mas no es aissi dels omes, lo parlar e ralhar dels quals 
és abominable a Déu e desplasent e intolerable a tota persona, 
es abominable a Dieu e desplasent e intolerable a tota persona, 
e fort damnós a molts. La major part d’ells és bèstia de prat, e 
e fort damnos a molts. La major part d’els es bestia de prat, e 

                                                 
26 Coma o avem dit dins lo Comentari que precedís, donam dos textes ancians, l’un 
catalan traduit en lengadociàn de la meteissa epoca, l’autre occitàn traduit en catalàn 
contemporaneu, e dos autres textes moderns, l’un catalàn revirat al lengadociàn, l’autre 
lengadociàn revirat al catalàn. Aquelas traduccions o pusleu transposicions juxtalinealas 
permetràn a nostres legeires de se rendre compte als uelhs vesents de las concordàncias 
e divergéncias de las doas lengas e, per consequent, de se far un vejaire assenat sus la 
controvèrsia de lor parentat. (Nota de L. Alibert) 
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cascú cuida èsser altre Salamó en saviesa e altre Tulli en 
cascu cuida esser autre Salamo en savieza e autre Tuli en 
eloqüència. Si hom parla d’alguna matèria subtil denant ells, 
en eloquencia. Si om parla d’alcuna materia subtil denant els, 
diran que moltes vegades l’han disputada ab hòmens de gran 
diran que moltas vegadas l’an disputada ab omes de gran 
ciència, e que han de bons llibres d’aquella matèria tractants. Si  
sciencia, e que an de bons libres d’aquela materia tractants.  Si 
hom parla ab ells de fet d’armes, diran que Hanibal e Alexandre  
om parla ab els de fait d’armas, diran que Anibal e Alexandre 
foren assat bons cavallers, mas que de tan bons ne trobaria qui  
foren assatz bons cavaliers, mas que de tan bos ne trobaria qui 
bé los cercava; volent-ho dir de si mateis. Si hom parla d’alguns  
be los cercava; volent-o dire de si meteis. Si om parla d’alcuns 
grans fets, diran que han vist, oit, cercat e llest tant com hom  
grans faits, diran que an vist, ausit, cercat e legit tant com om  
vivent; e jamai no isqueren del niu ni sabrien ajustar tres 
llimons  
vivent; e jamai no issiron del niu ni sabrian ajustar tres limos  
en un bací de barber. Iran per les places e per los cantons  
en un bacin de barbier. Iran per las plassas e per los cantos  
jutjants les gents, escarnints e gitants verí per llurs boques. 
jutjants las gents, escarnissents e gitants veri per lors bocas. 
Demanaran regiments de viles e ciutats, e no saben regir si  
Demandaran regiments de vilas e ciutats, e no sabon regir si 
mateis e llurs cases. Si plou, o fa vent, o fred o calor, diràs que  
meteisses e lurs casas. Si plou, o fa vent, o fred, o calor, diras 
que son estornells de carabassa; bé és  guarden que no eixiran 
de  
son estornels de carabassa; be es guardan que no eissiran de 
l’arca tro que la coloma sia tornada ab loc (sic) [lo] ram verd en 
lo  
l’arca tro que la colomba sia tornada ab lo ram verd en lo  
bec, e estaran d’estiu en lo celler e d’hivern en la cuina, trufant 
e  
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bec, e estaran d’estiu en lo celier e d’hivern en la cosina, trufant 
e 
dient moltes pegueses e escarns. 
disent moltas peguesas e escarns. 

 
Si van a l’esgleia, escarniran lo prevere si triga molt en dir  
Si van a la gleisa, escarniran lo preveire si triga molt en dire 
la missa, lo sermonador si no els diu lo sermó o preïc en tres  
la messa, lo sermonador si no lor ditz lo sermo o presic en tres 
paraules, e los altres hòmens si no van arreats segons lo temps e  
paraulas, e los autres omes si no van arrezatz segon lo temps e 
les dones honestes si no seran tan orades com ells volrien, 
jutjans  
las donas onestas si no seran tan auradas com els volrian, 
jutjants 
aquelles d’hipocresia. 
aquelas d’ipocresia. 

 
Quan l’ofici divinal se celebra, parlaran de barateries e de  
Quan l’ofici divinal se celebra, parlaran de baratarias e de 
viltats, riuran e no sabran de què, torbaran los circumstants,  
viltats, riran e no sabran de que, torbaran los circumstants,  
gordaran les dones impúdicament, e no exiran de l’esgleia 
mentre  
gardaran las donas impudicament,e no eissiran de la gleisa 
mentre 
elles hi seran. Mas pus que elles ne sien eixides, diràs que són 
elas i seran. Mas pueis que elas ne sian eissidas, diras que son 
excomunicats: no hi romandrien per res, ni hi tornarien tro que  
escomenengatz no i romandrian per res, ne i tornarian tro que 
elles hi són, que han poder de donar-los absolució e 
suspendre’ls  
elas i son, que han poder de donar-lor absolucio e suspendre’ls 
l’entredit. 
l’interdit. 
Quan van per les carreres, se cuiden trencar lo coll, gordant  
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Quan va per las carrieras, se cuidan trencar lo col, gardant 
per les finestres ço que sovent los és impossible aconseguir. 
Puis,  
per las finestras so que sovent lor es impossible aconseguir. 
Pueis 
vanar s’han de moltes dones, que jamai no hauran parlat ab ells  
vanar s’an de moltas donas, que jamai no auran parlat ab els   
ne les coneixeran. E finalment, mentiran sens tota vergonya 
molt  
ne las coneisseran. E finalment, mentiran sens tota vergonha 
molt 
més que no parlaran e jurant, diran ésser en fet coses que null  
mai que no parlaran e jurant, diran esser en fait causas que nul 
temps foren imaginades. 
temps foron imaginadas. 

 
 

   II 
EXTRAIT DE LA VIDA DE SANTA DELFINA 
Recueil d’anciens textes: 1er partié: Bas-latin Provençal, de 
Paul Meyer (Pag. 147) 
 
En aquel temps estava a Marselha .j. metge de gran fama, 
En aquell temps estava a Marsella .j. metge de gran fama,  
lo cal avia nom maestre Arnaut de Vilanova, maestre en  
lo qual havia nom maestre Arnau de Vilanova, maestre en  
medecina. E Alzeas, aviol  de son espos, aordenet que ambedós,  
medecina. E Ausias, avi de son  espós, asordonà que ambdós 
marit e molher, anesso a Marselha per so que’l dig metge vis 
los 
marit e muller, anessen a Marsella per ço que’l dit metge ves 
los  
empediments que ero en lor o en alcun de lor, e de remedi 
empediments que eren en ells o en algun de ells, e de remei  
provesis. La cal cauza auzen la verges Dalphina doptet que per 
proveïs. La qual cosa ausent la verge Dalfina dubtà que per  
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aquesta ocazio lor verginal contenensa vengues en oblit. E com 
aquesta ocasió llur virginal continença vingués en oblit. E com  
sobre aysso se acosselhes am ma dona Garcens, e ma dona  
sobre això se aconsellés amb ma dona Garcens, e ma dona  
Garcens acocelhet lhi que frayre Johan Jolia, cofessor 
d’ambedoas, 
Garcens aconsellà-li que frare Joan Jolià, confessor d’ambdues,  
anes prumier e denuncies en secret a maestre Arnaut  l’estament 
de 
anés primer e denunciés en secret a maestre Arnau l’estament 
de  
lor contenensa, c’adonc no los calia en re doptar. Era lo dich 
frayre 
llur contenensa, c’adonc no los calia en res dubtar. Era lo dit 
frare  
Johan Jolia del covent dels frayres menors d’At, baro de gran 
Joan Jolià del covent  dels frares menors d’At, baró de gran  
sanctetat, ome savi e pervist, e am gran discrecio, temen Dieu 
sanctetat, home savi e pervist, e amb gran discreció. tement 
Deu  
e am gran simplicitat; sobre tot era en la amor de Dieu escalfat, 
e amb gran simplicitat; sobre tot era en la amor de Deu escalfat,  
avent conpassio a las miserias dels affligits, e entre las autras 
havent compassió a les miséries dels afligits, e entre les altres  
vertutz singularment desirava la salut de las armas; e per amor  
virtuts singularment desitjava la salut de les armes; e per amor  
d’aysso tot arden am meravilhos desirie27 si mezeish donava a 
totz, 
d’això tot ardent amb meravellós desirer si meseix donava a 
tots,  
don sas paraulas no sentio mas divinal amor. E per amor  
de qué ses paraules no sentien mas divinal amor. E per amor  
d’aysso totz aquells (sic) que de sa salutar doctrina ero recreatz 
e 

                                                 
27 .- Desirie(r) : desirer. Lo catalàn emplega regularament desig qu’existis tanbén en 
occitàn: desieg. Desirer se troba dins Llibre de Deu de R. Llull. (Nota de L. Alibert) 
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d’això tots aquells que de sa salutar doctrina eren recreats e  
embegutz, sobre totas cauzas s’estudiavo aver caritat, amor e  
embeguts, sobre totes coses s’estudiaven have caritat, amor e  
dileccio a Dieu e ha (sic) lor proheme. En tan gran devocio 
yssament era  
dilecció a Deu e a llur proïsme. En tan gran devoció eixament 
era  
donat al sagrament de l’autar que per gran dossor e spiritual 
sabor 
devot al sagrament de l’altar que per gran dolçor e spiritual 
sabor  
no podia celebrar ces grans lagremas. Lo diable, contrari a tot 
no podia celebrar sens grans llàgremes. Lo diable, contrari a tot  
be, lhi donava motas molestias: car .j. cer, aprop completa, luy  
be, li donava moltes molesties: car .j. vespre, aprés completa, 
ell  
oran en la claustra, lo  pres, e per una auta fenestra lo 
orant en la claustra, lo demoni lo pres, e per una alta fenestra lo  
gitet en .j. solier; mas per la virtut de Dieu gardat e defendut, 
no’lh pauc 
gità en .j. soler; mas per la virtut de Deu guardat e defés no li 
poc  
nozer. Aquest frayre e madona Garcens ero spirituals maestres 
noure. Aquest frare e madona Garcens eren spirituals maestres  
de la virgis Dalphina e de son espos, e cum fosso vengutz a la 
de la verge Dalfina e de son espós, e com fossen vinguts a la  
ciotat de Marselha e’s fosso presentatz al metge, el, assi cum 
per 
ciutat de Marsella e’s fossen presentats al metge, ell, així com 
per  
fraire Johan Jolia era estat informat, los receup benignament e 
lor 
frare Johan Jolià era estat informat, los recebé benignament e’ls  
promes seguretat. E continuamen visitant els per .xv. dias que  
promés seguretat. E continuament visitant ells per .xv. dies que  
esteron aquí, ordenava lor tot dia viandas e de la manieyra de 
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esteren aquí, ordenava los tot dia viandes e de la manera de  
dormir los enterrogava en public, mas a part, amb ambedos o 
amb 
dormir los enterrogava en public, mas a part, amb ambdós o 
amb  
.j. de lor, totz temps parlava de las causas spirituals; e’ls autres 
que 
.j. de ells, tostemps parlava de les coses spirituals; e’ls altres 
que  
ero amb els vengutz se pessavo que tractesso dels secretz 
eren amb ells vinguts se pensaven que tractessen dels secrets  
empedimens; e’l dig metge merevilhan la purtat de lors pessas 
empediments; e’l dit metge meravellant la puretat de llurs 
penses  
e tan gran sanctedat de lor vida, el qu’era devot, fo fach may  
e tant gran sanctedat de llur vida, ell que era devot, fo fet més  
devot. 
devot. 

 
 
Després de les “traduccions” del català a l’occità i viceversa, la idea 

d’una normativa unitària despareixerà fins que la revista Paraula d’Oc la torne 
a proposar. 
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POLÍTICA 
 
 
 
 

LA CONSTRUCCIÓ D’ OCCITANIA, (ELS PAÏSOS D’OC ) I LA SEUA 
RELACIÓ AMB EUROPA I EL MÓN 
En la revista Occitania. 
 

ornem al començ de segle. La voluntat de construir una nació, Occitània, 
és a la base de l’aparició de la revista del mateix nom; i és una voluntat 

catalana la que la impulsa, segons veiem en l’escrit que trobem a la primera 
pàgina de la revista, signat per Prosper Estieu. Aladern és l’intel.lectual 
transmissor de les idees polítiques que Prat de la Riba havia posat en 
funcionament a Barcelona. Transcrivim l’article sencer. 

Occitania, núm. 1, p. 1 
Estieu, Pròsper: 
“Lletres sobre la espelida d’OCCITANIA 
Raissac-subre-Lampy, (Aude), Fransa). lo 14 de Novembre 
1904. 

 
Mon car Aladern, 
Perbosc me manda vòstra letra del 6 d’aiceste mez ont es 
question de fondre Mont-Segur dins una Revista occitana-
catalana qu’auriá per nom OCCITANIA. Som prèst á-n-aquela 
transformacion d’aprèp las condicions estipuladas dins vòstra 
letra e dins la letra que Perbosc vos a mandada subre mas 
endicacions. Adonc, en prencipe, Mont-Segur va devenir 
OCCITANIA. Era, açò, una cauza fatala. I a plus de Pirenèas, 
dempèi que Catalans e Occitans an conciencia de lor Pasad e de 
lor Avenidor. Es pas Lois XIV qu’a fait acò: es lo Verbe d’Oc, 
mai potent que los conquistadors e los politicians..., es l’Ama 
de nòstra Rasa que, asadolhada de mòrt, vòl tornar á la granda 
vida, á la vida obranta e triomfanta! Toloza e Barcelona!... 
vaquí lo clam que va despertar la Patria! Car Aladern! abètz 
compres sò que cal faire. Som am vos de tot còr. Obrèm!” 

T 
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Com diem, en la lletra d’Estièu apareixen clarament diversos conceptes 
polítics: “I a plus de Pirenenèas”, que no significa altra cosa que les fronteres 
polítiques, establides pels Estats espanyol i francés, amb l’aparició del nou 
concepte, Occitània, desapareixen. I a una clara intencionalitat política en el fet. 
La nova construcció serà possible perque catalans i occitans han pres 
consciència de la situació de prostració on perviu la seua llengua i la seua 
cultura i volen eixir d’on es troben. Açò ho aconseguiran mitjançant “lo Verbe 
d’Oc”, la llengua que  és comuna a occitans i catalans, i “l’Ama de la Rasa”, 
l’ànima de la raça occitana que ja ha dit prou a la situació moribunda on es troba 
i “vòl tornar a la granda vida”, i, per això, cal actuar, el mot final és clar: 
“Obrèm!” 

La segona “Lletra sobre la espelida d’Occitania” la signa Joseph Aladern. 
 

Occitania, núm 1, p. 1 i 2 
Aladern, Joseph. Extractes. 
“Barcelona, 1 de janer de 1905. 
Mon car amich Estieu: per fi nostre ideal, festejat de tant de 
temps, esdevé una bella realitat. (...) inspirats per un meteix 
ideal y ab los accents de una meteixa llenga, cantavem junts les 
nostres joyes y les nostres penes; al ensemps fitant l’esguart en 
l’esdevenidor, y a través també d’una nit potser d’altres tants 
segles, hi descubrim aixís meteix la llum esplendorosa de un 
bell dia, en que enrunats los monstruosos y feixuchs edificis 
dels estats actuals, renaixerán los pobles avuy esclavisats, serán 
lliures las colectivitats y’ls homes segons los creá la naturalesa, 
y junts també, abraçats com a germans que som, tornarém a 
rependre l’interromput himne a la llibertat y a l’amor 
universals.(...) que’l cant  desvetllador ressone per les 
montanyes de Catalunya, per les planures de Provença, per los 
jardins valencians, per les riberes mallorquines, per les gaves 
gascones, per les campinyes llenguadocianes... que tots los 
nostres pobles entonen a chor lo cant de l’anyorament del 
passat y l’himne d’esperança en l’avenir, com a pregaria 
sagrada d’una religió d’esclaus que esperan l’hora de la seva 
redempció. (...) 
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La tasca es llarga y convé començarla ab delit: OCCITANIA 
naix a la vida y ses albes planes esperan frisoses resplandir ab 
les idees y’ls sentiments dels bons parayres de totes les terres 
d’Oc.” 

 
“Ideal”, “llibertat i amor universals” són, clarament, conceptes polítics; i, 

“una mateixa llengua”, es referix a la part espiritual que està cridada a construir 
el nou espai: Occitània, les terres d’Oc. 

A la pàgina 4 tornem a trobar un Estièu polític i molt optimista. “Flors 
d’Occitania” són tres sonets. El número I es titula “A l’Occitania”: 

 
O ma cara Patria, à la vida ès tornada 
Del suzari fazent enfins un abenad, 
Reprenes lo tiu reng dins lo Monde estonad: 
Lo lop acarnasit t’abiá mal escanada. 

 
D’un vent de libertat sentises l’alenada; 
reconquistas lo ben qu te fuguèt panad; 
Ton pòple per el sol vòl èstre gobernad: 
Sièis sècles d’opression t’an mal encadenada.. 

 
Oc! tornan clarejar tas vièlhas esplendors! 
Ara, son rezurgida los mascles Trobadors 
Qu’enlaireron ton nom al acrin de la Glòria- 

 
E las autras nacions podran legir deman 
Aicestas letras d’aur subre la tiuna Istòria; 
“Lo siu Liberador es lo Verbe roman”. 

 
Antonin Perbosc parla de la “Pàtria d’Oc” al seu poema “La Crozada”, 

estrofa XII. 
OCCITANIA núm. 1, p. 6 
Perbosc, Antonin 

 
“O leime azir del pople espotit pel menaire 
Del fer agrum de borbs que, del roze al Medoc, 
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Dex ans escuriguet lo cel embelinaire! 
Parage, onor, tornatz! torna clar, o bon aire 
De la Patria d’Oc! 

 
Josep Ros, des del Llemosí, ha contribuït al reviscolament de la nació 

occitana, segons Antonin Perbosc. 
 

OCCITANIA, núm. 4, p. 2 
Perbosc, Antonin 
 “lo rais de l’estela que s’es levada al cel lemozin an 
l’esclardor primalbenca de l’estela patriala. Per parlar sens 
metafora, Jozep Ros es lo primairenc obrier que, tornant à las 
sorgas blozas de nostras tradicions, a obrat al reviscolament 
nacional en adoptant, en retrobant, per dela los parlars popularis 
abastardits e francimandejats, la lenga nacionala.”  

 
OCCITANIA, Núm.5, pp. 4 i 5 
Curet, Francesc 

Hi ha un article de Francesch Curet (Catalunya)  “La nostra creuada”, del 
qual extraiem:  

Pàg. 4 “Los Pireneus son nostra Patria! Lo Mar llatí banya sos 
peus. Una meteixa llengua sagella nostra raça, y llarchs sigles 
d’historia uneixen sos pobles. Si la malastruga o l’adveniment 
d’ideals que venceren als nostres, afluixaren aquestos llaços y 
enfebliren l’ayre de familia; avuy, que’ns sentim forts, que’ns 
sentim bons, que creyém que la nostra veritat qu’hem de dir al 
mon es la que s’imposará, trenquém lligams, aterrèm 
artificioses fronteres” (...) 
Pàg. 5 “Los Pireneus no ho han estat may un obstacle pera que 
la raça d’Oc siga una meteixa: son los grans cims simbol de 
nostres ideals. (...) Y la llengua, que va netejantse de totes 
impureses que la desfiguran y enlletgeixen, vé a donar rahó de 
vida després de cinc segles. Es que la raça no es morta.” 

L’article acaba: 
Pàg. 5 “Fills d’Oc, germans! Alcèm els auriflames, simbol de 
nostre ideal; amunt la raça! Que sonin els clarins ab tochs de 
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festa; l’aubada de la terra d’Oc s’apropa.Saludem la resurrecció 
de la raça!” 

 
OCCITANIA, Núm 5, p. 12 
Llorente, Teodor 

 
A la pàgina 12 trobem un poema de l’il.lustre occità en Teodor Llorente 

(Valéncia) titulat “Salutació. Als poetes de Catalunya, Mallorca y Provensa” del 
qual remarquem les idees següents. Mentre acabem de vore a la pàgina 4 que 
per a Curet, un català, la pàtria són els Pirineus, la pàtria de Llorente és 
Valéncia, segons els versos 66-71. La raça sí que té, en canvi, la mateixa 
extensió per als dos “rassa llemosina” per a Llorente, “raça d’oc” per a Curet.  

“Aixís digué ma Patria y ab la millor volensa 
venguts son de Mallorques, Catalunya y Provensa, 
responent generosos á son apel  joyós; 
y ella tem y batega, com la novella esposa 
quant, sens vel, en sa cambra de sa beltat ductosa, 
se veu davant l’espós.” 

 
I, és la pàtria del poeta  que acull a tots els germans de la “llemosina 

rassa” (vers  núm. 18: Oh! llemosina rassa reyal, salut!), segons veiem ja al 
començament, versos 1-6:  

“Fills de la noble terra que may del cor s’allunya! 
¿Trovadors de Mallorca! ¿Cantors de Catalunya! 
Felibres de Provensa! Companys, amichs, germans! 
Valencia á vostre encontre tota joyosa avansa, 
en lo front la vergonya, y en los ulls la esperansa, 
y lo cor en les mans.” 

 
Cal remarcar  que aquells felibres de Provença no són només provençals 

estrictes.El concepte és més ample, en incloure-hi   ciutats com Nimes i Beziers, 
segons veiem als versos 21-26. 

“Y en aquelles contrades hon á la gaya ciencia 
dictaren lleys los llabis sonrisents de Clemencia, 
alegres responien als cants dels trovadors, 
Avinyó la papesa y Nimes la romana, 
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y Marsella, la grega, y Beziers, que romana 
mullada encara en plors.” 
 

En Teodor Llorente té una clara consciència històrica global. Els darrers 
versos fan referència al fet històric en el qual,  el 22 de juliol de 1209, Beziers 
va ser massacrada i incendiada per les forces catòliques en la croada contra els 
càtars. I quan el duc de Nevers va preguntar al llegat personal del Papa: 
“Senyor, com distingirem els catàlics dels heretges?”, el director espiritual de la 
croada va respondre amb aquelles esgarrifadores paraules: “Cremeu-los tots, 
que el Senyor ja sabrà triar els seus”. I Beziers, com recorda Llorente,  està  
“mullada encara en plors” a causa d’aquell fet execrable. 

 
 

VALENCIANS QUE REIVINDIQUEN  LA NACIÓ OCCITANA, O  PAÏSOS 
D’OC:  ADOLF  PIZCUETA I JOAQUIM REIG. 

 
OC núm. 10-11, gener-abril 1933. 
P. 102: 
En Pizcueta, de Valéncia, afortís que los Valencians se 
sentisson, eles tanbén, dins l’unitat occitana e que son venguts 
per commemorar lor pròpria Renaissença. La lenga es ço que 
liga nostres pobles dins una sola nación. Valéncia podiá pas 
èsser absenta d’un acte de tant d’importància. 
P. 107: 
“J. Reig, conselher municipal de Valéncia, beguet a las 
relacions entre Catalonha e Valéncia e a la federación de tots 
los païses occitans. Parlet tanbén al nom de Malhorca e son 
discors foguet interromput per las ovacions.” 
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POLÍTICA EN TAULA DE LLETRES VALENCIANES 
 

MISTRAL 
Carles Salvador 
Taula de Lletres Valencianes  núm. 31, abril, 1930 .  

 
Enganxada a la paret i davant la taula d’estudi tenim, des de fa 
unes mesades una carte postale  que rebé el malaguanyat poeta 
benassalenc Garcia i Girona, Rector aleshores del Seminari de 
Saragossa, dirigida per Frederic Mistral des de Maiano, 
Provença, i datada en 15 de juny de 1909. Tenim el goig de 
posseir un autògraf mistralenc. La tarja és un retrat del poeta de 
Mireio  el centenari del qual celebrem. Cabell estirat endarrera, 
ulls vius i clavats, front ample i seré, bigot espés damunt les 
flames invertides de la barbeta. Alt el mentó  escruta el camp o 
desafia. Té el bell, varonívol posat del romanticisme d’estampa. 
Al fons, un paisatge provençal. 
 Mistral -8 de setembre de 1830, 25 de març de 1914- té 
una vida ben fecunda i mai s’estava de relacionar se amb els 
escriptors. La correspondència mantinguda amb Teodor 
Llorente és una bona prova. Hom diu si Mistral escribia (sic) 
unes 20 mil correspondències anuals. De cóm els amics i 
admiradors de tot el món ploraven la seua mort és de bon 
recordar. Fa no més uns anys... 
 Els escriptors joves potser vivim una mica a espatlles de 
la poesia de Mireio, Calendau  i Nerto. No deuríem, no obstant 
les profundes divergències que estéticament ens separen. Pero 
malgrat aquesta veritat hi ha (sic) una altra, interessant, que per 
ésser de major valor, prou major que la poética, els joves d’ara 
hauríem d’anar a buscar en la fresquíssima deu mistraliana: la 
seua ideologia. Car Mistral encarna l’idea d’un futur Imperi del 
Sol,  d’un Mitjorn, d’uns federats Països d’Oc:  Auvèrnia, 
Gasconya, Llenguadoc, Llemosí, Provença, Catalunya amb 
Valéncia i les Mallorques. I aquesta Idea, per bé que no deixa 
d’ésser una quimera encara al costat d’una altra utopia com és 
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l’idea llatina, té probabilitats d’haure unes Estatuts acostats a 
una possibilitat més justa que l’actual realitat.  
  No és menester capbussar massa l’obra total 
mistraliana per a convencer-se de que Mistral tot fent poesia -la 
sentí fins el moll dels ossos- el que l’interessava era fer pàtria 
prou abans que fer literatura. Si la intuïció de l’home hagués 
trobat l´ànima visible i tangible de la raça en la plàstica, fora un 
escultor. Com aqueixa ànima radica en el verb, per imperatiu de 
l’etnos Mistral havia d’esdevindre escriptor. Redactor de la 
Nova Llei que els felibres devien difondre escrigué el 
Diccionari, tasca de vint anys. Ell sent les veus de la terra, 
adora la Pàtria i per fer-la sentir escriu Mireio  que és el cant a 
la natura, la descripció dels costums i dels personatges 
untanyencs de la Provença; i escriu Calendau  que és la vida 
marinera i l’esperit religiós i el sentit social i bèl.lic de sa terra; 
i escriu Nerto  que és la veu de la tradició i de la llegenda, el 
folklore, en suma. Tetràedre massís d’amor a la Pàtria... 
 Hem capit, doncs, la matriu del mistralisme. Capiu-lo, 
amics, en prendre un texte occità amb ortografia unificada; 
trobareu com, nosaltres valencians, entenem sense gaires 
glossaris un poeta tolosà. I és açò el que volem fer veure en el 
centenari de Mistral, ço que pot proporcionar, primer, una 
corrent de simpatia entre nosaltres i els intel.lectuals occitans i 
occitanistes i una coneixença després, una relació anímica  
prometedora d’una posterior abraçada ferma i germana. Si 
aquest centenari no s’ha de celebrar a càrrega de tópics i ha de 
tindre una emoció ben sincera ¿cóm s’atrevirà ningú a recordar 
el nom venerable de l’autor de la Copa Santa  si traeïx (sic) tot 
l’esperit, tota l’Idea, tota l’amor i l’estret abraç que fon posat en 
aquesta poesia vessanta de sentit ètnic? 
 El felibrisme era, en Mistral, alguna cosa més que una 
poètica batalla de mots perfumats. Si ha estat la França 
l’encarregada de desvirtuar l’obra dels felibres tot honorant el 
cap de brot, hem de ser  nosaltres, occitanistes, els que copsem 
la trascendència pairal del mistralisme. Som nosaltres, els amics 
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dels Païssos (sic) d’oc els obligats a fer que el centenari no siga 
una fira d’adjectius que sequen la mèdul.la de l’Idea. 
 Podrà ser-nos indiferent -en justícia no ho és- l’estètica 
del Mistral artista. Pero ens interessa l’ètica de l’home patriota. 
Podrem ésser lluny de la seua estrofa original  -en veritat és 
l’època qui ens allunya- a contra cos, si us plau. Pero la 
comprensió de la flama terral ens uneix. I si el somni mistralià 
era la fusió espiritual de la raça llatina costerera de la 
Mediterrània per fer el gran fogar de l’amor, de la cultura, de la 
fraternitat literària, nosaltres volem recollir la bella quimera de 
l’Imperi del felibrige, volem pastar-la amb el verb camí de 
l’Occitània i prrendre-la en sagrada comunió d’ideals. Som 
encara, nosaltres, catalans de Valéncia, uns arborats felibres -la 
paraula ens és cara- uns doctors de la nova llei, la llei de 
l’idioma que viu als llavis de la gent, que viu a les planes dels 
llibres antics i moderns. 
 En l’any del centenari de la naixença de Mistral no 
podem oblidar aquells poetes Josep Roumanille i Anselm 
Mathieu que, amb el jove poeta com a Mestre, traçaren els 
plans i portaren a terme l’institució del Felibrige. Feien 
literatura en llengua de la terre i feien disgregació centralista. 
Per açò aquella puríssima veu de dos tons havia d’oir-se i 
comprendre’s a Catalunya que aleshores ja tenia l’Oda a la 

Pàtria  d’Aribau i més tart havia de resonar a Valéncia on 
Llorente presentaria el testimoni germà de La Barraca.  
 I ara, caríssims poetes valencians, fem vots per a que en 
aquest any 1930 l’Idea occitanista que Mistral va sembrar tinga 
una rebrotada a Valéncia, inici d’una bona florida 
esperançadora.”  
 Heus ací el meu poema en l’hora del centenari: 
Mistral. Mestral. Vent. 
Impetuosa ventada  
gràvida de vida nova. 
Mistral. Mestral. Mestratge. 
Ensenyament de pàtries amors 
Hurra! 
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En Carles Salvador, papers de premsa de Vicent Simbor trobem: 
 “Frederic Mistral, l’autor de Mireia, en llengua 
provençal dins terres franceses i guanyador del premi Nobel de 
literatura té un nebot Frederic Mistral de nom, que ha escrit una 
carta plena d’ideal polític contrari a l’unitarisme de l’Estat 
francés. 
 És interessant  remarcar la publicació de tal escrit 
perqué veja l’Espanya que tant ha copiat  de França, com les 
idees nacionalistes d’ací són també idees franceses de 
descentralització, d’autonomia i de nacionalisme. I no solament 
de la Provença, sinó del Rosselló i de la Bretanya. 
 Perqué cal dir que després del felibrige provençal 
seguixen els polítics provençalistes; com a Valéncia que 
després dels poetes dels Jocs Florals han vingut els polítics 
valencianistes. 
 A França com a Espanya el regionalisme i el 
nacionalisme tenen ja unes bases i uns defensors inestroncables. 
 I és que la conservació d’una llengua és la conservació 
de l’ànima d’un poble.” 

  SALVADOR, C. en SIMBOR, V. (2000:68) 
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L’OCCITANISME EN DIVERSOS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
VALENCIANS 

 
 
 
 

 més deTaula de Lletres Valencianes els anys 30, hi hagué diversos 
mitjans de comunicació valencians impregnats d’occitanisme. En portem 

ací una mostra. 
 
 

VALENCIA NOVA. (1906) 
 
Valencia Nova, associació cultural nacionalista i superadora de les 

concepcions estètiques i culturals de “Lo Rat Penat” va nàixer dins l’ambient 
panoccitanista que marcà el començ de segle. En una nota d’adhesió al Primer 
Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 20 d’octubre de 1906,  diuen al 
seu butlletí núm. 12: 

“Entusiastes admiradors de l’hermosa llengua d’Oc, una de 
cuals branques, la valenciana, parlém nosatros, veém ab 
moltíssima satisfacció la tasca  qu’es proposa realiçar lo 
Congrés de la llengua catalana que va á celebrar-se. Carim de 
títols per a presentar-mos entre els hòmens il.lustres qu’á 
rompre una llança en pro de l’hasta huy menyspreada llengua 
vindran a Barcelona, empero no ha de ser això obstacle que nos 
fasa retraure, perqu’enteném que tots estém obligats, per 
modestes que siguen nostres forses, á contribuir ab lo que 
pugam al gloriós ressorgiment de la cultíssima, dolça y rica 
parla de nostres reys” En RECIO, C. (1999: 228. Vol. I) 

 
Com podem comprovar, diverses branques, modalitats o llengües 

conformen la llengua d’Oc, mare o diasistema que les conté. 
Al núm. 16 Rossend Gumiel publica l’article “Pel nostre idioma” en el 

qual recomana escriure en valencià quan s’adrece la correspondència a: 

A 
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“Valentínia, Catalunya, El Rosselló, les Illes Balears i a les 
demés terres ahon s’hi parlen les llengües filles del 
Llenguadocià”.  Ibid. (229) 

 
 

LAS PROVINCIAS I ALMANAQUE DE LAS PROVINCIAS . (1930) 
 
Taula de Lletres Valencianes  no estava sola en el Centenari de Mistral. 

Teodor Llorente Falcó, seguint la tradició occitanista de son pare, recolza els 
actes des de Las Provincias  i entre gener i juliol de 1930 hi apareixen diverses 
notícies sobre l’esdeveniment o de temes occitans, moltes voltes en primera 
plana del diari.28  

L’Homenatge sembla que va començar per una iniciativa del comte de 
Trigona. “El excelentísimo señor conde de Trigona envió el dia 12 del actual la 
siguiente carta al presidente de ‘Lo Rat Penat’”: Las Provincias  (19-01-30) Els 
motius que al.lega el comte pels quals Valéncia s’ha d’unir als actes del 
Centenari són: Per l’amor a la regió, per la seua personalitat genuïna, per la 
literatura renaixent en la qual ha influït Mistral, per la germanor i pel prestigi 
propi.  

Lo Rat Penat acceptà la idea i es va constituir en motor dels actes del 
Centenari. Tenim, doncs, un diari seguint en primera plana els esdeveniments i 
la societat cultural més representativa del moment duent la iniciativa avant.  El 
director, Llorente Falcó va participar activament en els actes. Es interessant 
observar la visió de la Renaixença que hi exposa. A lo Rat Penat, i amb totes les 
autoritats valencianes davant, Llorente explica conceptes interessants, alguns 
dels quals destaquem. 

Els Jocs Florals organitzats a Valéncia el 1858 són l’inici de la 
Renaixença perqué és la primera volta que es premien poemes en valencià.  

Els Jocs Florals de Barcelona de 1858 són importants perqué és la 
primera volta que s’abracen els poetes catalans i els provençals, després del 
poema de Mistral “Als trovaires catalans” que va ser el crit de confraternitat 
dels poetes dels dos costats dels Pirineus. 

                                                 
28 .- Diumenge 19-01, pàg. 1; dissabte 25-01, pàg.5; diumenge 2-03, pàg. 11; 21-03, 
pàg. 5; 26-03, pàg. 1; 28-03, pàg. 1; 2-04, pàg. 5; 3-04; pàg. 4; 10-04, pàg 3; 12-04, 
pàgs. 3 i 8; 30-04, pàg. 3; 6-05, pàg. pàg. 11; 16-05, pàg. 1; 8-06, pàg. 10; 20-06, pàg. 3; 
29-06, pàgs. 1 i 3; 1-07, pàg. 1; 2-07, pàg. 1; 3-07, pàg. 1; 4-07, pàg. 1; i 13-07 pàg. 11. 
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A remarcar, doncs, que els poetes valencians i els catalans  els trobem 
junts, i això no comporta cap problema, mentre es presenta el tema dins del 
conjunt cultural on florí la civilització trobadoresca comuna a tots. I això es 
produïx davant d’ un auditori on hi ha els màxims representants de l’autoritat 
valenciana.  

 
 

ACCIÓ VALENCIANA (1930) 
 
En el número 1 de la revista Acció Valenciana, boletí quinzenal. Orgue 

d’Acció Cultural Valenciana, Valencia, 15 d’abril 1930, trobem un editorial a la 
primera pàgina del qual extractem: 

“Volem per últim dir dues paraules sobre la nostra posició 
envers els nuclis que en altres terres treballen en un sentit 
semblant al nostre. Dins del Regne ens sentim germans per 
igual, de tots els valencians, i a tots els recons de la nostra tèrra 
dirigirem la nostra atenció, per igual 
A fora, hem de fer constar l’unitat de llengua i esperit amb 
Mallorca, Catalunya i el Rosselló. Som cinc milions d’ànimes 
les que parlem una mateixa llengua i perço defensarem sempre 
la necessitat d’arribar a un acord per a la unificació de les 
nostres diferències ortogràfiques, si be defensarem amb major 
energia si cal, el nostre dret a emplear les nostres particularitats 
lingüístiques. 
Tampoc oblidem que a l’Estat de França, a l’Occitania hi han 
once milions que parlen la llengua d’oc tan similar a la nostra i 
per lo mateix també cap enllà anirà la nostra atenció i la nostra 
estima. 
(...) 
L’historia ens ha separat políticament i aixís haurà d’ésser 
sempre, mes pel damunt de les fronteres l’unitat de raça i de 
llengua ens ha de mantindre ben units. El nostre Jaume I, nat a 
Montpeller, en les tèrres d’Oc, i comte de Barcelona, ens va 
incorporar a nosaltres i a les belles illes baleàriques a un mon 
meravetllós, l’hereu directe de la mes pura llatinitat. La nissaga 
de l’esperit uneix avui setze milions d’homes al Migdia de 
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França i al Llevant de la Península. Sapiam nosaltres situar-nos 
dins del deure que el present ressorgir històric ens demana”. 

 
En el núm. 2, p. 2, maig 1930, Carles Salvador publica l’ article “En el 

centenari de Mistral”. 
En el núm. 8.p.4, un article sense firma, diu que  

“En aquest dies, tots hem oït les paraules cordials dels 
valencians del Migdia. Vejau ara com a Mallorca i a Occitania 
parlen un mateix llenguatge d’amor”. 

 
L’article acaba amb cinc cites d’autors occitans: Alibert, Pèire Azema, 

Ismael Girard i Antonin Perbosc que parlen  de la unitat global.  Una d’Alibert 
diu:  

<<Nei, pensi, cap de nosautres pot pas demorar indiferent 
davant lo problema des resserrament de nostras relacions per tal 
de donar una cultura comuna als 15 milions d’occitans dels dos 
penjals del Pireneu>>. 

 
 

EL CAMÍ (1932-1934) 
 
El Camí va ser fundat i dirigit per Joaquim Reig i Rodríguez, autor també 

del llibre Concepte doctrinal del valencianisme (1932), advocat, polític i 
empresari. Fou col.laborador d’Ignasi Villalonga, regidor de l’Ajuntament de 
Valéncia (1931-33) i diputat a les corts (1933-36) amb els vots de Catalunya, 
presentat per la Lliga Catalana, fet que ha de tindre’s en compte a l’hora 
d’analitzar la història, no només política, sinó literària i lingüística també, dels 
valencians.  

En El Camí, es veu una pujada de l’anticatalanisme que ja es percep en 
anys anteriors. Queda pendent d’estudiar quina influència va tindre el fet que 
Reig es presentara per la Lliga en l’augment de l’anticatalanisme a Valéncia. La 
cosa que sí veiem clara és el començ de la Batalla de Valéncia en el setmanari 
occitanista. I això és el que més ens interessa: Els inicis del Conflicte Lingüístic 
Valencià. 

Els autors de Taula de les Lletres Valencianes i els de El Camí són, 
pràcticament, els mateixos. Ací s’afegirà Sanchis Guarner i alguns noms més.  
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L’occitanisme que ja estava present en les pàgines de Taula ací el tornem a 
trobar, ara amb el suport clar del seu director. 

 
Any 1932. 
El número 1 va eixir a Valéncia el 5 de març de 1932. Entre les diferents 

informacions que es  publiquen amb relació a Occitània ressenyem les següents. 
Al núm. 5, p. 3 “El museu arlaten” reportatge d’Almela i Vives que fa un 

llarg recorregut a l’obra de Mistral en la Camarga. 
Aquells autors es trobaren entre tres eixos, funcionaven encreuellats entre 

tres variables culturals: el valencianisme, el catalanisme i l’occitanisme. 
Conforme anirà pujant el catalanisme, baixarà l’occitanisme, pero el 
valencianisme és el centre de la seua actuació. En política, probablement guiats 
per Catalunya, demanaven un “Estat Valencià”, segons veiem en una foto de la 
“Celebració del 9 d’Octubre”, al núm. 33, p. 1. A remarcar que la Gran 
Occitània no era un obstacle per a la demanda. 

 
Al número 35, p. 3, Manuel Sanchis Guarner fa un comentari sobre el 

llibre Mistral i Llorente i una entrevista a Llorente i Falcó, T., (1932) l’impulsor 
de l’edició. El títol és “Un nou llibre de l’Estel”. 

La major part dels principals  autors de la generació de 1930 es 
manifestaven a favor de l’occitanisme. El jove Sanchis Guarner no s’implica en 
allò que diu, parla en tercera persona pero, lloa Mistral de la manera següent: 

“Frederic Mistral ocupa el cim del caire literari del moviment 
nacionalista del segle XIX. Fou un escriptor prodigiós, el millor 
de la seua època en son gènere, que mereixqué de Víctor Hugo 
la gloriosa denominació de l’Homer provençal. Fou l’ànima de 
la renaixença literària provençal i sa immensa força creadora 
s’expandí potent per les terres germanes, cantà la raça llatina i 
propugnà l’imperi del sol, del que els Pirineus serien l’espina 
dorsal, com somniava Maragall. Creà el felibritge, pel que 
hòmens de ciència i sentiments assoliren per a la llengua, “filla 
primogènita de l’antigor llatina” un amor del públic i un conreu 
pels savis sorprenedors. Es podrà hui criticar les cigales  i els 
Jocs Florals, pero és innegable la seua eficàcia en el temps, i 
podrem comprovar-la si ens posem en perspectiva.” 
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Allí quedà dit. 
Sanchis en sabia més de Mistral, probablement, que se’n sap actualment. 

La figura del premi Nobel s’ha desdibuixat. Ho corrobora un treball molt ben 
documentat de Cristòfor Martí i Adell en què s’expressa així:  

“Cal dir que les obres de Mistral i el Felibritge abunden avui a 
França i que certes opinions, manifestades una mica 
lleugerament ací a Valéncia, no semblen massa conformes amb 
la realitat.” C. MARTÍ ADELL (1990:199) 
 

Al número 38, p. 3 es troba un comentari sobre el “Concepte doctrinal del 
valencianisme” de Joaquim Reig, que signa P.C., diu: 

“En este follet s’estúdia també la posició del valencianisme 
respecte als atres moviments semblants en llengua d’Oc. Lo 
més còmode hauria estat segurament el.ludir(sic)  un punt tan 
delicat. L’autor, no obstant, ha preferit tractar-lo i dir la seua 
opinió. El criteri de solidaritat espiritual i molt amb Catalunya, 
Mallorca i les atres terres de llengua d’Oc29 i l’aspiració iberista 
sense minva, de la nostra personalitat i de la nostra 
independència, siga la que es vullga, la posició de cadascú, no 
pot negar-se en una afirmació d’aïllament contradita, no sols 
per la història, sinó per vincles que no poden desconéixer-se.” 
P.C. 

 
Al núm. 41, p. 3 torna a aparéixer una ressenya sobre el llibre Mistral i 

Llorente que signa P.C. 
 
Any 1933. 
Al núm. 44, p. 1 apareix un article sense firma, -del periódic, per tant- 

lamentant la mort de Monsenyor Carselade du Pont, bisbe de Perpinyà. 
“La veu tot patriotisme que sentia les nostres mateixes 
inquietuts per l’Occitània boirosa, s’ha extingit per a sempre.” 
 

S’evidencia, una volta més, que les inquietuds de Joaquim Reig eren 
occitanistes. 

                                                 
29 .- L’autor considera “terres de llengua d’Oc” tot el conjunt. La idea s’expressa ben 
clarament. 
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Al núm. 62, p. 3 trobem: 
“Oc” 
“La revista Oc, que ha représ la seua publicació amb caràcter 
bimensual30 està destinada a reflectir en tots els seus matiços el 
moviment occità...” El Camí ha acceptat gustosament l’encàrrec 
d’organisar una col.laboració valenciana regular...” 
Tant per a qualsevol col.laboració quant per a subscriure’s cal 
adreçar-se al senyor Josep Carbonell, Via Layetana, 30, 
Barcelona.” 
 

Queda així més clar que qui espentava a la col.laboració occitanista era, 
com no podia ser d’altra manera, Carbonell. 

 
 

LA REPÚBLICA DE LES LLETRES, (1934-1936) I PROA. 
 
Miquel Duran va tindre diverses iniciatives en el camp periodístic. El 

1906, dirigix el Butlletí de la societat Valencia Nova, de la qual era el president. 
Més tard dirigirà Lo Crit de la Pàtria i Renaiximent; el 1913, Valéncia nova el 
1913-14, Valéncia , el 1915-23 Pàtria Nova. El 1910 viatge per Catalunya i 
entra en contacte amb amics de Sabadell on va dirigir durant sis anys el Diari de 

Sabadell. De 1920-21 dirigí La Publicidad. 
El 1933 retorna a Valéncia i dirigix La República de les Lletres.    
Els escriptors de Taula  estaven davall la influència que els arribava de la 

revista que dirigia a Sitges Josep Carbonell L’Amic de les Arts  que rebien 
habitualment i que també duem al present treball perqué va influenciar Taula en 
diversos aspectes. Pero, primer, anirem a la que va ser l’última revista 
valencianista d’abans de la guerra civil espanyola: La República de les Lletres , 
Quaderns de literatura, art i política,  per una banda pel fet esmentat de ser 
l’última, i per l’altre, perqué la major part dels intel.lectuals que hi 
col.laboraven eren els mateixos de Taula : Carles Salvador, Adolf Pizcueta, 
Francesc Almela i Vives, Nicolau Primitiu, etc. 

 La República de les Lletres  encara guardarà la ideologia occitanista 
pero en un grau molt menor que la seua antecessora. En canvi, hi trobarem 

                                                 
30 .- Es referix a l’etapa dirigida per Loïs Alibert. 
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postures catalanistes molt més radicals, no de bades el seu director era Miquel 
Duran. Un exemple, l’article que signa Salvador Donderis i Tatay al número 1, 
pàgina 9 i segs. titulat “El ritme històric de Catalunya, Valències d’humanitat” 
on trobem els conceptes de ‘Migdia’, no sabem si a imitació del 
despersonalitzador‘Midi’ francés, i el de ‘Sud-Catalunya’ aplicats a Valéncia i 
el seu país.  

 “Sud-Catalunya apareix en la història nacional dins de 
la unitat de la etnos ibèrica , formant dues grans regions: 
Constestània i Edetània. La primera ocupa el teritori (sic) 
limitat al nord pel Xúquer, al sud pel Segura, a ponent per la 
serra de la Bastida i a l’est per la mar Mediterrània.” 

I a la pàgina 11:  
 “Des de que fou restaurada la nostra llibertat, tota la 
política nacional i internacional de Sud-Catalunya o Regne de 
Valéncia”. 
 

A la pàgina 15, el nom de Valéncia queda multiplicat (o diluït) de la 
manera següent: 

 “Elx, Dénia, Sagunt, Valéncia, Xàtiva i totes les demés 
Valències de Sud-Catalunya, que per llurs aptituds de perfecció 
eren valències d’humanitat”.  
 

Donderis confon els períodes literaris i a l’època trobadoresca li diu 
“període clàssic de la literatura catalana”, i, en compte de situar els trobadors, 
posa els clàssics valencians. Pàgina 13: 

 “el període clàssic de la literatura catalana comprén els 
segles XII i XIII, coincidint amb el major esplendor de la 
política nacional. Els March, Martorell, Muntaner, Roig, 
Corella, Jordi de Sant Jordi, Eximeniç Ferrer, etc. fan de Sud-
Catalunya un gran centre de cultura mediterrània.”  
 

Pero, al costat d’aquell catalanisme radical trobem també, al número 5 
pàgina 7, l’article “Lluís Vives i la ciència catalana” on el català Francesc 
Pujols diu:  

 “el tríptic de la nostra no menys estimada civilització 
occitànica, que té per tres ventalles Provença, Catalunya i 
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Valéncia, va començar a Provença amb els trobadors creadors 
de la cançó d’amor i de l’ús de la llengua del poble, contra al 
llatí oficial.” (...) Ausiàs March, el poeta nacional de la nostra 
Occitània, el Dant i el Petrarca, tot d’una peça, de les nostres 
terres de parla llemosina”. (...) Entre els hiparxiològics, doncs, 
continuadors de l’obra de Llull no cal dir que hi entra de ple el 
geni de Lluís Vives que els occitans hem de considerar tan 
nostre com Ramon Llull, perque tot el que és de les nostres 
terres és de tots.”  

Ja ho havia dit en Nicolau Primitiu, i és de sentit comú: “el perill real i no 
aparent no és a Catalunya ni als seus catalanistes” el perill es troba en els 
pancatalanistes de dins de casa. Com acabem de vore, demostra molt més  de 
sentit comú el català Francesc Pujols que els que volien imposar les seues idees 
redemptores. 

 
 

PROA 
 
La ideologia occitanista és ben present. Així mateix, la trobem al número 

4, pàgines 25 i següentss, les quals donen notícia de la creació de Proa, consell 
de cultura i relacions valencianes, formació impulsada per Gaietà Huguet. El 
consell tenia la formació següent: President, Nicolau Primitiu Gómez Serrano; 
Secretari general, Adolf Pizcueta Alfonso; Gerent, Enric Navarro Borràs; 
Depositari, Francesc Soto Mas; Vocals, Joaquim Reig Rodríguez, Miquel Duran 
de Valéncia, Angelí Castañer, Pasqual Asins Lera, Carles Salvador, Emili 
Gómez Nadal i Maximilià Thous Llorens. 

El personatges, són, en bona part,  els mateixos de Taula,  i entre els 
propòsits que tenen, pàgina 28: “Relacions amb Catalunya, Mallorca, Terres 
d’Oc i pobles peninsulars”. És necessari crear un intercanvi constant entre 
Catalunya, Mallorca i País Valencià primer, i amb la resta dels pobles de la 
nostra comunitat cultural o estatal després.” 

Les Terres d’Oc són considerades de la comunitat cultural pròpia.  
La República de les Lletres  es va publicar entre 1934 i 1936. Podem dir, 

doncs, que la ideologia occitanista dels intel.lectuals valencians arribà fins  la 
guerra civil espanyola.  
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El 1984, l’Ajuntament de Valencia va fer una reedició de La República 

de les Lletres amb un pròleg a cura de Lluís Guarner, un personatge que trobem 
col.laborant, discretament, també en Taula el qual  va manejar una àmplia 
bibliografia sobre Mistral del qual va fer la versió valenciana de Les Illes d’Or. 
GUARNER, L. (1931). 
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ELS INICIS DE LA BATALLA DE VALÉNCIA. 
 
 
 
 

ornem uns anys arrere. anem de nou al començ del segle XX. 
El pancatalanisme és una versió light del panoccitanisme. Prat de la Riba, 

Joseph Aladern, Milà i Fontanals, Joan Maragall i tants altres, somniaven una 
gran nació de Llemotges a Alacant on la llengua d’Oc, o llengua dels trobadors, 
era el nucli espiritual d’unió. Amb tal finalitat es varen crear la revista 
Occitania, i, més tard, el projecte de Josep Carbonell. Si bé es cert que, entre els 
catalans, i des del primer moment comprovem que no queda clar si llengua d’Oc 
i llengua catalana és la mateixa cosa o si llengua catalana és un apèndix de 
llengua d’Oc. Pero, la cosa que sí queda clara és que el catalanisme vol surar 
sobre el projecte, liderar-lo, i era més difícil fer-ho si el nom era l’històric i 
unitari.  

 
 

CATALANISME: DURAN I TORTAJADA, EDUARD MARTÍNEZ 
FERRANDO 

 
El primer pancatalanista valencià es pot considerar que és Miquel Duran 

de Valéncia (M. Duran i Tortajada), el qual és fill de la doctrina de Prat de la 
Riba. I, per construir una imatge, diríem que interpretada al 100% culturalment i 
al 50% políticament. Culturalment, Miquel Duran es troba immers en la, llavors 
imperant, cultura global  de Països d’Oc. Al pòrtic de la seua obra Himnes i 
poemes es troba l’”Himne” per excel.lència de la germanor amb els poetes 
provençals La Copa Santa de Frederic Mistral. Duran és un poeta unitari que 
reprén el poema “Els focs d’aquest Sant Joan” de Maragall, el seu “mestre 
predilecte”, segons diu Carme Grerori (1990:20). Pero, com passa en tots els 
llibres de la Biblioteca d’Autors Valencians, l’occitanisme no existix; i, si hi ha 
declaracions d’occitanisme no es tenen en compte. Carme Gregori fa referència 
als focs i a Maragall sense donar més explicacions, cosa a la qual no es troba 
obligada, pero, potser la figura de Miquel Duran no s’entén si no podem 
comprendre el context. Vegem-lo. 

T 
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“Els focs” és un poema en el qual l’occitanista Joan Maragall convertix 
els focs de la nit de sant Joan en el símbol de la unió de tots els Pobles d’Oc. En 
acabar-se el projecte occitanista, el mateix símbol –els focs de sant Joan-  és 
agafat pel catalanisme per vivificar l’esperit catalanista només. Una volta més, 
trobem una versió light d’un símbol anterior.  

Miquel Duran i Manuel d’Espinosa varen enviar un telegrama a 
l’”Assemblea Catalana” (1908) en el qual es declaren “valencianistes 
catalanisants”, terme que va fer que Rosend Gumiel es rebelara. A Terra 

Valenciana, del 4 de juliol de  1908, explica les diferències entre “catalanisat” i 
“catalanisant” i manifesta el seu rebuig més absolut per aquells que així es 
manifesten.  

Miquel Duran apareix com el primer  pancatalanista; i Gumiel pren el 
paper del primer defensor del valencianisme;  o, dit d’una altra forma, el primer 
a reaccionar contra l’hegemonia catalana sobre Valéncia. 

El segon element del pancatalanisme valencià és Eduard Martínez 
Ferrando, que, com Miquel Duran, ha passat molts anys a Barcelona i en 
contacte amb ambients catalanistes. El 1908 publica un fullet titulat 
“Solidaridad i regionalismo” inspirat també en les idees de Prat de la Riba (part 
catalanista). El pancatalanisme de Miquel Duran serà contestat per Josep Maria 
Bayarri. 

Cal aclarir, no obstant, que de 1908 a 1933 hi ha vint-i-cinc anys. I, 
probablement, la ideologia de Duran va evolucionar. L’occitanista i 
“catalanisant” defén la Nació Valenciana des de les pàgines de El Pueblo , 1 de 
setembre 1933, p. 1. En l’article “El derecho a la vida de las pequeñas 
nacionalidades: VALENCIA, NACION” diu que: 

“Valencia, la <<región>> valenciana, el país valenciano, es una 
nacionalidad perfectamente definida: tiene sus características 
propias y determinadas, su historia brillante, su idioma glorioso 
y el antecedente cierto de haber existido como pueblo 
autónomo dentro de la Confederación catalano-aragonesa. 
Valencia tiene espíritu e historia de nacionalidad y posee 
también realidades presentes y futuras de nación-estado.” 

 
El pensament “catalanisant” que tanta fúria va alçar en els oponents no 

tenia massa base objectiva. Duran podia haver seguit sent “catalanisant” 
sempre, com alguns altres ho eren, negant la possibilitat nacional estrictament 
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valenciana, pero ell, no. Participava dels “Focs de Santo Joan” amb Maragall, 
s’autodefinia “catalanisant” i maldava per construir la Nació Valenciana.   

 
 

VALENCIANISME: NICOLAU PRIMITIU , JOSEP MARIA BAYARRI. 
 
En El Pueblo, l’alcoià Roger Boty (En Acció Valenciana signarà Botí) 

inicia una sèrie d’articles en contra del pancatalanisme, els quals són contestats 
per Martínez Ferrando. Cal dir també que no era només Botí el que defensava 
aquella postura contrària al pancatalanisme. Abans que ell publicara l’article 
que, sembla, va iniciar la diatriba, un editorial del periòdic, de títol “Macià 
sueña con ser emperador de Cataluña , Valencia y Mallorca” ja s’expressava 
així: 

“Lejos de liquidar la discordia interna, el II Congreso del 
Partido de Esquerra Catalana que acaba de celebrarse, ha 
ahondado más en el encono de las diferencias ideológicas 
haciendo irremediable la escisión de una parte de su fuerza. 
Comienza pues el proceso de descomposición de la Esquerra 
Republicana de Catalunya con uno de los más graves síntomas 
por que el alejamiento del grupo disidente obedece a la 
prepotencia del caudillaje mesianista del señor Macià. 
(...) 
Pero nosotros no podemos pasar en silencio la existencia de 
este insólito acuerdo de la Esquerra de Catalunya que lleva 
consigo el anuncio de una campaña en Valencia y Mallorca, 
que forzosamente ha de hacer reaccionar la dignidad civil de 
estas regiones españolas, provocando un estado de tirantez y 
discordia entre ellas, con grave quebranto de la autoridad y 
solidez de la República. 
Porque de lo que se trata es de DESPERTAR –eufemismo de 
CREAR-  un sentimiento nacionalista catalán donde hay, 
además de un sentimiento regional, un sentimiento español. El 

Pueblo 1 de juliol 1933, p. 1 
 
De Botí, com signa en Acció Valenciana, sabem que feia traduccions de 

l’alemany, anglés, francés, italià, txec, holandés, suec, portugués i rumà; i que 
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havia sigut professor diplomat a París, Berlín i Londres. Acció Valenciana, any 
II, núm. 23, 1 d’abril 1931. p. 3. 

Col.labora en El Pueblo amb diversos articles ,31 pero el que va donar peu 
a la polèmica fou “En la lucha.- De pancatalanismo” El Pueblo, 3 de setembre 
de 1933, p. 8. Diu: 

“Propósito baldio. Valor completamente negativo. Estéril 
empeño. Ganas de perder el tiempo y hacer el mayor de los 
ridículos es el de querer hacer campaña pancatalanista aquí en 
Valencia. 
(...) 
Créanme esos valencianos catalanistas. Desperdician su tiempo 
en su empresa vana por todos conceptos. Valencia no podrà ser 
jamás catalana ni ir a rastras como secundona de Cataluña, 
porque la nación valenciana es y ha sido siempre durante todos 
los siglos, de incomparable Historia, primicia y superior a las 
bellas tierras del Principado”. 

 
Cal dir que Botí no era regionalista, igual que fa el seu col.lega Miquel 

Duran i Tortajada,  usa el terme “nació valenciana” en diversos articles.  
En “La réplica de Valencia”, El Pueblo, 6 de juliol 1933, p.1, en rèplica 

també a les decisions d’Esquerra Catalana, ja havia dit: 
“Valencia, señores de la Esquerra Catalana, no ha formado 
nunca parte de la nacionalidad catalana. Valencia, señor Macià, 
y demás  componentes del Congreso catalanista de Esquerra, ha 
tenido en todo momento de la historia su personalidad propia 
bien cimentada y mejor definida. Valencia, la nación 
valenciana, señores diputados catalanes, no ha pertenecido 
nunca a Cataluña”. 

 

                                                 
31 .- “Apuntes para el Estatuto Valenciano” dijous, 6 de juliol, 1933, p. 1; “Diada del 
llibre valencià”, 8 de juliol 33, p.1; “Al voltant de l’Estatut Valencià: Las tres 
valencias”, 16 de juliol, 33, p.1; “Al voltant de l’Estatut Valencià: El país alegre y 
confiado” 12 agost, 33, p. 8; “Apuntes para el Estatuto Valenciano: Valencian en 
Madrid” 2 de setembre 33, p. 8; “En la lucha.- De pancatalanismo”, 3 de setembre, 33, 
p. 8;    “Salud, coloso”, dedicat a Blasco Ibáñez, 9 de setembre 33;  
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Al número 79, p. 1, i núm 80, p. 5, d’ El Camí trobem el 
“Pancatalanisme o falòrnies” de Martínez Ferrando que contesta als articles 
publicats en El Pueblo. 

Al número 81, p. 1, o siga, en portada, El Camí publica la primera part d’ 
un article d’Eduard Martínez Ferrando que, per a nosaltres, supon el punt més 
àlgid de la Batalla de Valéncia: “Per qué me sent pancatalaniste”, en el qual 
explica la seua postura. Aquella deficient interpretació de les idees de Prat de la 
Riba portarà a una gran crispació dels intel.lectuals valencians que desembocarà 
en la baixa de Martínez Ferrando de Lo Rat Penat.  

Comença l’article fent gala d’un domini lingüístic un tant peculiar: 
“A l’amabilitat d’El Camí dec la possibilitat de fer algunes 
manifestacions finals aprop la batallona,32 vidriosa i 
desconeguda qüestió del pancatalanisme.” 

 
Un començament bastant difícil d’entendre. Per qué són manifestacions 

finals? Si la qüestió era desconeguda, quin interés tenia publicar un article sobre 
el particular?  

La seua “aspiració” a ser pancatalanista l’explica, en primer lloc, perqué 
“la unió fa la força” i després, i entre altres coses, perqué cal: 

“procurar-se, no sols l’ajut de Valéncia, sinó de Mallorca i el 
Rosselló i les terres del Migdia de França (Cerdanya, Conflent, 
Vallespir, etc), sense oblidar la ciutat de deu mil habitants, 
l’Alguer, a l’illa de Sardenya, perqué tots acoblats podrien 
formar l’apel.lada (sic) Occitània, amb vuit milions de 
població, bastant a sostindre la cultura nostrada, ja que tots 
parlem més o menys el mateix llenguatge. 
D’esta manera, el primer benefici que aconseguiríem seria que 
els nostres artistes de teatre no tindrien perqué passar-se a 
l’escena castellana, davant les necessitats del viure, puix que el 
radi territorial que allavors comprendria Occitània fóra prou per 
atendre a la seua subsistència.”  

                                                 
32 .- Observem que no queda clar si l’autor  pretén convertir un substantiu (inventat?) en 
adjectiu: batallona, coordinat per la coma i la i, amb vidriosa i desconeguda; o bé, a la 
“vidriosa i desconeguda qüestió del pancatalanisme” l’anomena “la batallona”, amb un 
diminutiu: on, quan sembla que vol usar un augmentatiu. Siga com siga, hem d’entendre 
que l’autor vol fer unes estranyes “manifestacions finals”, que per a nosaltres podrien 
ser el començament del Conflicte Lingüístic Valencià actual. 
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La primera pregunta que se’ns ve a la ment és: En quina classe de 
marasme mental vivia Eduard Martínez Ferrando entre occitànies incompreses i 
batallones inventades? 

Si veia tan clar que Occitània podia ser el gran àmbit d’actuació, per qué 
es declarà pancatalaniste i no panoccitaniste, que era la idea predominant en 
aquell moment? Havia llegit Carbonell i Foix i no els entenia? Prompte 
apareixerà el Manifest de Fabra amb els països catalans que podien donar-li un 
espai al nostre autor. Perque vegem, Occitània és Occitània, pero no arriba més 
que al Conflent i la Cerdanya; llavors no és Occitània del tot. Qué entenia 
Martínez Ferrando? Això sí, als antipancatalanistes els acusa d’ “ignorants” 

Les raons del pancatalanisme queden explicades en diversos apartats de 
la A a la I. La Batalla de Valéncia havia començat.  

Josep Maria Bayarri li contesta, pero cal dir que la revista no el tracta 
igual que a Martínez Ferrando, no li publiquen l’article en primera plana.  

Al número 84, p. 5, interior, inferior i esquerra, apareix en Tribuna lliure 
“Naturalment valencians”, on Bayarri diu que 

“És una llàstima. I és precís arramblar de raïl 
<<panespanyolisme>> i <<pancatalanisme>>, de la nostra 
Valéncia. Dins d’ella, tot el <<panvalencianisme>> que es 
vullga” 
 

Bayarri i Nicolau Primitiu estan en sintonia. Pero, el “panvalencianisme” 
propugnat per ells no va tindre ressò. 

Bayarri se sent agredit pel pancatalanisme i no està dispost a acceptar ni 
l’hegemonia catalana global proposta per Prat de la Riba, de la qual és 
conscient. 

“Valéncia és catalana. Catalunya és la nació dels valencians. 
Des del mig de França a les palmeres d’Elx, tot és Catalunya. 
Els valencians són catalans de Valéncia i sa llengua és la 
llengua catalana. Poetes, sants, polítics i savis, naixcuts i criats 
en Valéncia, són catalans. La mare pàtria dels valencians és 
Catalunya. Valéncia és una regió catalana”. 
 

Bayarri reacciona contra les idees del pancatalanisme de manera 
foribunda, pero té al seu costat a Nicolau Primitiu, com trobarem més avall. 

En el segon lliurament (núm. 84, p. 3) li preguen brevetat. Comença així: 
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“Brevetat ens prega la nota de la Direcció d’El Camí, i encara 
que  no l’ha aconseguida, ni procurada, del que encetà la 
polèmica, constrenyim nostre escrit, que ho fon a mida que el 
senyor Martínez Ferrando els d’ell publicava. 
 

Seguim. 
Molt havem dit d’ El Perill Català, i donat proves, sus el 
pancatalanisme. Hi ha qui no vol entendre, ni oir. Es debades. 
Ens oiran fins les relles. 
Es el senyor Martínez Ferrando, el contumaç i ara el descarat 
pancatalanista33  que cucament va esquivant l’eix de la qüestió, 
per a caçar incauts. I per Déu!, que no li ha de valdre la casa 
santa!, com diem els valencians.  
Vinga al terreny i diga: ¿Creu vosté que la nostra Terra, que la 
nostra Valéncia, és una Nació? ¿Creu que Catalunya és una atra 
Nació? Eixos són els termes. 
Si Valéncia té una personalitat nacional, no pot fundir-la amb 
atra personalitat nacional, desapareguent per a ser part o 
element d’atra. Tot lo demés són “falòrnies” i bogeries de 
vostés.” 

 
Bayarri, a  continuació, comença a  rebatre els arguments de n’Eduard. La 

Batalla de Valéncia havia arribat a un punt àlgid. I és important aclarir que no hi 
havia un problema lingüístic llavors, l’estrafolària gramàtica fonetista, Bayarri 
se la inventaria més tard, ja al final de la seua vida. Ara els trobem escrivint, els 
dos, en les normes, recentment estrenades, de Castelló. La Batalla és de 
concepció política. Llavors es manifestaven demanant un Estat Valencià que 
Bayarri veia incompatible amb ser l’apèndix d’una altra nació.  

La intervenció de Bayarri acaba el núm. 87, p. 2. En principi n’extraiem 
un fragment carregat d’ironia (“la ironia és patrimoni de la intel.ligència”), que 
M.Ferrando no sabé interpretar, és més, l’enfurismà i el dugué, com vorem, a 
dimitir de soci de Lo Rat Penat: 

“han segut vostés, els que no han cregut que: <<Valéncia és 
regió i part i satèlit de la Nació Catalana; Valéncia, la 

                                                 
33 Notem que el pancatalanista usa la forma en iste mentre que el valencianista usa la 
forma en ista.  



 

166 

Catalunya meridional>>, els ases de Francés Almarche, de 
Nicolau Primitiu, de Rafael Raga, del P. Ivars, de Ventura 
Pasqual i Beltran, de Giménez Fayos, d’Emili Lluch Arnal, del 
P. Fullana, d’Escrivà i Cantos, de Bru i Rico, de Martínez i 
Martínez, d’Osset, d’Emili Cebrian, del P. Miret, de Sanchis 
Sivera, d’Ortín Benedito, de Francesc Aguirre, de Cebrian Ibor, 
de ..., prou, prou. En canvi, els savis i guapos són... Detin-te 
ploma, i no vullgam enverinar un cisma... com fan els 
desqueferats valencianistes pancatalanistes.” 

 
Al final li torna a repetir el mateix concepte. 

“¿Creu que Valéncia  és una Nació?... 
¿Creu que Catalunya és una atra Nació?... 
I això és tot!!! Pero no dirà vosté res. Que és lo millor que 
haguera  pogut fer ans que distraure el temps i l’atenció dels 
que en estos moments, i sempre, devem d’estar lluitant contra 
l’enemic comú34 de la pròpia Nació Valenciana i de 
l’estimadíssima Nació Catalana. “ 

 
Bayarri no es pot considerar anti, des del moment que manifesta la seua 

estima per la Nació Catalana. En els mateixos térmens d’estimació a Catalunya 
s’expressa en el seu llibre  El Perill Català, Bayarri, J.M. (1931), malgrat que el 
títol semble suggerir una altra cosa. Un estudi complet de Bayarri és la tesi 
doctoral de Carles Recio. V. Recio, C. (2000) 

Els dos contrincants parlen de política. La tela d’aranya lingüística, no 
obstant, també està elaborant-se, des de ja fa anys. El Manifest apareixerà 
publicat d’ací uns mesos. 

Al núm. 90, p. 2,  apareix la baixa de M.Ferrando de la societat cultural. 
“Per qué me done de baixa de Lo Rat Penat” 
“Un individu que deu riure’s del Codi Penal a jutjar per la 
facilitat amb que volca les injúries, s’ha permés també al 
setmanari El Camí, que les ha admeses, invocar el nom d’uns 
quants ratpenatistes com a contraris al meu35 ideal de 

                                                 
34 .- Es referix al centralisme espanyol. 
35 .- Note’s el possessiu. 
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restauració d’una Catalunya Gran (Catalunya estricta, Valéncia 
i Mallorca). 
 

Després d’advocar per la federació de les tres parts i d’afirmar la 
catalanitat de Valéncia, acaba dient: 

“A més a més, Valéncia no és una nació ni ho ha estat mai 
geogràficament, històricament i(sic) políticament: Regió i ben 
regió. Dir el contrari és enganyar al poble i retrassar el nostre 
renaixement.  
Es per això que me done de baixa de Lo Rat Penat.” 
 

No podem afirmar que l’abrandada defensa del regionalisme que fa M. 
Ferrando és un acte d’autoodi, pero tampoc ho negarem. Com a mínim, sí que 
podem afirmar que, en uns moments en que els seus correligionaris es 
manifestaven amb pancartes a favor de l’Estat Valencià, preconitzar la regió era 
una temeritat  i un eixir-se’n de context.  

Nacionalisme-regionalisme és una qüestió que encara sura en la política. 
Actualment, i després dels fracassos electorals repetits, el Bloc s’ha hagut de 
plantejar allò de “El País Valencià és la nostra nació”, on es va intentar fer un 
gir a la política d’apèndix de la Gran Catalunya, espai que quedava per a Josep 
Guia i la seua Catalunya Sud. Guia, J (1987).  

La supèrbia que desprenen les paraules de M. Ferrando, i no sentir-se 
recolzat en el “seu” projecte, el van dur a tirar sobre Lo Rat Penat el problema. I 
a Nicolau Primitiu li tocà enfrontar-se amb un tuacte en el qual no havia 
participat. 

Al núm 92, p. 2, al President de Lo Rat Penat li tocà explicar que  
“Lo Rat Penat és una entitat totalitària del País Valencià i a les 
seues Seccions d’Estudi caben totes les activitats nacionals que 
es dirigixquen al conreu, foment i reintegració de la nostra 
personalitat nacional, com ben clarament es diu als seus 
Estatuts.”  
(...) 
“N’Eduard Martínez Ferrando, ratpenatista de tota la vida, 
venia a fer recaure sobre Lo Rat Penat tot el malhumor causat 
per la seua controvèrsia amb un atre ratpenatista; controvèrsia 
haguda, per a major il.lògica, enfora de Lo Rat Penat.” 
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A El Camí sembla que arribaren moltes cartes opinant sobre la Batalla 
acabada d’encetar, segons una nota de la redacció, pero la decisió del periòdic 
va ser de no incidir més en les divisions entre els valencianistes, només van 
decidir publicar un article signat per Nicolau de Sueca, (Nicolau Primitiu). 
Núm. 95, p. 2, el títol:  

 
“La discòrdia, a la taula del valencianisme, vol llançar una 
poma” 
I 
“PANCATALANISME” 
 “I la poma és la qüestió del pancatalanisme. 
 

Després de diferenciar entre pancatalanisme intel.lectual i vulgar, l’autor 
passa a considerar la situació d’una Valéncia dependent de Castella o de 
Catalunya i diu: 

“Quina d’estes dues situacions, la castellana o la catalana, seria 
menys dolenta? No ens interessa, és la resposta; no deu 
interessar a cap valencià; car qualsevulla de les dues, la 
madrilenya o la barcelonina, és i seria  vergonyosa i indigna; i 
com es deu reaccionar, si ens cal violentament, en contra 
d’elles, per a eixir-ne de la una i per a no mai caure en una atra, 
el poble es refà sempre que se li parla d’eixe amfibòlic 
pancatalanisme, perillant que un dia reaccione en contra de 
Catalunya per la imprudència dels mateixos pancatalanistes.” 

 
Les paraules de Nicolau Primitiu semblen premonitòries.  
Al número 96, p. 5 continua “La discòrdia” amb un subtítol que ja no 

s’ha tornat a usar més en el camp cultural valencià, ni pel valencianisme 
ratpenatista. 

II 
“PANVALENCIANISME” 
“Que el perill, aparent més que real, d’un canvi de situació, 
sense millorament de condició a la seua personalitat, existix per 
a Valéncia, no cap dubte; mes el perill real i no aparent no és a 
Catalunya ni als seus catalanistes, ni tan sols als pancatalanistes 
de Catalunya endins; com també no va ser a Castella ni als seus 
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castellanistes; el perill, i greu, és a casa nostra, és a Valéncia 
endins, és a nosatres mateix; i encara ens atrevim a concretar 
més en dir que està als nostres confussionaris intel.lectuals, 
principalment.” 
(...) 
“El pancatalanisme  dels valencianistes, si més no, és un 
element disolvent i retardatari del nostre moviment de 
renaixença, element que ens cal bandejar del valencianisme 
enèrgicament.” 
(...) 
“Ens direu, empero, oh pancatalanistes de bona fe!: <<És que 
allavors, entre la cultura valenciana i la catalana no hi havia 
tabic.>> I nosatres aprofitarem l’ocasió per a retrucar-vos que 
hui una Renaixença de tal envergadura, que des de Catalunya 
reba el nom de Pancatalanisme, des de Valéncia no pot ni deu 
rebre’n atre que el de Panvalencianisme, si ha de ser 
democràtica, és a dir, si ha d’arrancar del poble, si s’ha de fer 
per a la salut i la salvació del poble; si el valencianisme que fins 
ara no ha passat de ser intel.lectual i folklòric, ha de tornar-se 
un moviment de masses enrollador que ens porte a la victòria 
dels nostres ideals.” 

 
Nicolau Primitiu va predicar en el desert. La línia imperant va ser la del 

pancatalanisme, encara dominant en els nostres dies en el camp cultural, i 
fracassat en el polític. Hi ha una “condició” de les que posa Nicolau Primitiu,  a 
tindre, especialment, en compte: “si ha d’arrancar del poble”. 

El catalanisme ha intentat construir el seu projecte polític expansionista 
comptant en primer lloc amb els intel.lectuals més preparats i més afins a la 
causa. Probablememt, seguint una idea de Prat de la Riba, el catalanisme 
panoccitanista ja es va construir amb la tàctica de buscar els intel.lectuals, 
professors universitaris, etc., “de més mèrit” que més pogueren ser “afins  a la 
causa”, com trobarem a continuació en una carta de Josep Carbonell. Abans, la 
idea de Prat a la qual al.ludíem: 

“El arte, la ciencia, los conocimientos útiles y provechosos se 
hallan depositados en una escasa minoria; pues bien 
apoderémonos primero de esa minoría; tomemos el mejor 
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médico, el mejor maestro de escuela, el mejor ingeniero y 
hagámosles enseñar a otros lo que saben”. PRAT DE LA RIBA 
En ARNAU, C. (1978:9)  

 
La clara influència de Prat en Carbonell la trobem reforçada en  l’article 

de Vinyet Panyella:  
“L’educacion de Carbonell aguèt per nòrd e guida lo triangle 
ideologic configurat per Prat de la Riba, Eugeni d’Ors e Charles 
Maurras”. PANYELLA, V. (2003:207) 

 
Vegem la carta de Carbonell a Alibert: 

“Amic Alibert: 
 Se m’oblidà demanar-vos aquella llista que em 
prometéreu o llibre del <<Felibrige>>, amb senyal a totes les 
associacions o persones dels Països d’Oc als quals sigui 
convenient d’adreçar propaganda cultural catalana. Adhuc no 
comptant amb res penso organitzar amb els amics Guasch i 
Bulart aquest prolegòmen de l’Oficina de relacions meridionals 
per tenir a les mans iniciatives catalano-felibrenques i a punt de 
solfa per a una campanya metòdica un servei escollit d’adreces. 
Si no m’erro, les Universitats occitanes són sis: la provençal 
d’Ais; la gascona de Bordeus; l’alvernesa de Clermont; la 
delfinesa de Granoble; i les llenguadocianes de Tolosa i 
Montpeller. Costaria molt saber llurs llistes de professors i 
d’entre ells els de més mèrit dins de cada especialitat i llur 
caracterització pro o contra idees descentralitzadores i cultural-
occitanes? ALQUÉZAR (1992:100) 

 
La percepció que es té actualment a Valéncia és que el pancatalanisme 

s’ha construït d’una manera semblant: Per dalt, pels de “més mèrit dins de cada 
especialitat”, cosa que ha fet impossible, en les capes intel.lectuals defugir-lo. 
Els millors hi estaven, i els enlluernats no volien quedar-se darrere.  Al poble, 
tanmateix, no li ha arribat mai el missatge, per qüestions òbvies. I, 
probablement, això fa que trobem el 68% front al 32%, de l’enquesta que citem 
del CIS.  que continua sense percebre les asseveracions que en matèria 
lingüística fa la Universitat. 
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Els anys trenta, amb l’oferiment a Reig dels vots catalans que el dugueren 
a les Corts de Madrid; els anys 60 amb el recolzament de les figures de Fuster, 
Sanchis Guarner i Estellés, com a trinitat simbòlica sobre la qual es construirien, 
teòricament, els Països Catalans. La qüestió d’”arrancar del poble” que 
proposava el nostre autor no s’ha tingut mai en compte. No es podia tindre en 
compte realment. Com se li pot explicar a una senyora de Sueca que és 
catalana? Això ho entén Josep Guia que és professor universitari “de molt 
mèrit”, i capaç d’entendre coses així. La part més acostada a la idea de Nicolau 
Primitiu podia haver sigut un altre trípode, el format per Al Tall, Pavesos i El 
Sifoner, -citats així probablement a causa de l’aparició, per eixe ordre, dels tres 
primers discos de Cançó Popular del País Valencià produïts per La Taba (1976)-
, i la resta de components de la Cançó, que eren una espècie de trona des d’on se 
li parlava al poble més directament. 

 
“La discòrdia” d’en Nicolau Primitiu finalitza en el número 98, p. 1, en 

portada. 
  i III 

PANNACIONALISME 
“Molts hòmens cults de Catalunya, personalitats destacades a la 
cultura i a la política catalanes quan s’han dirigit a 
valencianistes, sempre els han significat el mateix: <<Treballeu 
al vostre ressorgiment! No ens copieu servilment! Treballeu per 
la redempsció de la vostra ànima, de la vostra cultura, de la 
vostra llengua... que ja ens retrobarem!>> Eixa és, al nostre 
entendre, la vera forma dels nostres nacionalismes, la que 
convertix a Catalunya el catalanisme al pancatalanisme, la que 
deu, a Valéncia, portar el valencianisme al panvalencianisme; 
dues maneres de vore una mateixa cosa: el pannacionalisme 
immanent a les terres del Llevant peninsular des de la Foradada 
als Pirineus.” 
(...) 
“Qui sap si algun dia hi haurà que cercar-li al Valencianisme un 
nom distint que comprenga tota la Terra Nostra sense inspirar 
amfibologies ni suspicàcies! És per això, si més no, un tema 
imprudent parlar a Valéncia de pancatalanisme, i entenem que 
els pancatalanistes de bona fe, aquells qui aspiren a elevar la 
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cultura nostra, la del nostre poble, al punt coincident de les 
seues germanes balear i catalana i facilitar que un bell jorn puga 
ser real una Confederació d’elles amb Valéncia, en un pla 
d’igualtat, és a dir, els pannacionalistes, deuen, 
d’aranavant,(sic) nomenar-se panvalencianistes, mentre no es 
trobe el nom pannacional que comprenga a les tres, sense 
detriment ni humiliació per a ninguna d’elles. 
Nosatres creem que esta Confederació Balear-Catal-Valenciana 
–Bacava,direm, per a abreujar- és encara molt llunyana; més ho 
és emperó, una Confederació Ibèrica, de totes les nacions 
peninsulars; car creem aiximateix, i molts amb nosatres, que la 
Confederació Bacava haurà de precedir a la Ibèrica, per a què 
esta siga possible i, encara, estable. 
 

Per a Nicolau Primitiu no compta la ideologia panoccitanista del moment; 
es mou en l’àmbit espanyol, sense passar els Pirineus, com ell mateix expressa. 
Tenia coneixements del moviment occitanista, una prova és que a la seua 
biblioteca es troba la Revista Occitana (1930), dirigida per Euphemia Llorente, i 
també que en els seus raonaments lingüístics té en compte l’àmbit del 
diasistema comú, com ho prova el seu article “Riurau”, publicat  a les mateixes 
pàgines d’El Camí, núm 80, p. 6, en el qual tracta d’explicar l’etimologia de la 
paraula i diu que pot procedir de “riueral” amb vocalització de la consonant l , 
com fan algunes llengües veïnes: 

“El sufix –au, pero, té una valor sinònim a –al, ja que tenim 
llengües germanes que empren, en les mateixes paraules i amb 
el mateix significat, els sufixos –al i –au: animal, bestial, 
casal..., són en llenguadocià animau, bestiau, casau...” 

 
L’exemple servix per a constatar un parell de coses. Que l’autor 

manifesta tindre una consciència global sobre la cultura i la llengua; i que 
considera el llenguadocià com una “llengua” germana. Potser no tan germana 
com la catalana, pero, al cap i a la fi, una altra llengua, amb la catalana, això sí, 
pot arribar a confederar-se políticament. I subratllem que la Confederació 
Bacava no és un concepte lingüístic, com ha vingut interpretant-se, sinó, polític. 
Si s’haguera constituït Bacàvia, a imitació del Benelux, hauria calgut un nom 
per a la llengua; pero això haguera sigut la conseqüència del projecte polític, i 
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no al revés.  La llengua dels valencians rebia el nom de valenciana, en tots, o en 
la major part, dels intel.lectuals de la generació dels anys 30. 

Nicolau Primitiu volia preservar la independència política, lingüística i 
cultural valenciana front a qualsevol altra, pero no és que no volia dir-li catalana 
a la llengua dels valencians (cosa ben raonable, donat que no hi havia tradició 
literàrio-cultural al respecte) sinó que, davant d’un espai polític que no tenia 
nom, ell en proposa un que no va triomfar perqué Pompeu Fabra i altres filòlegs 
ja estaven construint el Manifest político-filològic que els situava, com ells 
pretenien, en caboteta de ratolí català, donat que no acceptaven ser cua del lleó 
occitànic. I ho aconseguiren perqué el pancatalanisme, que tant va combatre 
Nicolau Primitiu, va continuar durant molts anys reproduint-se a terres 
valencianes, i ajudant a complir els presentiments nefastos que sobre el 
particular manifestà el nostre autor. 

L’article acaba així: 
“Abans de tot i sobre tot hem d’atényer la Unitat de la Nació 
Valenciana, des de l’Ebre fins a la Foradada, procurant que no 
hi romanga ningun nat a la nostra Pàtria que no es vante i 
enorgullixca de ser Ciutadà Valencià.” 

 
Una idea que, hui en dia,  podrien acceptar els militants nacionalistes de 

tots els colors. 
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L’OCCITANISME DE CONCÒRDIA, EL 1934: ANTONI SENENT I MICÓ. 

 
 
Des que va començar la Batalla de Valéncia, sempre s’ha presentat 

l’opció occitànica com a superadora del Conflicte. En concret, ha passat en tres 
ocasions. La primera, l’any 1934,  Senent i Micó, home de dreta confessional. 36   
Els anys 60, (1964), Antoni Igual i Úbeda, i el 1996 apareix  la revista Paraula 

d’Oc amb la mateixa finalitat. 
Al llarg dels tres anys d’història d’El Camí,  hi ha diverses 

col.laboracions d’Emili Gómez Nadal, recollides en el llibre Emili Gómez 
Nadal, El País Valencià i els altres, amb introducció i edició de Manuel Aznar i 
Soler   i Francesc Pérez Moragon (1990), pero, curiosament, no s’hi  troba 
recollit un treball on parla de la revista OC, publicat al número 77, p. 3, ni “La 
llengua d’Oc a Navarra”, publicat al núm. 80, p. 3, ni  l’article més 
panoccitanista de Gómez Nadal: “Universitarisme occità”. Com l’oblit és 
imperdonable, el darrer el transcrivim ací sencer, donada la seua fervent defensa 

                                                 
36 .- Junt a Senent i Micó,  trobem també la figura d’Emili Gómez Nadal, personatge 
que nada entre la nació occitana, que ell anomena “llevantina” i hi inclou la globalitat de 
les Terres d’Oc, i la catalana. (Potser fóra interessant un estudi de l’evolució del 
pensament de Gómez Nadal, i altres personatges occitanistes dels 30, que podria donar 
més llum al procés de construcció del nacionalisme valencià. Línia d’investigació que 
deixem oberta). 
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de la Gran Occitània, construïda (o amb intent de ser-ho) via universitària. Es 
troba al núm.85, p. 5. 

“Universitarisme occità” 
Ara fa cinc mesos, amb ocasió d’una visita anterior a la vila 

rosa, em dirigia als lectors d’El Camí , i particularment als 
escolars valencianistes, parlant-los-hi del naixement d’un esforç 
totalitari d’apropament dels distints nuclis espirituals i culturals 
de la Gran Occitània. Ara, quan s’acosta l’hora d’assolir les 
primeres realitats, torne a insistir en el tema d’atres hores, i 
torne a cridar l’atenció dels valencianistes i sobre tot d’aquells 
dels nostres estudiants que senten la responsabilitat patriòtica 
de la pròpia cultura 
L’Estat francés ha estat front a la nostra cultura autòctona d’una 
intensitat destructora que no podem sospitar els qui vivim 
sotmesos a l’Estat espanyol. Cal una atenció rigurosa per 
arribar a copsar el fet viu de la nació occitana per dessota el 
berniç uniformista de la llengua i de la política franceses. Pero 
s’hi troba: els cognoms, els topònims perduren; la llengua no 
mor, sinó que cerca el refugi entre els humils i els pagesos, 
ferida del descastament de les classes soidisant refinades. 
Tanmateix, els esperits sensibles a la veu de la terra creixen en 
número  i qualitat cada dia. I sense sortir de la capital de l’Alt 
Garona entitats com Los Estudiants Ramondencs, Amics del 
Libre Occitan i l’Escola Occitana, estan estructurant, superant-
les, aquelles antigues generacions mistralenques un xic 
pintoresques i desorientades, que es pagaven d’un regionalisme 
inocu i de jocs florals, amb cigales i violes d’or. Es a Tolosa  i a 
Albi, i a Carcassona, i a Castell Nou d’Ari, i a Montreal, -
residència  de l’il.lustre Lois Alibert- , on creixen els fogars 
patriòtics d’este recó de la terra llenguadocianan. I és als seus 
mitjans intel.lectuals on pren més força el present renáixer: al sí 
de les joventuts escolars que venen a donar el caliu dels seus 
entusiasmes als vells propagadors de l’idea occitanista.  
El maig darrer vos parlava d’un projecte que havia de comptar 
amb l’adhesió plena de tots els compatriotes de les dues 
vessants pirenenques. Ara he d’afegir que el projecte s’hi troba 
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en vies de realisació, i que nosatres, valencians nacionals, hem 
d’aportar a ell la nostra cooperació integral. A les darreries de 
novembre tindrà lloc a Montpeller un Congrés de Universitaris 
Occitans amb l’assistència de representants –professors i 
escolars- de les universitats de Montpeller, Tolosa i Barcelona. 
Jo espere que la de Valéncia podrà ser afegida a la llista. 
L’invitació arribarà i jo demane als jóvens patriotes valencians 
que no es deixen prendre per l’isolament ancestral, que surten 
del seu localisme contemplatiu i es decidixquen d’una vegada 
per sempre a incorporar-se lliurement, harmònicament, al gran 
organisme nacional que ens comprén a tots. De les reunions 
montpellerines de novembre haurà de sortir una organisació que 
ens mantinga per sempre units dins d’un front únic inflexible. I 
esta aliança haurà d’estar cimentada sobre una burocràcia 
minsa, pero eficient i sobre una revista, Occitània,37 que 
servixca d’òrgan de relació entre els distints territoris i les 
diverses associacions escolars germanes. 
Valéncia no pot romandre insensible a esta crida. Es juga massa 
coses per a no sortir d’una vegada del seu ensopiment 
provincial, més encara, colonial. Al Primer Congrés 
Universitari Occità han d’ésser-hi Valéncia, i Barcelona, i 
Tolosa, i Montpeller, per a què totes quatre, íntimament unides, 
s’atreguen les atres universitats germanes, extremes, Marsella i 
Bordeus, i torne ben prompte, almenys en els dominis de la 
cultura, aquella unitat racial estroncada brutalment a l’albada de 
la Modernitat en estos camps veïns de Muret. 

     
L’occitanisme de Gómez Nadal no pot ser expressat d’una manera més 

clara i contundent. 
En el núm. 89, p. 3 trobem notícia de la inauguració del monument que la 

ciutat de Valéncia dedicà a Mistral, amb una fotografia inclosa, el títol: “El 
monument a Mistral”. 

En el núm. 94, p. 2: “Del viatge a Montpeller” de Robert Moroder, que té 
una segona part en el núm. 95, p. 4. 

                                                 
37 .- Evidentment, no es tracta de l’Occitania estudiada ací, sinó de la que comença a 
dirigir Carles Camprós. 
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En el núm. 96. p. 4. Acaba el “Viatge a Montpeller”. 
En el núm. 121, p. 3, hi ha un comentari sobre la revista OC. 
Pero, l’article més interessant, al nostre parer, és el que apareix al núm. 

117, p. 5, d’A. Senent i Micó, que ve a donar una llum nova a la discussió 
valencianisme-catalanisme, i que es titula: “Occitanisme”. 

El Camí, núm. 117, p.5 
“Occitanisme” 
Antoni Senent i Micó 
“ Heus ací tot un món d’idees i sentiments que ens suggerix 
esta paraula: Occitània. Què en sabem nosatres d’ella? Sols uns 
contorns esfumats i uns tòpics espandits no sé per qui, pero 
sempre els mateixos I que al cap d’avall ens deixen una idea 
boirosa del que és i del que representa. 
Què en sabem, nosatres d’Occitània? Els noms d’unes regions 
que ben bé no sabem delimitar davant d’una carta europea, ni 
dir quines són les seues capitalitats; pregunteu a qualsevol del 
que parlen d’occitanisme si Marselha –la segona gran urb 
d’Occitània- cau o no dins d’ella i no vos sabrà respondre. 
I si geogràficament el nostre coneixement és tan feble, no arriba 
l’històric a força més. Acàs una idea confosa dels Albigenses 
mig heretges mig patriotes, als quals es  perseguí 38 amb el 
desig de conquerir per a la monarquia francesa dels Capets tots 
aquells pobles de la nostra raça que vivien sota l’alt patronatge 
dels nostres reis –les fronteres d’Anfós I arribaren a l’Atlàntic- i 
que per defensar la seua independència morí a Muret Pere II, el 
Catòlic. 
Tots aquells pobles d’enllà els Pirineus quan anaven caent sota 
el domini dels francesos servaren la idea de la seua nacionalitat 
i consideraren a d’aquells com estrangers lluitant 
aferrisadament per reconquerir sa llibertat i moltes vegades 
hagueren de pregar a Jaume I, ocupat en les guerres del sud, 
que anara al seu ajut, éssent els trobadors els que més clamaven 
i mentre desvetllaven el sentiment primari de la independència, 
feen confiar al poble en la victòria en tant anara Jaume I a 

                                                 
38 .- Note’s l’impersonal. La més interessada en la persecució dels “Bons Omes” era 
l’església catòlica, a la qual pertanyia fervorosament Senent i Micó. 
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defensar-los. I així Guilhem de Montanhagol dia en un 
sirventés durant la guerra de 1214-43: 
<<Si’l rei Jacme, cui no mentim, 
complis so qu’el ve nos pleim, 
segon que auzim; 
en gran dolor 
foran ab Plor 
Frances, qui qu’o desvuelha: 
e quar defalh, 
qu’ades no salh, 
tot lo mons lo’n reir vuelha>> 

 
On demostrava la confiança en la desfeta dels francesos davant 
les hosts que portaria el nostre Conqueridor. Tanmateix 
cantaren molts atres trobadors fins que després de vore la 
inutilitat de les embaixades i precs al rei En Jaume, s’anà creant 
allà una atmòsfera contrària al bon rei per no acudir prestament 
a deslliurar aquella part dels seus dominis i dels seus aliats i 
feudataris a l’ensems que a venjar la mort de son pare. Arribè a 
tant, que així com entre nosatres és Jaume I el  prototipus del 
cavaller i en el nostre concepte fón un governant model que 
conquerix reines i els regix santament i demòcrata, és per a ells 
un traidor que trenca sos juraments i no venja l’ultratge de la 
mort de son pare, i un atre trobador provençal, Bonifaci III de la 
Castelhana, invectiva a Jaume I, que està lluitant contra gent de 
poc valer en compte de venjar a son progenitor, i li diu: 
<<E-l fics Reys cui es Aragos 
fat ont l’an plag a man gasos,  
e fora ilh plus belh, so m’es vis,  
que demandes ab sos baros 
son Paire, q’era  pros e fis 
qui fon mortz entre sos vesis, 
tro fos dos tanz aquitlat.>> 

 
Després d’açò, aquells pobles es cregueren francesos i els d’ací, 
espanyols per segles, fins que un jorn Mistral ve a dir:  
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<<Qué nous fan li frountiero enemigo e li nom diferent de 
Francés, d’Espanyou?>>  

 
I aleshores, en aquell instant, s’enrecordàrem nosatres de la 
batalla de Muret, de Pere II i d’aquelles lamentacions de Bernat 
Sicart de Marvejals: 
<<Ai! Tolosa e Proensa  
e la terra d’Agensa 
Bezers e Carcassey, 
que vous vi e quo vos vei! 
   Que finalisa dient: 
<<Rey d’Aragon, si us platz 
per vos seray honratz>> 

 
I comprenguérem la  idea moderna de la nacionalitat i de la raça 
per sobre els Pirineus, que ni són el començament d’Espanya ni 
d’Àfrica, perqué a una i atra part es vessa un mateix poble. Així 
ho veren Mistral i Mossén Cinto i Llorente(!). Els Pirineus no 
són una frontera. Són una contrada d’Occitània. 
Pero, aquella idea que al començ de la renaixença la veren tan 
clara els poetes de Provença, Catalunya i Valéncia fon després 
enterbolida per la política a l’ús i també per un desig 
d’independència política exacerbat per la dominació franco-
espanyola, i a les jóvens promocions occitanes els és una mica 
difícil comprendre la idea d’Occitània entitat, hui per hui, 
abstracta i idealment romàntica i compatible amb la idea de 
repúbliques independents en absolut 
La idea d’Occitània, romàntica encara, cal desenrotllar-la i 
difundir-la i per ço caldria prompte una història i una geografia 
occitana, com diu molt bé Marcel Carrieres en lletra a mi 
adressada. <<Es tamben amb força razon que direts que caldria 
una història i geografia occitana-. Mas qual és lo nostre amic 
que s’en cargarà?>> 
Empero i com un mitjà d’apropament i coneixement inter-
occità seria bell l’establir una correspondència d’intercanvi i 
encara algun que atre viatge pels països d’oc. La Rampelade, 
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suplement a la revista El Gai Saber , de Toloza, ha publicat la 
crida a tot el jovent d’Occitània demanant-los les adreces a tots 
aquells que vullguen establir correspondència entre <<jovents i 
joventas >>, per anar establint contactes espirituals dels quals el 
menor profit haurà de ser l’encoratjament d’uns i d’atres en la 
tasca d’expandiment de llurs parles i, a més, trobarem-nos la 
satisfacció d’escriure en la nostra llengua nacional a tot un 
poble de dèsset milions d’habitants, per a comunicar a la major 
part dels quals necessita la gent aprendre el francés. (losa ni en 
Lemotges )39 perqué  no coneix la gent que preconisa la llengua 
castellana com a universal i que no pot relacionar-se en 
Marselha, ni en Tolosa ni en Lemotges, perqué no coneix el 
francés, mentre nosatres amb la nostra llengua minúscula (�), 
ridícula (�), per a anar en mànegues de camisa(�), podem 
tindre una correspondència amb Burdeus, amb Lurdes o amb 
Grenoble. 
Aquells que vullguen mantindre correspondència en llengua 
valenciana amb xics o xiques occitanes, faran bé d’enviar llurs 
adreces a Marcel Carrieres, 13, rue de la Halle, Nogent sur 
Seine (Aube) (sic). Per la meua part els garantixc que 
s’entendran perfectament en les cartes de qualsevol dialecte 
occità. 

 
En una nota a peu de pàgina diu que: 

“Després d’escrit el present article he llegit la declaració 
col.lectiva dels intel.lectuals catalans sobre el problema 
d’Occitània, i sense perjudici que atres plomes més assenyades 
que la meua la judiquen, la comentaré en un proper article.” 

 
OCCITANISME 
I N S I S T I N T 
El Camí, núm.118, p. 3 
“Alacant contra Valéncia; Valéncia contra Catalunya; 
Catalunya contra Occitània. Qué  pobre concepte de la pàtria i 

                                                 
39 .- error d’impremta. 
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quanta incomprensió, incultura i egoisme! Quina visió més 
estreta d’Occitània! Es l’obra centralista de Madrid la que no 
ens deixa vore per sobre i els alacantins i castellonencs –salvant 
honroses excepcions- la veuen en Valéncia-ciutat, i els 
valencians, en general, en Catalunya, i ara els intel.lectuals 
catalans, fent pendant amb un clam publicat el 24 de juliol de 
1933 (sic) 40  a Heraldo de Castellon, la veuen en aquella esfera 
d’un volum major que en diem Occitània i que devia ser tan 
idealista i romàntica que no admetera les urpes de la crítica 
despiadada contra un sentiment que superant tot localisme 
enllaça la idea noble de la pàtria en una atra esfera superior: la 
raça llatina enllaçada alhora en la humanitat. 
Quina confusió entre este joc d’ideals esferes de què ens parla 
Joaquim Reig i la pesadilla madrilenya que ens fa jutjar a tots  
amb el seu motlle i que ens fa témer opressions i centralismes 
sense lògica! I estos mateixos impugnadors parlaran –Oh 
paradoxa!- del Estats Units d’Europa! 
Pero mentre estos no arriben, la idea d’Occitània és sols una 
unitat –no uniformitat- cultural. No heu sentit parlar mai 
d’Iberoamericanisme? Puix bé, la idea occitanista és equivalent 
a iberoamericanisme, llevat l’odi que Amèrica llatina sent cap a 
Espanya, constatat diàriament en la seua premsa, llevat els buits  
discursos al remat dels banquets oficials glorificant als que els 
nostres avis i encara els nostres pares digueren insurrectos i 

malos españoles; llevat finalment l’ànsia de lucre comercial que 
hom perseguix en eixe acostament iberamericà. Es a dir, llevat 
tot l’egoisme i baixes passions que enterbolixen una idea que 
devia ser gran és quan sembla a la idea que al menys la meua 
pobra intel.ligència té formada d’Occitània. 
El combatre Occitània perqué no mai han format llurs pobles un 
Estat és llevar fonaments a la idea de les nacionalitats. Euzkadi 
i els pobles germànics en són de testimonis de  tindre una 
nacionalitat els territoris dels quals no mai han estat formant un 
sol Estat. A més a més, hem de considerar que a l’època de la 

                                                 
40 .- Entenem que vol dir 1934, però no hem tingut accés al periòdic citat. Ens basem en 
la lògica. 
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formació de les llengües i nacionalitats modernes era 
l’organització feudal la imperant, sent el domini dels pobles 
objecte de pactes, cessions i matrimonis, mercés als quals 
vingué la unió dels casals de Provença i Barcelona i el parentiu 
i l’aliança amb la de Tolosa, que és per on venia la única unió 
política que aleshores cabia. De negar açò arribaríem per lògica 
a la conclusió que en treia un pamflet editat l’any 1932 a 
Madrid, on s’assegurava que <<la Nación Catalana no ha 
existido nunca>>. 
Si deixem la idea d’unitat política, que és la que menys ens 
interessa, trobarem la idea de la unitat cultural en tots els autors 
i sostinguda per Milà i Fontanals, Mistral, Víctor Balaguer i 
Prat de la Riba, sense excluir al mateix Nicolau d’Olwer que 
ara signa el manifest sobre la pàtria i que el 1908 parlava de la 

Nació Occitana. 
Frederic Mistral va dir al Calendal : <<Cal dir, d’atra part, que 
esta intel.ligència de la nacionalitat es manifestà 
espontàniament en tots els països de llengua d’Oc, ço és, des 
dels Alps fins al Golí de Gascunya i del Leire fins a l’Ebre. 
Estes poblacions, totstemps simpàtiques entre elles per una 
similitud de clima, d’instints, de costums, de creences, de 
legislació i de llengua, es trobaven en esta época disposades a 
formar un Estat de Províncies Unides. Llur nacionalitat, 
palesada i propagada pels cants dels trobadors, havia madurat 
ràpidament sota el sol de les llibertats locals. Per tal que esta 
força esparça prengués vigorosament consciència d’ella 
mateixa, mancava només una ocasió: una guerra d’interés 
comú. Esta guerra es féu, pero, en dissortades condicions>>. 
I Prat de la Riba, al que seguixen els catalans en un tot i deuen 
en veritat seguir, doncs fóu ell el creador de la idea de la 
nacionalitat catalana, dia damunt les planes  de La Veu de 

Catalunya el dia 1 de gener de 1904, al sortir de la presó per 
defensar Catalunya, en una pàgina digna peça d’una antologia: 

 
<<N’ha perdut moltes de coses la nostra raça. Els qui parlen 
d’aquella Catalunya que  tanca l’Ebre i acaba als Pirineus, no 
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han sentit bategar l’ànima de la nostra terra, corrent centenars 
de quilòmetres cap al cor de França. Des del Mirador de Durtol, 
en aquelles hores passades contemplant planures d’Alvèrnia i 
les serres de les Cevenes, quantes vegades havia somniat 
aquella Nació immensa, aquell aplec de pobles que es podien 
entendre uns amb atres i que des de Valéncia s’extenien per la 
Mediterrània fins al Rose i les estribacions dels Alps; que pel 
Pirineu van a confrontar amb les terres basques i toquen 
l’Atlàntic i el voregen fins a les boques del leire (Loire). Hui 
encara, quan es deixen les ciutats populoses amb què el francés 
del nord, amb la seua força civilisadora, les ha descobertes, s’hi 
troben les ruïnes d’aquell aplec de pobles: en la conversa del 
pagès que en català ens entén i pel català l’entenem;  en els 
noms de les valls, les ciutats i les muntanyes; en els cognoms 
dels hòmens; en les esglésies romàniques que semblen tretes de 
les nostres serralades; en les Verges, ennegrides pel temps, que 
s’hi veneren. Furgant una mica, gratant una capa del francés, 
enderrocant aquelles cases d’alta coberta, treient-ne aquella 
crosta nova, forastera, hom aconseguix vore’s a casa, en terres 
pròpies, en terres d’aquella gran civilisació nostra que 
desaparegué amb la força i el poder de la Nació catalana>>. 

 
La idea que més cou –perdoneu el mot- als signants de la 
declaració antioccitanista que venim comentant és la de que si 
acceptem la premisa de unitat de l’idioma occità, resta el català 
del Principat com un de tants dialectes i a la mateixa altura que 
el valencià, el mallorquí i el gascó, i açò els subleva. La meua 
petitesa i insignificància em priva d’enfrontar-me amb el, per a 
mi, admirat mestre Pompeu Fabra, primer signant del manifest 
mencionat, pero, hem de partir de la base que la nostra llengua 
nacional es compon de diferents dialectes d’un mateix idioma, 
lo mateix que passa a l’espanyol i a atres, pero més encara, el 
nostre per haver tingut diferents focus de cultura, com el 
valencià del segle XIV, que han anat donant caràcter de llengua 
literària, un darrere de l’atre, als diferents dialectes. Clar és que 
per raó de convivència dins un mateix Estat Federal, trobarem 
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els dialectes d’ençà els Pirineus més unificats que no estos als 
parlats Pirineus enllà que han estat influenciats per un tercer 
idioma. Pero açò no és prou per assegurar que existix una 
llengua catalana enfront d’una gascona o alvernyesa, ja que 
totes són formes dialectals d’aquella llengua que els nostres 
immediats avantpassats digueren llemosina, reconeixent ser la 
mateixa parlada al Llemosí. 
Pel mateix esperit xovinista dels valencians que refusen la 
unitat cultural catalano-mallorquina-valenciana, trontolla 
l’esperit liberal del Principat i ve a donar per als detractors per a 
parlar-nos d’opressions que mai havíem  temut. Este acte va en 
contra de l’esperit que animà a Palestra en la publicació del 
fullet commemorant el I Centenari de la Renaixença Catalana41 
. L’esperit de Palestra és l’autènticament liberal i catalanesc, és 
el sostingut pels renaixentistes tots i en especial per Prat de la 
Riba, que trobà  la idea i l’essència de la nacionalitat catalana, 
(V.PRAT DE LA RIBA, E. (1906)) descrita tan bé en la pàgina 
copiada abans, per sota les runes i els postisos franco-espanyols 
enllà dels Pirineus i ací de l’Ebre. Voler refiar-se de Prat de la 
Riba quan parlà de Nació catalana ací de l’Ebre i no acceptar-lo 
quan en parla d’enllà el Pirineu és, o ignorància o mala fe, i 
també pot ser comoditat, la mateixa que llençaven en cara els 
trovadors provençals a Jaume I, que es deixava arrebasar un 
Estat per no començar la tasca de reconquerir-lo. 
Seria de desitjar que plomes més autorisades que la meua 
insistiren sobre estos temes que cal divulgar. L’afer del 
pancatalanisme és una nafra en carn viva; cal, amb tacte,  no 
tocar-la. Pero l’afer d’Occitània, com més allunyat de nosatres, 
podríem tractar-lo sense posar massa passió. Potser al capdavall 
trobaríem per tot una solució: al menys hauríem ajudat a elevar 
el mig ambient cultural en les masses valencianistes en una 

                                                 
41 .- PALESTRA, entitat catalanista fundada a Barcelona el 1930 per iniciativa d’un grup 
d’amics de J.M.Batista i Roca que fou el secretari, alhora que Pompeu Fabra n’era 
president. El 1933 publicaren l’ opuscle “Centenari de la Renaixensa catalana, 1833-
1933” amb un tiratge de 20.000 exemplars. 
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cosa tan nostra que huí té preocupats a intel.lectuals i dirigents 
de tota l’Occitània.”  

 
Senent i Micó intentava així posar el seu granet d’arena, pero, com és ben 

evident, va caure en la ignorància més absoluta. Fins ara que el reivindiquem 
com un home savi. 

 
 

BIOGRAFIA DE SENENT I MICÓ. 
 

Antoni Senent i Micó va nàixer a Valéncia el 4 de febrer de 1909 i hi va 
morir  el 13 d’agost de 1988. El 1939 es casà amb Maria Teresa Micó Buchon i 
tingueren sis fills: Immaculada, Maria Teresa, Dolça, Antoni, Esperança i 
Ramon. 

Senent i Micó va ser  president d’Acció Nacionalista Valenciana, 42  en el 
mateix període en qué el secretari era Xavier Casp, (segons ens informa el propi 
Casp, i confirma Immaculada Senent) amb qui mantingué l’amistat.  Fon un 
gran amant de la cultura; posseïa una ampla biblioteca. Cursà estudis de pèrit 
mercantil, fon empresari; la seua activitat principal fon la direcció d’ un taller de 
brodats. Progressista, republicà, i gran idealista; es crià al si d’una família 
catòlica. Segons la seua filla Immaculada, el seu tarannà progressista el posava 
en contradicció moltes vegades amb la rígida educació catòlica que havia rebut. 
No obstant això, als fills els educà en la llibertat de pensament. Catòlic, 
lliurepensador i progressista, el seu tarannà el portà, com a representant  
d’Acció Nacionalista Valenciana, a enfrontar-se a l’actuació feixista i autoritària 
de Gil Robles, junt a Acció Valencianista Republicana i el Centre d’Actuació 
Valencianista. CUCÓ (1971: 252) 

Acció Valenciana, nom que adoptà el partit a partir de 1935, va prendre 
com a models els partits nacionalistes que llavors hi havia al seu entorn, 
especialment el Partit Nacionalista Basc. Segons Cucó: “El Partit Nacionalista 
Basc constituí un model formal d’Acció Valenciana. Podem pensar, així mateix, 
que el seu incipient to de dreta democristiana la relacionaria amb la Unió 
Democràtica de Catalunya.” A. Cucó Ibid. 

                                                 
42 .- Grup nacionalista de tendència catòlica, fundat el 1933. El setmanari “Acció”, 
publicat des del maig de 1934, fon el seu portaveu. 
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Que expresse tan clarament el seu pensament unitari d’oc  el president 
d’un partit que té els seus homòlegs en aquells que han construït el 
nacionalisme d’Euskadi i Catalunya és una qüestió fonamental. Vist el fracàs 
polític dels intents nacionalistes valencians fins ara –PNPV, UPV, UV, etc.- cap 
preguntar-se amb tota lògica si el camí que va marcar Senent i Micó no era el 
correcte. Si les tesis de Senent i Micó hagueren prosperat, com seria el 
panorama polític en l’actualitat? 

Hem trobat poques referències bibliogràfiques d’ Antoni Senent i Micó, a 
més de la de Cucó, Sanchis Guarner també el cita en La llengua dels valencians, 
parlant de l’òrgan d’expressió del partit polític on militava diu : 

“A <<Acció>> sorgiren noms nous (Moròder, Soriano, Adlert, 
Sanç Moia, Senent i Micó , Vicent Casp, Martí Domínguez, 
Bono Barber)” Sanchis Guarner, M. (1978 :192) 

 
Per a nosaltres, la decisió més important i més coherent d’Antoni Senent i 

Micó,  l’any 1932,  va ser la de negar-se a signar les Normes de Castelló. 
Segons la seua filla Immaculada “perqué pensava que eren poca cosa per a 
Valéncia”. I no és perqué fóra secessionista sinó tot el contrari. Com es 
demostra en els dos articles que va publicar a El Camí dos anys més tard, tenia 
una  diafàna consciència d’unitat idiomàtica. Sabia que el sistema lingüístic que 
donà les composicions trobadoresques, i que, no obstant la gran importància 
cultural que representa, no va tindre mai un nom literari unitari, era el mateix 
des del nord de Llemotges al sud d’Alacant. I veu, amb precisió claríssima, que, 
si es tracta de donar un nom literari a la llengua escindida, el valencià, ja el 
segle XIV, té caràcter de llengua literària. La seua resistència a firmar el 
secessionisme que representaven les Normes de Castelló era fruit de la seua alta 
clarividència. En aquell moment no es trobava sol, altres destacats hòmens de 
consciència global d’oc eren Joaquim Reig, Adolf Pizcueta, Carles Salvador, 
etc. Pero, tots ells signaren les Normes de Castelló, excepte Senent i Micó. Els 
signants els trobem en Pérez Moragon. F. Pérez Moragon (1985:153)  

En aquells articles, publicats l’any 1934, es descobrix clarament perqué 
Senent no va signar les normes; l’autor, davant dels enfrontaments catalanistes-
valencianistes, propugna no perdre de vista la consciència global que tenim els 
valencians, des de la fundació del Regne, en dos articles que titula: 
“Occitanisme”. La seua idea clara de pertànyer a  la cultura dels trobadors i no 
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voler renunciar a ella és altament remarcable. Antoni Senent i Micó blasma 
l’intent secessionista de Pompeu Fabra, Coromines, Nicolau d’Olwer, et alii. 

 Malgrat  la seua resistència primera a firmar les Normes de Castelló, en 
editar-se la gramàtica de Carles Salvador, en sa casa se n’apilaren diversos 
exemplars que ell i els seus amics s’encarregaven de distribuir en la més estricta 
clandestinitat que imposava el règim franquista. Immaculada manifesta recordar 
aquell ambient clandestí i angoixant encara ara  amb un gran sentiment i amb 
molta precisió. 

 Fon mestre uns anys en Lo Rat Penat. De tarannà conciliador, i a pesar 
de compartir la ideologia de confesió catòlica i de ser amic de Xavier Casp, i de 
tots aquells que formaven aquella societat cultural,  en arribar el moment de la 
divisió (catalanistes-blaveros) optà per anar-se’n amb els catalanistes. Encara 
que no estava d’acord amb les noves directius lingüístiques secessionistes 
propugnades per l’Institut d’Estudis Catalans, no podia negar –i no ho va fer 
mai- la unitat de llengua entre catalans i valencians, que ell entenia 
perfectament perque sabia que, fins i tot, no s’acabava als Pirineus. Com va 
deixar escrit, ell entenia perfectament que la unitat lingüística arribava més 
amunt de la Provença. Per això es manifestà en contra de la secessió catalanista,  
no estava d’acord a mutilar la llengua;  no obstant això, acceptà el mal menor, 
pero fer-li una altra mutilació i reduir-la al Regne de Valéncia, encara li devia 
semblar més inacceptable. 

 La seua formació religiosa i el seu nacionalisme progressista el dugueren 
a col.laborar, anys més tard, en diversos números de la revista Saó.  

Una  mostra del seu pensament polític la trobem en  un escrit-carta a la 
seua dona, mecanografiat, on li diu que “els centrepeninsulars han procurat fer-

nos creure que catalans, rossellonesos, mallorquins, andorrans i valencians no 

som un sol poble” Idea que ell té ben clara, peró, no obstant aquella unió de 
poble no el du a una unió política també.  S’afirma com  independentista 
valencià, defensor d’aquell Estat Valencià que demanava la seua generació. El 
document citat acaba: “Tot el món marxa cap a la independència. Com cent 

anys arrere Holanda i totes  les repúbliques americanes; com ho feren més 

arrere Portugal i Nàpols. Deu vullga que no tarde a contar-se  entre els Estats 

lliures Valencia i Mallorca, Bascònia i Catalunya i Galiza. Deu vullga!!!” 
Els anys 60 va fer un viatge per terres franceses amb alguns membres de 

la seua família. La seua filla Immaculada diu que es trobava molt feliç parlant 
valencià i entenent-se amb les gents de  Perpinyà i  Montpelhièr. La consciència 
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de sistema lingüístic global no la va perdre, encara que les circumstàncies no li 
permeteren dur el seu ideari més allà d’aquells dos articles publicats a El Camí, 
almenys així ho entenem. Peró, Senent i Micó va ser un home tremendament 
lúcid i cal que quede dit així a fi que la història en faça justícia. 

La validesa de Senent i Micó en l’actualitat ve donada per haver sigut un 
pensament rigorós i , per tant, altament vàlid, des del punt de vista científic. La 
seua oposició al Manifest és un acte, encara que amagat fins ara, trascendental. 
D’igual importància considerem que és el fet  d’ haver-se convertit en un 
precedent del desig de conciliació del problema catalanisme-anticatalanisme 
introduint el concepte d’occitanisme, capaç de dur l’enfrontament entre 
valencians per camins de racionalitat i de recuperació del nostre espai cultural 
natural, sense escissions.  
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VALENCIANISME I CATALANISME ELS ANYS 60: ALMELA I 
VIVES VERSUS FUSTER 

 
 
 
 

l llarg de tot el treball hem pogut comprovar com la participació 
valenciana en els mitjans de comunicació catalans i occitans ha sigut 

esporàdica i, d’alguna manera, forçada pels catalans. Josep Carbonell és el que 
més clarament es percep com l’impulsor de la integració dels valencians, i els 
mallorquins, al projecte de Països d’Oc. I, d’eixa forma, veiem com Almela i 
Vives comença a perfilar-se, de la mà de Carbonell, com l’intel.lectual valencià  
la veu del qual representa tots els valencians en el projecte comú d’Oc. Com a 
mostra, l’article “Panorama actual del valencianisme”, publicat a la revista 
Oc,núm. 1 (de la nova etapa) que correspon al 132, juliol-agost, 1931.  Almela i 
Vives col.labora en la revista OC dels anys 30  en diverses ocasions més. Més 
tard, quan cau en desgràcia Josep Carbonell i el seu projecte, i comença el nou 
de Països Catalans, en representació dels valencians trobarem una veu nova, la 
de Joan Fuster. Un i l’altre apareixen com els hòmens que des de Catalunya 
algú decidix que han de ser la representació simbòlica dels valencians dins del 
projecte, en el primer cas de Països d’Oc, i en el segon dels Països Catalans. És 
a dir, la decisió d’impulsar, prestigiar i convertir en símbol valencià al senyor 
Almela i Vives o al senyor Fuster és, al cap i a la fi, una decisió presa a 
Barcelona a partir dels seus projectes propis lingüístics, culturals i polítics. 

No hi ha una explicació satisfatòria de l’actitud d’Almela i Vives; sembla 
com si, de sobte, s’haguera convertit en anticatalanista. En La llengua dels 

valencians, diu Sanchis Guarner: 
“Escriptors valencians importants (com Almela i Vives, i Igual 
Úbeda) que els anys trenta, entre tanta desorientació col.lectiva, 
es distingien pel seu catalanisme constructiu, propugnen ara 
l’escissió cultural de Valéncia respecte al Principat i les Illes.” 
SANCHIS GUARNER, M. (1978:201) 

 
Sanchis no expressa bé les idees d’Almela i Vives ni les d’ Igual i Úbeda. 

Els escissionistes eren els catalans que havien, primer bastit, i després afonat, un 
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projecte global que varen decidir frenar, parar, trencar... ; secessionant la 
llengua i l’espai comú. Almela no era el secessionista. 

Vist l’intent de procés de construcció dels Països d’Oc i els Països 
Catalans, els anys trenta –com bé diu Sanchis Guarner- l’animadversió 
d’Almela i Vives cap a Fuster, i la seua actitud general vers el catalanisme, 
s’expliquen diàfanament.  

D’ Igual Úbeda  podem dir  que també tenia un clar sentit dels avantatges 
que l’occitanitat aportava als valencians, i que, vist això, propugna 
l’occitanisme com una via de consens entre els valencians; Sanchis Guarner no 
ho distingia. 

Almela i Vives, destronat de la seua representativitat valencianista en el 
món de la Gran Occitània per un nouvingut, pren les armes de “la fineza”, és 
subtil, pero posa les coses en el lloc que ell creu, o siga, ataca; i el seu adversari 
és Joan Fuster, lo raubaire del seu lideratge. 

Per entendre un poc millor la situació, vegem els llibres El País 

Valenciano (1962) de Fuster i Valencia y su reino(1965) d’Almela i Vives, que 
és una rèplica, fins i tot en el tamany i la tipografia, del de Fuster. Els conceptes 
que s’hi defenen són radicalment diferents, evidentment. Per començar, cal 
remarcar que els dos llibres tenen dos títols que són dos puntals fonamentals 
que han estat  a la base de la Batalla de Valéncia: País Valencià; Regne de 
Valéncia. 

“El catalán que hablamos los valencianos es, para nosotros, la 
lengua valenciana” FUSTER, J. (1962:32) 

 
“Pero si de poco sirve, en cuanto a la raza –tomando el término 
raza en su valor exacto-, este último dato, también es 
incontestable que  la abundancia de catalanes en la población 
inicial del País Valenciano reconquistado sitúa a nuestras 
comarcas, por muchos conceptos, en una prolongación de la 
Cataluña estricta.” FUSTER, J. (Ibid:44-46) 

 
La “prolongación de la Cataluña estricta” o “Catalunya Sud” com, més 

tard, l’anomenarà Josep Guia i “el catalán que hablamos los valencianos” és la 
proposta de Fuster. La d’Almela i Vives, en canvi, està impregnada del seu 
concepte globalitzador, encara que partix de casa, d’una casa estrictament 
valenciana. 
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A la pregunta que es formula ell mateix: ¿La lengua distintiva de los 
valencianos, ¿Es importada o autóctona?  contesta amb una cita que pren de 
Julián Sanvalero: 

<<Tal vez, históricamente convenga un enfoque de la qüestión 
pensando no sólo en la corta via catalano-valenciana sinó en la 
extensa indoeuropeo-latín-provenzal-catalan-valenciano, y al 
llegar a este atender a las raízes laterales: indígena, árabe, 
castellano, etcétera, y aun a viejos substratos que desde tiempos 
ibéricos unen, con una lengua todavía ignorada, las tierras 
mediterráneas hispánicas con las del sur de Francia.>>  En  
ALMELA I VIVES (1985:31-3 

 
La breu militància occitanista va fer entendre a Almela i Vives els 

problemes lingüístics fora del corset catalanista estricte. I no té dubte del nom 
que se li ha de donar a la llengua dels valencians. Repassa diversos autors que 
l’han anomenada valenciana i argumenta en contra de la denominació de 
llengua catalana per als valencians. I es pregunta: 

“Porqué se obstinan ciertos catalanes en aplicar el calificativo 
de catalana a la lengua distintiva de los valencianos i no en 
buscar una denominación –que posiblemente existe- para evitar 
prevenciones? ALMELA I VIVES, F. (1985:41) 43 

 
Hem d’entendre, per tant, lògicament, que Almela no fa gala 

d’anticatalanisme. No s’apunta a les tesis autoctonistes dels que li varen fer la 
segona edició, del seu llibre. Demana anomenar la llengua dels valencians, 
valenciana,  i trencar el marc restrictiu català. Ell coneixia “l’altre” projecte 
català, l’anterior,  millor que ningú. La seua visió és més original del que s’ha 
manifestat fins ara en els textos catalanistes. 

 
 I, els anys 60, iniciada de nou la Batalla de Valéncia, tornà a haver, com 

en el 1934,  (V. A. Senent i Micó) una proposta de consens, que Carles Recio es 
va encarregar de recordar. 

 
 

                                                 
43 .- L’Ajuntament de Valéncia acaba de reeditar el Valencia y su reino, 2004. 
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L’OCCITANISME DE  CONCÒRDIA EL 1964: ANTONI IGUAL I ÚBEDA 

 
 “El dia 25 de giner de 1964, el gran erudit valencià Antoni 
Igual i Úbeda, figura d’una magnitud intelectual injustament 
oblidada, pronuncià una conferència en la sessió de <<El 
dissabte literari>> que celebraven periòdicament els Cronistes 
del Regne. En la seua exposició, clara i rotunda, es fea una 
crida a la concòrdia entre les faccions valencianistes que 
començaven a vore’s cada volta més alluntades entre sí. “ 
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(...) 
 “Antoni Igual aporta una nova via que reconeixerem 
d’immediat: (...) 
 <<Hi ha una solució ben fàcil que jo, des d’ací, oferixc 
especialment als senyors cronistes de l’antic Regne de Valéncia 
per si els sembla oportuna, i consistix en ressuscitar l’antic nom 
d’Occitània, per a determinar eixe territori on es parla la 
llengua dels occitans amb les seues variants localistes del 
rossellonenc, el català i el valencià, que no li fan cap nosa, ans 
bé, tant l’enriqueixen. Estic ben cert que hi haurà moltes 
crítiques, més o manco justificades, a aquesta proposta, mes no 
crec que hi haja, per ara, una altra solució més equitativa a 
aquest carreró sense eixida en què ens han situat als valencians 
uns pensadors tan poc originals com ben inoportuns. (...)  
Nosaltres, ara, proposem el nom d’Occitània i llengua occitana 
o dels occitans. És la denominació perfecta, ja que inclou el sur 
de França, Catalunya i Valéncia, que podrien ésser l’Occitània 
del Nord, del Centre i del Sud. Heus ací la denominació antiga, 
amplíssima, reconeguda per tothom, que no pot produir 
suspicàcies>>”. 
IGUAL I ÚBEDA en RECIO, C.  (1996:315 – 320) 

 
Hi ha una terminologia científica vàlida i desconeguda, o, com a mínim, 

poc coneguda i gens usada, iniciada en la “familia occitano-romana” de Loïs 
Alibert, que, a més de situar les nostres modalitats romàniques perfectament en 
el conjunt de les llengües neollatines, pot obrir nous camins de comprensió dels 
problemes lingüístics i d’entesa entre els valencians: El diasistema occitano-
romà.  
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PARAULA D’OC (1996-2004) 
 
 
 
 

ÉS POSSIBLE UNA NORMATIVA COMUNA PER AL SEGLE XXI? 
 

araula d’Oc naix a partir de la lectura de la Gramatica occitana de Loïs 
Alibert. La descoberta d’una terminologia científica, aparentment nova, és 

la que posa en marxa el procés de publicació de la revista. La família occitano-
romana d’Alibert, com a concepte clau que unix tot el sistema lingüístic alhora 
que pot prestar autonomia a les diverses modalitats que el componen, és la idea 
motor que fa aparéixer la revista l’any 1996. 

El terme científic iniciat per Alibert és el que potencia l’aparició d’una 
revista d’investigació que es pensa ser l’única respectuosa amb totes les 
modalitats lingüístiques del diasistema, com podrem comprovar a continuació, 
no obstant, al poc temps de l’aparició, la recerca en el nou camí farà descobrir 
que hi ha tota una història, no només relacionada amb la terminologia científica 
descoberta, sinó que al costat s’hi trobava tot un projecte cultural i polític 
malbaratat el primer terç de segle. Els precedents desconeguts s’exposen així. 

 
Al número 3, p. 7, el director de Paraula d’Oc escriu: 

“Quan trobàrem el primer número de la Revista Occitana 
dirigida per la valenciana Euphemia Llorente que, segons diu 
en la portada, respectava <<totes les varietats de la llengua 
d’Oc>> pensàvem que era impossible que l’any 1930 s’haguera 
produït un fet com aquell que tots desconeixíem. La nostra idea 
havia nascut a causa de la necessitat social que tenim els 
valencians d’aclarir els nostres problemes lingüístics. No 
podíem pensar mai que hi haguera una altra iniciativa anterior 
que s’expressava en els mateixos térmens. Confessem la nostra 
ignorància, en bona part motivada pel fet que mos trobem a 
soles a l’hora d’investigar els temes d’oc, i caldrà molt de 
temps abans d’aclarir bé tots els camps que s’obrin davant la 
nostra proposta. La iniciativa d’aquella revista de l’any 30 no 
estava a soles tampoc, n’hi havia una altra de 1905, la revista 
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Occitania de Joseph Aladern, editada a Barcelona, que també 
respectava totes les varietats lingüístiques d’oc.  
Vàrem crear Paraula d’Oc amb la finalitat d’investigar temes 
d’oc i de respectar totes les modalitats lingüístiques del nostre 
diasistema creient que encetàvem un camí. Ara estem 
contentíssims de saber que la nostra creativitat mos havia portat 
on ja hi havia camí fet”. 

 
Siga com siga, això vol dir que, dins de tot el procés, l’aparició de 

Paraula d’Oc no es deu, com en els projectes anteriors, a la voluntat 
expansionista de Catalunya sinó a la reflexió autònoma, autòctona i independent 
valenciana, produïda a partir de la necessitat d’oferir solucions als problemes 
sociolingüístics i psicosocials dels valencians.  

 
Després de trobar tants documents que han intentat una normativa 

comuna per a tot el sistema lingüístic que portà els trobadors a la seua alta 
expressió literària, en Paraula d’Oc trobem que entrant el segle XXI hi ha 
propostes que intenten recollir la memòria històrica i formulen plantejaments de 
futur respecte de la possibilitat de bastir una normativa comuna per a tot el 
diasistema occitano-romà. 

 
 

 EL MODEL UNITARI DE LLENGUA LITERÀRIA EN PARAULA D’OC 
 

Paraula d’Oc núm 1, p.6 
En Paraula d’Oc es considera que hi ha una mateixa comunitat 

lingüística, amb modalitats diverses, entre Llemotges i Alacant, aquella on florí 
la civilització trobadoresca. Veiem l’extracte de l’Editorial. 

“Defenem un mateix diasistema que unix les diverses 
modalitats lingüístiques d’Oc, a fi de facilitar que cadascuna 
d’elles se senta lliure de decidir quin ús ha de fer de la llengua 
en cada situació sociolingüística i en cada espai geogràfic 
concret. Obrant de tal manera aconseguim que el diasistema 
occitano-romànic unixca totes les modalitats lingüístiques d’Oc 
enfortint-les, i alhora, que cadascuna d’elles siga lliure i 
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autònoma de decidir la seua forma de situar-se en l’espai 
comú.” 

  
 
Paraula d’Oc núm. 1, p. 38 
Roger Mira (extractes) 

“Durant l’edat mitjana, varn començar a forjar-se els orígens de 
tres llengües que encara avui es parlen: l’occità, que és la més 
pròxima a la llengua que utilitzaven els trobadors –almenys 
l’occità central-, el català, del que filòlegs  de la talla de Robèrt 
Lafont o Pèire Bec afirmen que és impossible distingir-lo de 
l’occità fins la fi del segle XIII i que presenta trets que no són 
més diferenciats que els de les peculiaritats d’alguns dialectes 
occitans, tals com el gascó o el provençal, i, finalment 
l’aragonés, que encara hui es parla als Pirineus, i del que 
Maians i Siscar deia, al segle XVIII, que era un dialecte de 
l’occità. Encara avui el paregut entre aquestes tres llengües és 
innegable, lo qual demostra que l’existència d’una antiga 
comunitat lingüística i cultural encara és subjacent. 
(...) 
No voler mirar tot l’<<encastre>>, com diuen els occitans, és 
com conformar-nos a viure en una casa sense teulada.” 

 
 
Paraula d’Oc núm 2, p. 5 
Manifest pel pacte lingüístic. 

“La via (pel pacte lingüístic valencià) que propon el CIRD’OC 
és d’acceptar que el valencià és una LLENGUA AUTÒNOMA 
que forma part del DIASISTEMA OCCITANO-ROMÀNIC 
junt al català, el gascó, el llenguadocià, el provençal, el 
llemosí..., modalitats lingüístiques d’un mateix diasistema que 
durant segles s’ha conegut amb el nom de llengua llemosina o 
llemosino-valenciana/ llemosino-catalana; és a dir, amb una ben 
arrelada tradició cultural de segles i avalada pels criteris 
fundacionals de la romanística.” 
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RELACIONS OCCITANO-VALENCIANES: DES DE LA RENAIXENÇA 
AL SEGLE XXI 

 
 
 
 

LA PÈRDUA DE LA CONSCIÈNCIA GLOBAL D’OC EN LA 
POSTGUERRA 
 

n la postguerra, la consciència d’oc desparareix pràcticament dels 
intel.lectuals valencians, mentre que el catalanisme guanya adeptes en els 

ambients universitaris. No serà fins els anys 80 que tornarà a aparéixer un intent 
d’occitanisme conciliador en la pròpia Universitat. 

L’any 1961 va ser  la primera vegada que aparegué el nom de llengua 
catalana en un curs universitari, segons Sanchis Guarner, i també una protesta 
que ja es troba a la base de la renovada  Batalla de Valéncia. Diem renovada 
perqué, com hem vist, començà els anys 30. Els anys tardans de postguerra no 
va fer més que reviscolar. 

“Entorn de l’<<Aula Ausiàs March>> fundada a la Universitat 
de Valéncia l’any 1959 –la millor commemoració que hom 
podria somniar del centenari del nostre primer poeta de tots els 
temps- s’agruparen nodrides colles d’estudiants, molts dels 
quals són escriptors (Alpera, Aracil, Codonyer, Cucó, Espí, 
Garcia Aparici, Mira, Riera, Rodríguez Bernabeu, etc.,) 
Com que el radicalisme i la despreocupació per l’estridència, 
han estat sempre característiques jovenívoles, aquests xicots 
que –com els de la Joventut del Rat Penat- són partidaris a 
ultrança de la unió cultural amb els catalans del Principat i les 
Illes, en fan estentòries manifestacions. En la tardor de 1961 la 
cambra sindical dels estudiants de Filosofia i Lletres inaugurà 
un Curs de Llengua Catalana amb bon èxit de matrícula. 
Aquesta fou la primera vegada que a Valéncia gosava hom 
donar aquest nom a l’idioma en circumstàncies semblants.  
 Això provocà la irada protesta de molts vells 
valencianistes significats i despertà el recel de certes autoritats 
universitàries. Tanmateix, aquests joves de l’Aula Ausiàs 
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March solien emprar en els seus escrits les particularitats 
regionals que els (Alvarez , Ardit, Climent, Marqués, Miralles, 
Montés, Solà, etc.) redactors de “Diàleg” , butlletí de la cambra 
sindical dels estudiants de Dret”. (SANCHIS GUARNER, M. 
(1978:195) 

 
1962, Fuster publica Nosaltres els valencians, on afirma la catalanitat 

valenciana, ja citada: 
“Dir-nos <<valencians>>, en definitiva, és la nostra manera de 
dir-nos <<catalans>>. FUSTER, J. (1977:39) 
 

La qual repetix en diverses ocasions: 
“Catalans ho som tots o no ho som ningú” FUSTER, J (1985: 
170) 

 
I en El País Valenciano diu que: 

“la abundancia de catalanes en la población inicial del País 
Valenciano reconquistado sitúa a nuestras comarcas, por 
muchos conceptos, en una prolongación de la Cataluña estricta” 
FUSTER, J.(1962:46). 
 

 La peculiar manera d’entendre la realitat valenciana que tenia l’autor de 
Sueca va fer que una part de la societat valenciana se sentira ofesa per les idees 
de Fuster, sentiment que acabà amb la crema, simbòlica, de l’intel.lectual en un 
falla. Havia començat la part més àlgida del Conflicte Lingüístic Valencià i de 
la Batalla de Valéncia. La idea de Fuster va tindre una bona part de la 
intel.lectualitat valenciana al seu costat. La seua figura és estudiada i enaltida 
per diversos autors, i l’editorial que li publica les obres completes el considera 
“un clàssic”, malgré lui. 

“Una de les coses pitjors que podien passar-me en aquesta vida 
–vida literària, vull dir- era veure’m qualificat de <<clàssic>>.  
FUSTER, J. (1975:7) 

 
Josep Iborra acaba el Fuster portàtil amb les paraules següents: 

“Tota la seua obra, diversa en les formes i els temes, és una per 
la forma interior. Com és una també al llarg del 
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desenvolupament en el temps: l’estil, d’una banda –ja present 
en els primers escriuts seus-, els <<criteris>>, de l’altra, han 
donat a l’obra de Joan Fuster una llibertat i la coherència 
intel.lectuals i morals incontestables. No ha necessitat canviar 
de <<sistema>> perqué no en té cap i s’ha estalviat, així, 
<<ruptures>> i <<retorns>>... D’això, en diem un esperit fort...  
IBORRA, J. (1982: 318-19) 
 

I Enric Ferrer: 
“L’escriptor de Sueca, ja conegut com a poeta, a més d’una 
excel.lent crítica literària i històrica encetada també en els anys 
cinquanta, es va revelar, a partir de la publicació de El descrèdit 

de la realitat (1955) com el més caracteritzat portantveu de la 
tendència normalitzadora de la nostra cultura i la nostra 
llengua.” FERRER, E. (1981:117) 
 

La contestació a Fuster va tindre diverses repercusions, tant des del punt 
de vista social com intel.lectual. Aportem algunes idees publicades. 

Potser l’adversari més important de Fuster va ser Almela i Vives, com 
hem vist. 

El 1979, Manuel Lloris intenta una equidistància: 
“En Fuster existe un immenso instinto de escritor y falta una 
coherencia ideológica”. LLORIS, M. (1979:175) 

 
1983, Xavier Marí publica Revisió al Conflicte Valencià en el qual 

demana, per primera volta, revisar les diatribes entre catalanistes i 
anticatalanistes i projectar un futur comú a tots els valencians. En el pròleg, usa 
el nom de Nació Valenciana i aporta arguments per acabar amb el que ell 
anomena unes vegades “conflicte intern”, i altres “Conflicte Nacional”, que 
dividix els valencians. Propugna la tolerància entre els dos costats. 

“El <<valencianisme>>, la <<fe>>, tant dels 
<<pancatalanistes>> com la dels <<panespanyolistes>>, i la 
seua exigència, és com la dels cristians vells, intrínsecament 
contradictòria, per això en cap de moment no pot assimilar els 
uns als atres, i qualsevol <<decret>> que obligue la 
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<<conversió>> d’uns respecte dels atres, mai no podrà, com 
tampoc no ho pogué en el passat, l’unificació nacional. 
Cal, per tant, i en això estem un grapat de valencians, que la 
solució al <<Conflicte Nacional>> actual, no vinga marcada 
per l’expulsió, l’exili, d’uns per l’exigència i l’intolerància dels 
atres.” MARÍ, X (1983: 13) 

 
1986. Procedents del mateix context on es troben les idees nacionalistes 

de Marí, es publicaren les Bases per al Nacionalisme Valencià, VELASCO ET 
ALII (1986) una obra de diversos autors de l’anomenat nacionalisme tricolor, 
que volen assentar les bases per aconseguir la construcció d’un nacionalisme 
d’arrel estrictament valenciana. El llibre el prologà també Xavier Marí i consta 
dels apartats:  Introducció al nacionalisme, Territori, Població, Cultura i 
Llengua, Economia, Història i La consciència nacional. 

Alhora  Mollà i Mira publiquen De impura natione on es qüestiona el 
projecte de Fuster.  

Destacarem algunes de les idees més importants. En primer lloc, 
reconeixen el conflicte valencià i li donen nom: la Batalla de Valéncia. 

“Durant la que direm <<Batalla de Valéncia>>”. MOLLÀ, D I 
MIRA E. (1986:31) 

 
Hem de dir, no obstant, que Mollà i Mira entenen que la Batalla de 

Valéncia es va produir en la postguerra, sense tindre en compte els fets anteriors 
que s’iniciaren els anys 30. 

Proposen solucions: 
“És necessari que el país valencià (país amb minúscula, poble, 
comunitat, nació) descobresca son ple sentit de pertinença. Sols 
així partint-ne, hom podrà eixamplar l’abast de pertinences.  
La Comunitat  Valenciana, el País Valencià, el Regne de 
Valéncia nous seran producte d’un pacte, d’un armistici sense 
humiliacions, d’una reconciliació nacional.” MOLLA I MIRA 
(1986:234) 
 

Remarquen l’autoodi d’alguns valencians, no el que tradicionalment es 
coneixia, produït per dirigir la mirada al ponent peninsular, sinó el que s’ha anat 
produint en el procés cultural de la postguerra ençà. 
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“El nacionalisme suposa eixe necessari contrapunt quasi 
metafísic en un univers utilitari; arrels pregones en un món que 
es desarrela. La sensació de pertinença alliberarà molta angoixa 
davant l’anòmia del canvi. Així, per exemple, a Valéncia, 
alguns valencians, molt segures dels quatre costats del seu 
origen, no s’entusiasmen gaire, de vegades, amb les 
manifestacions autoctonistes –com ara les falles o altres festes 
populars-; els immigrants recents, per contra, hi cerquen la 
<<naturalització>>.” MOLLÀ I MIRA, (1986:232) 
 

La pertinença dels valencians, les arrels pregones que els autors apunten 
passen per retrobar les idees, lingüístiques i culturals, perdudes. 

“quasi ningú –dellà Contreras o el Sénia- no pensava que fórem 
un poble culte, honrat, agradós i polit; quasi ningú no ens veia 
com una porta del Renaixement o gresol d’un gòtic que ens 
entronca amb l’amable Llenguadoc i la Provença, com a terra 
d’amor i cortesia on ha florit la dolça <<llengua llemosina>>”. 
MOLLÀ I MIRA, (1986:103) 

 
Per cloure el present apartat, citem un exemplar raríssim (Anònim) que 

du per títol Poetes valencians del segle XX. Bellament enquadernada amb un 
roig intens, l’antologia comença amb Miquel Duran de Valéncia (1883-1942) i 
acaba amb Josep lluís Seguí (1945). Hi ha antologats diversos autors dels dos 
costats de la Batalla de Valéncia: Bayarri, Mustieles, Almela i Vives, Vicent 
Casp, Matilde Llòria, Xavier Casp, Joan Fuster, Estellés, Anfós Ramon, Maria 
Beneyto, Jesús Huguet, etc. Hi ha un pròleg anònim, no hi consta qui l’ha editat 
i tampoc s’indica la impremta que l’ha tirat. Un veritable enigma que sembla ser 
un cant a la unió de la poesia del recentment acabat segle XX. Diu l’anònim 
prologuista: 

“L’únic apriorisme, no que ha guiat, sinó en el qual s’ha 
originat la nostra feina, és, precisament: la llengua”. 
(Cita en ref. biblio. Anònim) 

 
La intenció de l’autor de l’antologia és servir al lector un conjunt de 

textos de diversos poetes valencians usuaris de la llengua distintiva de la 
valencianitat i, amb la finalitat de no incidir en bregues estèrils, ell/ella (encara 
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que ens inclinem a pensar que és ell , i també a pensar qui és ell) l’ha sotmesa a 
una regularització ortogràfica amb  

“l’objectiu d’evitar incidències pertorbadores. Qüestions més 
importants són les que suscita una lectura atenta de versos, a 
nivell literari, i, fins i tot, civil.” 

 
Llarga vida als qui encara són capaços de dedicar energies en pro de 

produir la unió, més que siga solament estètica, dels valencians, com en el cas 
anònim citat. Si, tant en un costat com en l’altre,  hi haguera més gent disposta a 
fer exercicis altruistes semblants en tots els altres camps, segurament, el futur 
dels valencians i valencianes  que encara som usuaris lleials de la llengua 
minoritzada de Joanot Martorell, seria més clar. 

 
  

LA RECUPERACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA EN LA SETMANA 
UNIVERSITÀRIA OCCITÀNIA, PRESENT I FUTUR 
 
Les relacions occitano-valencianes en la Renaixença 

Per a l’estudi de les relacions occitano-valencianes durant la Renaixença 
hi ha diversos treballs. Sense ànim de ser exhaustius, podem citar L’epistolari 

Llorente 1861-1911 LLORENTE I FALCÓ (1928) i Mistral i Llorente 
LLORENTE I FALCÓ (1932?). Les relacions catalano-provençals a través de 

la correspondència de Frederic Mistral i Víctor Balaguer  BALANZÁ, A. 
(1982). Aquelles relacions també són estudiades en  el magnífic treball de 
Cristòfor MARTÍ ADELL (1990), Mistral i Llorente. Noves aportacions 

documentals sobre les relacions occitano-valencianes durant la Renaixença. 
que són una síntesi de les principals aportacions de la seua tesi doctoral. 

 
Les relacions de Constantí Llombart amb Frederic Mistral 

Es té una àmplia informació de les relacions entre Mistral i Llorente, pero 
no, de les de Mistral i Llombart que també n’hi hagué, encara que no tan 
sovintejades com amb Llorente.  

En el to que usa Llombart en les dos cartes es nota que era un fervent 
admirador de Mistral. Encara que el tracta de “mon ilustre colega” no li parla de 
tu a tu, ans li ret pleitesia:  
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“Després de saludar  en vos el geni explendorós [sic� de la 
Provença, aprofita  la ocasió per a oferirse lo darrer de vostres 
entusiastes admiradors y affim. s.s. Q.V.M.B. Constantino 
Llombart” en MARTÍ ADELL, C. (1990:208) 

 
En la primera carta (3 de maig de 1891) li demana permís per traduir 

Nerto al castellà i publicar-la en la Biblioteca Selecta; Mistral l’autoritza, i, en 
la segona (21 de juny 1891) li dona les gràcies.  

Pero, més que la tragèdia de Nerto, sembla que l’obra que va influenciar 
al creador de Lo Rat Penat va ser la famosa Mireia perque Llombart va ser 
premiat en els Jocs Florals de 1886, publicat el 1887, per l’obra La copa 

d’argent LLOMBART, C. (1887)que té alguns  paral.lelismes amb el premi 
Nobel, segons un estudi que hem fet, FORNÉS, L.( 2003), i que a hores d’ara 
resta inèdit, pero que va ser llegit en el IX Congrés de l’Associació 
Internacional d’Estudis Occitans, agost 2008, i es publciarà en les Actes 
corresponents. La prova que Llombart coneixa la Mireia mistraliana la trobem 
en  la Biografia inèdita de Constantí Llombart del seu deixeble Ramon Andrés 
Cabrelles. Segons Andrés Cabrelles, Llombart i ell  

“passaven molts dies sense chafar el carrer, treballant a estall en 
el Diccionari, pero, de sobte, a vegades, dia el mestre aguaitant-
se al balcó i mirant el cel: 
.- ¿No et pareix que fa un dia esplèndit i que seria un pecat no 
aprofitar-lo? El camp està preciós. Agafa Mireia i anem-nos-en  
a l’horta. Tinc fam de sol.  
Prenia yo el poema de Mistral i nos n’anàvem en ell en busca 
de plaenter esplai. 
(...) 
Després llegia yo en veu alta algun cant del poema que havíem 
portat, comentàvem les seues bellees que el mestre em fea 
notar, em parlava del seu autor, Frederic Mistral, de la seua 
vida i les seues obres i ya de tornada a la capital solia llargar, en 
certa excitació censures contra els hòmens que regien el Rat 
Penat de manera distinta a la que segons ell havia de ser.” 
ANDRÉS CABRELLES, R. (2004:26) 
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El treball de Martí Adell està basat en la tesi doctoral sostinguda pel 
mateix autor l’any anterior, 1989, de les conclusions de la qual extraguem les 
que ens semblen més importants sobre les semblances, diferències, influències, 
etc. entre Mistral i Llorente. 

“Mistral sembla que se sentia poeta, creia en el federalisme i 
esperava que la maduresa de la civilització ens hi abocaria. 
Passat el moment més actiu dels contactes amb els 
renaixencistes catalans i amb Víctor Balaguer particularment, 
després d’aqueix mai aclarit viatge que feren junts a París l’any 
1868, desenganyat de la política, es retirà al seu poble per a 
dedicar-se a la seua obra literària i la conscienciació social. 
És ben evident que Llorente no va seguir l’exemple dels seu 
admirat Mistral , ni en la creació d’una obra literària 
valenciana, ni en el treball de conscienciació socials dels 
valencians, ni tan sols en la creació d’un museu d’etnografia, 
cosa que a ell tant li havia impressionat, i per a la qual, des del 
diari, es trobava en tan bona situació per a dur-la avant i a què, 
segons ell, el mateix Mistral el va instar.” MARTÍ ADELL, C. 
(1989: 384)  
“També cal modificar la idea d’aquella trobada decisiva de 
l’any 1868, perqué, amb anterioritat al 1903, hem de concloure 
pels documents que tenim que els contactes van ser ocasionals i 
motivats per interessos molt concrets. 
El coneixement de la indecisió de Mistral per a aventurar-se 
pels viaranys de la política de manera oberta i el pretés 
apoliticisme de Llorente feren pensar en una influència 
mistraliana en Llorente. Tot açò mancava d’una base sòlida. 
(Ibid: 388). 

 
Mistral era, doncs, federalista, monolingüe en la seua creació literària que 

arriba a rebutjar un lloc en l’Acadèmia francesa, i un activista  conscienciador 
dels provençals, especialment dels jóvens. 

Llorente escriu en valencià només  
“una xicoteta part de la seua obra total” (...) pero si és recordat 
avui, si llavors fou objecte d’homenatges i la seua obra ha estat 



 

205 

i és reimpresa una i altra vegada, sempre ha estat  per mor 
d’aqueixa xicoteta part de la seua producció”. (Ibid:386) 

Era, per tant, de cultura i expressió castellana, espanyola, 
majoritàriament. Es va implicar fent política espanyola. I no es va preocupar 
mai per aquelles qüestions d’implicació sociològica que preocupaven  Mistral. 
Hi ha, clarament, un abisme entre un personatge i l’altre. 

Mistral no va influenciar políticament Llorente, i, encara que ell mateix 
diu que el va impressionar molt la lectura de Mireia la qual sembla que li va 
donar un cert impuls per expressar-se en valencià,  literàriament tampoc té 
massa influències mistralianes, més enllà d’alguns versos inspirats en el llibre 
que li valgué el Nobel a Mistral. 

Des del punt de vista literari i sociolingüístic, el bilingüisme de Llorente, 
majoritàriament decantat per l’ús del castellà en la seua creació literària, el fan 
un personatge radicalment diferent de Mistral, de Balaguer i, en general, de 
l’esperit renaixenciste provençal i català. 

 
 

ELS ANYS 30 
 

A través de les aportacions que hem anat fent, també s’han pogut 
comprovar les relacions de diversos intel.lectuals valencians  amb la cultura 
occitana: Carles Salvador, Almela i Vives, Pizcueta, Senent i Micó, Reig, etc. El 
principal acte d’aquells anys fou la celebració a Valéncia del Centenari de 
Mistral. 

 
 

ELS ANYS 80-90. LA RECUPERACIÓ  DE LA CONSCIÈNCIA EN LA 
SETMANA UNIVERSITÀRIA  OCCITÀNIA, PRESENT I FUTUR 

I els anys 80, després de cinquanta anys de buit cultural, la Universitat de 
Valéncia obrí les portes a diversos professors occitans en la setmana Occitània, 

present i futur. Vegem la relació d’actes que es varen dur a cap. 
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De dreta a esquerra:Joan Ramon Borràs,Joan Fuster,Robèrt Lafont i Lluís Fornés. Dinar a 
l’Estany de Cullera. Cloenda de la setmana “Occitània, present i futur”.  

Dalt, Fuster i Lafont; posterior tertúlia a ca Fuster, fins altes hores de la matinada. 
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RELACIONS UNIVERSITÀRIES 
 

La setmana del 14 al 18 de novembre de 1988 es reprenien els contactes 
entre la Universitat valenciana i diverses universitats occitanes. Hi participaren: 
Robèrt Lafont, Felip Gardy i Gérard Gouiran de la Universitat “Paul Valéry” de 
Montpelhièr; Jacques Allières, de la Universitat Toulouse le Mirail de Tolosa de 
Lenga d’Oc; Xavier Lamuela, de l’Autònoma de Barcelona; Vicent Simbor, 
Albert Hauf, Emili Casanova, Joan Ramon Borràs i Antoni Ferrando de la 
Universitat de Valéncia; i la setmana va fer la cloenda amb una taula redona, 
divendres 18, a l’Aula Magna de la Universitat, sobre el tema: “L’eix Valéncia, 
Tolosa, Montpelhièr, Barcelona en la futura Europa”, amb els participants: 
Robèrt Lafont, Xavier Lamuela, Eduard Mira, Josep Lluís Blasco i Josep Guia, 
moderats per Lluís Fornés. 

Del 30 d’octubre al 4 de novembre de 1989, amb la col.laboració del 
DISE de la Universitat de Valéncia, tingué lloc un intercanvi cultural amb la 
Universitat Paul Valéry de Montpelhièr al qual assistiren un grup d’estudiants 
de la Universitat de Valéncia. Es varen desenrotllar diverses activitats: 
Xerrades, projeccions, conferències, espectacles i visites a diverses ciutats 
occitanes. 

 
 

RELACIONS ESCOLARS 
 

El curs 1992-93 s’establiren relacions entre l’escola valenciana “Platero y 
yo” d’Aldaia i la calandreta occitana de Doman de Tolosa. Els professor 
valencià Francesc Aledon va ser l’iniciador i l’occità Didier Agar el que motivà 
els alumnes occitans; entre els dos dugueren avant els contactes entre els seus 
alumnes, obrint així les portes respectives a la solidaritat cultural entre els 
infants valencians i occitans. L’informe es troba al butlletí Ensenyar i aprendre 
núm 8, novembre 1992. 

Estudiants d’Elx mantenen relacions amb els d’Isla de Baish, en la 
Gascunya tolosana. La darrera celebrada en el mes de març de 2004, segons La 
Setmana núm 458, 13/05 al 1905, 2004.  
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 RELACIONS ENTRE ASSOCIACIONS CULTURALS 
 

 En commemoració del 750 Aniversari de la Conquesta de Valéncia, la 
revista L’Aiguadolç obrí les planes a les col.laboracions occitanes en el núm. 6, 
primavera-estiu, 1988; amb presentació de Felip Gardy, s’hi publicà una 
antologia de “Cinc poëtas occitans de uèi”. 

El mes de març de 1989, tenia lloc la lectura de diversos poetes de La 

Forest d’Arana en un “Homenatge als trobadors” que més tard va ser publicat al 
núm. 21 de la Col.lecció d’Arana. Hi col.laboraren entre altres: Salvador Jàfer, 
Rosana Cantavella, Pere Bessó, Francesc Collado, etc. 

El mes d’abril del mateix any, l’associació cultural Pere lo Gran iniciava 
un cicle de conferències sobre temes relacionats amb les Terres d’Oc. 

A l’estiu, el grup gascó Marcabrú féu una gira per diverses ciutats 
valencianes, coordinada per Josep Pedrós i Ginestar. 

A l’agost, diversos membres de l’associació Pere lo Gran viatjaren a 
Nimes per participar en la Universitat Occitana d’Estiu. 

El desembre, el cantant Carlotti estigué en la presentació del premis 
“Trobadors del III Mil.lenari”, el lliurament  dels quals tingué lloc el 6 de març 
de 1990, amb la presència a Valéncia del president de l’Institut d’Estudis 
Occitans, en Robèrt Martí. 

1990, els dies 2,3 i 4 de juny visitaren Valéncia un centenar de persones 
pertanyents a la M.A.R.P.O.C de Nimes, organisme pertanyent a l’Institut 
d’Estudis Occitans i organitzador de la Universitat Occitana d’Estiu, i del 
CAOC, Centre d’Agermanament Occitano-català, de Barcelona. 

1996, els dies 1,2 i 3 de novembre, nova visita d’occitans i catalans a 
Valéncia. 

El mateix mes de novembre apareixia el primer número de la revista 
Paraula d’Oc. 

Entre els dies 10 al 23 de març del 2004, l’Ajuntament de Valéncia, el 
d’Alacant, la Diputació de Valéncia, la Generalitat Valenciana i  la Real 
Acadèmia de Cultura Valenciana participaren  a Nimes en el Festival de Cinema 
Espanyol-Festival de les cultures d’Espanya. Per part de la RACV hi assistiren 
el degà, el secretari el vicesecretari i un acadèmic. La conferència que hi aportà 
l’Acadèmia va ser: “La llengua valenciana dins del diasistema occitano-
romànic”. Els valencianistes compartiren l’acte amb el professors Felip Martel i 
Jordi Peladan que va fer la cloenda de l’acte. 
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El 22 de juny del 2004, Levante-EMV , p. 29, informa que l’ecologista 
alzirenc Rafel Albinyana i Morant inicia el 23-06-04 una marxa a peu en solitari 
desde Montpelhièr  a Alzira , simulant el recorregut efectuat per Jaume I. 
L’objectiu és : “Recuperar el vínculo cultural de todas las comunidades de la 
antigua Corona de Aragón”. 

 
 

PUBLICACIONS 
 
La setmana “Occitània, present i futur” obrí les portes de la cultura 

occitana als valencians. I, a més de ser el retrobament natural de diversos 
professors universitaris de la mateixa comunitat lingüística va propiciar que 
diverses editorials començaren a interessar-se per una Occitània que, fins aquell 
moment havia estat pràcticament ignorada. Citem algunes publicacions: Revista 
L’Aiguadolç, núm. 6 (1988); Cantavella et alii Homenatge als trobadors, (1989); 
Viatges i ensomnis, Pastor Fluixà, J. Camarasa, J. (1989); L’Euroregió, la 

cooperació interregional en el marc de la Unió Europea, Suplement especial 
d’El Temps (1994, 21-02); “Occitània, l’última oportunitat”El Temps (1999, 
15-02); “Occitània: un país desconocido” Terra Nostra (2001, octubre). 
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L’ESTAT CIENTÍFIC DE LA LLENGUA 
 
 
 
 

’intent que, durant alguns anys del segle XX, va tindre ocupats, i 
preocupats, diversos intel.lectuals valencians, catalans i occitans en la 

construcció dels Països d’Oc no va ser un invent dels propis autors del projecte 
lingüístic, cultural i polític que hem estudiat en les revistes objecte del nostre 
treball. La base del seu projecte era, des del punt de vista literari, l’obra dels 
trobadors. Si els intel.lectuals de començ de segle entenien un mateix sistema 
lingüístic, una mateixa llengua, es basaven en la koiné trobadoresca 

A més de la literatura, els autors estudiats trobaven suport en les idees 
que la ciència filològica havia establit prèviament; és per això que resulta 
imprescindible fer una ullada a les principals propostes filològiques del 
moment, així com a les immediatament anteriors, al començament de l’actual 
ciència filològica.  

No obstant això, abans d’entrar en les teories dels filòlegs que entenen tot 
el diasistema lingüístic occitano-romà, farem una ullada als problemes interns 
del mateix diasistema, aportant ací dos exemples d’autors que variaren els seus 
postulats lingüístics, sense que tinguem una explicació clara, vàlida,del motius 
que els dugueren a canviar la seua idea sobre el valencià i el català i la seua 
qualitat de llengua o dialecte. És evident que ho feren, bàsicament, perqué els 
dos conceptes, des del punt de vista estrictament lingüístic, no són gens clars, 
com ja assenyala Bodo Müller.  

En primer lloc, o primera gran contradicció, el Pare fullana, la gramàtica 
del qual es troba a la base del valencianisme secessionista, és a dir d’aquells que 
pensen ara que la llengua valenciana és independent de la catalana, va participar 
en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que és l’ acte de 
presentació de la llengua catalana a la romanística interncional i, per tant, una 
de les bases del procés d’independència del català respecte de la llengua 
occitana, i allà va presentar l’article “Ullada general sobre la Morfologia 
Catalana” que és una anàlisi ben rigorosa de la que ell, al final, en la conclusió, 
diu que és “la nostra llengua”. Impossible dir-ho més clar. 

“Ocasió vindrà en que’s trate ab més detalls este Tema, y 
llavors es descorrerà lo vel que encubrix los fenòmens, del tot 

L 
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sorprenents, que conté la Morfologia de nostra llengua.” 
FULLANA, L. (1906:282) 

 
Segona gran contradicció. Michel Ventura Balanyà, aferrissat occitanista 

els últims anys de la seua vida, i impulsor de la gramàtica que hem vist 
començada a publicar a la Revista Occitana, en la seua tesi doctoral llegida a 
Nova York defén que hi ha huit llengües romàniques, entre les quals es troba el 
català al costat del provençal; ambdós, branques de la Llengua d’Oc. 

“The modern Romance languages are the direct descendant of 
the dialects of vulgar Latin. There are eight romance languages: 
Roumanian, Italian, Rhetic, French, Provensal, catalan44, 
Spanish and Portuguese.” 
(...) 
“Catalan is a branche of the old tongue called by Dante Lengua 
d’Oc, of wich the actual Provensal is the other branch. Up to 
the 14th century both catalan and provensal were two dialects 
of the literary language called at that time limousin in which 
was used  both the catalan and the provensal writers and in 
which the catalan Raimon Vidal composed his Razos de trobar, 
from the Lemosin dialect or dialect of Limoges was considered 
the most refined and suitable for literature. But the inhabitants 
of Toulouse and Montpelhier, Barcelona and Valencia could 
make themselves understood, each one speaking his own 
variety. VENTURA BALANYÀ, M. (1909:5-6) 

 
Ací, el jove Ventura Balanyà diu que els habitants d’aquell diasistema “es 

podien entendre”: temps de passat; més avant trobarem Jaques Allières que diu 
que  gascons, catalans i valencians es poden entendre: temps de present. No 
obstant això, cal remarcar que l’autor entén que català i provençal són dos 
llengües “literàries” pertanyents a un mateix sistema lingüístic, el qual, els 
darrers anys de la seua vida intentarà unificar en una sola gramàtica. 

I podríem tornar a plantejar-nos què és una llengua i què un dialecte, i 
què significa la intel.ligibilitat, etc. 

                                                 
44 .- En minúscula en l’original.  
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De totes formes, el testimoni de Ventura Balanyà servix per exemplificar 
un model que contradiu els que normalment s’aporten. Se sol dir que els 
lingüistes comencen per entendre que occità i català són la mateixa llengua i 
passant el temps acaben per considerar-les llengües diferents. En el cas de 
Ventura passà al contrari: començà considerant el català una branca de la 
llengua d’Oc i acabà per comprendre que calia unificar el sistema perqué es 
tractava de la mateixa llengua. 

 
 

TEORIES FILOLÒGIQUES UNITARISTES. 
 

Passem a les teories en què es basà  el projecte occitanista.  
L’intent de construcció dels Països Occitans no va ser obra dels 

intel.lectuals valencians, en tot cas, una minoria d’avanguardistes s’hi va afegir, 
i, en alguns casos, es van declarar aferrissats occitanistes. Tampoc va ser un 
projecte fet pels occitans, no ens enganyem. Va ser , -i cal remarcar-ho-, una 
obra catalana; creada i impulsada per la totalitat de les forces vives catalanes, 
segons explica Badia i Margarit: 

“En despertar-se, entre els erudits catalans del segle passat, la 
consciència de la personalitat pretèrita de llur poble i de les 
lletres catalanes medievals, tots ells identificaren, en general, la 
llengua catalana amb la provençal, sense adornar-se que així 
iniciaven una confusió llarga i perillosa”. BADIA I 
MARGARIT (1964:31) 

 
El text de Badia porta a una reflexió doble. D’un costat, és difícil 

imaginar-se que tots els erudits catalans s’equivocaren tantíssim, I de l’altre, 
qué significa el mot “perillosa”? S’iniciava una confusió perillosa, per qué? per 
a què? per a qui? 

L’autor, conscientment o inconscientment, opta per categoritzar el procés 
realitzant així una acció que és, des del punt de vista de la psicologia social, 
realment perillosa, perqué té unes conseqüències clares. Vegem qué diuen els 
autors següents.  

“Distinguiremos dos tipos correspondientes a los aspectos 
inductivos y deductivos de la categorización, respectivamente. 
El primer aspecto tiene esencialmente por objeto la 
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identificación de un objeto o de un acontecimiento a partir de 
una información insuficiente.” TAJFEL, H. (1975:355-56) 

 
“El proceso de categorización verbal es particularmente 
peligroso porque es fácil perder de vista que resulta de juicios 
subjetivos, por lo general arbitrarios y no fundados en una 
realidad objetiva subyacente. No obstante, el individuo  
impotente a quien se etiqueta y el que aplica las etiquetas llegan 
a comportarse a la vez como si las mismas remitieran a la 
verdad: solamente entonces, a buen seguro, la reflejan.” 
ZIMBARDO, P.G. (1975:119-20) 

 
L’individu, l’objecte o l’esdeveniment etiquetat respon, tard o prompte,  a 

l’etiqueta imposada, i reflectix, en forma de veritat, la falsedat també imposada. 
I, finalment, trobem que etiquetador i etiquetat es creuen viure en la veritat més 
real. 

Des del naixement de la romanística, s’ha considerat que l’occità i el 
català-valencià-balear formaven part d’un mateix sistema lingüístic. 
Actualment, diversos autors malden per explicar la independència del català de 
la llengua occcitana al.legant que ja s’ha superat l’etapa en la qual la 
romanística internacional considerava el català un dialecte de l’occità. Pero, cap 
dels autors que afirmen la independència esmentada citen la proposta científica 
de Loïs Alibert d’acceptar el diasistema occitano-romà entre el gal.lo-romà i 
l’ibero-romà. Si, a més de la mancança metodològica adduïda, tenim en compte 
que la ubicació del català dins la Romània encara no ha trobat el consens 
científic escaient, com comprovarem més avant en aquest mateix apartat, 
entenem que la nostra proposta de reivindicar la terminologia i els conceptes 
alibertians és, si més no, pertinent. 

Per encetar la contextualització, no ho farem, com és habitual en tot el 
treball, de forma cronològica. Pensem que cal començar citant l’última obra que 
va escriure Meyer-Lubke, perque és, amb tota probabilitat, la més important, o, 
com a mínim, la que més ha marcat la consciència dels filòlegs actuals i la de 
tots els ciutadans preocupats pel tema. 

Durant molt de temps, s’havia dit que el Das Katalanische de Meyer 
Lübke era el llibre que havia independitzat el català de la llengua occitana, pero 
res més lluny de la realitat.  
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El Das Katalanische no s’havia traduït mai al català, fins que ho va fer 
Calaforra, tanmateix, la idea de la independència del català que “diuen” que s’hi 
afirma, és evident que ha sigut feta a partir de la interpretació errònia, de l’obra 
de Meyer-Lubke. 

Guillem Calaforra va traduir l’obra i va fer un treball sobre la mateixa 
com a memòria de llicenciatura, dirigit per Antoni Ferrando45. Allà diu:  

“Un dia, fa ja temps, es va començar a difondre una idea 
curiosa: el català, considerat com un dialecte occità per la 
romanística vuitcentista tradicional, va veure reconeguda la 
seva independència a partir de la publicació de Das 

Katalanische. Se sol dir que, amb l’aparició d’aquest llibre, els 
romanistes van adonar-se de l’autonomia de la llengua catalana, 
i pocs van ser des de llavors els qui es mantingueren en la vella 
idea de la seva subordinació al veí septentrional. No podem, 
ara, assenyalar des de quan ni a partir de què comença a 
difondre’s aquesta concepció, molt arrelada entre no pocs 
estudiosos nostrats. Pero, hem de començar amb una afirmació 
que desmunta ambdós raonaments: ni el català és reconegut 
com a llengua independent per primera vegada en el 
katalanische, ni la romanística posterior ha estat tan unànime en 
aquest punt com se’ns ha dit sovint.”46  CALAFORRA I 
CASTELLANO, G. (1993: 15) 

 
Més avant, a l’ “Apèndix 1. Digressions complemtàries i notes breus 

sobre altres aspectes de Das Katalanische insistix en la mateixa idea:  
“hi ha una cosa que no han observat els qui han resumit la 
qüestió, ni tan sols Badia; efectivament, hem vist que amb Das 

Katalanische Meyer-Lübke admet la consideració separada de 
català i occità, i és clarament cert que situa el català dins 
l’òrbita del sistema gal.lo-romànic. Pero cal remarcar que, ni 
tan sols en el cas d’haver acceptat la major part els arguments 
de Menéndez Pidal, Meyer-Lübke no hauria pogut arribar sinó 
a aquesta conclusió. És a dir: Les grans obres d’aquest autor, 

                                                 
45 .-Posteriorment l’Institut d’Estudis Catalans ha editat el treball, el qual queda citat 
també en la bibliografia. 
46 .-El subratllat és nostre. 
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des de la Grammatik fins a la Einführung, van repetir amb veu 
tronadora, en cada una de les seves edicions, que el català era 
un occità transportat a Espanya ell segle VIII.” 47  
(CALAFORRA, G. (1993: 56) 

 
El traductor del Das Katalanische desfà, de manera clara, l’equívoc que 

s’havia mantés durant tants anys. I, a més, la lectura directa de l’obra encara 
dóna més llum al problema. Meyer Lübke no fa més que afirmar que català i 
occità són la mateixa llengua. No usa el nom de diasistema occitano-romà –que 
Alibert, a partir de la teoria de Meyer-Lubke, inventà uns anys més tard per a 
donar coherència a l’espai lingüístic trobadoresc- pero sí que afirma la 
pertinença de català i occità al mateix. I Alibert, com diu a OC núm. 132, juliol-
agost de 1931, pp. 45-55 a “Gramatica occitana”,  basant-se, precisament, en 
Meyer-Lübke crea el concepte d’espai occitano-romà i el situa entre el gal.lo-
romà i l’ibero-romà. 

La idea central del treball de Meyer-Lübke és la d’afirmar que el català 
no és un dialecte del castellà; i l’adscripció gal.loromànica que li atribuïx no és 
per a emparentar-lo amb el francés del nord –que no apareix per a res en  cap 
moment, si no és de passada, en el Das Katalanische- sinó per a unir-lo a 
l’occità, o francés meridional, com ell l’anomena. El gal.lo-romànic no s’estén 
més enllà del gàl.lic del sud, altrament dit provençal o occità.  

Al pròleg, Meyer-Lübke diu clarament: 
“Només vull pronunciar-me sobre un punt. Qualsevol que va de 
Montpeller a Perpinyà s’adona sens dubte de la pèrdua de /ü/; o 
bé, si viatja a través de Catalunya fins a França amb hàbits 
fonètics espanyols, en sentir el contrast fonètic de la /ü/ després 
del Rosselló, pot sentir-se en un país estranger tant com abans, 
quan va sentir fer en lloc del seu hazer, i el simple monoftong 
en compts del seu diftong /je/ i /we/. Pero això, què significa? 
Si es vol dividir el català del francès meridional48  mitjançant la 
/ü/ i construir segons això una relació més gran amb l’espanyol, 
aleshores els alemanys de l’Alt Wallis –que encara viuen vora 
el Rotten, no pas Rhone, i els hasliberger  i els walser a 

                                                 
47 .- El subratllat és nostre. 
48 .- No cal dir que “francés meridional” equival en el mateix text, en altres ocasions, a 
provençal, actualment anomenat pels científics: occità. 
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Graubünden, com que diuen dü (du) i flü� (fluh) ¿no caldria 
considerar-los més emparentats amb els francesos que no amb 
els alemanys?; els bascos de Zuberoa, ¿es trobarien més prop 
dels francesos que la resta de bascos pel fet que pronuncien 
/ü/?” MEYER-LÜBKE  a CALAFORRA G. (1993: 74) 

  
La idea no pot expressar-se més clarament. Llàstima que, llavors,  Loïs 

Alibert encara no havia assignat a l’objecte d’estudi el nom que va trobar més 
tard, a partir de Milà i Fontanals, Meyer-Lubke, etc. Pero, no cap el menor 
dubte que Meyer-Lübke quan parla de l’espai gal.lo-romànic ho fa en el sentit 
de gal.lo meridional de Milà, o el més precís d’ Alibert: occitano-romànic 

La proposta no és tan complicada d’entendre. L’autor, seguint les idees 
de Morel-Fatio, reconeix que hi ha una família “hispànica” (casteallano-
portuguesa), i una “gal.lo-romànica”, i el català no pertany a la primera sinó a 
la segona. Eixa és la hipòtesi de treball que es  vol demostrar. 

Cal observar que la terminologia del moment no correspon a la usada en 
l’actualitat. Després de la formulació de Loïs Alibert ja queda clara, denifida 
diàfanament: allò que Morel-Fatio, Meyer-Lübke, etc., anomenaven família 
hispànica, s’anomena: diasistema ibero-romànic; allò que anomenaven gal.lo-
romà, queda definit com a: diasistema occitano-romà; es deixa el nom de 
gal.lo-romà per a definir les modalitats lingüístiques de la Gàl.lia del nord. 
D’eixa forma, el diasistema occitano-romà queda entre el gal.lo-romà i l’ibero-
romà. Formulació claríssima que devem a la idea de la “família” de Loïs 
Alibert. I, portant a l’actualitat les idees de Meyer-Lübke: el català és un idioma 
“autònom” dins del diasistema  occitano-romà, que ell anomenava teòricament 
gal.lo-romà, pero que, en la pràctica, limitava a l’espai occitano-romà, o gal.lo 
meridional. 

Hi ha un altre aspecte important a destacar. Mentre Meyer-Lübke pensa 
que el català no és una llengua hispànica, Badia i Margarit afirma que sí que ho 
és; quan Meyer-Lübke diu que no és relevant el tret diferencial /u/, /ü/ , si es vol 
parlar de llengües diferents, Badia i Margarit el presenta com a caracterísca de 
l’hispanisme del català. Vegem  “El català a la Romània”:  

“Essent hispànic, el català s’ha alliberat de certes influències 
substratístiques que arriben fins al provençal, com la 
palatalització de u>ü, i per això Menéndez Pidal ha pogut 
emprar el seu paral.lelisme amb el gallec, tot i que de seguida 
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restringirem el valor d’aquest paral.lelisme.” BADIA I 
MARGARIT, A. Gramàtica històrica catalana (1984) 

 
Agafant la proposta dels romanistes que el precediren, Germà Colon 

entén un diasistema gal.lo-romànic on s’incloen el català, l’occità i el francés, 
malgrat les diferències que aquest darrer presenta respecte de la resta de les 
llengües neollatines. 

Meyer-Lubke, quan parla de gal.lo-romània,  no inclou el francés en el 
corpus teòric, més allà d’alguna menció tangencial; se centra en l’occità i el 
català, o siga, el gal.lo meridional. Colon, en canvi, diu: 

“Las concordancias con una latinidad <<gálica>> son 
evidentes. Entiéndase bien lo que quiero decir con estas 
palabras. Consideramos a las lenguas románicas como 
hermanas, derivadas de una madre común, el latín. Quizá 
convendría que, basándonos en la presencia de determinados 
caracteres comunes (de índole fonética, morfológica, sintáctica, 
léxica, etc.), señalásemos la existencia de unos diasistemas 
latinos que constituyen el tronco de un grupo de romances. La 
observación léxica deja ver que el catalán, el occitano y el 
francés se remontan a uno de esos diasistemas, al que –
despojándolo de cualquier connotación ajena- podemos llamar 
latín gálico; es éste un término de pura tipología lingüística. El 
diasistema latino del que procede el catalán es diverso del 
llamado latín hispánico, base del portugués y del castellano.” 
COLON, G. (1976:12) 

 
Un grau massa alt de probabilitat (“quizá convendria”), per parlar de la 

qüestió bàsica: els caràcters fonètics, morfològics i sintàctics en els quals basar 
el diasistema comú. Els lèxics és evident que sí, pero per les qüestions lèxiques, 
els valencians duem molts anys de Batalla procatalà/anticatalà sense que el 
lèxic, més o menys comú, haja servit per aclarir res. Lèxic compartit amb, 
posem com a exemple, l’italià en tenim també un bon grapat. 

Siga com siga, és evident que les concordances entre occità i català-
valencià-balear són molt majors que entre totes estes modalitats lingüístiques i 
el francés, llengua reputada de ‘molt diferent’ per alguns romanistes, inclòs el 
mateix Badia i Margarit, com trobarem tot seguit. 
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On sí que estem  d’acord amb Colón és en l’afirmació que fa sobre 
“Lo que se necesita –y ahí está el porvenir de la lingüística 
histórica- es comparar entre sí las preferencias léxicas,49  
morfológicas, fonéticas de cada lengua. Entonces quedarán 
patentes los rasgos comunes y los divergentes. COLÓN G. 
(1976:27-28) 

 
Sistema autònom no significa necessàriament independent. Autònom és 

l’aranés respecte del gascó i de l’occità de referència,50 com és el català respecte 
de l’occità. I autònoma és, o pot ser, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
respecte de l’IEC i de les directius lingüístiques occitanes. I també podrien ser 
tots independents dels altres, sense que això afectara res “de manera perillosa”. 
De fet, el català va començar a actuar  “oficialment” de manera independent de 
la Llengua d’Oc l’any 1934. 

Vegem qué diu Meyer-Lübke: 
“La llengua catalana –perqué així es podria51 anomenar segons 
la província veïna, la que s’estén per l’est d’Espanya, les Illes i 
la província francesa del Rosselló-52 es relaciona respecte del 
provençal no pas com a un dialecte; és més aviat un idioma 
autònom53 emparentat amb aquell; i, al país on es parla, tot i 
que molts dels seus poetes escriguessin en provençal, mai no 
s’ha reconegut aquesta llengua54 com a llengua literària”. Així 
defineix Díez la llengua del nord-est espanyol, i ha trobat un 
assentiment bastant general. Segons això, se li ha dedicat també 
al català una secció pròpia en el GrundriB de Gröber, l’autor de 
la qual, Morel-Fatio, es pronuncia així: << el català pertany a la 

                                                 
49 .- Modestament, proposaríem als estudiosos que es dedicaren a la comparació de 
preferències lèxiques, i que ho feren de la globalitat del diasistema lingüístic occitano-
romànic. 
50 .- El fet permet que el periodista Pere Lobato en un reportatge sobre la Vall d’Aran 
publicat a Presència 10-16 d’agost del 2003, p. 20, gose  preguntar: “L’aranès  és un 
idioma o un dialecte?”. Les connotacions semàntiques de la pregunta són ben clares. 
Del francés, de l’anglés, o de l’andalús no es faria  mai la mateixa pregunta. 
51 .- Cal parar atenció en la forma verbal; el traductor no usa el present d’indicatiu sinó 
el condicional. 
52 .- Observem que Valéncia i el seu país no queden inclosos en la relació que fa l’autor. 
53 .- Observem que no parla de ‘llengua independent’ sinó d’un ‘idioma autònom’.  
54 .- Al provençal  sí que l’anomena ‘llengua’. 
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família gal.lo-romànica, i no pas a la hispànica (castellano-
portuguesa); tampoc no és cap membre intermedi entre 
ambdues, sinó una mera variant del provençal>>. “A 
CALAFORRA, G. (1983: 76) 
 

Les fonts que cita Meyer-Lübke i les idees que ell expressa són 
contundentment unitaristes, propugnen un mateix sistema lingüístic per a català 
i occità. Potser, si s’han d’entendre actualment, no resta res més que clarificar 
els conceptes en la forma que ho acaben de fer ut supra, és a dir, anomenant els 
tres diasistemes, als quals es fa referència, amb la terminologia científica del  
mestre Loïs Alibert. No sabem si es  podia  trobar una forma més clara per a 
definir els tres espais, allò que resulta molt i molt estrany és que, posteriorment, 
al vessant sud dels Pirineus, no s’usara la terminologia científica creada per 
Alibert. Es confusionista usar el concepte de “gal.lo-romànic” per designar 
l’occità i el francés junts, quan diversos autors ja han aclarit que dins del 
conjunt, el francés és un sistema diferent i que es considera a part. Vegem Badia  
i Margarit: 

“L’evolució típica del francès és el resultat de l’aportació 
germànica a un fons de romanització poc arrelada ensems que 
de substrat cèltic eficient, i constitueix un estat de coses que 
s’oposa a les circumstàncies històrico-lingüístiques del sud: la 
Gàl.lia narbonesa i gran part d’Hispània foren romanitzades 
intensament i ben aviat, de manera que els impulsos fonètics 
del substrat pre-romà hi quedaren molt esmorteïts. Al nord, en 
canvi, la susdita pervivència de les habituds articulatòries del 
substrat cèltic, i l’adveniment del superestrat germànic foren les 
bases dels trets diferencials del francès enfront les altres 
llengües romàniques occidentals. Per això el francès té una 
constitució tan original, tan dissemblant del tipus comú a la 
resta, que,  dins la Romània contínua, és, de fet inagrupable.” 
BADIA I MARGARIT  (1964: 43-44) 

 
És millor, doncs, acceptar la terminologia d’Alibert; és la més clara. Com 

s’ha d’entendre que el diasistema gal.lo-romà posa en un mateix conjunt l’occità 
i el francés quan el francés “és inagrupable”? No és més lògic entendre que les 
modalitats lingüístiques del francés són les que formen el diasistema gal.lo-



 

220 

romà, mentre que, de l’altre costat, i donat que tots els autors insistixen en les 
grans concomitàncies que hi ha, s’agrupen: llenguadocià-provençal-auvernhat-
llemosí-gascó-català-valencià-balear formant el diasistema occitano-romà?  

En canvi, causa una gran perplexitat trobar que Badia no cita la proposta 
alibertiana -potser perqué, inexplicablement, la desconeixia- pero propon 
superar la diatriba de la filiació romànica del català amb la proposta següent: 

“Així arribem, doncs, a la superació del gal.lo-romanisme i de 
l’ibero-romanisme del català: el català és una llengua pont. És, 
ni més ni menys, que qualsevol llengua que té veïns a cada 
costat, una llengua de transició entre ells.” BADIA I 
MARGARIT (1964: 41) 

 
Modestament, pensem que la formulació de Badia no supon la superació 

que ell assegura. Així com ho formula, no; totes les llengües d’una filiació 
semblant que en tenen unes altres de veïnes són una llengua pont, i , per tant, 
l’afirmació resulta buida, no aporta res de nou. Seguim veien més coherència en 
la proposta d’Alibert. Pero, si seguim sent coherents, trobarem que en la 
mateixa formulació de Badia també s’arriba a la mateixa conclusió. Si donem 
per fet que el concepte de Meyer-Lubke “gal.lo-romà” fa referència a l’espai 
que  d’Alibert definí clarament com “occitano-romà”, -vist que és difícil 
agrupar l’inagrupable francés-, Badia reconeix que: 

“el català és una llengua-pont, bé que una anàlisi detinguda dels 
fets històrics i lingüístics ens obliga55  a afirmar que la majoria 
dels materials amb què aquest pont ha estat construït són de 
factura gal.lo-romànica.” BADIA I MARGARIT (1964: 42) 

 
Hem d’entendre “gal.lo meridional”, evidentment. En resum, Alibert i 

Badia  arriben a una conclusió semblant. Pero la d’Alibert és formulada 
claríssimament, -premisa que se li ha de demanar sempre a la terminologia 
científica-, mentre que la de Badia no s’acaba d’ entendre. 

Un altre defensor de la teoria de la “llengua pont” és Baldinger, el qual, 
curiosament, cita totes les propostes que hi ha sobre la situació del català dins la 
Romània, pero, tampoc no aporta  la proposta de Loïs Alibert. Diu: 
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“podemos distinguir grosso modo, tres criterios distintos: unos 
destacan, com Meyer-Lübke y Griera, la dependencia del 
catalán de la Galorromania y discuten la justificación del 
concepto iberorrománico en general, o lo limitan, como 
Entwistle o Griera, al port. y al esp.; otro grupo destaca, por el 
contrario, el carácter iberorrománico del cat. (criterio de 
Menéndez Pidal-Meier-Alonso), y el tercero, el grupo más 
reciente, habla de una unidad pirenaica que comprende el cat., 
alto arag., gasc. (y prov.?)56  (Rohlfs, Le Gascon, 1935. Kuhn, 
Z 57, Hocharagon 85; G. de Diego El catalán, habla hispánica 

pirenaica, Miscelánea Coelho, 1950. No cabe duda de que el 
catalan es el idioma de la Península Ibérica que, por su 
desarrollo histórico y cultural, está más relacionado con la 
Galorromania; ocupa una posición puente, que se remonta hasta 
la época visigótica. La respuesta a la pregunta de la ordenación  
del catalán depende, sin duda, del planteamiento. Se echa de 
menos en la discusión, una separación clara entre sincronia i 
diacronia. La respuesta variarà, según varie la época en la que 
el catalán se compare con el provenzal.” BALDINGER, K. 
(1972: 128-130) 
 

Tornem a la comparació del català amb el provençal i no amb el francés. 
Es continua trobant a faltar la terminologia alibertiana, altrament, es fa difícil 
entendre les afirmacions expressades. 

En Griera també trobem la relació, que ell dóna en la condició de 
possibilitat, entre el català i les terres d’on és originària la llengua d’Oc. 

“Los primeros documentos en vulgar catalán proceden del 
dominio occidental.  El Acte de Consagració de la Seu d’Urgell 
del año 839 (Est. Rom. II, 92-115). Los 279 nombres de lugar 
constituyen un arsenal de un valor incomparable para el estudio 
del catalán preliterario. Els documents en vulgar dels segles XI, 

XII Y XIII publicados por P. Pujol (Bibl. Fil. I); los Documents 

en langue catalane de J. Miret y Sans (Rev. Hisp. XIV), 

                                                 
56 .- L’entreparèntesi de l’autor sembla una pregunta. Per què no s’hi inclou el 
provençal? I entenem que ‘provençal’ no fa referència al dialecte de la Provença sinó a 
l’occità. 
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proceden de Urgel y Organyá. De esta localidad proceden 
también las Homilias de Organyà publicadas por J. Miret y 
Sans y A. Griera, 1915 y 1917. 
Posiblemente esta primacía de la expansión del vulgar catalán 
en esta región debe explicarse por la influencia del Mediodia de 
Francia. GRIERA, A. (1965: 12) 

 
Una vegada més, la influència occitana sobre el català torna a aparéixer, 

tant des del punt de vista lingüístic com de l’etnològic. Seguint amb Griera, 
“Los nombres de los santos patronos y titulares de las iglesias 
son otro elemento constitutivo de la lengua. Señalan el camino 
que han seguido la cristianización y la expansión del culto 
cristiano. Muchas veces han dado nombre a una localidad: 
Santanyí de Mallorca, por ejemplo, que es, probablemente el 
nombre del titular San Andrés, anterior a la reconquista; o 
Sanmanat (Vallés), que es el nombre del titular San Menna; 
San Celoni. 
Gran número de santos titulares de parroquias, procede del 
Mediodia de Francia. Sant Pau, Sant Lleó, Sant Ot (Urgel); 
Sant Eudald (Ripoll); Sant Gil, Santa Fé, Sant Marçal, Sant 
Amans, Sant Víctor, Sant Hilari, Sant Adjutori, Sant  Segismon, 
Santa Magdalena. GRIERA, A. (1965: 23) 

 
És curiós que Griera cite sants catalans i mallorquins i no en cite de 

valencians, excepte el més general de la Magdalena que es troba pertot. Sobre 
ella, sant Roc, la Mare de Déu del Puig, Sant Ausiàs i Santa Delfina, es pot 
consultar un article nostre publicat a la revista Saó titulat: “ Sants occitans a 
Valéncia”. FORNÉS (1990: 21-22 )Tots ells, seguint la idea de Griera, elements 
constitutius de la llengua  valenciana, donat que pertanyen a l’època en qué a 
Valéncia començava el camí que esclatà  en el Segle d’Or.  

Seguint la teoria de Baldinger, sincrònicament i diacrònicament, el català 
i l’occità s’han considerat una mateixa llengua en diversos moments de la 
història, des dels temps  en qué florí la civilització trobadoresca; i encara el 
segle XIX, segons Badia, tots els intel.lectuals catalans consideraven que català 
i provençal (occità) era la mateixa llengua; el segle XX, com es veu al nostre 
treball, alguns, molts, uns quants,  intel.lectuals catalans, valencians i occitans 
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consideraren que el sistema lingüístic era el mateix entre Llemotges, Alacant, 
Bordeus i La Gàrdia; i en una darrera ullada sincrònica, podem trobar que, 
entrant al segle XXI, encara hi ha qui pensa, i milita, en la mateixa idea hereva 
de deu segles de cultura global comuna; com ara, l’associació OC-Valéncia, 
Centre de Recerca i Documentació Científica, i la revista Paraula d’Oc, a 
Valéncia; el CAOC a Catalunya i Occitània, etc. Es pot deduir alguna cosa? Les 
comparacions de textos catalans i provençals que va fer Alibert, i transcrivim, 
són una resposta vàlida per incitar a la reflexió? 

Entenem que la romanística internacional hauria de considerar que  la 
problemàtica situació del català en l’espai de les llengües romàniques podria 
trobar una ubicació definitiva, si es tinguera en compte la proposta ocitano-
romànica d’Alibert, proposta que no es troba sola; altres autors han considerat 
també la situació del català i les modalitats lingüístiques veïnes en aquell apartat 
“unitat romànica pirenaica” , com ara: Rohlfs, Vidos, Garcia de Diego, segons 
Joan Solà, que també diu que  

“La <<filiació>> del català dins l’espai romànic (...)[és una� 
qüestió que en certa manera encara dura avui.” SOLÀ, J. 
(1991:19) 

 
“Encara” no s’ha resolt satisfactòriament, després de tratar d’ubicar-lo en 

diversos apartats per diferents autors. Vegem també Duarte i Alsina: 
“Si hem vist que no hi haurà cap dubte a encloure el català dins 
el grup de llengües romàniques occidental, la precisió del 
subgrup (gàl.lic?, hispànic?) al qual pertany constitueix un 
problema més enutjós.” DUARTE, ALSINA (1984: 18) 

 
 Els autors no consideren la proposta d’Alibert; l’espai occitano-romà 

entre el gal.lo-romà i l’ibero-romà no és pres en compte pels diversos 
estudiosos. El problema  no s’acaba d’entendre amb la precisió que li cal a la 
ciència; pot ser perqué hi manca el concepte fonamental? 

  
 

EL CONCEPTE DE DIASISTEMA 
 

Partint de la idea d’Alibèrt de considerar la “familha” occitano-romana 
entre la gal.lo-romana i l’ibero-romana, en tot el treball fem ús del concepte 



 

224 

estructuralista “diasistema occitano-romà”, i hem cregut convenient explicar 
qué entenem per “diasistema” i qué entenem per “espai occitano-romà”. 

Seguint la teoria de Loïs Alibert, entenem que l’espai lingüístic occitano-
romà és el situat entre el gal.lo-romà i l’ibero-romà. 

 Per definir el concepte de “diasistema”, comencem amb l’explicació del 
professor Antoni Ferrando et alii. 

“La famosa bipolaritat de Saussure llengua/parla ha estat 
alterada per Coseriu amb una formulació triangular 
llengua/norma/parla. Cada llengua no és un sistema simple 
d’elements recíprocament relacionats, sinó un diasistema 
complex en el qual cal distingir els següents sistemes interns: 
a) Varietats diatòpiques, dependents d’una situació 
geogràfica... 
b) Varietats diastràtiques, relacionades amb el nivell social 
dels parlants... 
c) Varietats diafàsiques, segons el mode circumstancial de 
parlar, determinat per les característiques concretes de 
l’interlocutor o la situació.” FERRANDO, NICOLÀS, PÉREZ 
SALDANYA I SALVADOR (1987:300) 

 
El problema es pot presentar en el moment que no es distingisca 

clarament si estem parlant de “llengua” en el sentit estrictament lingüístic o si, 
per contra, ho fem des del punt de vista literari. Coseriu explica que: 

“Desde el punto de vista puramente lingüístico, el límite entre 
las <<lenguas>> es convencional, como también lo es el límite 
entre los dialectos: depende de las isoglosas que se consideren, 
pues casi no hay isoglosas que coincidan exactamente en un 
determinado territorio.” COSERIU, E. (1986:34) 

 
“Una lengua no es, sino el conjunto de los actos lingüísticos 
prácticamente idénticos de una comunidad de individuos, un 
sistema de isoglosas convencionalmente establecido, que 
abarca lo común de las expresiones de una comunidad, o 
también de un solo individuo en distintas épocas.” COSERIU, 
E. (Ibid) 
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Si, “desde el punto de vista puramente lingüístico, el límite entre las 
<<lenguas>> es convencional”, llavors el nom literari que puga adoptar una 
llengua  pot dur, i du, als problemes sociolingüístics que tots coneixem: És la 
valenciana una llengua? És la catalana una llengua? És... etc. I, per tant, en 
parlar de la “família occitano-romana” que nomenà Alibert, Coseriu torna a fer 
ús de l’aspecte convencional: 

“En la Península Ibérica tenemos tres grupos dialectales 
neolatinos: el gallego-portugués, el español y el catalán (que se 
extiende también a una zona de la Francia meridional y puede57  
ser incluido en un sistema más amplio, catalán-provenzal).” 
COSERIU, E. (1986:44) 

 
Per tant, quan, seguint la proposta de Loïs Alibert, parlem, estrictament 

des del punt de vista lingüístic, de “diasistema occitano-romà” fem referència a:  
Un conjunt de sistemes interns (compost de diverses varietats o sistemes 

d’isogloses), que s’estén entre Llemotges, Alacant, Bordeus i La Gàrdia. 
 
 Que, des del punt de vista literari, va presentar la primera expressió en 

llengua vulgar amb els trobadors, dels quals, posant un exemple, podem 
destacar: Guilhèm de Peitieus a terres occitanes, Pere lo Gran, nascut a Valéncia 
i Ramon Vidal de Besalú, el català que va intentar la primera gramàtica 
comuna. L’espai geogràfic d’aquells trobadors té encara en l’actualitat diversos 
autors que reivindiquen una mateixa normativa per a tot el conjunt lingüístic, 
evitant així els secessionismes i els dialectalismes. 

El concepte diasistema no significa, per tant, llengua literària, sinó 
sistema lingüístic complex. Per parlar de llengua literària s’ha de tindre en 
compte la política, el domini polític. Per posar uns exemples, el reto-romànic, 
que està compost de diversos dialectes d’un mateix sistema lingüístic, no té un 
nom de llengua unitari perqué no té darrere un poder polític que el reivindique. 
Al respecte, Meyer-Lubke diu:  

“La agrupación de los dialectos réticos se debe meramente a 
razones lingüísticas, puesto que en ningún tiempo han formado 
unidad política o literaria; sin embargo, para el filólogo, y 
también muchas veces en la conciencia colectiva de esos 
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pueblos, se distinguen fundamentalmente tales hablas de los 
dialectos limítrofes de Italia. La falta de unidad ha traído 
también consigo la falta de denominación lingüística precisa.” 
MEYER-LÜBKE, W. (1926: 42) 

 
I Gargallo: 

“Hi ha agrupacions de dialectes romànics que avui dia se solen 
reunir amb la vaga denominació de llengües, tot i que els seus 
dialectes o subsistemes no sembla que permetin, amb solvència, 
la comprensió recíproca dels respectius parlants: tal és el cas 
del reto-romànic.” GARGALLO, E (1994:113) 
 

Entenem que l’afirmació es pot aplicar als dialectes del diasistema 
occitano-romà en l’actualitat, i fent una ullada sincrònica. Una altra cosa serà si 
intentem un estudi del mateix diasistema els segles XIII, XIV, XV. 
Probablement la “comprensió recíproca” llavors era major que l’actual. 

L’encreuellament d’idees i d’interessos entre ciència i política és, doncs,  
un camp difícil i, sobretot, perillós per arribar a conclusions científiques que 
puguen ser acceptades universalment sense entrebancs.  Si la política pot 
influir/interferir en les conclusions científiques, ens trobem davant d’un 
problema greu, tant des del punt de vista metodològic com deontològic. 

Tornant al diasistema, el professor Kremnitz observa que ja Milà i 
Fontanals parlava de llengües d’un mateix diasistema. 

“Al sègle XIX, Milà i Fontanals aviá prepausat de considerar 
las doas lengas coma diferentas, mas aparteniá a un meteis  jos-
grup que denominèt <<gallomeridional>>”. KREMNITZ, G. 
(2003:216) 

 
El ben cert és que Milà i Fontanals inclou el català en el mateix grup 

lingüístic que l’occità. Vegem-ne la formulació: 
“Tal era Catalunya, donde se hablaba una variedad de la lengua 
de oc. Esta lengua, (...) tuvo diferentes dialectos, y como los 
países que la hablaban no llegaron a constituir un solo estado, y 
como ninguna de sus modificaciones fue tenida por modelo de 
todo género de escritos, ni es posible señalar en ella un tipo 
único, ni se halla una denominación universalmente aceptada 
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que la designe. Cabe reducir sin embargo sus numerosas 
variedades a dos tipos principales: el galo meridional, que 
según el uso común, aunque poco fundado, suele llamarse y 
llamamos provenzal, fijado y depurado en el habla de los 
trovadores, y el catalán, comunicado desde nuestra provincia a 
otros puntos  de dentro y fuera de España”. MILÀ I 
FONTANALS, M. (1861).                                                                                                                                                                  

 
Alibert diu que es basa, entre altres autoritats, en Milà i Fontanals, 

Meyer-Lübke, etc., i, a partir d’ells, crea el concepte conjunt  occitano-romà.  
Vegem ara quin era l’esquema de Meyer-Lübke. Exposa els dialectes de 

totes les llengües romàniques que ell considerava : “1 Rumano,2 Dalmàtico,3 
Rético, 4 Italiano, 5 Sardo”. I, pel que fa als tres conjunts que Alibert nomenarà 
més tard, els atribuïx els dialectes següents: 

  
“ 6 Provenzal:  
  Catalán. 
  Gascón. 
  Languedociano. 
  Provenzal. 
  Valdense. 
  Auvernés. 
  Lemosín. 
7 Francés: 
 Francés del norte: 
  Pictavino. 
  Normando. 
  Picardo. 
  Valón. 
  Lorenés. 
  Borgoñón. 
  Champañés. 
  Dialecto de la Isla 

  de Francia o  
  franciano. 

 Francés Sudoriental: 

  Lionés. 
  Delfinadense. 
  Friburgués. 
  Dialecto de 
  Neuchâtel. 
  Vaudés. 
  Valesiano. 
  Saboyano. 
8 Español: 
  Castellano. 
  Mirandés  
 (A peu de pàgina, fa unes 

 apreciacions sobre 
 l’especial posició del 
 mirandés.) 

  Leonés. 
  Aragonés. 
  Andaluz. 
  [judeoespañol} 
 
9 Portugués: 
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  Gallego. 
  Portugués del  

  Norte. 

  Portugués del Sur. 
  Azorés. 
  Maderés.  

MEYER-LÜBKE,W.(1926:51-53) 
  
La llengua número 6, el provençal, com es pot comprovar té també un 

dialecte amb el mateix nom. Encertadament o equivocada, la terminologia 
científica d’Alibert ja aclarix els dos camps donant un nom al diasistema i un 
altre al dialecte de Provença, encara que, en els seus escrits, en alguns casos, ell 
usa també el mot provençal per definir tota la llengua d’Oc. Pero, finalment 
queda clar el nom i l’espai que ocupa cada concepte, a partir de la seua definició 
científica. 

En la terminologia d’Albiert, els dialectes de la llengua número 6 rebran 
el nom de diasistema occitano-romà, els de la número 7, el de gal.lo-romà i els 8 
i 9 el d’ibero-romà. O siga que, en els tres conceptes d’Alibert trobem que el 
gal.lo-romà està format per diversos dialectes i una sola llengua literària, 
anomenada francés; l’ibero-romà consta de diversos dialectes i dos llengües 
literàries: espanyola i portuguesa. No cal repetir la importància que té la 
política, el domini polític, en la configuració, i el nom, dels espais lingüístics. 
Pel mateix problema, el gallec es mou entre Espanya i Portugal. 

Veiem, doncs, que un diasistema pot estar  format per una llengua 
literària o per més d’una, depenent de l’arbitrarietat de les “convencions”: 
interesos polítics, econonòmics, etc. A l’espai geogràfic on s’ubica el diasistema 
occitano-romà d’Alibert li passa el mateix que al reto-romà, té una sèrie de 
problemes derivats del fet de no ser una llengua d’estat. Es troba dividit en 
diversos compartiments, els continguts dels quals  podem anomenar dialectes, 
modalitats lingüístiques, etc. Pero, observem que algunes d’estes són, han sigut 
o volen ser, nomenades llengües. Tal volta, el nom més legítim per anomenar 
tot el conjunt del diasistema siga el de llengua d’Oc, que és com l’anomenaven 
majoritàriament els autors que hem estudiat. Pero, hi ha altres noms. La 
pretensió de Fabra i els signants del Manifest de 1934 va ser d’anomenar-la 
català, de Pirineus avall. Un bon nombre de provençals, seguidors de Mistral, 
l’anomenen encara, com els científics romanistes de ben entrat el segle XX,  
provençal. Alguns gascons reivindiquen per al seu “lengatge estranh” el nom de 
gascó. I, no podem oblidar que, els autors del Segle d’Or valencià 
l’anomenaven llengua valenciana. La lògica del nom ve donada per tres 
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qüestions fonamentalment, una político-comercial (i ja parlem d’influències per 
qüestions polítiques), l’altra etnològica, i l’altra, el prestigi literari. 

Quant a la primera, hem de tindre en compte que Jaume I, el nostre rei 
nascut a la ciutat de Montpelhier, va crear el Regne de Valéncia i li va atorgar 
una personalitat jurídica pròpia amb els Furs. Uns pocs anys després de la seua 
creació, la ciutat cap-i-casal esdevé una de les més pròsperes i més importants 
d’Europa. Alguns autors la qualifiquen de ciutat “hanseàtica” pel seu floriment 
artístic i intel.lectual i per la gran quantitat de negocis que originava. Sanchis 
Guarner diu: 

“Valéncia era aleshores un autèntic empori, una veritable gran 
potència econòmica mediterrània, ben equiparable a Venècia, 
Gènova i Marsella.” SANCHIS GUARNER, M. (1972: 172) 

 
Des del punt de vista etnològic, aquella agrupació humana que arranca de 

1238, poc més d’un segle més tard, crea un conjunt d’obres mestres de, 
l’arquitectura, la pintura, la literatura... I, -qüestió importantíssima a tindre en 
compte- estabilitza l’ortografia de la llengua valenciana a causa de la ubicació 
de la primera impremta de l’Estat espanyol en la ciutat cap-i-casal dels 
valencians, la primera obra de la qual veié la llum el 1474. Idea esta que ens 
servix Griera.  

“La estabilización de la ortografia fue obra de la imprenta”. 
GRIERA, A. (1965: 25) 

 
Es normal, per tant,  que la llengua prenguera el nom de la ciutat cap-i-

casal dels valencians. Hem de tindre en compte també que el Segle d’Or 
Valencià es produïx en uns anys clau de la formació de les llengües romàniques. 
Anteriorment a aquell període, segons Coseriu, no es pot parlar de llengües 
pròpiament: 

“hasta la formación –si no definitiva, por lo menos muy 
avanzada- de las lenguas comunes y literarias (siglos XII-XIV), 
deberíamos hablar, no de lenguas romànicas, sino de sistemas 
dialectales románicos.” COSERIU, E. (1986:46) 

 
I en el moment de plenitud apareix amb una brillantor espectacular la 

llengua valenciana productora d’un Segle d’Or que aportà a la literatura 
universal  una qualitat literària de primera magnitud. 
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Ens trobem, doncs, en un diasistema que, amb tota legitimitat, i com 
passa en altres casos, com ara l’ ibero-romànic i el reto-romànic, dóna diversos 
noms a les modalitats lingüístiques que conté. Si hi ha domini polític, el nom de 
la nació: portugués, espanyol; si no, el nom tradicional dels dialectes: cas del 
reto-romànic. 

Seguint la lògica, igual com passa amb totes les llengües, actualment, el 
català reivindica el nom  per designar la llengua pròpia,  especialment, des que 
ha tingut poder polític, en la República, pero, seguint amb les idees 
expansionistes, vol fer-lo extensible  fins al sud d’Alacant, cosa que ha dut a 
grans problemes socials en terres valencianes. 

El retrobament de les institucions pròpies, que ha tingut lloc a l’Estat 
espanyol amb la democràcia, ha propiciat que els valencians recuperem la 
Generalitat Valenciana, la qual, lògicament, ha creat unes lleis on es reivindica 
el nom històric de la llengua pròpia, el que li varen donar els valencians en els 
anys que tingueren poder polític ple i que, lògicament, supon un fre a les idees 
expansionistes catalanes. Citem la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i 
Ensenyament del Valencià, que, cal recordar, que es va promulgar en  l’etapa de 
govern socialista. Al Preàmbul II diu:  

“Durant l’etapa preautonòmica, instaurada en l’actual 
Comunitat Valenciana pel Reial Decret 10/1978 de 17 de març, 
es dictaren el Reial Decret 2.OO3/1979, de 3 d’agost, i l’Ordre 
de desplegamenmt de 7 de juliol de 1979, regulant la 
incorporació de la Llengua Valenciana al sistema 
d’ensenyament del País Valencià” 

I, al VII diu:  
“la Llei, des del més absolut respecte als drets d’aquells 
ciutadans la llengua habitual dels quals és el castellà, facilita 
l’extensió del coneixement del valencià a tota la nostra societat, 
sense distincions, ja que la llengua valenciana és part 
substancial del patrimoni cultural de tota la nostra societat, i la 
recuperació i extensió del seu ús com un dels factors de 
retrobament de la nostra identitat de poble, ens pertoca també a 
tots els valencians, independentment de la llengua habitual de 
cadascú.” 
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A més, la Generalitat Valenciana ha creat l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua que és l’encarregada de regular el domini lingüístic valencià. Llei 
7/1998, de 16 de setembre, de Creació de l’Acadèmia Valencian de la Llengua 

de la Generalitat. (DOGV núm. 3.334, de 21 de setembre).  
Ara bé, vista la diversitat de modalitats lingüístiques que conté el nostre 

diasistema, pensem que és positiu per a totes elles ser conscients que caldria fer 
un gran esforç d’unificació en la diversitat perqué això podria ser beneficiós per 
al conjunt. A l’esforç unificador s’haurien d’afegir les forces polítiques; i som 
conscients que, per ara, només en tenim dos, i autonòmiques, la Generalitat 
Valenciana i la Catalana. 

Com hem dit, un diasistema és un sistema lingüístic complex, o siga: una 
llengua. I tot el treball nostre parla de “la llengua dels trobadors” que, després 
de diversos segles d’estar sense contactes culturals, i, en l’actualitat, sense 
consciència comuna, pot trobar que la intercomprensió és dificultosa en alguns 
casos, pero el criteri d’ “intel.ligibilitat” no és suficient per afirmar que el 
diasistema occitano-romà no és una llengua, un sol sistema lingüístic. És cert 
que els valencians s’entenen millor entre ells, així com els gascons, els catalans, 
etc., i que , malgrat les diferències, gascons i provençals s’entene millor entre 
ells que valencians i llemosins, etc. I, a partir de la intel.ligibilitat més gran que 
hi ha entre uns o altres es pot intentar reduir el sistema lingüístic i donar-li un 
nom, pero la maniobra respecte de la globalitat és el mateix argument dels 
valencianistes que afirmen no entendre els de Girona i molt menys els de 
Mallorca. Vegem què en diu Jesús Tusón. 

“En la pràctica es muy difícil determinar cuándo las diferencias 
dialectales son de un grado tal que implican la existencia de 
lenguas distintas. Suele considerarse que el chino es una 
lengua; pero sus dialectos presentan una diversidad comparable 
a la que existe entre las  lenguas románicas, de modo que a 
nivel oral no se da intercomprensión entre algunos dialectos. 
Sin embargo, el habla de Pekín desempeña el papel de 
estándard, con lo que se puede alcanzar la unidad de 
comunicación aprendiendo la variante pequinesa como si se 
tratase de una segunda lengua. Algo análogo sucede en Italia”. 
TUSÓN, J. (1995: 299-300) 

La “unitat de comunicació” era abans “la llengua dels trobadors” i, en 
l’actualitat,  Paraula d’Oc arreplega per al segle XXI una proposta nascuda el 
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XX. Es palesa així que la consciència global unitària, no dialectal i no 
secessionista existix a Valéncia actualment. I si a Barcelona hi ha el CAOC i 
s’ha celebrat un Eurocongrés, vol dir que alguna cosa semblant ocorre a 
Barcelona. 

Encara que som conscients de les bondats que pot aportar a la llengua, al 
sistema lingüístic, la consciència de globalitat, no defugim que hi ha autors que 
critiquen durament les pretension unitaristes. Barthes considera que la 
normativa occitana actual és perniciosa i contraproduent pel fet d’intentar, 
seguint les idees  catalanistes, uniformar una llengua que no ha sigut mai 
uniforme i que, a més, com és natural en totes les llengües, seguix el camí de la 
dialectalització naturalment. 

“L’influence du catalanisme, centralisateur et normalisateur 
jusqu’à la manie, tant à l’époque de Perbosc et d’Estieu, qu’en 
suscitant ensuit Louis Alibert, a très fortement ancré en 
<<occitan>>, cette idée de <<normalisation>> visant à créer 
une langue absolument une et unifiée. 
(...) 
Certes, les théoriciens de l’<<occitan>> d’aujourd’hui, dont 
certains sont d’éminents linguistes, récuseron cette analyse. 
En fait, nous l’avons démontré, entre Perbosc et Estieu et eux il 
n’y eu aucun rupture; au contraire une absolue continuité dans 
la logique du programme imaginé dès 1891-1911, renforcé 
encore dogmatiquement par l’influence catalaniste de 1926-
1936. 
Malgré l’habit d’apparence scientifique de l’<<occitan 
moderne>> parfois prétentieux, reste la guenille des erreurs de 
Raynouard non discernées par Perbosc, renforcées par 
l’influence de Pompèu Fabra via Louis Alibert. 
C’est ici que se pose, la question de l’avenir... Au moment où 
nous écrivons, c’est dans un contexte d’effondrement de nos 
langues d’oc, que l’<<occitan>> affirme encore une tendance 
vers l’écriture archaïque et vers une uniformisation de la 
langue, vers une langue ancienne idéalisée. BARTHES, H. 
(1987:456-7) 
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L’autor no és partidari ni de l’escritura arcaica ni de la uniformització de 
l’<<occitan>>, encara que, com és ben evident, escriu en un francés arcaic i 
uniformitzador. En canvi, Rostaing, autor del pròleg del llibre de Barthe, sí que 
ho fa en occità, o, dit amb més precisió, en provençal, grafia mistralenca, per 
defendre també les bondats de la dialectalització. 

“nous coumprenen proun entre nautre, ome de lengo d’O: un 
Provençau charro sènso peno em’ un Lengadoucian, un pau 
mens eisa belèu em’ un Auvergnas, un Carsinòu o un Limousin, 
un pau maleisa de-segur em’un Gascoun. S’es dounc pensa, i a 
gaire, à unifica la lengo. Mistral a escri aqui dessus dos fraso 
que, pèr iéu, marcon la verita: 
1º) <<Dins la Grèço i’avié peréu autant de dialèite que de 
regioun diverso. Li 4 dialèite qu’an fourni li plus bèllis obro. 
dis autre se n’en parlo plus –e quand la lengo di Grè devenguè 
reguliero e uno, après Aleissandre, es alor que venguè la 
decadènci>> (letro à Pèire Devoluy dóu 12 d’abriéu 1902) 
2º) <<L’unificacioun assouludo de nosto grafio demandarié 
l’aboulicioun  di dialèite –e aquelo aboulicioun noun poudrié se 
faire que pèr l’influènci d’uno capitalo poulitico ounte regnarié 
nosto lengo. La forço di causo empachara toustèms acò- e es 
perdre soun tèms que de voulé agi contro la necessita>> (letro à 
P.J. Bedard dóu 7 de mars 1913, pareigudo dins lou nº de jun 
1913 de Vivo Prouvènço!). 
Es dounc tout vist que l’unificacioun de la lengo es un pantai e 
que fau trouba un biais de manteni la diversita dialeitalo tout en 
aparant l’unita de lengo e d’ajuda ansin tóuti li Miejournau que 
parlon la lengo d’O à se miés coumprendre. Es esta la toco de 
Mistral e di Felibre quouro an fa espeli, de 1850 à 1854, soun 
biais d’escriéure que si foundamento soun la realita di parla.” 
ROSTAING, C. (1987:7-8) 

 
I, segurament, la “lenga d’O” traspassa els Pirineus. De la nostra 

experiéncia personal, podríem afegir que la primera vegada que visitàrem la 
Universitat Occitana d’Estiu, on començàrem a pensar sobre el tema d’aquest 
treball, una de les organitzadores, en saber que érem valencians, es va posar 
molt contenta. Contava que sa mare havia vingut algunes voltes  en estiu a 
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Cullera i es meravellava del fet de poder anar a comprar al mercat i “charrar” 
amb els veïns del poble fent ús de la llengua pròpia, ja que si parlava en francés, 
no l’entenien. La intercomprensió es produïx entre diversos dialectes d’un 
mateix sistema lingüístic, i el nostre no és diferent. 

Potser, el camí dialectalitzador de les llengües siga imparable, i en el 
nostre diasistema més que en altres perqué no hi ha un centre polític. Potser per 
això, cal tindre una visió de futur clara sobre la realitat de les diverses llengües 
occitàniques que conviuen en un mateix sistema lingüístic movent-se entre 
normatives, més o menys, diferents. Pero, cal, també, ser conscients del passat a 
fi de poder establir-nos en un coneixement equidistant de la realitat 

 
 

ELS PRECEDENTS DE LA IDEA UNITÀRIA 
 

La idea de considerar l’occità i el català-valencià-balear com a formants 
d’un mateix sistema s’havia tingut des de l’època trobadoresca, i, en podem 
trobar diversos exemples.  

És en els segles XVIII- XIX on trobem les primeres fonts d’autoritat en 
que es basà la moderna ciència filològica. En el XVIII, el racionalisme, 
l’ordenació del coneixement humà, va donar tres personatges que consideraren 
la nostra àrea lingüística occitano-romànica globalment: El valencià Gregori 
Mayans i Siscar (Oliva 1699-Madrid 1781), el Català Antoni de Bastero i Lledó 
(Barcelona 1675- Girona 1737) i el mallorquí Bonaventura  Serra i Ferragut 
(Ciutat de Mallorca 1728-1784) que només publicà Glorias de Mallorca (1755). 
La defensa de la llengua global, “lemosina”, la féu en Recreaciones eruditas. 

Els tres il.lustrats entenien les respectives llengües com a 
“sincrònicament llemosines”, segons August Rafanell. 

“Al llarg del segle XVIII diversos autors van promoure una 
sobrevaloració compensatòria de la llengua catalana. al centre 
d’aquesta compensació hi havia el mirífic llemosí , adaptat ara a 
la contemporaneïtat. Així, durant el XVIII, Antoni Bastero des 
del Principat, Gregori Maians a Valéncia o Bonaventura Serra a 
Mallorca descriuran els seus vernacles respectius no pas com a 
fills d’un llemosí fundacional i arcaic, sinó com a llengües 
propiament –sincrònicament- llemosines. RAFANELL, A 
(1991:9) 
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 Les idees lingüístiquesde Mayans i Siscar es troben estudiades en un 
magnífic treball de Maria J. Martínez Alcalde. 

D’entrada, ens fa la sensació que, tot i poder tindre errors, les idees de 
Mayans en relació a la distribució de llengües de la Península partixen de 
postulats científics estrictament, o, com a mínim, no contaminats per necessitats 
polítiques. L’apassionament polític és el que ha condicionat, i condiciona, la 
realitat lingüística. Entenem que Mayans no es deixa dur per aquells camins. 

 Per a Mayans, en terminologia actual, hi ha un diasistema ibero-romànic, 
format pel castellà i el portugués, dialecte d’aquell; i hi ha un diasistema 
occitano-romànic format per la llengua llemosina, que, entenem, s’estén entre  
Llemotges i Guardamar,  Bordeus i  La Gàrdia. L’aragonés és una llengua 
pertanyent al llemosí pero de transició al castellà, la qual com més antiga, més 
llemosina és, (consideració diacrònica) pero que passant els anys, la seua 
situació política espanyola la fa acostar-se al castellà.  

“Distingue Mayans en la denominada lengua lemosina (de la 
part sud dels Pirineus, s’entén) tres dialectos:  
<<Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, 
valenciana i mallorquina. La catalana ha recibido muchos 
vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la 
mallorquina se llega más a la catalana, como hija de ella. De 
todas las tres la más suave i agraciada es la valenciana, i no me 
lo hace decir la pasión>> (Orígenes, § 79, p. 352 ) 
(...) 
Elige como representante del lemosín el valenciano, para el que 
no hay referencia de su procedencia del catalán, lo que sí 
sucede, como puede observarse en la cita anterior, en el caso 
del mallorquín.” 
MARTÍNEZ ALCALDE, M.J. (1993:221) 

 
Per a Mayans, per tant, el valencià –deixant de banda l’anècdota de si li 

posa apassionament o no- és un dialecte de la llengua llemosina, d’Oc, 
provençal o occitana de la qual procedix. El mallorquí és fill (procedent) del 
català que també és un dialecte de la mateixa llengua llemosina.  

És curiós observar com, tot i ser fills de la mateixa procedència, troba 
relacions entre mallorquí i català pero el valencià el referix directament a la 
llengua del nord dels Pirineus, i ho fa seguint el prestigi literari. 
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Després d’explicar que el llemosí és procedent del Sud de França es 
referix també al prestigi literari de la llengua: 

“Mayans, tras explicar la procedencia de la lengua lemosina se 
apresura a señalar su antiguo carácter de lengua erudita, 
poniendo como ejemplos a los poetas provenzales y a dos 
autores valencianos, Ausiàs March y Jaime Roig.” 
“<<La lengua lemosina fue la lengua erudita en tiempos 
passados... Los poetas provinciales escrivieron en esta lengua... 
Aún hoi se oye con veneración el nombre de Ausiàs March, 
príncipe de los poetas lemosines i gloria inmortal de la ciudad 
de Valencia... El Maestro Jaime Roig, valenciano también... 
escrivió también en lengua lemosina>> (Orígenes, § 77-78, p. 
351-352).” Martínez ALCALDE, M.J. (1993:218) 

 
Com podem comprovar, Mayans parla d’un mateix sistema lingüístic, l’ 

ubicat geogràficament, al nostra entendre, entre Llemotges, Guardamar, 
Bordeus i La Gàrdia. Així mateix la literatura clàssica va des dels trobadors al 
Segle d’Or que va produir la Valéncia hanseàtica. Estem, no cal dubtar-ho gens, 
en el mateix sistema lingüístic al qual, l’any 1931, Loïs Alibert començarà a 
descriure com occitano-romà, el qual té una literatura de gran prestigi: els 
trobadors i el Segle d’Or de Valéncia. Aquell mateix diasistema  Meyer-Lübke 
el descrivia com gal.lo-romà, en terminologia que considerem poc ajustada. 
Maria J. Martínez Alcalde, en canvi, diu que les idees de Mayans no podrien 
relacionar-se amb l’adscripció gal.lo-romànica, afirmació que considerem una 
errada d’impremta o humana. 

“La posición tanto de Mayans, como de los que desde el siglo 
XIV habían considerado el catalán como una variedad del 
provenzal, ( no58) podria relacionarse de forma clara con lo que 
hoy denominaríamos defensa de la adscripción galorrománica 
de la lengua catalana, tesis que encontró consagración en la 
obra de W. Meyer-Lübke Das Katalanishe, y que ha sido 
defendida en algún momento, com más o menos matices, por 
autores como Griera y Rohlfs. Martínez ALCALDE, M.J. 
(1993:219) 

                                                 
58 .- El subratllat, lògicament, és nostre. 
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Mayans no accepta que dos modalitats lingüístiques d’un mateix sistema 
s’influencien, o siga, allò que és de la llengua és de totes les seues parts. En el 
cas de l’aragonés, ell el veu pertanyent al mateix sistema lingüístic que la 
llengua valenciana. 

“Junto a la alusión a la filiación catalana del mallorquín, pero 
no del valenciano, es interessante la observación según la cual 
el valenciano ha recibido vocablos del castellano, ya que en la 
Conversación aclararà que la influencia fue propiamente 
castellana, y no aragonesa, tal como pretendendian sus 
oponentes. 
<<...diciendo yo que la lengua valenciana59 ha recibido muchos 
vocablos de la castellana, añaden esta glossa como suya: quiere 

decir aragonesa, con quien tiene más trato i comercio. 
Pudieron escrivir también que ese trato i ese comercio se 
reducen a peras y camuesas i al más o menos del precio. No 
quise decir tal ni lo soñé. Si avia dicho yo que la lengua 
aragonesa fue antiguamente lemosina, como la valenciana, 
catalana i mallorquina, ¿donde cabía que digesse después que la 
lengua valenciana recibió las voces castellanas de la 
aragonesa?>> (Conversación, p. 441) 

 
En la negativa de Mayans a aceptar la influencia aragonesa 
sobre el valenciano hay, probablemente, una razón de prestigio 
que favorece el castellano; pero también, como él mismo 
indica, un principio de coherencia con la idea de que el 
aragonés fué, en su origen, lemosín. 
MARTÍNEZ ALCALDE, M.J. (1993:222) 

 
Si hem dit que considerem que les idees lingüístiques de Mayans són 

estrictes  i relatives al objecte del qual parla, haurem de vore també les, tantes 
vegades enterbolidores, influències polítiques. 

A partir del segle XV, l’aragonés va perdent identitat. Eduardo Vicente 
de Vera considera que el Compromís de Casp (24 de juny 1412), pel qual 

                                                 
59 .- Hem vist anteriorment com Mayans diu que el valencià, el català i el mallorquí són 
tres dialectes de la llengua llemosina. I ara la qualifica de llengua, sense que s’hi veja 
cap de problema, cap de contradicció. 
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s’instal.la a la corona aragonesa un  Trastamara, o siga un rei foraster, és el 
causant de la desaparició de la llengua. 

“la solución caspolina asestó en los tiempos precisos el golpe 
justo para la desaparición del aragonés.” 
VICENTE DE VERA, E.(1992:96) 

 
Ens trobem, per tant, davant d’un fet polític, considerat el causant de la 

desaparició de l’aragonés com a llengua. D’ara en avant passarà a ser considerat 
un dialecte de la llengua castellana. 

Un altre fet polític a tindre en compte és la unió de Ferran d’Aragó amb 
Isabel de Castella el 1469, on comença a prendre realitat España. Fet i fet, el 
segle XVI la llengua aragonesa ha perdut ja l’ estatus que tenia abans d’acostar-
se a la llengua imperial. Pero, per a Mayans, venia del llemosí, pertanyia, en els 
orígens, al –en terminologia actual-  diasistema occitano-romà. 

“Si el aragonés se sitúa, para Mayans, en una situación de 
transición, con variaciones a lo largo de su historia entre el 
castellano y el lemosín, el portugués aparece sin ninguna duda 
en los Orígenes como uno de los “dialectos” de la lengua 
castellana: 
<<La lengua castellana tiene muchos dialectos, los quales 
conservan en su variedad la memoria de los antiguos dominios. 
Pero dejando aparte las voces particulares de cada reino o 
provincia, i su especial pronuncación,  que aún en el trato 
común son los caracteres que señalan y deteminan a los de cada 
nación, los más desconformes notoriamente reparables son el 
portugués i el castellano.>> (Orígnes, § 80) 
La disconformidad señalada no es tanta, sin embargo, que 
permita dudar de su estrecha relación, ya que aunque el 
portugués <<es dialecto distinto del castellano, es tan conforme 
a él que, si uno abre un libro portugués sin saber que lo es, 
suele suceder leer algunas cláusulas creyendo que es 
castellano>> (Orígenes, § 81)” 
MARTÍNEZ ALCALDE, M.J. (1993:234) 
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La idea que castellà i portugués pertanyen al mateix sistema lingüístic es 
va donar durant tota l’Edat Mitjana, i va durar fins mitjan segle XVI, segons 
explica Lázaro Carreter, en cita de Martínez Alcalde. (Ibid) 

¿Quina influència va tindre la política en la separació de les dos llengües, 
considerades encara hui, si no pertanyents al mateix sistema, –cosa que 
políticament és impensable- sí, al mateix diasistema: l’ibero-romà? 

O, hauríem de fer la pregunta al revés? Potser fóra més correcte 
preguntar-se, quina (o quanta) influència va tindre en la independència de 
Portugal (1640) el fet que la seua llengua es considerara diferent de la de 
Castella des d’uns anys abans? 

Quanta influència va tindre la política  en el fet que el català reclamara la 
seua independència del provençal, amb una força especial a partir de la 
Mancomunitat i de la proclamació de la República? 

Quanta influència política podem atribuir al fet que el valencià 
s’anomene Llengua Valenciana i se li cree una Acadèmia pròpia amb la 
recuperació de l’autonomia dels valencians? 

Quanta culpa té la inexistència d’una política occitana en la greu situació 
que patix l’occità actualment? 

Tenia raó Mayans en les seues apreciacions objectives? 
Es més eficaç una acció política en favor d’una llengua que una 

declaració científica? 
Actualment ¿pot haver un punt de reconciliació de les diverses postures 

valencianes entorn als problemes lingüístics, -encara que calga: “provocar una 
disgregació dels models i la subsegüent reestructuació en idees noves”-?  DE 
BONO, E. (1991:55) 

Antoni de Bastero i Lledó va expressar les seues idees língüístiques 
principalment en  la Crusca Provenzale i la Història de la llengua catalana. 
Bastero és estudiat amplament per Francesc Feliu i Torrent de la Universitat de 
Girona, en una tesi doctoral que reconeix que l’obra de Bastero s’avança a la de 
Raynouard en cent anys. Diu que Bastero: 

“proposa la identificació del català-provençal amb la lingua 
romana dels documents alt-medievals, en una operació que 
s’avança quasi cent anys a François Raynouard, que propugnarà 
això mateix, referint-se només al provençal, amb una àmplia 
aprovació de la comunitat científica del seu temps. FELIU I 
TORRENT, F. (1997:5 de l’abstract) 
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No s’entén clarament què vol dir Feliu. Unes línies més amunt, diu que 
Bastero havia projectat una: 

“Història de la llengua catalana, que havia de ser una gran 
compilació dels mèrits i les excel.lències d’aquesta llengua –
que l’autor identifica amb la provençal- i la seva literatura” 
Ibid. 

 
Malgrat afirmar que Bastero entenia que català i provençal són la mateixa 

llengua ell afirma que Raynouard identificava la lingua romana amb el 
provençal (en el qual Feliu sembla que no inclou el català), mentre que Bastero 
identificava la  lingua romana amb el català-provençal. Qué vol dir? Quina és la 
diferència entre la concepció de Bastero i la de Raynouard? No cap. És evident 
que hi ha dificultats per  entendre que català i occità formen part del mateix 
sistema lingüístic, és a dir, són part de la mateixa llengua; i no s’entén encara 
que  ho expliquen els propis clàssics  catalans. Probablement, la  barrera que va 
formar el Manifest antioccitanista de 1934 impedix percebre la realitat, o, com a 
mínim explicar-la clarament. Com es pot comprovar, en una obra de Feliu 
publicada uns anys més tard, que citem a continuació, sembla que ja pot 
explicar millor les idees de Bastero. 

La idea central de tota  l’obra de Bastero és la identificació i acceptació 
plena que català i provençal són la mateixa llengua. Tornem al treball de Feliu 
a: “Annex 4. Sobre la identitat del català i el provençal” trobem que Bastero 
diu: 

“Se ha de saber que nostra llengua catalana o llemosina és la 
mateixa que la provençal antiga que se parlava en lo comtat de 
Provença y altres circonvehins, y que encara que entre els 
poetas de aquell temps que componían en esta nostra materna 
llengua ni agué molts que foren catalans, emperó no se 
anomenávan ni eran coneguts en Itália, França y altres regnes 
[més� que ab lo renom de poetas provençals, ja per ésser la 
Provença molt més vehins de aquellas parts de Itália, en la que 
floriren molts excel.lents poetas, com que també per los viatjes 
y sojorns que hi feren los comtes de Barcelona, com a senyors y 
Soberans que també foren de dit comtat de Provença.” 
BASTERO, Antoni de. en FELIU I TORRENT, F. (1997:749) i 
(1999:107-108) 
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En un altre apartat, Feliu i Torrent explica amb més claredat la idea 
unitària de Bastero: 

“explicita, a la Història de la llengua catalana -, i, doncs, ja al 
final de la seva trajectòria intel.lectual-, una visió sincrònica i 
real de la unitat lingüística entre el català i l’occità.” FELIU I 
TORRENT, F (1999:109) 

 
Hi ha una clara evolució en l’expressió de les idees de l’autor entre 1997 i 

1999. En aquesta segona publicació, i fent  un magnífic exercici creatiu planteja 
les preguntes següents, que fem nostres totalment i absolutament. 

“-d’aquesta certa consciència d’unitat lingüística catalano-
occitana que, de fet, semblen manifestar la majoria dels nostres 
erudits prerenaixentistes- em pregunto si no hauríem d’afrontar-
la, en els nostres estudis hitòrics o crítics, com un fet 
incontestable que respon a una realitat i no pas com un error de 
perspectiva, una confusió generalitzada.”  
(...) 
“En realitat, no és fins al segle passat, amb l’obra lingüística de 
Milà, Bofarull i altres prohoms de la nostra Renaixença, que no 
es comença a formular obertament que el català i el provençal 
són dos60 llengües diferents.”  
(...) 
“no és sospitós que justament al segle XIX, moment de la 
màxima espanyolització ideològica i cultural de Catalunya, 
sigui quan es pretén discernir i establir les diferències entre 
<<las dos variedades, transpirenaica i española, de la lengua de 
oc>>?.” 
(...) 
“tots els autors catalans des de l’edat mitjana assumeixen en 
algun grau la comunitat lingüística amb els occitans.” 
 FELIU I TORRENT, F. (1999:114-115) 

 
La cita entre cometes que aporta Feliu és de MILÀ I FONTANALS 

(1861), el mateix autor que postula una llengua catalana diferent de l’occitana. 

                                                 
60 .- Escrit dos a l’original. 
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Una vegada més, trobem com l’espanyolització és  on s’ha recorregut amb la 
finalitat d’intentar fugir de la llengua mare; perseguint, alhora, crear una 
modalitat lingüística independent. 

 
Nascuts el segle XVIII pero amb una obra creada, lògicament, el segle 

XIX,  trobem dos personatges occitans, un cevenol, Antoine Fabre d’Olivet 
(Ganges, 1767-1825), i l’altre provençal, François Raynouard ( Brinhòlas,1761-
Passy 1836). De Fabre d’Olivet interessa especialment el seu treball La langue 

d’Oc rétablie. Grammaire en la qual es contenen les principals idees 
lingüístiques. 

   Parlem de Fabre d’Olivet per la seua condició de gran figura 
renaixencista,  i també per ser el primer que va entendre la dimensió global del 
nostre sistema lingüístic, segons remarca Georg Kremnitz: 

 “Fabre est un des premiers à se rendre compte de la proximité 
linguistique de l’occitan et du catalan.” KREMNITZ, G. (1988: 
176) 
 

 Fabre d’Olivet i Raynouard consideren una mateixa llengua el conjunt 
que Alibert anomenaria més tard occitano-romà. Del primer, és interessant per 
al nostre treball remarcar que una de les fonts d’autoritat que cita és el valencià 
Escolano 

“Lorsque Gaspard Escolano dit, dans son histoire de Valence 
qu’il y avait en Espangne une langue qui dominait toutes les 
autres par l’influence qu’elle y avait prise; il ne dit pas que ce 
fut la romane mai la Limousine, celle qui se parlait en Provence 
dans toute la Guienne et dans la France Gothique; celle enfin 
dont on faisait encore usage de son temps en Catalogne, dans le 
Royaume de Valence, aux Isles de Mayorque et de Minorque, 
etc. Or, cette langue limousine, n’était pas celle d’oui, mais 
celle d’oc telle qu’on la parle aujourd’hui même dans le bas 
Limousin, sur les bords  de la Lozère, de la Dordogne et dont 
l’identité avec l’idiome catalan a été démontrée par l’historien 
de la littérature du Midi de l’Europe de manière à lever tous les 
doutes. 
”FABRE D’OLIVET, Antoine, a Kremnitz (1988:16) 
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I en una nota a peu de pàgina aporta de La littérature du Midi de 
Sismondi: 

“Cet écrivain rapporte en preuve plusieurs morceaux de poésies 
et entr’autres, une strophe d’Ausiàs March, de Valence, pleine 
de force et d’harmonie, et telle qu’il n’existe pas aujourd’hui un 
Languedocien un peu instruit qui ne la puisse comprendre à la 
seule lecture. 
<<Si com la Mar se plany greument e crida, 
com dos forts vents la baten egualment, 
un de Levant e l’autre de Ponent; 
e dura tant fins l’un vent l’ha jaquida 
sa força gran per lo mai poderos; 
dos grans dezigs han combatut ma pensa 
mas lo voler vers un seguir dispensa; 
yo’l vos publich, amar dretament vós.>> “  
FABRE D’OLIVET ibid. 

 
I en un altre passatge diu: 

“Ce fut  par Barcelone, surtout, que les arts et les sciences des 
Arabes passèrent du royaume de Valence dans l’Oscitanie61, et 
de l’Oscitanie dans le reste de la France. Alors l’idiome 
catalane ne différait point comme je l’ai déjà remarqué de la 
langue d’oc. On parlait cette langue dans  tout l’Aragon.” 
FABRE D’OLIVET a Kremnitz (1988:25)  

 
Com es pot comprovar, tornem a la idea de Mayans, l’aragonés forma 

part del mateix sistema. I en nota a peu de pàgina afig: 
“Cet idiome qui diffère aujourd’hui de la langue d’oc surtout 
dans le royaume de Valence, y est pourtant toujours désigné par 
le nom d’une province française. Le gens du pays l’appellent: 
llemosí, c’est-à-dire limousin.” ibid.  

 
És curiós observar com per a Fabre d’Olivet la modalitat lingüística que 

més diferix del conjunt és la valenciana, mentre per a Mayans i  altres autors és 

                                                 
61 .- Oscitanie, Oscitània, és el nom que l’autor dóna al territori. 
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a Valéncia on millor es parla el llemosí. D’una banda es podria pensar que és 
una  qüestió d’apreciacions personals més que de constatacions científiques, 
pero, de l’altra, no entren en contradicció. L’apreciació pot ser a causa que la 
modalitat lingüística valenciana és la que ha conservat millor que cap altra les 
característiques  de l’antiga llengua dels trobadors. Constatació encara per 
validar i amb tots els camps oberts a fer-ho. 

 
 

LA LLENGUA VALENCIANA ÉS CONSIDERADA UNA LLENGUA DES 
DEL NAIXEMENT DE LA FILOLOGIA ROMÀNICA. 
 

François Raynouard, (Brinhòlas 1761- Passy 1836) és, junt amb Friedrich 
Díez,  fundador de la filologia romànica. En la seua obra hi ha un gran respecte  
per la llengua valenciana, que ell anomena sempre pel seu nou: llengua 
valenciana.  Al costat d’ella trobarem la llengua catalana; les dos formen part de 
la llengua romana o llengua dels trobadors. Per a l’autor hi ha una unitat 
literàrio-lingüística entre estes dos llengües i la dels trobadors, o provençal, 
unitat que ve, i s’ha mantingut, des de la llengua romana. 

Dit d’una altra manera, Raynouard també, com tots els filòlegs, entén que 
el valencià i el català pertanyen al mateix sistema lingüístic, aquell que Alibert 
definirà amb el nom de “familha occitano-romana”. 

 
 

 LA LLENGUA ROMANA 
 

Raynouard va dedicar dotze volums a estudiar la llengua romana, o dels 
trobadors. Un treball ingent i acuradíssim al qual va dedicar un gran part de la 
seua vida. L’autor considera que hi ha una llengua intermèdia entre el llatí i les 
llengües romàniques, o siga, que les actuals llengües neollatines no deriven 
directament del llatí sinó de la llengua romana que ell identifica amb la llengua 
provençal o llengua d’Oc, que és la llengua de l’Imperi carolingi: 

“d’autant que les peuples de delà la Loire disoient oui, et ceux 
de deçà oc, la France fut divisée en pays de langue d’oui ou 
françois, et de langue d’oc ou provençale, dont le nom est 
demeuré à la province auparavant appelée Septimanie. Or que 
cette langue d’oc ou provençale soit la même que l’ancienne 
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romaine, il se peut clairement justifier par les serments qui sont 
dans Nitard... Puis donc qu’il est hors de doute que notre langue 
d’oc ou provençale est cette même langue romaine, que les 
anciens François parloient devant la troisième race de nos rois, 
c’est-à-dire, auparavant le Xe siècle”. RAYNOUARD 
(1982:XXIII) Vol. I. 

 
“La langue romane était la langue vulgaire de tous les peuples 
qui obéissaient à Charlemagne dans le midi de l’Europe; et l’on 
sait que sa domination s’étendait sur tout le midi de la France, 
sur une partie de l’Espagne, et sur l’Italie presque entière.” 
RAYNOUARD (1982:XVI) Vol. I. 
(...) 
“L’histoire nous fournit plusieurs faits qui permettent d’assurer 
que, sous le règne de Charlemagne, l’idiòme roman avait 
prévalu comme idiòme vulgaire sur la langue latine”.  
RAYNOUARD (IBID: XVII) 

 
Aquella llengua romana, o dels trobadors, és la més antiga de totes i la 

que més enjorn es va perfeccionar, segons diu al Lexique roman. 
“la langue de troubadours, la romane provençale, sortie 
immédiatement du type primitif, c’est-à-dire de la romane 
rustique, se forma et se perfectionna avant les autres langues de 
l’Europe latine.” RAYNOUARD (1977:XVIII) Vol. I. 

 
Per a Raynouard, la llengua d’Oc, o dels trobadors, és la mateixa des de 

Llemotges a les terres valencianes, encara que –i no deu haver-hi cap de 
contradicció- done nom de llengua també a la valenciana i a la catalana. ¿Podem 
pensar que el diasistema occitano-romà és una cosa com aquella idea que han 
trobat els polítics per parlar de nació de nacions? Alibert parlava de “Família 
occitano-romana”, concepte que s’ha d’entendre des del punt de vista 
estrictament lingüístic. 

Raynouard entén que  al segle VIII hi havia deu llengües a Espanya, dos 
de les quals formen part, o millor dit, són la llengua romana mateixa: la 
valenciana i la catalana. 
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“ On  ne sera donc surpris de ce qu’un auteur, qui écrivait vers 
950, Luitprand,62 racontant des faits historiques relatifs à l’an 
728, atteste qu’alors la langue romane existait dans une partie 
de l’Espagne. Ses expressions sont très-remarquables:    
<<DCCXXVIII. En ce temps furent en Espagne dix langues, 
comme sous Auguste et sous Tibère. 
1º L’ancienne langue Espagnole; 2º la langue Cantabre; 3º la 
langue Grecque; 4º la langue Latine; 5º la langue Arabe; 6º la 
langue Chaldaïque; 7º la langue Hébraique; 8º la langue 
Celtibérienne; 9º la langue VALENCIENNE;63 10º  la langue 
CATALANE>> 
Ces deux dernièrs étaint la langue romane même; on aura, dans 
le cours de cet ouvrage, l’occasion de s’en convaincre.” 
RAYNOUARD, F-J-M (1982:XIII), Vol. I. 

 
En nota al peu, cita com a autoritat la Historia de Valencia de Gaspar 

Escolano, part. I, lib.I, cap. 14, núm. I. El passatge citat és aquell en què 
Escolano anomena la llengua llemosina parlada a Provença, la Guiana i la 
França Gòtica i que “agora se habla en el principado de Catalunya, Reyno de 
Valencia, islas de Mallorca, Minorca, etc.” 

Aquella “llengua romana” que Raynouard entén que existia a Valéncia ja 
el segle VIII entronca, -encara que ell no ho expressa així, evidentment- amb el 
mossàrab que propicia les teories que actualment defén Leopold Peñarroja, 
llengua a la qual Raynouard li veu una continuïtat que arriba a la llengua 
llemosina. El pas d’una a l’altra, no obstant, no queda clar com es va produir. 
Vist així, caldria acceptar  la teoria continuista que actualment defén Peñarroja, 
pero, considerant el pas intermedi que  propon Artur PENELLA I RAMON en 
“El dialecte romànic ilerdo-valentí i la seua relació amb el diasistema occitano-
romànic” en Paraula d’Oc núm. 4, p. 7. Una línia de recerca que resta oberta. 

Veiem de nou Luitprand: 
“Quoique les critiques aient jugé avec raison que la chronique 
des Goths, imprimée dans les oeuvres de Luitprand, n’est pas 
de cet auteur, il me semble, toutefois, que le passage que j’en ai 
rapporté, (intr, vol. I), mérite quelque considération, et qu’il 

                                                 
62 .- Sembla que l’atribució a Luitprand és falsa. El mateix Raynouard ho aclarix. 
63 .- En majúscules a l’original 
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concourt à prouver l’existence ancienne de la langue 
valencienne et de la langue catalane, quoiqu’on reconnaise que 
cette chronique a été rédigée dans un siècle postérieur à celui 
où Luitprand a écrit.” RAYNOUARD, (1982:XXIX) Vol VI. 

 
Parlant ja de l’època contemporània, Raynouard veu que l’espanyola és 

una llengua que encara guarda alguns trets de la llengua romana.  Cal dir que, 
per a ell, com més s’assemblava una llengua neollatina a la mare romana era 
més pura i més considerada. De la llengua valenciana afirma que: 

“la langue valencienne se rapproche de la langue romane plus 
encore que l’espagnol. On en voit dans l’Oraison Dominical en 
langage valencien, imprimée dans le Mithridates d’Adelung, 
t.2, p.554, diverses preuves assez remarquables: 
CEL, SANCTIFICAD, NOM, VOLUNTAD, PA, MAL, 
PERDONAM, COM,  sans voyelle euphonique finale, TEU, 
NOSTRE, pronoms romans, etc.”  
RAYNOUARD (1982:XXXVI) Vol. VI. 

  
Com hem vist, al català també l’anomena llengua, pero considerada, com 

el valencià, formants de la llengua romana, o dels trobadors, pertanyents al 
mateix sistema lingüístic,  el qual compara amb les altres llengües romàniques: 

“Pour établir la comparaison des diverses langues de l’Europe 
latine, et notamment du français, de l’espagnol, du portugais et 
de l’italien, avec la langue des troubadours”. RAYNOUARD 
(Ibid:1)  

 
Després de donar estatus de llengua tan a la valenciana com a la catalana, 

explica que “un caractère de l’idiome catalan, c’est d’avoir employé les affixes 
romans.” I aporta exemples: 

M. “Tal delit sent que no M cuyt ser al mon. (c.I.) 
 Mostra M la llum de vera esperança. (c. 3) 
T. No solament los leigs qui T venen contra. (c.esp.)” Etc. 

 
Exemples que són versos del poeta valencià Ausiàs March. 
Raynouard Considera el català una llengua molt estructurada. Al Lexique 

roman publicat l’any 1838, ja parla de sis llengües romàniques 



 

248 

“la langue rustique romane, type primitif, centre commun des 
six langues de l’Europe latine.” Raynouard (1977:XIII) Vol. I 

 
Entre aquelles sis es troba el català, tot i posar-la encara en el lloc 

d’honor, al costat de la més antiga, la dels trobadors. 
En la mateixa direcció, d’una unitat cultural pre-romana, apunta també 

l’iberista valencià D. Fletcher Valls que entén que hi havia una sola llengua 
ibèrica, amb diversos dialectes, des d’Occitània a Múrcia. Els ibers 

“ocupen tots ells la zona on després encontrarem el provençal-
català-valencià, mentre que al terradins del territori ibèric no es 
parla avui el valencià; tot açò és de molta coincidència i dóna 
molt que pensar”. En RECIO, C. (1999:126. Vol II). 

 
 

LA LLENGUA LLEMOSINO-VALENCIANA 
 

De Valéncia, alguns exemples històrico-gramaticals que mostren la 
consciència unitària global. Un és la “Historia Gramatical de la Llengua 
Llemosino-Valenciana” de Josep M. Puig i Torralba, treball que guanyà un brot 
de llorer d’argent en los Joschs Florals de Lo Rat Penat, l’any 1883 i va anar 
publicant-se en el periòdic de Lo Rat quinzenalment. 

L’altre és les Décadas de la Historia de la Insigne y Corornada Ciudad y 

Reino de Valéncia de Juan B. Perales  continuació de les d’Escolano. Parlant de 
la Reconquesta de Jaume I, Perales diu: 

“La lengua de oc era la primera vulgar que con sus rimas y 
armoniosas cadencias venia a herir el oido de las 
gentes”.PERALES, J.B. (1880:52) 

 
“la  lengua de don Jaime, llámese de Oc, lemosina o de 
Provenza, ha sido reformada en la corte de Barcelona y ya no 
puede llamarse sinó catalana”. 
PERALES, J.B. (1880:53) 

 
Los Fills de la Morta-Viva és una obra que, segons el seu autor, es dedica 

a estudiar  
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“l’influencia qu’en lo progrés provincial puga tindre’l 
renaiximent de la lliteratura llemosino-valenciana”. 
LLOMBART, C. (1879:XI) 

 
A Madrid també trobem interés per la llengua cultivada al costat Est 

peninsular, Pedro Vignau escrigué La lengua de los trovadores. Estudios 

elementales sobre el Lemosín-Provenzal. Seguidos de una traducción de las 

<<Razos de trobar>> y del <<Donatz proensals>>. (1865) En la qual diu que: 
“no hay razón para llamar exclusivamente provenzal o lemosin 
a un idioma que se hablaba en Provenza como en todo el 
mediodia de Francia, en Limoges como en Cataluña. 
Comprendemos las razones en que se apoyan los que le dan uno 
u otro de estos nombres; pero a pesar de ello creemos que 
ninguno de los dos lo caracteriza perfectamente. El nombre de 
Lengua de Oc seria sin duda el más propio si no tuviera el 
defecto de ser demasiado extenso, pues comprende todos los 
dialectos de este idioma”. (...) 
...hemos aceptado tambien el de lemosín-provenzal, porque 
conduce a nuestro propósito, que es abarcar a grandes rasgos 
las dos escuelas o las dos variedades culminantes de este 
idioma: la que el señor Milá designa con el nombre de galo-
meridional, por otro nombre provenzal, y la catalana, que 
creemos se expresa mejor con la palabra, lemosina, despues que 
el catalan ha pasado a ser uno de los muchos dialectos en que se 
subdividió aquel idioma.” VIGNAU Y BALLESTER, P. 
(1865:XIV-XV) 

 
Friedrich Christian Díez (1794-1876),  és l’autor de la primera 

classificació de les llengües neollatines. I val a dir que ja des del naixement de 
la romanística científica actual, occità i català-valencià-balear són considerats 
també formants del mateix sistema lingüístic. Diez classifica sis llengües 
neollatines: romanés, italià, francés, castellà, portugués i provençal.  

“Six langues romanes attirent notre attention, soit par leur 
originalité grammaticale, soit par leur importance littéraire: 
deux à l’est, l’italien et le valaque; deux au sud-ouest, 
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l’espagnol et le portugais; deux au nord-ouest, le provençal et le 
français. DÍEZ, F. (1973:4) 

 
I al domini provençal pertany el català-valencià-balear. Díez es basa en 

les idees del valencià Mayans i Siscar i del català Antoni de Bastero: 
“En dehors de la France, le provençal s’étend sur l’est de 
l’Espagne, particulièrement en Catalogne, dans la province de 
Valence et des îles Baléares (Bastero, Crusca prov. p. 20). La 
conscience de cette communauté de langage était si énergique, 
qu’un troubadour (Choix, IV, 38) divise les peuples de la 
France en Catalans et Français, et compte parmi les premiers 
les habitants de la Gascogne, de la Provence, du Limousin, de 
l’Auvergne et du Viennois. Dante, qui ne connaissait pas 
encore le castillan, place même en Espagne le siège principal de 
la langue d’oc: <<alii oc, alii oil, alii si affirmando loquuntur, 

ut puta Hispani, Franci et Itali.>> (De vulg. eloq. I, 8.) On a 
même dit que l’Aragon avait appartenu quelque temps à cette 
langue et ne s’en était détaché que plus tard. Mayans dit par 
exemple des chartes de ce pays: <<Los instrumentos quanto 

mas antiguos, mas lemosinos son (I,54).> DÍEZ, F (1973:93-
94) 

 
L’autor fa referència a una cita de Mayans que s’entendrà millor seguint 

l’explicació de Maria J. Martínez Alcalde: 
“la identificación entre la lengua aragonesa antigua y la 
lemosina, que durante mucho tiempo dará lugar a reacciones 
contrarias entre los autores aragoneses. Para Mayans, la 
evidencia de su observación se encuentra en los documentos 
antiguos, y concretamente en el Índice que escrivió Gerónimo 
Blancas, donde se declaran algunos vocablos aragoneses que 

hai en las crónicas de los sereníssimos reyes de Aragón [que� 
contiene vocablos puramente lemosinos, i muchos instrumentos 
que copió en sus Comentarios de las Cosas de Aragón, quanto 
más antiguos más lemosinos son. (Orígenes, § 74)”. 
MARTÍNEZ ALCALDE, M.J. (1992:223) 
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Díez parla de les especificitats dels dialectes de la llengua provençal i, en 
arribar a l’apartat del català diu: 

“La langue catalane (car on peut désigner ainsi, d’après la 
province la plus proche, la langue qui s’étend sur l’est de 
l’Espagne, les îles et le Roussillon) n’est pas exactement avec 
le provençal dans le rapport d’un dialecte; c’est plutòt un 
idiome original allié de près à celui-la.” DÍEZ, F. (1973:102. 
Reimpressió de 1874) 

 
Tal afirmació, d’originalitat idiomàtica, servix a Badia i Margarit per 

parlar de “llengua independent”, cosa que entenem no respon exactament a les 
paraules de l’autor. Vegem la Gramática catalana: 

“La filologia románica se considera fundada con la publicación 
de la obra de Friéderich Diez, Gramatik der romanischen 

Sprachen (1ª ed., 1836; 2ª ed., 1856), donde el catalán adquirió, 
con el paso a la segunda edición, personalidad independiente 
con respecto al provenzal. BADIA I MARGARIT, A. 
(1980:25) 

 
El valencià també té un apartat en el qual trobem una nota al peu on 

l’autor indica les fonts de que s’ha servit. 
“Pour exposer le système phonique, on peut se restreindre a la 
forme catalane, le valencien étant presque identique, et ne se 
distinguant, d’aprés Mayans (II, 58), que par un peu plus de 
mollesse”. 
“Mes sources pour le valencien, toutes les fois que je parle de 
ce dialecte, sont principalement le poème héraldique de Jaume 
Febrer, et le recueil de chanson d’Ausiàs March. (Obres, 
Barcelona, 1560). Le primier de ces documents dont 
l’authenticité a été combattue notamment par Sanchez 
(Collecc.I, 81 et suiv.) est d’aprés Fuster (Bibl. valenc.I, p.3), 
authentique, mais un peu rajeuni pour en faciliter la lecture; il 
remonte jusqu’en 1276. On trouve des remarques sur la 
prononciation dans l’édition d’A. March par Joan de Resa 
(1556); depuis ce temps on l’a plusieurs fois décrite.” DÍEZ, F. 
(1973:103-104) 
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L’apartat que Díez dedica al domini del provençal acaba aportant una 
idea que hauria de fer-nos reflexionar. El català-valencià-balear s’ha 
espanyolitzat fugint de la llengua mare; ha preferit el sí  a l’òc. 

“La langue moderne n’a fait que peu de changements à ce 
système, qui est celui de l’ancien catalan, bien qu’elle ait 
accordé davantage à l’influence castillane; elle a même, sous 
cette influence, échangé le signe de sa parenté avec le 
provençal, l’affirmation hoch pour l’espagnol sí. DÍEZ, F. 
(1973:105) 

 
Vincenzo Crescini al seu Manualeto Provenzale dóna l’explicació de què 

s’entén per “provenzale”, en el qual, al costat de Catalunya, com vorem, es 
troba “il Valenziano” amb una situació remarcada. Diu Guillem Calaforra, : 

“En aquesta línia discursiva trobem el cas del conegut 
Vincenzo Crescini, les idees del qual són més curioses encara 
del que ens podríem esperar: segons ell, “el català, i el valencià 
–escindit d’aquest- [sc. del catala (sic!)� són, com el gascó, 
dialectes especials del provençal”. CALAFORRA, G. Meyer-
Lubke i Das Katalanische (1993:21) 
 

En nota a peu de pàgina, l’autor diu que: 
 “Com que, en el moment de redactar aquestes línies, no ens 
han estat accessibles els textos de Crescini, la frase que traduïm 
més amunt és la síntesi de les seves idees que fa Müller”. Ibid. 

 
Müller, que fa un interessant resum dels diversos autors que han parlat 

sobre la inclusió/exclusió del català en el provençal. Es a dir, del català: llengua 
o dialecte? no coneix tampoc la important obra de Loïs Alibert; desconeix que 
la proposta del conjunt occitano-romà és alibertiana, ell l’atribuïx 
equivocadament –tot i citant-la de passada- a Pèire Bec.  

Encara que no és cap novetat, és interessant remarcar una idea del 
començament de l’article. Diu que la lingüística romànica  coixeja de dos peus. 
1) per classificar alguns idiomes (Idiom) dins el grup de llengües (Sprachen) 
romàniques, només pot referir-se a arguments històrics –ni tan sols a raons 
històrico-lingüístiques, exclusivament. 2) Es troba amb el dilema característic 
de tota lingüística provinent de la lingüística històrica. Es a dir, pot descriure 
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com a objectes del seu interés científic cada una de les llengües (Sprachen), 
pero no disposa de cap definició exacta, i encara menys d’una definició 
intralingüística, d’allò que individualment és, o hauria de ser, una “llengua” 
(Sprachen).  MÜLLER, B. (1983:1) 

La feblesa del terme llengua és ben clar. Afegirem encara alguns 
arguments al respecte, abans de seguir amb el tema de Crescini.  

Coseriu considera que 
“el significado del término lengua es muchas veces variado en 
el uso común y depende de varios criterios más o menos 
aplicables y, en último análisis, de convenciones.” COSERIU, 
E. (1986:47) 

 
Per a Antje Voss, parlant del problemà valencià, diu que : 

 “de fet, les causes són més d’origen sociopolític que no 
lingüístic. El futur de l’idioma es troba, sobretot, en les mans 
dels polítics i dels sectors econòmics i no en les dels lingüistes. 
La qüestió de si és idioma o dialecte sempre ha de considerar-se 
des del punt de vista polític. 64”   VOSS, A. (2002 a:178)                        

 
Finalment, aportem la idea de Tapani Salminen que sembla donar una 

llum al concepte diferenciador llengua-dialecte. 
“The demarcation of language is often regarded as a problem in 
linguistics but there is in fact a fairly sure way of determining, 
on purely linguistic grounds, where one language ends and 
another begins. In reality there are linguistic continua only 
between dialects: different varieties are dialects if they shade 
off into each other, but languages do not shade off into other 
languages.” SALMINEN, T. (2003:53) 

 
El criteri lingüístic diferenciador entre qué és una llengua i qué és un 

dialecte no pot ser més net. Clar que, si s’accepta,  els que  varen convidar 
l’autor al I Seminari Internacional de Llengües Minoritaries de Valéncia no 
tenen arguments per dir que valencià i català són llengües diferents, pero 
tampoc n’hi ha perque els catalans puguen afirmar-ho del català i l’occità. 

                                                 
64 .- “Die Frage nach Sprache und Dialekt ist auch immer auf einer politischen Ebene zu 
betrachten”. 
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Seguint criteris lingüístics estrictament (Pero, acabem de vore l’aportació 
d’Antje Voos, que hem de considerar, evidentment). Entre el valencià i el 
castellà de Múrcia o d’Albacete hi ha una diferència claríssima. Ací ens trobem 
davant de dos llengües. Això no passa en les fronteres lingüístiques que els 
valencianistes o els catalanistes han volgut establir entre les llengües que el seu 
nacionalisme vol defendre: Existix un continuum entre totes les modalitats 
lingüístiques del diasistema occitano-romà. Quan s’acaba, al nord, comença el 
francés que és, aquella sí, una altra llengua. 

A partir de les afirmacions anteriors, els arguments per augmentar tant  
com es vulga, o donar per acabada definitivament, la Batalla de Valéncia estan 
servits. 

En el text de Crescini, Müller ha traduït l’original  italià “varietà 
spiccate” per “besondere Dialekte”. Ara bé, Crescini diu, i Müller traduïx: “del 
provençal”.  

Nosaltres, vista la importància de trobar un autor com Crescini que entén 
que el valencià és una modalitat lingüística amb categoria pròpia, com ja 
havíem trobat en Mayans i en Raynouard, hem volgut tindre  accés als originals, 
i hem pogut consultar el Manualetto provençale(1905, 2ª ed.) i el Manuale per 

l’avviamento agli studi provenzali, (1926, 3ª ed.), i en ambdós llibres repetix les 
mateixes paraules en la introducció gramatical. Calaforra s’equivoca en 
entendre que Crescini considera el valencià una escisió del català; la veu, al 
costat del català, com una varietat escindida de la llengua mare, anomenada per 
ell provençal. És una visió semblant a la de Mayans. 

 Vegem les paraules de Crescini en el Manualetto Provenzale p. 2 i en el 
Manuale per l’avviamento agli Studi Provenzali, p.2. 

“Quando si dice <<provenzale>>, riferendosi al linguaggio, si 
suole intendere il gruppo dei dialetti del mezzogiorno della 
Francia. Dove il provenzale cominci e cessi il francese, 
trattandosi di una massa etnicamente omogenea,  

 
Després d’un sèrie de consideracions, Crescini recorre la frontera 

lingüística cap al nord, en primer lloc, i a continuació cap al sud. 
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“Al di qua della linea, a occidente e a mezzogiorno dei dialetti 
più veramente provenzali, stanno, varietà spiccate,65 il 
guascone, che nel medioevo parve addirittura un linguaggio 
straniero, da quanto il francese, l’inglese, lo spagnuolo e 
l’italiano; e il catalano, che dal Rossiglione (dipartimento de’ 
Pirenei orientali), entro i confini francesi, si protende, oltre i 
monti, per la Catalogna e il Valenziano,66 si continua nelle 
Baleari e suona pur sulla costa sarda, nella colonia di Alghero. 
CRESCINI, V. (1905:2) I (1926:2) 

 
Diem que Calaforra no ha entés el sentit exacte de les paraules de 

Crescini perque el subjecte de l’oració “si continua nelle Baleari...” és “il 
provenzale”, del qual està parlant; per tant, hem d’entendre que la “varietà 
spiccata Valenziano” s’ha escindit del provençal o llengua d’Oc, com el català. 

Quant a l’article de Bodo Müller, intenta aclarir la situació del català com 
a llengua dins del món de la romanística, pero, finalment, l’única idea que 
queda clara és que la major part dels autors que n’han parlat situen les 
modalitats lingüístiques del sud dels Pirineus junt a les del nord. Qualsevol altre 
intent no deixa de ser forçat, i sense elements intralingüístics suficients, com ell 
mateix explica ben bé. 

 
 

                                                 
65 .- spiccare: desprendre, deslligar, escindir. L’autor parla de varietats pertanyents al 
mateix sistema,  les quals considera, “spiccate” però, les estudia, evidentment, en el 
mateix conjunt.  
66 .- A remarcar que Crescini grafia tots els noms dels dialectes i llengües en minúscula, 
excepte el de “Valenziano”, i ho fa en les dos obres consultades. 
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MÉS APORTACIONS AL SISTEMA LINGÜÍSTIC COMÚ  
 

Un altre autor de començaments de segle XX que entén com a formants 
d’un mateix sistema el català i l’occità és el català Joan Bardina, que, en la seua 
Gramática Pedagógica ensenya que: 

“La llengua d’Oc té 5 variants: gascó al uest, llimosí al nòrt, 
llenguadocià al centre, provençal al est, y català al sur. El català 
té 5 variants: català, mallorquí, rossellonés, valencià y alguerés.  
(...) 
Aquesta Llenga d’Oc, segons un bonich treball que m’ha enviat 
M. Pastre, té’ls següents dialectes, conforme marca la carta 
adjunta, deguda també a n’aquét bòn catalá de França: Gascó 
(...), Llemosí (...), Llenguadocià (...), Provençal (...), Català, la 
nòstra llengua, parlada a Catalunya, Mallorca, Rosselló, 
Valencia, Ribagorça y Alguer. Aquestes llengües d’Oc foren, 
als sigles IX, X, XI y XII, no sols les úniques literáries 
d’Europa, sinó també de domini quasi universal en el món 
civilisat. (...) Mistral, de fama mondial, escriu en una d’elles. 
(...) 
Es induptable l’origen comú, la germandat estreta entre aquéts 
5 grans dialectes de la llengua d’Oc, reminiscencia boirosa 
d’una Occitánia llunyana, y potser vincle de federacions futures 
entre les tèrres que limiten l’Ebre y el Loire, els Alps, el 
Mediterrani y l’Atlántich.” BARDINA, J. (1907: 61) 

 
I no hem pogut trobar aquell M. Pastre de qui es refia l’autor per a 

exposar la seua teoria, pero sí que hem localitzat Louis Pastre, català de França, 
que bé podria ser l’autor a qui es referix Bardina. Pastre es va dedicar 
principalment a la pedagogia i va escriure diverses obres relacionades amb la 
llengua. A hores d’ara, no hi ha massa informació sobre la seua tasca, segons 
diu Pierre Grau. 

“Louis Pastre (1863-1927). Il n’existe à ce jour aucune 
monographie sur l’oevre pédagogique fondamental de cet 
instituteur, natif de Clermont l’Hérault, enseignant dans  le 
département des Pyrénées-Orientals, hormis quelques pages de 
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Jòrdi Mas dans Sant Joan i Barres, nº 76, automne 1976, pp. 
21-24.” GRAU, P. (1991:136) 

 
 El llibre de Pastre Le Sous-Dialecte Bas-Languedocien es va editar el 

1913 pero, Bardina no parla d’un llibre sinó d’un “bonich treball”, que podia ser 
un manuscrit.  

Pastre, al prefaci del seu llibre explica que es basa en Díez i Meyer-
Lubke en els seus treballs sobre les llengües romàniques, i en l’apartat “La 
langue d’oil et la langue d’oc” explica:  

“La langue d’oïl (hoc illud, c’est cela même) se divisait en cinq 
grands dialectes: le picard, le normand, le bourguignon, le 
lorrain et le FRANÇAIS ou dialecte de l’Ile-de-France. 
La langue d’oc (hoc, c’est cela) se divisait aussi en cinq grands 
dialectes: le provençal, le languedocien, le gascon, le catalan et 
le LIMOUSIN. PASTRE, L (1913:10-11) 

 
A partir dels subratllats amb majúscules, l’autor deriva en l’apartat: La 

langue française et la langue limousine on explica: 
“Pendant qu’au nord, le dialecte français de l’Ile-de-France 
s’imposait par la force des armes et devenait la langue 

française dans tous les pays d’oïl, le dialecte limousin 
s’imposait, aus sud, par la poésie de ses troubadours et devenait 
la langue limousine dans tous les pays d’oc.  
(...) 
Il faut cependant remarquer que les Catalans, quoique vaincus 
comme les autres peuples d’oc dans la Croisade, continuèrent à 
parler et à écrire la llengua llemosina qu’ils appelaient 
également llengua catalana. PASTRE, Ibid. 
 

I en nota a peu de pàgina aclarix: 
“ Aujourd’hui encore, les Catalans de Valencia donnent à la 
langue catalane le nom de llengua llemosina. 

 
L’autor parla dels temps passats. Pero, a  continuació descriu la 

Renaixença dels diversos dialectes. En arribar al català afirma que la 
Renaixença catalana va ser en llengua d’oc i, cosa possiblement molt pitjor, que 
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l’ occitana es va produir primer que la catalana, o, pitjor encara, que la catalana 
va seguir l’occitana, idea que, encara ara, podria portar a problemes grossos. 

“La Renaissance de la langue d’oc en Catalogne. 
Les Catalans, eux aussi, suivirent le mouvement. C’est presque 
en même temps que se produisit en Catalogne la renaissance de 
la langue d’oc. 
Cette renaissance catalane qui date de la restauration des Jeux 
Floraux de Barcelone (1859) comme la renaissance provençale 
date de la fondation du Félibrige (1854), commença, en réalité, 
quelque temps avant avec la fameuse poésie d’Aribau, 
Adéusiau turons. PASTRE, L. (1913:14) 

 
Joseph Anglade remarca que: 

“le gascon et le catalan ont évidentment dés le début de la 
langue la plupart de leurs traits distinctifs; mais ces traits ne 
sont pas encore tellement accusés et tellement nombreux qu’ils 
soient un obstacle insurmontable –comme ils le sont devenus 
aujourd’hui- à une unité linguistique, au moins relative.67” 
ANGLADE, J. (1977:19) 
 

Jules Ronjat escriu  que la comprensió entre les modalitats lingüístiques 
catalanes i el llenguadocià és més gran que entre algunes modalitats occitanes 
entre sí, tanmateix, deixa fora de la seua gramàtica el català, amb un to resignat, 
com es pot comprovar. Les seues paraules són les següents: 

“Le catalan roussillonnais est plus aisé à entendre à un 
Languedocien ou à un Provençal que n’importe quel parler 
aquitain et quelques jours d’exercice permettent à un homme de 
Marseille, de Toulouse de Pau, etc... de converses sur des sujets 
usuels avec un homme de Barcelone. On a vue dans le préface 
quelles raisons spécials font néamoins laisser le catalan en 
deors du présent livre.” RONJAT, J. (1980:13) 

 
La resignació de Ronjat es troba també en el paràgraf: 

                                                 
67 .- Fem notar que “els trets distintius” els posa al mateix nivell per al gascó i el català. 
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“on a pris les parlers de Gascogne, Béarn, etc., rassemblés sous 
la dénomination d’ aquitains, mais non le catalan qui, malgré 
son étroite parenté avec le provençal, ne figure au Tresor dóu 

Felibrige qu’à titre étranger, comme l’italien, le français ou 
l’espagnol”. RONJAT, J. (Ibid: XVII). 

 
 Probablement hi ha una explicació a les paraules de Ronjat que 

nosaltres no hem sabut entendre. Com no cita la pàgina exacta on basa la seua 
afirmació (pot ser un pròleg a alguna edició a la qual no hem tingut accés, o en 
algun altre lloc), hem anat a l’entrada del mot català i  Lo Tresor dóu Felibrige 
s’expressa així: 

“Catalan (cat. català, esp. catalán), s.m. L’idioma catalan, 
branche de l’ancienne langue d’Oc vivant aujourd’hui de sa vie 
propre et s’étendant sur l’est de l’Espagne, les îles Baléares et 
le Roussillon”. MISTRAL F. (1979:495, Vol. I) 

 
 En tot cas, la cosa que crida l’atenció és que Mistral sí que inclou el 

català en l’antiga  llengua d’Oc. 
Josep Salvat va ser també un fervent defensor de la unitat lingüística. 

Malgrat el Manifest, va continuar avant amb la seua tasca. 
        El febrer de 1936 el <<Colètge d’Occitania>> s’enriquia amb una 

secció nova: l’ensenyament per correspondència del català. El <<Colètge>> 
considerava el català com un dels dialectes de la llengua d’Oc, segons la 
definició dels propis propòsits:  

“l’enseignement rationnel de la langue d’Oc (dialecte 
languedocien et dialecte catalan depuis 1936) par 
correspondence”  

 
Segons diu Pierre Grau, als catalans de França els semblava bé la 

definició. 
“Il est vrai que cette conception n’est pas accepté par les 
Catalans eux-même. Elle est même dénoncée en des termes non 
équivoques en 1934 par una pléiade d’intellectuels catalans, 
avec à leur tête le <<restaurateur de la langue catalane>> 
Pompeu Fabra. 
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Il n’en reste pas moins vrai que sous l’influence de la double 
idéologie félibréenne et pan-occitaniste, les Rousillonnais ne 
rejettent pas ce qui pourtant aurait pu paraître comme un 
impérialisme culturel d’Oc. tout en se proclamant Catalans, ils 
se situent à la confluence de deux aires de culture par leur 
participation aux activités littéraires et floraliennes. 
Alors que les Catalans du Sud ont toujours été réticents face à 
ce qu’ils considèrent comme des prétentions 
<<annexionistes>> du Felibrige. A notre connaissence, les 
Roussillonnais ne protestèrent pas contre la définition 
<<catalan dialecte d’oc>>, émise par le <<Colètge 
d’Occitania>>. GRAU, P. (1991:117-119 

 
Bodo Müller, Calaforra i altres autors també, intenten entendre que 

Walter won Wartburg  va ser qui va deslligar el català del provençal 
definitivament. Res més llunt de la realitat. Precisament, basan-se en Wartburg, 
Carles Camprós, (o Charles Camproux), diu en la seua  obra Les langues 

romanes , parlant dels dialectes romànics:  
“En cuanto a Walter won Wartbourg, renuncia a hacer unas 
subdivisiones poco seguras y propone dividir la Romania en 
tres grupos únicamente: un grupo francés propiamente dicho, 
un grupo rumano y un grupo meridional o mediterráneo que 
engloba a todas las demás lenguas románicas. 
Dada la complejidad del problema y a falta de un consenso de 
los especialistas, podemos proponer la siguiente división de los 
dialectos románicos en diez grupos, que a grandes rasgos se 
inspira en el criterio de W. von Wartburg: español, portugués, 
italiano, sardo, occitanorománico, dálmata, rumano, 
francoprovenzal y francés.” CAMPROUX, CH. (1980:79) 

 
“El grupo occitanorománico ocupa una situación central entre 
los dialectos románicos. A propósito de él se ha hablado de 
encrucijada de las lenguas románicas. Se le divide en catalán, 
gascón y occitano propiamente dicho” Camproux (1980:82) 
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“Por lo que respecta al occitanorománico, debemos poner 
aparte al catalán. Hasta finales del siglo XIII y todavía más 
tarde (Ausiàs March y Jordi de Sant Jordi son del siglo XV)68  
de un modo no tan clásico, los poetas catalanes escriben en la 
lengua de los trovadores propiamente occitanos.69 El recuerdo 
de esta comunidad estará todavia vivo en el siglo XIX, cuando 
el (sic) catalán se le llama llengua llemosina. Raimon Llull 
(1235-1315) escribirá en un catalán todavía acusadamente 
occitano las primeras obras poéticas catalanas.” CAMPROUX 
CH. (1980:95) 

 
En la primera edició de Les langues romanes de Charles Camproux, 

Presses Universitaires de France, Paris, 1974, les cites que aportem es troben a 
les pàgines 77,78 i 81. 

Entre la llista d’aquells que veuen una llengua amb centre als Pirineus, 
trobem Gerhard Rohlfs que a “Le gascon” diu que  

“Surtout entre le gascon et le catalan, l’accord est beaucoup 
plus étroit qu’on n’a osé le croire jusqu’á présent.” ROHLFS, 
G. (1935:2) 

 
I en un altre dels seus treballs continua la descripció, ara numèrica, de les 

diferències. Es basa en l’examen de quaranta nou térmens i a partir d’una sèrie 
de mapes. Les conclusions a les quals arriba són: 

“En un 33 por 100 de las cuarenta y nueve voces estudiadas, el 
catalán no muestra ningún desvio con respecto a la evolución 
románica conjunta de Galorromania e Iberorromania. En un 57 
por 100 de los casos marcha con la Galorromania, en un 4 por 
100 con Iberorromania y en un 6 por 100 sigue evoluciones 
peculiares. Esto es una incontestable argumentación en pro del 
estrecho parentesco lingüístico del catalán con la Galorromania: 
el catalán és en lo esencial una ‘dépendence’ del provenzal.” 
ROHLFS, G. (1960:150) 

                                                 
68 .-Valencians 
69 .- Per a Camprós no queda tan clar com es diu al sud dels Pirineus que la llengua de 
Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March, -que encara usa la partícula hoc-, siga una llengua 
nova i diferent de la que usava Jaume i Pere March o Marcabrú. Opinió que compartim. 
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I en la mateixa línia  podem trobar també, del mateix autor: Romanische 

Sprachgeographie, Geschichte und Grundlagen, Aspekte und probleme mit dem 

Versuch eines Sprachtlas der romanischen Sprachen ROHLFS, G. (1971) .  
 
 

ALGUNS INVESTIGADORS QUE EMMARQUEN LA SEUA RECERCA 
EN EL DIASISTEMA OCCITANO-ROMÀ. 
 

En trobem que, en el seu treball, que té en compte tot el diasistema, obri 
noves possibilitats d’investigació. D’altres, en canvi, no veuen relacions entre 
les modalitats lingüístiques del nord i el sud pirinenc. Vegem les conclusions de 
Jordi Bruguera després de fer un estudi comparant occità i català. 

“En principi,70 podem dir que en el català actual no ens queden 

rastres d’occitanismes fonètics o morfològics, llevat d’algun 
que s’hagi conservat en l’estructura d’algun mot definitivament 
incorporat, com, per exemple, pairal i molts mots amb sufix –
aire. Els occitanismes que pugui tenir el català són purament 
lèxics. 
(...) 
En català tenim una sèrie de mots formats amb el sufix –aire < 
-ATOR que és d’origen occità, amb més vitalitat a Catalunya 
que a Valéncia o les Balears. Pot formar noms d’agent, aplicat 
al radical de verbs de la 1ª conjugació, o bé noms d’oficis, 
aplicat a noms d’objecte: cridaire, cantaire, captaire, drapaire, 

gallinaire, terrissaire, etc. Coromines creu que els substantius 
en –aire són estranys als textos medievals en prosa, cosa que he 
pogut confirmar en els que he examinat. Caldria, doncs, 
resseguir quan comencen a introduir-se  en el nostre lèxic. Si bé 
tothom considera aquests derivats com a occitanismes, segons 
el mateix Coromines, també podria tractar-se de 
mossarabismes, en el sentit que el mossàrab valencià, balear i 
tortosí pogué col.laborar amb la llengua d’Oc a formar-los 

                                                 
70 .- Encara que l’autor arriba a la conclusió que no queden occitanismes en el català, la 
marca d’ordre  incita, clarament,  a seguir investigant, invitació que, per part nostra, 
subratllem i estimulem. 
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mitjançant el sufix –air <ARIUM.” BRUGUERA, J. 
(1977:127-128) 

 
Thomas J.Walsh, en canvi, al seu article “Una isoglossa catalano-

gascona” parlant de l’increment incoatiu ix/eix diu: 
“Fouché (1924b:101-2) assenyala que eix és la forma 
predominat en la llengua medieval, almenys al Rosselló, encara 
que hagi trobat dos casos de ix en documents rossellonesos de 
mitjan segle XV. D’acord amb Moll, eix és la forma normal en 
llangua clàssica, mentre que ix/is s’han imposat en el català 
occidental i en el valencià71, distribució confirmada pels 
paradigmes verbals de diferentes comarques de Catalunya 
recentment recollits per J. DeCesaris i J. Viaplana (comunicació 
personal). Recordem que totes les llengües i dialectes 
peninsulars sense excepció conserven esc, i que sols el català 
occidental té descendents de isc. Des del punt de vista 
geolingüístic, el territori de Isc apareix com un sortint que 
penetra dins una àrea sòlida de est. 
Mirant a l’altre costat dels Pirineus (sud de França), notem que 
isc sembla haver triomfat pertot arreu excepte a Gascunya, on 
esc, gràcies al seu manteniment a les zones típicament 
arcaiques de les Landes i a les zones gascoparlants del Pirineu 
occidental, ha estat anomenat <<l’infix gascon par 
excel.lence>> per P.Bec, sentiment repetit per Rohlfs.  
(...) 
Pero Bec creia que la penetració de resultats de isc a través de 
Gascunya i d’allí fins al mediterrani espanyol s’havia parat a la 
vall d’Aran, on, com és ben sabut, es parla avui un dialecte 
gascó. En realitat, pero, ix/is caracteritzen tot el dialecte 
occidental, incloent el valencià. 
WALHS, T. (1986 : 614) 

 
Sense tindre en compte tot el diasistema seria impossible entendre les 

propostes que fa Walhs, i tants altres problemes encara no resolts. L’autor pren 

                                                 
71 .- Subratllem el matís: Walsh parla de català occidental i valencià. 
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el mateix marc per explicar la seua teoria sobre “Origin of the catalan dialects”. 
Vegem les conclusions. 

“I have tried to show that theories purporting to explain the 
existence of two principal dialect areas in Catalonia through 
postulation of substrate influence from pre-Roman languages 
are un tenable on both linguistic and historical grounds. The 
linguistic frontier separating the Eastern from the Western 
dialect is more plausibly explained as resulting from conditions 
prevailing in Catalonia from the Carolingian period through de 
late Middle Ages (late eighth throug sixteenth centuries).  
External factors chiefly responsible for the appearance of the 
first isogloss between the dialects (i.e., retraction of /e/ to [�[ in 
the East in both tonic and atonic syllables) include: (a) 
existence, probably dating from Roman times, of a political 
boundary between Urgell and counties to the East, notably 
Girona and Barcelona; (b) the near-impossibility of 
communication between Barcelona and Urgell for most of the 
ninth and part of tenth centuries, owing to the presence of a no 
mans’s land (La Plana de Vic) separating the two counties; and 
(c) the active political and, presumably, cultural ties between, 
on the one hand, Barcelona and Narbonne (and ultimately Aix-
la-Chapelle) and, on the other, Urgell and Toulouse, during the 
formative period of the Catalan language. 
Later isoglosses, almost invariably coinciding with the border 
between Barcelona/Girona and Urgell, reflect the latter 
county’s jealously guarded autonomy, wich translated 
linguistically into aversion, lasting throughout the Middle Ages, 
toward features identified with Barcelona speech, a sentiment 
in all likelihood shared by Valencia.”  
WALHS, TH. (1986:422-23) 

 
Una altra explicació del sentiment d’<<aversió lingüística>> . 
Per alguns autors, el criteri d’intel.ligibilitat és el que marca la diferència 

entre dos llengües. Per a altres, en canvi, la no intel.ligibilitat no es prou per dir 
que ens trobem davant de dos llengües diferents. Si férem cas del públic popular 
valencià que és capaç de dir que no entén el català i molt menys el mallorquí, de 
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segur que si es trobara parlant amb un gascó no l’entendria tampoc. En canvi, 
Allières, l’autor que trobem a continuació, afirma que s’entenen perfectament. 
Estem en una mateixa llengua o no? La cultura i l’educació tenen a vore amb la 
intel.ligibilitat de les modalitats del mateix sistema lingüístic o no?  

Jacques Allières és un filòleg que veia també la necessitat d’estudiar en 
l’espai del diasistema occitano-romà. Al seu article “Occità, català i gascó: 
punts de contacte”, després de fer una aprofundida anàlisi acaba dient:  

“Un gascó pot, millor que cap altre –em podeu creure!- 
comprendre un català; i, potser, encara millor un valencià.” 
ALLIÈRES, J. (1996:17) 

Patrici Poujade al llibre Identité et Solidarités dans les Pyrénées es 
pregunta: 

“ne peut-on penser que les Pyrénées s’intégraient dans un vaste 
ensemble occitano-catalan dont  les modalités linguistiques 
auraient été perçues comme des variantes d’une même langue?” 
POUJADE, P. (2000:19) 

 
Després de repassar diverses afirmacions de viatgers que varen passar per 

Valéncia i Barcelona, els segles XVIII i XIX, conclou: 
“Ces personages, voyageurs anglais et français ayait de rares 
connaissances de la langue autochtone s’aperçurent, toutefois, 
que ce que parlaient les Valenciens, comme les Catalans, les 
Languedociens, Gascons, Limousins ou Provençaux, se 
ressemblait beaucoup. Comme l’explique Talbot Dillon, il en 
est ainsi car toutes ces terres furent celles des Troubadours, 
donc celles d’une unité qui s’enracine dans le Moyen-Age.” 
POUJADE, P. (2000:97) 

 
No queda, doncs, tan clar que la posició del català s’entén separada de 

l’occità després de Walter von Wartburg.  
De totes formes, la nostra missió no és presentar la discussió sobre la 

situació del català a la Romània, cosa que ja s’ha fet en altres llocs i 
profusament. Per part nostra, no hem fet més que aportar teories unitaristes de 
diversos filòlegs que són les que van possibilitar, -així, almenys, ho entenem 
nosaltres-, que els intel.lectuals valencians occitans i catalans  intentaren, 
especialment a primeries del segle XX, la construcció dels Països d’Oc. Sense 
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aquella base científica es faria difícil entendre l’intent cultural i polític. I encara, 
actualment trobem la  proposta política de Calomarde que apel.la a la unitat en 
la diversitat, si es vol solucionar el Conflicte Lingüístic Valencià, i, des del punt 
de vista científic, l’afirmació del professor Kremnitz que la qüestió aquella que 
català i occità són dos llengües “uèi es pas encara completament reglada”. 
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LA MODALITAT LINGÜÍSTICA, O LLENGUA, VALENCIANA. 
(Una visió històrico-literària72) 

 
 
 
 

robablement, hi ha suficients elements per acceptar les idees de Mayans, la 
dependència del valencià de la llengua d’Oc, però també és cert que aquella 

‘part de la llengua’ ben prompte s’anomenà valenciana en els contextos 
literaris. No hem d’oblidar la importància que tingué en el fet la instal.lació a 
Valéncia de la primera imprempta que hi hagué a la península i la conseqüent 
normativa valenciana que se’n derivà. La consciència dels literats era  d’escriure 
en llengua llemosina o valenciana, o llemosino-valenciana. No tenen altra 
percepció, per això, trobarem a continuació tant la marca oc, com el diminutiu 
occità ot, i l’eclosió del nom nou: llengua valenciana.  

Hem vist com, fins als autors de Taula, els intel.lectuals valencians 
seguixen anomenant la llengua valenciana. I no serà més que en la postguerra 
espanyola que començà a voler-se usar el nom de catalana per a la llengua 
literària dels valencians, fet que no tenia precedent i que ben bé pot estar a la 
base del Conflicte Lingüístic Valencià. Cal dir també que encara que és cert que 
els erudits i literats valencians sempre han usat el nom de llemosina o de 
valenciana per a la llengua, és a dir, sempre que es troba en un context culte, 
també hi ha alguns casos esparsos on apareix el nom de catalana, especialment 
en documents de caràcter no literari. A Valéncia, ciutat i país, el nom literari de 
la llengua ha sigut sempre valenciana o llemosina. Antoni Ferrando, basant-se 
en bona part en Rubió i Lluch, aporta alguns exemples del nom catalana donat 
a la llengua a Valéncia en el seu treball Consciència idiomàtica i nacional dels 

valencians. Segons ell, el primer document que du el nom llengua catalana és  

                                                 
72 .- Entenem, com s’entén generalment, que el nom llengua valenciana el rep només la 
llengua autòctona, i pròpia, dels valencians; per tant, quan parlem de “la percepció 
lingüística dels valencians”  ho fem en referència a la nostra llengua, la qual relacionem 
amb el seu contex natural global: les Terres d’Oc. No obstant això, ens trobem en 
l’obligació de deixar clar que hi ha una altra percepció lingüística valenciana , -de la 
qual no parlarem en el treball present- que inclou també la literatura feta en castellà. En 
eixe sentit, hi ha l’estudi del professor Josep Lluís Sirera:  Història de la literatura 
valenciana de J.L. SIRERA  (1995). 

P 
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La carta de cessió del lloc de Sagra (Marina Alta) a l’Orde de 
Santiago, estesa per duplicat a Valéncia, el 17-IX-1341, pel 
notari valencià Bernat de Soler, l’una  <<escripta en letra e 
lengua castellana, et la otra... en plan escripta en letra e lengua 

catalana>> que són fins ara els més antics que coneixem de tot 
el domini lingüístic català a emprar la denominació de llengua 

catalana.” FERRANDO FRANCÉS, A. (1980:29) 
 
També  es pot trobar la mateixa cita i un ample repertori més, al respecte, 

en Invitació a la llengua catalana FERRANDO FRANCÉS, A. et alii (1987:16) 
És evident que no estem davant d’un text literari, i que, a més, no hi ha 

cap dada específica que ens puga fer afirmar que el document es referix a la 
llengua dels valencians. 

L’apartat del qual hem tret la cita es titula: “El triomf del gentilici 
<<català>> com a nom de la llengua” pp.26-31. Allà trobem 14 cites 
corresponents a l’esmentat triomf , algunes de les quals passem a analitzar. És 
evident que, metodològicament, a nosaltres no ens valen totes perque partim, 
només, del nom que els literats valencians han donat a la llengua pròpia. 
Tanmateix, de les catorze, a més de la citada anteriorment, la número 11, n’hi 
ha algunes  a portar ací. La 4 diu: 

“El 1351, Pere el Cerimoniós demanava a la seua cunyada la 
comtessa d’Urgell, que li trametés <<la Bíblia que és escrita en 
vulgar cathalà>>.”  

 
Cita núm. 6: 

“És així mateix paral.lela l’expressió pla català, usada per Pere 
el Cerimoniós quan, el 1386, manava traduir en <<pla català>> 
la Història d’Orosi, i per Anselm Turmeda quan, el 1398, 
declarava en les seues Cobles de la divisió del Regne de 

Mallorques que, a precs d’uns mercaders mallorquins, <<ha 
fetes algunes cobles grosseres en pla català>>.” 

 
Cita núm. 8:  

“Pero qui verdaderament consagra el seu ús és l’empordanés 
Ramon Muntaner, ciutadà de Valéncia, el qual mostra a la seua 
Crònica (1325) la seua satisfacció patriòtica pel fet que fins i 
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tot els murcians <<són catalans e parlen del bell catalanesch 
del món>>.” 
MUNTANER, R. Crònica (1979:42)  

 
Cita núm. 12: 

“lletra adreçada, el 17-II-1362, per Pere el Cerimoniós a Pere 
Palau, tinent-les-claus de l’Arxiu Reial de Barcelona, per tal 
que li trametés <<ací a la ciutat de Valéncia lo libre de 
Lançalot, qui és escrit en lenga catalana>>.” 

Cita núm. 14: 
 

“carta que l’infant Joan, el futur rei Joan I, tramet a la seua 
germana Elionor, reina de Castella, puix <<sabents nós que la 
dita reyna, cara sor nostra, desitjave haver bíblia en lengatge 
català, le’n trametem una de les nostres>>.” 
FERRANDO FRANCÉS, A. (1980:26-31) 

 
En la mostra no trobem cap literat valencià que faça ús del nom llengua 

catalana. Sí que, a través de la història, es poden trobar diversos exemples en els 
quals autors catalans anomenen catalana la llengua dels valencians, i,  un  dels 
primers exemples és el “bell catalanesc” de Ramon Muntaner, tan ciutadà de 
Valéncia com es vullga dir, pero català de l’Empordà; i des d’ell a l’actualitat 
se’n poden trobar moltíssims, d’autors i d’exemples; pero, d’autors importants  
valencians no se’n troben que anomenen la llengua dels valencians amb un altre 
nom que el de valenciana, llemosina o llemosino-valenciana. 

Els catalans, -tradició que podem fer arrancar de l’empordanés Ramon 
Muntaner-, han pretés donar el nom de catalans als valencians, als murcians, als 
occitans, a Agustina de Aragón, etc.. És un comportament que no entrarem ara a 
analitzar, només assenyalem que és així. La llengua dels valencians també té el 
nom de catalanesc, català, etc., en boca d’autors catalans; en els autors 
valencians, no. 

El fet que el representant de la corona demane un llibre escrit en català no 
té més valor que el de connotar que els monarques entenien la modalitat 
catalana, cosa normal, la qual existia, “diferenciada de la valenciana” com 
trobem en Canals. 
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Remarquem que cap dels textos és literari; i no es referix, cap d’ells, a la 
llengua dels valencians, ni a la literària ni a la popular.  

Des del primer trobador valencià, el rei Pere lo Gran, “el más antiguo de 
los poetas en lengua romance nacidos en la ciudad de Valencia”, segons diu 
Martí de Riquer, els literats valencians s’han expressat sempre en llemosí o en 
llengua valenciana. En provençal, diu Riquer que s’expressava el nostre rei. 

“Las dos veces conocidas en que versificó, Pedro el Grande lo 
hizo en lengua provenzal”. RIQUER, M. (1951:273) 

 
La llengua del rei Pere, una mostra de la qual es pot trobar a RIQUER, 

M. (1983:1596)  és la que  conrearan els poetes valencians que el seguiran. Les 
formes lingüístics, estròfiques, d’estil, etc. dels trobadors perduren a Valéncia, 
com a mínim, tot el període anomenat “occitanitzant” per Ferrando que va del 
1329 al 1474, any de la impressió del llibre Les obres o trobes en lahors de la 

Verge Maria que és 
“la darrera mostra cronològica, a Valéncia, de la poesia 
trobadoresca. FERRANDO, T. (1983:224) 

 
Com es va passar de l’ús de la llengua provençal, d’Oc , o occitana que 

usava el rei Pere a la llengua “occitanitzant”? Quan? O és que en “provençal” a 
Valéncia només es va expressar el rei Pere? Quins trets lingüístics diferencien la 
llengua provençal usada pel rei i la llengua “occitanitzant”? Quins autors 
podrien incloure’s en un lloc i en l’altre? Es podrien posar tots junts, és a dir, 
com a usuaris de la llengua unitària? De la “llengua romana” de Raynouard i els 
trobadors? Tema que deixem obert a noves investigacions. 

 
 

LLENGUA VALENCIANA: LLENGUA LITERÀRIA I NACIONAL. 
 

Els prosistes són els primers a donar l’apel.latiu  de valenciana a la seua 
llengua , expressió que té el primer ús literari, controvertit, en l’obra  d’Antoni 
Canals que sembla contraposar la llengua valenciana a la catalana quan en 
traduir del llatí el Valeri Maximo (1395) diu que l’ha 

“...tret del lati en nostra vulgada lenga materna Valenciana axi 
com he pogut, jatssessia que altres l’hagen tret en lenga 
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cathalana, empero com lur stil sia fort larch e quasi confus...”  
Valeri MAXIMO a Miquel i Planas, R. (1914:13, I)  

 
Hem de tindre present que estem en plena època occitanitzant, les figures 

retòriques, els versos decasíl.labs amb cesura a la quart i l’afirmació oc es 
troben en plena vigència. En canvi, la prosa que s’ha d’adreçar més directament 
al públic va adquirint les formes valencianes. La poesia del període clàssic, més 
pura, més arrelada a l’autèntica soca i menys preocupada per les qüstions 
immediates, no usa mai l’expressió llengua valenciana, roman unida, com així 
ho considera Mayans i Siscar, a la llengua mare que unix els poetes  clàssics 
valencians als trobadors. Ho comprovem consultant l’obra que més s’ha 
preocupat de buscar l’expressió llengua valenciana en  tota la història 
Recopilació historica sobre la denominacio llengua valenciana FAUS I 
SABATER, S. (1994) 

Estem convençuts que la intenció de Canals no va ser la d’assenyalar que 
hi ha una “llengua valenciana diferent i diferenciada de la catalana”, com des de 
fa uns anys es varen encabotar a proclamar alguns valencianistes poc 
perspicaços. 

Afirmar que traduïx en llengua valenciana és ben normal, la nostra va ser 
una de les primeres llengües romàniques amb entitat suficient com per crear, 
molt enjorn, una literatura que li ha valgut la glòria en el Parnàs universal. Que 
Canals ho faça perque creu que així serà millor, “encara que altres l’hagen 
traduït en llengua catalana”, també és normal, sobretot si es té en compte que 
l’estil dels segons era “fort larch e quasi confús”. Els trobadors catalans -la 
poesia- s’expressaven també en el “limosí” unitari, i la prosa anava fent camí, 
com a Valéncia, com podia. A diferència de la maduresa que presentava llavors 
la llengua valenciana, la  catalana no podia tindre massa entitat. El seu nom 
encara estava naixent, segons explica Sanchis Guarner: 

“El mot no apareix documentat fins a la primeria del segle XII, 
i com és lògic hagué de tardar uns segles73 a imposar-se: és 
notori que no s’havia generalitzat encara en la primera meitat 

                                                 
73 .- Quants? Caldrien dades més concretes, especialment per entendre el document de 
qué parlem. Sembla que l’entitat del nom de la llengua era tan confusa com els resultats 
a que al.ludix l’autor: una llengua poc feta encara.  
En general, podríem dir el mateix de totes les llengües romàniques del moment. 
Recordem la cita anterior de Coseriu. 
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del segle XIII, quan es produí la gran expansió de la llengua 
amb la conquesta de Mallorca i de Valéncia. El Libre dels Feits 
de Jaume I74 designa la nostra llengua amb les denominacions 
de nostre latí i romanç pla” SANCHIS GUARNER, M. 
(1978:22) 

 
Canals preferix expressar-se en una llengua a la qual li dóna nom, un nom 

que ve ja de la fundació romana de la ciutat, l’any 138 aC, segons conta 
l’historiador romà Tit Livi. (G.E.C) Una llengua que es troba en un període 
brillant, la llengua valenciana, que uns anys més tard serà capaç de produir el 
Segle d’Or, pero això no vol dir que la catalana i la valencina són dos llengües 
diferents i diferenciades, potser sí que tenen diferències. Perque, realment, no 
podem entendre el mot llengua en el sentit actual. I estem d’acord amb el 
professor Casanova quan afirma que Canals ho va fer per indicar-li al cardenal 
Jaume d’Aragó a qui dedicava l’obra que  

“el centre del canvi lingüístic, la zona on madurava la llengua 
era Valéncia, on naixia una nova mentalitat i actitud més 
modernes i pràctiques, més ciutadanes”. CASANOVA, E. 
(1988:287) 

 
Casanova aporta, a peu de pàgina, una nota que resulta també 

clarificadora.  
“Que fins ara s’haja trobat sorprenent aquesta frase (Riquer, 
Fuster) es deu al fet d’haver-se acostat al text des d’una 
perspectiva i posició actual, massa centrada en Catalunya, car 
que contrapose els sintagmes llengua valenciana-llengua 
catalana era normal en la mentalitat de l’època: la llengua de 
Valéncia és la llengua valenciana, la llengua de Catalunya és la 
llengua catalana, la llengua de Mallorca és la mallorquina, 
sense que això signifiqués que es consideren diferents, car 
aleshores ni les llengües tenien arrelat un nom general i únic, ni 
el concepte de llengua era unívoc, sinó que equivalia entre 

                                                 
74 .- A fi de no oblidar que ens trobem investigant el procés de comprensió unitària de la 
llengua, subratllem  que Jaume I va nàixer a Montpelhièr, on va aprendre la llengua de 
sa mare i on va passar els primers anys de vida. 
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d’altres a l’estil, manera pròpia de parlar d’un lloc o d’un 
autor.” 
CASANOVA, E. (1988:286) 

 
El Liber Elegantiarum és un dels primers diccionaris de les llengües 

romàniques, publicat a Venècia, el 1489,  un any abans que l’Universal 
vocabulario d’Alonso de Palencia (1490), i tres, abans del Lexicon llatí-
espanyol de Nebrija.  

 Joan Esteve, el seu autor, també forma part dels hòmens de lletres que 
usaren la “Valentiana  lingua” com ell mateix explicita en l’últim paràgraf de 
l’obra. ESTEVE, J. en COLON, G. (1988)  

Com veiem, des del segle XIV, en contextos literaris, el nom és l’unitari 
o el “de la nació don yo so natural” que diu Joanot75 Martorell, en el text on 
reclama el nom de llengua i de nació: 

“me atreviré expondre: no solament de lengua anglesa en 
portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: 
perço que la nacio don yo so natural se puxa alegrar “. 
 MARTORELL, J. GALBA, M.J. (1490: s/p) 

 
Actualment, hi ha una sèrie de valencianistes que entenen que la llengua 

valenciana, com ja apuntava Mayans, forma part del sistema comú, cosa que 
significa que comença a desaparéixer en les files valencianistes la irresoluble 
idea d’una llengua valenciana “diferent i diferenciada de la catalana”. Aportem 
ací alguns documents que servisquen per descriure com, a través de la història, 
el nom llengua valenciana ha tingut un lloc predominant entre els literats 
valencians. Cal dir també, que, en molts casos, el nom llengua valenciana el 
trobem junt al de llemosina, o formant part del doblet llemosino-valenciana. És 
a dir, el concepte unitarista podem afirmar que es dóna al llarg de tota la història 
literària dels valencians.  

Si bé és cert que el nom Joanot encara guarda el diminutiu occità ot, en el 
Tirant no trobem ja l’ús de la partícula afirmativa hoc, tan peculiar, que dóna 
nom a la llengua comuna, cosa que sí que trobem en Ausiàs March i altres 
clàssics valencians del Segle d’Or. 

                                                 
75 .- El sufix ot no és augmentatiu, sinó  que correspon al diminutiu occità ja en desús al 
sud dels Pirineus. El valencià actual, li diria a Martorell: Joanet. I cal no oblidar que l’ús 
de diminutius és de  tradició trobadoresca. 
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Encara que Ausiàs inicia un nou estil de fer poesia, les maneres canvien, 
“la carn vol carn” front a “l’amor de lunh” trobadoresc, la Marca d’Oc, unitària, 
encara està present, en la mateixa estrofa on diu que “leixa a part estil de 
trobadors”. L’estil, sí, pero la llengua encara té la marca unitària: hoc. Les cites 
que aportem són de  l’edició de Pere BOHIGAS (1952) 

 
  XXIII 
“Lexant a part  l’estil dels trobadors 
qui, per escalf,   trespassen veritat, 
e sostraent   mon voler afectat 
perque no.m torb, diré.l que trob en vós 
(...) 
L’ull de l’hom pech no ha tan fosqua vista 
que vostre cos   no jutge per gentil 
no.l coneix tan  com lo qui és suptil: 
hoc la color,  mas no sab de la lista. 
  CVII 
¡O quan és foll 
(...) 
Vós sou aquell  amprant contra la mort. 
Puys és forçat  qu.en molt breu temps morreu, 
hoc menysprear son poder bé podeu 
e no tement,   morint, sou d’ella stort. 

 
  CXII 
            (Cant moral) 
III Qui pot saber quant al món est noïble 
destrohint quant  nos atorga natura, 
hoc e tot ço  qu.ell mateix se procura 

 
  CXXII b 
Mon bon senyor, puix que parlar en prosa 
no.m val ab vós per haver un falcó 
en rims ho dich, sens por que.m digau no; 
hoc serà.l test,  mas dubte’m de la glosa. 
AUSIÀS MARCH 
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La marca de la llengua mare, oc, perdura més enllà del període que 
Antoni Ferrando ha donat en denominar occitanitzant,  i abraça els poetes de tot 
el Segle d’Or.  

En el cas del valencià, català, mallorquí podem parlar de modalitats 
lingüístiques, cadascuna amb les seues peculiaritats. Les tres són considerades 
pels autors que hem seguit, com a formants del mateix sistema lingüístic que 
compartim amb el costat  nord dels Pirineus. 

El nom que arranca amb Canals, s’usa durant tots els segles de 
l’existència del nostre poble, (Per una descripció més detallada, es pot consultar 
el llibre ja citat de FAUS I SABATER), pero la semblança entre la modalitat 
lingüística valenciana i les seues veïnes, -tan del sud com del nord dels 
Pirineus-, és també patent al llarg de la història. Mayans y Siscar té diversos 
precedents, quant a la idea de compartir sistema lingüístic amb les altres 
modalitats; l’originalitat de Mayans es troba en el fet de considerar que la 
llengua valenciana és filla directa de la llengua d’Oc i no de la catalana. Vegem-
ne alguns exemples datats entre els segles XVI al XVIII. En el primer, trobarem 
que el català Joan Bonllavi s’adreça a mossén Gregori Genovart, canonge de la 
Seu de Mallorca,  i li explica que traduïx El Blanquerna del llemosí a la llengua 
valenciana, cosa que no ha d’estranyar. La llengua valenciana era la que tenia, 
llavors, el prestigi literari en tota l’àrea sud-pirinenca; era, per tant el model a 
seguir, model que s’havia consolidat primer que a cap altre lloc a Valéncia amb 
la impremta.  

Citem de l’estudi Un nom per a la llengua RAFANELL, A. (1991: 39-
92) 

Joan BONLLAVI (1521) 
Epístola proemial 

“aquest Blanquerna, comú a tots los estats de persones, en los 
seus V llibres –lo qual ara novament s’és traduït, corregit i 
estampat en llengua valenciana” (p.40) 

 
“per servar-la ensems ab alguna gravitat antiga i dolça memòria 
d’aquell bon temps, li havem fet retenir acordadament alguns 
vocables de la llengua llemosina primera”. (p.45) 

 
Bonllavi, escrivint en prosa, cosa que remarquem, encara usa la partícula 

afirmativa Oc. Parla de: 
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“ Bernat Sapila de Barcelona i la magnífica senyora Na Isabel 
Ferrera, sa muller. Oc, só jo cert, per les moltes virtuts...” (p.46) 

 
Pere Antoni BEUTER (1546)  
Lengua antigua de los españoles 

“Como parece claro en la lengua nuestra valenciana que, 
naciendo de la catalana, parece diversa de ella, y mucho más la 
mallorquina, que también de ella nació, y aun la mesma 
catalana, que de la franca nació”. (p.55) 

 
Rafael Martí de VICIANA (1574) 
Libro de alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, 

castellana y valenciana. 

“como el rey  y los de su casa y corte y muchos de sus vasallos 
hablaban lengua de Provenza y de Limós, aquella como a más 
común prevaleció, pero no sin grande mixtura de otras lenguas, 
y toda en junto fue nombrada lengua limosina”. (p.61) 

    
Gaspar ESCOLANO (1610) 
De la lengua lemosina y valenciana 

“La tercera y última lengua maestra de las de España es la 
lemosina, y más general que todas después de la castellana por 
ser la que se hablaba en la Provenza y toda la Guyaina y la 
Francia gótica, y la que agora se habla en el Principado de 
Cataluña, Reino de Valencia, islas de Mallorca, Menorca, Iviza 
y Sardeña.” (p. 68) 

 
Andreu BOSC (1628) 
De la llengua catalana i de son origen i principi i diferència de 

les altres 

“Per discurs de temps ha anat tant perdent la llengua llimosina 
de son natural que s’és vinguda a borrar d’ella la memòria, 
prenent quiscuna província nous i diferents vocables, de manera 
que ha vingut a tenir quiscuna llengua diferent títol, ço és, de 
catalana, valenciana, mallorquina, i així de les demés.” (p. 73) 
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Marc Antoni ORTÍ (1639) 
(Dedicatòria als jurats, racional, síndics i escrivà de Valéncia) 

“Algunes persones de les que saberen que jo estava ocupat en 
escriure estos discursos han tengut per defecte l’haver-los escrit 
en llengua castellana, pareixent-los que, tractant de festes de 
Valéncia, fóra més acertat escriure-los en llengua valenciana. 
(...) 
Lo que jo procurara en tal cas fóra mostrar que es pot parlar ab 
major elegància i cultura que la castellana, desterrant d’ella les 
veus antigues per les quals la solien nomenar llengua llemosina. 
Perqué jo só de parer de que en estos temps lo mateix seria, 
parlant en valencià, dir llur, jatsia, celleshores i altres vocables 
antics que si parlant en castellà diguérem maguer, yantar, 

fincar de hinojos, i altres.” (p.76-77) 
 

Llorenç MATEU I SANÇ (1656) 
La llengua valenciana, diferent de la catalana 

Mateu i Sanç,  entén que la llengua valenciana s’ha format de la llatina, la 
francesa i l’espanyola, a la ciutat de Llemotges, d’on li ve el nom de llemosina. 
I que, els valencians la van perfeccionar tant que es distingix de la catalana i 
constintuïx una espècie diferent. 

“At traducta ad catalaunos et nobis communicata per nostros 
maiores successive ita perpolita et elegantia imbuta fuit, hodie 
ad ea distinguatur, speciem distinctam constituendo.” (p. 78) 

 
La cita la trobem també en ORELLANA, M.A. (1924:158) 
  

Carles ROS (1734) 
Epítome del origen y grandezas del idioma valenciano 

“Tres son los ramos principales de lenguas que hay en España, 
según lo dice el citado Escolano (Década, I, lib. I, cap. 13 
referido, núm. II), que son vascuence, castellana y valenciana. 
(...) 
La valenciana es la tercera que en nombre de limosina se 
hablaba en la Proenza, toda la Guyana, la Francia gótica, 
Principado de Cataluña, Reino de Valencia, islas de Mallorca, 
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Menorca, Ivisa y Sardeña, aunque ahora por aquí muy mudada 
y sin el nombre de limosina. (p. 87) 

 
L’erudit Orellana, Marc Antoni d’Orellana i Mojolí (1731-1813) també 

entenia que valencià i català eren dos branques evolucionades –la valenciana 
sobretot- de la llengua actualment coneguda com occitana a la qual ell 
anomenava llemosina.  

“la Lengua Lemosina (una de las tres maestras, y principales de 
la España) se engendró, y nació en la ciudad de Limoges en 
Francia, formandose de la que pasaron consigo los Españoles al 
tiempo de los Moros, y de la francesa que por alli corria: criose 
en la Prohenza, quando la entrada de los Moros en España, y 
mexorandose el partido de esta, como bajaron exercitos de 
Franceses revueltos con los antiguos Españoles, sus huespedes, 
pasó con ellos la Lengua Lemosian, y assi ellos, como ella, 
quedaron avecindados en la primera Provincia vecina a la 
Francia Prohenzal, dando a la tierra el nombre de Cataluña. 
Extendieron sus limites los catalanes a las Islas de Mallorca, 
Menorca, e  Ibiza, donde igualment extendio los suyos dicha 
lengua, tomando tanta pujanza, y auctoridad, que como muy 
Cortesana, y hermosa se hablaba trivial, y frequantemente en la 
Corte de los Condes de Barcelona, y en la de los de Mompeller. 
De aqui es  (continuo con Escolano) que como el Rey Don 
Jayme se avia criado en Mompeller con ella, y mamandola a los 
pechos de su madre, posehiendola como lengua propia, nos la 
comunicó al tiempo de la Conquista, y aun quiso que los 
nuebos Pobladores usasen de el Lemosin”.  ORELLANA, M.A. 
(1924:157-58) 

 
Sanchis Guarner, en Els valencians i la llengua autòctona aporta la 

curiositat d’uns versos on Orellana expressa la seua idea sobre el valencià i el 
català. 

“Perqué a l’humor de les gents 
el idioma es sol mudar, 
que es mixturà en castellà, 
adoptant noves paraules,  
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del llemosí molt distants, 
e desconeixent les sues 
pròpries e antigues d’abans 
............................ 
Dirà alcú que aquesta falta 
l’han suplida els catalans 
que han observat el llenguatge 
molt més que molts valencians. 
És així, pero no en tot 
la resposta em satisfà, 
puix la seua llengua és altra 
de la nostra, molt temps ha. 
I encara que el llemosí 
a entrambes les generà, 
desviant-se més la nostra 
llengua especial se formà, 
més dolça, més clara e fàcil 
que no la del català, 
que té veus bronques, i sifres 
en lo escrit d’apostrofats”. 
En SANCHIS GUARNER (1963:119) 

 
Estem davant la mateixa concepció que trobem en Mayans? Hi ha una 

llengua basca, una castellana ( i, si no apareix el  galaico-portugués haurem 
d’entendre que és un dialecte d’aquella, com diu Mayans) i una llengua 
llemosina que abraça els dos vessants dels Pirineus. Pero, com es pot 
comprovar, en la cita ut supra Escolano no parla de llengua valenciana, sinó de 
llemosina, Ros, en canvi, no té el més mínim pudor a anomenar-la valenciana, i 
referir-se al conjunt occitano-romà. Orellana, amb consciència de cultura global, 
l’anomena, no obstant, valenciana. 

La llista no és exhaustiva, pero,  considerem que amb els testimonis 
aportats n’hi ha prou per entendre la línia general. 

 
Actualment, a més de la producció literària, majoritària, de tendència 

catalanista, hi ha també, encara que ignorada oficialment, una considerable 
producció literària en llengua valenciana, normes del Puig, que ha produït 
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diversos exemplars editats els darrers anys en ensaig, poesia, narrativa, teatre, 
etc. 

La persistent posició del valencianisme ha fet que dos prestigiosos 
romanistes,Hans-Josef Niederehe i la jove Antje Voss,  s’interessen per la 
modalitat lingüística dels valencians. Niederehe és director de la revista 
Romanistik in Geschichte und Gegenwart . Voss, doctora en Filologia per la 
Universitat de Tréveris, ha estudiat la llengua valenciana i n’ha fet una tesi 
doctoral: Das Valencianische zwischen Autonomie and Assimilation. Ambdós 
romanistes varen ser entrevistats per la revista Lletraferit i feren afirmacions 
sorprenents, fins i tot per als propis militants valencianistes. 

“Encara que fóra un dialecte, el valencià té totes les 
característiques per a convertir-se en una llengua a tots els 
efectes. Peró depén de la voluntat que tinguen els propis 
valencians per a conservar la seua llengua.” 
“Que el valencià siga una llengua no és cap plantejament 
revolucionari per a la romanística internacional; en absolut. “ 
NIEDEREHE, H-J (2002:44-46, núm.55) 
 

Antje Voss diu del seu treball: 
“He tractat d’expondre les opinions dels, entre cometes, 
catalanistes i valencianistes. Per a mi [el valencià� es una 
llengua parlada per molta gent i no la considere com a dialecte. 
Ací, no obstant, entrem en el debat de qué és una llengua i qué 
un dialecte, i d’un muntó de detalls més complexos. És molt 
important que la societat continue utilisant-la. Yo, sempre, per a 
referir-me ad ella, parle de llengua valenciana.” VOSS, A. 
(2002:44-46, núm.55) 

 
Actualment hi ha tres maneres d’entendre el concepte “llengua 

valenciana”,  un dialecte del català; una llengua independent del català; i la 
unitària que hem vist en el nostre estudi: una modalitat lingüística, o llengua, 
que forma part del diasistema occitano-romà. Una llengua occitànica. 

Les teories sobre les quals se sustenta la visió actual d’una llengua 
valenciana “diferent i diferenciada de la catalana” es basen en el fet que el 
valencià actual procedix del mossàrab i no va ser importat pels repobladors que 
vingueren amb el rei occità, nascut a Montpelhièr, Jaume I. El principal 



 

281 

defensor de la teoria mossarabista va ser el pare Fullana, en l’actualitat ho és 
Leopold Peñarroja. Vegem-les. 

En una resposta a Juan Luis Martín Mengod, diu Lluís Fullana: 
“Todos conocemos el caràcter absorbente de los catalanes y su 
criterio respecto de nuestra lengua con relación al catalán; y sin 
embargo, los catalanes que, sin preocupación alguna, han 
estudiado seriamente esta cuestión, no han tenido inconveniente 
en sostener que el valenciano, o sea el “romance” hablado en la 
región valenciana, existía antes de la venida de los catalanes a 
nuestro país; y que, por lo mismo, no pudo ser importación 
suya, y mucho menos se le debe considerar como un dialecto 
del catalán (...) El valenciano no es derivación del catalán, sino 
una lengua que se forma, crece y se desarrolla al mismo tiempo 
que el catalán; y el catalán no procede tampoco de la lengua de 
Oc.” En RECIO, C. (1999:170), vol. 6 

 
Les teories de Fullana les continuen Chimo Lanuza i Leopold Peñarroja. 

Vegem el segon: 
“solo el estrato mozárabe configuró la individualidad 
lingüística de Valencia (...) En lo fundamental, las 
peculiaridades fonéticas y léxicas valencianas (tanto respecto 
de la cuña central castellana, como de las vecinas hablas 
catalanas o mozárabes precatalanas) estaban presentes en el 
estrato mozárabe valenciano.” PEÑARROJA L. (1990: 466-
467) 

 
I Chimo Lanuza diu que el valencianisme: 

“postula una llengua valenciana independent i autoctona, 
descendent directa del llati i en les llogiques influencies i 
aportacions germaniques, araps, aragoneses, catalanes...” 
LANUZA, Ch. (1983:19) 

 
El problema, al nostre entendre, és que la teoria mossarabista, encara que 

ben treballada per Peñarroja té un objecte d’estudi insuficient. Les mostres de 
llengua, sistema lingüístic, mossàrab que ens han pervingut fan difícil arribar a 
conclusions científicament vàlides. I, per altra banda, la pretesa llengua 
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mossàrab tampoc no ha guardat una història literària que haja pogut influenciar 
la consciència lingüística dels valencians. 

En la pràctica, els seguidors i seguidores de les normes del Puig es troben 
en el Catalec General d’Edicions en Llengua Valenciana (1998), encara que, 
s’ha de matisar que, actualment, dividits entre els partidaris d’entendre que la 
llengua valenciana és “diferent i diferenciada del català” i aquells que entenen 
que la llengua valenciana és una modalitat lingüística que pertany al diasistema 
occitano-romà. 

 
 

L’INFORME DEL CIS. ESTUDI 2.413. 
 

A fi de mostrar la realitat de la llengua valenciana actualment, o, com a 
mínim, la percepció que tenen els valencians i valencianes de la llengua pròpia, 
aportem les dades de la darrera enquesta sobre “Situación social y política de la 
Comunidad Valenciana”, del “Centro de Investigaciones Sociológicas”, març 
2001,  la qual, diu que un 62.0 % dels valencians, més dels dos terços, 
manifesta que valencià i català són llengües diferents. I això ocorre després de 
més de trenta anys d’escoles en valencià de tendència catalanista; després de la 
sentència del tribunal constitucional favorable a l’ús del terme català per a 
referir-se al valencià (abril de 1997), etc. Percepció a partir de la qual hauríem 
d’entendre alguna cosa que no s’acaba de comprendre correctament.  

És evident que la “percepció lingüística” que tenen els valencians no és 
de la “llengua, sistema lingüístic” (camp exclusiu dels experts) sinó del “model 
literari i d’ús”. Els valencians tenen una clara consciència dels seus models 
d’ús, siga ús en situacions socials o de registre literari. Una bona prova que 
podem aportar per experiència personal és que quan en els llibres de text, els 
autors inclouen paraules d’ús en el Principat pero no en terres valencianes, els 
alumnes d’ensenyament obligatori entropessen, no les comprenen, no les senten 
com a pròpies, i cal explicar-les. En canvi, mentre s’usa vocabulari i formes 
sintàctiques autòctones, la llengua fluïx naturalment. Això, hem comprovat que 
passa, fins i tot, amb alumnes castellanoparlants que aprenen valencià. Els 
alumnes, el poble, el públic valencià –tant el valencianoparlant com el 
castellanoparlant que aprén valencià- té una consciència clara de les formes 
lingüístiques valencianes i percep les catalanes com “d’una altra llengua”, o 
siga, d’un model diferent, no propi, no seu. 
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La pregunta núm. 20 de l’informe diu: 
“Respecto a la identidad del valenciano, ¿con qué frase se 
identifica Ud. en mayor medida? 

 
Es una lengua diferente i  diferenciada del catalán 62.0 
Es la misma lengua que se habla en Cataluña y  
las Islas Baleares     29.4 
N.S.         8.1 
N.C.           .5 
(N)               (1.593) 

 
En els anys següents queda així: 
2002 És una lengua diferent 
 i diferenciada:         66’8 front al 25’4 
2003           52’7 front al 31’6 
2004             64’5 front al 29’3 
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CONFIRMAR O SOTERRAR LES HIPÒTESIS ACTUALS 
 
 
 
 

DELS PAÏSOS D’OC ALS PAÏSOS CATALANS I A LA INDEPENDÈNCIA 
DE LA LLENGUA VALENCIANA. 
 

l secessionisme lingüístic començat amb el Manifest de 1934 que 
rebutjava els Països d’Oc i propugnava els països catalans, li seguí un 

valencianisme que també reclamava la independència de la llengua dels 
valencians com a base de l’espai polític valencià. Pero, així com la consciència 
lingüística catalana partia de la globalitat, la valenciana la ignorava. És més, si 
alguna referència es fa a la llengua d’Oc és per incidir en la discrepància, en la 
Batalla, i per demanar la independència de la llengua valenciana. Vegem Chimo 
Lanuza: 

“la consideració del valencià coma dialecte del català es 
producte d’unes motivacions polítiques. El valencià es un 
dialecte del català per causes o motius polítics, no llingüistics. I 
eixes raons no em convencen, principalment perque van en 
detriment de la llengua i cultura valencianes. El proyecte 
pancatalanisador s’ha fet des de Catalunya i d’esquena al poble 
valencià. No s’ha plantejat si nosatres volem entrar en el joc. 
No els interessa plantejar-s’ho; van a la seua. I per a que no 
protestem i per a evitar que els destroçarem el montage que 
varen fer, es dedicaren a crear la seua  llingüistica i els seus  
llingüistes. Pero els seus arguments no nos convencen ni a 
nosatres ni a la llingüistica actual. 
El català havia segut considerat sempre, sobre tot en el segle 
passat, dialecte del provençal, i a partir de començaments del 
segle actual es quan els catalans, conscients de l’importància 
que per a la personalitat i l’identitat d’un poble te la seua 
llengua, conseguiren que desapareguera eixa consideracio que 
sobre el català es tenia, constituint-se esta llengua com a 
neollatina i independent. I el cas es que tenien motius de força 
menor qu els que tenim nosatres per a reclamar eixa 

A 
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independencia. Pero ho conseguiren. De la mateixa manera 
tambe nosatres hem de conseguir restituir-li al valencià la 
categoria de llengua independent en eixe prestigi que sempre ha 
tingut.” LANUZA, Ch. (1983:133-34) 

 
 

LA RECUPERACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA DE COMUNITAT 
LINGÜÍSTICA D’OC: UNA NOVA MANERA D’ENTENDRE LA 
LLENGUA. 
 

Lanuza, que pràcticament ha copiat el títol del llibre de Joseph Aladern 
Lo català ¿és idioma o dialecte?, no intenta, com aquell, la unitat en la 
diversitat de la llengua. El raonament és un altre: el valencià, llengua 
independent. 

El novembre de 1988 es va celebrar a la Facultat de Filologia de la 
Universitat de Valéncia la setmana “Occitània, present i futur”.  Era la primera 
vegada que es retrobaven els contactes entre intel.lectuals occitans i valencians.  

Dins les files del valencianisme començà a haver-hi altres 
manifestacions, que, això sí, són més actuals i no parlen de la independència de 
la llengua valenciana sinó que, seguint la tradició científica alibertiana, i la 
pròpia tradició cultural reconeixen l’existència del diasistema occitano-romà i, 
en alguns casos, reclamen la pertinença del valencià al mateix, entenent que 
això no priva la llengua de l’autonomia necessària, i, alhora, no es perden els 
lligams amb el sistema comú, amb la comunitat lingüística comuna. Vegem 
diversos exemples. En primer lloc, i en referència a la tradició valencianista, 
Carles Recio, parlant de la fundació de l’associació cultural “Lo Rat Penat” fa 
l’afirmació següent:  

“La principal preocupación de <<Lo Rat Penat>> en aquella 
época eran los <<Joc Florals>>. Desde principios de año el 
tema es constante. En enero se acuerda la impresión del 
<<cartell>> o anuncio de los premios <<ab lo fi de que el 
coneguen los escriptors y poetes de Valencia, Catalunya, 
Mallorca y Provença>>. 
Como vemos, el ámbito era <<occitanista>> y la única alusión 
a la lengua en estas actas se resuelve con la expresión <<prosa 
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llemosina>> (4 de mayo de 1879).” RECIO, C. (1999: 184, vol. 
IV) 

 
El primer autor del valencianisme tricolor que va teoritzar sobre el 

diasistema esmentat va ser Toni Fontelles. 
“Per ara, en la Comunitat Valenciana continúa en vigor la 
discussió entre les dos terories-ideologies-cosmovisions que 
estan enfrontades, valencianista i catalanista. Des de fa un 
temps cal tindre’n en compte una mes: l’occitanista. 
Independentment de que el conflicte cree disfuncions en la 
societat valenciana, des del punt de vista del coneiximent 
científic, yo ho considere positiu perque vol dir que la societat 
es mou i de la discussio sempre sorgirà alguna cosa nova. 
FONTELLES, T. (1998: 736) 

 
Vegem també Voro López, Angel Calpe i Quelo Romero. 

“Carles Salvador no tenia al seu alcanç, per la seua poca 
formació llingüistica i perque l apropia llingüistica encara no 
havia definit determinades qüestions o, si algu ho havia fet, 
estes encara no havien creuat les nostres fronteres, teories com 
la del diasistema llingüistic –molt mes actual, ampla i plural 
que la de “domini llingüistic”, tan imperativa i que solia 
utilizar-se, no obstant intuia que, sent catala i valencià dos 
branques d’una mateixa familia llinguistica, cada una tenia el 
seu nom, els seus escritors i la seua lliteratura i, pels eixemples 
exposts, veem que no aceptava renunciar a denominar a la seua 
llengua en l’adjectiu de valenciana.” LÓPEZ, V.: (2001:29) 

 
“Es tracta d’aprofitar lo que nos unix en les atres llengües del 
diasistema, sense recorrer a l’uniformitat assessina.” 
ROMERO, Q. (2000:120.) 

 
“Els avanços en l’estudi i redescobriment del diasistema 
occitano-romanic, que, salvant les distancies, troba el seu 
antecedent en el llemosinisme, segurament aportaran el marc 
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teoric necessari que faça compatibles interpretacions 
contradictories respecte a la llengua. CALPE, A. 2000:151. 

 
“...podem recordar que en els segles XII i XIII es Provença i el 
provençal qui marquen la norma lliteraria i llingüistica, dins del 
diasistema occitanorromanic.” 
CALPE, A. & LÓPEZ VERDEJO, V. (2002: 8) 

 
En el mateix autor, Angel Calpe, trobem també a la web de l’Associació 

d’Escritors en Llengua Valenciana un article titulat “The valencian language: a 
hidden Romance language”,  llegit, el juliol del 2002, al congrés “Language and 
identity”, organitzat per l’American Society of Geolinguistics, Department of 
Modern Language, Baruch College, Universitat de la ciutat de Nova York,  on 
apareix una extensa explicació sobre el valencià. A l’apartat núm. 6 hi ha 
“Occitan-Romance diasystem” acompanyat d’un mapa on apareix l’extensió 
geogràfica del diasistema entre el gal.lo-romà i l’ibero-romà. CALPE, A., web: 
aellva. org. (2003)  

Miquel Navarro Sala en l’article “La cuestión de nombres” postula una 
llengua valenciano-occitana que s’extén des de Llemotges a Guardamar, 
incloent-hi les illes Pitiüses. Dividix l’espai occitano-romà en quatre dominis 
més dos de transició:  

 
I.- Dominio gascón (de Burdeos a Fraga) 
II.- Dominio valenciano-lemosín (de Limoges a Alicante) 
III.- Dominio alvernés 
IV.- Dominio Provenzal-languedoc-catalan-mallorquín. (de Genova a   

      Tarragona) 
V.- Dominio de transición. Francés-oc 
VI.- Dominio de transición. Oc-español. (Aragonés) 
NAVARRO SALA M. (2002:144) 
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L’article, com sol ser tradició en les propostes occitanòfiles, acaba amb 

una proposta  de consens, demana: 
“a todos los intelectuales valencianos y catalanes, que 
defiendan la unidad de la lengua hablada por valencianos y 
catalanes, pero bajo el denominador común de “lengua 
valenciana”, aceptando las distintas variedades dialectales, 
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estudiadas muy profundamente por los lingüistas catalanes, 
pero siempre como dialectos de la lengua valenciana. 
Con estas premisas, que fueron las que defendió el Padre 
Fullana, no tendría inconveniente la ponencia de pedir a todos 
de nuevo la aceptación de unas normas comunes de ortografía, 
llámense de Castellón o del Puig.” 
NAVARRO SALA, M. (Ibid.: 147) 

 
El concepte Alibertià no és usat només per autors que escriuen 

habitualment les anomenades Normes de l’Academia de Cultura Valenciana. El 
catedràtic de filologia catalana i membre de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, Jordi Colomina també fa ús de l’esmentat concepte científic, com ho 
palesa el seu article titulat així: “El valencià dins l’espai occitano-romànic: 
paral.lelismes lèxics i fraseològics”. COLOMINA, J (2002: 7) 

Tanmateix, i en honor a la veritat, cal dir que en el mateix sector que 
Colomina, el primer escriptor  a interessar-se per l’esmentat espai, des del punt 
de vista sociològic, va ser Eduard Mira, el qual és també un dels primers que 
varen exposar les seues idees:  

“Los postulados originales de la Renaixença Valenciana (...) 
consideraban a Valencia como una provincia cultural de la 
Gran Occitania. Fornés (1991)76  ha vuelto a incidir en este 
punto, el cual, por otra parte, también ha considerado E. Mira. 
La componente mediterraneista y las relaciones Eufrasia-
mundo han estado más presentes en E. Mira, el cual coincide 
ahí con L. Racionero y E. Trías (Racionero, 1985; Mira, 
Racionero y Trías, 1991). 
Tiene, asimismo, una estrecha ralación con este modelo la 
colaboración puntual ya existente entre las ciudades de la 
llamada red C.6 la cual incluye a las capitales de las grandes 
unidades políticas de la antigua Corona de Aragón –Valencia, 
Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallorca- más Montpellier y 
Tolosa de Languedoc, las dos grandes capitales occitanas. Es 
muy lógica la inclusión de Zaragoza-Aragón, por un lado, y de 

                                                 
76 .- Es referix a l’article “El pensament fusterià de 1962 i l’anàlisi dels problemes 
sociolingüístics valencians a través de l’aplicació del concepte d’endodiglòssia”, 
Lengas, 40. Montpelhièr, Univ. Paul Valéry, 1991, pp 37-58. 
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Tolosa, por el otro, en este constructo.” MIRA, E. (1993: 206-
207) 

 
L’any següent a la publicació de l’article precedent d’Eduard Mira, el 

1994, la Universitat de Valéncia EG s’obrí a l’estudi de la llengua i la literatura 
occitanes. Del títol preliminar, Article 1, extraem: 

“El Departament de Filologia Catalana podrà realitzar tasques 
sobre llengua i literatura occitanes, ateses les estretes relacions 
culturals entre les terres de llengua occitana i les de llengua 
catalana.” 

 
L’any 1993, la Universitat d’Alacant també havia començat a fer classes 

relacionades amb la llengua i la cultura occitanes, impartides pel professor Jordi 
Colomina. 

 
De les comarques del Sud tenim també el testimoni de Julià Corbí: 

“L’idioma propi dels valencians és el català, que al País 
Valencià és anomenat generalment valencià. El català, derivat 
del llatí prové del mateix tronc que va donar origen als diversos 
dialectes de la llengua occitana o llengua d’Oc, i amb aquestos 
parlars forma un subgrup lingüístic anomenat occitano-
romànic.” CORBÍ, J. (2000:343)  

 
I de les del Nord ens arriba la veu de Robert Beltran en la revista La 

Setmana 

“Catalan e occitan son la meteissa lenga. 
Nasquèri a costat del luòc onte se refugièron los darrièrs catars 
occitans, amb lo darrièr perfièit Belibaste, e aquò me dona una 
sensibilitat superiora a d’autres valencians de venir a 
Montsegur”. 
(...) 
“Ieu non disi pas catalan e occitan, ieu disi catalan-occitan, es a 
dire que per ieu es la meteissa lenga.” BELTRAN, R, (2003:5) 

 
La Gramàtica valenciana d’Abelard Saragossà també té en compte 

aquella idea d’eixamplar la mirada més enllà dels Pirineus: 
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“La Marca Hispànica (que era el nom que tenien inicialment els 
comtats catalans) tenia el gros de les relacions socials amb el 
nord (amb Occitània), ja que al sud hi havien els àrabs. I bé, si 
ens mirem les diferències actuals des d’eixe punt de vista 
històric, haurem de concloure que és comprensible que el 
valencià tinga tantes diferències amb el castellà com similituds 
té amb la llengua romànica del nord, l’occità (és a dir, la 
llengua històrica de la mitat meridional de l’Estat francés). En 
realitat, no són pocs els valencians que tenen com a 
avantpassats emigrants de Narbona o de Tolosa, de Montpeller 
o d’Avinyó, de Carcassona o de Llemotges, o de qualsevol vila 
de Gascunya (com ara els Gascó o els Guasch o Gosch). 
Naturalment, predominen els valencians que tenen avantpassats 
d’Aragó i, sobretot, de Catalunya. Pero els qui des d’Occitània 
vingueren a viure al Regne de Valéncia no són precisament una 
anècdota.”  
SARAGOSSÀ, A. (2003:253) 

 
L’autor no teoritza només, consulta la bibliografia occitana, treballa amb 

una visió global, com ho demostra la cita següent, on recomana les formes no 
concordants valencianes com a preferents, a diferència d’allò que fa la major 
part del  diasistema occitano-romà: 

“La veritat és que en occità i en una part de Catalunya hi ha 
hagut una tendència forta a augmentar la concordança dels 
adjectius quantitatius (prous, bastantes, masses...) i dels 
qualificatius (dona potenta, cosa iguala a una altra, etc.). 
SARAGOSSÀ, A. Ibid. (264) 

 
I des de la reflexió filosòfico-política, en La vertebración valenciana, un 

gran esforç per intentar solucionar el conflicte sociolingüístic valencià, Joaquín 
Calomarde també veu una eixida en el diasistema. 

“Habrá, ya, que hablar del catalán, del valenciano, del 
mallorquín o del occitano (como tan acertadamente ha 
propuesto en reiteradas ocasiones Lluís Fornés con su brillante 
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metáfora  de la Valencia occitana77) como lenguas que tienen 
derecho a sustentar sus diferencias y propiedades autónomas, 
dentro del conjunto de romances occitano-románicos que bajan 
del Montpellier de nuestro Jaume I y se deslizan entre las 
palabras de nuestros clásicos, aquellos que denominaron 
valenciana a la lengua propia de los valencianos. 
Habrá que recuperar el espíritu de nuestra Renaixença. Y releer 
a Constantí Llombart y discutir y aclararse, aclararnos entre 
nosotros los valencianos, y aclararse posteriormente los 
valencianos con los catalanes i aragoneses i occitanos y 
europeos en general. 
Pero lo único que hay que dejar de hacer es anticatalanismo 
desde Valencia y catalanismo desde Valencia. Porque es la 
única posibilidad que tenemos los valencianos para hablar de 
nosotros mismos como lo que somos: valencianos, con una 
historia propia, una lengua valenciana propia, un tránsito 
peculiar a la sociedad industrial y un determinado modo de 
acceso a nuestra autonomia.” CALOMARDE, J. (1996:146). 

 
Des d’Occitània, el primer Diccionari General que té la llengua occitana 

també palesa una clara consciència global,  Jacme de Cabanas hi diu:  
“afortissi que i a quicòm de cambiat e de revolucionari dins 
nòstra vièlha lenga, plan enrasigada dins lo passat, mas plan 
endralhada per Cantalausa cap a un avenidor que vesèm pas 
encara clar, e cap a una lenga que nos cal totes, totes, totes: 
Provençals, Lemosins, Bearneses, Auvernhasses, 

                                                 
77 .- Es referix al llibre La Valéncia occitana Ed. Juntament de Valencia, 1995. L’autor 
es troba en l’obligació de manifestar que no totes les opinions que s’han donat sobre els 
temes d’oc que defensa són semblants a les expressades ací. També n’hi ha hagut de ben 
diferents, això sí, publicades en la premsa, Levante-EMV,que no necessita tanta reflexió 
com les publicades en un llibre. Uns exemples. 
“Que se joda Occitania”, JARDÍ, Manuel S. (1994:23) 
“L’Occitània profunda”, PÉREZ SALDAÑA, M. (1994:4) Qualifica la teoria de 
“extravagància ben poc responsable”.  
“La qüestió... de sempre?” PIERA, J. (1993:4) Diu que: “Occitània és ja cendra quan 
Paul Valéry escriu El cementeri marí”. 
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Lengadocians, Gascons e Catalans... totes, totes, totes... e coma 
autres còps totes ensemble”. CABANAS, J. (2003:12) 

 
Cabanas, en el, probablement, últim escrit seu, torna a reivindicar la unió 

que teníem “autres còps”. Per Occitània torna a sentir-se la necessitat de 
recuperar l’encastre comun. Pero, no es tracta d’un brindis al sol, d’una buida 
actitud romàntica que enyora una època anterior perduda. Hi ha una clara visió 
de futur, i d’un futur que es construïx fent aportacions positives. Com a mostra, 
la definició  del mot valencià: 

valencian, -ana: de Valéncia; relatiu, -iva a Valéncia; dialècte 
valencian (sosdialècte romanic). Lo valencian es de bon 

comprene per un Occitan. CANTALAUSA,  (2003:1017) 
 
 

CONSCIÈNCIA OCCITÀNICA I MINVA D’AGRESSIVITAT EN LA 
BATALLA DE VALÉNCIA. 
 

Considerem que les classes de llengua i literatura occitana de les 
universitats alacantina i valentina, tot i ser una experiència molt feble, -es 
tractava d’assignatures optatives-, va ser molt positiva; amb fets així, la 
consciència perduda torna a retrobar-se a poc a poc. I, més que fóra per una 
simple qüestió cultural, ja és important, pero, a més, la recuperació dels lligams 
culturals amb l’altra banda dels Pirineus és un element de pacificació social a 
Valéncia. 

La recuperació d’aquelles idees que havien desaparegut  de la consciència 
dels valencians, els dels dos costats implicats en la Batalla de Valéncia, 
coincidix amb una etapa en la qual ha minvat la virulència. Els intel.lectuals 
d’un costat i de l’altre, s’han hagut de plantejar noves idees amb la represa de  
consciència global. Potser, per a futurs plantejaments dialèctics sobre qüestions 
relacionades amb la llengua caldrà comptar amb les idees occitàniques, 
deixades fora fins ara del tauler dels debats lingüístics i culturals. 

Insistim en l’equació, segons ens sembla entendre: a més consciència  
cultural global menys reaccions anticatalanistes. I a l’inrevés, a més pèrdua de 
consciència que els trobadors pertanyen a la cultura dels  valencians, més 
conflicte anticatalanista. 
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Al nostre entendre, com ja hem dit, pero remarquem, la pèrdua de 
consciència es dóna tant per part dels sectors catalanistes com dels 
anticatalanistes. Les referències a Occitània o a la cultura comuna no apareixen 
per a res en les diatribes lingüístiques i sociolingüístiques hagudes a Valéncia 
en els darrers anys, i considerem que això és un fet anòmal, i també, per altra 
banda, que el coneixement de la cultura occitana i de les relacions, normals, que 
valencians i catalans hem tingut, especialment des de la Renaixença fins fa uns 
pocs anys amb Occitània, és un factor saludable per a la societat valenciana. 

 
 

JOAN FUSTER 
 

Hem dit que no hi ha consciència valenciana de cultura comuna en els 
darrers anys; a Catalunya, sembla que no se’n volia tindre, -direm per qué-, i a 
Occitània, en canvi, sí que es té clar el marc lingüístic global encara.  

En primer lloc trobem que Fuster encara té aquella consciència global de 
“Terres de Llengua d’Oc”: 

“És curiós d’observar que els països costers del Mediterrani 
occidental han mancat, en el seu moment literari oportú -posem 
els segles XII i XIII- d’una literatura èpica nascuda del poble o 
destinada al poble. Castella, França, Alemanya, van posseir els 
seus mites nacionals, i en la boca i en la consciència dels seus 
hòmens anònims perdurà la fama excitant dels herois de la 
terra. En aquests països, el poble va tenir la seua literatura 
directa, lligada, altrament, a una més o menys difusa vocació 
política. I el cas és que ni Itàlia ni les regions de la llengua d’Oc 
d’un i altre costat dels Pirineus -i entre elles el País Valencià- 
no produiren una poesia èpica de substància col.lectiva.” 
FUSTER, J. (1967:30) < Levante, 1954. 

 
La referència no pot ser més explícita. Fuster és encara hereu de la 

terminologia dels intel.lectuals de Taula  i de la tradició cultural anterior. 
Entre altres coses, perque és conscient que,  hi hagué occitans  que 

vingueren a repoblar el Regne de Valéncia: 
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“Els repobladors que Jaume I va poder acomodar a la ciutat 
tenien un origen ben divers: catalans, aragonesos, provençals, 
jueus, si més no.” FUSTER, J. (1977: 29-30) 

 
Entenem que Fuster anomena provençals, com se solia fer llavors, els 

occitans en conjunt. Fuster no podia ignorar que, entre altres coses, una part 
qualitativa -i remarquem el mot- dels que vingueren amb Jaume I eren de 
Montpeller i no de Provença, com ara els Entença, família directa del rei, 
l’arquebisbe de Narbona, etc.   

Pero, serà el mateix Fuster qui advocarà per la construcció dels Països 
Catalans; ell és el bastió més fort. I, probablement, si l’intent s’haguera fet dins 
de la consciència occitànica anterior, no hauria resultat tan rebutjat per  la 
societat valenciana. Probablement. 

  
 

PÈIRE BEC 
 

Pèire Bec publica La langue occitane  el 1963, on, seguint els 
ensenyaments dels prestigiosos romanistes que el precediren i especialment de 
Loïs Alibert, considera el català dins del diasistema occitano-romà: 

“nous diviseron le domaine occitano-roman en quatre grandes 
entités dialectales: A) Le nord-occitan ; B) L’occitan 

méridional  ; C) Le gascon ; D) Le catalan.” BEC, P. (1986: 
34)  

 
En parlar de la pertinença lingüística del català ho fa a l’apartat que 

anomena: “D) Le catalan.” BEC, P. (1986:49)  
La llengua occitana  és una traducció feta per Jem Cabanes per a edicions 

62 en la qual trobem una subtil nota significativa d’aquella manca de ganes 
d’acceptar la globalitat del diasistema occitano-romànic, -no diem ja de la 
llengua d’Oc-, que es té a Catalunya. Aquell “Le catalan” de Bec és traduït, 
curiosament, per:  

“d) El cas del català.” BEC, P.-CABANES, J. (1977:59).  
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La reticència a pertànyer al diasistema global per part dels catalans és ben 
clara, i el Manifest de 1934 no deixa dubtes al respecte78.  La resistència a 
anomenar el diasistem amb el nom que els autors occitans li donen: occitano-

romà, també. 
 
 

ROBERT LAFONT 
 

Robert Lafont publica també el  1970 la seua Història de la literatura 

occitana,  que es traduïx al català el 1973, on encara es veu que la cultura i la 
llengua dels dos costats pirinencs formen part d’un mateix conjunt. En parlar 
dels començaments lingüístics i literaris d’Occitània diu que el país que va 
ocupar en nàixer la llengua occitana s’estén:  

“Entre l’arc nord-occidental de la Mediterrània (de Tarragona a 
Niça) (de Baiona a la punta del Medoc)” etc. LAFONT, R. I 
ANATOLE, Ch. (1973: 17)79   

 
Està parlant dels començaments, segles X i XI, i, per tant, es podria 

pensar que llavors sí que es podria considerar així. No obstant, més avant, en 
parlar del vocalisme de la llengua d’oc diuen: 

 “s’ha tingut així melhs i mielhs, Deu i Dieu;  olh, uòlh, bòu i 
buòu. Aquesta diftongació no ha afectat el català i ni el niçard.” 
LAFONT, R. i ANATOLE, Ch. (1973:21) 

 
Posats a un mateix nivell el català i el niçard dóna a entendre ben 

clarament que Lafont estudia els fenòmens lingüístics del diasistema global, i el 
català hi queda comprés. 

                                                 
78 .- Pero, hem d’aclarir una qüestió metodològica. Podria ser que en la primera versió 
que no hem pogut consultar, Bec parle de: “el cas del català”, i  no de:“el català”, com 
fa en la segona, la tercera, la quarta i la quinta que és  la versió d’on havíem pres la cita 
abans de poder consultar les anteriors. Cosa estranya pero, cap la possibilitat i així ho 
assenyalem. Pero, hem de dir també que, davant la impossibilitat de consultar la versió 
primera, en el VII Congrés Internacional d’Estudis Occitans celebrat a Regio Calàbria i 
Messina el juliol del 2002, li vàrem preguntar a Bec si havia fet modificacions de la 
primera versió i va dir que “de les qüestions fonamentals no havia tocat res”. 
79 .- Història de la literatura occitana  de Robert Lafont i Christian Anatole es va editar 
per primera vegada a París l’any 1970 amb el nom Nouvelle histoire de la Litterature 
occitane per Presses Universitaires de France.  
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Les idees panoccitanistes dels tres intel.lectuals citats no pretenen ser més 
que una mostra, evidentment. Encara que, remarquem el fet que Fuster, tot i ser 
el pare del catalanisme a Valéncia, s’expresse com ho fa, cosa que pot seblar 
xocant, pero, vist com pensen els intel.lectuals de la generació anterior no és 
sorprenent en absolut.  

 
 

L’EUROCONGRÉS 
 

Aquella recuperació de la consciència panoccitana és clara els darreres 
anys. El nostre enfocament valencià no lleva que citem ací que també a 
Catalunya s’està treballant per la recuperació dels vincles amb Occitània els 
darrers anys. A més de les múltiples activitats culturals del CAOC, diversos 
treballs d’investigació s’estan fent a la Universitat de Girona; també hi ha una 
gran activitat a la Universitat Autònoma de Barcelona, on s’ha inaugurat 
recentment un Arxiu occità. La part més dinàmica de la revifalla pot ser haja 
sigut la posada en marxa de l’Eurocongrés, i això és un signe també que alguna 
raó tenien els intel.lectuals dels anys 30 de considerar una mateixa cultura de 
Llemotges a Alacant. De totes formes, no deixa de ser curiós que després de 
tants anys d’ignorar-se mútuament, les cultures dels dos “penjals” dels Pirineus, 
de sobte, s’hagen recuperat les relacions.  

A Barcelona, va haver uns anys en els quals sembla que les relacions amb 
Occitània no es veien amb bons ulls, hi havia una certa por al tema, almenys 
això es desprén d’una carta que Enric Garriga Trullols ens va enviar a socis i 
amics del Centre d’Agermanament Occitano-català, (CAOC). Durant un temps, 
Garriga Trullols va estar enviant cartes a l’Avui i no li’n varen publicar cap; 
finalment, el secretari del CAOC va decidir publicar-se-les i enviar-les als socis 
i simpatitzants. En total són 17 cartes al director que l’Avui no va publicar; estan 
datades entre el 19 d’abril de 1994, la primera, i el 17 d’agost del mateix any la 
número 17; estan adreçades a Vicenç Villatoro, Director de l’Avui, Consell de 
Cent, 425, 08009- Barcelona. Les cartes “vetades” van precedides de la següent 
explicació del senyor Garriga Trullols: 

Carta als lectors: 
“Esperar que algun dia i en alguna ocasió  et donin un lloc al 
diari AVUI per exposar una opinió, una rectificació o una 
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rèplica és per a desanimar qualsevol persona, que sempre es 
preguntarà, m’ho publicaran o no m’ho publicaran? 
Sabia que no m’ho publicarien, pero no em pensava amb tanta 
rotunditat. De 17 cartes no me n’han publicat cap. Totes són 
publicables, pero si exceptuem les que són massa extenses, les 
altres no han estat publicades per algun motiu. 
Si el tema de fons de totes elles és Occitània, hem de creure que 
això és el que no interessa als redactors80 del diari. 
Com que nosaltres sí que  hi creiem, és per això, que us oferim 
aquesta petita mostra, perqué completeu i rectifiqueu les idees 
equivocades que la premsa81  i els nostres intel.lectuals i polítics 
tenen respecte d’Occitània.” 

 
Uns pocs anys més tard, vora el 2000, l’IEC decidix impulsar el famós 

Eurocongrés. No és (no ens és) fácil poder explicar com, després de tants anys 
d’oblit de tot el que passava a Occitània, i, després de silenciar les veus pro-
occitanes de Barcelona, com, repetim, es va produir tant d’amor pels espais 
occitans i catalans junts, o quasi junts?: l’intent de deixar clar quins són els 
espais occitans i quins els catalans pot haver influït en el reviscolament de les 
relacions catalanes amb Occitània? Es juga alguna cosa, en tot el procés, el 
concepte aquell de: “domini lingüístic”?  

Un poble que accepta ser dominat per un altre és una societat submissa o 
malalta. Els valencianistes –dels il.lustrats parle, evidentment- que no accepten 
un domini lingüístic que consideren alié, són traïdors o herois de la resistència i 
de la defensa de la personalitat valenciana?  

O si domina o si è dominati és el títol d’un llibre del qual extraiem, 
perqué pot ser il.lustratiu de la idea, el paràgraf següent: 

“Nella vita, o si domina o si è dominati: non c’è alternativa, non 
c’è scampo. Ma un uomo il cui ritratto ha questi lineamenti <<è 
un individuo alla massima potenza>> e quindi è un 
protagonista, un vincitore. Egli ha tutte le ragioni per affermare: 

                                                 
80 .- Garriga Trullols imputa als “redactors” unes decisions que, obviament, han d’haver 
sigut preses en instàncies superiors. Els ‘redactors’ tenen com a finalitat ‘redactar’, els 
que decidixen pertanyen a un altre estament; pensem. 
81 .- L’autor pren la part pel tot en considerar que el diari Avui és “la premsa”; una idea, 
una generalització, ben simptomàtica. 
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<<io, ed io soltanto, sono il vero signore di me stesso; e sopra 
di me, sostanzialmente, c’è soltanto il cielo>> “. BERNAZA, 
D. (1979: 198) 

 
La idea, que és extrapolable a la psicologia  social, ens fa pensar que els 

valencians, políticament, no hem considerat mai, després del gloriós segle XV, 
que sobre nosaltres no hi havia més que el cel. Abans d’anar al cel, el segle XIX 
passàvem per Madrid, i seguim passant. El XX, des de Barcelona varen intentar 
que passàrem pels Països d’Oc, en el primer terç de segle, i pels països catalans-
Països Catalans a partir de 1934-1962. A hores d’ara, i des del punt de vista 
polític, tan utòpics es veuen els Països Catalans, -el domini lingüístic català-, 
com els Països Occitans i, probablement, el futur s’haurà de construir de forma 
diferent amb un profund coneixement del passat, sense tergiversar idees, evitant 
oblits històrics que poden ser perillosos i tenint cura que la investigació 
científica arribe tan lluny com siga possible.  

Cal fer una observació. A Valéncia, l’Eurocongrés es va anomenar “dels 
espais occitans i catalans”, pero, només a la Universitat. En presentar-se al 
públic valencià ho va fer amb el nom d’Eurocongrés de “L’espai llatí central”. 
Per qué l’eufemisme?  Per qué no es va anomenar d’igual manera en tot 
moment? 

Quants valencians i catalans saben en els moments actuals que als anys 
30 un nucli d’intel.lectuals, catalans i valencians, maldava per construir els 
Països d’Oc federats? Quants saben que el concepte de Països Catalans va 
substituir l’anterior?  Després de tants maldecaps  que hem patit els valencians a 
causa del concepte Països Catalans, seria molt beneficiós que la societat 
valenciana tinguera consciència de la idea que va precedir aquells països. I, 
encara que ni uns ni els altres es vegen amb massa futur des d’una òptica 
política actualment, és important que la societat valenciana en siga conscient. 

 
En resum, començant el segle XX, des de Catalunya es va intentar bastir 

un projecte ideològic, encaminat a construir un nacionalisme que crec que 
podem anomenar ètnic, el qual abraçava els Països Occitans, de Llemotges a 
Elx,  basat en la llengua comuna, llengua d’Oc, més la tradició, la cultura, la 
raça, etc. El personatge triat pels catalans per representar Valéncia va ser 
Almela i Vives. Aquell intent de construcció d’una ideologia no va quallar, 
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malgrat que disposava d’elements per haver-ho fet. Segons Teun A. Van dijk els 
elements d’una ideologia són els següents:  

“propose que les ideologies i les seues estructures poden 
caracteritzar-se com un tipus d’esquema de grup fonamental. 
Aquest esquema presentarà categories fixes que organitzen 
creences que autodefineixen i identifiquen un grup: criteris de 
pertinença, accions típiques, objectius, normes i valors, 
recursos i relacions amb altres grups. Tota la interpretació i les 
pràctiques socials d’un grup i els seus membres estan 
fonamentalment regulades per les creences bàsiques 
organitzades per aquest tipus d’esquema ideològic de grup i 
responen preguntes fonamentals del tipus: qui som?, què fem?, 
perqué ho fem?, com ho fem?, etcètera. VAN DIJK, T. A. 
(2001:42) 

 
Vist que després d’uns anys de dur avant l’intent, no hi havia massa 

posibilitats de reeixir, el Manifest de 1934 intentà configurar una nova 
ideologia, més restrictiva, dins dels límits polítics espanyols, i reduí l’àmbit dels 
Països Occitans al de països catalans; la llengua d’Oc també desapareix del 
marc de referència i en avant es parlarà de llengua catalana, com a base 
espiritual dels Països a construir. El personatge triat per representar Valéncia va 
ser Joan Fuster. Com es pot comprovar en la revista Oc, el valencià que hi 
col.laborà  va ser Almela i Vives. La seua tasca en pro de l’occitanisme és clara, 
i hauria de ser coneguda, no obstant, el lideratge occitanista d’Almela queda 
silenciat. Josep Ballester, publica una antologia del personatge i no diu un sol 
mot ni en la seua biografia ni en el seu quefer periodístic. V.  BALLESTER, J. 
(1987)   Almela i Vives, obra poètica.  

Vist  que Almela i Vives havia sigut designat com a l’Intel.lectual 
representant dels valencians dins del projecte dels Països d’Oc, es pot 
comprendre la seua postura antifusteriana. Joan Fuster va ser triat per  fer el 
mateix paper quan a Barcelona decidiren que s’havien acabat els Països d’Oc i 
calia començar el nou projecte de Països Catalans. 

Decisions polítiques alienes que han dut la societat valenciana on es troba 
actualment. 
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LES HIPÒTESIS ACTUALS 
 
 
 
 

n diversos treballs, hem propugnat i propugnem, especialment per a les 
qüestions lingüístiques i sociolingüístiques, tindre en compte la família 

lingüística occitano-romana, com l’anomenava el seu creador, Loïs Alibert. 
Hem insistit en el fet que la nostra comunitat lingüística s’estén de Guéret a 
Guardamar o, dit d’una altra forma, des del nord de Llemotges al sud d’Alacant 
i de Bordeus a La Gàrdia, l’espai on nasqué i es desenrotllà la civilització 
trobadoresca la qual fruïa d’una koiné que no va donar mai un sol nom unitari a 
la llengua literària, tot i haver bastit un dels monuments més importants de les 
llengües romàniques: l’obra dels trobadors, entre els quals es compta, antologat, 
el nostre primer poeta, el rei Pere lo Gran. La Renaixença, valenciano-catalano-
provençal, nasqué amb la intenció de recuperar aquell espai cultural: “En 
llemosí sonà lo meu primer vagit”.  

Sobre la hipòtesi fràgil, fràgil hipòtesi, de la ubicació del català entre les 
llengües romàniques: llengua pont, llengua i no dialecte de la llengua occitana, 
etc., es va construir tota una macroestructura cultural, política (Països Catalans), 
etc., que ha resultat tan fràgil com la hipòtesi científica, i tan inútil políticament 
com el fracàs que ha demostrar la idea dels PPCC en les urnes. Parlem sempre 
des d’una prespectiva valenciana, evidentment.  

A terres valencianes es fa, tradicionalment, política espanyola i en les 
darreres eleccions europees sembla que apunten que també en podrà haver de 
política catalana, si Esquerra Republicana continua llevant vots al Bloc. Pero, 
fer política estrictament valenciana és de cada punt més difícil. Quina culpa té la 
lingüística en els fracasos polítics? 

El Bloc, partit polític hereu de la concepció del valencianisme catalanista, 
després del fracàs de les recents eleccions europees, es planteja presentar-se en 
coalició amb algun altre, EU,  a les pròximes autonòmiques. La debilitat política 
de la idea és extrema. I el futur, gens clar. 

Sobre la hipòtesi fràgil, fràgil hipòtesi, de la llengua valenciana diferent i 
diferenciada de la catalana, es va contestar a les tesis catalanistes i es va intentar 
construir un espai polític valencianista que sí que va arribar en un moment a 
presidir les Corts Valencianes, cosa que es pot interpretar com que els 
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valencians són més valencianistes que catalanistes, pero, de totes formes, ni de 
lluny ha somiat mai de ser la força hegemònica dels valencians.  

UV, partit polític impulsor de la idea, després del fracàs de les recents 
eleccions europees, en haver arreplegat només uns 8.000 vots, es planteja 
desaparéixer del mapa polític. 

De les fràgils hipòtesis lingüístiques, instal.lades permanentment en un 
conflicte absurd que ha donat pas a l’actuació cultural i política del 
nacionalisme  valencià (tant el catalanista com el valencianista) de les darreres 
dècades, s’ha arribat a aconseguir que l’autonomia valenciana siga una de les 
menys nacionalistes de tot l’estat. 

 Els problemes valencians el “Conflicte Lingüístic Valencià” real, el que 
ha dut a la incruenta guerra entre valencians, pot retrobar, si vol, una nova via 
d’investigació (nova per desconeguda, pero realment, té suficients elements per 
ser considerada clàssica) i, per tant, de possibilitat d’obrir camins que puguen 
solucionar l’estèril conflicte. Modestament, volem contribuir, volem ajudar, a 
aconseguir que siga així; res no ens agradaria tant.  Considerem que és una pena 
que no se li fera cas a mestre Alibert quan va plantejar la seua teoria  i va crear-
ne el nom: El diasistema occitano-romà, entre l’ibero-romà i el gal.lo-romà, és 
el que engloba totes les modalitats lingüístiques d’Oc d’un costat i l’altre dels 
Pirineus. 

Remarquem que Alibert, i, després, Peire Bec també, diuen occitano-

romà i no occitano-romànic.  
Alibert diu que pren en compte les teories dels lingüistes que l’han 

precedit, i, no podem oblidar que entre aquells hi ha Raynouard per a qui, la 
llengua romana era la dels trobadors, també anomenada llemosina, provençal, 
occitana, etc., de la qual derivaven totes les neollatines actuals.  

 La tradició catalana ens ha acostumat a usar, especialment des de la 
gramàtica d’Alibert, -eixida de la impremta de la Casa de la Caritat de 
Barcelona, el 1935-, el concepte occitano-romànic, pero Alibert usa, el que 
anteriorment hem dit: occitano-romà, ALIBERT (1931:45); i així ho fan també 
tots els autors occitans.  

Abundant en la idea, l’Eurocongrés ha decidit parlar de “l’euroespaci 
latin central” per definir els espais dits altrament occitans i catalans (i negant, de 
pas,  personalitat pròpia als valencians). “L’euroespaci latin central”, recupera 
la idea  d’Alibert? Si el centre del llatí europeu és, o millor, són les nostres 
llengües, les més directament emparentades amb la “llengua romana” de 
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Raynouard ¿És lògic, o no, anomenar occitano-romà l’espai? Perqué la cosa 
il.lògica, ara, seria inventar-se un nou nom que fera referència al llatí. Espai 
occitano-romà, com el definí Alibert, considerem que és una definició perfecta. 
I, respectant la tradició que ha irradiat des de Barcelona, el barretgem amb el 
“romànic”. En llatí, romanus i romanicus són sinònims, no obstant, si Alibert 
usava romà caldria respectar-li l’opció. En definitiva, si volem trobar matisos: 
romànic és que “deriva de”; romà, que és de Roma.  

La proposta científica de Loïs Alibert servirà per obrir nous camins de 
recerca i noves vies d’enteniment entre els valencians? El futur ho dirà. I, si 
tinguera alguna possibilitat d’obrir perspectives noves,  caldria preguntar-se,  
molt seriosament, per qué la formulació que va fer Alibert és, pràcticament, 
desconeguda en l’actualitat? El desconeixement de la idea d’Alibert, pot estar a 
la base de la Batalla de Valéncia? I, per tant, l’aportació científica d’Alibert és 
una fita important per entendre els problemes sociolingüístics valencians encara 
no resolts? 

Les passes de la ciència són molt difícils, ho sabem; coneixem les 
reflexions demoledores de Lakatos sobre el comportament d’alguns científics, i, 
si les portem ací és perqué no ens agradaria gens que els fets que relata el filòsof 
s’hagueren repetit tant -i continuen fent-ho- en el nostre país, en un problema 
sociolingüístic, pràcticament igual com ell els relata  per a qüestions que, 
teòricament, són de ciènces exactes; pero, si allà pot  passar, és evident que en 
ciències humanístiques i socials encara hi ha més badalls oberts. 

Diu l’autor:  
“Un físico toma la mecánica newtoniana y su ley de 
gravitación, N, las condiciones iniciales aceptadas, I, y calcula 
con su ayuda la trayectoria de un pequeño planeta 
recientemente descubierto, p. Pero el planeta se desvía de la 
trayectoria calculada. ¿Considera nuestro físico newtoniano que 
la teoría de Newton hace impossible tal desviación y, por tanto, 
que –una vez establecida-  refuta la teoria N? No; sugiere que 
debe haber un planeta hasta ahora desconocido, p’; que perturba 
la trayectoria de p. Calcula la masa, la órbita, etc., de ese 
planeta hipotético, y luego le pide a un astrónomo experimental 
que compuebe su hipótesis. El planeta p’ es tan pequeño que 
posiblemente ni los mayores telescopios disponibles lo pueden 
observar, y el astrónomo experimental solicita una beca de 
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investigación para construir uno mayor. A los tres años está 
listo el nuevo telescopio. Si se descubriera el planeta 
desconocido p’ , el hecho sería saludado como una nueva 
victoria de la ciencia newtoniana. Pero no es así. ¿Abandona 
nuestro científico la teoria de Newton y su idea del planeta 
perturbador? No; sugiere que una nube de polvo cósmico nos lo 
oculta. Calcula la situación y las probabilidades de esa nube, y 
pide una beca de investigación para enviar un satétile que 
compruebe sus cálculos. Si los instrumentos del satélite (que 
possiblemente son nuevos  y se basan en una teoría poco 
comprobada) registraran la existencia de la hipotética nube, el 
resultado sería saludado como una sobresalient victoria de la 
ciencia newtoniana. Pero no se encuentra la nube. ¿Abandona 
nuestro científico la teoría newtoniana junto con la idea del 
planeta perturbador y la idea de la nube que lo oculta? No. 
Sugiere que en esa región del universo hay un campo nagnético 
que perturba los instrumentos del satélite. Se envía un nuevo 
satélite. Si se encontrara el campo magnético, los newtonianos 
celebrarían una victoria sensacional. Pero no es así. ¿Se 
considera esto una refutación de la ciencia newtoniana? No. O 
se propone otra ingeniosa hipótesis auxiliar o... se entierra”. 
Lakatos, I. (1986: 97) 

 
No cal dir res, si apliquem la reflexió lakatiana a la independència de la 

llengua valenciana del català, i les derivacions polítiques que ha tingut i té; si 
l’apliquem a la catalanitat dels valencians, que es va derivar del Manifest de 
1934, i els resultats sociolingüistics i polítics, tampoc calen comentaris.  

A qui, als qui, o a allò que  encara continua possibilitant el desordre 
social, els problemes sociolingüístics, els fracasos polítics, d’un costat i l’altre 
de la Batalla de Valéncia, seguint Lakatos,  preguntem: Es pot reconsiderar ja la 
possibilitat de  refutar les hipótesis, fràgils hipótesis, en les quals se sustenten 
tants actes fallits? Es pot donar pas ja a noves hipòtesis? 
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CONCLUSIONS 
 
 
 
 

LES CONCLUSIONS GENERALS DE L’EXAMEN GLOBAL 
 

es conclusions generals a les quals arribem, després d’haver fet el buidat i 
l’anàlisi de les revistes estudiades és que:  

I).- Podem afirmar que és probablement cert que hi havia estudis 
suficients que aportaven una base científica per dur a cap aquell projecte dels 
Països d’Oc, la construcció política dels quals es basava en les teories dels 
principals filòlegs del moment que, des del naixement de la romanística, estaven 
d’acord en la unitat lingüística occitano-romana, idea que actualment encara té 
vigència. 

En el treball hem buscat, com objectiu principal, les arrels científiques 
que possibilitaren aquelles idees. 

Catalunya va intentar construir i liderar la Gran Occitània, a primeries del 
segle XX, projecte en el qual involucraren en primer lloc, lògicament, els 
occitans, fins llavors coneguts com a provençals per la filologia internacional, a 
causa de la gran importància de l’obra del genial poeta de la regió de Provença 
Frederic Mistral. En segon lloc, quedaren involucrats també els valencians i 
mallorquins, com un apèndix sense massa representativitat, pero integrats. El 
projecte es va dur a cap en base al sentiment d’unitat literària que llavors 
existia, principalment a Catalunya. Aquell sentiment, aquella percepció, va ser 
el fruit de les idees lingüístiques de l’època. Des del naixement oficial de la 
romanística la unitat lingüística dels dos vessants pirinencs quedà clarament 
expressada, i acceptada. La llengua comuna s’anomenava d’Oc, i més tard, com 
hem dit, provençal. 

Pero, el projecte de Països d’Oc quedà només en això: un projecte 
fracassat. I el fracàs es va produir perqué unes altres  forces secessionistes 
catalanes, diferents de les que havien intentat unificar la llengua, varen decidir 
tallar-la en dos. Malgrat que, com hem vist, Alibert, referint-se al català, parla 
de “llengua de cultura”, li concedix “autonomia lingüística”, etc., en la seua 
Gramatica manté que “català i occità són dos dialectes de la llengua d’Oc”, 
l’any 1931, en la publicació que ell mateix feia regularment en la revista OC, 
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fins el 1934. Sense que el seu autor desmentira la idea primigènia, (no tenim 
constància de cap document on Alibert rectifique el concepte, inclòs el seu 
Manuscrit original  de la Gramatica Occitana), el 1935 s’havia convertit en 
“dues llengües”, per un procés que díficilment es pot anomenar científic. 

Això vol dir que la necessitat d’independitzar el català de la llengua d’Oc 
i anomenar-lo llengua va dur, en primer lloc, a crear una normativa distinta a la 
unitarista: llengua catalana, normativa catalana; més a impulsar diverses 
qüestions colaterals, totes elles, evidentment, extralingüístiques. 

El projecte que es derivà de les noves teories, des del punt de vista polític 
ha sigut cosa de minories si no un fracàs, especialment a Valéncia.  

Des del punt de vista filològic, el català encara no ha pogut trobar, d’una 
manera clara, rotunda i acceptada per tota la romanística internacional, un lloc 
fora del diasistema occitano-romà.  

Segons J. SOLÀ: “La filiació del català és una qüestió que encara dura 
avui” (V.- L’estat científic de la llengua). 

Segons DUARTE I ALSINA: “la precisió del subgrup al qual pertany (el 
català) constitueix un problema enutjós”.  (V.-L’estat científic de la llengua) 

Segons KREMNITZ: “la question sembla pas èsser completament 
reglada”. (V.- Llenguadocià i català, són “dos dialectes” o “dues llengües”?) 

La proposta d’ALIBERT va ser en tot moment: “Continuarem a 
considerar lo catalàn coma un idioma occitano-romàn”. (V.- Resposta d’Alibert) 

Per tant, 
II).- És probablement cert que no hi ha estudis suficients que aporten una 

base científica per afirmar la independència del català del diasistema comú 
occitano-romà.  

 
 

TRES  TEORIES, TRES PERCEPCIONS. 
 

III).- El trencament de la visió global de la llengua d’Oc, a Valéncia, va 
dur a l’elaboració de dos noves teories dialectalitzants: la catalanista i la 
mossarabista. 

Les reflexions que ens han facilitat els resultats de les anàlisis efectuades 
als documents que hem treballat ens han dut, d’una banda, a usar el concepte 
diasistema occitano-romà com a aïna d’anàlisi; i de l’altra, a correlacionar les 
idees trobades amb la percepció lingüística actual dels valencians. Línia 
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d’investigació que pensem que podrà aportar nous fruits si continua 
desenvolupant-se. Vegem, en primer lloc, les tres teories lingüístiques. 

1.- La percepció unitària de la llengua (nom82: llengua d’Oc; extensió: de 
Llemotges al sud d’Alacant; procedència: els trobadors; comuna a occitans, 
catalans i valencians). que tenen, en general, els valencians, catalans i occitans, 
dels anys 30, és una variable que depén de la història literària que va dels 
trobadors  a la Renaixença.  A Catalunya s’intenta trencar amb aquella tradició 
a partir del Manifest de 1934 i més tard amb la publicació de la Gramatica 

Occitana de Loïs Alibert, edició que pretén consagrar, atribuint-ho a Alibert, el 
concepte que occità i català són dos llengües diferents, pero que l’anàlisi del 
manuscrit alibertià demostra que tal afirmació no va ser mai raonada per 
Alibert, i més bé sembla una manipulació. 

Dins de la concepció global, l’especial percepció de la llengua (nom: 
llengua valenciana; extensió: terres valencianes, procedència:  els trobadors, 
pero amb una atenció especial als clàssics del Segle d’Or;  compartida amb 
catalans i occitans) que tenen, en particular, els valencians dels anys trenta, està 
en funció de la història literària anterior, més una altra línea que va d’ Antoni 
Canals a Taula de Lletres Valencianes. Volem dir amb això, que participen del 
sentiment unitari general, pero tenen també una percepció particular, o nacional, 
sobre la llengua valenciana i així l’anomenen: valenciana. 

2.- Actualment, al costat d’aquella postura en trobem també una altra que 
no té ja consciència global, o la nega, són els que s’anomenen continuadors de 
les idees de Lluïs Fullana i defensen la llengua valenciana “diferent i 
diferenciada de la catalana”: Lo Rat Penat, Real Acadèmia de Cultura 
Valenciana, etc., i continuen pensant que la llengua valenciana és diferent i 
diferenciada de la catalana basant-se en la idea que és una llengua autòctona que 
prové dels  mossàrabs. Esta idea, es recolza en algunes evidències lingüístiques 
(V.Llengua valenciana: llengua literària i nacional) pero, la línia 
d’argumentació mossarabista no té  una història literària.  

Alguns membres del corrent, com hem vist,  han acceptat darrerament la 
història lingüístico-literària comuna amb tot el diasistema occitano-romà.  

 

                                                 
82 .- Entenem ací, el nom que generalment s’usa més, el que hem vist més usat en els 
documents estudiats. No cal dir que durant tots els temps apareixen, com és ben sabut, 
diversos noms per a la llengua i també per a les seues diverses modalitats lingüístiques, 
cosa que farà aparéixer noves percepcions, i nous problemes. 
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3).- La percepció de la llengua (nom: llengua catalana; extensió, de Salses 
a Guardamar; procedència: Catalunya) que tenen un grup majoritari 
d’intel.lectuals valencians, i una minoria de la població (en total el 29.4 %) 
depén de les conseqüències del Manifest de 1934, que es va produir a partir del 
procés secessionista que s’inicia, ja en la Renaixença, paral.lelament al procés 
unitari, amb una contradicció evident, i que malda per afirmar el català com a 
llengua independent, en funció d’ una història literària que no és l’objecte del 
nostre estudi, pero que, en bona mida, seguiria un model semblant al que 
exposem ací, amb la diferència de produir una línia històrico-literària catalana, 
que explicaria la percepció que els catalans tenen de la pròpia llengua, i, molt 
probablement també, del seu desig expansionista i de lideratge dels projectes 
polítics que es deriven de les implicacions lingüístiques, pero, en canvi, no 
podem afirmar-la per a Valéncia perqué no existix una història literària que use 
el nom de catalana per a la llengua dels valencians. (V.La modalitat lingüística 
o llengua valenciana). 

Alguns membres del corrent, com hem vist, també han acceptat 
darrerament la història lingüístico-literària comuna amb tot el diasistema 
occitano-romà.  

Igualment es podrien analitzar els problemes del provençalisme actual, 
tenint en compte la gran importància literària de Frederic Mistral en la 
percepció lingüística que es té a Provença, i els problemes que se’n deriven. O 
la manca de consciència lingüística que es deriva d’una percepció basada en 
l’esmicolament d’una llengua, sense nom, que es coneix com a patois, i no té, 
(els patois no en tenen), literatura, en la consciència dels parlants, volem dir. 

Si la percepció lingüística depén de la història literària i no existix  tal 
història literària ni en la línia del valencianisme ni en la del catalanisme és lògic 
que la percepció lingüística dels valencians siga tan problemàtica com és 
actualment. Els tècnics teòricament entesos en la matèria transmeten uns 
coneixements amb mancances metodològiques que fan que els missatges 
resulten problemàtics, conflictius. 

Les teories,  2 i 3, mancades de la base més essencial, s’encreuellen, han 
creat models de pensament diferents i contraposats, i creen problemes greus en 
la percepció lingüística dels valencians. Cosa que permet que, fàcilment, se’n 
faça ús en diatribes polítiques (que aprofiten per moure’s entre la minoria 
intel.lectual  i  la majoria: els vots) les quals incidixen negativament en la 
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imatge social de la llengua; produïx agressions del grup majoritari als filòlegs i 
intel.lectuals minoritaris;  es dificulta l’ús i la incorporació de nous parlants; etc. 

En la línia de recerca que proposem s’hi inclouen totes les sensibilitats 
anteriors, és superadora de les mancances metodològiques i pot portar al final 
de les diatribes estèrils i a la superació definitiva del Conflicte. 

La proposta és de fer una síntesi on càpien   les teories que els valencians 
han elaborat, o acceptat, sobre la seua llengua. Tal modificació pot aconseguir 
anar variant el coneixement històrico-literari, en el qual s’han d’integrar totes 
les línies a fi d’aconseguir una visió global, a partir de la qual la percepció 
lingüística dels valencians i valencianes, en un futur, puga variar, completant-se 
i perfeccionant-se. El procés, ja iniciat, pot dur a resituar els conceptes, i a 
modificar la variable dependent, -la percepció lingüística-, positivament. En el 
camí a fer s’hi troben ja diversos intel.lectuals dels models 2) i 3).  

Vistes les mancances dels models actuals proposem modificar el 
tractament de la variable independent: història literària. 

Per a fer un ús correcte de la metodologia, s’ha de considerar que la 
variable independent ha de ser presa en compte completament: “la història 
literària des dels trobadors a l’actualitat”. Així quedaran compreses la percepció 
lingüística que entén i difon el catalanisme, que partix de 1934; la que percep i 
difon  el valencianisme, la qual comença amb Lluís Fullana; i la unitària que 
arranca del segle XII amb els trobadors i arriba a l’actualitat englobant les altres 
dos. 

De fet, prestigiosos intel.lectuals de procedència diversa: Jordi Colomina, 
Eduard Mira, Joaquín Calomarde, Voro López, Angel Calpe, etc., han apostat 
per reforçar les propostes que es deriven de l’acceptació del diasistema 
occitano-romà, i de la història literària unitarista, entenent així que, en un futur, 
i amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a garant del domini lingüístic 
valencià, els intel.lectuals valencians dels dos costats de la Batalla de Valéncia  
poden arribar a fer desaparéixer  el Conflicte Lingüístic Valencià. 
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CONCLUSIONS GENERALS DE L’ENFOCAMENT VALENCIÀ DE 
L’ESTUDI 
 

IV).-Donat que  
la línia d’argumentació mossarabista no té  una història literària   
i que tampoc  
no existix una història literària que use el nom de catalana per a la llengua 

dels valencians. 
Concloem que 
a) Cal defugir les visions dialectalitzants i aprofundir en els estudis sobre 

la percepció lingüística en funció de la història literària unitària que arranca dels 
trobadors.  

b) Així mateix, hem d’investigar la llengua tenint com a marc, i fent 
servir com aïna d’investigació, el diasistema occitano-romà, concepte científic 
que creà Loïs Alibert amb la seua visió de la “familha occitano-romana”. 

c) La llengua valenciana anomenada així pels clàssics del Segle d’Or i 
per la Llei d’Ús en el seu Preàmbul II i VII, és una modalitat lingüística 
autònoma que pertany al diasistema occitano-romà, com el català, el 
llenguadocià, el provençal, el gascó, el llemosí, etc.  I que, com el català i  a 
diferència de les modalitats nordpirinenques, té un organisme oficial, 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, encarregada de determinar la seua 
normativa oficial i d’impulsar el seu ús social.  

Si acceptem que la percepció lingüística depén de la història literària, 
entenem que en la societat valenciana ha de passar així també, que la percepció 
lingüística valenciana depén, o està en funció,  de la història literària valenciana 

 
    PLV= f (HLV) 
 
i que per a ser correctament explicada, la història literària s’ha d’explicar 

globalment, tenint en compte tot el diasistema occitano-romà. 
Com hem vist, seguint el camp d’investigació que obri la porta a la  

proposta diasistemàtica, hi ha teories suficients, en la ciència romanística, per 
trobar punts de contacte entre els lingüistes del dos costats de la Batalla de 
Valéncia i aconseguir així l’obertura cap al consens, cosa que fa albirar un futur 
més harmònic, més creatiu, més dinàmic i més valencià, d’un valencianisme 
d’alta autoestima i d’amples mires europees i internacionals que servixca per a 
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situar-nos, cada dia més, com a poble dins la comunitat internacional a partir de 
ser i sentir-nos valencians. Perqué dir-nos valencians és la nostra  manera 
col.lectiva d’afirmar-nos en la globalitat mundial. 

 
La línia de treball resta oberta. 
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PORTES OBERTES, 4. 
 
 
 
 

otser no és ortodox expressar-se així en un context que es pretén científic: 
hem usat la metàfora “obrir la porta”, pero, malgrat tot, mantenim el 

sintagma. Com a hereus del racionalisme, no podem oblidar  que la ciència, a 
diferència del dogma, és, i ha de ser, un procés obert, de portes obertes. 

I, obrint portes, ens permetem una digressió poètica en aquestes línies 
finals.  

Entre la possibilitat matemàtica i la suggerència semiòtica, 
involuntàriament, el 4, com hem vist, està present en diverses dates relacionades 
amb el nostre  treball: 

1854 (21 de maig) Fundació  del Felibritge a Font Segunha 
1904 (1 de juny) Núm. Extraordinari de la Revista del Centre de Lectura 

 de Reus, dedicat al Cinquantenari del Felibritge fundat per Mistral. 
 (L’única revista al sud dels Pirineus que va dedicar atenció al tema). 

1904 (10 de desembre) Concessió del premi Nobel a Mistral 
1904 Naixement del col.laborador habitual de L’Amic de les Arts en 

 Salvador Dalí. 
1934 Manifest secessionista. 
1934 Reaccions al Manifest: Senent i Micó, occitanisme de concòrdia. 
1964 Discurs occitanista de concòrdia d’Antoni Igual i Úbeda. 
2004 Celebracions occitanes del premi Nobel i de la fundació del 

 Felibritge. 
 
 
“PORTES OBERTES...” 
 
1904 
Que miren a l’infinit i al llac profund i a l’abisme... 
La volàtil veritat, el bell crit que inunda el buit i les ales 
1934 
Que no el duen si no és per més volar i existir en les estances 
Tan incertes com la Vida, com la Mort, com aquell plor 

P 
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1964 
Que sols somica i replica. Aprofundir. Elevar fins al cim de l’infinit 
Llac profund i clar abisme. 
2004 
4,4,4,4, nombre redó per quadrat, (número?), com aquell cercle... 
La quadratura perfecta, tan incerta i introbable, tan menuda 
Tan lloable que la canten, que la busquen les persones imperfectes, 
Les quadratures incertes. El cercle quadrat és apte; el quadre redó: 
Perfecte. 4,4,4,4. Exacte. 
 
  
 
 
 

Lluís Fornés i Pérez-Costa 
Valéncia, 2004. 
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VENTURA BALANYÀ, M. (Sense data d’edició) (Pere Arnau, 
pseudònim) Toia marcida Tiratge 100 exemplars.  Ricardo Medina, impresor. 
Puente Vallecas. 

VENTURA BALANYÀ, Michel (1909) Historical Catalan Phonetics 
Tesi doctoral, (manuscrita, inédita, sense paginar) Cornell University, Itaca, 
Nova York. 
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literatura Mira Editores S.A. Zaragoza. 
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facsímil París-Valéncia 1979. 

VIGNAU Y BALLESTER, Pedro (1865) La lengua de los trovadores. 
Estudios elementales sobre el Lemosín-Provenzal, seguidos de una traducción 
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de las <<Razos de trobar>> y del <<Donatz proensals>> Imprenta Joaquín 
Muñoz, Madrid. Rep. facsímil París-Valencia, 1996. 

VOSS, Antje (2002a) Das Valencianische zwischen Autonomie und 
Assimilation Europäische Hochschulschriften. Reihe XXIV. Ibero-romanische 
Sprachen und Literaturen, Bd./ Vol. 70, Ed. Peter Lang, Frankfurt-Main. 

VOSS, Antje (2002b) Entrevista en Lletraferit núm. 55-56, pp. 42-47. 
WALHS, Thomas J. (1986) “Origin of the Catalan Dialects: pre-roman 

substrates or medieval history?” en Hispanic Rewiev. Vol. 54, núm 4, Autom, 
1986.pp. 405-425 

WALHS, Thomas J. (1986) “Una isoglossa catalano-gascona” en Actes 
del Setè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Tarragona-
Salou, 1985. Pub. de l’Abadia de Montserrat. Novembre, 1986. pp. 601-617. 

ZIMBARDO, P.G. (1975) “La psicologia social: una situación, una trama 
y una escenificación en busca de la realidad” A Introducción a la psicologia 
social, Serge Moscovici, ed. Planeta, Barcelona. 

 
.- Referències discogràfiques 
Al Tall (1976)  Movieplay, produït per La Taba. 
Pavesos (1976) A la nostra gent Movieplay, produït per La Taba. 
Lluís el Sifoner Tinc un mànec Movieplay, produït per La Taba. 
 
.-Bibliografia de Michel Ventura Balanyà. 
Publicada: 
Michel Ventura Balanyà va publicar diversos articles a la Revista del 

Centre de Lectura de Reus, on col.laborà amb una freqüència que podem 
supondre que responia a les seues anades i vingudes per Europa i la resta del 
món. Molts d’ells dedicats a temes d’Oc. L’últim publicat és la carta al director 
de març de 1929, n. 191, que hem citat més amunt. 

.- 1898 Col.laborà  en Lo Ventall  del 30 de juliol. 

.- 1901 Cent  cançons  arreplegades per ell en el seu treball de recercaire 
de la cultura popular. Revista del Centre de Lectura. Reus, 1-X-1901. Ed. Imp. 
“La Regional”. 

.- 1905 Foc Nou  Biblioteca fundada per ell a Reus. S’encetà amb 
l’adaptació d’un conte popular gascó arreplegat per Antonin Perbosc. 

.- 1906 Transcripció etimològica dels signes grecs. 1r. Congrés de la 
Llengua Catalana, Barcelona, 497-512. 
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.- 1907Elements gramaticals de llengua francesa, publicada a Reus. “És 
d’una claredat i d’una precisió que delaten el lingüista assabentadíssim. La 
terminologia que hi empra revela, de més a més, el gramàtic que viu al dia els 
estudis que el preocupen.”   

.- 1916 Fala armoñosa, non morrerás!  En gallec. Es el n.1 de la 
Biblioteca do pobo gallego, que ell fundà. Imprensa do Asilo do S.C. de Xesús. 
Xoán Brabo, 3.  

.- 1916 Orthoepie française et livre de lecture. Imp. del asilo de huérfanos 
del s.c. de Jesús, C/ Juan Bravo, 3, Madrid. 

.- 1916 English orthoepy and reading book. Madrid. 

.- 1924  Pom de ponceyles  premi de la Festa de la Poesia, 1923 
organitzada per l’Orfeó Reusenc. Ed. Tipografia Rabassa, Reus, 1924.   

.- 1928 (?)Toia marcida,  50 sonets,  Madrid. (Al costat del seu nom, 
entre parèntesi, hi ha: Pere Arnau). Ricardo Medina (impresor) C/ Vallecas, 30, 
Madrid. (Sense data).  

.- 1930 Studi etimològic dels noms Cathalunya e cathalà,  Madrid. Amb 
el pseudònim Euphemia Llorente. Imprenta de Ricardo Medina, Vallecas, 30, 
Madrid. 

.- 1930 Revista Occitana., publicatió trimestral gratuïta. Dirigida també 
per ell amb el pseudònim Euphemia Llorente, directora i administradora. 
Granada, 2, Madrid 

 
.- Inèdita: 
.- 1889 Apuntes de historia universal i de España. 36 fulls manuscrits. 
.- 1897 “Lliçons de llengua xinesa” i també del mateix any Cours de 

chinois. Escrit a Paris. Manuscrit.  
.- 1900 Obres : El castell enrunat, Gaudim!!!, L’Hora blava, La 

Papayloneta i la Llum.  
.- 1909 Historical catalan phonetics.  Tesi doctoral. Cornell University, 

Ithaca (Nova York).  
.- La Renaixença literària de Catalunya i l’aportació dels reusencs. Centre 

de Lectura. 
.- Vers l’unificació dels parlars d’Oc: Només es coneix la part publicada 

en la  Revista Occitana. 
L’autor  parla de l’existència de les següents obres que no es troben en el 

Centre de Lectura de Reus, el seu dipositari, ni les hem pogudes localitzar. Són: 
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.- Grammática histórica de la llengua cathalana: I phonètica.  

.- L’orthografhia etimológica de la llengua catalana, usada en nostres 
clássics. 

.- Dictionari orthográphic-etimológic de la llengua cathalana clássica. 

.- Cultura occitana antiga e moderna. 

.- Spirituals , poemes. 
 
.-Bibliografia (inèdita) d’Antoni Senent i Micó. 
Alguns escrits mecanografiats que guarda la família són: 
.- L’expedició a Orient 
Conferència llegida per l’autor en Lo Rat Penat. Valéncia, 1935. 
Mecanografiada pel mateix autor i datada l’11 de setembre de 1938. 
.- Contes de Silesia. De Renée Zeller. Traducció de Senent i Micó 
Valéncia, 1938 
 
.- Història de Valéncia. Carta escrita a la seua dona. (Sense data) 
.-Temes valencians. Notes sobre història i llengua. (Sense data) 

Possiblement dels anys 60-70. 
 
.- Bibliografia addicional: 
 
1.- Llengua i literatura 
ALVAR, Manuel El dialecto aragonés, Gredos, Madrid, 1953. 
BLASCO LAGUNA, Ricard Estudis sobre la literatura del País Valencià 

(1859-1936) Ed. Institut de Filologia Valenciana i Ajuntament de l’Alcúdia, 
1984. 

COSERIU, Eugène Sincronía, diacronía e historia. El problema del 
cambio lingüístico, Gredos, Madrid , 1973. 

DANTE ALIGHIERI, De vulgari eloquantia Edició, traducció, 
introducció y notes de Matilde Rovira Soler i Manuel Gil Esteve, Universidad 
Complutense, Madrid, 1982. 

ROHLFS, Gerahrd Diferenciación léxica de las lenguas románicas, CSIC, 
Madrid, 1960. 

ROHLFS, Gerahrd Estudios sobre el léxico románico, Gredos, Madrid, 
1979. 
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SANCHIS GUARNER, M. El sector progressista de la Renaixença 
valenciana Universitat de Valéncia Facultat de Filologia Departament de 
Lingüística Valenciana (1978) 

SIMBOR ROIG, Vicent Els fonaments  de la literatura contemporània al 
País Valencià (1900-1930) Biblioteca Sanchis Guarner, Institut de Filologia 
Valenciana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000. 

 
2.- Psicologia i ciències socials 
DELCLAUX,  Isidoro &  SEOANE,  Julio  Psicologia cognitiva y 

procesamiento de la información Ed. Pirámide, Madrid, 1982.  
HÖRMAN, Hans Psicologia del lenguage versió espanyola, Antonio 

López Blanco, Ed. Gredos, Madrid, 1973. 
MCCOLLOUGH, Celeste i VAN ATTA, Loche Estadística para 

sociólogos Edit. Tecnos, Col. Ciencias Sociales, Serie de Sociologia, Madrid, 
1971. Traducció de Stanley Burda de Statistical Concepts Mc. Graw-Hill, Book 
Company, Inc. Nova York, 1963. 

MCGUIGAN, F.J. Psicologia experimental, enfoque metodologico Ed. 
Trillas, México, 1976. Traducció de  Ana Maria Fabra,  de la obra Experimental 
Psychology , a Methodological Approch 1ª ed. Prentice Hall, Inc. Nueva Jersey, 
1960. 

 NOTÓ I BUELLES, Pere & PANYELLA I ROSES, Magí Psicologia 
social Ed. 62, Barcelona, 1986 (1ª edició). 

STOETZEL, Jean Psicologia social Introducció de José Germain, pròleg 
de José L. Pinillos. Ed. Marfil, S.A. Alcoi, 1976. Versió espanyola: Juan Díaz 
Terol. Títol original: La psychologie Social, Flammarion, Paris. 

SKINNER, B.F. Ciencia y conducta humana (una psicologia científica) 
Ed. Fontanella, Barcelona 1971. Trad. Mª Josefa Gallofré. Títol original: 
Science and human behavior publicada per The Macmillan Company, Nova 
York, USA, 1953. 

UNDERWOOD, Benton, J. Psicologia experimental Ed. Trillas, México, 
1976. Títol org. Experimental psychology. 1ª edició, 1949, Ed. Appleton-
Century. Traducció de l’edició de 1996, Ed. Meredit Publishing Company. 

 
3.- Sociologia i Sociolingüística 
MIRA, Joan Francesc Crítica de la nació pura Eliseu Climent, editor. 

Valéncia, 1984 
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MOLLÀ, Toni Política i planificació lingüístiques Ed. Bromera, Alzira, 
1997. 

______ La política lingüística a la societat de la informació Ed. Bromera, 
Alzira, 1998. 

______ Ideologia i conflicte lingüístic Ed. Bromera, Alzira, 2001 
______ Manual de sociolingüística Ed. Bromera, Alzira, 2002.  
ROCHER, Guy Sociologia general Ed. Herder, Barcelona, 1975. Trad. 

José Pombo de La sociologie general Ed. Hurtubise, Montréal. 
 
 
.- Enciclopèdies, diccionaris i catàlegs: 
.- Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1970. 
.- Diccionari Enciclopèdic, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 

1970. 
.- Diccionari Català-Valencià-Balear, Palma de Mallorca, 1977. 
.- Diccionari Etimològic i Complementari de la llengua catalana, Curial 

Edicions, Barcelona, 1987. 
.- Catalec General d’Edicions en Llengua Valenciana. Ed. Comité de 

l’Idioma Valencià i L’Oronella, Valéncia, 1998. 
.- Nueva Enciclopedia Larrousse. Barcelona-Madrid, 1982. 
 
.- Lleis citades: 
 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 27 de Diciembre de 1978. (B.O.E. 

núm. 311-1, de 29 de diciembre de 1978. 
 GENERALITAT VALENCIANA Llei Orgánica 5/1982, de primer de 

juliol, dEstatut d’Autonomia de la Generalitat Valenciana. Segona edició, abril, 
1984 

GENERALITAT VALENCIANA Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del 
Valencià 2nª edició, juny 1994. 

GENERALITAT VALENCIANA Llei 7/1998 de creació de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. Primera edició, gener 1999. 

 
.- Revistes i periòdics citats: 
AIGUADOLÇ (L’) Núm. 6, Dénia, La Marina Alta, primavera-estiu, 

1988. 
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ALMANAQUE de LAS PROVINCIAS. Índices generales de los 
cincuenta tomos publicados, 1880-1930. 

CAMÍ (EL) (1932-34) 
LEVANTE-EMV març-abril (2003) octubre (2003) 
LLETRAFERIT, núm. 55-56, 2002. 
MOUNT-SEGUR  (juny 1896-desembre 1904). 
PALESTRA (1933) Commemoració Occitana del Centenari de la 

Renaixença Catalana.Tiratge 20.000 exemplars. Barcelona 
PRESÈNCIA, (10-16 gener, 2003). 
PROVENÇO! (Abril-juny, 1905) 
PROVINCIAS, (LAS), Valéncia. (1930) 
PUEBLO (EL) (1933) 
REPUBLICA DE LES LLETRES (LA), Valéncia. Quaderns de literatura, 

art i política. Valéncia, 1934-36. Any I Núm. 1, juliol-setembre 1934; any I 
núm. 2, octubre-desembre 1934; any II núm. 3, gener-març 1935; any II núm 4, 
abril-juny 1935;  any II número 5, juliol-setembre 1935; any II núm. 6, octubre-
desembre 1935; any III número 7, gener-març 1936; any III núm. 8, abril-juny 
1936.  

REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA, Reus, 1904. 
SETMANA, LA, Lescar, Occitània. núms. 369 i 390. 
TEMPS (EL), Valéncia. Suplement especial, (21-02-1994); núm. 765 de 

(15-02-1999) 
TERRA NOSTRA, Any 4, núm. 2, (octubre 2001) 
TERRA VALENCIANA (1908) 
VEU DE CATALUNYA, (LA) (1904) 
 
.- WEBS citades: 
www. aellva.org. CALPE, Angel (02-02-03) “The valencian language: a 

hidden Romance language 
www.mcu.es/homemcu.html. (04-02-2003) Libro, archivos y bibliotecas. 

lengua publicación. 
www.cis.es/estudio.asp?nest=2413 (Març 2001) 
www.Levante-EMV.es  
 
.- WEBS consultades o de referència: 
Biblioteques 
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Universitat de Valéncia, Servei d’Informació Bibliogràfica. 
http://ipac.uv.es 
 
Biblioteques de l’Ajuntament de Valencia 
www.ayto-valencia.es 
Biblioteca (Nacional) Valenciana 
www:bv.gva.es 
Biblioteques Valencianes (Catàleg col.lectiu) 
http://bibliotecasvalencianas.cult.gva.es 
Biblioteca de Catalunya 
www.gencat.es/bc/ 
Biblioteca Nacional d’Espanya 
www.bne.es/ 
Bibliothèque Nacionale de France 
www.bnf.fr/ 
 
 
 
.- Organismes, institucions, associacions: 
Centre Interregional de Documentacion Occitana, Besiers 
www.cirdoc.fr 
Institut d’Estudis Occitans 
www.ieo.fr.st 
 Centre Internacional de Recerca i Documentació Científica 
www.oc-valencia.org 
Universitat Autònoma de Barcelona 
www.arxiu occità uab  
Estadístiques sobre la Comunitat Valenciana 
www.valencianlanguage.com 
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