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0 INTRODUCCIÓ 

Es sus la talvèra qu’es la libertat 

JOAN BODON 

Per què l’occità? 

Finalment escric aquesta introducció després d’uns cinc intents. No sé per on 

començar. Ara ja estic a punt d’enllestir el treball i he de rememorar el que ha estat 

una autèntica aventura. M’és difícil determinar quan començà, quan em vingué la idea 

de realitzar-la, però he de reconèixer que em venia de lluny, des de la Secundària o 

fins i tot d’abans, ja que l’occità em seduí el primer cop que en vaig sentir a parlar, 

abans que jo sabés tot allò de la Batalla de Muret i dels trobadors. 

Deuria tenir uns 7 anys i no recordo exactament com, però ma mare em digué 

que una parenta nostra de Tarba parlava el “patois”. Tenim família a França, el francès 

és la seva llengua materna i un d’ells parla el català, però allò que em digué la meva 

mare se’m quedà gravat al cervell. Quina era aquella llengua? Jo, aleshores, recordo 

que tenia un llibre d’imatges català-francès i el llegíem junts la meva cosina i jo: ella en 

català i jo en francès. Mentre ho fèiem, em preguntava, intrigat, com deurien ser els 

animals del llibre –gallina, lleó- en aquell “patois”. M’havien dit també que “era com el 

català” i la meva ment infantil, innocent, creà un paral·lelisme entre aquella situació 

bilingüe i la catalana. El català es parlava al Nord d’Espanya i el “patois”, al Sud de 

França, com si els Pirineus fessin de mirall. 

Anys després, quan havia acabat cinquè de primària, anàrem a la Val d’Aran i vaig 

insistir que em compressin un llibre d’imatges en aranès perquè el volia descobrir, ja 

que era una llengua que es parlava a Catalunya. 

Em deixo molts de detalls, però la idea d’estudiar l’occità ja ve de lluny i està 

molt lligada amb la meva persona. Per a mi aquesta llengua ha estat un estrany mirall 

o vestigi d’un somni. I possiblement, com que el vaig conèixer in situ i no llegint llibres 

de literatura i d’història (això vingué molt més tard) he basat el meu treball de recerca 

en l’occità actual i no en els trobadors o la relació amb el català. 

 

La hipòtesi 

Aquest treball té un doble objectiu. El primer de tots és “demostrar la unitat lingüística 

occitana” a través de l’estudi de dues varietats perifèriques, ja que hi ha diferents 

sectors, des de procediments més o menys lingüístics, que la qüestionen. He deixat de 

banda tot el que feia referència a la unitat lingüística de l’occità i del català per no 

desviar-me del tema central de la recerca i he defensat –quan he hagut de parlar de 
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l’occità i del català al llarg del treball- la idea més acceptada pels científics i pels 

organismes oficials, és a dir, la independència de cada llengua.  

L’altre clar objectiu del treball és acostar la realitat occitana a Catalunya, atès 

que, tot i el desconeixement força generalitzat, aquesta llengua és cooficial a tot el 

territori català, no només a la Val d’Aran, juntament amb les altres dues llengües de 

coneixement obligatori. En aquest acostament m’he allunyat de presentar l’estàndard o 

els provençals, Mistral o els trobadors i he triat mostrar l’occità des de dos punts molt 

allunyats: l’aranès, proper a nosaltres, i el gardiol, exòtic, parlat encara a una illa 

lingüística al sud d’Itàlia. A més, em moria de ganes d’estudiar-lo una mica i, sobretot, 

de sentir-lo.  

En un primer moment, tot i això, volia estudiar el provençal enlloc del gardiol i el 

gascó bearnès enlloc de l’aranès bàsicament perquè tinc família tant en territoris 

gascons com en provençals. Lingüísticament, aquesta tria es justificava perquè els dos 

són dialectes prou allunyats com per estudiar i contrastar les seves semblances i 

diferències, comprovar si hi ha intercomprensibilitat entre ells i d’aquesta manera 

determinar la unitat lingüística occitana, ja que l’estàndard occità és un dialecte central 

perquè fa de pont entre tots els dialectes. Si els parlants dels diferents dialectes es 

poden entendre sense cap dificultat sense recórrer a l’estàndard, quedarà demostrada 

la unitat occitana. La tria del gascó i no, per exemple, del llemosí es deu al fet que 

aquest dialecte és el que més sovint és separat del conjunt de parles d’òc. 

Finalment, però, vaig triar l’aranès i el gardiol, que a diferència dels primers 

dialectes triats, no es parlen en territori francès, i d’aquesta manera vaig definir el 

segon objectiu de l’occità: mostrar l’occità més proper i el més exòtic com a mostra del 

gran mosaic lingüístic occità. 

Abans de passar al següent apartat he de dir que des del primer moment m’he allunyat 

de les ideologies i del sentiment de pertanyença a un grup o a un altre dels parlants 

perquè no s’adequaria a l’enfocament científic del treball.  

 

Límits del treball 

El treball ha estat limitat, primerament pel nombre de pàgines, que m’ha obligat de 

desplaçar força informació als annexos, així com pel temps i per la meva escassa 

formació lingüística.  

Inicialment pretenia estudiar a fons l’aranès i el gardiol (fonètica, lèxic, 

morfosintaxi) i formular uns arguments quasi inqüestionables per justificar (o no) la 

unitat lingüística de l’occità. Però aquesta obra no és una tesi doctoral i per tant, no ha 

estat possible. Així doncs, m’he cenyit a la fonètica per caracteritzar i contrastar la 

informació.  
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Entre el que he deixat de banda i el que he col·locat als annexos, hi ha la 

història de l’occità a França, la normativització de l’occità, la situació actual a França i 

a Itàlia, l’expansió fora d’Occitània, així com també les taules fonològiques dels 

dialectes estudiats, uns models de conjugació verbal o la correspondència amb Hans 

Peter Kunert, José Enrique Gargallo i Aitor Carrera. Tot això era massa específic en 

alguns casos o ampliava el treball excessivament en nombre de pàgines. Bona part 

d’aquesta la informació ha estat redactada i presentada correctament als annexos. 

 

Metodologia 

La metodologia ha estat bàsicament consultar llibres monogràfics i entrevistar 

aranesos i gardiols per tenir enregistraments de la fonètica i conèixer in situ, en menor 

mesura, el lèxic i la sintaxi. Les entrevistes han servit per comprovar la 

intercomprensibilitat entre aquests dialectes i el llenguadocià. 

Els llibres consultats pertanyen a la Biblioteca de Romàniques de la Universitat 

de Barcelona, a la Bibloteca Generau de Vielha e Mijaran i al mateix Conselh Generau. 

D’altres els he adquirit. Pel que fa a Internet, l’he consultat en menor mesura. Només 

he buscat el que no he pogut trobar en llibres (sobretot imatges i informacions de la 

diàspora occitana, de la que es parlarà a l’annex). Per a la realització del treball he 

consultat José Enrique Gargallo, professor de filologia romànica a la Universitat de 

Barcelona; Aitor Carrera, professor de filologia occitana  a la Universitat de Lleida i 

Hans Peter Kunert; professor de filologia alemanya a la Universitat de Cosenza i 

normativitzador del gardiol. Altres especialistes que m’han ajudat han estat Jèp de 

Montòya, president de l’Institut d’Estudis Aranesi i Jusèp Loís-Sans, secretari de 

política lingüística del Conselh Generau. 

 

Problemes 

Els problemes que he tingut han estat pocs, ja que m’ho he passat molt bé fent el 

treball i coneixent gent nova. Les majors dificultats han aparegut quan filava massa 

prim i gràcies a la serenitat i a la inventiva els he pogut solucionar. He de reconèixer 

que ha estat un gran problema cenyir-me a les setanta pàgines, ja que això m’ha 

obligat a redistribuir el treball completament. En un principi, sense comptar la 

introducció, la conclusió, la bibliografia, l’índex, la nota d’agraïments, tenia més de 80 

pàgines (i això que ja havia deixat de banda bona part del que incloïa el primer guió). 

 

Etapes 

La primera etapa del treball fou una pluja d’idees i fer-ne una organització. Vaig 

redactar un primer guió i vaig recollir molta informació: totes les imatges del google, 
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totes les pàgines d’Internet que parlaven de l’occità; vaig anar a la Biblioteca de 

Romàniques de la Universitat de Barcelona dos cops i vaig extreure encara més 

informació. Després vaig anar a la Val d’Aran, on vaig trobar més llibres i vaig 

enregistrar diverses converses. Després vam anar al Bearn (Pau) i finalment a La 

Gàrdia. En aquests viatges vaig obtenir nou material sobre l’aranès, el gascó i l’occità 

en general i molt especialment sobre el gardiol, ja que sense haver-hi anat hauria estat 

impossible tenir-ne informació. 

Un cop vaig tornar, vaig començar a processar i a ordenar tota la informació, 

reestructurant el treball. Bona part del treball ja estava enllestida quan vaig començar 

el curs. Des d’aleshores fins ara he estat reescrivint, continuant reestructurant i 

escrivint el que em faltava. També, des que vaig tornar de vacances a l’agost, vaig 

enviar algun mail i tres cartes a diferents comunitats occitanes a l’exterior (Quebec, 

Argentina, EEUU) sense obtenir resposta. Tenia pensat també anar a Württemberg per 

Tots Sants a veure els vestigis dels occitans valdesos que hi mantingueren la llengua 

fins els anys 1940, però a causa d’un accident fou impossible anar-hi. 
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1. L’OCCITÀ 

1.1 Qu’es aquò? 

Abans d’entrar plenament al treball, crec que s’ha de saber què és l’occità. 

L’occità és una llengua romànica com el francès, l’italià, el català, el romanès, el 

portuguès, el dàlmata, el francoprovençal, el castellà, el retoromànic o el sard.  

Com totes elles, descendeix del llatí vulgar parlat per les capes populars de l’Imperi 

Romà i més concretament, del que es parlava al sud de la Gàl·lia, des de l’Atlàntic fins 

als Alps, del Pirineu fins al nord del Massís Central. 

 
Imatge 1: l’occità i les llengües romàniques. 

Un cop definit, crec que seria interessant d’aclarir, encara que sigui superficialment, les 

afirmacions que més circulen al voltant d’aquesta llengua: 

L’occità és una llengua morta 

L’occità no és una llengua morta -encara que està en un clar retrocés d’ús social- ja 

que, en cas contrari, no seria llengua vehicular a Val d’Aran i a tot Catalunya (v. 

2.1.4.4). A la resta del seu territori, encara sobreviu gràcies a l’esforç de grups de 

parlants que lluiten contra la pressió del francès o de l’italià. Contràriament a la 

creença popular, l’occità, i no el francès, és la llengua pròpia d’urbs com Marselha2, 

Tolosa o Niça, on encara es parla, tot i que molt minoritàriament. 

L’occità i el català són la mateixa llengua3 

El català i l’occità tenen moltes similituds (sobretot a nivell dialectal), però això no 

justifica la seva unitat en un mateix ens lingüístic actualment. Des de l’Edat Mitjana fins 

a finals del segle XIX i principis del XX (amb Meyer-Lübcke i amb Fabra i Coromines) 

no es diferenciava, lingüísticament, el català de l’anomenat provençal perquè fins al 

s.XIV es podria parlar d’una mateixa llengua (al segle XIII, Raimon de Besalú oposa el 

                                                           
2
 Tots els noms de rius, regions o viles occitanes apareixeran escrits en aquesta llengua al llarg del treball. 

3
 Com ja he dit en la introducció, aquest treball no té com a objectiu discutir científicament aquesta 

classificació, motiu pel qual no discuteix la convenció de bona part de la romanística en classificar 
independentment aquestes dues llengües, sense negar la seva unitat en temps medievals. 
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català i occità [lengua lemosina] a la parladura francesa) però per diversos motius 

s’anaren desenvolupant un seguit de diferències importants tot i la seva gran proximitat 

innegable encara avui en dia. Si bé és possible la intercomprensió entre gascons (v 

1.3.1 i especialment 2.2) i catalans, també pot ser-hi entre catalans i italians sense que 

ningú no gosi afirmar la inclusió d’una en l’altra. Igualment, el català no comparteix 

amb els dialectes occitans més septentrionals grans semblances, ja que no són 

romanços veïns (a diferència del gascó i del llenguadocià, per exemple). 

L’occità no és una llengua, sinó que està tan fragmentat que s’ha de parlar de llengües 

d’òc. 

Aquesta afirmació, bastant corrent a França, ha estat font de moltes discussions, però 

té els seus orígens en: 

1) L’occità, en no tenir el seu territori cap mena d’unitat política i haver patit una 

forta diglòssia amb el francès durant almenys 5 segles4, ha tingut una evolució 

més particular des d’una perspectiva dialectal. Aquesta diglòssia imposava el 

francès i tractava l’occità com un conglomerat heterogeni de patois, parles 

locals “inintercomprensibles”. El fet de parlar-se en un territori extens i desunit, 

ha facilitat també la fragmentació. 

2) L’occità, com el francès o l’italià, ja presentava diferències dialectals importants 

en el moment de la seva formació lingüística (el grups llatins CA i GA inicials 

havien evolucionat a CHA i JA al nord del domini mentre que s’havien 

mantingut intactes al sud i a l’oest). Aquestes diferències tan primerenques 

demostren que els dialectes occitans són tan antics com la llengua i tots els 

altres romanços; a diferència del castellà o del català, per exemple, ja que bona 

part dels seus dialectes són força posteriors a llur formació. 

  

                                                           
4
 Si ho comparem amb el català, encara que el castellà comencés a penetrar al seu territori cap al segle 

XV, la Corona d’Aragó i els seus respectius regnes eren unitats polítiques prou fortes que no 
desapareixerien fins a principis del segle XVIII. 
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1.2 Extensió geogràfica 

L’occità es parla als territoris que tot seguit presentaré, però que posteriorment (v 6.5) 

ampliaré amb la llista completa dels llocs on s’ha parlat anteriorment o s’ha estès, ja 

que el gardiol, un dels eixos del treball, és fruit d’una expansió posterior de la llengua. 

En aquest capítol cito només La Gàrdia i Sent Eutròpi com a poblacions neooccitanes. 

Aquesta llengua romànica, doncs, es parla actualment i des de la seva formació 

als següents quatre estats5:  

 

1.2.1  A l’Estat Francès 

 
Imatge 2: L’occità a França  

On s’anomena “Occitània Granda” i n’ocupa el terç sud del territori: 37 

departaments en 9 regions, és a dir, uns 192,000 km2. Les regions i 

departaments són els següents 

-Aquitània, parlat a tots els departaments: Gironda, Lanas, Òut e Garona, 

Dordonha i Pirinèus Atlantics, exceptuant la part oriental de l’últim, on es parla 

el basc (al sud de Baiona i Bidasoa), guanyant terreny a l’occità a la frontera. 

També s’ha d’exceptuar, de la Gironda i del Dordonha, la franja nord de la Blaia 

cap a la frontera amb la Santoinge, amés de l’illa lingüística d’oïl de Monségur. 

-Migdia-Pirineus, a tots els departaments: Pirinèus Hauts, Garona Hauta, Arièja, 

Gers, Tarn e Garona, Tarn, Òut i Aveiron. 

-Llenguadoc-Rosselló, a tots els departaments: Pirineus Orientals, Aude, 

Herault, Gard i Lozera; exceptuant quasi la totalitat del primer, ja que només es 

parla a cantons de Sornian, Sant Pau de Fenolhet i la part oest del de la Tor de 

França. Malgrat això, la frontera de l’occità (baix llenguadocià en aquest cas 

[v1.3.3]) i català (parlat a la resta del departament) no és gaire clara6.  

                                                           
5
 Incloem també una breu anotació sobre l’extensió de l’occità medieval a França. 

6
 El capcinès és un subdialecte català fortament occitanitzat, segons Veny (1986) pàg. 72. 
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-Provença-Aups-Còsta d’Azur, en la seva totalitat: Bocas de Ròse, Var, Aups 

Maritims, Aups d’Auta Provença, Vauclusa i Auts Aups. Hi ha algun 

enclavament lígur a la costa. 

-Lemosin, a la totalitat de la regió: als departaments de Nauta Vinhana, Cruesa 

i Corresa 

-Auvèrnhe, als departaments de Cantal, Naut Léger, Puèi Domat i la meitat sud 

transversal de l’Alèir. 

-Ròse-Aups, a la frontera del departament del Léger amb la regió d’Auvèrnhe; a 

quasi la totalitat dels departaments d’Ardecha i de Droma (s’exceptua la part 

sud) i a la part sud del departament d’Isèra. 

-Centre: en algun enclavament fronterer. 

-Peitau-Charantas: Es parla a l’est de la Charantas i a la frontera de Vinhana. 

Alguns lingüistes, però, constaten que al segle XIII la frontera amb el francès 

passava per Ròchafòrt, Niòrt i Peitieus (Poitiers), més septentrional que l’actual 

però sense correspondre tampoc amb la divisió romana de la Gàl·lia en dues 

diòcesis a partir del Loira. De fet, el primer trobador conegut, Guilhèm 

d’Aquitània, era oriünd de Poitiers i escrivia en nord-occità (v1.3.2), una varietat 

que no deuria ser gaire diferent de la parlada pel poble.  

Tanmateix, la vila de Sent Eutròpi, al departament de la Charantas i a 

pocs quilòmetres de l’actual frontera lingüística òc-oïl, és un enclavament 

llemosí en territori d’oïl possiblement des que Francesc I hi evacués famílies de 

catòlics perseguits i dugués una majoria occitana a la vila.  

A la frontera més septentrional amb les varietats d’oïl (al nord del 

Limosin, d’Auvèrnhe i als enclavaments occitans de la regió del Centre7) es 

parla el “creixent”, una varietat de transició òc-oïl, que alguns lingüistes 

consideren part del conjunt occità. 

 

1.2.2  A l’Estat Espanyol 

Des del riu Garona, el dialecte gascó  de l’occità penetra fins al seu naixement, 

a la Val d’Aran, Catalunya (v 2). 

 

 

 

 

 

                                                           
7Montluçon es troba en aquesta zona. 
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1.2.3  A L’Estat Italià 

 
Imatge 3: Les llengües d’Itàlia 

El dialecte vivaroalpí (v 3.2) de l’occità penetra més enllà de la frontera 

francoitaliana fins a algunes de les valls alpines més occidentals; confonent-se 

al sud amb el lígur i donant lloc al que es coneix com a Las Valadas Occitanas. 

Es troben majoritàriament al Piemont (províncies de Torin i de Coni); tot i que 

més al sud, a Impèria (Ligúria), encara es troben algunes poblacions que 

alguns filòlegs podrien considerar occitanòfones, ja que la seva parla pròpia és 

el brigasc, parlat també al cantó francès de la frontera i a la piemontesa de la 

val Tànar. En total, les valls tenen una extensió de 4,500 km2 i una població de 

200,000 habitants. 

La difícil filiació d’alguns parlars de les valls o l’agrupació d’aquestes en 

ens geogràfiques majors (en conjunts de “Valls” o en “Zones”) en complica el 

còmput: segons alguns experts o associacions en són 12, 13 o 14. Els parlars 

de transició que es parlen en alguns d’aquests indrets (roiasc, brigasc) són per 

a l’occità el que és el benasquès per al català (què són: lígurs o occitans, i què 

és el benasquès, català o aragonès?) i possiblement no sabrem mai amb 

exactitud la seva filiació. 

Les “Valadas”8 anteriorment citades són les següents: 

Al Piemont  

Torin: Auta val Dueira 

  Valadas Cluson e San Martin 
                                                           
8
 Algunes d’elles ja agrupades. 
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  Val Pèlis9 

Planura Pineròla 

 Coni: Valadas Pò, Bronda e Infernòt 

  Val Varacha 

  Val Maira 

  Val Grana 

  Val d’Estura 

  Val Ges 

  Val Vermenhana 

  Valadas de la Besimauda 

  Zòna dal Quié  

Auta Val Tànar (La Briga Auta, Viosena) 

A Ligúria 

Impèria: Auta Val Tànar: Reaud, Verdeja (comuna de Triora), Viosena 

(comuna d’Ormea) 

A causa de l’emigració dels habitants de les valls, l’occità també es 

parla a La Gàrdia (Guardia Piemontese en italià), a la província de Cosenza, a 

Calàbria, des del segle XIII. Antigament també tenia presència a altres pobles 

propers que compartien amb aquest l’origen valdès (Montalto Uffugo, Rose, 

San Sisto dei Valdesi i San Vincenzo la Costa), provençal o del Piemont. 

 

1.2.4  A l’Estat Monegasc (Monègue) 

Conviu amb el lígur en la varietat niçarda. Aquest petit estat és un dels 

enclavament lígurs a la costa provençal (v 1.2.1). 

 

 

  

                                                           
9
 Anomenades aquesta i les dues anteriors, en conjunt “Valls Valdeses”. 



17 

 

1.3 Els dialectes occitans 

La llengua d’òc es divideix en els següents tres blocs dialectals: 

 
Imatge 4: Els dialectes i blocs dialectals occitans 

1.3.1 El gascó  

Constituït per un sol dialecte que ha estat classificat com a llengua 

independent en diverses ocasions i que es divideix en diverses parles i 

subdialectes entre les quals es troba l’aranès. Es parla en un triangle limitat al 

sud pels Pirineus; a l’oest, per l’Atlàntic (des de Biarritz fins a la 

desembocadura del Dordonha i Garona); i a l’est, transversalment, per aquest 

darrer riu (del Pirineu fins a Tolosa) i l’Arièja (des de la capital del Llenguadoc 

cap al Nord). 

De l’aranès i del gascó en si en parlarem durant la part corresponent del 

treball (v 2).  

 

1.3.2 El nord-occità   

Format, com indica el seu nom, per les varietats septentrional de l’occità. 

Aquestes són parlades al nord de la Dordonha, a tot el Llemosí, a l’Alvèrnia 

occitanòfona, als departaments alpins francesos i a Itàlia -tant a las Valadas 

Occitanas com a l’enclavament de La Gàrdia-.  

Les seves varietats no formen un bloc compacte però sí que tenen una 

sèrie de característiques comunes. De fet, no hi ha un consens clar entre els 

lingüistes en llur delimitació. 

Al nord del l’occità septentrional es troba el “creixent” 

(“creissent/croissant”), un conjunt de parles de transició cap a les llengües d’oïl. 

No obstant això, la proximitat amb aquestes varietats ja es fa notar 

progressivament en territoris que són indubtablement occitans des d’un punt de 
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vista lingüístic, on apareixen un subjecte obligatori (quò) i la substitució d’amb 

ieu per amb me (avec moi en francès).  

Heus ací les característiques generals d’aquest bloc: 

1) Evolució  dels grups llatins CA/GA a CHA/JA. 

2) Evolució d’[s] del grup [sp], [st], [sk] a [j], [Ø], [h]. La [s] final com a 

morfema plural desapareix a algunes zones. 

3) Caiguda (si és inicial) o velarització d’[a] pretònica, ([kos’tɛl] i [ve], pel 

[kas’tɛl] i [a’βe] estàndards). 

4) Tendència a la palatalitzar [s] i [z] en molts indrets a [ʃ] i [ʒ] . Així doncs, 

aicí es pronuncia [ej’ʃi] o [ɪj’ʃi]. Es manifesta també en les consonants 

que precedeixen els fonemes [i] i [y], sobretot en alvernès, dialecte en el 

qual el so inicial de libre pot sonar com si fos [lj]i pot arribar a [ʎ]. 

5) Inclinació a la monoftongació d’alguns diftongs tònics en certs indrets 

més septentrionals: Chausa, [‘ʦɔzɔ]; aiga: [‘egɔ].  

6) Inestabilitat d’[l] intervocàlica vingui d’un antic fonema /l/ o /ll/ i 

vocalització o alteració de la /-l/ medial o final (com en prov. o gascó) 

encara que la grafia no ho noti. Les solucions són múltiples, per 

exemple, BELLA ha donat ocasionalment [‘beʕɔ] en nord-occità. 

Aquest bloc es divideix, al seu torn, en: 

1) Llemosí, el dialecte nord-occità més occidental i que alhora donà nom a la 

koiné trobadoresca, és a dir, a l’occità estàndard de l’Edat Mitjana. Es parla 

a Llemotges, a la Meitat nord del dept. de Dordonha (Perigús) i a la regió 

del Peiteu, la part més oriental de Charanta. 

2) Alvernès, parlat a l’est del Llemosí i a Alvèrnia, exceptuant-ne  la meitat 

septentrional del dept. de l’Alièr,  la zona del Cantal cap a Orlhac, on ja es 

parla llenguadocià i la part oriental del dept. de l’Alta Loira (zona de Sinjau), 

de parla vivaroalpina. És el dialecte més dividit i més allunyat de la grafia 

clàssica. 

3) Vivaroalpí, parlat a l’est d’Alvèrnia, a la part occitana de la regió de Ròse- 

Aups, al nord de la Provença, a les Valadas Occitanas d’Itàlia i a La Gàrdia. 

És comú referir-s’hi com a nord-provençal o provençal alpí i englobar-lo dins  

d’un Gran Provençal (compartit amb el provençal estricte) per motius 

històrics i sociolingüístics. També s’anomena “gavot”. En parlarem amb més 

detall més endavant, a la part corresponent del treball (v 3.2). 
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1.3.3 L’occità meridional :  

Format per les varietats més meridionals de l’occità. És parlat des d’una línia, a 

l’oest, des de Liborna fins a la frontera de la Vall d’Aran amb el Pallars i l’Estat 

francès, passant per Agen i Tolosa; a l’est, la seva frontera coincideix amb la 

dels estats italians i francès. Per la banda nord, se separa del nord-occità 

seguint una línia força recta des de la meitat sud de la Dordonha fins al sud de 

Provença. Està caracteritzat per: 

1) Manteniment dels grups llatins CA i GA. 

2) Manteniment d’[s] (tot i que passa a [h] en alguns llocs al nord) del grup 

[sp],[ st], [sk]. 

3) Solidesa d’[a] pretònica, que no es velaritza, tret d’algun punt al nord: 

castèl, aquèl i aver es pronuncien [kas’tɛl], [a’kɛl] i [a’βe] o [a’ve], 

respectivament. 

4) No palatalització de les consonants. Aicí i libre sonen [aj’si] i [‘liβɾe] o 

[‘libʁe]. 

5) Solidesa de diftongs i triftongs. Paire, aiga, seu es mantenen com [‘pajɾe] 

o [‘pajʁe], [‘ajɣɔ] o [‘ajgɔ], [sew] 

6) Manteniment d’/l/ intervocàlica vingui d’/l/ o d’/ll/. Així doncs, BELLA ha 

donat en occità sud-occità bèla, pronunciada [‘bɛlɔ]. 

Aquest bloc es divideix, al seu torn, en: 

1) Provençal, parlat a la meitat oriental del departament de Losera -al 

Llenguadoc-Rosselló- i a la regió de Provença-Aups-Còsta-d’Azur (als 

departaments de Bòcas-de-Ròse, Var, Aups Maritims i Valclusa).  

Té trets comuns amb l’occità septentrional que l’oposen al gascó i al 

llenguadocià.  

2) Llenguadocià, el dialecte central. Es parla al sud de la Dordonha, al nord 

d’Òut e Garona, a la meitat oriental de l’Arièja i de la Garona Hauta (a partir 

de Tolosa) i en almenys tres quarts del departament del Tarn e Garona; a la 

resta dels departaments de Migdia-Pirineus i quasi tot el Llenguadoc-

Rosselló.  

És el dialecte més conservador, el més sòlid en el fonetisme i el més 

important geogràficament. Aquestes característiques el converteixen en 

l’occitan mejan per excel·lència i també en l’estàndard (v 6.3). 
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1.4 Especificitat lingüística de l’occità 

Com se sap si un parlar és o no occità? En què es basa hom per incloure un parlar en 

aquest diasistema i no en un altre, sigui català, piemontès o francès? O per què no, en 

què es fonamenta la unitat lingüística occitana? 

Per respondre aquestes preguntes, caracteritzaré l’occità des de dins seguint 11 dels 

19 criteris de determinació 10  de Jules Ronjat, autor, entre d’altres, de la cèlebre 

Grammaire Historique des parlers provençaux modernes. 

1.4.1 Trets fonètics 11 

1) Raresa de vocals tancades [ɑ, o, œ, ø], presents en francès: pâte [pɑt], rose 

[ʁoz], fleur [flœʁ], yeux [jø] . Tot i que es poden presentar en occità, no hi 

exerceixen, generalment, cap funció fonològica.  

 

2) Presència de la vocal [y] fruit de la Ū llatina, com en francès o piemontès. 

llatí francès occità català 

LŪNAM lune luna lluna 

[lu:’nam] [lyn] [‘lynɔ] [‘ʎunǝ] 

 

3) La nasalitat de la vocal en contacte amb nasals només és parcial i la 

segueix una ressonància consonàntica. 

llatí francès occità català 

*BANCU banc banc banc 

[‘banku] [bɑ̃] [baŋ] [baŋ] 

 

4) Diftongació d’ĕ i l’ŏ en els mots llatins que presentaven alhora una vau o 

una iod. En tots els altres casos, es mantenen sòlidament: ĕ>[ɛ], ŏ>[ɔ].  

llatí francès occità català castellà 

VĔTŬLU vieux vièlh vell viejo 

[‘wetulu] [vjø]  [bjɛl] [beʎ] [‘bjexo] 

*ŎVU  œuf uòu  ou huevo 

[‘owu] [œf] [ɥɔw] [ɔw] [‘weβo] 

PŎRTA porte pòrta porta puerta 

[‘porta] [pɔʁt] [‘pɔrtɔ] [‘pɔrtǝ] [‘pwerta] 

TĔRRA tèrre tèrra terra tierra 

[‘tera] [tɛʁ] [‘tɛrɔ]  [‘tɛrǝ] [‘tjera] 

                                                           
10

 Els 11 fonètics. 
11L’occità referencial, és a dir, en què es basen totes les característiques d’aquest capítol i en el qual 
estan totes les transcripcions fonètiques de l’occità és el llenguadocià, l’estàndard (v 6.3,6.6). Igualment, 
el francès de referència és l’actual i el català, l’estàndard. En cas contrari, s’indicarà. 
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5) No diftongació de les vocals del llatí vulgar [e], [o], provinents de les del llatí 

clàssic, ē,ǐ; ō,ŭ.  

llatí francès occità català castellà 

TRĒS trois tres tres tres 

[tɾe:s] [tʁwa] [tɾes] [tɾɛs] [tɾes] 

DEBĒRE devoir dever deure deber 

[de’be: ɾe] [de’vwa] [de’βe] [‘dɛwɾǝ] [de’βer] 

FĬDE foi fe fe fe 

[‘fide] [fwa] [fe] [fɛ] [fe] 

DOLŌRE douleur12 dolor dolor dolor 

[do’lo: ɾe] [du’lœʁ] [du’lu] [du’lo] [do’lor] 

 

6) Tancament, en posició tònica, fins a [u] del llatí vulgar ō. 

llatí francès occità català 

DOLŌRE douleur dolor dolor 

[do’lo:ɾe] [du’lœʁ] [du’lu] [du’lo] 

FLŌRE fleur flor flor 

[flo:ɾe] [flœʁ] [flu] [flo] 

 

7) Manteniment, fora de casos particulars, de la a tònica llatina.  

llatí fr oc cat cast italià portuguès 

PRATU pré prat prat prado prato prado 

[‘pɾatu] [pʁe] [pɾat] [pɾat] [‘pɾaðo] [‘prato] [‘pɾaðu] 

CAPRA chèvre cabra cabra cabra capra cabra 

[‘kapɾa] [ʃɛvʁ] [‘kaβɾɔ] [‘kaβɾǝ] [‘kaβɾa] [‘kapra] [‘kaβɾɐ] 

FACTU fait fach/fait/hèit/fèit13 fet hecho fatto feito 

[‘faktu] [fɛ] [fatʃ/fajt/hɛjt/fɛjt] [fet] [‘etʃo] [‘fatto] [‘fɛjtu] 

 

8) Solidesa d’/a/ final àtona (sigui quina en sigui la pronunciació actual). La 

resta de vocals llatines finals cauen si no són de recolzament. 

llatí fr occità gardiol aranès cat cast 

CATENA chaîne cadena catina cadia cadena cadena 

[ka’tena] [ʃɛn] [ka’ðenɔ] [ca’ti:nǝ] [ka’ðia] [ka’ðɛnǝ] [ka’ðena] 

AMO aime aimi iamo estimi amo amo 

[‘amo] [ɛm] [‘ajmi] [‘jɑmu] [es’timi] [‘amu] [‘amo] 

VĪNU vin vin vin vin vi vino 

[‘wi:nu] [vɛ]̃ [bi] [viŋ] [biŋ/bi] [bi] [‘bino] 

 
                                                           
12 Com nota la grafia, el [œ] francès prové d’un diftong [ew], que posteriorment esdevingué [œ]. 
13 D’aquests exemples, només els dos primers, fach, fait, amb les respectives representacions fonètiques, 
són acceptades en occità estàndard. Com es pot veure, aquestes sí que conserven l’/a/ tònica llatina. 
Únicament els parlars més propers geogràficament a la Península Ibèrica, el gascó i el baix llenguadocià, 
evolucionen l’/a/ a [ɛ]. 
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9) Solidesa igualment de vocals pretòniques ([e] o [ǝ]). Una frase occitana, a 

diferència de la francesa -amb les seves set síl·labes totes àtones (pel que 

fa a l’accent de paraula)-, té un esquema rítmic completament diferent, amb 

les síl·labes d’intensitat desigual però totes clarament articulades. És un 

ritme conservador, compartit amb les altres llengües romàniques veïnes. 

llatí francès occità català 

*PITITTA petite petita petita 

[pi’titta] [p’tit] [pe’titɔ] [pǝ’titǝ] 

 

occità una petita femna sus la fenèstra 

[‘ynɔ pe’titɔ ‘fennɔ| ‘syz la fe’nɛstɾɔ] 

francès une petite femme sur la fenêtre 

[yn ptit fam syʁ la f’nɛtʁ] 

català una dona jove a la finestra (una petita fembra sobre la finestra) 

[‘unǝ ‘dɔnǝ ‘ʒoβǝ:| ə lǝ fi’nestɾǝ] 

 

10) Inexistència de proparoxítons (esdrúixols).  

llatí francès castellà italià occità cat 

PĀGǏNA page página pagina pagina pàgina 

[pa:’gina] [paʒ] [‘paxina] [‘padʒina] [pa’dʒinɔ] [‘paʒinǝ] 

*NESPILA nèfle níspero nespola nespola nespra 

[‘nespila] [nɛfl] [‘nispeɾo] [‘nespola] [nes’pulɔ] [‘nespɾǝ] 

 

11) Tancament d’/o/ pretònica fins a [u] en qualsevol posició, com en francès i 

català. 

llatí francès occità català castellà 

*OPERARE ouvrer obrar obrar obrar 

[ope’ɾaɾe] [u’vre] [u’bɾa] [u’bɾa] [o’bɾar] 

Si ho comparem amb el mot del qual deriva: 

OPERA œuvre òbra obra obra 

[‘opeɾa] [œvʁ] [‘ɔbɾɔ] [‘ɔbɾǝ] [‘obɾa] 
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2. L’ARANÈS 

2.1 Introducció 

ARAN ei un territòri delimitat, ua comunitat d’aranesi o ciutadans d’Aran que parlen er 

occitan; damb ua istòria qu’en moments cruciaus divergís dera des païsi vesins, ues 

institucions coma eth Conselh Generau, organ d’autogovèrn entroncat ena Edat 

Mejana, o ua jurisdiccion en tot concordar damb era forma propia de compréner era 

vida. En definitiva, una consciénca e una volontat de non renunciar a èster e senter-se 

aranés. 

JÈP DE MONTOYA. 

President der Insitut d’Estudis Aranesi 

 

2.1.1 Nom i classificació 

L’aranès pren el seu nom de l’indret on es parla: la Val d’Aran, topònim 

provinent del bascoide Aran, vall. La seva referència més antiga és de Polibi, 

que anomenava els habitants de la vall “arenosi”. 

Aquesta parla occitana no forma realment un grup compacte, sinó que 

és un conglomerat de parles del dialecte pirinenc del gascó14, que s’estén 

també per Comenges i Bigorra.  

 

2.1.2 Situació geogràfica 

La Vall d’Aran, comarca catalana de 633,60 km2, amb capital a Vielha, té uns 

10,000 habitants. 

Immigrants aranesos poden haver exportat la seva parla, encara que 

relegant-la a l’ús domèstic, a Barcelona,Galícia, Filipines, Hondures o Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 BIANCHI, ROMIEU (2005), pàg. 58.  

Imatge 5: la Val d’Aran 
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2.1.3 Història breu 

La història de la Vall i de la seva cultura estan estretament relacionades amb 

l’occitana a causa de la complexa orografia del riu Garona, que flueix en sentit 

nord. L’altitud de la comarca, el clima atlàntic i l’espessa cota de neu als ports 

de muntanya durant bona part de l’any contribueixen a aquest aïllament 

respecte la resta de la Península Ibèrica.  

Els vestigis arqueològics més antics són restes de monuments funeraris 

trobats a l’Alt Aran i al Pla de Beret que daten de l’Edat del Bronze.  

Abans de la conquesta romana la Vall era habitada per un poble bascoide.  

El 76 aC, el general romà Pompeu ocupà l’Alt Garona i fixà la capital a Sant 

Bertrand de Comenges, des d’on es romanitzà la Vall. A Les, Arties i Tredòs, 

s’han trobat restes romanes. 

La cristianització de la Vall d’Aran fou intensa com demostren les restes 

paleocristianes de Garòs i les posteriors esglésies romàniques.  

A principis del segle XII pertanyé al Regne d’Aragó, després, entre els 

segles XII i XIII passà de mans bigordanes a comengeses.  

El 1175 amb el Tractat d’Emparança entrà a la Corona catalanoaragonesa sota 

el govern d’Alfons I. El 1283 els francesos la conqueriren; davant d’aquesta 

situació, s’organitzà un referèndum popular i la Val d’Aran tornà a la Corona, 

encara que el 1298, segons el Conveni d’Argelers, la Vall passava a mans 

mallorquines15  mentre els comengesos i aragonesos no arribessin a cap acord.  

Finalment, el rei de França, Felip IV, renuncià a aquest territori i en 

retornà la propietat a Jaume II el Just, que nomenà un procurador general i 

atorgà Era Querimònia als aranesos l’any 1313, mitjançant la qual reconeixia 

els seus drets i el seu autogovern: la divisió territorial dels terçons (del 1196 i 

dividits posteriorment el 1456 en dos), amb un conselhèr de representant i el 

Sindic. Des d’aleshores els procuradors i síndics juraven fidelitat a Jaume i als 

reis catalans, motiu pel qual el feudalisme no arribà mai a la Vall d’Aran, ni 

tampoc cap altra llengua que no fos l’aranès. Anys més tard, el 1411 es pactà 

la unió amb Catalunya. 

Durant els segles següents es mantingué l’autogovern. Durant la Guerra 

de Successió, exceptuant figures com el baró de Les, el territori seguí la causa 

austriacista, encara que Felip no inclogué la Vall a cap corregiment i mantingué 

Era Querimònia, per bé que s’imposà el Galin Reiau, consistent a pagar una 

mesura de blat per casa. Durant aquest segle, l’Aran passà del bisbat de 

                                                           
15

 El Regne de Mallorca estava constituït pels comtats del Rosselló, de la Cerdanya, i pels territoris de 
l’Omeladès,Carlat,Montpelhièr i Ses Illes. 



25 

 

Comenges al d’Urgell. Als anys 1830, la regent Maria Cristina abolí els 

privilegis dels aranesos i inclogué la vall a la província de Lleida. 

Al segle XX, s’obrí el túnel de Vielha (el 1924) i es permeté el pas de 

vehicles el 1948, quatre anys després d’un intent fallit d’invasió per part dels 

maquis exiliats a França. 

Anys abans, durant la Segona República, intel·lectuals aranesos establerts a 

Barcelona havien demanat autonomia per a la Vall, però la Guerra Civil ho 

truncà tot.  

Els prohoms de la Vall, en arribar la democràcia, el 1979, aconseguiren 

que es reconegués eth hèt diferenciau de la vall d’Aran, encara que no seria 

fins el 1990 quan es recuperaria el sistema administratiu propi aranès, amb sis 

conelhèrs, un per cada terçon i el Sindic, escollit democràticament mitjançant el 

sufragi universal.  

  

2.1.4 Situació social 

2.1.4.1 Coneixement i ús 

Segons l’IDESCAT16, el 2001 l’aranès era la llengua materna d’un 19,45% 

de la població. Aquest mateix any un 62,24% dels aranesos en serien 

parlants (el 1996 representarien,però, el 64,85% de la població).  

Segons em comentà personalment Jusèp-Loís Sans Socasau, 

Director de Política Lingüística del Conselh Generau, l’ús de l’aranès 

cau un 2% anual enfront del castellà. 

2.1.4.2 Ensenyament 

L’aranès és la llengua vehicular de l’ensenyament a la Val d’Aran des 

del parvulari i s’ensenya a primària 4 hores setmanals. Al primer curs 

s’introdueix el català, l’any següent, el castellà...  

6è de primària s’acaba amb coneixements de francès, anglès, 

català, castellà i aranès. 

2.1.4.3 Presència mediàtica 

2.1.4.3.1 Premsa escrita 

Entre els anys 1998 i 1999 s’edità l’únic diari en aranès, Eth diari. 

Pel que fa a les revistes, d’ençà la segona meitat dels anys 

setanta, Terra Aranesa (Tèrra Aranesa) s’interessà per qüestions 

normatives. Altres publicacions periòdiques que han existit en 

aranès han estat Tòti o arenosi i el suplement del diari “Avui” 

                                                           
16

 Font: http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Altres/Arxius/aran_cens.pdf 
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Aran ath dia. El Conselh Generau encara en duu a terme, d’entre 

les quals destaquen Era Garbera, còmic infantil, o la col·lecció 

de contes infantils “Pepita Gaubet”. 

2.1.4.3.2 Ràdio 

L’any 1988 es creà Meddia Aranés a Ràdio Aran. Als anys 1990 

passà a emetre’s a Catalunya Ràdio i a difondre’s al vespre 

després que aquesta emissora obrís una delegació a la Vall. Des 

del gener del 2007, Catalunya Informació emet un informatiu en 

occità de mitja hora de dilluns a divendres a partir de les 8 del 

matí.  

2.1.4.3.3 Televisió 

El “Telenotícies Comarques” de TV3 emet cada divendres una 

desconnexió en aranès. Igualment, diversos programes 

ofereixen la possibilitat de ser sentits en aranès mitjançant el 

“dual”. Des del 2009, el canal d’informació 3 24 emet una roda 

informativa en aranès de dilluns a divendres. La Televisió de 

Barcelona emet un noticiari en aranès. 

Als anys 80 TV1 emeté Era Lucana, espai de mitja hora mensual.  

2.1.4.4 Situació política i administrativa 

El 1979, amb el primer estatut d’autonomia, la parla aranesa passà a 

ser objecte d’ensenyament i d’especial respecte i protecció. Quatre anys 

més tard, amb la primera Llei de Normalització Lingüística, l’aranès és 

referit com a “llengua pròpia de la Vall d’Aran”. 

Malgrat aquestes consideracions, la cooficialitat juntament amb 

el català i el castellà a la Vall no arribà fins el 1990, amb la llei 16/1990, 

que diu clarament: “L’aranès, varietat de la llengua occitana i pròpia 

d’Aran, és oficial a la Vall d’Aran”. Des d’aleshores s’empra 

administrativament i en l’aprenentatge de tots els centres educatius. 

L’estatut del 2006 oficialitzà l’occità a tot el territori català amb 

les següents paraules: “La llengua occitana, denominada aranès a 

l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització 

lingüística”. 

Quatre anys després, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 

de l’occità, aranès a l’Aran, un text que preveu un major 

desenvolupament i promoció de l’occità en diversos àmbits a tot el 

territori català. 



 

2.2 Descripció lingüística: el gascó

El gascó, el dialecte al qual pertany

segle XIV, el tolosà Guilhèm Molinièr, en la seva obra 

gramàtica i de retòrica occitana

a la koiné trobadoresca i l’equiparà al llombard, espanyol, anglès o francès. 

Pièrre Bèc, cèlebre lingüista occità, en el llibre de divulgació 

que “constitue, dans l’ensemble occitano

tout à fait originale, au moins autant, sinon davantage, que le catalan

El gascó és també la varietat occitana més propera a les llengües ibèriques, ja 

sigui al portuguès (pèrdua de les [n] intervocàliques: 

[port.]), al castellà (transformació de la F llatina a H, alguns sufixos idèntics), a 

l’aragonès (molts mots i sufixos compartits) o al català (tractament del grup llatí 

hèt, lèt i fet, llet). I fins i tot amb el basc, amb el qual comparteix molt de lèxic, ja sigui a 

causa del substrat o per raons de veïnatge (de fet, la frontera entre

no és clara a França19 i fins el segle XIX tampoc no ho era a Espanya [v 6.5]); fins al 

punt que l’origen del gentilici “gascó” es troba en “bascó”: Basconia> Vasconia> 

Wasconia> Guasconia> Gasconia> Gasconha.

Vull insistir molt a la pri

lingüistes han separat el gascó de l’occità (fins i tot el mateix Bèc). Tot i que segons 

Carrera “actualment gairebé tothom accepta l’adscripció del gascó al conjunt occità, i 

                                                          
17 Occità i català. 
18 Pierre Bec (1986), pàg. 44. 
19 Pièrre Bec (1986), pàg. 10: “Avec le domaine basque la limite est encore plus indécise (par raport au 
celle du catalan”. 

2.2 Descripció lingüística: el gascó  

 
Imatge 6: Distribució del gascó 

El gascó, el dialecte al qual pertany l’aranès, és el més controvertit de l’occità: ja al 

sà Guilhèm Molinièr, en la seva obra Las Leys d’Amors

gramàtica i de retòrica occitana-, classificà el gascó com a lengatge estranh

a la koiné trobadoresca i l’equiparà al llombard, espanyol, anglès o francès. 

Pièrre Bèc, cèlebre lingüista occità, en el llibre de divulgació La langue occitane

constitue, dans l’ensemble occitano-roman17, une entité ethnique et linguistique 

tout à fait originale, au moins autant, sinon davantage, que le catalan”. 

El gascó és també la varietat occitana més propera a les llengües ibèriques, ja 

sigui al portuguès (pèrdua de les [n] intervocàliques: lua, però faria [gasc.] i farinha 

), al castellà (transformació de la F llatina a H, alguns sufixos idèntics), a 

’aragonès (molts mots i sufixos compartits) o al català (tractament del grup llatí 

). I fins i tot amb el basc, amb el qual comparteix molt de lèxic, ja sigui a 

causa del substrat o per raons de veïnatge (de fet, la frontera entre el gascó i el basc 

i fins el segle XIX tampoc no ho era a Espanya [v 6.5]); fins al 

punt que l’origen del gentilici “gascó” es troba en “bascó”: Basconia> Vasconia> 

Wasconia> Guasconia> Gasconia> Gasconha. 

Vull insistir molt a la primera informació que he donat: des de Molinièr molts 

lingüistes han separat el gascó de l’occità (fins i tot el mateix Bèc). Tot i que segons 

Carrera “actualment gairebé tothom accepta l’adscripció del gascó al conjunt occità, i 

                   

Avec le domaine basque la limite est encore plus indécise (par raport au 
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, és el més controvertit de l’occità: ja al 

Las Leys d’Amors, -un tractat de 

lengatge estranh en relació 

a la koiné trobadoresca i l’equiparà al llombard, espanyol, anglès o francès.  

La langue occitane, en diu 

, une entité ethnique et linguistique 

”. 18 

El gascó és també la varietat occitana més propera a les llengües ibèriques, ja 

faria [gasc.] i farinha 

), al castellà (transformació de la F llatina a H, alguns sufixos idèntics), a 

’aragonès (molts mots i sufixos compartits) o al català (tractament del grup llatí –CT-: 

). I fins i tot amb el basc, amb el qual comparteix molt de lèxic, ja sigui a 

el gascó i el basc 

i fins el segle XIX tampoc no ho era a Espanya [v 6.5]); fins al 

punt que l’origen del gentilici “gascó” es troba en “bascó”: Basconia> Vasconia> 

mera informació que he donat: des de Molinièr molts 

lingüistes han separat el gascó de l’occità (fins i tot el mateix Bèc). Tot i que segons 

Carrera “actualment gairebé tothom accepta l’adscripció del gascó al conjunt occità, i 

Avec le domaine basque la limite est encore plus indécise (par raport au 
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en el món de la lingüística seriosa les posicions secessionistes estan quasi 

extingides”20; aquestes posicions són encara vigents o bé en sectors xovinistes, que 

delmen l’occità, regionalistes o bé, fins i tot, de la mateixa romanística “seriosa”.  A la 

pregunta de “quantes llengües romàniques hi ha”: 

-Maria Iliescu contesta que [...]On soutient de plus en plus l’indépendance du galicien, 

du gascon , du franco-provençal, du frioulan et de l’istro-roman médiéval. 21  I que 

complementa el seu text22: 1 Ibéro-roman (Portugais, espagnol, catalan); 2 Gallo-

roman (Franco-provençal, français, occitan, gascon) ; 3 Rhétonorico-roman 

(Romanche, Ladin, Frioulan); 4 italo-roman (sarde, italien méridional, italien central, 

italien littéraire,  italien septentironal); 5 Illyro-roman (dalmate, istro-roman); 6 Daco-

moesio-roman (roumain). 

-Knud Tøgeby desplega l’italià en meridional, toscà i septentrional; el friülès se separa 

del retoromànic i el gascó  se separa del provençal23. Manté l’espanyol, el català, el 

francoprovençal, els parlars d’Ístria, el romanès, el portuguès, el sard i el dalmàtic 

independents. 

-Pierre Bèc(!)24 contesta que són les següents: italien, espagnol, portugais, occitan , 

catalan, gascon , français, roumain, sarde, rhéto-frioulan, franco-provençal, dalmate. 

-Herni Vernay 25  contesta que són : catalan, espagnol, français, frioulan, galicien, 

gascon , italien, occitan , protugais, romanche, roumain, sarde.  

-Petrea Linderbauer, Michael Metzelin i Margit Thir 26  afirmen que són: Das 

Rumänische, Das Friaulische. Das Dolomitenadinische. Das Bündnerromanische. Das 

Italienishce. Das Korsische. Das Sardicsche. Das Okzitanische und das 

Gaskognische . Das Französische. Das Katalanische. Das Aragonesische. Das 

Kastilische. Das Asturianische. Das Galegische. Das Portugiesische. Auf dem Wege 

zu einem neuen Sprachtypus: Die romanischen Kreolsprachen.  

-Eduardo Blasco Ferrer, 27  que són: 121 Französisch-Français (Langue d’oïl). 122. 

Spanisch. Aragonesisch. Asturianisch [Astur-leonesisch (bable)]. 123.  Italienisch. 

Dolomitenladinisch, Friaulisch und Sardisch. 124 Rumänisch. 125. Bündnerromanisch. 

                                                           
20 Carrera (2011), pàg. 62, nota 53. 
21 A Die historische Klassifikation der Romania I. Die Bezeichnungend und ihre Geschichte/ La 
classification historique des langues romanes I. L’histoire des dénominations, dins LRL, vol. VII, 1998, 
pàg.903 
22  A Tableau de Proposition pour une classification didactique des langues romanes, dins de La 
classification des langues romanes, dins Dieter Kremer (ed.), Actes du XVIIIe Congrés International de 
Linguistique et Philologie Romanes, vol VII. Tübingen: Max Niemeyer, 1989, pàg. 57. 
23 A l’article a Studia Neophilologica, XXXIV,(1962), pàg.319. 
24Dins Manuel pratique de philologie romane. París : Picard, 1970-1971, 2 vol. 
25Dins Dictionnaire onomasiologique des langues romanes (DOLR). Tübingen : Max Niemeyer (1991), 
concretament en el vol. I DOLRp XVIII de la introducció. 
26A la introducció de Die Romanischen Sprachen. Eine einführende Übersicht. Wilhelmsfelt: Gottfried 
Egerd, 1994. 
27A Linguistik für Romanisten. Grundbegriffe im Zusammenhang. Berlin: Erich Shmidt, 1996, capítol V, pàg. 
195-267. 
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126. Portuguiesisch- Galicisch. 127. Katalanisch. 128. Okzitanisch. Gaskognisch. 

Frankoprovenzalisch. 129. Korsisch. 130. Dalmatisch. 

I28: 1 Galego. 2 Português. 3. Bable. 4. Aragonés. 5. Castellano (español). 6 Català. 7. 

Gascon. 8. Occitan. 9 Francoprovençal (patoé). 10. Français. 11. Ru-mantsch. 12 

Ladin(o). 14. Italiano. 15. Corsu. 16. Sardu. 17. Românesc. 

 

Es podria concloure aquest debat, però amb la sentència unionista de Joan 

Coromines29: 

Sin exageración se puede decir que la originalidad del gascón frente al provenzal no 

es menos acentuada que la del catalán. Rohlfs al emitir esta opinión sigue las huellas 

de Bourciez y de Ronjat, pero adpota como estos eruditos una posición de filólogo 

para el que hechos menudos, sumamente curiosos pero sin gran alcance, están en un 

mismo plano que les hechos capitales. El gascón tiene esencialmente el mismo 

sistema morfológico que los demás dialectos de Oc, prescindiendo de pequeños 

detalles de los lenguajes montañeses, y entre sus originalidades fonéticas innegables 

no hay casi ninguna que afecte el vocalismo, parte esencial de la palabra, y en el 

consonantismo los rasgos aberrantes del gascón y del catalán frente a lo demás 

occitano están poco más o menos equilibrados; bastarà contrastar las diez páginas 

que dedica Rohlfs a las vocales com las treinta y cinco que reserva a las consonantes, 

para confirmarlo. En todo caso el gascón no tiene nada de comparable a las 

oposiciones cat. u oc. (incluyendo el gascón) ü, cat o: oc. (y gasc.) u; cat ɔ: oc. (y gasc.) 

au; cat. –ǝ. oc. (y gasc.) -ɔ, que bastan por sí solas para cambiar toda la fisonomía de 

una lengua y darle un aire extranjero. 

Encara que prefereixo concloure amb el que han escrit Bianchi i Romieu en la 

seva Gramatica de l’occitan gascon contemporanèu. 

“A l’interior de l’ensemble lingüistic occitan, lo gascon se caracteriza per un cèrt 

nombre d’especificitats. Mès aqueras especificitats ne sufeishen pas tà’u har 

considerar com un sistèma linguistic independent, ua lenga autonòma. Sus un 

centenat de cambiaments fonetics que caracterizan lo passatge deu latin tardiu parlat 

a l’occitan, un quinzenat son especifics deu gascon.30 

 

 

                                                           
28 En el mateix llibre, a la pàgina 218. 
29 Tópica Hespéria. Estudio sobre los antiguos dialectos, el substrato y la toponimia romances. II. Madrid. 
Gredos,1972, en la ressenya sobre l’obra de Rohlfs (1977), en les pàgines 106 i 107. 
30 Incloc una nota amb els lingüistes no secessionsites al costat dels anteriors: André Bianchi, Maurici 
Romieu, Aitor Carrera, Charles Camproux, Jules Ronjat, Meyer-Lübcke (els tres últims dels segles XX, 
XIX), Iordan Manoliu, Hans-Martin Gauger, Lorenzo Renzi, Harris Vincent, Jean-Marie Klinkenberg, Jacme 
Taupiac, Domergue Sumien, Patrici Pojada, Wolfgang Pöckl, Franz Rainer, Bernhard Pöll 
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2.2.1 Trets fonètics específics 

a) Evolució de l’/o/ inicial àtona a [aw]. Obrir>aubrir. 

Estàndard Obrir onèst 

Gascó Aubrir aunèste 

Pronunciació [aw’βɾi] [aw’nɛste] 

Català  obrir honest 

 

b) Evolució d’[ɔ] tònica a [a] en contacte amb labials com /b/ o [w]. Toca un 

nombre limitat de mots. 

Estàndard nòu dijòus 

Gascó nau dijaus 

Pronunciació [naw] [di’ʒaws] 

Català  nou dijous 

 

c) Evolució del diftong [aj] a [ɛj] i, fins i tot, en alguns casos, monoftongació a 

[ɛ]. En la majoria dels casos aquest diftong prové del grup llatí –CT-. Si 

precedeix una [s], pot mantenir-se l’[a]. El sufix llatí ARIU ha esdevingut en 

la gran majoria del domini gascó <-èr> per una metàtesi de la [i]: AIRU> 

ÈIRU> ÈIR> ÈR.  

Llatí  LACTE CAPSA CRASSUS FERRARIU 

Estàndard lait/lach caissa grais ferrièr 

Gascó lèit, lèt caisha graish/grèish ferrèr 

Pronunciació [lɛjt], [lɛt] [‘kajʃɔ] [gɾajʃ]/[gɾɛjʃ] [fe’rɛ] 

Català  llet caixa greix ferrer 

 

d) Pas de la –F- llatina, en qualsevol posició a [h]: har (far), con·hóner 

(confóner). Aquesta evolució toca també als grups F seguida de líquida ([l], 

[ɾ]), difícils de pronunciar, motiu pel que s’emmudeix la laringal: així doncs 

hlor: esdevé [lu]; o es desenvolupa una vocal de recolzament entre 

l’aspirada i la laringal: hlama esdevé [ha’lamɔ]. Malgrat aquests casos, en el 

cas concret de [hl], es pot mantenir l’aspiració. Una altra solució d’aquest 

grup és l’evolució d’[h] a [z] i l’afegiment d’una [e] proclítica. El pas d’F 

llatina a [h] és potser el tret més remarcable  del gascó. 

 

e) Caiguda de l’[n] intervocàlica. 

Estàndard farina galina 

Gascó haria garia 

Pronunciació [ha’ɾiɔ] [ga’ɾiɔ] 

Català  farina gallina 
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f) Assimilació del grup MB a [m]: També afecta al grup MBR. 

Estàndard colomba setembre 

Gascó coloma seteme 

Pronunciació [ku’lumɔ] [se’teme] 

Català  coloma setembre 

 

g) Assimilació del grup ND a [n]: branda: brana. landa: lana. 

Estàndard branda Landa 

Gascó brana lana 

Pronunciació [‘bɾanɔ] [‘lanɔ] 

Català  barana llana 

 

h) La geminada llatina LL esdevé: 

-En posició final, <th>. La pronunciació d’aquest dígraf té diferents 

possibilitats. 

Estàndard castèl 

Gascó castèth 

Pronunciació [kas’tɛt] [kast’ɛtʃ] [kas’tɛtj] 

Català  castell 

 

-En posició  intervocàlica, esdevé <r> , [ɾ]. 

Estàndard bèla aquera 

Gascó bèra aquera 

Pronunciació [‘bɛɾɔ] [a’keɾɔ] 

Català  bella aquella 

 

i) La /r/ inicial, pronunciada amb la punta de la llengua i fortament vibrant 

donà naixement a una /a/ protètica. Tot i això, la pròtesi no apareix tan 

regularment en algunes zones orientals de Gascunya. En molts parlars 

aranesos, tendeix a desaparèixer recentment en un bon nombre de 

paraules. 

Estàndard rat rasim 

Gascó arrat arrasim 

Pronunciació [a’rat] [ara’zim] 

Català rat raïm 

 

j) Conservació de la [w] dels grups GU- i QU- en posició inicial, sobretot 

davant d’[a]. En posició interior només es conserva localment. 
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Estàndard quatre garir lenga aiga 

Gascó quatre guarir lengua aigua 

Pronunciació [‘kwate] [gwa’ri] [‘lęŋgwɔ] [‘ajgwɔ] 

Català  quatre guarir llengua aigua 

 

k) Metàtesi d’/r/ quan es troba a la síl·laba posttònica. Aleshores passa a 

síl·laba tònica o inicial. Si aquest fonema es troba en posició final en una 

mateixa síl·laba, avança a la segona posició, entre la primera consonant de 

la síl·laba i el nucli sil·làbic (la vocal): dormir-dromir.  

Estàndard cabra comprar dormir 

Gascó craba crompar dromir 

Pronunciació [‘kɾaβɔ] [kɾum’pa] [dɾu’mi] 

Català  cabra comprar dormir 

 

l) Simplificació dels grups TR i BR (primari o secundari) a [t], [β]. No afecta als 

mots COLUBRU:colòbre i OCTOBRE: octobre. 

Estàndard autre libre 

Gascó aute libe 

Pronunciació [‘awte] [‘liβe] 

Català  altre llibre 

 

m) La L interior llatina o esdevinguda final després de la caiguda de les 

consonants es vocalitza en [w]. Aquesta evolució es retroba a la Provença i 

als dialectes nord-occitans.  

Estàndard didal cald 

Gascó didau caud 

Pronunciació [di’ðaw] [‘kawt] 

Català  didal cald 

 

n) El gascó redueix mots com paire o maire a pair, mair, (com en portuguès 

pai, mai). 

 

o) Manca de deslabialització i despalatalització de /m/, /ʎ/, /ɲ/ finals, a 

diferència de l’estàndard, del provençal i, generalment, del nord-occità. 

Estàndard [ra’zin] [tɾa’βal] [pun] 

Gascó [ara’zim] [tɾa’βaʎ] [puɲ] 

Català  [ra’im] [tɾa’βaʎ] [puɲ] 

 

p) Confusió de la [v] i la [b] en un mateix fonema [β] intervocàlic, com en 

referencial. A principi de mot es confonen en [b]. No es nota en la escriptura. 
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Gardiol  [tɾə’bɑʎ] [‘vivɾə] 

Aranès [tɾa’βaʎ] [‘bíwe] 

Català  [tɾa’βaʎ] [‘biwɾə] 

 

2.2.2 Divisió subdialectal 

El gascó es divideix en tres subdialectes: 

1. Gascó occidental, parlat a la part sud de la Gironda, a les Lanas,  la part 

nord dels Pirineus Atlantics i dels Alts Pirineus i a la part occidental de 

Gèrs. Presenta les característiques que més l’allunyen, dins del gascó, 

de la resta de varietats occitanes.  

2. Gascó pirinenc: Es parla a muntanya i peu de muntanya. És el dialecte 

al qual pertany l’aranès. 

3. Gascó oriental: major part de Gèrs, parts de la riba del Garona (Alta 

Garona, Tarn e Garona, Òut e Garona, major part de la Gironda). 

Correspon a una zona d’interferències entre gascó i llenguadocià.  

 

2.2.3 El substrat basc i la fonologia del gascó 

 
Imatge 7: Distritució del basc arcaic (o aquità) a l’era de la conquesta romana. 

En aquest apartat parlarem de la influència basca en el gascó en les evolucions 

fonètiques, (ja que, com es pot veure al mapa, a l’època de la conquesta de la 

Gàl·lia es parlava en un triangle que aniria des de Bordeus, seguint el Garona 

fins a Andorra i fins la frontera basco-càntabra, ja estigués poblat per aquitans 

a l’actual Gascunya o per pobles bascoides pirinencs a la Vall d’Aran.  
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Les característiques consonàntiques pròpies del gascó sovint s’han explicat 

seguint l’acció del substrat. Les més “reclamades” són: 

1. L’aspiració de la F llatina, ja que en castellà (idioma nascut a prop del 

País Basc) també s’aspirà en un estadi antic, tot i que ara s’ha emmudit 

en bona part del territori. Aquesta afirmació es basa en la inexistència 

del fonema [f] en basc i la presència, encara, del fonema [h] al País 

Basc francès. 

2. La confusió de [b/v], ja que l’èuscara només té el fonema [b]. Des del 

gascó s’hauria estès al llenguadocià meridional i d’aquí a tot el 

llenguadocià. Ni el castellà de Burgos, ni el català proper als Pirineus 

(septentrional, occidental, central) ni l’aragonès fan aquesta distinció. 

3. El desenvolupament de l’[a] protètica davant d’[r]: arriu, perquè un bon 

nombre de mots bascos comencen per /ar/. 

O fins i tot: 

4. La caiguda de l’[n] intervocàlica. 

5. L’evolució de la LL llatina en posició intervocàlica a [ɾ] o a [t, tʃ o tj] en 

posició final. 

Encara que, si mirem a la resta de la Romània o als territoris de llengua 

basca, trobem que : 

1. En algunes zones del nord d’Itàlia i del sud de Suïssa (Tessin, Gordün, 

Pàdua,Feltre, Como...), lluny de l’àrea basca trobem l’aspiració de la F 

llatina: harina per “farina”, halθ per “falç”, har, fer...31  

2. El basc adapta l’F llatina o romànica a [b] o [p] en préstecs antics: baba 

(FABAM), balaku (de l’àrab hálaq, afalac), patu (FATUM) i en els més 

recents, manté l’F (figura), en el cas de préstecs recents castellans amb 

<h>, no la conserva: errementari (ferreria). 

3. El portuguès tampoc té el fonema [n] en posició intervocàlica: lã, lua, 

mão, pão.32 

Abans d’explicar l’origen d’aquestes característiques s’ha de dir que el basc 

deuria conviure amb el gascó durant un bon grapat de segles sense alterar-se 

l’expansió geogràfica. Hauria passat quelcom similar amb el pallarès: durant 

l’Edat Mitjana convivien el dialecte neollatí i el basc, l’un parlat pels estrangers 

o pels sectors més cultes de la població, i l’altre pels indígenes o per les 

classes més baixes. De fet, a Osca s’edità un decret el 1349 que sancionava 

                                                           
31

 Com en comentà Claudi Meneghin, membre del grup del facebook Comunité lingüistica Ladina (Rhaeto-
Cisalpina)-Occitana-Catalana-Arpitana . 
32

 En altres paralues, però: farinha, vinho. 
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qui parlés basc al mercat: pels voltants d’Osca, doncs, si no a la ciutat mateixa, 

es mantenia el basc.  

Aquest estat de bilingüisme que s’hauria viscut a Aquitània i al Pirineu s’ha 

mantingut, més o menys, fins avui en dia en els molts pobles bilingües al 

departament dels Pirineus Atlàntics, com Baiona. És difícil establir una frontera 

entre ambdues llengües, entre d’altres motius perquè no és mai fixa.  

La presència romànica (gascona, bearnesa) s’hauria fet sentir fins i tot fins a 

Sant Sebastià, Irun o en altres indrets de Navarra (v 6.5). 

Ara explicaré l’origen d’aquests fenòmens i també dels següents, que no 

semblen, aparentment fruit de la influència basca: 

• F>H i B/V 

Aquesta característica, la més notable, segurament, del gascó, no sembla 

conseqüència directa del substrat: l’escriptura d’<h> enlloc de l’<f> no 

apareix fins el segle X33 i no se generalitza fins el segle XVI34. El que sí que 

es pot assegurar és que n’és una conseqüència indirecta35, ja que aquest 

canvi deuria aparèixer com a fruit de la confusió de [b] amb [v] en posició 

intervocàlica de les llengües que tenen el basc com a substrat o com a veí 

(la [v] és inexistent en basc: Bergara/Vergara) i causa de la pronunciació [β] 

dels dos fonemes en basc, català, castellà, gascó i llenguadocià (i ampliació 

de la sèrie amb [ɣ] i [ð] intervocàlics, fonemes desconeguts en llatí, francès i 

en la resta de l’occità). Aquest canvi, doncs, en gascó, és un fenomen 

secundari, que podia haver aparegut en el mateix gascó o haver arribat des 

d’una altra llengua veïna amb substrat basc35. 

La no distinció de [b] i [v] en posició intervocàlica -que són al seu 

torn una oclusiva bilabial sonora i una fricativa labiodental sonora- i la 

substitució per una fricativa bilabial sonora ([β]) hauria causat pressió sobre 

el sistema d’oposicions consonàntiques, afectant l’[f] (fricativa labiodental 

sorda) i convertint-la en fricativa bilabial sorda [ɸ], en oposició a la [β]. Un 

cop l’[f] hagués esdevingut [ɸ], fàcilment hauria esdevingut [h]35,36. 

                                                           
33

 Segons cita Havel, i aquest, citat per Grosclaude en La langue Béarnaise et son histoire. Étude sur 
l’évolution de l’occitan du Béarn. 
34

 Grosclaude, el mateix llibre que l’anterior. 
35

 André-Georges Haudricourt i Alphonse Juilland ; Essai pour une histoire structurale du phonétisme 
français (C. Klincksieck, Paris, 1949). 
36

 Aquest procés es justifica també per l’analogia en les varietats nord-italianes que presenten [h]: The 
dialects of the Veneto show occasional crossing of the phonemes [f] (> [φ]) and [θ] (< c); e.g. θiée 'fiele' 
(Vicenza province), θiel (Belluno province); and in the rural dialect of Feltre θónk 'fungo' and conversely 
fèfo for θèfo 'ceffo'. (Geoffrey Stephen Hull, The Linguistic Unitiy of Northern Italy and Raethia, University 
of Sydney, 1982, pàg. 268). 
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Des de Gascunya la no distinció hauria passat al baix Llenguadoc al 

segle XV35 i s’hauria estès a tot el llenguadocià. Malgrat això, s’hauria de 

tenir en compte la influència del substrat en el baix llenguadocià per 

determinar l’origen dels al·lòfons fricatius llenguadocians. 

La sèrie d’aquests fonemes castellans, catalans, gascons i 

llenguadocians s’explicaria per motius estructurals interns de les llengües, 

causats, al seu torn, per la influència (directa o indirecta) basca39. 

• CAIGUDA D’-N- 

No es pot explicar aquesta evolució per la influència de l’èuscara, ja que en 

portuguès i en gallec també hi és present. Aquest canvi forma part de la 

transformació general consonàntica del romànic occidental que abraça la 

reducció de les geminades llatines37. Igualment, la [n] no cau en gascó en 

paraules com animal, bobina o bruna. Tanmateix, es perd la [n] final a una 

àrea adjacent a la d’aquest dialecte38 (llenguadocià, català)  o fins i tot en 

alguns punts de la frontera (en bearnès mateix, que rep un allargament 

compensatori39). Segons Haudricourt i Juilland40, és un exemple de les 

reorganitzacions nasals en l’occità (les /n/ finals occitanes, articulades de 

forma velar o no articulades;  la deslabialització i despalatalització de les 

nasals finals en bona part del territori...). 

• EVOLUCIÓ DE LA –LL- LLATINA 

Segons Handicourt i Juilland, és un exemple de la reorganització 

esporàdica del sistema de líquides (/l/, /r/) de l’occità. En gascó mateix la /l/ 

final o medial esdevé [u] (o [w]) com en provençal o Nord-occità, que també 

té exemples de rotacisme o de faringalització o labialització [w] de les –L-35. 

Les -R finals esdevenen mudes. Però tanmateix, segons Jungemann41 , 

forma part de la transformació més general de les consonants romàniques 

occidentals, en la qual està compresa la reducció de les geminades llatines.  

Sí, el gascó podia haver reduït la geminada llatina i haver patit 

rotacismes com moltes /–l-/ simples al Nord-occità. 

De fet, pel que fa l’evolució de –L- fora de l’occità; el castellà i el 

català palatalitzen –LL- El portuguès perd les -L- (que serien [w] en gascó): 

sá, saúde. El romanès pateix rotacisme: sarut, pǎr (pèl). És més, a alguns 

dialectes nord-catalans, la –L- passa a [w]. El francès també té solucions 

                                                           
37 Jungemann (1955), La teoría del substrato y los dialectos hispano-romances y gascones. Madrid. 
38 Michel Grosclaude, La langue Béarnaise et son histoire. Étude sur l’évolution de l’occitan du Béarn. 
39 Jochnowitz, George (1973). 
40 Vegeu nota 22. 
41 Vegeu nota 24. 
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semblants a les del gascó: chaude (CALDA). En llombard, la –LL- passa a 

[–r-] (vira). 

Si mirem el cas de les -L fora de l’occità, deixant de banda la vocalització o 

caiguda (francès, portuguès), els romanços més semblants al gascó pel que 

fa al tractament de l’-LL final són el sicilià (i el sard). Tenim en gascó eth i 

bèth42 i en sicilià iḍḍa (ella) i beḍḍu (bell). 

• R->AR- 

En aquest cas, Jungemann deixa l’opció oberta, ja que el seu origen es pot 

deure a: 

• La possible pronúncia [ar] o [ǝr] de la /r/ inicial llatina dels nadius. De 

fet, en basc tenim mots com arrasto, rastre; arraio, raig; arrada, rada; 

arraro; rar; arrosa, rosa; arriska, risc; arranpa, rampa; i en mots més 

recents, arrazista, racista. Pocs mots bascos comencen per [r] (són 

manlleus recents). 

• El desenvolupament de l’[a] epentètica anàleg al desenvolupament 

de l’[e] epentètica davant de S inicial llatina: SCHOLAM: 

escòla/école/escuela, escola. 

 

2.2.4 L’aranès 

L’aranès, més que un subdialecte, és un petit conjunt de parlars locals gascons 

parlades a un espai administratiu diferent dels parlars gascons veïns, la Val 

d’Aran, i que s’han d’adscriure en el gascó pirinenc més oriental, format per les 

varietats comengeses, (les parlades a la Vall d’Aran; al terç meridional del dept. 

de l’Alta Garona, Luishon), les coseranes (les del Coserans, occidental d’Arièja) 

i pels parlars d’Arossa, zona comengesa que pertany al dept. dels alts Pirineus.  

L’aranès presenta algunes característiques que no es repeteixen en els 

parlars de la plana gascona (més innovadors) però sí a en les modalitats 

romàniques veïnes al vessant meridional del Pirineu. És força proper a la zona 

d’interferències llenguadocianes, per tant, pot coincidir més amb el 

llenguadocià que no pas amb el gascó occidental en certs aspectes. 

2.2.4.1 Trets fonètics específics 

a) Emmudiment de l’[h] en quasi tot el territori. Roman residual al Bais 

Aran (Bausèn i Canejan). 

b) Pas de l’antiga [v] a [w]. A la norma escrita es recull amb una <u>. A 

Pujòlo es pronuncia [β]. 

                                                           
42

 Per a la pronúncia, v 2.2.1 punt h. 
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Escriptura  auèm 

Pronunciació del Bais, Mijaran [a’wɛm] 

Pronunciació del Naut Aran [a’βɛm] 

Català  havem 

  

c) Com alguns parlars propers, l’aranès tendeix a reduir diftongs en què el 

segon element és [j] hèit: hèt. nueit: net. Afecta també al futur simple 

d’indicatiu. 

Gascó est. hèit nuèit, nèit cantarèi 

Aranès  hèt nèt cantarè 

Català  fet nit cantaré 

 

d) Monoftongació espontània del diftong [aw]. 

Gascó est. pauc auca 

Aranès pòc auca 

Català  poc oca 

 

e) Presència, com a Comenge, d’una [ð] intervocàlica allà on el gascó té 

una [z]. 

Llatí  DICERE 

Gascó estàndard díser 

Aranès  díder 

Català  dir 

 

f) Evolució del diftong [ɔw] final, [ɔl] en referencial, a [ɔ]. 

Gascó/referencial esquiròu/esquiròl 

Aranès esquirò 

Català  esquirol 

 

g) Pronúncia [a] de l’<a> en posició final. 

Referencial Pòrta: [‘pɔrtɔ] 

Aranès [‘pɔrta] 

Català  [‘pɔrtə] 

 

h) Afegiment d’una [g] a les seqüències dels diftongs [wa]; que esdevenen 

[gwa].  
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2.2.4.2 Divisió “dialectal” 

L’aranès no és uniforme, sinó que en cada un dels trenta pobles i dos 

llogarrets on es parla, es poden observar fets peculiars en el vocabulari i en 

la pronunciació.  

Deixant de banda això, es poden distingir tres “dialectes”, que es 

distingeixen tant pel vocabulari com per criteris fonètics: 

-El del Naut Aran (Pujòlo, Salardú). És força proper al pallarès. Podríem 

citar com a característiques específiques: 

a) La pronúncia [β] de la <b> intervocàlica, esdevinguda [w] a la resta de 

la vall. 

 

b) Presència de cert vocabulari específic: Per exemple, tudon, animal 

només existent a aquest racó de la vall. 

-El del Mièg Aran (Mejaran, Vielha), és la variant més estesa. Fa de pont 

entre les dues varietats. Entre aquest “dialecte” i el següent hi ha una zona 

d’interferència lèxica i fonètica entre Lès i Bosòst. 

-El del Bais Aran (Bausèn, Canejan). És el més diferenciat dels altres dos. 

Té com a característiques: 

a) Pronúncia [tʃ] de la <t> final provinent de l’LL final llatina i d’altres 

grups llatins provinents d’un grup llatí dental+vocal apocopada+s: 

Llatí BELLU AUCELLUS CANTATUS FRIGIDUS 

Gascó bèth audèth cantat heired 

Pronunciació  [bɛtʃ] [audɛtʃ] [kan’tatʃ] [he’rɛtʃ] 

 

b) Conservació (tot i que en retrocés) de l’[h], perduda a la resta de la 

vall. 

 

c) Tractament [iw], [uj] dels triftongs <ieu>, <uei>, respectivament. 

Gascó arrieu abrieu puei 

Pronunciació  [a’riw] [a’βɾiw] [puj] 

 

d) Liasion de l’article eth davant de mots que comencen per [h]: [e’tʃur] 

(eth horn). 

 

El Garona també divideix la Vall d’Aran: a l’esquerra es troba damb 

(amb) i el triftong <ieu> esdevé diftong [iw]. A la dreta, en canvi, trobem 

tamb (amb) i el triftong <ieu> es manté [jew]. 
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3. EL GARDIOL 

3.1 Introducció 

El gardiol és clarament nord-occità amb una base de la zona de Buèbi amb agregats 

d’altres valls o del voltant, amb influència piemontesa, calabresa i  italiana. 

Hans Peter Kunert 

Fixador de les normes ortogràfiques del gardiol. 

3.1.1 Nom i classificació 

El gardiol rep aquest nom del municipi de La Gàrdia, on es parla. Al seu torn, 

aquest topònim prové de la torre de guaita que hi ha al punt més alt del poble, 

erigida abans del poblament occità amb l’objectiu de vigilar la costa de naus 

sarraïnes. 

Pel que fa a la classificació d’aquest parlar, és una exportació de l’occità 

cisalpí de les valls occitanes del Piemont, més concretament les del Cluson,  

Dueira, Sant Martin i, especialment, Pèlis (Valls Valdeses) amb influències 

d’altres zones occitanes (Provença, Dalfinat) i amb un important adstrat sículo-

calabrès. 

Aquest occità cisalpí pertany al grup alpí del dialecte vivaroalpí (o gavot) 

i al seu torn, al bloc nord-occità.  

 

3.1.2 Situació geogràfica 

El gardiol es parla actualment al municipi de Guardia Piemontese (La Gàrdia), 

d’una extensió de 21 km2, situat al nord de la província de Cosenza, a la regió 

de Calàbria, al sud d’Itàlia. 

Aquest municipi de 1559 habitants està dividit en dues entitats de 

població, Guardia Piemontese Marina, situada a la costa i poblada 

majoritàriament per calabresos, on hi ha botigues, serveis, i sobretot, hotels.  

L’altra és Guardia Piemontese Terme (‘O País Gardiòl), situada a dalt de la 

muntanya, a poc més de 500 m sobre el nivell del mar, de fundació medieval i 

anterior a la part baixa, on es concentra la gran majoria de parlants de gardiol, 

ja que la seva presència a la part costanera és molt minoritària. 

La Gàrdia ha patit un èxode rural molt important, motiu pel qual la part 

alta del municipi té menys de 300 habitants. Aquesta emigració ha dut gardiols 

a Detroit, Cincinnati, Brasil, Argentina, Alemanya i al nord d’Itàlia, on és 

possible que encara alguna família el mantingui domèsticament. 
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3.1.3 Història breu 

Al segle XIII desembarcaren al ports de Cetraro i de Paola els primers 

colonitzadors de fe valdesa (i de parla occitana) provinents de les Valls 

Valdeses del Piemont (v 1.2.3), del Delfinat i de Provença gràcies a la mediació 

de Zanino del Poggio, llombard43.  

Un cop a terres calabreses, Carles I d’Anjou els atorgà la possessió de 

terres a títol de recompensa de guerra: els nouvinguts pagaven un impost 

mínim pels terrenys i habitaven zones apartades en relació amb la població del 

lloc (muntanyes) per aïllar-se’n i protegir-se’n. Tanmateix, aquesta comunitat es 

dedicà bàsicament a l’agricultura i gaudí de la protecció dels marquesos 

Spinelli, senyors de Fuscaldo i ducs de Montalto. 

Alguns d’aquests colonitzadors penetraren terra endins, fins a Montalto 

Uffugo, San Sisto (dei Valdesi), San Vicenzo la Costa o Rose, però alguns 

d’ells es quedaren més a prop del mar i poblaren el puig de la Gàrdia.  

 
Imatge 8: Les illes lingüístiques al Sud d’Itàlia i la distribució dels valdesos al segle XIV. 

El fet de parlar una llengua diferent a la dels calabresos els ajudà a 

conservar la fe, que vivien intensament però de forma privada: batejaven els 

nounats però no assistien a la missa del diumenge. 

Un altre motiu de la continuació de la seva religió fou el manteniment dels 

lligams amb el Piemont, des d’on arribaven els barbe, predicadors itinerants 

disfressats de mercaders o de viatgers que amagaven la Bíblia (traduïda a 

l’occità) i predicaven a les cases dels valdesos: per fer-ho picaven la porta 

d’una manera que només coneixien els iniciats. 

                                                           
43

 L’emigració es degué a motius laborals. Tant el Piemont, el Delfinat com Provença o el Regne de 
Nàpols pertanyien al mateix monarca, Carles I d’Anjou. 
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La comunitat occitana no parà de créixer amb nous emigrants fins al segle XVI. 

Durant aquests tres segles convisqué en pau amb el catolicisme. 

Aquest mateix segle, però, el 1532, al nord d’Itàlia, els valdesos 

s’adheriren a la reforma de Luter i de Calví després del Concili de Chanforan 

(celebrat a Angruènha, a la Val Pèlis). El 1555 començaren a construir els seus 

propis temples, declararen la separació de l’Església de Roma i enviaren el 

barba Stefano Negrin de Bobbio (Buèbi) a Calàbria, que quedà impressionat de 

la fervor religiosa. La Gàrdia envià a Ginebra una delegació, dirigida per Marco 

Usceglio, per demanar el nomenament d’un nou ministre de fe i d’alguns 

mestres de fe. 

Durant aquesta època es crearen més tribunals de la Inquisició; motiu 

pel qual el barba Giglio de Gigli, piemontès, desaconsellà als gardiols de seguir 

les seves demandes. No obstant això, foren tan insistents que el mateix Joan 

Calví s’hi interessà.  

Els primers mesos de 1559 els predicadors Giacomo Bonelli i Gian Luigi 

Pascale viatjaren cap a Calabria, encara que hi arribà només l’últim, car el 

primer fou arrestat a Battipaglia i cremat viu el 1560. Pascale, un cop allà, es 

dedicà a la missió apostòlica, a ressuscitar en els seus sermons el sentiment 

religiós valdès i a revifar el desig de professar-lo lliurement. 

Això preocupà al clergat romà: l’Abat Anania, procedí contra els 

valdesos amb els mètodes de la Inquisició; primer al nord d’Itàlia i després al 

sud, on no dubtaren a massacrar aquesta comunitat creixent. Segons Giovanni 

Miccoli44, aquella va ser “l’unica repressione largamente di massa della Riforma 

italiana”: Gian Luigi Pascale i Marco Usceglio foren empresonats per la 

Inquisició. El segon fou torturat fins l’abjuració i el primer fou cremat viu a Roma 

el 1560 per ordre del vicari de Nàpols.  

Després de la mort de Pascale, el mateix any, arribà a Cosenza 

l’inquisidor Domenicano Valerio Malvicino, que tenia la missió d’acabar amb els 

heretges. Per tal de realitzar-la, primer de tot intentà en va convertir els 

valdesos al catolicisme. Després de veure fracassats els seus plans, i sense el 

permís del vicari de Calàbria, preparà una autèntica croada: reuní un petit però 

ferotge exèrcit de brigants i delinqüents sortits de les presons calabreses, als 

quals se’ls havia promès perdó i riqueses si massacraven els valdesos.  

                                                           
44

 A “Storia d’Italia”, (Turin, Einaudi Ed.). 
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Les ràtzies començaren l’11 de juny del 1561 quan a Montalto Uffugo 88 

valdesos foren degollats als peus de les escales de l’Església de Sant Francesc 

de Paola. 

L’endemà s’esquarteraren els cadàvers i tiraren els seus membres a la 

carretera i els exposaren als arbres al llarg de 36 milles del camí de Castrovilari. 

El 28 de juny, a la plaça de Cosenza, altres valdesos foren coberts de 

pega i cremats amb torxes.  

A causa de l’orografia, va ser difícil conduir un atac ràpid a la Guàrdia, 

però el mateix dia 28, el marquès Spinelli, aliat amb el clergat per por a les 

represàlies, reuní 50 homes de Fuscaldo, vassalls seus, els encadenà com a 

delinqüents comuns, els escoltà per una guàrdia armada i els envià a la Gàrdia. 

S’hi presentaren sota les falses esposes, facilitant la introducció a la vila, i 

massacraren la major part de la població. 

A La Guàrdia, la “Pòrta del Sang” recorda l’horrible matança ja que hi 

hagué tanta sang vessada que, segons la llegenda, arribà fins a la porta 

d’entrada del poble: La Pòrta del Sang. 

En total van morir 2000 valdesos i se n’empresonaren 1600. 

Els pocs predicadors valdesos supervivents fugiren al Piemont i a 

Ginebra, la resta de valdesos de Calàbria es retrobà a La Gàrdia, l’única 

comunitat que sobrevisqué, on foren internats, com a un gueto. Se’ls obligà a 

abjurar la fe i se’ls controlà contínuament per la Inquisició. Se’ls prohibí el 

matrimoni amb valdesos durant 25 anys i les reunions amb més de 6 companys 

de fe. Als homes, se’ls obligà a vestir el Sambenito, l’hàbit groc amb una creu 

vermella al centre, signe d’humiliació i se’ls imposà anar a missa cada dia. A 

les dones, a cobrir-se el cap. I a tots, homes i dones, se’ls prohibí parlar l’occità. 

El 1600 es fundà el convent dels dominics, consagrat el 1616. L’ordre 

controlava severament la vida pública i privada dels antics heretges. A les 

portes de les cases hi havia una finestreta perquè poguessin espiar la vida 

familiar. Finalment, els dominics pogueren amb la fe valdesa i La Guàrdia 

abraçà el catolicisme malgrat les traces de l’antic protestantisme als noms dels 

carrers. 

El record de l’heretgia fou tan fort que fins al segle XIX l’Església en 

temé un rebrot, és més, el 1950 els gardiols encara anaven descalços fins al 

Santuari de Paola per expiar-la. L’intent d’assimilació lingüística, però, no 

s’acomplí. 

Els gardiols, relegats a la muntanya, conservaren llur llengua, memòria, 

costums...les persecucions del segle XVI donaren lloc a expressions com fai ‘o 
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brave, se nò quiamo ‘o prèire qu’al te talha la lenga, o costums com el “Dinar de 

Sant Josep”, l’origen del qual es troba en un gardiol perseguit per la Inquisició 

al qual Sant Josep l’hauria alliberat a canvi de fer un dinar on convidés una noia 

(la Verge), un nen (Jesús Infant) i un ancià (Sant Josep). 

Tot i les persecucions, el 1929, un predicador valdès del nord d’Itàlia, 

escrivia el següent sobre La Gàrdia: La Gàrdia sola, ilh vivia ,refugi de renegat, 

débol de caràcter e de fe. Però quan el pastor valdès Jean Pons els visità el 

1893, els gardiols li preguntaren  Perquí la nòstra gent ilh n’a abandonat? 

3.1.3.1 Els valdesos 

Prenen aquest nom de Pierre de Vaux, comerciant lionès. Són un grup 

cristià originat a l’Edat Mitjana. No acceptaven el Papa, el Purgatori, la 

indulgència, la Verge, els sants ni la jerarquia eclesiàstica. Defensaven 

la lliure traducció de la Bíblia. 

Encara que el Concili Laterà III (1179) els autoritzà a predicar 

l’Evangeli (permeté l’expansió de la fe de Lió fins al Sud de França, al 

Nord d’Itàlia, als països alemanys i al Bàltic). Cinc anys després, però, 

al Concili de Verona se’ls condemnà com a heretges. Els supervivents 

fugiren al Piemont, a les valls de Cluson, Dueira, Sant Martin i Pèlis, 

anomenades posteriorment, a causa del credo dels emigrants, “Valls 

Valdeses”. D’aquí s’expandiren posteriorment a indrets com La Gàrdia. 

 

3.1.4 Situació social 

3.1.4.1 Ús 

L’ús del gardiol ha decaigut molt en aquests últims anys a causa dels 

matrimonis mixtos (antigament si un home es casava amb una forastera, 

marxava del poble, però en canvi era permès que les dones es casessin 

amb homes nouvinguts, ja que la llengua materna del nen seria la de la 

mare, encara que amb influències calabreses). 

Potser, tanmateix, el fet més recent que ha anat en detriment del 

gardiol ha estat la clausura de l’escola de la part alta. A aquesta part del 

poble, el gardiol és la llengua habitual de tota la població; nens i grans, 

a diferència de la part baixa que és l’italià calabrès. El trasllat de l’escola 

i dels nens de la part alta (que no en són gaires ja que la seva població 

és bastant envellida) a la part baixa, encara que s’hi imparteixi el gardiol, 

ha contribuït a la pèrdua de l’occità com a llengua habitual de la 

població més jove, ja que el gran gruix de l’alumnat empra el calabrès.  
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3.1.4.2 Coneixement 

El gardiol és la llengua materna de tota la població de la part alta del 

municipi. El nombre total de parlants era de 345 persones el 2011, 

mentre que el 2003 en tenia al voltant de 400. 

S’ensenya en dues hores setmanals a l’escola.  

3.1.4.3 Situació política i administrativa 

Els carrers i places de tot el terme municipal estan senyalitzats en 

gardiol i en italià des dels anys 2002 i 2004, quan es rebé una gran 

subvenció de l’administració provincial de Cosenza.  

Les administracions locals prengueren el model de normalització 

de l’occità que s’havia dut amb èxit a la Vall d’Aran. 

3.1.4.4 Presència mediàtica 

La Televisió Magna Grècia, privada, que emet en albanès (arbëreshë), 

també té espais mínims en grecànic i gardiol. Aquestes són les tres 

llengües presents a Calàbria en illes lingüístiques. 
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3.2 Descripció lingüística: el vivaroalpí 

El vivaroalpí és, rere el llenguadocià, el dialecte més conservador de l’occità, ja que és 

l’únic entre els nord-occitans que conserva, almenys en el seu subdialecte alpí, els 

grups consonàntics finals; a diferència també del provençal. Aquest subdialecte (v 

3.2.2.2), curiosament, és l’única varietat occitana que manté les /r/ finals dels infinitius. 

 
Imatge 9: Extensió del vivaroalpí 

Com ja s’ha dit anteriorment, aquest dialecte ha estat classificat i anomenat de 

moltes maneres (v1.3, 3.1). Pierre Bec fou el primer en definir-lo clarament, encara 

que, com sol passar en totes les llengües romàniques, no existeix un acord clar entre 

els lingüistes en relació a les seves fronteres; ni a l’oest amb l’alvernès, ni al sud amb 

el lígur. 

A diferència del gascó (i del mateix llenguadocià referencial) que tot i el seu 

desconeixement a priori ens resulten familiars i bastant comprensibles; el vivaroalpí 

ens sonarà vagament, en la seva morfologia verbal, atès que les seves desinències 

verbals (com les catalanes, castellanes, portugueses i italianes, acabades en la 

primera persona del singular en el present amb <o>) i existeix (a les Valls Valdeses i a 

La Gàrdia) un pretèrit perfet perifràstic: el catalaníssim “vaig cantar”.  

Si hom pot trobar grans similituds i paral·lelismes entre el gascó i llenguadocià 

amb el català, castellà o portuguès; hom els trobarà entre el vivaroalpí i el 

francoprovençal, l’italià septentrional o el francès. 
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3.2.1Trets fonètics específics 

a) Despalatalització de CHA i JA inicials (mantenint la pronunciació 

africada) a la major part del domin. No obstant, altres elements velars 

com K i G poden palatalitzar-me davant d’una iot.  

Occità estàndard Vivaroalpí  

cantar [kan’ta] chantar [tsan’ta]45,46 

galina [ga’linɔ] jalina [dza’linɔ] 

esquina [es’kinɔ] eschina [es’tʃinɔ] 

noguier [nugi’e] nogier [nu’ʒe] 

 

b) Palatalitzacions secundàries (com en l’alvernès) d’elements alveolars ([s] 

i [z]): 

Occità estàndard Pronunciació vivaroalpina 

Aicí [ai’si] [ej’ʃi]  

Conéisser [ku’neise] [ku’nejse] [ku’nujʃe] 

Laissar [lai’sa] [lej’ʃa]  

maison [mai’zu] [mej’ʒuŋ] [mej’ʒu] 

poison [pui’zu] [puj’ʒuŋ] [puj’ʒu] 

 

c) Diftongació d’[ɛ] tònica a [jɛ] o a [ja] davant d’L llatina, encara que es 

mantingui en [l] o hagi evolucionat a vau. Aquesta diftongació és present 

a la resta del nord-occità. 

Occità estàndard Pronunciació vivaroalpina Francès 

estèla [es’tɛlɔ] [es’tjɛlɔ] [es’tjalɔ]  

mèl [mɛl] [mjaw] (a partir de la forma mèu) miel 

pèl [pɛl] [pjaw] (a partir de la forma pèu) peau 

  

d) Vocalització, aspiració o emmudiment regular d’[s] davant d’una 

consonant oclusiva a la part més septentrional del domini (inestabilitat 

dels grups llatins SK, ST, SP). Aquest fenomen es retroba en llemosí, 

on és més estès:  

Occità estàndard Pronunciació vivaroalpina Francès 

Escòla [es’kɔlɔ] [ej’kɔlɔ] [e’kɔlɔ] École [‘ekɔl] 

Espina [es’pinɔ] [ej’pinɔ] [e’pinɔ] Épine [‘epin] 

Tèsta [‘tɛstɔ] [‘tɛjtɔ] [‘tɛtɔ] Tête  [tɛt] 

                                                           
45  En algunes fonts, en la mateixa d’on l’he extret (MARTIN, Guy; MOULIN, Bernard: Grammaire 
provençale et atlas linguistique, Comitat Sestian d’Estudis Occitans / Centre Regionau d’Estudis Occitans-
Provença/ Diffusion Edisud, Aix-en-Provence: (1998)), se solen transcriure les vocals com si fossin nasals 
[õ] i les [r] com si fossin [ʁ] o [ʀ]. Seguint el que em comentà personalment Aitor Carrera, he “netejat” les 
influències franceses de transcripcions, atès que el vivaroalpí (almenys en l’estàndard) té [ɾ] i les mateixes 
vocals que el llenguadocià (v 6.6). 
46 En alguns indrets, com a les mateixes Valadas (v3.2.4, punt h), es pot velaritzar en contacte amb nasals. 
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e) Passatge freqüent d’[b] a [w] si aquesta precedeix una líquida [ɾ] o [l]  

(en els grups [bɾ] i [bl]): 

Occità estàndard Pronunciació vivaroalpina 

Fabre [‘faβɾe] [‘fawɾe] 

Lèbre [‘lɛβɾe] [‘lɛwɾe] 

Pebre [‘peβɾe] [‘pewɾe] 

Recebre [re’seβɾe] [re’sewɾe] 

Cabra  [‘tsaβɾɔ] [‘tsawɾɔ] 

Nèbla  [‘nɛβlɔ] [‘nɛwlɔ] 

 

f) Emmudiment de la -T- intervocàlica llatina, també si ha esdevingut final. 

A vegades, es resol l’hiat resultant amb la inserció d’una iot o una vau 

intervocàlica, o bé per desplaçament de la tònica. Actualment es tendeix 

a conservar la T final en l’escriptura. 

Llatí FETA MATURU CIVATA CANTATU/A BASITA PRATU 

Grafia  feda madur civada cantat bastida pɾat 

Caiguda  fea maür civaa Chantà/aa Bastia/bastiá pɾa 

Solució 

hiàtica 

feia   chantaia   

‘[fɛjɔ/’fijɔ] [ma’vy], 

[ma’yr], 

[me’yr] 

[si’vaɔ], 

[si’vaw], 

[si’va] 

[tʃan’taɔ/ 

tʃan’tajɔ] 

[bast’je], 

[bast’jɔ] 

 

g) Encara que sigui de manera irregular, caiguda d’algunes consonants 

intervocàliques; trets que l’acosten al francès, al francoprovençal, al 

provençal, al llemosí i a l’alvernès. 

CAIGUDA 

DE [dʒ] 

Sobretot al sufix verbal –ejar en òc estàndard, passat a –iar* 

òc. general vivaroalpí francès 

pujar carrejar puar charriar  charrier 

CAIGUDA DE [g] 

òc. general vivaroalpí francès 

jugar regar juar Reá, reiá, riá juer  

CAIGUDA 

DE [z] 

Menys estès que en provençal marítim i niçard 

òc. general vivaroalpí francès 

ausir susar auvir suar oir suer 

*Ejar>ear*>iar. 

 

h) Aparició d’/o/ ([u]) com a vocal de recolzament final. Fa acte de 

presència en formes verbals i nominals: 
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Occità general Vivaroalpí 

Canti Chanto  

[‘kanti] [tʃan’tu] 

El Elo /eu 

[el] [‘elu], [‘ew] 

Aquest Aquesto 

[a’kest] [a’kestu] 

 

i) Rotacisme d’[l] intervocàlica a [r] o [ɾ]  (com gascó amb LL), encara que 

reculi al terç central del domini. L’escriptura ho nota irregularment. 

Occità estàndard Vivaroalpí 

escòla escòra 

escala eschara/eichara 

taula taura 

 

Fruit d’aquestes evolucions citades, hi ha mots que són quasi irreconeixibles en 

relació al llenguadocià 

Occità estàndard Vivaroalpí Francès Català 

Cade Chai  Cau 

Cadiera Chaiera/chirea Chaise Cadira 

Polida Poriá Poulie Polida 

salada Sará/saraia Salade  Salada  

 

 

3.2.2 Divisió subdialectal 

El vivaroalpí es divideix en dos subdialectes per una isoglossa vertical. Aquests 

són:  

3.2.2.1 El vivarodelfinès  

Format, al seu torn, pel nord-vivarès, pel valentinès i pel delfinès. Les 

consonants finals (les marques de plural també) s’han emmudit, menys 

a la vall alta del Linhon (la parla del qual és propera a l’alpí).  

Tanmateix, l’emmudiment de les marques del plural és incomplet 

al sud de les Botières, atès que l’[s] es manté vocalitzada o aspirada si 

és precedida per una vocal.  
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3.2.2.2 L’alpí  

És l’illon de conservantisme de Bec47, dividit al seu torn, en el cisalpí i 

en el gavot stricto sensu. S’estén pels Alps Alts, Ubaia, Nord-Verdon, 

Tinée i les valls occitanes de l’estat italià. El gardiòl, doncs, hi pertany. 

Té com a característiques: 

a) Realització d’ [ll] en posició intervocàlica en mots que una gran part 

de l’occità pronuncia amb [ʎ]. A final de mot es realitza senzillament 

una [l]48, que generalment és manté, a diferència de la resta del 

vivaroalpí.  

 lleng vivaroalpí alpí 

Filha [‘fiʎɔ] [‘fillɔ] 

Bèl 

chastèl 

[bɛl kas’tɛl] [bɛ tsas’tɛ] [bɛɾ tsas’tɛ] [bɛw tsas’tɛ] [bɛl tsas’tɛl] 

 

b) Realització [ɔ] de l’/a/ àtona del grup final /ia/: bèstia: [‘bɛstjɔ] i 

realització [jɔ] de la desinència verbal /iá/, aviá: [av’jɔ].  

 

c) Manteniment de les consonants i grups consonàntics finals /mb/, /nt/, 

/ng/, /s/, /k/, /t/, /d/ /tʃ/ fins i tot les /r/ dels infinitius, segurament per 

evitar la confusió amb el participi. 

Català  Escriptura  Occità estàndard Vivaroalpí  Alpí 

Plom Plomb [plum] [plu] [plump] 

Cop Còp [kɔp] [kɔ] [kɔp] 

Vent Vent [ben] [veŋ] [vent] 

Calent Chaud [Kawd] [tʃaw] [tʃawt] 

Bec Bèc [bɛk] [bɛ] [bɛk] 

Sang Sang [saŋ] [saŋ] [saŋg] 

Més Pus [pys] [py] [pys] 

Petits Pichòts [Pi’tʃɔts] [p’itʃɔ/ pi’tsɔ] [pi’tʃɔs/ 

pi’tsɔs[ 

Pichons [Pi’tʃus] [pi’tʃų/ pi’tsų] [pi’tʃus, 

pi’tsus] 

Cantar Chantar [Kan’ta] [tʃan’ta] [tʃan’tar] 

Cantat  Canta(t) [kan’tat] [tʃan’ta] [tʃan’ta] 

Finir finir [Fi’ni] [Fi’ni] [Fi’nir] 

Finit  Fini(t) [fi’nit] [Fi’ni] [Fi’ni] 

Témer  crénher [‘kɾeɲe] [‘kɾeɲe] [‘kɾeɲer] 

 

                                                           
47 BEC (1986), pàg.36. 
48 En gardiol, no obstant, la /ll/ es manté també en posició final, encara que hagi evolucionat a [ɖ], com es 
veurà en el punt 3.2.5, punt c. 
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El manteniment de l’articulació de l’/r/ afecta també dels sufixos /–

ier/ i /–aor/ (-ador en occità comú):  

Occità comú Vivaroalpí Alpí  

pastissier [Pasti’sje] [Pasti’sjeɾ] 

mocador [mu’tʃɔu/ mu’tsɔw] [mu’tʃɔuɾ/ mu’tsɔwɾ] 

 

Els grups finals /rn/, /rm/ no desapareixen, encara que es conservin 

de diferents maneres:  

Occità comú Alpí 

Solució 1 Solució 2 

Forn [fuɾn] [fuɾt] 

jorn [dʒuɾn] [dʒuɾt] 

Torn [tuɾn] [tuɾt] 

Germ [dʒeɾm] [dʒeɾp] 

verm [veɾm] [veɾp] 

 

d) Manteniment de l’[ʎ] i [ɲ] finals sense despalatalitzar: 

Grafia Gascó, llenguadocià 

meridional 

Nord-occità, provençal, 

estàndard 

alpí 

Filh [fiʎ ] [fil] [fiʎ] 

luènh [lwɛɲ] [lwɛn] [lwɛɲ] 

 

En aquetes dues últimes característiques, l’alpí s’acosta més a 

l’occità central i s’hi mostra fins i tot més conservador. 

 

3.2.3 El cisalpí 

Es parla a la part oriental del domini alpí, és a dir, parlat al vessant Itàlia dels 

Alps i a La Guàrdia. El seu estatus perifèric va afavorir ja des dels inicis de la 

notació gràfica, tot i ser plenament occitana, una regionalització fàcilment 

visible de l’escriptura. A causa de l’orografia i del contacte amb altres llengües 

(parlem de les valls, no de la Guàrdia) en poca distància (wàlsers, franco-

provençals, piemontesos, francesos i italians) els parlars de l’anomenat Païs 

cisaupin són força localitzats i allunyats entre ells. Tanmateix, per motius 

polítics ha estat força impermeable als gal·licismes, però no als neologismes 

italians. 

 En romandre sota influència italiana (així com Niça fins al segle XIX) ha 

desenvolupat mots proparoxítons, que també són presents a algunes zones del 

Delfinat i de Briançon.  
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Si filem més prim i examinem amb més cura les valls italianes, trobem 

que entre les Valls del Nord i del Sud hi ha certes diferències. Mostrarem tot 

seguit les característiques dels parlars de les Valls Valdeses, del nord de les 

Valadas (i nucli originari dels immigrants que poblaren La Gàrdia) i després, les 

del gardiol, encara que és possible que aquest difereixi en algunes d’elles a 

causa de l’afluència d’immigrants d’altres valls, del Delfinat o de la Provença 

així també com a causa de l’aïllament respecte de la resta de varietats 

occitanes durant quatre segles. 

 

3.2.4 Parles de les Valls Valdeses 49  

Segons Ronjat, comptarien amb 50,000 parlants al 1931. L’orografia d’aquest 

terreny tan muntanyós ha facilitat l’aparició de parles força heterogènies. 

Vegem-ne els trets específics fonètics: 

a) Com en gascó, obertura del grup [ɔw] fins a [aw]. 

escriptura Nòu 

pronunciació estàndard [nɔw] 

pronunciació de les Valls-La Gàrdia [naw]/ [nɔw] a la Guàrdia 

 

b) La S- llatina que precedeix les consonants no desenvolupa una vocal 

protètica, com en piemontès.  

escriptura Espanhòl 

pronunciació estàndard [espa’ɲɔl]  

pronunciació de les Valls-La Gàrdia [ʃpa’ɲɔl] /[ʃpa’ɲɔw] 

piemontès spagneul ([spa’ɲøl]) 

 

c) L’/a/ àtona final passa a [ǝ], posteriorment emmudida sovint.  

escriptura Pòrta 

pronunciació estàndard [‘pɔrtɔ]50 

pronunciació de les Valls-La Gàrdia [‘pɔ:rtə]/[‘pɔ:rt] 

  

d) L’/l/ davant de consonant no dental o en posició final esdevé 

generalment velar [ɫ].  

escriptura Mal 

pronunciació estàndard [mal] 

pronunciació de les Valls-La Gàrdia [maɫ]/[‘ma:lə] en gardiol 

 

                                                           
49 Recordem: Val Pèlis, Sant Martin, Dueira i Cluson, a la província de Torin. 
50 A les Valls i a La Guàrdia, sigui per influencia italiana o no, es presenten els sons [r] i [rr]. 
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e) Es barreja o s’alternen les evolucions IT i CH del llatí CT. En piemontès, 

l’evolució d’aquest grup és T o IT. 

escriptura Fach (llenguadocià septenentrional) /fait 

(meridional), ambdues referencials 

pronunciació estàndard [fatʃ]/ [fajt] 

pronunciació de les Valls-La Gàrdia [fatʃ]- [fajt]//[fajtʃ] a La Guàrdia 

piemontès fait [fajt] 

 

f) Manteniment d’/l/ i d’/n/, encara que sigui en [l/ɫ]; [n] o en evolucions 

posteriors (com [w]). 

escriptura caud / galina (garina): chaud/ jalina 

pronunciació estàndard [kawd]; [ga’linɔ]  

pronunciació de les Valls-La 

Gàrdia 

[tsawd]-[dza’lin(ə)]// [tʃɑwd:]-[dʒa’lin:ə] a La 

Guàrdia 

 

g) L’/e/ tònica davant d’/n/ implosiva tendeix cap a [œ], [æ]. 

escriptura ment 

pronunciació estàndard [men]  

pronunciació de les Valls-La 

Gàrdia 

[mœnt]//[mʏ:nt] a La Guàrdia 

 

h) Velarització d’/a/ en contacte amb nasals. 

escriptura pan 

pronunciació estàndard [pa]  

pronunciació de les Valls-La 

Gàrdia 

[pɑŋ]//[pɑŋ] a La Guàrdia 

 

Si recordem els criteris de Ronjat (1.4), aquestes dues característiques  

contradirien la primera , ja que tant [œ] com [ɑ] són els fonemes que no se 

solen presentar en occità. No obstant aquesta afirmació: 

1) La presència d’[ɑ] en contacte amb nasals és purament occitana, ja que el 

nord-occità (i fins i tot el mateix llenguadocià) tendeix a velaritzar les /a/ a [ɔ]. 

En aquest cas, aquest procés s’hauria donat en unes condicions ben 

determinades i no s’hauria completat51. 

2) La presència d’[œ] davant de nasals no ens ha d’estranyar. Com s’acaba de 

veure, les nasals afecten el timbre de la vocal. L’/e/ tònica fos [e] o [ɛ], 

s’hauria assimilat, en aquesta posició, a [ɛ], enlloc de tancar-se a [e] (com 

                                                           
51 [ɑ] és una vocal oberta posterior sense arrodonir, i [ɔ], vocal semioberta posterior arrodonida. 
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en bona part de l’occità i en català, ja que tenim [vɛnt] en valencià i [ben] en 

català) i posteriorment s’hauria arrodonit a [œ].  

Una altra possibilitat és que sigui el resultat d’una antiga diftongació a [we] i 

que hagués donat [œ]; o a [wa] i que hagués donat [æ]; diftongacions 

corrents en vivaroalpí i provençal.  

Tanmateix, aquest fonema és present en alvernès i en llemosí com a 

evolució de /we/ (fuèlha). 

3) La presència de la vocal [ʏ] en gardiol en aquest context deu tenir el seu 

origen en un tancament de [œ] a [ʏ], posteriorment a l’arrodoniment. 52.53 

 

3.2.5 El gardiol 

És una parla local que, tot i la important influència calabresa, pertany al conjunt 

de les Valls Valdeses. És tan heterogènia nivell ideolectal com tot el conjunt de 

l’occità valdès. Les seves particularitats fonètiques són: 

a) Pronunciació [tʃ] de CHA i [dʒ] de JA. 

escriptura caut / galina (garina): chaut/ jalina 

pronunciació estàndard [tʃawt]; [dʒa’linɔ] 

pronunciació de La Gàrdia [tʃa:wdə]-[dʒa’li:n]  

 

b) Com en estàndard, manteniment del grup [ɔw], a diferència del que 

passa a les Valls Valdeses, que ha esdevingut [aw]. 

 

c) Desaparició de la [y] occitana. En mots usuals (com determinats: un, 

unhun) o en diftongs creixents, (fuòc, luòc54) esdevé [i] i nucli sil·làbic. 

En d’altres, s’obre una mica (passa de ser tancada a quasi tancada) i 

esdevé [ʏ] possiblement per influència de l’/e/ esdevinguda [ʏ] davant 

de nasals. Per últim, hi ha paraules que presenten [u] perquè el gardiol 

les ha pres de l’italià, enlloc d’adaptar-les de l’occità. Un exemple és lutz, 

[lyts] en occità i luce [lutʃe] en italià, en gardiol, loche, [lutʃ:].  

escriptura un luna natura 

pronunciació estàndard La <u> representa en occità el fonema [y] 

pronunciació de La Gàrdia [in] [‘ɖ:ʏnə] [na’tu:rə] 

 

                                                           
52 [ɛ] és una vocal anterior semioberta no arrodonida i [e] és una vocal anterior semitancada no arrodonida. 
[œ] és una vocal anterior semioberta arrodonida i [ʏ] és una vocal quasi tancada quasi anterior arrodonida; 
versió arrodonida de [ɪ]; que es troba en alvernès allà on en bona part de l’occità es troba [e].[ æ] és una 
vocal quasi-oberta, anterior. 
53 Pel que fa al cas de [œ] en gardiol, vegeu 3.2.5 punt h. 
54 En estàndard. Escrit en gardiol líec. 
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d) Presència de fonemes calabresos ([c, ɟ, ɖ,]), provinents en alguns casos 

de manlleus d’aquesta llengua, especialment pel que fa als dos primers 

fonemes, representats per <c>, <qu> i <g>, <gu>, grafies que en tot el 

conjunt occità representen una [k] i una [g]. En el tercer cas, la [ɖ] és 

fruit d’una <L/LL> llatina, simplificada en [tʃ], [t], [tj], [l], [ɫ], [w] o [ɾ] en la 

resta de l’occità. Les paraules que tenen aquest últim fonema són 

d’origen occità. 

escriptura quiamar guieisa bèll 

calabrès chjamare gghjesia beḍḍu 

pronunciació de La Gàrdia [cjamɑ:rə] [ɟe:jz:ə] [bɛɖ:] 

 

El gardiol pot pronunciar <lh> a final de mot [dj] i en algunes paraules [tʃ]. 

Fins i tot en alguns mots escrits amb <t> en posició final poden adoptar 

aquesta pronunciació africada; com en baix aranès. 

escriptura fait bèlh/bèth/bèll uèlh /uelh vièlh/vielh/vèlh 

baix aranès [fajtʃ] [bɛtʃ] [wɛʎ] [bjeʎ] 

gardiol [fajtʃ] [bɛɖ] [jœʎ], [jœtʃ] [vɛʎ], [vɛdj] 

 

e) Aquesta parla local ha resolt els grups inicials llatins <pl> i <cl> igual 

que l’italià, a diferència de mantenir-los intactes com l’occità comú. 

llatí PLOVERE CLAMARE 

Occità comú Plòure/plóver clamar 

Gardiol piòure Quiamar 

Italià  piovere chiamare 

 

f) El gardiol presenta una pronunciació específica de les consonants, 

vocals i diftongs depenent del lloc que ocupen a la frase o paraula, 

quelcom que no és excessivament estrany en el nord-occità. Depenent 

de la tonicitat de la síl·laba, consonants i vocals es pronuncien d’una 

manera o d’una altra. Ara ho veurem presentant els casos més 

interessants. 
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VOCALS I DIFTONGS 

GRAFIA Pronunciació en posició tònica Posició Àtona 

a [a]  

[ɛ] en posició final. En paraules com 

ara, iatge també es pronuncia [ɛ]   

 

[ǝ]: còsa: [‘kɔzə].55 

[Ø]: pòrta: [pɔrt]. 

[a]: en períodes oracionals. Al a: 

[a’ɖɛ:]; al a chantat : [alatʃan’tɛ] 

é en alguns casos, [ɛ]56; valdés: [val’dɛ]. Sempre tònica 

e en 

contacte 

amb 

nasals 

[ʏ]: ment:[mʏ:nt] 

 

[ǝ]/[Ø] a principi de paraula: entorn: 

[(ə)n’tu:rnə] 

i [i]: país: [pɛ’i] [ǝ]: arrivar: [ərə’vɑ:r] 

ò [ɔ]2: pòrta: [pɔrt] o [œ]: ròsa: [‘rœzə]. Sempre tònica 

o [u]: dono [‘dunu] [u]: donar :[du’nɑ:r] 

[ʏ] en el grup <-ós>  [ə] en alguns casos (comun) 

u [ʏ]:luna: [ɖ:ʏnə] 

en alguns casos, [i]: un, una, unhun 

uè [œ], generalment. Alguns parlants encara conserven la forma antiga amb [ɛ] 

en algunes paraules concretes: vuelho: [‘vœʎu], [‘vɛʎu]. Sempre tònic. 

ai [ɑ:jǝ]: mai: [mɑ:jǝ] [ɛ]: mai grand: [mɛgrand] 

au [ɑ:vǝ]: vau a la ca’: [‘vaʋala’kɛ] [ɔ]: vau chapta: [vɔtʃat] 

 

CONSONANTS 

GRAFIA PRONUNCIACIÓ OBSERVACIONS 

lh [ʎ] també [dj] 

c [k] davant d’<a>, <o> <co>, <quo> també poden 

representar [cʏ], [cə] [c] davant d’<u>, <ai>  ([e]) 

[s] davant d’<i>, <e> 

qu [k] davant d’ <i>, <e> 

[c] davant d’<a> i d’altres vocals sovint és [ci] 

gui davant d’altres vocals: [ɟ]  

ll [ɖ] final de paraula: castèll, bèll 

l [ɖ] davant de tònica: la lenga: [lə ɖ:ʏŋgə] 

[l] davant d’àtona: la lenga: [lə ɖ:ʏŋgə] 

n [ŋ] si prové de la <n> intervocàlica llatina 

(posició final) 

s’empren ambdós fonemes 

per distingir el singular i el 

plural de les paraules amb 

nasal final: bon [buŋ]; bona 

[bun] 

[n] en els altres casos 

s mudes en posició final 

t 

                                                           
55 la neutralització o emmudiment de l’/a/ àtona és ideolectal. 
56 l’/ɛ/ i /e/ presenten un grau d’obertura diferent que en català. El mateix passa amb les /o/ i /ɔ/. 
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g) Els grups consonàntics conservats per l’alpí, presenten en gardiol un 

allargament compensatori final, causat segurament per influència 

calabresa, ja que l’italià presenta en aquests mots una vocal final (forn 

és forno, mar, és mare, per exemple).  

D’altra banda, les paraules començades en vocal tònica pateixen 

una diftongació creixent amb iod en la primera síl·laba, present també 

en l’occità valdès, rarament notada en l’escriptura. En contacte amb 

l’article ([l]), aquest es pronuncia [ɖ].  

escriptura òli mur 

pronunciació estàndard [‘ɔli] [myr] 

pronunciació de La Gàrdia [‘jœlə] [mʏ:r] 

 

h) El gardiol, com el valdès, té les vocals tancades [ɑ], [œ], una 

contradicció aparent de la primera característica pròpia de l’occità, 

postulada per Ronjat.  

escriptura ròsa pan donar ment 

pronunciació estàndard [‘rɔzɔ] [pa] [du’na] [men] 

pronunciació de La Gàrdia [‘rœ:z:ə] [pɑŋ] [du’nɑ:r] [mʏ:nt] 

 

Pel que fa a la vocal [ɑ], velar: 

• Com s’ha comentat en el punt 3.2.4, és freqüent la velarització 

d’/a/ en nord-occità (encara que sol ser en [ɔ], més tancat). 

• La presència d’aquest fonema en el grup /–ar/ es deu a l’adstrat 

calabrès, que el pronuncia igual que el gardiol. Possiblement, 

de forma anàloga, la pronunciació d’[ɑ] en els diftongs 

decreixents tònics han substituït el fonema [a] per aquest.  

En els mots que presenten el grup /-ar/ final, es pot sentir un 

allargament compensatori o fins i tot una neutra de recolzament 

(en italià es pronuncien [are]). 

En relació la vocal [œ]: 

• Pot aparèixer en mots que l’occità estàndard té [wɛ] (fuèlha). Per 

tant, el so prové d’aquest antic diftong que el gardiol hauria 

monoftongat a [œ]57 com l’alvernès i el llemosí. El gardiol, en 

aquest cas, transcriu el so com <uè>. 

                                                           
57 Per veure la relació entre [œ] i [ɛ], vegeu la nota 52. 
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• Apareix també en mots on l’estàndard té [ɔ] (ròsa). És el resultat 

d’una diftongació anterior d’[ɔ] a [wɛ] en analogia a mots com 

fuèlha i posteriorment monoftongada també anàlogament. No 

tots els mots que l’estàndard té [ɔ] pateixen aquesta evolució en 

gardiol. La diftongació de les /ɔ/ és freqüent en occità, encara 

que sigui irregular. El provençal i el niçard especialment, per 

exemple, solen diftongar aquest so a [wa], encara que en altres 

paraules. El vivaroalpí de Velai i Vivarès, diftonga en alguns 

mots (diferents que el gardiol, per exemple quicòm) a [wɛ]. En 

aquests casos, el gardiol anota <ò> o <uè>, depenent de la 

paraula. 

• En paraules que presenten el so [œ] en gardiol com puèi (escrita 

igual en occità) o vuèlho (en occità vòli), que com es pot veure 

tenen els dos orígens,  i en poques més, és possible també la 

pronunciació de <uè> com a [ɛ], un so més “occità”. De fet, el 

vivaroalpí de Velai i Vivarés pronuncia puèi com a [pɛj] i no [pɥɛj]. 

 Per tant, tot i que l’aïllament de La Gàrdia ha propiciat evolucions 

pròpies, dubto que aquesta vocal es degui a l’aïllament del contínum 

romànic gàl·lic.  

Curiosament, però, la majoria paraules que diftonga (i 

posteriorment monoftonga, o els mateixos mots que en occità general 

presenten [wɛ]) presenten força analogies amb el piemontès, que 

evoluciona bona part de les ǒ llatines a <eu> i posteriorment les ha 

monoftongat en [ø]58, arrodoniment d’[e], però el gardiol l’ha reduït a [œ], 

arrodoniment d’[ɛ]; motiu pel qual en alguns mots es pronunciaria amb 

aquest fonema.  

Les coincidències vocàliques entre el gardiol i el piemontès no 

s’aturen aquí: l’occità general diftonga l’ǒ llatina en contextos similars 

als del piemontès, però aquest no diftonga l’ĕ llatina en els casos que 

ho fa l’occità: vièlh és vej, lièit, és let. El gardiol, a l’igual que el 

piemontès, no diftonga l’ĕ llatina i tenim vèlh, lèit.  

Tot i aquestes coincidències, el piemontès diftonga i monoftonga 

mots que el gardiol, en la seva condició d’occità manté, per tant, encara 

que el piemontès estigui en contacte amb el gardiol i hi presenti 

                                                           
58 [ø] és una vocal anterior semitancada arrodonida, i l’[œ], una vocal anterior semioberta arrodonida. Per 
veure la relació d’aquesta última vocal amb [ɛ], vegeu la nota 52. 
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analogies, crec que l’evolució de les semitancades breus llatines es pot 

explicar sense haver de recórrer al piemontès.59 

 

OCCITÀ PIEMONTÈS 

escriptura referencial niçard gardiol so escriptura 

ròsa [‘rɔzɔ] [‘rɔza] [‘rœz:ə] [‘røza] reusa 

vòli [‘bɔli] [‘vwali] [‘vœʎu] / 

[‘vɛʎu] 

[vøj]/ 

[‘vølu] 

Veuj/ 

veulo 

spuèlh60   [ʃpœʎ], [ʃpœdj],  [spøj] speuj 

fuèlha [‘fwɛʎɔ] [‘fwɛja] [‘fœʎə] [føja] feuja 

uèit/uèch [wɛjt], [wɛtʃ]     

vuèch a 

Niça 

 [‘vwewtʃe]    

uech a La 

Gàrdia 

   [jœtʃ:] [øtʃ] eut 

pòrta [‘pɔrtɔ] [‘pwarta] [‘pɔrt], [‘pɔrtə] [‘pɔrta] pòrta 

uòu,  [wɔw]     

úou a La 

Gàrdia 

  [‘ji:və] [øv] euv 

nuèch  [nɥɛtʃ]     

nueit en 

gardiol 

  [nɛwt:] [nøjt] neuit 

 

 

 

  

                                                           
59 Hans Peter Kunert em comentà personalment que alguns lingüistes hi veuen influència piemontesa 
però que d’altres la negen rotundament. 
60 Mot gardiol, existent en italià (spoglio) però no en occità. Kunert (2006) proposa també l’escriptura spòlh, 
atès que seria més estricte etimològicament. Sobre aquesta diftongació, de [ɔ] davant de [ʎ] diu que és 
“plenament occitana” . 



60 

 

4. CONCLUSIONS 

Abans d’entrar plenament en aquest capítol, hem de recordar que el treball s’ha basat 

en dues parles que: 

1) Estan aïllades de la gran massa de l’occità. L’aranès ho està políticament, sota 

una influència major del català i del castellà que del francès. Tanmateix, però, 

no és un dialecte uniforme, sinó un conglomerat de parles d’un mateix indret. El 

gardiol està aïllat tan políticament com geogràfica al sud d’Itàlia. Per tant, ha 

rebut la influència de l’italià toscà, del calabrès i del piemontès en estadis 

anteriors, però no del francès. Aquesta parla local tampoc no és gens uniforme 

car presenta una gran ideolectització. 

2) No estan al mateix nivell. El gardiol és l’occità d’un poble, l’aranès, el d’una 

comarca. 

Aquest treball es basa en la descripció fonètica de l’aranès i del gardiol. Per tant, la 

conclusió -estrictament científica- del treball s’ha de basar en aquestes observacions, 

motiu pel qual presento a continuació les característiques de l’occità que definí Jules 

Ronjat aplicades a l’aranès i al gardiol. D’aquesta manera es resumirà breument el 

treball. Un cop feta aquesta comparació, ja se’n podran extreure les conclusions finals. 

Característiques de Ronjat aplicades a l’aranès i al gardiol: 

1) Raresa de vocals tancades [ɑ, o, œ, ø].  

 L’aranès i el gardiol acompleixen aquesta llei? 

aranès gardiol 

SÍ NO 

Presenta els fonemes [ɑ] i [œ] llatí occità estàndard 

PANEM pan 

[‘panem] [pa] [paŋ] [‘pɑŋ:] 

*POSTIUS  puèi puei 

[‘postjus] [pɥɛj] [pwɛj] [pœj]; [pɛj] 

 

2) Presència de la vocal [y] fruit de la Ū llatina. 

 L’aranès i el gardiol acompleixen aquesta llei? 

aranès gardiol 

llatí occità estàndard SÍ NO 

LŪNAM luna 

[lu:’nam] [‘lynɔ] [‘lya] [‘ɖ:ʏnǝ] 

UNUM un 

[‘unus] [yn] [in] 
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3) La nasalitat de la vocal en contacte amb nasals només és parcial i la segueix 

una ressonància consonàntica. 

 L’aranès i el gardiol acompleixen aquesta llei? 

aranès gardiol 

llatí occità estàndard SÍ 

*BANCU banc 

[‘banku] [baŋ] [baŋ] [baŋk:] 

 

4) Diftongació d’ĕ i l’ŏ en els mots llatins que presentaven alhora una vau o una 

iod. En tots els altres casos, es mantenen sòlidament: ĕ>[ɛ], ŏ>[ɔ].  

 L’aranès i el gardiol acompleixen aquesta llei? 

aranès gardiol 

SÍ 

llatí occità estàndard Encara que no en 

tots els casos** 

Diftonguitza l’ŏ62. No obstant 

això, rarament diftonguitza l’ĕ63. 

VĔTŬLU61 vièlh vielh vèlh 

[‘wetulu] [bjɛl] [bjeʎ] [vɛdj]/[vɛʎ] 

LĔCTU lièit /lièch lhet** lèit 

 [ljɛjt]/[ljɛtʃ] [ʎet] [ɖ:ɛjt:] 

DĔU dieu diu62 

 [diw]/[djew] [‘di:və] 

ŎVU  uòu  ueu úou63 

[‘owu] [ɥɔw] [wew] [‘ji:və] 

CŎXA cuèissa cueisha cueissa 

[‘koksa] [‘kwɛjsɔ] [‘kwejʃa] [‘cɛwsə] 

PŎRTA pòrta 

[‘porta] [‘pɔrtɔ] [‘pɔrta] [‘pɔrt(ə)] 

RŎSA ròsa2 

 [‘rɔzɔ] [‘rɔza]  [‘rœz:ə] 

TĔRRA tèrra 

[‘tera] [‘tɛrɔ] [‘tɛra] [‘tɛrə] 

 

 

 

 

 

                                                           
61 En negreta els exemples de l’apartat 1.4. 
62 No es nota en la grafia el triftong etimològic /jew/, encara que la procedència d’aquesta paraula pot ser 
itàlica (dio). 
63 Es nota en la grafia, encara que s’hagi assimilat, el triftong etimològic /wow/. Havent vist aquesta nota i 
l’anterior i la causa del fonema [œ], es pot concloure que el gardiol tendeix a reduir els triftongs a diftongs; 
-especialment si  presenten una [w]- i aquests a vocals senzilles. Així s’observa en ròsa i úou. 
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5) No diftongació de les vocals del llatí vulgar [e], [o], provinents de les del llatí 

clàssic, ē,ǐ; ō,ŭ.  

 L’aranès i el gardiol acompleixen aquesta llei? 

aranès gardiol 

SÍ 

llatí occità estàndard   

TRĒS tres trei 

[tɾe:s] [tɾes]  [trɛj] 

DEBĒRE dever 

[de’be: ɾe] [de’βe] [de’vɛj:r] 

FĬDE fe 

[‘fide] [fe] [fɛ] 

DOLŌRE dolor 

[do’lo: ɾe] [du’lu] [du’lu:r] 

 

6) Tancament fins la [u] del llatí vulgar ō en posició tònica.  

 L’aranès i el gardiol acompleixen aquesta llei? 

aranès gardiol 

llatí occità estàndard SÍ 

DOLŌRE dolor 

[do’lo:ɾe] [du’lu:] [du’lu:r] 

FLŌRE flor fior 

[flo:ɾe] [flu:] [fju:r] 

 

7) Manteniment, fora de casos particulars, de la /a/ tònica llatina.  

 L’aranès i el gardiol acompleixen aquesta llei? 

aranès gardiol 

llatí occità estàndard SÍ 

PRATU61 prat pràia (del llatí PRATA) 

[‘pɾatu] [pɾat] [‘prɑjə] 

CANTATU cantat chantat 

 [kan’tat] [tʃan’tɛ] 

CANTARE cantar chantar 

 [kan’ta] [tʃan’tɑ:r] 

CAPRA cabra craba chabra 

[‘kapɾa] [‘kaβɾɔ] [‘kɾaβa] [‘tʃabrə] 

FACTU fach/fait hèt fait   

[‘faktu] [fatʃ/fajt] [hɛt] [fajtʃ] 

 

8) Solidesa d’/a/ final àtona (sigui quina en sigui la pronunciació actual). La resta 

de vocals llatines finals cauen si no són de recolzament. 
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 L’aranès i el gardiol acompleixen aquesta llei? 

aranès gardiol 

llatí occità estàndard SÍ 

CATENA cadena cadia catina 

[ka’tena] [ka’ðenɔ] [ka’ðia] [ca’ti:nǝ] 

AMO aimi estimi iamo 

[‘amo] [‘ajmi] [es’timi] [‘jɑmu] 

VĪNU vin 

[‘wi:nu] [bi] [biŋ/bi] [viŋ:] 

PŎRTA pòrta 

[‘porta] [‘pɔrtɔ] [‘pɔrta] [‘pɔrt(ə)] 

 

9) Solidesa igualment de vocals pretòniques ([e] o [ǝ]) i manteniment del ritme 

clàssic de la frase, marcat per les síl·labes tòniques i àtones de cada paraula.  

 L’aranès i el gardiol acompleixen aquesta llei? 

aranès gardiol 

llatí occità estàndard SÍ 

PENSARE pensar 

 [pen’sa] [pen’sɑ:r] 

 

occità 

estàndard 

una petita femna sus la fenèstra 

[‘ynɔ pe’titɔ ‘fennɔ| ‘syz la fe’nestɾɔ] 

aranès E...jo d’occitan larg... non lo parli mas te pogui compréner facilament. 

[‘e...’ʒu ðuksi’taŋ ’laɾk| ‘nu lu ’parli| mas te ’puɣi kuɱ’pɾene ‘fasila’men] 

gardiol Tot o monde al parla l’occitan coma lo saup parllar. 

[‘tut u ‘mund: a ‘pɑrlə lutʃi’tɑŋ:| ‘cuma lu sɔ ‘pɑrɖə] 

 

10) Inexistència de proparoxítons (esdrúixols).   

 L’aranès i el gardiol acompleixen aquesta llei? 

aranès gardiol 

llatí llenguadocià SÍ NO 

SYNDǏCUS sindic Síndac 

[‘sindikus] [‘sindic] [‘sindək:]64 

*NESPILA61 nespola nèspra níespre 

[‘nespila] [nes’pulɔ] [‘nɛspɾa] (segurament, 

manlleu català) 

[‘nieʃprə] (manlleu calabrès) 

 

11) Tancament d’/o/ pretònica fins a [u] en qualsevol posició. 

 

 

                                                           
64

 En aquest cas, el niçard fa séndegue. Per les ressonàncies consonàntiques, vegeu  3.2.5, punt g. 
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 L’aranès i el gardiol acompleixen aquesta llei? 

aranès Gardiol 

llatí occità estàndard SÍ 

PORTARE donar 

[por’taɾe] [pur’ta] [pur’tɑ:r] 

 

Si comptem quantes lleis acompleixen l’aranès i quantes el gardiol, descobrirem que 

en el primer cas, s’acompleixen totes i en el segon, vuit. Abans d’aventurar a fer cap 

especulació, cal explicar per què no s’acompleixen o, en cas que s’acompleixin, el 

perquè de les possibles excepcions. Així doncs: 

llei  

1 Aranès  

L’acompleix, encara que no altres dialectes gascons, com el gascó negre,parla del subdialecte 

occidental (2.2.2) ja que presenta, per exemple el fonema [œ]. 

Gardiol  

Presenta els fonemes [ɑ] i [œ] (v 3.2.4 punts g i h i 3.2.5, punt h). 

2 Aranès  

L’acompleix, encara que, com tot el gascó (i el baix llenguadocià) no té el seu equivalent 

semiconsonàntic [ɥ] i empra al seu lloc la vau [w], ja que segons Pièrre Bec65 el pas de Ū a [y] 

s’efectuà de manera esglaonada i arribà més tard a Gascunya. 

Gardiol  

Vegeu 3.2.5 punt c. 

4 Aranès  

L’aranès tendeix a assimilar els diftongs i triftongs (veure 2.2.4.1). Sense el diftong [ɛj], -és a dir, 

sense presència de iod- no es deuria produir la diftongació. En cas que la diftongació hagués estat 

causada per la vau de LĚCTU, la [j] del triftong de *lièit, hauria palatalitzat la [l] fins a esdevenir [ʎ], 

possiblement per influència de mots de l’àmbit semàntic, com lheuar-se. 

Gardiol  

No sembla diftongar l’ě. Per l’origen de diu, per bé que pot ser un antic diftong [je] assimilat, pot 

ser també un préstec itàlic. Pel que fa a les diftongacions espontànies d’ /ɔ/, provinents del llatí ǒ, 

ja n’he parlat a la 3.2.5 punt h. El piemontès tampoc no diftonga la ě llatina (v 3.2.5 punt h). 

5 Gardiol  

El gardiol les manté, encara que no de la mateixa manera que l’occità estàndard o l’aranès.. Igual 

que el català central, obre a [ɛ] l’antiga [e] provinent d’ē i ĭ.  

La [j] present en trei no és una diftongació, sinó que és fruit de la influència itàlica, present també, 

per exemple, en els articles determinats de la parla: lo i lhi enlloc de lo i los, però com l’italià il i gli. 

7 Aranès  

L’aranès no les manté només en el cas particular explicat a 1.4.1, característica 5, nota 4¿. 

Gardiol  

Ja hem explicat el cas del fonema [ɑ] a 3.2.4 punt h i 3.2.5 punt h. Si aquesta /a/ tònica és a final 

de paraula, esdevé [ɛ] (v 3.2.5 punt f). 
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 (1986), pàg. 24. 
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8 Aranès  

L’/a/ antiga occitana es manté intacta en posició final, com en niçard. Alguns parlars gascons 

arriben a conservar-la en [u] (tancant extremadament l’[ɔ] fruit d’/a/). 

Gardiol  

Encara que les sol conservar en [ə], propi de les valls valdeses, ja citat en 3.2.4 punt c, en ser 

força ideolectitzat, alguns parlants no la mantenen. 

10 Aranès  

No en té, encara que molts parlants, per influència catalana i castellana, empren proparoxítons, de 

forma incorrecta. Generalment són cultismes, com musica o gramatica, mal pronunciades 

[‘muzika], [‘gɾamatika]. 

Gardiol  

Com el niçard i tots els parlars occitans que estigueren o estan encara sota domini italià, han 

desenvolupat igualment proparoxítons, ja sigui per la derivació del llatí o a través de manlleus, car 

com s’ha pogut veure, níespre n’és un. 

11 Gardiol  

Tanca a [u] els mots que tenen [ɔ] com l’occità. Algunes paraules,però, que en occità tenen [ɔ] en 

posició tònica, tanquen en gardiol a [ə] en posició pretònica i no en [u] perquè realment els seus 

equivalents tònics han desenvolupat [œ] o [ʏ]. 

 

A partir del que s’ha vist, m’agradaria poder afirmar que a partir de l’estudi de l’aranès i 

del gardiol que l’occità, en la seva totalitat i varietat, és una sola llengua. 

Tot i que ho voldria, no puc fer-ho basant-me només en criteris fonètics, ja que 

s’haurien de contrastar aspectes morfosintàctics i lèxics, -aquests darrers només 

contemplats superficialment en la descripció de l’aranès. 

Encara que hi hagi algunes diferències considerables en la fonètica que poden 

dificultar la intercomprensió i se’n trobessin d’encara més notables en aspectes lèxics i 

morfològics, no n’hi hauria prou per separar aquestes parles de l’occità.  

Prenem, per exemple, els següents exemples de la dialectologia castellana i catalana. 

El lèxic del castellà col·loquial o vulgar de Buenos Aires prové, en part, de 

l’argot, format sobretot per paraules italianes. Així doncs, té mots com mufa, piantao o 

yira66 , d’ús freqüent en els tangos i reconeguts per la RAE però incomprensibles 

d’antuvi, a un parlant peninsular. 

Si observem la morfologia verbal de la mateixa llengua, trobarem que tu corres és a 

Argentina tu corrés i a Xile, tu corrís; i pel que fa a la fonètica; las cosas es pronuncia 

[laç’cosa] a Buenos Aires, [las’kosas], a Burgos, i [la’kɔsa] a Còrdova. 

En el cas del català; si examinem el lèxic alguerès, trobem bordell, pranzo o 

molendo67, paraules estranyes al català estàndard. En la morfologia verbal, tenim sem 

anats al Rosselló i al nord de Catalunya; cantara en valencià i formes de subjuntiu com 

                                                           
66 Signifiquen, respectivament, verdet, boig i prostituta. 
67 Signifiquen, respectivament, xivarri, dinar i ase. 



66 

 

vulga a bona part del territori. Fins i tot en balear trobem queis per caieu o dormívom 

per dormíem en pallarès. Fonèticament, tenim mots com civada, pronunciat [θi’βaða] 

en ribagorçà, abella, [ə’βəə] en menorquí,  o [ka’iɾa] i [‘sɛrɛ] en valencià meridional. 

Tant en castellà com en català hi ha trets particulars d’algunes parles que ens 

poden sobtar (reconec que aquests potser no són especialment sorprenents, però els 

he seleccionat a corre-cuita), malgrat que els dialectes d’aquestes llengües siguin 

consecutius, separats més recentment que no pas els constitutius, com és el cas de la 

majoria dels dialectes occitans (v 1.1) 

Tornant a l’occità, encara que el gardiol i l’aranès tinguin dues realitats 

fonètiques molt diferents, jo, personalment, no vaig tenir cap problema greu de 

comunicació parlant en llenguadocià ni amb els aranesos ni amb els gardiols. 

En aquest treball s’han estudiat una parla gascona i una de nord-occitana. 

Curiosament, m’ha estat més fàcil entendre’m amb els aranesos parlant jo 

llenguadocià que no pas amb els gardiols, encara que lingüísticament, com hem vist 

en 2.2, el gascó sigui separat algunes vegades de l’occità i el nord-occità no ho hagi 

estat en cap cas, per molt “aberrant” que sigui respecte de la norma escrita de base 

llenguadociana (en l’apartat 3.2.4 punt f ja hem vist que l’escriptura gardiola no és tan 

fonètica com els altres casos, atès que ha calgut explicar la gran majoria dels 

grafemes com es llegeixen).  

L’explicació d’aquesta experiència és, malgrat tot, força senzilla: l’aranès és 

proper geogràficament al llenguadocià i al català, és un occità doblement ibèric (ibèric 

en la condició de gascó, proper com s’ha vist a l’apartat 2.2, a les llengües peninsulars, 

i en la condició de ser parlat a la Península) a diferència del gardiol, doblement itàlic 

(en la mesura que en contacte amb el piemontès en estadis antics i actualment amb el 

calabrès) més proper les llengües dels Alps i de la Península Itàlica.  

Aquesta explicació, però, no significa que els dos dialectes no tinguin cap mena 

de relació entre ells, atès que com s’ha vist al llarg del treball –i més concretament en 

les primeres pàgines de la conclusió- tenen una sèrie de coincidències que impliquen 

una clara occitanitat dels dos parlars. 

Sobre el problema de la delimitació de l’occità –que acompanya a altres 

llengües, romàniques o no- m’agradaria concloure amb el següent: 

Les llengües vives tenen dialectes perquè estan vives. Cada dialecte aporta al conjunt 

de l’idioma les empremtes d’allà on es parla. 

En la mesura que té dialectes, hi ha discussió sobre si tenen una frontera o una altra, 

si són llengües independents o no, si pertanyen a aquesta llengua o a una altra... 

En canvi, una llengua morta presenta només ideolectes en la mesura que algú 

ha adquirit, artificialment, els seus mecanismes morfosintàctics i els reprodueix a partir 
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dels seus coneixements escrits (no orals). Però aquest idioma mai no tindrà dialectes, 

perquè de res serviria que es manifestés en la llengua la influència del territori on ja no 

es parla. Per tant, no hi hauria discussió possible. 

El destí de les llengües és separar-se i evolucionar a causa de l’aïllament de 

les comunitats. Això o morir i ser engolides per una altra. Que la intercomprensió oral 

pogués arribar a ser difícil entre l’occità actual i el medieval és un bon senyal perquè 

indica que la llengua és viva. Mentre l’occità continuï tenint dialectes prou diferents, 

seguirà viu. El dia que els lingüistes deixin de discutir sobre la dialectologia occitana 

significarà que ja no hi haurà dialectes i per tant, que no es parlarà i l’occità, doncs, 

haurà esdevingut una llengua morta més. 
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6. ANNEXOS 

6.1 La història 

 6.1.1 La població preromana 

Pel que fa a l’estructura de la població, Occitània estava poblada abans de 

l’arribada romana per ibers al sud del Llenguadoc, per bascoides al Pirineu, per 

aquitans entre la Garona i l’Arièja i per gals a la resta del territori. Els grecs 

tenien colònies a la costa, com Massalia. Malgrat l’alt percentatge de territori 

gal, la influència celta fou mínima: Occitània, per la seva orografia, no és gaire 

propensa a invasions exteriors. Al nord hi ha el Massís Central, al sud, els 

Pirineus i a l’est, els Alps. Igualment, tampoc no té gaire terres especialment 

aptes per al conreu, cosa que impedí una mobilització important de les 

poblacions tant a l’interior com des de l’exterior del territori: el substrat occità, 

doncs, és prou uniforme.  

 

6.1.2 La conquesta romana 

Els romans havien començat la conquesta del territori occità el 123 aC, quan 

conqueriren la Gallia Cisalpina, formada per les províncies dels Alpes Cottiae, 

Poeninae i Maritimae i per la Gallia Narbonensis. En ser aquests territoris els 

que patiren una romanització més intensa, se’ls anomenà senzillament com “La 

Provincia”, d’on deriva el seu nom actual: “Provença”. Cèsar conquerí finalment 

el 52 aC la Gàl·lia Transalpina i August la dividí el 27 aC en tres províncies: 

Aquitania, Belgiqua i Lugdunensis o Celtica, que coincidien, aproximadament 

amb els rius Garona i Léger: 

 

Imatge 10: La Gàl·lia Romana 
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Posteriorment, el 314, van dividir la Gàl·lia en dues diòcesis (Celtica i 

Aquitania) al llarg del riu Léger. 

 

Imatge 11: Les diòcesis romanes 

La diòcesi d’Aquitània corresponia aproximadament al territori 

d’expansió de l’antic occità, la primera llengua literària romànica . 

 

6.1.3 La romanització i el naixement de la llengua 

El país patí d’una llarga romanització, fet que es palesa en el conservadorisme 

occità respecte de les altres llengües gal·loromanes i en la seva proximitat amb 

d’altres de neollatines més meridionals. Tanmateix, els següents factors 

afavoriren aquesta condició: 

1. L’estatus de llengua central: l’occità limita al nord amb les llengües d’oïl i 

amb el francoprovençal. A l’est, amb l’italià septentrional i al sud, amb el 

català, aragonès i a l’oest, amb el basc. Totes aquestes llengües, a 

excepció del basc, són romàniques. Aquesta situació contrasta clarament 

amb la del romanès, per exemple, envoltat de llengües eslaves, del francès, 

que limita amb el contínum germànic, o de les llengües ibèriques, que van 

estar durant segles en contacte continu amb l’àrab. Encara que l’occità hagi 

pogut rebre influències del basc, no són tan fortes en el conjunt de la 

llengua com les que podia haver rebut el castellà de l’àrab, una llengua tan 

poderosa. 

2. La poca germanització. L’orografia va fer l’occità força permeable a les 

invasions franques, que van canviar la història de la Gàl·lia: França deriva 

de “franc” i no pas del seu nom romà GALLIA, al contrari que Provença 

(PROVINCIA), Espanya (HISPANIA), Itàlia (ITALIA), Portugal (PORTUS-

CALIS) o Romania.  
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6.1.4 Els primers textos 

Els versos més antics conservats en occità són un poema sobre Boeci i la 

Cançó de Santa Fe d’Agen, del segle X. En prosa, els textos més antics són 

unes cartes (textos legislatius) mixtes, en occità i llatí dels segles IX al XI i la 

traducció dels capítols XIII i XIV de l’Evangeli de Sant Joan, dels Sermons i 

preceptes religiosos.  

 

6.1.5 Els trobadors i la koiné 

Al voltant del 1100, apareixen els primers trobadors, el més cèlebre dels quals 

fou Guillem VII, comte de Poitiers (Peitieus) i duc d’Aquitània (1071-1127).  

Gràcies a l’activitat comercial dels comtats occitans i als seus poetes, 

l’occità medieval es convertí en llengua de cultura, no només era vehicular sinó 

artística, emprada pels trobadors per tal de crear una lírica extremadament 

culta, molt abans dels primers trouvères francesos i Minnersänger alemanys. 

Des del Sud de França, s’irradià cap a Espanya (a Catalunya i a través del 

Camino de Santiago), cap a Itàlia i cap al Regne Franc. 

Durant els segles XI i XIII, els poetes empraven un llenguatge molt 

unitari; amb prou feines es notaven les diferències dialectals, possiblement 

perquè es basava en la imitació dels primers textos. Sigui com sigui, 

s’aconseguí una koiné prou sòlida, fixada en diverses gramàtiques (realitzades, 

no obstant, en la majoria dels casos, per a estrangers), com ara: 

-Las Razos de Trobar, de Raimon Vidal de Besalú. 

-Regles de Trobar de Jofre de Foixà. 

Datades ambdues del segle XIII i dirigides a catalans. 

-Los Donatz Proensals, d’Uc Faidit, escrits en occità i llatí, gramàtica occitana 

del 1243 i pagada pels senyors italians. 

-Leys d’Amor, dirigida als occitans, ja que en aquell moment l’occità com a 

llengua administrativa i poètica es trobava en decadència. Encarregat pel 

Consistori del Gai Saber el 1323, volia revifar la llengua literària establint-ne les 

regles ortogràfiques, fonètiques, gramaticals, estilístiques, mètriques i 

retòriques.  

 

6.1.6 L’occità, llengua jurídica 

La llengua d’òc dels segles XII i XIII era també administrativa –al costat del llatí. 

Malgrat que a bona part del país s’emprés un llenguatge força semblant, els 

textos del Bearn (els Fors de Bearn) o de les Valls Italianes (catecismes 

valdesos) presentaven força localismes. Cap al segle XIV els textos es 



 

començaren a localitzar

imposició total de la darrera llengua el segl

6.1.7 La penetració del francès

Els territoris occitanòfons al nord del Massís Central (Peitau, Charantas, 

Santonge), privats de defensa natural contra les invasions, 

progressivament sota el domini 

Imatge 12: Expansió dels dialectes d’oïl a la Santonge.

començaren a localitzar a tot el territori i a barrejar amb el francès fins a la 

imposició total de la darrera llengua el segle següent. 

Imatge 13: La Romània al segle XIV 

6.1.7 La penetració del francès  

ls territoris occitanòfons al nord del Massís Central (Peitau, Charantas, 

Santonge), privats de defensa natural contra les invasions, 

progressivament sota el domini de la llengua d’oïl.  

Imatge 12: Expansió dels dialectes d’oïl a la Santonge. 
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i a barrejar amb el francès fins a la 

 

ls territoris occitanòfons al nord del Massís Central (Peitau, Charantas, 

Santonge), privats de defensa natural contra les invasions, caigueren 
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Pel que fa als territori protegits pel Massís Central, després de la croada contra 

els Albigesos (1208-1229) i la pèrdua de sobirania de la Corona d’Aragó sobre 

alguns comtats occitans (per bé que alguns com Carlat o l’Omeladès 

romangueren sota mans balears durant almenys un segle més), el francès anà 

guanyant territori en l’àmbit oficial, especialment després de la publicació de 

l’edicte de Villers-Cottêres (1539) que acabà per extingir l’occità de la vida 

administrativa (exceptuant el Bearn, ja que va pertànyer fins el 1760 al Regne 

de Navarra). 

La presència del francès fou més antiga al nord del Lemosin, Perigòrd, 

Bordalés, Agenés des del 1490; se’n generalitza l’ús entre Bordèus i Baiona 

deu anys després. El 1530 començava la penetració al Llenguadoc i no arribà 

fins al Pirineu fins al 1600. Tot i que la Provença s’incorporà al segle XVI a la 

Corona Francesa, en només 30 anys el francès n’esdevingué llengua 

administrativa. El Rosselló es mantingué sense contaminació fins el 1738. El 

resultat d’aquesta penetració en fou: 

1. El trencament entre la grafia occitana escrita i la pronunciada en una o 

dues generacions (el 1550 es féu evident). 

2. La diglòssia: una elit culta és bilingüe occità-francès (empra fins i tot un 

francès occitanitzat) i la gran majoria del poble és monolingüe en occità 

fins passada la Revolució Francesa (v 6.4). 

 

6.1.8 L’evolució de l’occità 

La llengua d’aquest període es coneix com “occitan mejan” perquè es produïren 

una sèrie d’innovacions lingüístiques que fragmentaren els parlars. Les més 

destacables són: 

a) La pronunciació de l’/a/ final en la majoria de l’espai com a [ɔ]. 

b) L’[o] es tanca fins a [u]. 

c) El grup [–‘ia] passa a ser pronunciat [je], [jɔ] (aviá). 

d) El nord-occità i el provençal emmudeixen les consonants finals i 

vocalitzen l’[l] implosiva, procés començat ja a la llengua trobadoresca. 

També emmudeixen la [-s] final i apareix la [’-i] al plural nominal. El 

gascó comença a emprar les partícules enunciatives (que, bé, ja) per 

reforçar el sentit de la frase. 
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Pel que fa a la morfologia: 

a) Desapareix totalment la declinació de dos casos: 

Ll
at

í 
Nominatiu  singular MULIER/-EM MURUS/-UM NAVIS/-EM 

A
nt

ic
 o

cc
ità

 La mólher Lo murs La naus 

plural Las molhérs Li mur La naus 

Acusatiu singular La molhér Lo mur La nau 

plural Las molhérs Los murs Las naus 

Occità estàndard Singular La molher Lo mur La nau 

plural Las molher Los murs Las naus 

b) Apareixen analògiques als adjectius femenins: 

Llatí GRANDIS/-EM FORTIS/-EM BONUS/-M|BONA/-M 

Antic occità Grans Fortz Bons/bone 

Occità estàndard Grand-granda Fòrt-fòrta Bon/bona 

c) Les formes enclítiques o asil·làbiques dels pronoms àtons donen lloc 

(menys al gascó) a formes més plenes: l’òme que’m vei (antic) per l’òme 

que me vei (actual). 

d) Apareix una vocal de recolzament en la primera i segona persona del 

present de totes les conjugacions: 

Antic occità Occità estàndard 

Àm, dòrm, florìs(c) Aimi/aime/aimo, dormissi 

Àmas, dòrms, florìs(ses) Aimas, dormisses, florisses 

Àma, dòrm, florìs Aima, dormís 

Amàm, dormém, florém Aimam, dormissèm 

Amàtz, dormètz, florètz Aimatz, dormissètz 

Àman/-o(n)/-en, dòrmo(n), florìsco(n) Aiman, dormisson 

 

e) Desapareixen les formes fortes de pretèrit per formes analògiques amb 

infixos /–g-/ o /–sc/-: aguèt per ac, volguèt per volc, fasquèt per fetz... 

S’estén també al present  i a l’imperfet de subjuntiu. 

f) L’[ɾ] de la 3a persona del plural s’estén a tot el pretèrit, menys a la 

tercera del singular: 

A o O e 

Amèi Cantèri 

Amèst Cantères 

Amèt Cantèt 

Amém Cantèrem 

Amètz Cantèretz 

améron Canteron 
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D’aquests canvis, el llenguadocià en surt com el dialecte més conservador de 

tots. 

A partir del segle XVI els textos puntuals i locals, tot i presentar una 

sèrie de localismes i arcaismes ja s’assemblaran força a l’occità actual. 

 

6.1.9 Noms de l’occità 

Aquesta idioma ha rebut al llarg de la seva història els següents noms: 

 

Nom  Moment 

històric 

Autor En diferència a/en base a 

Lenga romana Formació llengua llatí 

RUSTICA ROMANA 

LINGUA 

S IX Concili de Tours 

roman S XIII-XIV francès 

Lemosin  S XIII-XIX R. Vidal de 

Besalú 

Incloïa tots els dialectes occitans i 

el català en oposició a la 

parladura francesa 

Proensal/proensalés S XIII-XX Italians  Diferenciava els habitants de la 

Provincia romana dels 

Francigenae del Nord 

Lenga d’oc S XIV Dante (a La Vita 

Nuova) 

El diferencia de la llengua d’oïl 

(francès) i la del si (l’italià). 

Aquesta afirmació bateja el 

territori on es parla (Lenguadoc o 

Occitània, en imitació a Aquitània) 

LINGUA 

OCCITANA/OCCITANIA 

S XIV Textos llatins de l’administració reial francesa 

Mondin  S XIX Raynouard, 

ressuscitant el 

terme del poeta 

Godolin 

Resurrecció del roman i atribució 

a l’occità del paper de pare de les 

altres llengües romàniques. 

 

Tot i que la denominació de lenga d’òc i provençal han estat emprades 

pels lingüistes fins ben entrat el segle XX, no són apropiades per designar 

aquest conjunt lingüístic, ja que el primer nom designa una entitat geogràfica i 

l’altra, una de dialectal.  

L’únic nom correcte possible avui en dia és occita”, habitant d’Occitània. 
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6.2 La normativització 

L’occità, com les llengües romàniques veïnes, es codificà seguint el llatí i alhora 

contemplant l’evolució dels mots (v6.1). 

Això no obstant, l’occità com a llengua escrita, de la mateixa manera que el català, 

quasi s’extingí entre els segles XVI i XIX, però des d’aleshores ençà no s’ha 

aconseguit una normativització tan sòlida com la que gaudeixen altres llengües 

minoritzades amb un cert prestigi o reconeixement. 

 

6.2.1 La norma clàssica a l’Edat Mitjana 

Durant aquest període, la normativització occitana era molt sòlida, ja que, 

gràcies a la importància del seu territori com a centre de cultura europeu (igual 

que l’Al-Àndalus), aquesta llengua aconseguí, fins i tot, estendre alguns dels 

seus grafemes més enllà de les seves fronteres.  

LH Grafia NH 

[ʎ] Fonema [ɲ] 

Abelha  Occità en grafia clàssica Castanha 

Abelha  Portuguès Castanha  

No obstant això, a causa de la penetració del francès com a llengua de 

l’administració a Occitània, aquesta codificació clàssica es relegà durant els 

segles següents a cercles cultes minoritaris fins al segle XVIII o XIX, ja que si 

s’hagués mantingut de forma sòlida i majoritària, no es podria explicar l’aparició 

d’una segona codificació per escriure una mateixa llengua (v 6.2.2). 

Vegem alguns exemples d’aquesta grafia medieval: 

Text trobadoresc Text dels segles XVI-XVII 

Tan m’abellis vostre cortes deman, 

qu’ieu no me puesc ni voil a vos cobrire. 

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; 

consiros vei la passada folor, 

e vei jausen lo joi qu’esper, denan. 

Ara vos prec, per aquella valor 

que vos guida al som de l’escalina, 

sovenha vos a temps de ma dolor. 

Bèlas de qui le Cèl manlèva le visatge 

Quand vòl brodar de lums son grand abilhament, 

E dont la galhardiá fòrça tan doçament 

Que tot còr va bocar jos l'arquet d'un mainatge; 

Guinholet e Lirís, perleta del vilatge 

Vos desiran far part de lor contentament, 

Quand pifres e clarins, d'un gai resonament, 

Cercan de gratilhons les pès e le coratge; 

Sense nos mespresar per n'èstre que Pastors 

Venètz tastar le gaug de vòstres servitors, 

E guimbar bravament sur l'erbeta florida. 

Un Decembre d'afars non nos tòrra jamai, 

A l'An de nòstra umor non se tròba que Mai 

Que de mila plasers nos corona la vida. 

Dante Alighieri, Divina Comèdia, Purgatori, 

cap.XXVI, versos 140-147. 

Segonda Floreta, de Pèire Godolin, Lo Ramelet 

Mondin, segles XVI i XVII.  
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6.2.2 La grafia mistralenca, el naixement 

A finals del segle XVIII es produí la Revolució Francesa sota consignes 

igualitàries i progressistes i, consegüentment, la població tingué 

progressivament més drets, entre ells, el de l’escolarització. Cada cop més gent 

sabia llegir i escriure en francès encara que la seva llengua habitual no la fos. 

Paralel·lament, la nova Europa romàntica del segle XIX es fonamentava 

sobre els pilars del nacionalisme, del folklorisme i de l’admiració pel passat 

medieval. 

A Catalunya, això causà el 1833 l’eclosió de la Renaixença i a bona part del 

continent motivà la recerca i l’estudi dels trobadors: Occitània no en fou una 

excepció. La població del país volia conèixer el seu passat i interessar-se per la 

seva pròpia llengua, context en el qual els escriptors occitans volgueren crear 

una llengua literària que s’alliberés del patés (terme pejoratiu i que remetia a un 

passat feudal de les llengües regionals) i que alhora arribés al màxim nombre 

de lectors possible.  

Per tant, calia realitzar un estàndard literari que no emprés la grafia 

trobadoresca car pocs la podrien llegir (o si més no, llegir-la fonèticament i 

relacionant les paraules amb facilitat) car el públic lector estava alfabetitzat en 

francès i l’ús d’una grafia antiga que havia deixat de ser fonètica a tot el territori 

(v 6.1.9) ja no serviria. Ho veurem amb exemples: 

Fonema  Francès  Òc clàssica Òc provençal fonètic (mistralenc) 

[ʎ] <ill> <lh> <i/h> (a Provença, la /ʎ/ es pronuncia [j]) 

 abeille abelha Abeio/abeho 

[ɲ] <gn> <nh> <gn> 

 ivrogne castanha castagno 

[ɔ] a final de mot <o> <a> <o> 

 or vaca vaco 

[u] <ou> <o> <ou> 

 ouvrir Provença Prouvènço/Prouvenço 

 

Per aquests motius, Josèp Romanilha, escriptor provençal, l’any 1853, 

adaptant el codi francès a l’occità provençal, creà la “grafia mistralenca”, 

anomenada aital perquè se’n serví Frederic Mistral, futur premi Nobel de 

literatura.  
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Imatge 14: Josèp Romanilha  Imatge 15: Federic Mistral 

              

Comparació entre la norma mistralenca i clàssica68 del text Mirèlha de Federic Mistral 

Norma mistralenca Norma clàssica (subdialecte rodanenc del 

provençal) 

Mirèio, Cant I  

Cante uno chato de Prouvènço. 

Dins lis amour de sa jouvènço, 

A travès de la Crau, vers la mar, dins li blad, 

Umble escoulan dóu grand Oumèro, 

Iéu la vole segui. Coume èro 

Rèn qu'uno chato de la terro, 

En foro de la Crau se n'es gaire parla. 

Mirèlha, Cant I  

Cante una chata de Provença. 

Dins leis amors de sa jovença, 

A travèrs de la Crau, vèrs la mar, dins lei blats, 

Umble escolan dau grand Omèra,  

Ieu la vòle seguir. Coma èra 

Ren qu'una chata de la tèrra, 

En fòra de la Crau se n'es gaire parlat. 

NB: Umble i Omèra són barbarismes, el correcte seria umil i Omèr. 

 

6.2.3 L’expansió de la grafia mistralenca 

Amb aquest doble objectiu dels nous escriptors, la nova grafia s’expandí per 

tota Occitània, amb més o menys èxit, adaptant-se als diferents dialectes i 

regions occitanes: 

1. Entre els 1896 i 1897 s’adaptà la grafia mistralenca al gascó. Acabava 

de néixer L’Escole Gastou Fébus i la grafia febusiana.69 

2. L’any 1971 es crea a Itàlia l’Escòla dau Pò, que recull l’idea de Mistral i 

de Romanilha. 

3. Dos anys més tard, Piare Bonaud crea, en les seves obres, una grafia 

fonètica per a l’alvernès.  

                                                           
68 Font: viquipèdia occitana. 
69S’empra de forma “extraoficial”, encara que al santuari de Lorda es pot veure, al costat de textos de 
benvinguda en moltes llengües, el text en gascó febusià. Tanmateix, l’estàtua de la Verge duu escrit “Que 
soy era Immaculada Concepciou”. 
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Malgrat l’èxit de la grafia mistralenca, encara hi hagué autors que empraren 

la grafia clàssica al segle XIX (com Miquèu de Camelat, gascó). 

Comparació entre les diferents “nòrmas” occitanes 

Text: El primer article de la Declaració Universal dels Drets Humans70. 

Dialecte en grafia clàssica Grafia “fonètica” del dialecte 

Provençal general Mistralenca 

Totei lei personas naisson liuras e egalas en 

dignitat e en drech. Son dotadas de rason e 

de consciéncia e li cau (/fau) agir entre elei 

amb un esperit de fraternitat. 

Tóuti li persouno naisson liéuro e egalo en 

dignita e en dre. Soun doutado de resoun e de 

counsciènci e li fau agi entre éli em'un esperit 

de fraternita. 

Provençal niçard Mistralenca 

Toti li personas naisson liuri e egali en dignitat 

e en drech. Son dotadi de rason e de 

consciéncia e li cau agir entre eli emb un 

esperit de fraternitat. 

Touti li persouna naisson liéuri e egali en 

dignità e en drech. Soun doutadi de rasoun e 

de counsciència e li cau agì entre eli em'un 

esperit de fraternitat. 

Alvernès Bonaudiana 

Totas las personas naisson liuras e egalas en 

dignitat e en dreit. Son dotadas de rason e de 

consciéncia e lor chau (/fau) agir entre elas 

amb un esperit de fraternitat. 

Ta la proussouna neisson lieura moé parira pà 

dïnessà mai dret. Son charjada de razou moé 

de cousiensà mai lhu fau arjî entremeî lha bei 

n'eime de freiressà. (Touta la persouna 

naisson lieura e egala en dïnetàt e en dreit. 

Soun doutada de razou e de cousiensà e lour 

chau ajî entre ela am en esprî de freiressà.) 

Vivaroalpí general71 Escòla dau Pò 

Totas las personas naisson liuras e egalas en 

dignitat e en drech. Son dotaas de rason e de 

consciéncia e lor chal agir entre elas amb un 

esperit de fraternitat. 

Toutes les persounes naisoun liures e egales 

en dignità e en drech. Soun douta de razoun e 

de counsiensio e lour chal agir entre eles amb 

(/bou) un esperit de fraternitat. 

Gascó Febusiana (adaptació mistralenca al gascó) 

Totas las (/eras) personas que naishen liuras 

e egalas en dignitat e en dreit. Que son 

dotadas de rason e de consciéncia e que'us 

cau agir entre eras dab un esperit de 

fraternitat. 

Toutes las (/eras) persounes que nachen 

libres e egales en dinnitat e en dreyt. Que 

soun doutades de rasoû e de counscienci e 

qu'ous cau agì entre eres dap û esperit de 

fraternitat. 

Llemosí (únicament en grafia clàssica) 

Totas las personas naisson liuras e egalas en dignitat e en drech. Son dotadas de rason e de 

consciéncia e lor chau (/fau) agir entre elas emb un esperit de fraternitat. 

Llenguadocià (únicament en grafia clàssica)72 

Totas las personas naisson liuras e egalas en dignitat e en drech. Son dotadas de rason e de 

consciéncia e lor cal agir entre elas amb un esperit de fraternitat. 

                                                           
70Font: viquipèdia occitana.  
71

 General perquè el gardiol ha adaptat a la seva excepcionalitat les normes. 
72

 També és possible de trobar textos en dialectes llenguadocians escrits en “grafia fonètica”, encara que 
siguin obres generalment locals o folclòriques i no gramàtiques o obres per a un gran públic. 
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Mostro també un text en gardiòl que segueix la notació de l’Escòla dau Pò: 

Taliant dë la Pèirë da Garroc 

la së vèië lë stèlë a ƚuìrë i soun bianquë e tramòlënë purë 

e ou paiì ancouroùnënë in ammoc. (quasi, in apparenza) 

La Gardia è 'ssùië. 

ou chìëlë a sfiourë 

e d'essì sùië 

vièn la ƚunë e inarjuntë lou marë, 

e d'essì sùië 

vièn la ƚunë e inarjuntë lou marë. 

a onhë cazë la lh'e ina crouis 

la rœzë 

NB: ƚuìrë és una forma anòmala, introduïda per exigències mètriques. La forma correcta és 

ɫùirë. 

 

El lector podrà jutjar les diferències del text a l’hora d’entrendre-ho fora 

de la seva pròpia zona dialectal. 

 

6.2.3 Els problemes de la grafia mistralenca 

Però de totes maneres, aquesta grafia tan fonètica i basada en el subdialecte 

rodanenc del provençal era quasi il·legible des d’una òptica alvernesa o 

gascona. En el cas de les adaptacions, s’ha invertit el problema, ja que els 

textos escrits, per exemple, en grafia bonaudiana són difícils de comprendre 

fora de l’alvernès. Pensem per un moment que el català s’escrigués seguint la 

fonètica del subdialecte gironí però amb la codificació castellana; per a un 

valencià o alguerès seria molt difícil de llegir.  

He pres alguns exemples concrets i mostro com s’escriurien en els 

diferents dialectes seguint aquesta norma diglòssica (car escriu una llengua –

l’occità- seguint la normativa d’una altra de dominant- generalment francesa73, 

adaptant-la a la fonètica pròpia) al costat de la grafia clàssica unitària d’Alibèrt 

(v 6.2.4): 

 

 

 

 

 

                                                           
73 A la Vall d’Aran es pot trobar alguna inscripció en aranès seguint una normativa catalana o castellana. 
De fet, Casimiro Ademá Mora proposà els anys 60  una notació propia aranesa que seguís les 
convencions ortogràfiques castellanes. Així doncs, sé enlloc de ser, “vespre”. 
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Norma 

clàssica 

Norma 

mistralenca 

Parla aranesa 

del gascó 

Dialecte 

llenguadocià 

Dialecte provençal 

(rodanenc) 

<a> final <o> [e] [ɔ] [ɔ] 

<v> inicial <v> en provençal [b] [b] [v] 

<vacas> <vacos> *<baques> *<bacos> <vacos> 

<o> <ou> [u] [u] [u] 

<andalós> <andalou> *<andalús> *<andalous> <andalou> 

<e> <è> [e] [e] [ɛ] 

<Provença> <Prouvènso> *<Prubense> <Proubenso> <Prouvènso> 

 

Aquesta norma fonètica, com s’ha vist en aquest apartat i en l’anterior, 

facilita la comprensió dins del mateix dialecte o al parlant francès, però acaba 

fragmentant la llengua fins i tot en el codi escrit.  

 

6.2.4 El renaixement de la grafia clàssica: Loïs Al ibèrt 

Davant d’aquest autèntic caos de normatives, l’any 1935 apareix a Barcelona, 

gràcies a la col·laboració de l’Oficina de Relacions Meridionals de la Generalitat 

de Catalunya, La Gramatica Occitana segon los parlars llenguadocians, de Loïs 

Alibèrt. Aquest text prenia el model fabrià i l’adaptava a l’occità, actualitzant la 

grafia trobadoresca i acostant l’occità a la codificació catalana.74 

 

Imatge 16: D’esquerra a dreta: Ventura Gassol, conceller de cultura; Loïs Alibèrt, autor de la “Gramàtica 
occitana unificada”; Francesc Macià, president de la Generalitat; Pompeu Fabra, gramàtic català, i Josep 

Carbonell i Gener, director de l’occitanista Oficina de Relacions Meridionals. El lloc és el Pati dels 
Tarongers del Palau de la Generalitat. 

El dialecte que escollí el gramàtic com a referent per normativitzar 

l’occità fou el llenguadocià de Tolosa pels motius que es veuran a 6.3. 
                                                           
74 Alibèrt mantingué els grafemes <lh> i <nh>. No mantingué, com els trobadors, la <h> llatina. Aquestes 
són les diferències que té aquest codi amb el català, que empra la <h> muda i els grafemes <ll> i <ny> 
per representar la mateixa realitat fonètica que la <lh> i <nh> occitanes. 
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Però tot i que aquesta normativa s’establís com a “oficial”, i s’empri pels 

occitanistes, per les institucions governamentals, a La Gàrdia, a la Vall d’Aran, i 

per l’Institut d’Estudis Occitans; és molt fàcil trobar llibres en escriptura 

“fonètica”: llibres écrits en bearnais o en patois haut-aregiois i fins i  tot, El Petit 

Príncep d’Exupéry en nissart.   

Encara que aquesta grafia s’empri amb objectius regionalistes i ajudi a 

la fragmentació de la llengua, afavorida per l’estat francès, queda protegida 

sota l’innocent nom d’écriture phonétique, encara que realment s’hauria 

d’anomenar écriture à la française. 

No dubto de la bona voluntat dels que escriuen en occità per mantenir-lo 

i comprenc que emprin aquesta grafia en haver estat escolaritzats únicament 

en llengua francesa, però costa d’imaginar-me que els escriptors catalans 

escolaritzats en castellà escriguin “a la castellana” per plasmar una escriptura 

fonètica del seu dialecte mentre hi ha un estàndard emprat oficialment.  
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6.3 L’estàndard 

El dialecte llenguadocià, l’occità central per excel·lència, és l’estàndard d’Alibèrt. Ja se 

n’ha parlat al punt 1.3.3, però defineixo perquè ha estat triat aquest dialecte i no un 

altre des del punt de vista lingüístic per unir les parles d’òc: 

1. El llenguadocià és el dialecte de més gruix geogràfic i demogràfic de l’occità 

(com el català central). 

2. El llenguadocià és el dialecte més central de l’occità: fa frontera amb tots els 

altres dialectes (el nostre estàndard és el català dit central). 

3. El llenguadocià és el dialecte més conservador de l’occità: desconeix les 

innovacions provençals i la caiguda de consonants pròpies del nord occità. 

També desconeix bona part dels trets comuns amb l’iberoromànic que són 

propis del gascó. 

Com a característiques, té: 

1) Comunes amb el provençal i el nord-occità: 

a. L’Evolució del grup llatí CT a [tʃ]: FACTUM>fach. 

b. Pronúncia africada de la <j> ([dʒ] i no [ʒ])75. 

c. Manteniment del grup /–js/ sense palatalitzar: peis [‘pejs]. 

d. Manteniment intacte del diftong [aj] tònic: fraisse [‘fɾajse] enlloc de 

frèishe/hrèishe [‘fɾɛjʃe]/[‘rɛjʃe]: freixe. 

e. Deslabialització i despalatalització de /m/, /ɲ/ i /ʎ/ en posicions finals,: 

fum [fyn], alh, [al], ponh [pun].  

2) Comunes amb el gascó 

a. La confusió de la  [b] i de la [v] a [b] a inici de mot i a [β] en posició 

intervocàlica. 

b. L’estabilitat en la realització dels sons consonàntics intervocàlics i finals. 

c. La presència dels al·lòfons [β, γ, ð] intervocàlics. 

3) Específics: 

a) El manteniment de la /l/ final i medial, que es manté intacta, sense 

labialitzar-se a [w]. 

b) Desaparició absoluta d’/n’/ final àtona després de vocal tònica: pan: [pa]. 

                                                           
75 Per a més informació de la fonologia llenguadociana, vegeu  6.6. 
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6.4 Estat actual a França i a Itàlia 76 

6.4.1 Legislació 

Quan la Revolució del 1789 triomfà a França, s’inicià la persecució de les 

llengües avui minoritzades, i el francès passà de “langue de gouvernement” a 

“langue de la nation”, atribut vigent encara avui en dia, car el segon article de la 

Constitució d’aquest estat és: “La langue de la République est le Français.” 

Malgrat aquesta denominació, el segle XX ha aconseguit algun triomf 

legislatiu a favor de l’occità: 

1. L’any 1951, cinc anys després de la desaparició del règim de Vichy (que 

permeté l’ensenyament generalitzat en les llengües regionals) apareix la 

“Loi Deixonne”, que despenalitzava l’ensenyança de l’occità. 

2. L’any 1982, amb la “Circulaire Savary” s’impulsa l’ensenyament de les 

llengües regionals, amb més hores i amb l’autorització explícita de 

l’ensenyament bilingüe. 

3. L’any 1991, el President François Miterrand crea el Certificat d’Aptitude 

au Profesorat de l’Enseigement du Second Degrée per a l’occità, cosa 

que professionalitza l’ensenyament de l’occità, fins aleshores amateur. 

4. L’any 2008 es féu a la Constitució que les llengües regionals pertanyen 

al patrimoni de França, però enlloc d’incloure’s al primer article, s’acabà 

per incloure al 75è. 

Aquests triomfs es veuen deturats perquè tot i que hi ha hagut més circulars 

que han estès la Savary, no s’ha ofert mai un ensenyament massiu i obligatori 

en occità. Tanmateix, França no ha ratificat encara la Carta Europea de les 

Llengües Regionals i Minoritàries. 

Pel que fa a la situació a Itàlia (que el 1861 incloïa més territoris 

occitans, com Niça), la Constitució del 1947 diu que “La Repubblica tutela con 

apposite norme le minoranze linguistiche” tot i que calgué esperar cinquanta-

dos anys perquè s’aprovessin les Norme in mateira di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche, que en reconeixen explícitament l’existència i obren a la 

seva protecció, tot i que a hores d’ara no ha canviat gaire la cosa. 

 

 

 

                                                           
76

 Parlaré només de la situació a l’estat Francès. Pel que fa a Itàlia, citaré la situació legal de l’occità i les 
publicacions en occità de les Valadas; pel que fa a La Gàrdia, vegeu 3.1. De la situació de l’aranès, vegeu 
2.1. No faig referència a l’ensenyament de l’occità estàndard a Catalunya. 
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6.4.2 Ús a França 

Encara que el règim sortint de la Revolució del 1789 era extremadament 

centralista, la gran davallada de l’occità com a llengua parlada es produí 

després de la Segona Guerra Mundial, ja que fins aleshores la llengua vivia en 

una situació de diglòssia: el francès solament era emprat per una minoria culta i 

tenia una presència puntual a algunes ciutats com a llengua habitual mentre 

que la gran majoria de la població encara era occitanoparlant. 

Però, com es capgiraren les xifres en dues generacions i l’occità s’ha gairebé 

extingit com a llengua parlada? 77 

La Gran Davallada de l’ús i del coneixement de l’occità es deu a: 

1. El profund desprestigi de la llengua, associada amb: 

• El passat 

• El tradicionalisme 

• La vida rural 

• La manca d’expectatives de promoció social; el “patois” era una parla 

local, incomprensible al poble del costat. Només es podia emprar-se a 

casa o com a molt, al mateix poble. 

2. L’arribada de l’escolarització obligatòria universal i laica (en francès) a la 

segona meitat del segle XIX, que reprimia les llengües regionals 

torturant psicològicament els seus parlants; pintant, per exemple, rètols 

que deien: 

 

Imatge 17 “Parleu francès, sigueu nets”
78 

3. La propaganda nacionalista francesa. 

4. L’exèrcit i el servei militar obligatori, que comportà una alta mortalitat 

d’occitans als dos grans conflictes bèl·lics del segle XX. (al voltant d‘1 

                                                           
77

 “Occitània és allò que no volem que el nostre país esdevingui. [...]Per a un català, Occitània va ser una 
de les utopies que van desaparèixer el 1939. La Catalunya que va recuperar l’autonomia en 1978 va 
descobrir que el francès era la nova llengua d’Occitània. Occitània quedava reduïda a la Vall d’Aran, als 
trobadors i a Mistral (malgré lui), i res més.” ZABALA, Manel (Aran, entre Catalunya i Occitània, 
Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística (2010). 
78

 Font: http://nhaclemosin.wordpress.com/2009/02/03/centre-socio-culturel-et-discrimination-linguistique/  



88 

 

milió a la Gran Guerra79; recordem que França tingué 1,5 milions de 

baixes totals en aquesta conflagració)  

5. L’estructura econòmica centralista que afavoreix les migracions rurals 

cap a centres urbanitzats, és a dir, desoccitanitzats, i la que fou la causa 

directa de la repatriació de pied-noirs i el seu allotjament a Provença i la 

seva immediata massificació. 

Si el 1864 la gran majoria de la població occitana no tenia competència en 

francès80 i el 1930, segons Ronjat, hi hauria uns 10 milions de parlants d’occità; 

avui en dia, encara que actualment no tenim cap enquesta que ens permeti 

saber amb exactitud els parlants de la llengua, s’especula que un 20% de la 

població occitana, és a dir, uns 381 milions d’occitans l’emprarien regularment. 

Hi hauria un milió i mig que l’emprarien sovint o cada dia6, encara que siguin en 

la gran majoria ancians que no tenen estudis i viuen en les zones rurals. 

Malgrat això, l’occitanisme i el mot “occità” és major a les ciutats (on hi ha 

població més jove i amb estudis) que no pas al camp. 

 

6.4.3 Ensenyament a França 

Hi ha diferents maneres d’aprendre occità: 

1. En una escola bilingüe 

2. En una Calandreta, una escola associativa que realitza la immersió 

lingüística (vindria a ser com “La Bressola” de la Catalunya Nord). 

3. Estudiant-lo a classes bilingües d’alguns collèges, equivalent al primer 

nivell d’ensenyament secundari, malgrat que la presència de l’occità 

sigui molt reduïda. 

4. Examinant-se d’occità com a langue vivante o matèria facultativa al 

batxillerat. 

5. Cursar-ne estudis a la universitat per obtenir titulacions superiors 

d’occità. 

6. Assistint a cursos organitzats per entitats com l’IEO (Institut d’Estudis 

Occitans) arreu del domini lingüístic. 

 

                                                           
79 Carrera (2011), nota 16, pàgina 26. 
80 Als departaments de l’Arieja, Gers i Avairon un 10% declarava saber parlar el francès; a les Lanes, als 

Alts Pirineus, al Tarn, a Òlt i a Puèi Domat (més propers a la frontera lingüística en el primer i últim cas) , 

el coneixement oscil·lava entre el 25 i 10 %. Tot i que segons l’Abbé Sauvages, citat per Brun a 

Recherches historiques sur l’introduction du français dans les provinces du Midi (1973:417), hi havia bona 

part de la població del Llenguadoc que deia parlar francès quan realment “afrancesava el llenguadocià”. 
81 Carrera (2011), pàgina 28. 
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6.4.4 Mitjans de comunicació 

6.4.4.1 Premsa escrita 

No hi ha cap diari en occità, però si força revistes amb presència 

occitana (una centena el 1991), en les quals en un 30% predominava el 

francès i només un 13% era equilibradament bilingüe. La més 

destacable és La Setmana, hebdomadària, amb cert prestigi periodístic. 

És la que té més públic (25%)  seguida per Occitans! (10%), que té una 

edició infantil (Plomalhons). Hi ha també una revista literària, Reclams. 

En l’àmbit científic tenim Quasèrns de Lingüistica Occitana o la 

publicació electrònica íntegra en occità, Linguistica occitana. 

En l’àmbit anti-occitanista, hi ha la provençal Prouvènço d’aro o Era 

Bouts dera Mountanho, comengesa. 

6.4.4.2 Ràdio, televisió i Internet 

La presència audiovisual de l’occità és molt reduïda. Hi ha petits espais 

en emissores locals i algunes desconnexions de delegacions locals o 

departamentals de ràdios de nivell estatal. Hi ha unes 60 ràdios que 

emeten entre alguns minuts o una hora per setmana en occità, la més 

destacable de les quals és Ràdio País, bàsicament en occità, amb 5 

freqüències, d’una important notorietat. És seguida per Ràdio Occitània I 

Ràdio Lenga d’òc-Montpelhièr. 

Pel que fa la televisió, France 3 emet en occità tolosà des del 

1982, que no arriben a tot el domini. Hi ha petites desconnexions de 

pocs minuts durant els dies feiners i de 25 a 60 minuts els caps de 

setmana, com Viure al país a F3 Llenguadòc i Migida Pirinèus o Vaquí, 

de F3 Mediterranée, en provençal. 

Hi ha hagut intents de televisió en occità, com Aquí TV, al Sarladès, fins 

al 2003 o Òc-tv.net, projecte te TV a la xarxa. 

6.4.4.3 A las Valadas 

La revista més destacable és Ousitanio vivo, escrita majoritàriament en 

italià (l’occità escrit és prenormatiu), amb més de 3 dècades de tiratge. 

En l’àmbit audiovisual existeix Nòvas d’Occitània, en vivaroalpí, pàgina 

en línia. 
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6.5 L’occità fora d’Occitània 

El gardiol, un dels eixos del treball, com s’ha explicat al punt 1.2 i al punt 3.1 és una 

exportació de l’occità. Per aquest motiu he cregut oportú citar tots els llocs que he 

pogut trobar on hi ha hagut presència d’aquesta llengua, ja sigui a causa del seu 

prestigi o a causa de l’emigració de part de la població. 

 

6.5.1  A l’Estat Francès   

-París, a causa de l’afluència d’immigrants occitans de tot arreu, és el lloc de 

fora d’Occitània on més es pot sentir la llengua d’òc. 

-A la Guaiana francesa s’empresonà a la colònia penal de Cayenne els 

occitans que havien participat e la insurrecció contra Napoleó el 1851.  

-Per últim, és important subratllar la gran quantitat de mots que l’occità ha 

transferit al francès, alguns dels quals han passat a l’anglès; com amour (amor), 

escalier (escala), berret (boina) o barricade (barricada) són d’origen occità. 

 

6.5.2  A l’Estat Espanyol 

-No hem d’oblidar que fins al segle XX català i l’occità es van considerar la 

mateixa llengua ja que a l’època medieval eren pràcticament idèntics; fins al 

punt que Raimon Vidal de Besalú englobà el català i l’occità en el llemosí i 

l’oposà al francès. És més, aquesta denominació reapareix segles després, 

l’any 1833, al poema de Bonaventura Carles Aribau La Pàtria, considerat el tret 

de sortida de la Renaixença: 

En llemosí soná lo meu primer vagit, 

Quant del mugró matern la dolça llet bebia; 

En llemosí  al Senyor pregaba cada dia, 

E cántichs llemosins somiaba cada nit. 

A l’Edat Mitjana, l’occità-català s’estenia del sud del Loira fins a Múrcia; dels 

Alps i travessant els Pirineus. També tindria enclavaments al Mediterrani 

(Càller, Sàsser i l’Alguer per part del català i La Gàrdia i els enclavaments a 

Calàbria per part de l’occità).  

-Curiosament, el mateix mot español és d’origen occità, com indica la RAE. 

Comparem el mot sòl català i occità amb el castellà suelo. Español hauria de 

ser en castellà españuelo i no español. El gentilici, doncs, prové de l’occità 

espanhòl, paral·lel al de gardiòl. 

 

A causa de la immigració occitana, també es parlà a: 
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-Algunes valls pirinenques de l’Alt Aragó i de Navarra fins al segle XIX, igual 

que certs indrets del País Basc com Donosti, Pasajes, Sangüesa, Estella, Deba 

o Bermeo82. A la ciutat de Sant Sebastià no s’extingí fins el 1919.  

La presència occitana en aquestes terres (gascona o bearnesa) data de l’edat 

mitjana (del segle XIV en el cas de Donosti, que fou fundada i poblada per 

gascons). El seu origen es troba en una immigració massiva de població franca 

a les noves fundades al Camí de Sant Jaume. Aquesta comunitat, en parlar 

una llengua romànica a diferència de la població indígena, pogué mantenir la 

seva parla durant molts de segles.  

Aquest occità, anomenat “cispirinenc”, arribà a ser cooficial al Regne de 

Navarra.   

-Catalunya, que després de la Pesta Negra (finals del segle XV a principis del 

XVII) rebé una important emigració francesa, composta per gent que parlava la 

llengua d’oïl, rossellonès o, sobretot, occità. Aquesta comunitat fou vital per la 

repoblació dels masos rònecs i per la introducció ne noves tècniques agrícoles i 

noves receptes culinàries. Seguir la pista dels occitans a Catalunya no és fàcil 

perquè la llengua que parlaven era molt semblant  a la nostra i tenien en molts 

casos els mateixos cognoms (Boïgues, Anglada, Bonet, Font o Planes). No 

obstant això, n’hi ha que no coincideixen encara que s’hagin convertit en “molt 

catalans” a les nostres oïdes, com per exemple: Amades, Cambó,  Campeny, 

Floriac,  Guasch, Gavaldà, Laporta, Miralpeix, Massats, Pàmies, Reixach, 

Salicrú, Samaranch, Sentís, Subirats, Tarridas, Xambó o Xirinachs. 

Però la petjada occitana no queda aquí, ja que ens llegà també 

topònims, des de masies (Cal Toni Gros, a Osona) fins a pobles que prenien el 

nom del poble d’origen dels nouvinguts, com Ocata, al Maresme, que pren el 

nom de la vila de Leucata, al nord de l’estany homònim (al nord de Salses, és 

el primer poble occità després de la frontera lingüística catalana), ja que fou 

fundat per pescadors de l’Aude.83 

 

6.5.3  A l’Estat Alemany  

-L’occità també ha estat utilitzat en una part important de la zona occidental 

d’Alemanya, on el van exportar els valdesos el segle XVII des d’Itàlia i del 

Delfinat. Encara en queden vestigis en l’onomàstica, tot i que no s’extingí fins fa 

menys de 100 anys. Juli Ronjat, lingüista occità, en fou testimoni: apuntà que a 

l’any 1909 només romania a tres pobles i tingué l’ocasió de sentir-lo. Aleshores 

                                                           
82

Font: http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur33/33orella/33orella.pdf  
83

Font: http://www.scribd.com/doc/38873955/LA-IMMIGRACIO-OCCITANA-S-XV-XVIII  
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el parlaven una centena d’ancians. Les localitats eren Borcet (Neu-Hengstett, a 

prop d’Alt-Hengstett, a l’Est de Calw), Pinacha i Serres, als voltants de 

Dürrmenz, a prop de la frontera badesa, al districte de Maulbronn. Aquests 

nous pobles prengueren el nom de les localitats d’origen dels valdesos de les 

valls Pèlis, Cluson i Sant Martin. 

Hernest Hirsch enregistrà als anys 1930 un vivaroalpí amb accent 

germànic. El 1941 encara s’escrigué un text en occità a Alemanya.  

La seva llengua litúrgica era el francès (de fet, aquesta emigració 

occitana va venir acompanyada de francesos i francoprovençals).  

 

Imatge 18: Localització dels valdesos a Alemanya. 

-Hi ha també gardiols a Nuremberg que conserven la seva llengua, segons 

Kunert. 

 

6.5.4  A l’Estat Luxemburguès  

Existeix l’Amicala Luxembourg-Avairon, amb pàgina web (www.aveyron.lu) i 

publicacions periòdiques (Novèlas occitanas). Tot i que fa un ús majoritari del 

francès, empra l’occità també (el nom de l’associació, per exemple). 

 

6.5.5  A l’Estat Belga 

Hi ha una associació cultural: Les Gascons de Belgique 

(http://www.gasconsdebelgique.be/ ), creada el 1991. Tenen un butlletí. 

 

Sandaran (1913:9) cita en la seva conferència La Vall d’Aran i els catalans84 

que l’occità (aranès en aquest cas) es parla (o parlava) a: 

                                                           
84

 Barcelona: Tallers d’Arts Gràfiques Henrich i Comp. 
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6.5.6  A l’Estat Hondureny : car en un poble s’havien establert quatre 

famílies araneses i que empraven amb normalitat la seva llengua. 

6.5.7  A l’Estat Filipí : constata que des de feia almenys dues generacions 

l’aranès es parlava en un poble per tota la població. 

 

6.5.8  A l’Estat Canadenc 

Al Québec, els occitans s’agrupen en diverses associacions (com l’Association 

des Occitans du Québec, que publica el butlletí Òc sulpic o l’Association 

Occitane du Québec). La seva presència en aquestes terres s’inicià al segle XX. 

Promouen la cultura occitana des del 1976. Les localitats on hi tenen filials són 

Hull, Montréal i Québec. 

 

6.5.9  A l’Estat Nord-Americà 

-A Valdese, Carolina del Nord, fundada el 1893 per valdesos occitanòfons. El 

1980 encara l’occità era parlat per la majoria de la població. 

-A Monett, Missouri, sense comunitat organitzada. 

-A Farragut, comtat de Fremont, Iowa. Hi ha un museu, l’únic que hi queda de 

la memòria occitana. 

-A Nova Anglaterra hi hagueren ones successives d’immigrants occitans:  

Un cas especial és el dels ariejesos de la Vall de Garbet, que marxaren a Nova 

York, a Pennsilvània i a Nova Jersey el 1880 a causa de la. Entre els anys 

1881 i 1910 n’arribaren més per treballar en la indústria. Cada decenni el 

nombre d’immigrants es doblà i es deturà amb la Primera Guerra Mundial. Es 

reactivà, la Segona Guerra Mundial deturà el flux migratori i tornà a existir a la 

postguerra. A Pennsilvània hi hagué una presència important de valdesos 

hugonots (i d’una comunitat occitanofònoa a començaments del segle XIX) tot i 

que alguns d’ells venien d’Alemanya, d’on portaren els seus noms germanitzats 

(Chapela/Chapelle és Shawbell). Es mesclaren amb la comunitat alemanya. 

-A Utah, on alguns valdesos emigrats es convertiren al mormonisme. 

-A Nice, Califòrnia. A aquest estat hi ha l’associació Lus niçards dau cap dau 

mont.  Gent de Buòus també va marxar-hi per instal·lar-s’hi, on elements 

llenguadocians i provençals s’integraren a la comunitat hispànica. 

-Arnaudville, a Louisana fou fundada entre el segle XVIII i XIX pels germans 

Arnaud, originaris de Jausiers, Alta Provença. En un primer moment s’anomenà 

La Jonction. Aquests germans foren els primers emigrants de la Barceloneta en 

territoris americans (un d’ells començà la immigració a Mèxic). Hi ha força 

patronímics occitans. 
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-Montpelier, a Vermont, fou fundada el 1781 i habitada sis anys després per 

llenguadocians protestants. La població original era de 113 persones i 

s’organitzà com a ciutat independent a l’Estat de Vermont. 

-Detroit fou fundada per l’occità Antoine De La Mothe-Cadillac, nascut al 

departament del Tarn  e Garona. Hi ha gardiols que hi viuen. 

-Alguns gardiols han emigrat a Cincinnati. 

Altres topònims occitans són: 

Luverne, a Alabama, Laurens (Iowa) o Provençal (Lousiana). Tenim altres viles 

anomenades Montpelier a Idaho i a Indiana. N’hi ha d’altres que podrien tenir 

un topònim occità però es fa difícil afirmar-ho sense cap treball exhaustiu. 

 

6.5.10  A l’Estat Mexicà 

A l’Estat de Guanajuato, on va haver-hi una afluència important d’immigrants 

francesos, sobretot occitans de Gascunya; de Provença, especialment de 

Barceloneta i àdhuc des de Louisana. Els germans Arnaud hi fundaren 

diferents viles. Alguns d’aquests occitans hi arribaren exiliats el 1851 després 

de la revolta antinapoleònica. 

 

6.5.11  A l’Estat Uruguaià 

-El 1856, fugint de les difícils condicions econòmiques de les valls, els valdesos 

arribaren a Uruguai, avui fosos amb la comunitat d’origen italià tot guardant la 

seva especificitat religiosa. Hi ha una localitat, al departament de Colònia, 

anomenada Colonia Valdense, poblada per valdesos de la Vall Pèlis. No 

obstant això, en un primer moment s’establiren al departament de Florida. 

-El 2000 es fundà l’Asociación Franco-uruguaya de Bearneses. 

 

6.5.12  A l’Estat Argentí  

-A Pigüé, al Sud-Oest de la província de Buenos Aires, ciutat fundada el 4 de 

desembre de 1884  per 166 occitans de Rodez (departament d’Aveyron). 

-Hi ha també bearnesos i valdesos. Els primers s’organitzen , des del 1994, en 

l’Asociación Franco-argentina de Bearneses (amb seu a Buenos Aires i amb 

delegacions a Necochea, Rauch, La Plata, Rosario, Trenque Lauquén, Alta 

Gracia, Bahía Blanca i a Azul). 
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6.5.13 A altres estats 

Hi hagué presència occitana al Brasil i al Carib. Al primer d’aquests dos indrets 

(específicament a l’Estat del Nord-Est) hi portaren la seva gastronomia (el 

batapà, recorda al caçolet o al bolhabais) i la música: el tamborí clàssic, i els 

trovadores, cantants populars. També hi ha gardiols.  

Al Carib hi arribaren provençal i gascons a finals del segle XVIII, on 

deixaren diferents cognoms. També jugaren un paper important en l’ocupació 

de Santo Domingo per Haití. L’occità s’emprà al comtat de Trípoli, al Líban 

durant les croades. A Osaka, Japó, s’ensenya  a la Universitat. 

Hi hagué presència occitana també a Suïssa i a Holanda fruit de les 

guerres de religió a França. El violinista holandès André Rieu és d’origen 

hugonot. 

 
6.5.14 Mapes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 19: L’occità a Europa 



96 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 21: L’occità a l’Amèrica Central 

Imatge 20: L’occità a Nord-amèrica 
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Imatge 22: L’occità a L’Amèrica del Sud 

Imatge 23: L’occità a Àsia 
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6.6 Fonologia 
 6.6.1 Gascona i aranesa  
 

 CONSONANTS85 
Bilabial  Labio dental  Dental  Alveolar  Palatal  Velar Glotal  

oclusiu  p b   t d     k g  
aproximant           j    
fricatiu   β f v  ð s z ʃ ʒ  ɣ h86 
africat        ts dz tʃ dʒ    
nasal   m  ɱ   n  ɲ  ŋ  
lateral        l  ʎ    
vibrant        r      
bategant        ɾ      

 
 CONSONANTS COARTICULADES  

labio dental  dental palatal  
aproximant   w  
oclusiu    tj dj 

 
 

 VOCALS 
Anterior  Posterior  

sense arrodonir arrodonida 
Tancada  i y u 
Semitancada  e  
Semioberta  ɛ

87 ɔ
88 

Oberta  a 
 
 

6.6.2 Vivaroalpina 
 

 CONSONANTS 
Bilabial  Labio dental  Dental  Alveolar  Palatal  Velar 

oclusiu  p b   t d     k g 
aproximant           j   
fricatiu   β f v   s z ʃ ʒ   
africat        ts dz tʃ dʒ   
nasal   m  ɱ   n  ɲ  ŋ 
lateral        l  ʎ   
bategant        ɾ     

 
 CONSONANTS COARTICULADES  

labiopalatal  labio dental  
aproximant  ɥ   w 

 
 VOCALS 

Anterior  Posterior  
sense arrodonir arrodonida 

Tancada  i y u 
Semitancada  e  
Semioberta  ɛ ɔ 
Oberta  a 

 
 
 
 
 

                                                           
85 Els de la dreta, sonors, els de l’esquerra, sords. 
86 Presents només en gascó o en baix aranès, en clar retrocés en aquest últim. 
87 Només en vocalisme tònic en tots els dialectes aquí presents. 
88 En aranès, només en vocalisme tònic. 
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6.6.3 Gardiola 
 

 CONSONANTS 
Bilabial  Labio dental  Dental  Alveolar  Retroflex  Palatal  Velar 

oclusiu  p b   t d    ɖ c ɟ k g 
aproximant     ʋ89       j   
fricatiu   β f v   s z  ʃ ʒ   
africat        ts dz  tʃ dʒ   
nasal   m  ɱ   n   ɲ  ŋ 
lateral        l   ʎ   
vibrant        r      

 
 CONSONANTS COARTICULADES  

dentalpalatal  palatalpalatal  
aproximant   w   
oclusiu  tj90 d ̡ (dj)   
fricatiu     ʑ (ʒʲ) 

 
 VOCALS 

Anterior  Quasi anterior  Central  Posterior  
sense arrodonir arrodonida s. a. a 

Tancada  i91     u 
Quasi tancada ʏ 
Semitancada  e  ǝ

92  
Semioberta  ɛ œ8 ɔ 
Oberta  a ɑ

8 
 

6.6.4 Llenguadociana 
 

 CONSONANTS 
Bilabial  Labio dental  Dental  Alveolar  Palatal  Velar 

oclusiu  p b   t d     k g 
aproximant           j   
fricatiu   β f v  ð s z ʃ ʒ  ɣ 
africat        ts dz tʃ dʒ   
nasal   m  ɱ   n  ɲ  ŋ 
lateral        l  ʎ   
vibrant        r     
bategant        ɾ     

 
 CONSONANTS COARTICULADES  

labiopalatal  labio dental  
aproximant  ɥ   w 

 
 VOCALS 

Anterior  Posterior  
sense arrodonir arrodonida 

Tancada  i y u 
Semitancada  e  
Semioberta  ɛ ɔ 
Oberta  a 

 
 
 
 

  

                                                           
89 En unions o períodes oracionals, ocasionalment. 
90 Ocasionalment, pot aparèixer en gardiol. 
91 Només en posició tònica. 
92 Només en posició àtona. 
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6.7 Conjugacions verbals 
 

PRIMERA CONJUGACIÓ  
TEMPS ARANÈS LLENGUADOCIÀ  GARDIOL 
Infinitu  Cantar  Chantar 93 
Gerundi  Cantant  Chantant  
Participi  Cantat, cantada, cantats, cantades94 Chantat, chantaa, chantae 

Indicatiu  
Present  Canti 

Cantes 
Cante 
Cantam 
Cantatz 
Canten  

Canti 
Cantas 
Canta 
Cantam 
Cantatz 
cantan 

Chanto 
Tu chanta 
Al (ilh, la) chanta 
Chantèm 
Chantatz 
Ilh chantan 

Imperfet  Cantaua/cantava 
Cantaues/cantaves 
Cantaue/cantave 
Cantàuem/cantàvem 
Cantàuetz/cantàvetz 
Cantauen/cantaven 

Cantavi 
Cantavas 
Cantava 
Cantàvam 
Cantàvetz 
Cantavan 

Chantavo/chantio 
Tu chantava/chantia 
Al chantava/chantia 
Chantíem 
Chantíetz 
Ilh chantian 

Futur  Cantarè 
Cantaràs 
Cantarà 
Cantaram 
Cantaratz 
Cantaràn  

Cantarai 
Cantaràs 
Cantarà 
Cantarem 
Cantaretz 
Cantaràn  

El gardiol empra el present 
en valor de futur, afegint-hi 
adverbis temporals. 

Condicional  Cantaria 
Cantaries 
Cantarie 
Cantaríem 
Cantaríetz 
Cantarien 

Cantariái 
Cantariás 
Cantaría 
Cantariam 
Cantariatz 
Cantarián 

Chantèro 
Tu chantèra 
Al chantèra 
Chantèrem 
Chantèretz 
Ilh chantèran 

Pretèrit 
perfet simple 
/perifràstic 

Cantè 
Cantès/cantères 
Cantèc 
Cantèrem 
Cantèretz 
Cantèren  

Cantèri 
Cantères 
Cantèt 
Cantèrem 
Cantèretz 
Cantèron  

Vau chanta 
Tu va chanta 
Al vai chanta 
Vam chanta 
Vatz chanta 
Ilh van chanta 

Imperatiu  
Present  Canta 

Cantem 
Cantatz 

Canta 
Cantem 
Cantatz 

Chanta 
Chantèm 
Chantatz  

Subjuntiu  
Present  Canta 

Cantes 
Cante 
Cantem 
Cantetz 
Canten  

Cante 
Cantes 
Cante 
Cantem 
Cantetz 
Canten 

El gardiol té algunes 
formes “fossilitzades” del 
present de subjuntiu. 

Pretèrit 
imperfet 

Cantèssa 
Cantèsses 
Cantèsse 
Cantèssem 
Cantèssetz 
Cantèssen  

Cantèsse 
Cantèsses 
Cantèsse 
Cantèssem 
Cantèssetz 
Cantèsson  

Chantèsso 
Tu chantèssa 
Al chantèssa 
Chantèssem 
Chantèssetz 
Ilh chantèssan 

                                                           
93 En gardiol, els infinitus, en cas d’anar precedits per una preposició, perden la desinència, així doncs, a 
cantar és a chanta. 
94 Cantadas en llenguadocià. 
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SEGONA CONJUGACIÓ 95 

TEMPS ARANÈS LLENGUADOCIÀ  GARDIOL 
Infinitu  Vendre 
Gerundi  Vendent  
Participi  Vendut, venduda, venduts, vendudes96 Vendut, vendua, vendue 

Indicatiu  
Present  Vendi 

Vendes 
Vend  
Vendem 
Vendetz 
Venden  

Vendi  
Vendes  
Vend  
Vendèm   
Vendètz   
Vendon  

Vendo  
Tu vend  
Al vend 
Vendèm  
Vendètz  
ilh vendon 

Imperfet  Vendia/vendeva 
Vendies/vendeves 
Vendie/vendeve 
Vendíem/vendévem 
Vendíetz/vendévetz 
Vendien /vendeven 

Vendiái 
Vendiás 
Vendiá 
Vendiam 
Vendiatz 
Vendián  

Vendio 
Tu vendia 
Al vendia 
Vendíem 
Vendíetz 
Ilh vendian 

Futur  Venderè 
Venderàs 
Venderà 
Venderam 
Venderatz 
Venderàn  

Vendrai 
Vendràs 
Vendrà 
Vendrem 
Vendretz 
Vendràn  

 

Condicional  Venderia 
Venderies 
Venderie 
Venderíem 
Venderíetz 
Venderien  

Vendriái 
Vendriás 
Vendriá 
Vendriam 
Vendriatz 
Vendrián  

Vendèro 
Tu vendèra 
Al vendèra 
Vendèrem 
Vendèretz 
Ilh vendèran 

Pretèrit 
perfet 
simple 
/perifràstic 

Vendí/vendeguí 
Vendís/vendegueres 
Vendec/vendeguec 
Vendérem/vendeguérem 
Vendéretz/vendeguéretz 
Venderen/vendegueren 

Vendèri 
Vendères 
Vendèt 
Vendèrem 
Vendèretz 
Vendèron  

Vau vend 
Tu va vend 
Al vai vend 
Vam vend 
Vatz vend 
Ilh van vend 

Imperatiu  
Present  Vend  

Vendem 
Vendetz  

Vend 
Vendam  
Vendètz  

Vend 
Vendèm 
Vendètz 

Subjuntiu  
Present  Venda  

Vendes  
Vende  
Vendam  
Vendatz 
venden   

Venda 
Vendas 
Venda 
Vendam 
Vendatz 
Vendan  

 

Pretèrit 
imperfet 

Vendessa/vendeguessa 
Vendesses/vendeguesses 
Vendesse/vendeguesse 
Vendéssem/vendeguéssem 
Vendéssetz/vendeguéssetz 
Vendessen/vendeguessen 

Vendèsse 
Vendèsses 
Vendèsse 
Vendèssem 
Vendèssetz 
Vendèsson  

Vendèsso 
Tu vendèssa 
Al vendèssa 
Vendèssem 
Vendèssetz 
Ilh vendèssan 

 
 

                                                           
95 Segona conjugació llatina, catalana i gardiola. 3a conjugació occitana. 
96 Vendudas en llenguadocià 
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TERCERA CONJUGACIÓ 97 
TEMPS ARANÈS LLENGUADOCIÀ  GARDIOL 

Infinitu  Finir 
Participi  Finit, finida, finits, finides98 Finit, finia, finie 
Gerundi  Finissent Finent  

Indicatiu  
Present  Finisqui  

Finisses   
Finís  
Finim   
Finitz   
Finissen  

Finissi 
Finisses  
Finís  
Finissèm   
Finissètz  
Finisson  

Finisso  
Tu finís 
Al finís 
Finèm 
Finètz  
Ilh finisson  

Imperfet  Finia/finiva 
Finies/finives 
Finie/finiva 
Finíem/finívem  
Finíetz /finívetz   
Finien /finiven  

Finissiái  
Finissiás   
Finissiá  
Finissiam 
Finissiatz  
Finissián   

Finio  
Tu finia 
Al finia 
Finíem  
Finíetz  
Ilh finian 

Futur  Finirè 
Finiràs  
Finirà  
Finiram   
Finiratz  
Finiràn  

Finirai   
Finiràs   
Finirà   
Finirem  
Finiretz    
Finiràn  

 

Condicional  Finiria  
Finiries   
Finirie   
Finiríem   
Finiríetz   
Finirien  

Finiriái 
Finiriás   
Finiriá   
Finiriam   
Finiriatz   
Finirián  

Finèro 
Tu finèra 
Al finèra 
Finèrem   
Finèretz  
Ilh finèran 

Pretèrit perfet 
simple 
/perifràstic 

Finí/finiguí 
Finís/finires/finigueres 
Finic/finiguec 
Finírem/finiguérem 
Finíretz/finiguéretz 
Finiren/finigueren 

Finiguèri  
Finiguères   
Finiguèt  
Finiguèrem   
Finiguèretz    
Finiguèron  

Vau finir 
Tu va finir 
Al vai finir 
Vam finir 
Vatz finir 
Ilh van finir 

Imperatiu  
Present  Finís,  

Finim/finigam,  
Finitz 

Finís,  
Finiscam  
Finissètz   

Finís  
Finèm   
Finètz  

Subjuntiu  
Present  Finisca, 

Finisques 
Finisque 
Finigam 
Finigatz 
Finisquen 

Finisca 
Finiscas  
Finisca  
Finiscam   
Finiscatz  
Finiscan  

 

Pretèrit 
imperfet 

Finissa/finiguessa 
Finisses/finiguesses, 
Finisse/finiguesse, 
Finíssem/finiguéssem, 
Finíssetz/finiguéssetz, 
Finissen/finiguessen 

Finiguèsse  
Finiguèsses   
Finiguèsse 
Finiguèssem 
Finiguèssetz 
Finiguèsson 

Finèsso 
Tu finèssa 
Al finèssa 
Finèssem 
Finèssetz 
Ilh finèssan 

 
 
                                                           
97  En aquest cas, és la segona conjugació occitana, que segueix el model incoatiu en aranès i 
llenguadocià. Mentre que en aranès és difícil trobar verbs que no segueixin el model incoatiu, el gardiol 
presenta algunes restes d’aquest paradigma a tota la seva 3a conjugació, en verbs d’origen no incoatiu. 
98 Finidas en llenguadocià. 
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VERB AUXILIAR ÈSSER 99 
TEMPS ARANÈS LLENGUADOCIÀ  GARDIOL 
Infinitiu  Èster  Èsser/èstre Èsser 
Gerundi  Estant  Essent   
Participi  Estat, estada, estats, estades100 Stat, staa, stae 

Indicatiu  
Present  Sò 

Ès  
Ei   
Èm   
Ètz   
Son  

Soi,  
Ès/sès/siás 
Es   
Sèm   
Sètz   
Son  

Siu 
Tu si 
Al es 
Sèm 
Sètz 
Ilh son 

Imperfet  Èra  
Ères   
Ère   
Èrem   
Èretz   
Èren  

Èri,  
Èras  
Èra  
Èrem  
Èretz  
Èran 

Lhèro 
Tu èra 
Al èra 
Lhèrem 
Lhèretz 
Ilh èran 

Futur  Serè  
Seràs   
Serà   
Seram   
Seratz   
Seran  

Serai 
Seràs 
Serà 
Serem  
Seretz   
Seran  

 

Condicional  Seria  
Series   
Serie   
Seríem   
Seríetz   
Serien  

Seriái  
Seriás  
Seriá  
Seriam 
Seriatz  
Serian  

Sarèro 
Sarèra 
Sarèra 
Sarèrem 
Sarèretz 
Sarèran  

Pretèrit perfet 
simple 
/perifràstic 

Siguí,  
Siguís/sigueres  
Siguec 
Siguérem  
Siguéretz  
Sigueren  

Foguèri  
Foguères   
Foguèt   
Foguèrem   
Foguèretz   
Foguèron  

Vau èsser 
Tu va èsser 
Al vai èsser 
Vam èsser 
Vatz èsser 
Ilh van èsser 

Imperatiu  
Present  Sigues 

Sigam  
Sigatz  

Siá 
Siam  
Siatz  

 

Subjuntiu  
Present  Siga 

Sigues  
Sigue  
Sigam  
Sigatz  
Siguen  

Siá  
Siás   
Siá   
Siam   
Siatz   
Sián  

 
Tu sías-tu 
Al sia 

Pretèrit 
imperfet 

Siguessa 
Siguesses 
Siguesse 
Siguéssem   
Siguéssetz  
Siguessen   

Foguèsse 
Foguèsses   
Foguèsse   
Foguèssem  
Foguèssetz  
Foguèssen  

Fosso 
Tu fossa 
Al fossa 
Fóssem 
Fóssetz 
Ilh fossan 
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 S’empra com a auxiliar en els temps compostos en els mateixos casos que l’italià. 
100 Estadas en llenguadocià. 
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VERB STAR 101 

TEMPS↓ GARDIOL 
Infinitiu  Star 
Gerundi  Stant 
Participi  Stat, staa, stae 
Mode → Indicatiu  
Present  Lhisto 

Tu lhista 
Al lhista 

Stèm 
Statz 

Ilh lhistan 
Pretèrit perfet 
compost 

Siu stat 
Tu si stat 
Al es stat 
Sèm stats 
Sètz stats 

Ilh son stats 
Imperfet  Stavo 

Tu stava 
Al stava 
Stíem 
Stíetz 

Ilh stian 
Condicional  Stèro 

Tu stèra 
Al stèra 
Stèrem 
Stèretz 

Ilh stèran 
Pretèrit perfet 
simple 
/perifràstic 

Vau star 
Tu va star 
Al va star 
Vam star 
Vatz star 

Ilh van star 
Mode  Imperatiu  
Present  Lhista 

Stèm 
Staz 

Mode  Subjuntiu  
Pretèrit 
imperfet 

Stèsso 
Tu stèssa 
Al stèssa 
Stèssem 
Stèssetz 

Ilh stèssan 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
101

 Present en gardiol únicament, manllevat del calabrès. 
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VERB AVER 
TEMPS ARANÈS LLENGUADOCIÀ  GARDIOL 
Infinitu  Auer/aver Aver 
Gerundi  Auent/ avent  
Participi  Agut, aguda, aguts, agudes102 Aiut/agut, aiua/agua, aiue/ague 

Indicatiu  
Present  È 

As   
A   
Auem/avem  
Auetz /avetz  
An  

Ai  
As   
A   
Avèm   
Avètz   
An  

Ai 
Tu a 
Al a 
Avèm 
Avètz 
Ilh an 

Imperfet  Auia/avia  
Auies/avies  
Auie/avie 
Auíem/avíem 
Auíetz/avíetz 
Auien/avien 

Aviái   
Aviás   
Aviá   
Aviam   
Aviatz   
Avián  

Avio 
Tu avia 
Al avia 
Avíem 
Avíetz 
Ilh avian 

Futur  Aurè  
Auràs 
Aurà  
Auram  
Auratz  
Auràn 

Aurai  
Auràs   
Aurà   
Aurem  
Auretz  
Auràn 

 

Condicional  Auria,  
Auries  
Aurie  
Auríem  
Auríetz  
Aurien 

Auriái  
Auriás  
Auriá  
Auriam  
Auriatz  
Aurián 

Avèro 
Tu avèra 
Al avèra 
Avèrem 
Avèretz 
Ilh avèran 

Pretèrit perfet 
simple 
/perifràstic 

Aguí  
Aguís/agueres  
Aguec  
Aguérem  
Aguéretz  
Agueren 

Aguèri  
Aguères   
Aguèt   
Aguèrem  
Aguèretz  
Aguèron  

Vau aver 
Tu va aver 
Al vai aver 
Vam aver 
Vatz aver 
Ilh van aver 

Imperatiu  
Present  Ages  

Ajam  
Ajatz 

Aja 
Ajam   
Ajatz  

 

Subjuntiu  
Present  Aja 

Ages 
Age 
Ajam 
Ajatz 
Agen 

Aja  
Ajas  
Aja  
Ajam  
Ajatz   
Ajan  

 

Pretèrit 
imperfet 

Aguessa, 
Aguesses  
Aguesse 
Aguéssem  
Aguéssetz  
Aguessen 

Aguèsse  
Aguèsses  
Aguèsse 
Aguèssem  
Aguèssetz  
Aguèsson 

Avèsso  
Tu avèssa 
Al avèssa 
Avèssem 
Avèssetz 
Ilh avèssan 
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