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EDITORIAL 

 
 

En editar l’Alienació Elitista II, res més just, i millor per a la informació 

general, que definir exactament el concepte: 
El segle XIX la burgesia valenciana – al nostre entendre mal estudiada 
fins ara perque no s’ha tingut mai en compte l’enorme aportació dels 
burgesos occitans  al desenrotllatment de l’economia valenciana- es va 
decantar cap a Madrid, d’on entenien que venia la política, el poder, i 
les oportunitats per a la seua classe social. Llavors, la burgesia 
valenciana va crear un sentiment espanyolista que dura fins al dia de 
hui, i creix –i de manera exponencial després dels darrers 
esdeveniments de l’independentisme català-. A aquell procés el 
podem nomenar com millor li vinga, a l’amable lector/a. Si es vol, 
també podem  parlar de l’alienació de les elits burgeses, captivades pel 
centralisme, i, darrere d’elles, les classes populars. Pero, eixe procés és 
molt conegut, i molt clar, diàfan. I entra millor en els paràmetres 
marxistes tradicionals. 
No  és tan clar, en canvi, el procés que feren les elits intel.lectuals 
valencianes del segle següent, a les quals els hem posat un nom propi: 
l’Alienació Elitista. El segle XX van ser els intel·lectuals valencians –
molts d’ells fills de la burgesia, pero no, la burgesia- els que miraren 
cap a fora també, a Barcelona, acomplexats de ser, i impossibilitats de 
sentir-se, valencians, com a condició normal de la identitat pròpia. I 
d’aquelles mancances de la burgesia noucentista valenciana i de les 
elits intel·lectuals del segle XX, tenim actualment un poble valencià 
sense identitat pròpia, inexplicada convenientment encara, pero 
perfectament explicable des de la nostra perspectiva.  
Entenem per Alienació Elitista el procés alienador de  les elits 
intel·lectuals valencianes que es va produir entre els anys 1961 i 2016. 
Prenim estes dates com a fites perque en el 61 es va produir l’agressió 
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alienadora més important. Vegem Sanchis Guarner: “En la tardor de 
1961 la cambra sindical dels estudiants de Filosofia inaugurà un curs de 
llengua catalana. Aquesta fou la primera vegada que a València gosava 
hom donar aquest nom a l’idioma”. Est és el punt clau del procés 
alienador que, posteriorment, permetria instal·lar els Departaments de 
Filologia Catalana en les universitats valencianes. L’explicació, el ‘per 
qué’, l’aclarix, en part, J.F. Mira en l’assaig Sobre la nació dels 
valencians, 1977. (Resta per esbrinar el ‘com’, el procés que va dur a la 
instal·lació del Departament de Filologia Catalana  en la Universitat de 
València; el ‘com’, i el ‘qui’ també. Deixem la porta oberta. El tema és 
ben abellidor, i, per a la societat valenciana, serà de molt de profit 
aclarir-lo). 
 “Com que ser valencians és experimentat com a insuficient, i com que 
aquesta insuficiència ens condueix a la dissolució en la <<superior 
identitat>> espanyola, l’única defensa eficaç (…)serà proveir-nos d’un 
ser suficient que siga alhora valencià i més que valencià, propi però 
més potent i més ampli, i que assegure una identitat diferent de la 
castellanoespanyola però d’igual rang i <<categoria>>. El remei és ser 
catalans”. MIRA, J.F. (1977: 50) 
   Els intel·lectuals esquerrosos que volien fugir de l’espanyolisme 
burgés no se sentien bé sent (només) valencians i es van deixar 
arrossegar pel miratge catalanista, dominat pels ideals de la burgesia 
noucentista catalana, ideals burgesos que van començar a adorar 
incondicionalment, malgrat els seus plantejaments esquerrosos, que, 
més que d’esquerres, eren de gauche divine. 
L’Alienació Elitista és perillosa perque, a més de no considerar suficient 
el fet de ser i sentir-se valencians, la seua posició social els permet ser 
model difusor, influenciador, dels seus complexos, incapacitats i 
alienacions, i posar-les davant les altres capes socials com a conceptes 
prestigiosos. La conseqüència: la manca d’identitat del poble valencià.  
El març de 2017 apareix el número 15 de Paraula d’Oc amb plena 
consciència de lo que supon, per a la societat valenciana, els anys 
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dominats per l’AE. I el 2018 el concepte es reafirma amb la continuïtat 
del número L’Alienació Elitista II, la qual obrim amb les reflexions sobre 
els “Camins de tornada a Lo Rat Penat i el treball del doctor Voro López 
que, a partir d’una visió diacrònica del pronom ‘nos’ ‘mos’ ‘ens’ 
planteja el preguntat bàsic per a la concepció de la llengua valenciana 
actual, del segle XXI. Prenint com a base els canvis socials -mal 
estudiats fins ara- que es van produir els segles XVII, XVIII i XIX amb la 
vinguda massiva d’occitans a terres valencianes, que documenten Joan 
Martinis, Josep Saborit, etc, que expliquen els canvis lingüístics al 
‘mos’, l’increment incoatiu en ‘ix’ que reemplaça el clàssic ‘eix’, només 
estudiat per Walsh -i ningú més fins ara-, i un llarg etcètera de 
característiques del valencià actual que no s’estudien ni es respecten 
com cal perque l’Alienació Elitista és ignorant de la cultura d’oc. I, com 
ho és, ha prescrit unes formes lingüístiques alienades i alienants que 
han dut la societat valenciana a perdre la identitat pròpia i a 
desbalafiar el temps en batalles inútils, i ha proscrit, o mirat com a 
mancades de valor, les que el valencià compartix amb la llengua mare, 
o llengua d’Oc, o aquelles que ha creat de nou i són netament 
valencianes, com ara el pronom ‘mosatros’ -creació exclusiva del 
valencià- i identificador -amb lleus matisos en algunes comarques- de 
tots els valencians i valencianes. La norma lingüística, i la literatura, 
que s’ha (que hem)  ensenyat el segle XX és alienant. Hem de 
recuperar la llengua viva del segle XIX, que ha arribat al XXI per la 
transmissió oral en família i per la via de l’ús quotidià, i, revisar-la i 
pulir-la, a partir dels estudis filològics actuals -no alienats-, i adequar-la 
a l’actualitat. I ensenyar una història de la literatura, als infants i jóvens 
valencians, que abrace des de La Cançon de Santa Fe i la tradició 
trobadoresca als literats del nostres dies, en tot l’espai comprés entre 
Garait i Guardamar. 
Cal fer un estudi profund de la influència de la llengua occitana en el 
valencià, especialment a partir del segle XVIII, i observar els canvis que 
s’han produït. Prou d’acceptar arcaismes com si es tractara de llengua 
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parlada actualment, i prou de rebutjar les formes valencianes actuals 
perque no s’adiuen a les directrius alienades. La llengua valenciana 
actual depén de la creativitat valenciana, i, en bona part, de la 
influència occitana que aportaren les diverses famílies benestants que 
van vindre després de l’expulsió dels moriscos, després del tractat 
d’Utrech i després de la revolució francesa. Ja n’hi ha prou d’estudiar la 
repoblació del XIII i voler justificar coses injustificables, quan no es té 
en compte ni la influència dels càtars en la cultura valenciana del XIV, 
ni l’auge de l’economia en mans occitanes els segles XVIII i XIX. 
Demanem, exigim, revolucionar els encarcarats estudis d’una filologia 
catalana secessionista. Comencem a aplicar la ciència a l’estudi global 
de la llengua, de Garait a Guardamar. I situem la modalitat lingüística, -
nomenada llengua valenciana en el Segle d’Or-  on li pertoca, per 
dignitat literària i per valor històric. I, en este número, la situa 
Alexandre Ordaz amb els seus mapes del diasistema occitano-romà 
que mostren diàfanament els trets lingüístics valencians dins del seu 
marc natural, la històrica Llengua d’Oc, o Llimosina.  
El sistema lingüístic de la històrica Llengua d’Oc actualment està 
subdividit en dos, un dins  de l’Estat francés  i l’altre, de l’espanyol. En 
cadascun d’ells conviuen tres modalitats lingüístiques de primer orde, 
o llengües ausbau. En el costat francés, el gascó, el llenguadocià i el 
provençal; en l’espanyol, el català oriental, el balear i el valencià-
tortosí; este darrer s’estén des de Guardamar a Andorra, i és el que ha 
sigut més fidel a la llengua mare occitana  i més documents ha guardat 
en la modalitat lingüística original. Vegeu Les Homilies de Tortosa que 
va descobrir Antoine Thomas i tots els documents en occità, sense 
traduir, que va descobrir Joan Martinis en els Llibres d’Aveïnament de 
la ciutat de Valéncia.  Al nostre subsistema lingüístic Nicolau-Primitiu 
Gómez i Serrano el va nomenar ‘bacavés’. 
Som valencians i valencianes actuals, plens d’autoestima, i estem 
orgullosos de ser-ho. I per això, com explica Sergi Núñez, algunes 
persones, entre elles el col·lectiu TOTS SÓN NOSTRES, hem decidit fer  
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“Camins  de tornada…”. I, per segon any consecutiu, celebrem el 
naiximent de Constantí Llombart en la sala dedicada ad ell en la 
societat Lo Rat Penat, on presentem el segon volum dedicat a la 
nefasta Alienació Elitista. 
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CAMINS DE TORNADA... 
 

Sergi NUÑEZ DE ARENAS I ALBEROLA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poetes i escriptors fundadors de Lo Rat Penat. 1a Fila superior d’esquerra a dreta: Lladró i Mallí, Reig, 
Regal, Berga, Sorin, Montes, Bergon y Gargallo. 2a Fila: Víctor Iranzo, Zahonero, Tornio, Andreu, 
Tramoyeres, Martínez Aloy, Cidon i Salvador. 3a Fila: Bodria, Arigó, Ferrer i Bigné, Labaila, Teodor Llorente, 
Eduard Escalante i Josep de Orga. 4a Fila: Martí Grajales, Puig To-rralba, Oltra, Reig i Flores, Hernández i 
Vicent Peydró. El 31 de juliol de 1878, al Pavelló Mu-nicipal instal·lat a l’Albereda, cedit per a l’ocasió per 
l’Ajuntament de Valéncia, durant l’acte fundacional de la Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes 
“Lo Rat Penat”. 

 
EL NOU LLIMOSINISME1 I LO RAT PENAT 

 

“Yo no estic conforme en uns Jochs Florals en llemosí, no en valencià. 

(...) En la qüestió ortográfica crec fácil l'acórt unánim. Pero, ¡per Deu! 

                                                 
1
 Segons el Dr. Fornés, el símbol més important de la unitat lingüística  és La Cançon de Santa Fe “que 

s’escriguèt a l’encontrada de Limós, e d’aquí ven lo nom ‘lenga limosina’, e pas de Lemoges. Es la cultura 
religiosa del sègle XIn, que balhèt lo nom a la lenga comuna, e pas la cultura laïca dels trobadors que 
comencèt  un sègle mai tard”. FORNÉS, Ll. Paraula d’Oc núm 16, pàg 13. 
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que no se mos vullguen imposar rancietats i arcaismes tan manats 
retirar de la dolsa parla d'Ausias March com els follones y malandrines 
del rich idioma de Cervantes.” 
Eixes paraules ben bé podrien haver sigut escrites en algun diari no fa 
molt de temps, però foren publicades en El Cuento del Dumenche en 
1903 per Lluís Bernat. Ja volien fer vore com l'ànim d'alguns escriptors 
valencianistes (Teodor Llorente en este cas en concret) era el de fer del 
valencià una llengua quasi litúrgica, plena de floritures i solucions 
arcaïtzants, com un eco d'un passat que ja no tornaria mai. Foren 
batejats com a escriptors de guant. 
Front a eixa crítica (per a alguns, ben guanyada), apareixia un sector 
que volia fer del valencià una llengua d'ús plenament normal. No els 
importava (o, almenys, no molt) l'etimologia o la història que podia hi 
haure darrere. Simplement, volien escriure «el valencià que ara·s 
parla» per a que la gent (la poca gent) alfabetitzada que hi havia en 
l'època poguera entendre'l i sentir-se identificada en el missatge que 
volien transmetre. I és que, a diferència dels escriptors de guant, estos 
altres no buscaven l'estètica literària ni el record d'antigues glòries: en 
la majoria dels casos, buscaven la repercussió política o la crítica social 
del moment. Els primers els posaren de malnom escriptors 
d'espardenya. 
Era aixina com prenia forma lo que ja existia des d'abans de l'explosió 
renaixent: la diversitat en la concepció del fet diferencial idiomàtic 
valencià. No és l'ànim d'esta publicació par-lar de les causes que 
portaren als valencianistes renaixents del XIX a viure des de l’inici en 
esta aparent contradicció o, almenys, contínua discussió. Molt 
probablement, les podrem trobar en el fet que, en el segle XVI, 
començà el retrocés del valencià com a llengua de cultura i d'ús 
quotidià entre les classes altes valencianes i, a partir del XVIII, va ser 
bandejat de tota l’esfera pública. Això nos diu que, quan començà la 
Renaixença en Valéncia, la llengua portava ja com a mínim 200 anys 
foscs d'existència furtiva. 
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És dins d'eixa diversitat a on naix la Societat d'Amadors de les Glòries 
Valencianes. Lo Rat Penat va ser fundat el 31 de juliol de 1878 per un 
grup de patricis i prohoms valencians de la Renaixença que, posant els 
interessos de la Pàtria Valenciana per damunt d'ideologies i tendències 
polítiques, feren d'esta entitat cultural la Casa de tots els valencians. 
 
 
¿QUÈ ÉS EL NOU VALENCIANISME LLIMOSINISTE? 
 
Els dos líders de les tendències que existien en la Renaixença (els 
escriptors de guant i els d'espardenya) foren, respectivament, Teodor 
Llorente i Constantí Llombart. Entre ells, no es pot dir que existira 
amistat; però sempre es respectaren. I també tingueren sempre clar 
l'orige i l'entitat de la llengua valenciana. Són nombrosos els treballs ja 
publicats al voltant de l'acceptació per part dels dos patriarques del 
marc occitano-romànic en el qual incloïen la llengua valenciana. El 
valencià, la llengua pròpia dels valencians, com a reflex propi, fet 
diferencial d'una realitat més ampla i compartida. La llengua 
valenciana com a una de les parts constitutives de la Llengua d'Òc, com 
a testimoni de la grandea i protagonisme que els valencians tinguérem 
en la civilització d'abast europeu més important que hi hagué entre els 
segles XII i XV: la trobadoresca. La solució que trobaren per a descriure 
eixa realitat lingüística fon anomenar la llengua comuna (de la qual han 
derivat la resta de modalitats privatives) amb el nom llemosí. 
Hui, vora 200 anys després, la lingüística com a estudi científic i 
sistemàtic de les llengües i la filologia romànica (també dita 
romanística) han avançat de manera innegable. I és per això que no 
tots els térmens que usaven els estudiosos renaixents han perdurat 
amb la mateixa vitalitat. Ara bé, el concepte del llemosinisme 
ratpenatiste, després d'haver passat una època fosca (en la qual els 
extrems tensaren la corda i desvirtuaren lo que, en un principi, era un 
mateix fet vist des de dos perspectives complementàries), hui es 
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redescobrix com a una realitat ben viva; com a una solució plausible i 
necessària per a la coexistència i convivència entre diferents però 
iguals; com a un retrobament de la veritat primera. 
El Nou Llemosinisme, el Llimosinisme és, 140 anys després de la 
fundació de la Casa Gran del Valencianisme, l'actualització conceptual 
del valencianisme occitanòfil, que significà el període modern de major 
germanor entre valencianistes i que assentà les bases per a la posterior 
creació del valencianisme polític dels anys 20 del segle XX. Després del 
tall ideo-lògic (i espiritual) que el Manifest antioccitaniste de 1934 
(Desviacions en els conceptes de llengua i de pàtria) va marcar front a 
les diferents ànimes renaixencistes (valenciana, catalana i occitana) i 
que comportà un canvi de paradigma en el si del valencianisme a par-
tir de llavors (el qual s'accelerà en les dècades dels 60/70 i suposà la 
definitiva ruptura en 1980), és ara, 40 anys després, quan entenem 
que es donen les condicions per a que el valencianisme llimosiniste 
torne a la Casa que el va vore nàixer i d'a on no hauria d'haver eixit 
mai. 
 
 
¿PER A QUÈ SERVIX EL NEOLLIMOSINISME? 
 
El neollimosinisme, entés com al valencianisme integral que defenien 
els patriarques renaixents, és l'acomodació de les teories lingüístiques 
actuals a la realitat i la legalitat vigents. Els valencianistes occitanòfils, 
com a hereus de la tradició llemosinista, entenen el fet diferencial 
idiomàtic valencià, la llengua valenciana, com a una modalitat 
lingüística constitutiva del diasistema occitano-romànic, anomenat 
pels nostres predecessors llemosí o llengua d'òc. 
No es tracta de cap teoria alternativa. De fet, era la teoria 
majoritàriament acceptada pels escriptors valencians, catalans i 
occitans fins al mencionat Manifest de 1934. Hui en dia, una gran part 
de la romanística internacional defén l'existència del diasistema 
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occitano-romànic com a contínuum dialectal que s'estén de Llemotges 
a Elx i de Baiona a Niça (més els enclavaments de l’Alguer i la Gàrdia). 
Eixa realitat objectiva és perfectament compatible amb les diverses 
sensibilitats subjectives que conviuen en la societat sobre la naturalea 
del valencià (i, de fet, les complementa). Aixina, 1) per a uns, les 
diferents modalitats (valencià, català, gascó, provençal...) serien nuclis 
constitutius de realitats pròpies, és a dir, llengües (independentment 
de si la filologia les emmarca dins d'un subsistema, diasistema o grup 
lingüístic determinat); 2) per a uns altres, és el subsistema català-
valencià-balear el que conforma una llengua (i l’occità en conjunt en 
seria una altra, bessones les dos); 3) finalment, queden els qui 
consideren que és la globalitat del diasistema occitano-romànic la que 
conforma una única llengua que es concreta en les diferents 
modalitats. Realment, el concepte llengua no pot definir-se des d'un 
enfocament purament científic (objectiu), sinó polític i social (subjectiu 
o relatiu), de manera que hauríem de deixar-lo fora del debat cap al 
consens entre valencianistes (o relativitzar-lo prou). 
Siga com siga, i independentment de la sensibilitat lingüística que cada 
u considere més ajustada a la realitat (llengua independent i aïllada; 
modalitat de la llengua catalana-valenciana-balear, bessona de 
l’occitana; modalitat de la llengua d’òc en la forma de diasistema 
occitano-romànic), el fet és que la societat, la política i la legislació 
valencianes nos fan entendre als neollimosinistes que la llengua 
valenciana és la llengua dels valencians. La realitat és que els 
valencians hem sentit sempre la nostra modalitat com a un fet 
lingüístic específic, amb una personalitat pròpia, i aixina ho han recollit 
tant el legislador com l'autoritat lingüística oficial. Per tant, els 
valencianistes neollimosinistes defenem una modalitat valenciana amb 
un nom privatiu i un model lingüístic propi que resulte identificador 
per als seus parlants i que estiga regulat per una entitat valenciana. I 
plantegem el llimosinisme com a retrobament amb la tradició primera 
del valencianisme, la qual, paradoxalment, resultà ser la més útil en 
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térmens de cohesió del nostre moviment i de la nostra societat i la més 
elegant a l'hora de donar eixida als problemes respecte a la nostra més 
clara senyal d'identitat: la nostra llengua. 
 
 
CAMINS DE TORNADA... ¿PER QUÈ ARA? 
 
¿Per què tornar a Lo Rat Penat? Primer de tot, per tancar una etapa 
del valencianisme que començà en els anys 60 i arribà al seu clímax en 
1980 amb l'eixida com a president de la Societat d’Emili Beüt. Cal que 
tots els valencianistes sigam honests i acceptem la part de culpa que 
nos pertoca per esta etapa que significa una anomalia en la història 
valencianista. 
En segon lloc, perquè, a dia de hui, des d'un marc teòric, es donen 
totes les condicions per a que tots aquells que es consideren 
valencianistes, sense cap etiqueta més, puguen estar aplegats baix 
l'entitat degana del valencianisme. Tenim una llei superior que nos 
regix a tots els valencians: l'Estatut d'Autonomia. Des de l'època foral 
que els valencians no posseíem un corpus legal propi. Tenim una 
simbologia i una onomàstica consolidada i legal. I tenim reconegut 
legalment i científicament que el valencià és la llengua pròpia dels 
valencians. Quan els nostres patriarques renaixents iniciaren el 
moviment valencianiste, no disponien de totes estes ferramentes que 
tenim hui en dia. 
Per últim, cal senyalar que la tornada és només simbòlica, ja que la 
majoria dels valencianistes llimosinistes actuals no eren socis de Lo Rat 
Penat a finals dels 70 (inclús molts de nosaltres no vàrem nàixer fins a 
ben entrats els anys 80). Però sí que nos sentim hereus ideològics 
d'aquells valencianistes que, a les acaballes del XIX i durant el primer 
terç del XX, bastiren l'autèntica Casa Gran del Valencianisme, a on tots, 
des de sensibilitats diferents però baix un mateix propòsit, treballaren 
per una idea: Valéncia. 
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Aixina puix, val a dir que tornar a Lo Rat Penat, en realitat, supon que 
Lo Rat Penat torne. Que torne a la centralitat del valencianisme i a ser 
la Casa Gran de tots els valencianistes; que torne, 140 anys després, a 
aplegar baix el seu sostre totes les sensibilitats autèntica-ment 
valencianistes independentment de les seues ideologies. 
Hauria de ser un deure de Lo Rat Penat buscar i acollir a tots els 
valencianistes, i hauria de ser un deure de tots els valencianistes 
demanar l'afiliació a Lo Rat Penat. Perquè d’esta manera serà com 
tornarem a fer bones les paraules d’un altre President de la Societat, 
Nicolau-Primitiu Gómez i Serrano: «Que comencem la reconstitució de 
la personalitat pàtria, unint tot lo essencial que tingam de comú i 
respectant-nos, amb vera comprensió, tot alló que tingam de diferent». 
 
Valencianistes de tota condició: no ho dubteu. Cal fer el camí de 
tornada cap a la Societat, perquè fer eixe camí és, en definitiva, tornar 
a la Casa a on vàrem nàixer. Fer eixe camí serà, en definitiva, fer una 
Nova Renaixença. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

Annex 
 
 
AVL. "Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la 
denominació i l'entitat del valencià”. 
http://www.avl.gva.es/documents/31983/0/Dictamen+sobre+els+principis+i
+criteris+per+a+la+defensa+de+la+denominaci%C3%B3+i+l%E2%80%99entit
at+del+valenci%C3%A0/986f8d4d-89b2-4a12-826c-c7386f92f289 
 
CORTS VALENCIANES. "Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana”. 
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974741578/E
statutoAutonomia.html?lang=ca_VA 
 
FORNES, Ll. "La llengua valenciana i el diasistema occitano-romà". http://oc-
valencia.org/wp-content/uploads/2015/12/fornesLa-Llenguaval170x235.pdf 
 
FORNES, Ll. "L'Alienació Elitista” Paraula d’Oc núm 14, Valéncia 2017. 
http://oc-valencia.org/publicacions/paraula-doc-2a-epoca/ 
 
FORNÉS, Ll. “La Cançon de Santa Fe, lo grand monument a l’unitat 
lingüística”.  Paraula d’Oc núm 16, Valéncia 2018. 
 
LO RAT PENAT. “Acte fundacional de Lo Rat Penat”. 
http://loratpenat.org/notes-de-prensa/acte-fundacional-de-lo-rat-penat/ 
 
NUÑEZ DE ARENAS, S. "Nicolau-Primitiu també firmaria”. 
http://www.levante-emv.com/opinion/2016/06/02/nicolau-primitiu-tambe-
firmaria/1426384.html 
 
SALVADOR, V. "El pensament lingüístico-literari de Teodor Llorent”. 
https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/viewFi 

 
 
 
 



21 

NOS/MOS/ENS/'NS I LA NORMA ALIENANT 

 

Voro LÓPEZ 

Doctor en filologia valenciana. 
 

Que el pronom personal de primera persona del plural en valencià 

parlat és mos és un fet empíric innegable. Una realitat incómoda que 
uns volen ignorar en els seus treballs gramaticals, com si hagueren 
perdut la percepció objectiva de la realitat, i que uns atres bandegen 
per diversos motius. Els gramàtics intentem frenar el seu alvanç 
alegant criteris etimològics, puristes, de tradició lliterària, contexts, 
nivells del llenguage... 
 
 Tots patim distints graus d'alienació i d'una manera o una atra 
censurem el mos i nos debaten en una batalla, de bestreta perduda, 
negant la realitat i intentant impondre les formes ens / 'ns  o nos, no 
solament en una “llengua lliterària”, concepte este caduc i estantiç, 
sino a tots els parlants i en tots els nivells del llenguage. 
Ací les distintes accepcions del terme alienació encaixen a la perfecció: 
“Renunciar a lo propi baix pressions o coaccions [...] // Fer perdre el juí, 
trellat o coneiximent; enfollir [...] // Fer perdre les idees pròpies i 
substituir-les per unes atres induïdes o inculcades. // Canviar la 
personalitat genuïna d’algú manipulant les seues idees i sentiments 
fins a impedir-li la percepció normal i objectiva de la realitat i de la 
veritat.” 
 
Ans de res, vejam l'estat de la qüestió d'este pronom personal de 
primera persona del plural des dels distints punts de vista dels 
gramàtics i institucions acadèmiques com ara Fullana, Alcover, Sanchis, 
Moll, Alibèrt, Fabra, AVL, RACV, Fundació Jaume III. 
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Lluís Fullana Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana. Any 
1915. 
Fullana, a pesar de ser filòlec, no s'estén massa en esta qüestió pel 
caràcter “elemental” de la seua gramàtica i per als pronoms personals 
de primera persona del plural dona les formes nos, mos, ens (per est 
orde) i diu que “Les formes mos, em, et, son de formació i us vulgar” 
pero afig que “pòden tolerarse”. Ell sol usar la forma nos en tots els 
casos (antepost al verp i pospost al verp encara que acabe en vocal) i 
esporàdicament la forma mos, pero no ens ni 'ns. S'ha de dir que este 
no era un tema que preocupara massa als interessats pel valencià en 
aquella época, en la que la qüestió ortogràfica era la que més duya de 
cap a tots. 
 
 J. Mª Alcover.  Diccionari Català-Valencià-Balear. Any 1930 
Estes són les definicions que d'estos pronoms dona Alcover en la seua 
magna obra: 
 

“NOS pron. pers.  
de primera persona plural en datiu o acusatiu; cast. nos. En el català 
antic i dialectal trobem usada aquesta forma en qualsevol posició dins 
la frase; en la llengua literària actual, s'usa la forma nos únicament 
quan segueix immediatament a una forma verbal acabada en 
consonant o en -u, amb la qual s'uneix ortogràficament mitjançant un 
guionet. Senyors, leixau-nos anar, Paris e Viana 3. Que'l nostre Creador 
nos ha fetes, Pere IV, Cròn. 17. Partescam-nos hic de part de Déu, 
Graal 1. Segons vosaltres nos havets hoyt ací, Sermo St. Pere 127. 
Aquells turons nos duien lo crit del brau Roldan, Atlàntida i. Lo cor de 
Jesús que tant nos ama, Verdaguer Idilis. Morts nos vejen, may 
sotsmesos, Picó Engl. 22. Bona nit que Déu nos do, Ruyra Pinya, ii, 52. 
Demà nos hem de casar, Riber Sol ixent 122. En la pronúncia vulgar, 
nos es converteix en mos en tots els dialectes; la pronúncia nos es 
conserva només a una part del rossellonès, segurament per influència 
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del fr. nous. Encara que mos trobàssem a mitjan Janer, Maura Aygof. 
11. Déu mos lliuri, Casellas Sots 21. Mos en poden treure, Ruyra Parada 
33. Quan la forma mos va seguida d'un altre pronom començat amb l o 
n, es redueix a mo: «La vostra Pauleta si mo la dareu» (cançó pop. de 
Bellpuig). 
Fon.: nus(or., men., eiv.); nos(occ., val., mall.). Aquesta pronúncia amb 
n- és la literària; la dialectal correspon a la forma mos: mus(or., Sóller, 
men., eiv., alg.); mos(occ., val., mall.).—En el dialecte menorquí, es 
pronuncia mus quan va anteposat al verb (mos morirem), i es 
pronuncia mós quan va postposat al verb (obriu-mos). 
    Var. form. (a usar en la llengua literària quan el pronom va anteposat 
al verb): ens. 
    Etim.: del llatí nos, pron. pers. de primera persona plural. La forma 
mos s'ha produït segurament per influència del pronom singular me.” 

 
 

3. MOS  
forma dialectal del pronom personal dèbil de primera persona plural: 
V. nos. 
 

 
 

2. ENS pron. pers.  
de 1a persona plural, que com a enclític es sol escriure 'ns; cast. nos. 
No més falta que ens enllestexin, Vilanova Obres, xi, 88. Açò ray; no 
ens barallarem pas per entendre'ns, Pons Auca 42. Samuel, dóna'ns un 
rei | que ens judiqui en pau i guerra, Alcover Poem. Bíbl. 43. 
    Fon.: əns (or., bal.); ens (occ., val.). 
    Etim.: contracció de nos, produïda originàriament quan aquest 
pronom anava precedit de mot acabat amb vocal (que ens <que'ns 
<que nos, etc.). 
3. ENS ant.  
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grafia aglutinada de la conjunció e (=i) i del pronom personal nos (e'ns 
= e nos). Que él nos traga de tenebres... ens do alumenament, Hom. 
Org. 4. La fortuna contrària nos reté ens tira al dit ben, Genebreda 
Cons. 101. Puys hivernàvem | ens en tornàvem | a galejar, Spill 1507. 

 
Destaquem que Alcover diu que la forma nos és antiga i dialectal, no 
pot dir  arcaica perque està viva des d'antic, pero a soles posa un parell 
d'eixemples antics de nos antepost al verp quan la llista d'eixemples és 
infinita, i cinc eixemples de nos antepost al verp de quatre autors 
moderns, dos catalans i dos mallorquins: Jacint Verdaguer, Joaquim 
Ruyra, Ramón Picó i Campamar i Llorenç Riber, a pesar d'haver 
recordat la norma alienant quan diu que “en la llengua literària actual, 
s'usa la forma nos únicament quan segueix immediatament a una 
forma verbal acabada en consonant o en -u”. Curiosament només dona 
de ens l'eixemple de tres autors moderns, explicant que la forma ens és 
una “contracció de nos, produïda originàriament quan aquest pronom 
anava precedit de mot acabat amb vocal (que ens < que'ns < que nos, 
etc.).” 
Diu que la forma mos és dialectal, pero també diu que “En la pronúncia 
vulgar, nos es converteix en mos en tots els dialectes”, si és en tots  no 
pot dir-se que siga dialectal i difícilment pot considerar-se vulgar, de 
fet dona tres eixemples lliteraris moderns de mos antepost al verp: 
Ruyra Parada, Raymon Caselles i Maura Aygof, de nou 
incomprensiblement no hi han autors valencians. Si en tots els 
dialectes és, o era abans de Fabra, mos, ¿a ón existix la forma ens?, 
¿en una llengua lliterària ideal i exclusivament escrita?. 
En l'apartat de la fonètica torna a dir de nos (segurament referint-se a 
la forma posposta al verp) que “Aquesta pronúncia amb n- és la 
literària; la dialectal correspon a la forma mos: mus”. 
Alcover deixa clara quina és la norma, qué és “lo lliterari” i qué és “lo 
dialectal”, mai diu que siga “vulgar”; pero els eixemples lliteraris que 



25 

posa, ben pobres per cert, contradiuen la norma, com també la 
contradiu la fonètica de “tots els dialectes”. 
De la forma ens del pronom personal diu ben poc, ni tan sols recorda la 
norma, dona tres eixemples moderns i una fonètica suposta per als 
quatre grans dialectes. No pareix molt convençut d'ella i es podria 
haver estés una miqueta més en l'etimologia de la forma, afegint que 
és una contracció que a voltes en la llengua antiga es fea quan nos 
anava precedit de paraula, generalment monosilàbica, acabada en 
vocal. 
 
Manuel Sanchis Guarner Gramàtica Valenciana 1950.  
Parla de les formes invertides dels pronoms personals dèbils (em, et, 
es, el, ens, els, inversió de les plenes  me, te, se, lo, nos, los)  i accepta 
l'us de les plenes en poesia: 
“Estes formes invertides són emprades davant un verb que comença en 
consonant; en est cas els pronoms que no tenen formes invertides 
s'usen en llur forma plena; exemples: Tu em pregues; No et vullc (sic); 
Ell es llava; No el senten; Ens vestim; no els veuen; i No li paguen; La 
miren; No les trobe. Nogensmenys esta regla no és rigorosa, i els 
poetes tenen llibertat d'usar les formes plenes si així els convé per a 
midar els versos.” 
Més avant diu: 
“A la ciutat de València i a gran part de la Regió, no es fa la reducció 
dels pronoms dèbils de la 1.ª i 2.ª pers. plur., usant-s'hi sempre les 
formes plenes mos i vos, però en la llengua literària cal fer les 
reduccions damunt dites (escriure'ns i no escriure-mos; combatre-us i 
no combatre-vos; ens afalaga i no mos afalaga; us escolten i no vos 
escolten)”. Pàg.288-289 
Per a Sanchis Guarner “la regla no és rigorosa” i donava llibertat als 
poetes per a usar les formes plenes com nos davant del verp. Això en 
els anys 50 ans d'alienar-se per complet. 
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Per una atra banda, diu que en la ciutat de Valéncia i en gran part de la 
Regió s'usa sempre la forma mos, quan la realitat és que el seu us és 
general en tot el territori valencià i com dia Alcover “en tots els 
dialectes”. Torna a la norma fabrista i a l'estantiça llengua lliterària, 
concepte hui anacrònic, per a ser prescriptiu i dir que “en la llengua 
literària cal fer les reduccions” escriure'ns i ens afalaga. Eixe “cal fer” 
és prescriptiu no descriptiu i alguns escritors seguidor de la norma 
fabrista no les fan ni en el cas de nos /ens, com més avant reconeixerà 
la AVL, ni molt manco en el cas de vos/us. 
En conclusió Sanchis, en un principi, acceptava l'us de nos davant de 
verp només en poesia, reconeixia que “casi” tots els valencians diuen 
mos, pero recomana l'us de ens en la “llengua literària”. Segons açò la 
norma alienant no s'ajusta a la realitat. 
 
Gramàtica normativa valenciana. AVL. Any 2006. 
Seguix el criteri de la normativa catalana fabrista, allò de deixar la 
forma plena nos únicament darrere de verp acabat en consonant o 
diptonc decreixent (cantar-nos, cantant-nos, canteu-nos), pero en una 
observació en lletra menuda diu: 
“En la llengua parlada és molt general l'ús de la forma mos en tots els 
contexts (sic). La forma mos, que potser procedix de l'encreuament 
amb la primera persona del singular me, no és pròpia dels registres 
formals. Com a alternativa a mos, alguns escriptors valencians també 
han utilitzat la forma nos anteposada al verb. D'acord amb l'ús 
antic...”. 
L'observació no té desperdici. Diu que mos és molt general en la 
llengua parlada, ull a l'adverbi “molt”, no diu “general”, que ya era 
suficient, diu “molt gerenal” i en tots els contexts, lo que vol dir que ho 
és en tots els nivells del llenguage, pero immediatament l'alienació els 
fa dir que mos “no és pròpia de registres formals” ¿en qué quedem?. 
Ací lo descriptiu colisiona en lo prescriptiu, la norma va contra la 
realitat. Si volen prescriure sense entrar en contradicció haurien de dir 
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que “no la consideren apropiada en registres formals”, perque si el seu 
us se dona en tots els contexts vol dir que també es dona en registres 
formals, com de fet succeïx. 
 Apunten una eixida digna, sense oblidar que estem en una 
observació en lletra menuda, quan diuen que alguns escritors 
valencians (obliden als catalans i mallorquins que han fet lo mateix 
com nos mostra Alcover) també han usat la forma nos anteposta al 
verp i afigen que ho han fet “d'acord amb l'us antic”, pero ací el terme 
antic té una càrrega negativa i seria més just dir d'acort en l'us clàssic i 
degut a que mos és “molt general”, ya que la forma ens/'ns hui i des de 
fa sigles no existix en valencià, cosa que en ningun moment diu la AVL; 
l'alienació els cega davant d'una realitat que no volen reconéixer. 
 
Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana de la RACV.  
Sobre els pronoms personals la Nova Gramàtica diu: 
“Els pronoms les, li, nos, vos, ho i hi, són invariables i presenten sempre 
la mateixa forma, en independència de la seua posició i del verp al qual 
acompanyen. 
Les formes nos, vos adopten la forma principal sempre i en qualsevol 
posició en valencià modern: Nos diuen que callem. Eixa chica nos està 
mirant. Vos duré un regalet. Crec que nos podríem fer unes cervesetes. 
Pareix que vos pagaran pronte. Nos agraden molt les clòchines. Porta-
nos un recort. Ell vos convidarà. Estic molt content de vore-vos. 
Les formes ens i us són totalment arcaiques i estranyes al valencià 
actual, i s’ha de recordar ademés que en la llengua migeval s’usaven 
darrere de paraules acabades en vocal (generalment monosilàbiques). 
Per este motiu, no pareix raonable resucitar-les. Per tradició, 
únicament pot tolerar-se la forma ens (o la seua variant apostrofada 
‘ns, darrere de verp acabat en vocal) en poesia, de forma excepcional i 
per a facilitar el còmput silàbic del vers, com a llicència poètica per a 
formar sinalefa en una paraula precedent –generalment un monosílap– 
que acabe en vocal.” 
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 Ací la Nova Gramàtica fila més prim en l'us clàssic de la forma ens/'ns, 
encara que podria haver dit que ens apareix també en totes les 
posicions en la llengua antiga, i es torna permissiva en els poetes quan 
diu que  “pot tolerar-se la forma ens [...] en poesia, de forma 
excepcional i per a facilitar el còmput silàbic del vers”, llicència poètica 
que recorda allò que ya dia Guarner en la Gramàtica Valenciana de 
1950: “esta regla no és rigorosa, i els poetes tenen llibertat d'usar les 
formes plenes si així els convé per a midar els versos.” No obstant, la 
Nova Gramàtica reconeix i afirma lo que ningú s'ha atrevit a dir encara, 
llevat d'Alcover quan parlava de “tots els dialectes”, i és que “les 
formes ens i us són totalment arcaiques i estranyes al valencià actual”. 
Finalment la Nova Gramàtica parla del mos dient: 
“La variant popular i moderna mos (segurament apareguda per 
analogia en el pronom de primera persona del singular, me) pot usar-
se en normalitat quan se vullga reflectir la llengua parlada (per 
eixemple, en diàlecs, cine, séries de televisió o obres de teatre), pero 
s’ha de continuar escrivint i dient nos en escrits o alocucions més 
formals, per ser una forma viva en gran part del valencià, i per tractar-
se de la variant clàssica i etimològica usada pels nostres millors 
escritors.” 
 
Hauria de dir com fa la AVL que “en la llengua parlada és molt general 
l'ús de la forma mos en tots els contexts” i no solament això de “la 
variant popular i moderna mos” puix ací es queda curta, i el fet empíric 
de que és “molt general” explicaria que  puga  “usar-se en normalitat 
quan se vullga reflectir la llengua parlada (per eixemple, en diàlecs, 
cine, séries de televisió o obres de teatre”. 
 
La pressió que eixercix la norma alienadora és gran i també ha fet 
mossa en els autors d'esta Nova Gramàtica quan diem que “s’ha de 
continuar escrivint i dient nos en escrits o alocucions més formals, per 
ser una forma viva en gran part del valencià, i per tractar-se de la 
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variant clàssica i etimològica usada pels nostres millors escritors.” Yo 
hui no haguera dit tant, puix pareix excessiu dir que nos “està viva en 
gran part del valencià”, la part no és tan gran i sí que ho és en el cas de 
mos. També es podria afegir que mos és la forma que, des de mitant 
sigle XVIII, usen tots els escritors valencians fins al sigle XX i l'arribada 
de la norma fabrista, com vorem. 
No obstant, esta proposta o opció intermija a favor del nos de la Nova 
Gramàtica entre ens i mos, que Guarner reconeixia i que la AVL 
considera en certa manera reconeixent inclús que “alguns escriptors 
valencians també han utilitzat la forma nos anteposada al verb. 
D'acord amb l'ús antic...” (pàg 172) és digna de tindre's en conte, més 
encara si tenim present que en la llengua clàssica era molt usual. 
 
Pero deixem de mirar-nos el melic i ampliem un poc el camp de visió, 
peguem una ullada al restant de la família occitanorromànica. 
 
Loïs Alibèrt. Gramàtica occitana. Any 1976. 
 Alibèrt en la seua Gramàtica occitana no dona la forma ens/'ns 
(tampoc us). En l'apartat titulat “Combinasons dels pronoms de 1ª pers. 
Amb los pronoms de la 3ª e los advèrbis pronominals” dona estes 
combinacions que reproduim resumides: 
“no+lo: nos lo dona, no'l dona; dona-nos-los, dona-no'ls [...] 
nos+la: nos la dona; dona-nos -la [...] 
nos+los: nos los dona, no'ls dona; dona-nos-los [...] 
nos+las: nos las dona; dona-nos-las [...] 
La série amb vos es identica”  (pàgs. 67 i 68). 
 
No obstant, dins del diasistema occitanorromànic la forma mos està 
present també en el gascó. En la Gramatica basica del occitan aranés 
(texte provisionau), en l'apartat “Pronòms atòns” trobem 
exclusivament les formes mos i vos per a totes les posicions. És dir, que 
a l'afirmació d'Alcover de que la forma vulgar “en tots els dialectes” 
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(català, valencià, balear) és mos, haurem d'afegir que dins del 
diasistema la forma mos també està present. 
L'aportació occitana tant a la configuració de l'identitat valenciana com  
del valencià no està ben estudiada. No solament en l'época de la 
conquista acodiren occitans al nou Regne de Valéncia, sino durant tota 
la nostra història, sobre tot en els sigles XVII i XVIII, que és el moment 
en que el valencià es definix més o manco com el coneixem hui en dia. 
En estes mateixes pàgines de Paraula d'Oc han estudiat està presència 
occitana autors com Lluís Fornés, Josep Saborit o Joan Martinis i 
Gabriel Doménech en Los Franceses de Nules. Ací només apuntem que 
la forma mos i moltes atres que singularisen al valencià, poden ser el 
resultat d'una influència occitana dels sigles XVII i XVIII, no vullc dir que 
siguen occitanismes, puix la singularitat valenciana pot rastrejar-se en 
la documentació més antiga, pero la coincidència d'algunes 
característiques valencianes en les occitanes, dutes per occitans en 
estos sigles, reforçarien i generalisarien les primeres, passant moltes 
definitivament a la llengua escrita, sempre conservadora i arcaisant 
per elitista. 
 
Francesc de B. Moll. Ortografia Mallorquina. Any 1931 i el model de 
la Fundació Jaume III, any 2015. 
Abans d'una alienació total, Moll també arreplegava en la seua 
Ortografia Mallorquina de 1931, que era una publicació anexa al 
Diccionari Català-Valencià- Balear d'Alcover,  les formes mos i nos i 
donava els eixemples “mos amagam (o nos amagam, o ens amagam)”, 
si be la forma nos ha segut reemplaçada en Balears per mos, llevat de 
casos en Menorca i Eivissa. Un sigle abans que Moll, Juan José 
Amengual en la seua Gramática Mallorquina de 1835 dia més o manco 
lo mateix i arreplega la forma mos: “Pronombre personal es el que 
significa persona. Tales son de la primera: jò, mí, me, em, nos, mos, 
nòltros, emz (sic)”. 
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La Fundació Jaume III ha publicat en 2015 el llibre titulat Un model 
lingüístic per ses Illes Balears. Llibre d'estil,  en ell se fa una defensa de 
les formes balears més genuïnes davant d'una normativa catalana que 
està fent-les desaparéixer. En el capítul titulat Formes proclítiques 
(anteposades an es verb) arreplega la primera persona del plural mos i 
en segon lloc ens, igualment fa en vos/us i més avant diu: “Sa primera 
persona des plural té dues formes, mos i ens. Sa més general a Balears, 
i sa que convé emprar de manera preferent, és sa primera” i cita a peu 
de pàgina la Ortografia Mallorquina de Francesc de B. Moll, que com 
havem dit adés arreplegava les tres formes mos, nos, ens. Reproduim 
de pas lo que diu sobre vos/us: “Encara que vos i us tenen tradició a 
totes ses Balears, a Mallorca i Menorca sa forma més usada i sa que 
convé emprar de manera preferent és vos, mentres que a Eivissa és 
us.”. 
De totes les propostes esta pareix la més decidida i realista a favor de 
la forma mos. 
La Fundació Jaume III també aposta en esta obra per l'us normal del 
tant qüestionat lo neutre, l'artícul baleàric salat o els verps en -isar i no 
en -itzar, entre moltes atres qüestions. 
 
Pompeu Fabra. Gramàtica Catalana. Any 1933. 
Pero qué dia Fabra de tot açò, no lo que nos han ensenyat en l'escola o 
l'Universitat, sino lo que realment Pompeu digué en la seua Gramàtica 
Catalana de 1933. 
 En el capítul Pronoms i adjectius determinatius, darrere de verp no 
dona opció i diu: 
“Immediatament darrera del verb, s'usen les forme -me, -nos, -te, -vos, 
-se, -lo, -los, -ne, si el verb termina en consonant o u, i les formes 'm, 
'ns, 't, -us, ´s, ´l, ´ls, ´n, si el verb termina en vocal altra que u [...].” 
Pero davant de verp dona dos possibilitats: 
“Immediatament davant de verb, són possibles les formes me, nos, te, 
vos, se, lo, los, ne, i les  formes em, ens, et, us, es, el, els, en. Cal, però 
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advertir que, en aquest cas nos, lo i los són arcaics o dialectals, i que, 
en general, les formes reforçades (em...) i àdhuc us són preferibles a les 
plenes”. 
Fabra diu que davant de verp nos i les atres formes “són possibles”, 
pero els seus seguidors més radicalisats proscriuen sistemàticament 
l'us d'esta i les atres formes davant de verp; ya ho diu el refrà: “Fill de 
tort, cego”. 
Sense ànim d'esmenar-li la plana a Fabra se li poden dir un parell de 
coses; en primer lloc que res diu de la forma mos, la que segons 
Alcover existix en “tots els dialectes”, i en segon lloc que nos no és 
arcaic, sino clàssic, i dificilment se pot considerar dialectal quan 
apareix en escritors valencians, catalans, mallorquins i occitans, per 
tant no té arguments vàlits per a dictaminar que “en general, les 
formes reforçades [...] són preferibles a les plenes”; ¿preferibles 
perqué?. Com havem vist adés en tot el diasistema la forma nos té un 
reconeiximent dels gramàtics i lexicógrafs, és una forma etimològica i 
clàssica, la seua variant mos, existix en tots els dialectes, llavors 
¿perqué és preferible ens?. L'única resposta imaginable, pero gens 
científica ni llingüística, és perque nos coincidix en el castellà “nos” i 
ens és diferent, pero eixe no és un criteri científic, per això es silencia. 
 
 Vists els gramàtics i les institucions, és precís acodir a la 
documentació que, en este cas, nos facilita la AVL en el seu Corpus 
informatitzat del valencià, al que tots poden accedir fàcilment, per a 
vore que: 
 
1.- La forma nos se contrau donant ens/'ns  en la documentació antiga 
en alguns casos, quan este pronom va precedit de paraula acabada en 
vocal, generalment els monosílaps  que, qui, y, i, no, si, be, se, ni, e, 
ya...( que nos >que'ns, no nos > no'ns, qui nos > qui'ns...), pero també 
trobem casos en els que no es fa la contracció: 
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   que'ns / que ens /que nos 
 
“...que vós nos fazatz absolvere nostres penyores ab totes les ... avem 
preses e que'ns trametatz a dir si és vostre vezí ...”  
“ ... e proferida nostra ajuda, que no semblava seu que ens ho 
demanàs” 
“...fo acort del mestre e dels altres que nos lexassen exir de aquell 
lloch.” 
 
   si'ns / si ens / si nos 
 
“...diu que víu que·n Guillem trametia misatge a·n Bernat: «dili si·ns vol 
sperar d’esta setmana que pedrem lo vi, e si no que·n faça son 
preu»...” 
“ car nul hom en aquest món no pot viure sens peccat, e si nos avem 
errat contra l'offici que nós tenim per ell” 
No trobem eixemples de si ens. 
 
   qui'ns / qui ens / qui nos 
 
“...si li paria que li feesen tort, que o mostràs a la justícia e als jurats 
qui'ns fan fer la dita obra...” 
“lo senyor qui ens féu sia sanctificat e aquells qui ací són venguts, car 
lo saber d’aquell qui ens féu és gran.” 
“ ...del rey de Castella, qui nos envià a dir que ell hi enviaria son 
consell...” 
 
   y'ns / i ens / y nos 
 
“ ...puix vostra bondat nos ou y’ns escolta” 
“...i ens contà, a molts capellans que hallí ens trobàvem en les cadires 
del santíssim Sacrament” 
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“ ...com del qu·és ferit de amor / y nos gosa descubrir.” 
 
   no'ns / no ens / no nos 
 
“ E Nós no'ns en devem entrametre.” 
“...serà menester que Deus nos ajut, si vostra santedat no ens ajuda.” 
“ Per que no nos dit [és] la conclusió que segons lo saber de la sciència 
de Deu que devem fer bones obres” 
 
   e'ns / e ens / e nos 
 
“ e lo dit beneyt màrtir e tota la cort celestial que hajen misericòrdia e 
pietat de nós e'ns done pluja e bon temps.” 
“..lo dit en Domingo Péreç vénch de nit s[...] compayons en I loch prop 
de la Cremadella e ens enblaren...” 
“...Deu és fel e just, e axí com nos ha promés, ell nos llavarà e nos 
inundarà.” 
 
“Pensar podeu, senyor, que no parlam en orat ni'ns hi mou passió, 
segons vostra senyoria estima” 
“...e manà-li’n fer carta pública segons que se’ns segueix...” 
 
 
2.- La contracció 'ns també la trobem en alguns casos darrere de verp 
o paraula acabats en vocal sense ser monosílaps: 
 
“«Gran força'ns fan, gran tort».” 
“...e·ns fassats entegrar de la injúria e força qui feita’ns és per éls.” 
“Mas, qué fa Deu? Ligue’ns la corda al coll de amor divinal al 
començament; e via...” 
“Fe, caritat y esperança'ns hi porten.” 
“«Frígola, pasa’ns lo riu en la barqueta».” 
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3.- La forma més usada en época antiga majoritàriament és ens en 
totes les posicions, seguida de nos, també en totes les posicions, fins al 
sigle XVIII. A partir del XVIII s'impon la forma mos, forma que trobem 
documentada esporàdicament en la llengua antiga. 
Segons el Corpus Informatitzat del Valencià de la AVL, que no està 
complet encara i si este no s'enganya, trobem dos casos de mos en 
época antiga: 
El primer en el Llibre dels Feits de Jaume I en l'any 1380. 
“E avant, nós jaent en lo breç, tiraren per una trapa, damunt nós, un 
cantal, e caech prop del breç; mes nostre Senyor nos volch storçre e 
alliberà-mos que no moríssem”.  
 
El segon en la correspondència privada d'Aleixandre VI, Cartes privades 
en l'any 1493. 
“ni carregues un sol diner sobre les rendes de la casa tua sense 
expressa licència nostra o si ja no fos en utilitat de la casa tua —
entrevenint-hi mossén Pertusa e Fira, e donant-mos-ne a Nós aprés 
avís—.” 
 
Pero a lo llarc dels sigles la forma mos no torna a aparéixer fins a que 
de colp i repent irromp en la llengua escrita; u dels primers casos 
detectats, sempre segons el CIVAL de la AVL, és el de Lluís Galiana en 
Rondada de rondalles l'any 1769. 
“Hasta els consogres tragueren forces de flaquea i digueren algunes 
matraques i coloquis d’allò més florejat. ¿Qué mos cansem? En dir a 
vostés que tots soltaren les rodetes, que hagué canet en ple i que la 
funció durà” 
D'ací en avant l'us s'intensifica i el mos apareix en totes les posicions 
en coloquis anònims, llibrets de falles i fogueres, revistes com El Mole, 
La Nova Traca, Semanari El Cullerot (Alacant), La Cotorra Fallera, El 
Fallero...  i en obres d'autors i autores des de mitant del sigle XVIII fins 
a hui, com ara Pasqual Martínez i García, Francesc Mulet, Josep Bernat 
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i Baldoví, Batiste Llopis, Eduart Escalante, Vicent Boix, Ramon Lladró i 
Mallí, Antoni Roig i Civera, Rafael Liern, Constantí Llombart, Joaquim 
Balader, Josep Ovara, Lluís Cebrian, Joan Batiste Valls, Joaquim Martí 
Gadea, J. Bernat, F. Tordera, J. Badía i Adell, J. Merelo, R. Vives, J. 
Fambuena, Batiste Burguet, F. Barber i Ras, V. Tafalla (Alacant), J. 
Vicent, A. Martínez Ruiz, (Monòver), Santiago Soler (Castelló), J. Soler, 
F. Baidal Llosà (Castelló), J. Peris Celsa, F. Melià,  J. Mª. Juan, R. Melià, 
Felipe Clemente, Gayano Lluch, J. Torre, Vicenta Matalí de Almenar, 
Elvira Urios, Vicent Breva, Miquel Tallada, J. Herrero, E. Colomer 
(Alcoy), J. Alcaraz, A. Sendin Galiana, A. Roman (Alcoy), Manuel 
Navarro... la llista és llarguíssima. Si tenim en conte les formes 
mosatros i vosatros el llistat aumenta considerablement. 
No cal dir que hui en el valencià parlat la forma mos és general i s'usa 
en tots els contexts i registres. 
S'apunta que la transformació nos>mos, concretament el pas n>m se 
deu   a una analogia en el pronom de primera persona del singular me, 
pero hem de saber que en esta qüestió no està a soles el valencià, la 
transformació està dins d'una evolució romànica que podem trobar en 
Extremadura, Cantàbria, Andalusia o Aragó, a on el pronom nos pren 
les formes mos, i en alguns casos  mo-, -mus. 
Aitor García Moreno en el seu treball sobre el judeuespanyol apunta 
que la presència del mos en este dialecte és una innovació deguda a 
una falta de pressió normativa, és dir, que el castellà lliure de 
normalisació ha evolucionat de manera natural cap ad esta forma 
també i inclús ha dut més allà la tendència: 
“...cabe señalar también algunos hechos concretos sobre la fonética 
judeoespañol que aparecen ampliamente recogidos en la bibliografía 
por ser prácticamente generales. Se trata de: 
a) el cambio del segmento /nue-/ por /mue-/, iniciado en las formas del 
posesivo  
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muestro, -a en paralelo a la sustitución del pronombre nos por mos –
sobre la base del singular me  –, que se extiende a otras como mueve 
(por nueve) o muevo (por nuevo)”. 
 
Parlant de les formes arcaiques afig: 
“e) Tanto esta forma heredada vos como la innovadora mos, presentan 
los alomorfos vo y mo, respectivamente, cuando vienen seguidos de 
otro clítico pronominal (mo-lo dieron ,vo-se dice, etc.)”. 
Ve ací, com fesol a la cullera, recordar les formes dialectal valencianes 
coincidents en el judeuespañol i en el castellà dialectal peninsular: “mo 
n'anem, ne mo'n, mo ne” del valencià septentrional.  
  
 
Preguntats, conclusions i solucions. 
 
Les qüestions són: 
 ¿Qué passà en els sigles XVII i XVIII per a que la forma mos arramble 
en les anteriors i s'imponga en la llengua parlada?. ¿És possible que es 
dega a les migracions occitanes que el nostre territori conegué en 
estos sigles?. ¿Ha estat sempre el mos present en la llengua i per algun 
motiu aguaita en estos sigles? ¿El motiu d'esta reaparició es deu a la 
“decadència” llingüística i falta de normativa o n'hi ha algun atre?. 
¿Qué podem fer els valencians davant de la diversitat de formes 
nos/mos/ens/'ns?. ¿Qué han fet els atres?. 
 
Algunes conclusions:  
1.- En el valencià parlat la forma mos és general i s'usa en tots els 
contexts i registres, AVL dixit. 
2.- Si la documentació no enganya, la forma mos del pronom personal 
de primera persona del plural ya apareix en l'época antiga. 
3.- Si açò és aixina i a falta de buidar més documentació, la forma mos 
no reapareix en el valencià escrit de manera constant fins al sigle XVIII. 
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4.- La forma mos del pronom personal de primera persona del plural  
no és exclusivament valenciana. Segons Alcover era l'usual en la 
llengua parlada en tots els dialectes (català-valencià-balear), pero 
també en uns atres llocs del diasistema occitanorromànic com el 
gascó-aranés, per lo que no hem de perdre de vista els treballs sobre la 
presència occitana en terres valencianes durant els sigles XVII i XVIII. 
5.- La forma mos del pronom personal de primera persona del plural 
no és un fet aïllat del nostre diasistema, apareix també en la zona 
iberorromànica, concretament en Extremadura, Andalusia, Aragó i 
Cantàbria, pero també en judeuespanyol. 
6.- El tractament que els distints gramàtics i institucions fan de les tres 
possibilitats nos/mos/ens/'ns és diferent. 
Occità: només contempla nos en totes les posicions 
Català: només contempla nos pospost al verp quan acaba en 
consonant o -u. 
Valencià: hi ha divisió d'opinions. AVL accepta la norma catalana, si be 
reconeix que en la llengua parlada és molt general l'us de la forma 
mós, pero no la considera apropiada en registres formals apuntant 
l'alternativa (en lletra menuda) d'usar nos, com han fet alguns escritors 
valencians d'acort en l'us clàssic. 
Per una atra banda, la RACV contempla l'us de nos en totes les 
posicions, condena ens/'ns per ser arcaic, si be admet l'us de ens/'ns 
en poesia per qüestions de còmput silàbic. 
Balear: hi ha divisió d'opinions. Mentres l'Universitat seguix la norma 
catalana,  un sector, representat per la Fundació Jaume III, accepta 
mos i ens/'ns, pero recomana l'us de mos. 
Aranés-Gascó: només contempla mos en totes les posicions. 
 
En castellà es considera dialectal. 
7.- Vist el punt 6, només la normativa catalana defén de manera 
exclusiva l'us de ens/'ns i de nos pospost al verp quan acaba en 
consonant o -u.   
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Solucions: 
 
1.- La norma s'hauria d'adaptar a la realitat llingüística actual i també 
sociollingüística de cada territori. La norma no pot anar contra lo que 
en cada territori és d'us general o normal. Si sociollingüísticament els 
parlants d'una  zona estan disposts a canviar la seua manera de parlar 
poden fer-ho, posat que la llengua és convencional, pero s'ha de tindre 
en conte que la situació sociollingüística de cada territori és diferent. Si 
els parlants de Catalunya han desterrat les formes mos/nos, en 
algunes posicions, a favor de ens/'ns, no es pot esperar que els balears 
o valencians seguixquen el mateix camí i molt manco els aranesos, 
gascons o occitans. 
Ací entra en joc la consciència dialectal. Els parlants d'Extremadura, 
Andalusia, Aragó o Cantábria, baix una forta pressió normativa, 
assumixen que la forma mos és dialectal o inclús vulgar i la releguen a 
registres orals informals; no fan igual els judeuespanyols que, lliures 
d'una pressió normativisadora, donen via lliure a la forma mos a nivell 
oral i escrit, en este dialecte la norma arreplega la realitat puix són 
fets, com dia García Moreno “prácticamente generales”. 
 
2.- En el cas del valencià pot donar-se una solució consensuada que 
han apuntat gramàtics i institucions. Se tractaria d'acceptar la forma 
mos en totes les posicions a nivell oral i en tots els registres, tant 
formals com informals, ya que esta és la realitat. A nivell escrit usar 
nos en totes les posicions, per allò de l'etimologia i la llengua clàssica, 
sense donar el pas n>m; la forna nos no es diferencia massa de la 
general i usual mos i sí de ens/'ns,  acceptant ens/'ns en poesia i 
lliteratura. 
Pero no podem perdre de vista que des del sigle XVIII la forma mos és 
l'usada per molts escritors valencians, com havem vist adés, i açò 
supon, agrade o no, una tradició escrita considerable. Tampoc podem 
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oblidar que alguns balears (Fundació Jaume III) han donat un pas avant 
i han adoptat la forma mos en l'escritura. 
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  2.1.1. Articulació de /o/ àtona com a [u]: morir 
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  2.2.1. Distinció o indistinció de /b/ i /v/: viure 
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4. Mapes de lèxic 
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1. Introducció. 

Ben a sovint, s’ha parlat del català-valencià-balear i de l’occità com a 

llengües bessones. De fet, des del món de la filologia s’ha afirmat no 
poques voltes que eixes dos realitats eren una mateixa llengua fins a, 
com a mínim, l’arribada de la baixa edat mitjana (segle XI). Però també 
hi ha qui va més allà i arriba al XIV o al XV (amb Ausias March); i, fins i 
tot, hi ha qui entronca amb la Renaixença-Felibritge del XIX i posa la 
data de la secessió en 1934 (any del manifest català titulat Desviacions 
en els conceptes de llengua i pàtria). 
Siga com siga, hi ha hagut i hi ha una base objectiva per a afirmar 
l’existència d’una realitat lingüística que engloba les realitats 
lingüístiques occitana i catalana-valenciana-balear; i, a partir d’ahí 
(segons les preferències -estes sí, subjectives- de cada u), per a parlar 
de modalitats occitano-romàniques, de llengües occitano-romàniques 
o de diasistema occitano-romànic. És a dir: hi ha una realitat lingüística 
que inclou tant la manera de parlar dels valencians com la dels gascons 
o els provençals, en contrast amb la dels gallecs o la dels sicilians. 
Mirem-ho d’una altra manera: si hem de classificar tots els parlars 
romànics (o agrupar les llengües romàniques, si es vol dir d’eixa 
manera) en diferents blocs, resulta obvi, per poc que rasquem una 
miqueta la superfície (i si deixem a banda l’anècdota per a centrar-nos 
en les estructures lingüístiques bàsiques), que el català-valencià-balear 
i l’occità formarien u d’eixos grups o blocs. I, a més, ben compacte: al 
mateix temps, cohesionat internament i amb una personalitat pròpia 
prou diferenciada de la resta. Per a demostrar empíricament 
l’afirmació que acabe de fer, és necessari elaborar un estudi concret 
(que tinc en procés), de manera que no són ara i ací el moment i el lloc 
adequats per a fer eixa operació. 
En compte d’això, el que farem ací serà encetar el camí que ara 
descriuré. Pareix que, darrerament, els mapes lingüístics del valencià 
estan de moda, com ho demostren l’èxit recent del llibre Els parlars 
valencians (UV, 2017), amb circulació de mapes inclosa per les xàrcies 
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socials, o la recuperació dels treballs per al Atles lingüístic de la 
Comunitat Valenciana per part de l’AVL. Eixe interés per la variació 
lingüística interna del valencià és francament positiu. Ara bé, ¿és 
suficient la perspectiva adoptada per a valorar tots els fenòmens de 
variació lingüística del valencià? En els casos en què el fenomen 
lingüístic representat en el mapa té lloc exclusivament dins del 
valencià, sí que és una perspectiva suficient; però ¿i quan la mateixa 
variació es produïx també fora dels nostres límits administratius? 
Certament, per a comprendre prou bé un fenomen lingüístic que es 
produïx ací i allà per tot l’àmbit occitano-romànic (i, en algun cas, per 
tot l’àmbit romànic), ¿no haurem de considerar-lo en el marc que li 
correspon, és a dir, en la seua globalitat? Si, en compte de fer això, ens 
limitem a observar i a analitzar eixe fenomen com si la cosa només 
anara del Segura al Sénia (o a la punta de l’Ocell, o a l’estany de 
Leucata), ¿no estarem adoptant un punt de vista massa estret o, dit 
d’una altra manera, una perspectiva sense prou perímetre visual? 
Deixaré que el lector conteste a eixos preguntats quan haurà acabat 
este article. Ara bé, en la meua opinió, el disseny urbà s’observa més 
bé sobrevolant la ciutat que triant un sol carrer i travessant-lo... 
I bé, el que ací farem serà començar a col·locar fenòmens lingüístics 
concrets del valencià (i del català-valencià-balear) en el seu marc 
complet, que és el marc occitano-romànic. Amb la finalitat de 
començar eixe eixamplament de la perspectiva amb què mirem les 
nostres qüestions lingüístiques, els mapes d’este primer recull 
representen exclusivament fenòmens que presenten variació 
geogràfica tant dins de l’àmbit català-valencià-balear com dins de 
l’àmbit occità (amb l’única excepció del primer mapa, en què passa el 
mateix en tot l’occità però no en tot el català-valencià-balear). De 
moment, trobareu set mapes de fonètica i només u de morfologia i u 
de lèxic, però hi haurà temps per a fer molts mapes més. 
Ara bé, voldria fer un advertiment abans de començar: un mapa 
lingüístic és sempre una simplificació (la realitat no és mai exacta, de 
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manera que els mapes ho són menys encara) i el resultat és sempre 
aproximat i susceptible de moltes millores. Pel que fa a les fonts que 
he usat per a elaborar els mapes (operació que he fet en un grapat de 
moments d’inspiració dispersos a través d’uns anys), és impossible 
recordar-les i citar-les totes; però aclariré que he combinat la consulta 
de portals web (Iberolingua i THESOC), de diccionaris (el Diccionari 
Català-Valencià-Balear i el Diccionari Occitan de Comunicason de 
Panoccitan.org) i d’atles lingüístics (el Atles Lingüístic del Domini Català 
i el Atlas Linguistic de la France) entre moltes altres, que també 
inclouen la pregunta directa a col·legues lingüistes. En eixe sentit, he 
d’agrair especialment les informacions de Josep Saborit, que va fer uns 
mapes lingüístics d’enorme valor per al seu llibre Millorem la 
pronúncia (AVL, 2009) i que sempre oferix generosament a tot el món 
els seus coneiximents profundíssims en el camp de la variació. 
I, parlant d’atles lingüístics, em pregunte: amb este recull de mapes, 
¿estarem començant un atles lingüístic occitano-romànic? El temps i 
els lectors ho decidiran. 
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2. Mapes 
de fonètica 
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2.1. Mapes de vocalisme 
 
2.1.1. Articulació de /o/ àtona com a [u]: morir 
Un parlant de la Catalunya oriental pronuncia com a [u] el fonema /o/ 
quan apareix en posició àtona; per això, dirà que l’arbre de la p[o]ma 
és la p[u]mera (o el p[u]mer). En canvi, un valencià o un català 
occidental manté la /o/ àtona com a [o] i, per això, dirà que l’arbre de 
la p[o]ma és la p[o]mera (o el p[o]mer). 
 
La primera actuació (que també faria dir que, en el moment de la mort, 
el que fem és m[u]rir), l’anomenem neutralització, ja que dos fonemes 
(en este cas, /o/ i /u/) es confonen en una sola realització ([u]) en un 
context fònic determinat. Per contra, el manteniment de la distinció 
entre els dos fonemes en posició àtona (pel qual pronunciem p[o]mera 
i m[o]rir) és l’actuació regular (i, per això, la que tots els parlants 
d’occitano-romànic representem en l’escriptura). 
 
En no poques ocasions, els lingüistes han mencionat eixa variació 
interna del català-valencià-balear com a una de les que justificarien la 
divisió entre els dos grans blocs dialectals del català: l’occidental 
(incloent el valencià) i l’oriental (incloent el balear). Ara bé, resulta que 
eixa afirmació únicament és certa si l’apliquem al territori de Catalunya 
(a on coincidixen aproximadament la isoglossa de la /o/ àtona i unes 
altres), mentres que quasi tota Mallorca actua com els valencians i els 
catalans occidentals (p[o]mera, m[o]rir). 
 
Però fem un pas més: quan observem que tot l’occità actua en este 
punt com el català oriental (o, més ben dit, que el català oriental actua 
com tot l’occità: pronunciant p[u]m(i)er, m[u]rir), veem que no estem 
davant d’un fenomen de variació lingüística que siga només propi del 
català-valencià-balear, sinó que és d’àmbit occitano-romànic. 
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2.1.2. Articulació de /e/ àtona com a [ə] o [ɑ]: fetge 
Una altra neutralització és la que fa que un balear o un català de la 
part oriental pronuncien fetge i taula com a fetg[ə] i pom[ə], és a dir, 
amb l’anomenada vocal neutra. En realitat, els algueresos i, cada volta 
més, els catalans de l’àrea de Barcelona no neutralitzen els fonemes 
/e/ i /ɑ/ en posició àtona com a [ə], sinó que els reduïxen a [ɑ]: fetg[ɑ] 
i pom[ɑ]. Observem que el balear i el català oriental actuen de la 
mateixa manera que una part dels parlars occitans, que també fan 
fetg[ə] i pom[ə]: concretament, una part dels parlars gascons (a l’oest) 
i de l’anomenat creixent (al nord; de transició al francés). 
 
Per tant, tampoc esta neutralització caracteritza únicament el gran 
bloc dialectal oriental del català, sinó que agrupa els parlars occitano-
romànics en dos maneres d’actuar: la regular, que consistix en dir 
fetg[e] i pom[ɑ] igual que diem p[e]ix i p[ɑ] (valencià, català occidental 
i occità general), i la irregular, que fa pronunciar fetg[ə] i pom[ə] (o 
fetg[ɑ] i pom[ɑ]) al costat de mantindre el contrast entre p[e]ix i p[ɑ] 
(balear, català oriental, part del gascó i creixent). 
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2.1.3. Articulació de /ɑ/ àtona final com a [ɔ], [ɛ] o [ə]: poma 
Com hem vist, els balears i, en general, els catalans orientals 
convertixen qualsevol /ɑ/ àtona en [ə], de manera que pronuncien 
pom[ə]. Òbviament, els algueresos i aquells catalans orientals que fan 
la reducció a [ɑ] pronuncien pom[ɑ], que és com ho diem la majoria 
dels valencians (però ja hem vist que també fan fetg[ɑ]). Ara bé, si 
parlem de la /ɑ/ àtona final, apareixen més possibilitats a banda de la 
regular (pom[ɑ]) i de la neutralització (pom[ə]). 
 
Per una banda, hi han valencians i catalans occidentals que pronuncien 
qualsevol /ɑ/ àtona final com a una e oberta: pom[ɛ]. Són parlants de 
les àrees d’Alcoi, Teulada, Oliva, Sueca, el Palmar i Sant Mateu i de 
bona part del català occidental, incloent Lleida i, en Aragó, Fraga. Per 
una altra banda, molts valencians de la zona que va de Xàbia a Albalat 
de la Ribera i a Ontinyent pronuncien qualsevol /ɑ/ àtona final com a 
una o oberta: pom[ɔ]. 
 
I bé, resulta que eixa darrera actuació, que pot paréixer rara si no 
alcem la vista més allà dels Pirineus, no solament no ho és gens, sinó 
que és absolutament majoritària en occità: la pronunciació més 
general de la /ɑ/ àtona en posició final en occità és com si fóra una o 
oberta. Per tant, qualsevol parlant llenguadocià, llemosí o provençal, 
siga de Tolosa, de Llemotges o de Marsella, diu pom[ɔ]; exactament 
com u de Dénia, de Tavernes de la Valldigna o de Benigànim. I així amb 
totes les paraules que acaben en una /ɑ/ àtona final, que deuen ser-ne 
milers i milers. Que jo sàpia, els lingüistes encara no hem sabut 
explicar un fet tan curiós. 
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2.1.4. Articulació de /ɑ/ àtona final com a [ɔ], [ɛ] o [ə] amb /ɔ/ tònica: 
porta 
Als comentaris del mapa anterior, hem d’afegir un fenomen del 
valencià que solem anomenar harmonia vocàlica: el fet que molts 
parlants valencians pronunciem com a una o oberta la /ɑ/ àtona final 
de les paraules que tenen com a vocal tònica una o oberta. Dit d’una 
altra manera: la /ɔ/ tònica de la paraula porta té un efecte de contagi 
en la /ɑ/ àtona final, que passem a pronunciar també com a [ɔ]: 
p[ɔ]rt[ɔ]. No som pocs els parlants que diem per[ɑ] però port[ɔ], ja 
sigam de Borriana, Puçol, Alzira, Xàtiva, Gandia, Cocentaina, Alacant o 
Elx. 
 
I bé, si passem de les paraules sense /ɔ/ tònica (com ara pera) a les 
paraules amb /ɔ/ tònica (com ara porta), trobem que la pronunciació 
occitano-valenciana de la /ɑ/ àtona final com a [ɔ] encara aplega més 
territori i més milers i milers de parlants. Per tant, ens trobem d’una 
actuació quantitativament ben important en l’àmbit occitano-romànic. 
 



53 

 
 



54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5. Tendència a mantindre o a desfer el diftong gua: llengua, aigua 
Un fenomen de variació lingüística que talla transversalment en dos 
mitats l’occitano-romànic i, al mateix temps, tant l’occità com el català-
valencià-balear és la conservació del diftong creixent gua.  
 
En general, els parlants del català oriental del balear han tendit 
històricament (i seguixen tendint en la parla espontània) a desfer eixe 
diftong i pronunciar una sola vocal: una a en Catalunya (llenga, aiga) i 
una o en les illes Balears (llengo, aigo). Hi han dos excepcions: en 
Catalunya, el tarragoní (que abans era un parlar occidental) i, en les 
illes Balears, l’àrea de la vila d’Eivissa. Resulta que eixa és l’actuació 
majoritària en occità (lenga, aiga). 
 
En canvi, el valencià, el català occidental i bona part del gascó (vaig 
incloure també en este mapa l’aragonés pirinenc) conserven el diftong 
gua, com marca l’etimologia (lengua/llengua, aigua). Ben mirat, fer 
una ratlla en els Pirineus no és l’única manera de classificar els parlars 
o les modalitats occitano-romàniques. 
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2.2. Mapes de consonantisme 
 
2.2.1. Distinció o indistinció de /b/ i /v/: viure 
No poques voltes, els lingüistes han caracteritzat el valencià central 
com a un parlar que consistiria en no distingir entre unes quantes 
parelles de fonemes. En realitat, el valencià central consistix en moltes 
coses més, té una riquesa lèxica i fraseològica ben important (que el fa 
digne de la mateixa consideració que qualsevol altre parlar valencià) i 
presenta bona cosa de característiques positives (com ara la 
conservació de les consonants finals de gent, molt i camp). 
 Quan algú afirma que una de les característiques definitòries 
del valencià central seria el fet de no distingir entre els fonemes /b/ i 
/v/ (/b/é, /b/iure), està ignorant tres qüestions fonamentals. La 
primera és que hi han parts del valencià central que sí que distingixen 
eixos dos fonemes (/b/é, /v/iure), com ara el Perellonet (dins del 
mateix terme municipal de la capital valenciana). La segona és que, hui 
en dia, ja podem trobar molt fàcilment persones que són betacistes (és 
a dir, que no distingixen /b/ i /v/) en qualsevol població valenciana 
(també en les que, tradicionalment, eren distingidores). Finalment, no 
podem deixar de banda el fet que el betacisme no és l’excepció, sinó 
l’actuació majoritària tant en el català-valencià-balear com, en general, 
en l’occitano-romànic. 
 En definitiva: un parlant de Llíria o de Benicarló diu /b/iure com 
u de Barcelona, de Tolosa o de Bordeu; i un parlant d’Alcoi o de 
Borriana diu /v/iure com u de Palma, de Niça o de Llemotges. I no cal 
dir que tan bons són els uns com els altres. 
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2.2.2. Articulació de fricativa palatal sorda /ʃ/ o com a alveolar /s/: 
caixa 
La consonant fricativa palatal sorda /ʃ/ no existix com a fonema en una 
part del valencià, on es fa alveolar /s/: un parlant de Castelló de la 
Plana o de Morella diu caissa en compte de caixa (que és com ho 
pronunciaria u de Benidorm, de Torrent, de Benicarló o de Tortosa). 
Ara bé, els qui no articulen la /ʃ/ no haurien de sentir-se gens 
acomplexats ni gens sols en això, ja que no ho estan gens: eixa 
actuació no solament és la majoritària en el català occidental, sinó que 
és l’única que hi ha en pràcticament tot l’occità. Únicament en gascó 
diuen cai/ʃ/a (com els valencians de les zones dites adés), mentres que 
tots els parlants de llenguadocià, provençal, alpí, auvernés i llemosí 
diuen cai/s/a (com en la Plana de Castelló i en el Maestrat). 
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3. Mapes 
de morfologia 
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3.1. Terminació de la primera persona en el present: jo parl- 
El llatí tenia la terminació -o per a la primera persona del singular del 
present d’indicatiu en totes les conjugacions: am-o, tem-o... Els parlars 
occitano-romànics que mantenen eixa actuació són el valencià del 
nord (que inclou el tortosí) i el català occidental: jo parlo. També 
conserva la terminació llatina el català oriental i el provençal alpí, però 
ja hem vist que eixos parlars (i, de fet, tot l’occità) tanquen la o àtona 
en u, de manera que parlo sona parl[u]. 
 
Per una altra banda, una part dels parlars occitano-romànics varen 
suprimir la terminació llatina -o, de manera que no hi havia cap marca 
de la primera persona en eixe temps verbal (jo parl), estadi que hui 
únicament conserven el balear i l’alguerés. En canvi, la major part del 
valencià i quasi tot l’occità varen passar de no tindre cap marca (parl) a 
afegir una nova vocal. Per això, un parlant d’Alacant, de Castelló, de 
Montpeller o de Llemotges diu parle, amb una terminació -e que s’ha 
tancat en -i per als parlants de Perpinyà, de Tolosa, de Bordeu o de 
Marsella (parli) i que s’ha obert en -a per a u de l’Alcora (parla). 
 
Potser els valencians no som prou conscients de com eixa terminació -
e ens caracteritza (recordem que els portuguesos, els castellans o els 
italians tenen la marca -o del llatí) i de com, al mateix temps, ens unix a 
zones tan amples de l’occità. 
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4. Mapes 
de lèxic 
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4.1. Noms del canis lupus familiaris: gos, ca(n), chi(n), cucho 
Dedicaré el primer mapa de lèxic occitano-romànic al millor amic del 
ser humà: el canis lupus familiaris, que els valencians solem anomenar 
gos (al costat d’apel·latius més familiars, com ara xitxo). Ja es sap que 
els balears, a diferència de valencians i catalans, li diuen ca; però 
aprofundim una miqueta més. 
 
Resulta que una bona part dels llenguadocians també li diuen gos 
(sempre amb la o tònica tancada en u al nord dels Pirineus). En canvi, 
una bona part dels nord-catalans, l’aragonés pirinenc, el gascó i en 
unes altres parts de l’occità fan com els balears i l’anomenen ca (o can 
en els pocs llocs a on conserven les -n finals). 
 
Per una altra banda, en el nord-occità i en parts del provençal i del 
llenguadocià, la paraula és chi (o chin), que té una forma que ja 
recorda més al chien del francés. Finalment, en l’aragonés pirinenc (i 
en la zona veïna del català), a més de can i de gos, tenen la paraula 
cucho (o cocho), que és exactament com es diu l’animal en alguerés. 
Ben curiós, tot plegat, ¿no? 
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ALIENACIÓ I ALTERITAT 

 
José RATBLAU 

 

“Som mosatros mateixos, precisament, perque no som els atres” 
Anthony P. Cohen. 

 

Compartixc molts dels punts dels que tracta el treball l’Alienació 

Elitista I; i no acabe d’entendre la raó per la qual les universitats 
valencianes no admeten que pertanyem al diasistema 
occitanorromànic, com un tot, a semblança de diverses llengües, com 
ara el bàltic, l’eslau, etc. És un punt de vista clau que va ser bàsic per a 
la creació de Lo Rat Penat, el qual va organisar els aplecs llemosins dels 
noucentistes o renaixencistes que el treball fica com a base. L’aparició 
posterior dels Països d’Oc i la desvirtualisació d’estos com a països 
catalans nos ha reportat un cúmul  impressionant de despropòsits, 
autoodi i involució, tant en el tema llingüístic com en el polític i el 
socioeconòmic. I lo pijor de tot és que ha minvat la nostra validea 
identitària. 
Sobre Joan Francesc Mira dir que crec que busca ser un referent, pero 
realment ell és el primer que no veu el conflicte complet, el que nos 
conduïx ad eixe doble enfrontament on mos trobem els valencians, a 
causa de l’alienació; per un costat eixe voler “ascendir” a una nova 
dignitat du, a uns, a la disolució en la identitat espanyola; per l’atre 
costat estan els que volen disoldres en la identitat catalana, cosa que 
du a odiar les manifestacions populars valencianes, i es salven només 
els nostres clàssics i el sigle d’Or, perque fan falta als catalans per a 
tindre una llengua. 
La part més dramàtica de l’ Alienació Elitista és l’impediment de 
l’alteritat, i entenent que identitat i alteritat són inconcebibles l’una 
sense l’atra: Hem de conseguir salvar la cultura i la Llengua Valenciana 
delimitant el seu marc d’acció i disposició com a llengua independent, 
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pero germana de totes les occitàniques que compartixen arrels, 
tradicions, morfologia, etc. Si ho conseguim, podrem, per una banda, 
acabar en tots els ‘antis’, les baralles i les imposicions “quasiorientals”; 
i per l’atra, podrem fruir lliurement del benefici que reporta 
agermanar-nos en atres regions (siguen provincies, autonomies o 
nacions –que això ho dirà el temps) en pro de millorar les nostres 
relacions culturals, econòmiques i socials. Perque sempre hem 
convixcut respectant les nostres diferències. Europa naix de la defensa 
d’eixes diferències minoritàries i en perill d’extinció; i només entenent-
les i respectant-les conseguirem fer una Europa dels pobles, i no del 
capital només. 
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Ço que els filòlegs catalans, i l’ALIENACIÓ 
ELITISTA, no volen publicar ni que es publique: 
“Occitans a València” (1988) i “Lo Manuscrit 
d’Alibèrt”(2014), dos treballs presentats en dos 
Congresos internacionals que el “domini 
lingüístic català” no ha permés que es 
publicaren, que es difongueren. De què tenen 
por? 

Lluís FORNÉS 

 
 
INTRODUCCIÓ, CONFESSIÓ, INFORMACIÓ. 

El meu interés per la cultura occitana va nàixer el 1985 en el II Congrés 

Internacional de la Llengua Catalana. Havia començat a fer classes de 
valencià a un institut d’Ibi, i un amic, de ciències, em va espentar a 
anar a l’àrea de didàctica que es desenrotllava a Tarragona. En una 
taula redona on hi havia dos professors catalans, un valencià i un 
occità, parlant les seues respectives modalitats lingüístiques, vaig 
començar a preguntar-me –per qué entenia al professor Philemon 
Puget, de la Universitat Paul Valéry de Montpelhièr, si parlava en una 
llengua diferent? I encara ara, una pila d’anys més tard, no m’ho ha 
explicat ningú. És més: continuen dient-me que no m’ho pregunte, que 
no els ho pregunte, i, sobretot, que no intente publicar res al respecte. 
I s’autonomenen “científics”. Quina llàstima que em fan! 
El mes de juliol de l’any següent, me’n vaig anar a buscar respostes a la 
Universitat Occitana d’Estiu, celebrada a Nimes, del 5 al 15 de juliol. I 
vaig començar a trobar bibliografia que devorava amb una avidesa que 
no havia tingut ni en els millors anys de vida universitària. I es va 
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convocar el VIII Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes a Tolosa de Lenga d’Òc, del 12 al 17 de setembre de 1988, 
on, molt il.lusionat per poder posar llum a les relacions occitano-
catalanes (sempre he sigut, i sóc, catalanòfil i occitanòfil),  vaig llegir 
l’article “Occitans a València, coincidències fonètiques, morfològiques i 
lèxiques del català occidental i l’occità mitjà”, on estudie les relacions 
lingüístiques enteses globalment. Per aquells dies, un amic 
col.laborador de la revista Afers, fulls de recerca i pensament, em va 
demanar que li escrivira un article i, després de pregar-m’ho diverses 
vegades, li vaig enviar –parlant del mateix tema, que era el que 
m’interessava treballar- “Factors històrics dels dos grans dialectes 
catalans”, que es va publicar en el número d’Afers de 1988-89, el qual 
parlava també de les relacions occitano-valencianes, ací des d’un punt 
de vista més cultural i/o sociolingüístic, i on citava el treball presentat 
al Col·loqui internacional; en les conclusions del qual comence dient: 
“Des de la vessant lingüística sembla que pot haver-hi relacions fortes 
entre el català occidental –sobretot el valencià- amb l’occità. En 
l’article presentat a Tolosa (subratllat actual) tracte d’obrir aquest 
camp, per si a un cas pogués explicar alguns dels problemes lingüístics 
que tant han preocupat els valencians els darrers anys” FORNES, L. 
(1988-89:267). En quatre ratlles explicava la meua preocupació per la 
situació sociolingüística valenciana, a la qual he dedicat la investigació 
de tota una vida: articles, més articles, tesi doctoral… i sempre m’he 
trobat davant la mateixa paret. El meu procés en cerca d’explicacions 
vàlides va culminar en el treball publicat al número 15 de Paraula d’Oc 
‘L’ALIENACIÓ ELITISTA’, que  continua ací amb esta segona part, 
probablement encara més important que la primera, per les  
col·laboracions tan estimades de tots els intel·lectuals que també han 
comprés el procés, i publiquen les seues reflexions en este número. I 
aprofite per agrair molt a alguns altres cercaires als quals el tema els 
entusiasma pero (encara) no gosen parlar-ne. Temps al temps, perque 
és fonamental per a la sociolingüística i la societat valenciana.  
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L’article llegit al Col·loqui Internacional va espantar les patums del 
catalanisme –que vaig haver l’honor de tindre assentades a primera 
fila, amb rostres circumspectes durant la meua lectura-. “Occitans a 
València…” no es va publicar. No ho van poder soportar; els trencava 
tot el projecte bastit al llarg de més de cent anys. Pero, pobrets meus, 
són tan curtets que em van donar explicacions, i l’amable lector 
calibrarà el pes que tenen. L’argument fonamental que em van deixar 
escrit: “El treball no és més que un esbós d’una de les qüestions més 
cabdals de la filologia catalana”. I qué és la ciència? No es tracta de 
“qüestionar”? I si són coses “cabdals” del tema que siga, millor. 
Publiquen-ho, si estan vostés movent-se en l’àrea científica, i a 
estudiar i qüestionar i rebatre i etc. No: no es publica. I no es va 
publicar en les Actes catalanes, pero es va publicar uns anys més tard 
en Estudis Occitans, revista d’escambis e de recerca, de L’Institut 
d’Estudis Occitans, que hui portem ací, “Occitans a València”, en 
reproducció de l’original. 
Innocent de mi, em vaig espantar davant d’aquell fet que considerava 
ignominiós, un atemptat contra la ciència, i més encara, contra la 
democràcia i l’expressió lliure… En fi… que era molt jove, es veu que, i 
vaig comunicar a totes les Universitats valencianes relacionades amb 
afers filològics allò que jo considerava una aberració tan gran. Cap 
d’elles va alçar la veu a favor de la lliure expressió científica, o, si més 
no, de la llibertat democràtica, cosa que em va deixar més espantat 
encara. Jo no entenia res. Vaig tardar molts anys a comprendre perqué 
les universitats valencianes tenien aquella complicitat inexplicable amb 
els censors catalans. Ho vaig acabar d’entendre perfectament mentre 
elaborava el treball l’ALIENACIÓ ELITISTA, que recomane al públic 
lector interessat a comprendre la manca d’identitat del poble valencià, 
de la qual són ELLS els responsables (I que conste que anava a dir 
‘culpables’ i m’he reprimit).  
Dels anys 80 passarem al 2014.  
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Durant molts anys he presentat, llegit i publicat treballs en els diversos 
Congressos Internacionals de l’AIEO, del qual he sigut membre. Va ser 
fer-ne un a Lleida i tornar a actuar la censura catalana. I, com ja no ho 
puc soportar més, m’he donat de baixa d’una associació que no em 
publica “qüestions fonamentals de la filologia catalana”.  
 
XIen Congrès Internacional de l’AIEO, Lhèida, 16-21 juny. Occitània en 
Catalonha. Los estudis occitans: de tempses novèls, de novèlas 
perspectivas.   
D’entrada he de dir que per a mi ni va haver “tempses novèls ni 
novèlas perspectivas”. Vaig repetir l’experiència d’anar, llegir, sentir 
que el moderador explica apressuradament que té pressa i que “no cal 
entrar en polèmiques”, tornar-te’n a casa i… finalment, rebre un 
correu-e de data 30 d’abril 2016, on m’expliquen que: “Planhèm de 
vos dire que, en seguida de las avaloracions realizadas per de membres 
(qui són els membres que prohibiren? Misteri!) del Comitat scientific, 
lo tèxte de vòstra comunicacion al XIen Congrès de l’AIEO es pas estat 
retengut. Aquò vol dire que pòt pas èsser publicat dins los actes del 
congrès”.  
Estos catalans de Lhèida són més espavilats que els de l’Associació 
Internacional. Aquells, més honrats, expliquen els motius del “perque 
no”; estos, amagats en la immensitat de la seua saviesa, simplement 
exercixen el seu poder i no et deixen dir aquelles coses que no els 
interessa. I parlen de: Sciéncia, novèlas perspectivas, libertat i ecc. 
L’article que ELLS no volen que es conega, el publiquem ací també: “Lo 
manuscrit de la Gramatica d’Alibèrt, la sciéncia e la lenga limosina”, el 
qual mostra ben clarament la degradació intel·lectual i la manca 
d’escrúpols dels editors catalans de la Gramatica d’Alibèrt, que, com es 
pot comprovar, continuen en l’actualitat. 
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“Occitans a València, coincidències fonètiques, morfològiques i 
lèxiques del català occidental i l’occità mitjà”. 
Escrit entre 1987-88; llegit al Congrés Internacional, setembre 1988; no 
publicat en les Actes; publicat per IEO Paris el 1993. Reproduït ara en 
el núm. 17 de Paraula d’Oc, dedicat a l’ALIENACIÓ ELITISTA II. 
 
 

OCCITANS A VALÈNCIA, 
 
Coincidències fonètiques, morfològiques i lèxiques del català 
occidental i l’occità mitjà.2 
(Llegit a Tolosa de Lenga d’Òc el setembre de 1988) 
Lluís Fornés 
 
INTRODUCCIÓ 
Un fort interés per Occitània, des de fa temps, ens ha dut a escorcollar 
la seua cultura, la seua llengua, la seua història... i fruit d’aquest treball 
és l’article que ara presentem, el qual es cenyix a qüestions 
lingüístiques principalment.  
Amb ell presentem unes dades coincidents entre el català occidental i 
l’occità mitjà. Pensem que les diferències del català occidental amb 
l’oriental poden haver-se produït a causa de la influència occitana 
sobre València i la Catalunya occidental. Fins ara s’ha intentat trobar 
en aquestes diferències la influència d’èpoques pre-romanes o de la 
romanització. Creiem, però, que el naixement de les cultures en 
llengua vulgar i el trànsit dels viatgers des de la vessant nord del 
Pirineus cap al sud podrien ésser prou per explicar les diferències 
lingüístiques de les dues grans branques dialectals sudpirinenques. 
 
 
                                                 
2
 Utilitzem el concepte ‘occità mitjà’ seguint Pèire Bec el qual anomena així el llenguadocià i el provençal. 

V.Pèire Bec La langue occitane, Presses Universitaires de France, col. Qu sais je?, Paris, 1963. 
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CATALÀ ORIENTAL I CATALÀ OCCIDENTAL 
“Des de Milà i Fontanals hom divideix els dialectes catalans en orientals 
i occidentals, tot prenent com a criteri bàsic d’aquesta divisió les vocals 
àtones  -a- -e-  -o- -u-, que es confonen respectivament en  [ə]  i [u ] a 
l’Est, mentre que resten diferenciades, amb timbre tens a l’Oest”.3   El 
mateix Milà i Fontanals que va observar el fenomen no li va donar cap 
explicació. L’observació quedava feta, tanmateix, i d’altres autors han 
intentat aproximar-s’hi.  
Sanchis Guarner va explicar la partició del català en aquelles dues 
grans branques al seu treball “Factores históricos de los dos dialectos 
catalanes”, en el qual suposa que és el substrat ibèric de València, amb 
el de Tortosa i Lleida, el que pot explicar el fet que en aquest territori 
es pronuncie la -é- tancada provinent de -e- llarga llatina, i les àtones -
a- -e- -o- -u- s’articulen distintament, a diferència de l’oriental que les 
neutralitza.4  
L’arqueologia ha desmostrat els darrers anys que la hipotètica 
distribució de pobles indoeuropeus i no indoeuropeus en les dues 
zones lingüístiques actuals no correspon a la realitat, perquè per tot 
Catalunya s’han trobat restes celtes i ibèriques. Aquest fet ha marcat 
un fort descens en l’acceptació de la teoria de Sanchis. 
Antoni Badia i Margarit ha aportat una nova hipòtesi5 la qual suposa 
que les zones romanitzades, i les que tingueren una arabització, 
corresponen al català oriental, mentre que els territoris poc o gens 
romanitzats i aquells que s’haurien desromanitzat a causa d’una 
arabització més pregona, en els quals per tant, el substrat pre-romà 
seria més fort, corresponen a l’occidental.  
Aquesta hipòtesi tampoc ha resultat suficientment satisfactòria perquè 
atribuïx una influència excessiva als pobles pre-romans i perquè no té 

                                                 
3
 Joan Veny i Clar Els parlars catalans Ed. Moll, Palma de Mallorca, 1982, p.28. 

4
 Manuel Sanchis Guarner “Factores históricos de los dialectos catalanes” Est. P.M. Pidal, VI, 178. 

5
 Antoni Maria Badia i Margarit La formació de la llengua catalana, Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat, 1988. 
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prou en compte que hi ha diversos canvis diferenciadors dels dos 
dialectes que són dels segles XV i SVI. Per a Joan Veny, “En el cas 
d’aquests trasmudaments relatiament tardans, costa un xic veure-hi 
efectes tan retardats de característiques pròpies dels parlars anteriors 
a la romanització. L’estat ‘latent’ no es pot acceptar amb els ulls 
clucs”.6  
 Podem suposar que la informació de les esmentades teories és vàlida, 
perquè aquestos elements probablement sí que degueren tenir més o 
menys influència en la fragmentació dialectal catalana però, certament 
aquestes hipòtesis no han aconseguit de resoldre definitivament la 
qüestió. Per a nosaltres, el fet que molts trets lingüístics que allunyen 
el valencià i el català nordoccidental  del català oriental els trobem en 
l’occità, ens ha fet pensar que no calia anar a la romanització o als 
pobladors pre-romans. Probablement amb els pertinents estudis 
lingüístics, i també històrics, sobre la presència occitana al País 
Valencià i la Catalunya occidental, fóra suficient. Pobladors occitans en 
aquesta àrea n’han hagut des dels primers moments de la Conquista 
cristiana fins, pràcticament els nostres jorns. Si bé és cert que en totes 
les dades que hem tingut a mà comprovem sempre un oblit absolut 
envers aquesta presència occitana. Ja siguen de caràcter històric o 
lingüístic, les dades referents als occitans es rebutgen, o són oblidades 
completament. E n tenim diversos exemples de tot tipus, sobre els 
quals ens estenem al nostre assaig inèdit La Valéncia occitana. Pel que 
fa al caràcter lingüístic del present estudi, vegem-ne un petit exemple 
al treball  “Influx de l’occità en la llengua catalana” de J. Bruguera.7   La 
seua comparació entre occità i català arriba a la conclusió que “En 
principi, 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, 
                                                 
6
 Joan Veny i Clar Els parlars catalans Ed. Moll, Palma de Mallorca, 1982, p.28. 

7
 Jordi Bruguera “Influx de l’occità en la llengua catalana” a Nationalia I, Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat, 1977, ps 91 i segs. 
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per exemple,  pairal i molts mots amb sufix -aire-“. Ara bé, ja advertix 
l’autor, al principi del treball, que s’ha limitat a comparar el 
llenguadocià amb el català oriental. I aquest hauria d’haver estat, 
doncs, justament el seu títol. Perquè amb el que ho ha fet, els 
valencians, i els catalans nord-occidentals, ens veiem exclosos 
injustament, i, a més a més, les conclusions poden ser errònies perquè 
de comparar el llenguadocià amb el català oriental no es pot dir que 
s’ha fet un estudi de l’influx de l’occità sobre la llengua catalana, i no 
es pot arribar a conclusions generals que afecten –segons sembla 
anunciar el nom- tota l’ària lingüística, si no s’estudia aquesta en la 
seua globalitat. 
 
DIFERÈNCIES ENTRE CATALÀ OCCIDENTAL I CATALÀ ORIENTAL. 
COINCIDÈNCIES DEL CATALÀ OCCIDENTAL I L’OCCITÀ: TRES TRETS 
PRINCIPALS. 
1-Donat que sembla que el canvi de -o- àtona a –u- és, segons Veny8, 
dels segles XV i XVI, la primera diferència entre el català oriental i 
l’occidental, en la qual estan d’acord tots els autors des que ho 
assenyalàs Milà i Fontanals és la pronunciació clarament diferenciada 
de -e- -a- àtones a l’occidental i neutralitzades a l’oriental. 
Si en comptes de cenyir-nos a la vessant sud-pirinenca, la nostra 
mirada abraça tot el domini occitano-romànic, observarem que 
aquesta diferència bàsica de l’occidental continua produint-se per tot 
Occitània. A més d’aquest tret, Joan Veny en proposa catorze més en 
una llista opositiva entre català oriental i occidental9, els quals són 
considerats com “no suficientment significatius” en la seua majoria per 
Emili Casanova.10 El professor Casanova proposa només sis trets 
diferenciadors entre els dos grans dialectes catalans, i els dividix en dos 

                                                 
8
 Joan Veny Els parlars catalans, ed. Moll, Palma de Mallorca, 1982, p. 27. 

9
 Joan Veny, Ibid, Pàgs. 22,23,24. 

10
 Emili Casanova “El valenciano dentro del sistema lingüístico catalán”. 
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blocs els quals anomena “de primer grau” i de “segon grau”. A l’apartat 
de primer grau adscriu dos trets: l’evolució de la -e-  tancada del llatí 
vulgar, i l’increment incoatiu isc/esc. Els quatre restants són 
considerats de segon grau. Intentant no incidir massa en les 
desavinences, ens centrem principalment en els dos primers trets, els 
quals coincideixen en la proposta de Veny.  
 
2-També hi ha acord entre els autors que l’evolució de la -e-  tancada 
del llatí vulgar dóna -ὲ- oberta en català oriental i -e- tancada a 
l’occidental. Aquest tret tan clar hem d’afegir que també és propi de 
l’occità.  
Cat. or.   Cat. oc.    Occità 
Cɛba    céba    céba 
Cadɛna   cadéna    cadéna 
Pɛra    péra    péra 
 
3-L’existència dels incoatius en -esc- a l’oriental contra l’-isc- de 
l’occidental.  
L’increment en -isc- és propi de l’occità central també. En l’occità mitjà, 
-eish- es troba només en el llenguatge del país de Fois. En el gascó, -
esc- -eish- és majoritari, en gascó pirinenc, mentre que el de la plana 
de Garona fa servir –isc- -ish-.  I podem aportar ací el treball d’un 
tercer autor el qual l’ha estudiat especialment. Walsh, sobre 
l’increment incoatiu en els verbs en –ir- diu que: “Hi ha un tret 
morfològic que ho esmenta molt sovint com a isoglossa entre el 
dialecte oriental i l’occidental, que contradiu la tendència general en el 
català de l’arcaisme occidental versus la innovació de l’oriental, i que jo 
interpretaria com un cas de penetració occitana en el dialecte 
occidental. Es tracta del resultat de l’interfix incoatiu ‘esc’/’isc’, 
realitzat ‘eix’ a l’est, però ‘ix’ o ‘is’ a l’oest. Partind de l’ús del llatí tardà 
i de la distribució geogràfica dins la Romània, els romanistes han 
conclòs que ‘esc’ és la forma més arcaica, i que ‘isc’ es va difondre des 



80 

d’algun focus irradiador situat a la Romània central, probablement a 
França. (...) D’ acord amb Moll (1952: 242/45) ‘eix’ és la forma normal 
en la llengua clàssica, mentre que ‘ix’/’is’ s’han imposat en el català 
occidental i en el valencià, distribució confirmada pels paradigmes 
verbals de diferents comarques de Catalunya (...). Pèire Bec creia que la 
penetració de resultats en ‘isc’ a través de Gascunya i d’allí fins al 
territori espanyol s’havia parat a la Vall d’Aran, om, com és ben sabut, 
es parla avui un dialecte gascó. En realitat, però ‘ix’/’is’ caracteritzen 
tot el dialecte occidental, incloent el valencià”.11  
Qüestionar la tradicional concepció del català occidental com a més 
arcaic front a l’oriental és un fet curiós, però per a la nostra orientació 
realment no ens importa massa que ‘isc’ siga una innovació o haja 
existit des dels primers segles de vida del nostre històric Regne. Per a 
nosaltres, la penetració occitana ha estat constant, i, possiblement, 
més forta durant els segles XIII i XIV. 
Fins ací hem estudiat les característiques bàsiques en les quals estan 
d’acord Veny i Casanova que són suficientment definidores de la 
diferència entre català oriental i occidental, les quals abracen tota 
l’àrea occitano-romànica, en la qual trobem els trets de l’occidental 
compartits per tot Occitània central. 
 
DIVERSOS TRETS SECUNDARIS 
-MORFOLOGIA 
En la darrera comparació hem entrat ja en la morfologia verbal. Ací 
observem que de vegades les formes valencianes coincideixen en la 
primera i segona persona del plural amb el català i la resta amb l’occità 
en el temps que comparem, present de subjuntiu de les tres 
conjugacions.12 Però assenyalem també la coincidència de la primera 

                                                 
11

 Thomas Walsh “Una isoglossa catalano-gascona” a Actes del Seté Col.loqui Internacional de la Llengua 

Catalana” Tarragona-Salou, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986, pàgs 613-14. 
12

 Per a fer aquestes comparacions usem els llibres següents: Alibèrt, Gramatica Occitana; Enric Valor, La 

flexió verbal; Joan Baptista Xuriguera, Els verbs catalans conjugats. 
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persona del present d’indicatiu dels verbs acabats en ‘ar’, els quals 
tenen el morfema i/e en occità: parli/parle, però remarquem que la 
forma montpellerenca és amb ‘e’, parle. I ho fem perquè és bastan 
lògic que el valencià haja pogut tenir influències d’aquesta ciutat del 
del començament de la fundació de l’històric Regne de València. 
-Present de subjuntiu dels verbs de la 1ª, 2ª i 3ª conjugació 
Parlar 
Occità:  parle/es/e/em/etz/en 
Valencià: parle/es/e/em/eu/en 
Català:  parli/is/i/em/eu/en 
 
Batre 
Occità:  bata/as/a/am/atz/an/ (forma clàssica) 
Valencià: bata/es/a/em/eu/en 
Català : bati/is/i/ em /eu/ en 
 
Legir 
Occità:  Lièja/as/a/am/atz/an/ (forma clàssica) 
Valencià. Llija/ges/ja/gim/giu/gen 
Català:  Llegeixi/ eixis/eixi/im/iu/eixin 
Sentir 
Occità:  Senta/as/a/am/atz/an 
Valencià:  Senta/es/a/im/iu/en 
Català:  Senti/is/i/im/iu/in 
 
Florir 
Occità:  Florisca/as/a/am/atz/an 
Valencià: Florisca/es/a/florim/iu/florisquen 
Català:  Floreixi/is/i/ florim/iu/eixin 
 
-Verbs incoatius. 
Occità:  is/issa 
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Cat occid:  is,ix / isca,ixca 
Cat orient: eix 
 
-FONÈTICA 
Comparem ara unes quantes dades fonètiques coincidents entre el 
català occidental i l’occità mitjà, llenguadocià i/o provençal. Utilitzem 
les gramátiques d’Alibert i la Grammaire du provençal, bàsicament.13  
Una peculiaritat fonètica valenciana, que abraça tota la nostra ària 
lingüística, és la pronunciació de la -o-  oberta, la qual es realitza més 
oberta que a la resta del català, tret aquest que l’acosta al provençal, 
com ho remarca la gramàtica amb què treballem: “-ò- representa una -
o- molt oberta”14 Més roberta que a la resta del domini lingüístic en 
casos com ara: devot, acord, clot, dona, etc. 
Però encara tenim una altra –o- oberta, coincident amb bona part 
d’Occitània. Aquesta, grafiada -a-. Es tracta de la -a- àtona final. 
Aquesta -a- és pronunciada a la major part del domini occità com una -
o- oberta en casos com: gràcia, mostra, lana, etc, pronunciades gràcio, 
mostro, lano. Aquest cas ocórre també en algunes comarques 
valencianes, i, fins ara, s’ha explicat per assimilació a la tònica. 
Tanmateix hi ha casos que no es poden explicar per aquesta 
assimilació. Sí que ho és en casos com ara ‘mostra’, que en algunes 
comarques es pronuncia, com a Occitània, ‘mostro’, i es pot considerar 
un cas d’assimilació a la tònica. Però en el cas de ‘gràcia’ –gràcio-, així 
com el de ‘Maria’ –Mario- , o el de `mira`-miro-, no es pot parlar 
d’assimilació a la tònica. Podem dir, per tant, que, en diverses 
comarques valencianes la llengua ha evolucionat al mateix temps que 
a diverses contrades occitanes cap al tancament de la -a- àtona final. 

                                                 
13

 Loïs Alibèrt Gramatica Occitana, ed. Centre d’Estudis Occitans, Montpelhièr 1976. Grammaire du 

provençal rhodanien et maritime (grafie classique), Comitat d’Estudis Occitans, 1983. 
14

 Grammaire du provençal pàg. 10. 
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Vegem altres trets fonètics en el quadre següent on comprovem que 
les formes -ly-, -c’l- -g’l- del llatí vulgar donen -y- , -i- en català oriental: 
palea=paia; oc’lu=ui. I en l’occidental i l’occità: palla, ull/palha, uèlh. 
 
 
 
Català oriental Català occidental  Occità 
/ ʃ / fricativa inicial / tʃ/africada   / tʃ/africada 
o postconsonàntica 
xerrar, punxa  ‘txarrar’, ‘puntxa’  charrar, poncha 
 
/ Ȝ  /fricativa  /  ʤ /africada   / ʤ  / africada 
Jorn, ajudar, jutjar ‘djorn’, ‘adjudar’, ‘djutjar’ idem   
 
/ S/ intervocàlica / s /intervocàlica / s / intervocàlica 
o final no precedida  precedida de iod precedida de iod 
de iod: 
caixa [kaʃe]  caixa [kaiʃa]  caissa [kaiso] 
 
ametlla   ametla    amètla 
cementiri   cementeri   cementèri 
espatlla   espatla    espatla 
fonoll    fenoll    fenolh 
jonoll    genoll    genolh 
meitat    mitat    mitat 
monjo    monge    monge 
motllo    motle    mòtle 
néixer    nàixer    nàisser 
nedar    nadar    nadar 
 
-LÈXIC 
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Quant al lèxic actual, encara podem trobar milers de casos en què 
usem les mateixes paraules entre el català occidental i l’occità però, 
n’hi ha alguns especialment curiosos en què hi ha semblança entre 
l’occidental i l’occità i divergència de l’oriental. 
Català oriental  Català occidental  Occità 
Sorra    arena    arena 
Seure    assentar-se   s’assetar 
Llevadora   comare   comaire 
Galleda   poal    posal 
Colombòfil   colombaire   colombaire 
 
 
Restaria per explicar com s’han produït aquestes coincidències, són 
casos de poligènesi, són arcaismes de l’occidental i l’occità? (I ací 
s’hauria de tindre en compte tot l’àmbit occitano-romànic). Són 
influències d’una altra llengua? 
Atenent l’estudi de Bruguera, entre el català (oriental) i l’occità no hi 
ha coincidències, mentre que, entre el català occidental i l’occità mitjà 
en trobem moltes d’aquelles que el fan divergir del català oriental. 
A la Catalunya vella, sota el pes de la gran influència de Barcelona, s’ha 
produït un dialecte que ha anat creant formes pròpies i estenent-les a 
tota la seua àrea d’influència més directa, probablement,  només els 
dialectes més acostats al central. La Catalunya nova i el País Valencià, 
més lluny d’aquesta influència, més aïllats geogràficament i amb una 
forta presència de parlants occitans, des del segle XII al XIX, tenen una 
sèrie de trets característics d’aquest dialecte. 
La possible influència occitana que postulem, a la Catalunya oriental 
s’ha vist sempre sedassada en trobar la influència de Barcelona, 
mentre que a l’àrea occidental ha pogut deixar una petjada major. I 
seria interessant poder explicar el perquè. No obstant, dins l’àrea de 
l’oriental cal observar també les peculiaritats de les Balears i Pitiüses, 
també fora de la influència més directa de Barcelona. Ací hom pot 
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trobar també una forta influència occitana, encara que Bruguera no 
l’assenyala tampoc, però això ja és objecte d’un altre estudi. 
 
RELACIONS HISTÒRICO-LINGÜÍSTIQUES 
No podem deixar d’aportar, encara que molt breument, per les 
exigències de l’espai, unes quantes dades que, a més de mostrar la 
presència occitana a terres valencianes, demostren el gran oblit dels 
estudiosos sudpirinencs envers Occitània. La Catalunya nova ja fou ben 
repoblada d’occitans des del primer moment. Segons Dupuy: “Les 
terres catalanes et aragonaises à repeupler offraient aux pays occitans 
en pleine croissance démografique une Amérique on ne peut plus 
voisine pour les masses anonymes des travailleurs, clercs e soldats. Les 
occitans étaient intéressés tout autant sinon davantage que les 
Catalans et les Aragonais par l’unification de l’Etat pyrénéen”.15 
En canvi, Ernest Belenguer, en una contestació a Ubieto, parlant de la 
concessió de butles pel Papa Gregori IX a tot aquell que participe en la 
Conquesta de València, diu: “El professor Ubieto parteix ací de dues 
premisses importants: primera, que des de Roma només es van 
despatxar butles per als arquebisbes de Tarragona, Narbona, Arles i 
Aix, és a dir, per a Catalunya i França, no per a Aragó, i que això vol dir 
que, per tal d’aventurar-se a l’acció les terres catalanes, o franceses 
necessitaven de l’estímul religiós, però no així el regne aragonés, 
interessat secularment i econòmicament en aquesta lluita. Segona, que 
les butles no començaren a publicar-se sinó a partir del 5 de febrer de 
1237 i que difícilment pogueren arribar a temps per animar les ciutats 
en la primera expedició contra València -17 d’abril de 1237-, ja que els 
preparatius de la incursió els hauria ocupat molts més dies. Això explica 
que en aquella data només els aragonesos, convençuts de la necessitat 
de la conquesta, respongueren a la crida del rei, el qual ha convocat els 
municipis a Terol. Aquestes mateixes raons expliquen també que un 

                                                 
15

 André Dupuy, Historique de l’Occitanie, IDCL, Montpeller, 1976, p.51 
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any després –ja en el setge de València, l’abril de 1238- els municipis 
catalans es troben entre els combatents: les butles ja hi han fet 
efecte”.16 Aquest raonament ens deixa perplexos. Si les butles –que 
eren per a catalans i occitans, “francesos” per a l’autor- “ja hi han fet 
efecte”, on són els occitans? 
Al Llibre del Repartiment de la ciutat de València, Antoni Ferrando cita 
el recompte del repartiment de cases que va fer Llorente entre 
catalans i aragonesos i, curiosament, diu “sense comptar les 130 cases 
dels de Montpeller”17 Aquestes dades llorentines són agafades 
posteriorment per E. Alarcos Llorach i aprofitades per demostrar la 
seua teoria de l’anivellament lingüístic comptant 630 cases repoblades 
per catalans orientals, 348 per occidentals i 597 per aragonesos.18  
Com és que no s’ha comptat mai amb la possible influència del parlar 
de Montpeller a l’hora de sumar parlants repobladors de l’àrea 
occidental? 
En canvi, Robert Burns aporta encara un parell de dades que creiem 
interessantíssimes. Segons aquest autor, la “invasió” occitana degué 
ser molt més nombrosa del  que fins ara créiem. Al  prefaci de la seua 
obra The Crusaders Kingdom of Valencia ens assabenta que “els 
condemnats de la guerra civil albigense del Llenguadoc foren manats a 
guerrejar a la <<frontera valenciana>>. I també, que: “Els súbdits de 
Jaume I de Montpeller havien vingut a la croada valenciana; s’havien 
quedat a poblar en una proporció tres vegades superior als lleidetans i 
quasi igual als barcelonins. A la capital se’ls va assignar un sector 
especial.”19   
Ningú no ha fet cas de les afirmacions de Burns. 

                                                 
16

 Ernest Belenguer,  Jaume I a través de la historia, Eliseu Climent, editor, València 1984, Tom I p.185/6. 
17

 Antoni Ferrando, Llibre del Repartiment, ed.Vicent Garcia S.A., València 1979, p. XXX. 
18

 Citat per Veny en Els parlars, p.157 
19

 Robert Burns, The Crusader Kingdom of Valencia, Cambridg, Mass, 1967, Tom I, prefaci, Tom II p.419. 
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Hi ha un munt de mercaders procedents principalment de les ciutats 
de Tolosa, Carcassona, Narbona i Limós que visiten el País Valencià des 
de la seua creació, segons Guy Romestan: “Les primeres relacions entre 
les ciutats llenguadocianes i el regne de València es remunten, sens 
dubte, a l’època mateixa de la Reconquesta del país, en el segon terç 
del segle XIII”.20  
Sembla que, segons el cens de 1595, al regne de València vivien 30.000 
“francesos”, majoritàriament de procedència llenguadociana i 
provençal. El segle següent se’n compten uns 15.000, i del segle XVIII 
tenim dades de diversos llocs del País Valencià habitats per occitans.21  
A la ciutat de Dénia, són occitans els responsables de la 
industrialització i l’auge de la pansa. I,en quants llocs més del País 
Valencià se n’establiren? 
 
LA COMUNICACIÓ 
És evident que les llengües servixen per a la comunicació, i que, encara 
ara, els parlants d’una vessant i l’altra dels Pirineus ens podem 
entendre, amb més o menys dificultats, utilitzant les nostres 
respectives modalitats lingüístiques. Però, per als occitans és bastant 
més fàcil de comprendre un parlant valencià que no un de l’àrea 
lingüística oriental. Aquest fet, no gaire difícil de comprovar en la 
pràctica, és una dada més a afegir, des del punt de vista funcional, a les 
anteriors aportacions.22 
 
 
 

                                                 
20

 Guy Romestan, “Els mercaders llenguadocians en el regne de València durant la primera meitat del 

segle XIV” a València, un mercat medieval. Ed. Diputació de València, 1985. 
21

 Aquestes dades pertanyen a l’article de Víctor Oroval al llibre de festes de Carcaixent de l’any 1986. 
22

 I, a punt ja d’arribar a la conclusió, volem regraciar el professor Philémon Pouget, de la Universitat Paul 

Valéry de Montpelhièr, el qual fou la persona que ens situà en aquesta perspectiva funcional en haver fet 
les seues apreciacions sobre els conferenciants que oïrem junts a Tarragona, en el darrer Congrès de 
Cultura Catalana. 
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CONCLUSIONS 
Les dades que hem aportat on hom troba coincidències fonètiques, 
morfològiques i lèxiques entre el català occidental i l’occità ens duen a 
pensar que la partició dels dos grans blocs del català, oriental i 
occidental, poden haver-se produït per influència de la llengua 
occitana la qual ha pogut penetrar més fàcilment en les zones de 
repoblació: la Catalunya nova i el País Valencià, més propenses a 
l’osmosi de les influències tolosanes i montpellerenques, que 
l’oriental. Cal però, dins aquesta àrea, plantejar també l’estudi de la 
llengua a les Illes. 
La influència occitana pogué ser la causa de la incipient diferenciació 
dialectal entre català oriental i occidental, i del manteniment dels trets 
més confluents entre l’occidental i l’occità, front al diferent 
desenvolupament del català oriental, especialment el de zones no de 
repoblació. 
Paral·lelament a l’estudi lingüístic hem estat observant dades 
històriques també, i veiem que la presència d’occitans al País Valencià i 
la Catalunya occidental és força nombrosa, des de la Reconquesta al 
segle XIX, però, curiosament, en diversos documents hem pogut 
comprovar que els estudiosos obvien les dades referents als occitans, 
ja siguen històriques o lingüístiques. Com a conseqüència, doncs, ens 
proposem continuar investigant en el camí que avui encetem, tenint 
en compte des d’ara tot l’espai occitano-romànic,  o de la Romània 
central. I convidem els historiadors a ajudar-nos en la tasca.  
 

València-ciutat, juliol de 1988.  
Any del 750 aniversari de la Conquista de Jaume I. 
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LO MANUSCRIT DE LA GRAMATICA D’ALIBÈRT, 
LA SCIÉNCIA E LA LENGA LIMOSINA. 

(No publicat en les Actes de l’XIen Congrès de l’AIEO, Lleida, 2014). 
 
Lluís Fornés 
 

En l’espai del diasistema occitano-romà, 
“o hi ha una sola llengua, o n’hi ha tres o quatre o cinc”. 

Jordi Camarasa, Girona. 
Publ. a Facebook, Dialèctes. 27-XII-2013. 

 
 

“Descobrir la cultura occitana,i, especialment,  
el concepte científic de Loïs Alibèrt 

<<familha occitano-romana>>, ens va dur a relacionar 
 la idea global de la cultura trobadoresca  

amb el Conflicte Lingüístic Valencià”. 
Lluís FORNÉS (Tèsa Doctorala 2004: 23). 

 
 
La divisió entre català i occità és d'ordre identitari (històric i geopolític) i no lingüístic. 

Els de Maurin son occitans encara que la llengua de Maurin sigui la mateixa que la 
d'Estagell, a la Catalunya del Nord. Aquesta llengua té noms diferents, occità a 

Maurin i català a Estagell, però és clarament la mateixa. Un altre exemple ens ve dels 
Capcinesos. Són ben catalans encara que la catalanitat del capcinès (la llengua) fos 

dubtosa. El capcinès, escapant-se de tot sistema simple de classificació, hauria de ser 
considerat com a microllengua a dintre del grup occitanocatalà.  

Internauta anònim. 

 
 
INTRODUCCION 
Las teorias lingüísticas sus la lenga dels dos penjals dels Pirinèus son 
pas encara regladas coma  caldriá o faire. Lo catalan e lo lengadocian 
son doas lengas? Lo catalan a pas trobat encara sa plaça dins la 
Romània, coma lenga independenta acceptada universalament per 
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totes los scientifics. Per qué? L’occitan, conegut tanben coma 
provençal, lenga limosina,  lenga d’Òc, ecc. l’a agut totjorn. 
Veni d’ausir una emission de television en occitan ont se parlava del 
trobador valencian Jòrdi de sant Jòrdi. Rèsta pas clar si escriviá en 
occitan, coma dison unes autors,  o en catalan, coma dison d’autres; 
(Pas un mot dau gentilici ‘valencian’).Lo darrièr trobador (idèia 
acceptada per totis) deviá escriure un ‘lengatge stranh’  -e era pas lo 
gascon, de segur- mas, a l’ora d’ara, los sabents  encara son pas 
d’acordi. Benlèu aicí caldria daissar  clar que la societat ont viviá Jòrdi 
de sant Jòrdi comença a li balhar nom a la lenga romanica dau darrièr 
trobador, e l’apella ‘valenciana’, (uèi lo jorn cal demandar perdon per 
l’usatge d’aquel nom classic: llengua valenciana).  Dins la granda obra 
Tirant lo Blanch trobem: “me atreviré expondre: no solament de 
lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar 
valenciana: per ço que la nacio don yo so nat se puxa alegrar”. 
MARTORELL, J. GALBA, M.J. (1490: s/p).Mas, maugrat aquel nom –
particular per unes, nacionau per Joanot Martorell e tanben per lo 
nacionalisme valencian actuau- e,  en defòra de teorias e d’interesses 
politics, los valencians an agut totjorn una consciència d’unitat 
lingüistica de Garait a Guardamar, o, per nomar las ciotats mai 
conegudas, de Lemotges a Alacant: l’espaci de la civilisacion 
trobadoresca. D’autre costat, tanben podem dire que lo catalan a pas 
trobat encara aquelaplaça independenta que cerca en defòra d’aquel 
espaci.  Aicí avem una pichòta mòstra cronologica. 
(1934) Mèstre Alibèrt davant lo Manifest secessionista  de Pompeu 
Fabra et alli diguèt: “Continuarem a considerar lo catalan coma un 
idioma occitano-roman, segurs d’èsser en acordi amb la majoritat dels 
sabents qu’an estudiat la question, e amb la realitat viventa” E tanben 
qu’aviá: “seriosas reservas, quand lo manifest examina la posicion del 
catalan demest las lengas latinas”. Ibid.  E, finfinala, portem aicí los 
mots benlèu mai  energics de mèstre Alibèrt: “desfisam qui que siá de 
mostrar que lo parallelisme del catalàn amb l’occitàn posca èsser 
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comparat, tant pels parlars moderns coma pels ancians, amb aquel 
qu’om pot establir amb las autras lengas latinas. Cal barrar los uèlhs a 
tota evidéncia per ignorar l’identitat fonetica, morfologica, sintaxica e 
lexicografica dels nostres parlars populars naturals”. Ibid.(ALIBÈRT, L. 
OC, 1934: 83)   
(1991) Per  Joan Solà “La filiació del català dins l’espai romànic (...) és 
una qüestió  que, en certa manera, encara dura avui”. SOLÀ, J. (1991: 
19)  
(2003) E per  Kremnitz,  se l’ occitan e lo catalan son doas lengas o 
pas“uèi encara, aquesta question  sembla pas èsser reglada”. 
KREMNITZ, (2003:216 
Per lo catalan, es possible de trobar aquel espaci en defora dau 
diasistema? Es capable de lo trobar dedins? 
Voli daissar clar que de la meteissa faiçon que ja o fagueron d’autres 
autors, quand Alibèrt parla dau catalàn, parla pas dau valenciàn; lo 
conoissiá pas, l’ espròva evidenta la trobem a la Gramatica; dau verbe 
eissir, forma normala, populara e caracteristica dau valenciàn, ditz:  
“Aquel vèrb gaireben completament inusitat es sobretot arcaïc. En 
Catalonha es d’usatge literari. Pot se conjugar sus florir”. Alibèrt 
Gramatica Occitana (1934:155). Tanben poiriá se conjugar sus morir, 
se los valencians daissem de costat lo sièu usatge normal en lenga 
valenciana.  
A nòstre vejaire, o ben lo catalàn e lo valenciàn son doas lengas, o se 
pode pas parlar dau catalàn sens conéisser una partida de 
l’importància dau valenciàn. 
 
LO DIASISTEMA OCCITANO-ROMAN 
E ben, catalan e occitan son doas lengas, dos dialectes, o doas 
modalitats lingüisticas d’un meteis sistèma? V’aquí  nòstra 
proposicion, dins las conclusions de la Tèsa Doctorala El pensament 
panoccitanista. Los apartats b e c de las conclusions generalas dison: 
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 “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 es creà a partir de la idea de Loïs Alibert  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”. (FORNÉS, L. 2004: 600). 
Aquela citacion se pot trobar tanben  au libre La llengua valenciana i el 
diasistema occitano-romà,col.lecció Després de la Batalla (FORNÉS, L. 
2010:310) 
A nòstre vejaire, aqueste encastre, ont se parla sonque de lenga, e pas 
de política, es lo luòc on (re)situar las brancas de la Lenga d’Òc qu’ an 
noms diverses, mas que forman partida d’un metéis sistema lingüístic, 
se voletz pas li dire lenga. Aital, dedins aquel meteis sistema, avem la 
libertat dau gascon, catalan, provençau, valencian, o llengua 
valenciana,ecc. E disi, e auce la votz aquí, que l’unenca qu’ a vist un 
Segle d’Aur es la llengua valenciana, apellada aital per nòstres classics 
al segle XVn, e imitada en aquel temps, per son prestigi,  per mantun 
daus escrivaires vesins d’en defòra lo Regne de Valéncia. V’aquí un 
pichòt exemple: “aquest Blanquerna, comú a tots los estats de 
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persones, en los seus V llibres lo qual ara novament s’és traduït, 
corregit i estampat en llengua valenciana”. BONLLAVI, J. Epístola 
proemial (1521:40). Brancas, modalitats, dialectes, ecc. de l’anciana 
Lenga d’Òc,  apellada a l’ora d’ara amb aquel concepte estructuralista: 
‘diasistema occitano-roman’, aquel  que mestre Alibèrt usava amb lo 
nom  ‘familha occitano-romana’, que per primièr cop troba son prestigi 
en la granda civilisacion trobadoresca, d’influéncias fondamentalas en 
la literatura universala, encara a l’ora d’ara, e amb lo prestigi d’un 
premi Nobèl balhat au grand mestre provençau Frederic Mistral, 
l’unenc qu’avem en tot l’encastre on s’espandís lo diasistema occitano-
roman. 
Los besonhs politics de la burgesiá catalana portet una cola 
d’intellectuals a signar lo Manifest de 1934 ont se copan las relacions 
de Catalunya amb Occitània, facent un mescladís d’idèias politicas amb 
d’autras pretesament scientificas. L’objectiu era politic - la 
construccion daus païses catalans- e pas scientific, maugrat que 
pretendiá se basar  en questions de sciéncia lingüistica. Aquela 
desviacion de la metodologia scientifica, aquel totum revolutum, a 
nòstre vejaire,  portèt la societat valenciana a la nefasta Batalha de 
Valéncia, encara viventa. 
 
POLITICA E RIGOR SCIENTIFIC 
Dins lo Manifest se barrejan d’ idèas lingüisticas amb d’autras politicas, 
coma avem dich, mas totjorn se manifesta lo desir d’ésser scientifics 
en la definicion. Éstre d’acordi amb la sciéncia implica aver  rason. 
Veirem aquí una pichòta partida dau Manifest: “ 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 
com a provençal- són dues llengües diferents, constitueixen dos grups 
lingüístics a part, malgrat les semblances de diversa índole que hom hi 
pugui trobar, les quals no són més grans que les que hi ha entre el 
castellà i el portugués.”  
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Cal faire atencion: “la llengua d’oc, coneguda per tots els romanistes 
com a provençal”. Aquò son los noms qu’aviá la Lenga; a partir d’ara, 
amb la Gramatica d’Alibèrt, se consacrarà lo neologisme ‘occitana’ per 
la lenga que restarà sonque per los occitans strictu senso, e aurà, 
devant d’ela, lo catalan en lucha per aver son luòc de lenga 
independenta. 
Aquela Lingüistica, que sembla escrita en majusculas, afirmava pas –e 
a l’ora d’ara o afirma pas tampauc, amb l’unanimitat scientifica que 
cal,- ço que disián los intellectuals catalans, al servici dels besonhs 
politics de la sieuna burgesiá. Dau punt  de vista scientific i a pas d’ 
independéncia lingüistica catalana. A l’ora d’ara, cal comprene tanben 
que la sciència avança, Alibèrt parla de la “familha occitano-romana”, 
aprés amb l’estructuralisme avem arribat a un punt novèl per 
comprene melhor. Sistèma e diadistèma lingüistic son conceptes 
qu’ajudan fòrça a resituar l’idèia: lo sistèma es l’ostal ont i a las 
divèrsas cambras, benlèu amb noms diferents, mas la basa es la 
meteissa. 
 
LAS MANIPULACIONS AU MANUSCRIT ORIGINAU DE LA GRAMATICA 
Los desirs burgeses catalans anavan encara un pauc mai delà. Dins 
l’òbra d’Alibèrt, e tanben dins lo manuscrit de la Gramatica Occitana, 
trobem mantas vegadas que, per l’autor, lengadocian e catalan son dos 
dialectes de la Lenga d’Òc, idèia manipulada au meteis originau, e qu’ 
es estada escambiada, en editar la Gramatica a la Casa de la Caritat de 
Barcelona, pagada amb la pecunha dau “patrici meritíssim” Joaquim 
Casas-Carbó, una annada aprés aver publicat lo Manifest 
antioccitanista. Los intelletuals catalans copan las relacions amb los 
occitans e, una annada après, publican la Gramatica Occitana a 
Barcelona. Per qué? A nostre vejaire, lo Congrès internacionau de la 
lenga catalana dau 1906, es lo moment de dire al monde que los 
catalans avián sa pròpria lenga, mas caliá tanben l’acceptacion 
occitana que la lenga catalana e l’occitana eran diferentas, e aquò es 
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fach amb la publicación de la Gramatica d’Alibèrt manipulada. Aquí 
comença  lo vertadièr assaig de conversion dau catalan en lenga, la 
lenga catalana, aital coma lo lengadocian d’Alibèrt esdeven, tanben,  
lenga: La lenga occitana. La Lenga d’Òc, nom istoric, ja es mòrta; a 
partir d’aquí n’avem doas novellas: l’occitana e la catalana, “llengües 
bessones”, disiá Pompeu Fabra, per dire pas qu’es la meteissa; lengas 
bessonas  fruch de la volontat politica e de la manipulacion de las 
idèias d’Alibèrt, mas certanament pas del bon trabalh d’edicion ne de 
la cèrca scientifica. Pr’aquò, e d’autras causas, a l’ora d’ara, lo catalan a 
pas trobat encara saplaça de lenga independenta.  
Al Manuscrit de la Gramatica Occitana trobem lo convenciment 
d’Alibèrt que, per el , lenga n’i aviá sonque una: la Lenga d’Òc, catalan 
e occitan son dialectes. “Demora a netejar  nostra lenga dels 
gallicismes que se son substituits als mots indigenas. Lor 
reemplaçament deu se far per manleu d’en primier als autres parlars 
lengadocians, en segond als autres dialectes occitans, catalàn 
comprés”. (ALIBÈRT,L. Manuscrit de la Gramatica Occitana. 
Introducció, pàg. 62) 
Maugrat ço que disem, en l’Apèndix,pàg. 1 dau Manuscrit, doas 
vegadas lo mot lengadociànes esmendat amb una rega  al dessús e 
substituït, en letras negras, per occitàn.(ALIBÈRT, Manuscrit de la 
Gramatica Occitana).  Evidentament, lo dialecte ‘lengadocian’,  per lo 
“corrector” esdeven ‘occitan’: lenga. Aquí lo catalan comença aquel 
camín cap a l’independéncia qu’ a pas finit encara. 
Trobem d’autres mots d’Alibèrt esmendats. Ont ditz: “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 grans dialectes”, (ALIBÈRT, L. Manuscrit 
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Introduccion, pàgs. 56-57.) trobem que los “ grands dialectes” tanben 
an una rega al dessús, e a la plaça om a escrit “grandas brancas”. E 
amb aquela manipulacion, s’es publicada, e republicada, la Gramatica. 
En la publicacion de la revista OC, Alibèrt considera que catalan e 
lengadocian son dos dialectes de la Lenga d’Òc e ditz que per faire las 
nòrmas de la lenga tendrà “en compte las diferéncias foneticas dels 
dos dialectes”, mas en la Gramatica publicada a Barcelona lo 1935 
trobem: “ en tenent naturalament compte de las diferéncias foneticas 
de las doas lengas”. ALIBÈRT, L. (1935:5 e 1976:7). De la nuèit al jorn 
dos dialectes devenon doas lengas. Per qué? 
Aicí avem una esprova evidenta que los editors catalans de la 
Gramatica volián pas la condicion de dialecte per al catalan. Aquí me 
cal faire una reflexion personala. Ièu, professor de lenga, ai dich, 
ensenhat e repetit a mos deissebles –perque aital o disiá l’ortodoxia 
daus  libres- que lo valencian –nòstra lenga valenciana dau Segle d’Aur- 
es un dialecte, mas qu’aquò es pas dolent, perque l’unitat lingüistica es 
mai importanta, ecc. Davant aquela manipulacion dau Manuscrit 
alibertiàn, benlèu, ara  caldrià me penedir de çò qu’ai ensenhat 
pendent d’annadas, mas o farai pas, o daissi aital, e assagi de continuar 
pels camins scientifics. Cadun a sa fòrma d’agir, e los qu’aimam la 
sciéncia avem causit los nòstres. 
L’edicion de la Gramatica dau Centre d’Estudis Occitans (1976) es 
reproduccion –repeticion sens analisi- de l’anterior, Barcelona (1935-
37). Degun  a pas cercat las idèias e los mots originaus d’Alibèrt ni dins 
lo Manuscrit ni en la revista OC.Pecaire! 
 
LA LENGA LIMOSINA 
Carles Ros en Epítome del origen y grandezas del idioma valenciano: 
Aprés de dire que a Espanha i a tres ramas de lengas dise: “La 
valenciana es la tercera , que con nombre de Limosina se hablaba en la 
Proenza, toda la Guyana, la Francia gótica, Principado de Cataluña, 
Reino de Valencia, islas de Mallorca, Menorca, Ivisa y Sardeña, aunque 
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ahora por aquí muy mudada y sin el nombre de limosina”. RAFANELL, 
A.  Un nom per a la llengua   (1991: 61)    
Au libre Alabanzas de las lenguas trobem:  “Como el rey (Jaume I) y los 
de su casa y corte y muchos de sus vasallos hablaban lengua de 
Provenza y de Limós, aquélla como a más común prevalesció, pero no 
sin grande mixtura de otras lenguas, y toda en junto fue nombrada 
lengua limosina”. MARTÍ DE VICIANA,a RAFANELL, A. (Ibid: 87) 
Los autors parlan de: “Lenga limosina” e Martí de Viciana ditz 
clarament que és “de Limós”. Trobarem tanben  lo nom amb d’autras 
formas: ‘lemosina’, ‘llimosina’ e ‘llemosina’, mai tard, al moment que 
comença la palatalizacion; mas aquí avem clarament d’ont ven: Limos; 
e tanben Provença, la contrada la mai nomada dins l’emsemble occitan 
e que, mai tard, balharà tanben un nom a la lenga: provençau. Mas, 
tornem a Limós, d’on avem aicí que ven, o d’ont era, la lenga, que es 
ço que dison los autors citats. Qué i a, qué i aviá a Limós per poder 
èstre lo luòc on nasquèt La Lenga? O escriguéri lo 1987 e se publiquet 
lo 1995, e, a l’ora d’ara soi, encara, mai segur que La Cançon de Santa 
Fe  s’escriguet a l’encontrada de Limós, e d’aquí ven lo nom ‘lenga 
limosina’, lemosina, ecc. e pas de Llemotges. És la cultura religiosa, al 
segle XIn, que balhet lo nom a la lenga comuna, e pas la cultura laïca 
dels trobadors, que comença un segle mai tard. “Entre la regió de 
Narbona i el Conflent hi ha la ciutat, travessada pel riu Aude, que 
s’anomena Limós, i que s’ubica exactament 25 Km al sud de 
Carcassona. És famosa per les seues esglésies i convents. El fet de la 
seua ubicació i el de la seua tradició espiritual ens fa pensar que en 
aquell centre d’espiritualitat pot haver estat escrita la Cançó”. FORNES, 
Ll. (1995: 68) Aquesta es la region ont la màger partida dels 
especialistas dison, clarament,  que s’escriguet la Cançon de Santa Fe. 
Ço que disem amb las reservas que cal faire. 
Aqueste primièr document en lenga  vulgara, e de Limós, es lo 
simbòlde la lenga unitària, ço que se ditz actualament lo diasistema 
occitano-roman, entre Garait, Guardamar, Bordèu e la Gàrdia 
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piemontesa. A l’ora d’ara es pas encara clar se la lenga de La Cançon es 
catalan o occitan. Pensi que cal pas continuar de cercar:La Cançon es 
escrita en  lenga de Limos, comuna a totas las contradas del nord e sud 
dels Pirineus. Benlèu, es pas polliticaly correcto dire aital, e pot i aver 
qualcun que pensa que,  dau punt  de vista politic caldriá pas o faire. 
Aquò per ièu val pas. Lo besonh de cercar pot pas èstre barrat per la 
politica. Au mens, ièu podi pas me daissar portar d’aquelas idèias. 
Sciència e politica, melhor de las agachar a despart. 
 
CONCLUSIONS 
La manipulacion dau Manuscrit de la Gramatica Occitana d’Alibért es 
un punt important dins lo procès començat a Barcelona per assajar  
l’independéncia del catalan de la lenga maire, la  Lenga Limosina, o 
lenga d’Òc. Alibèrt parla daus dialectes lengadocian e catalan, mas lo 
Manuscrit, publicat a Barcelona, a patit la manipulacion daus editors 
per convertir lo lengadocian en occitan, e lo catalan en branca que 
deven, finfinala, lenga. Aquel camin daissa a despart los noms istorics 
‘Lenga Limosina’,  ‘Lenga d’Òc’ ,  ‘Provençal’, ecc.  Maugrat tot aquel 
trabalh, lo catalan, a l’ora d’ara, a pas trobat encara sa plaça 
independenta dins la Romània. Se om trabalha en defòra de la 
metodologia scientifica, i a  gens de possibilitat d’aténher  des 
conclusions scientificas, evidentament.  
A nòstre vejaire, la situacion scientifica que comencèt  Alibèrt amb sa 
familha occitano-romana es l’estructura perfiecha per situar lo catalan, 
e tanben las autras modalitats lingüisticas d’Òc, dins son encastre 
natural. Aital, lo gascon, lo provençau e lo valencian, istoricament 
engarçats dins aquelas batèstas destructivas,  an sa plaça autonoma, o 
independenta, dins lo diasistema occitano-roman, e, aital, batèstas 
finidas, probablement.  Aquí farem pas com al Manifest, sabem pas se 
nostre vejaire es politicaly corrrect, o pas, especialament per la 
burgesiá catalana, mas cresem que dau punt de vista scientific,ont 
placem nòstre  trabalh,  òc. E per finir amb d’annadas e d’ annadas de 



99 

nefasta batèsta sociolingüistica valenciana, probablement òc, tanben. 
Ai dich. 
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