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Parlament de Jusèp Loís Sans, president  
de l’Institut d’Estudis Aranesi

E n aquesta obertura de curs, en la 

qual des de l’Institut d’Estudis 

Catalans ens heu ofert de compartir la 

presidència, em vull referir a la relació 

catalano-occitana, que ha estat constant 

al llarg de la història. Vull fer un volt ràpid 

per tres amistats clau de la història comu-

na, que evidencien de forma plàstica la 

relació entre Catalunya i Occitània: sobre 

les amistats de Balaguer, Mistral i Verda-

guer; de Sarrieu i Condò, i d’Alibèrt, 

Carbonell i Fabra. Els catalans i els occi-

tans tenen entre si un fil conductor: la 

llengua occitana, la qual tots contribuïren 

a definir i promoure.

La Renaixença literària conegué la 

potent relació entre Víctor Balaguer i l’ex-

traordinari Frederic Mistral, Premi Nobel 

de Literatura i autor del diccionari més 

gran de la llengua occitana, la prestigiosa 

llengua dels trobadors. Balaguer s’exilià a 

la Provença, on els poetes literats li dona-

ren una entranyable hospitalitat; aprengué 

provençal i poesia en aquesta llengua, es-

sent catalogat per Mistral com el més gran 

dels trobadors moderns. Balaguer presen-

tà Jacint Verdaguer a Mistral; Verdaguer 

reconegué que Mistral era el seu mestre, i 

Mistral reconegué en Verdaguer un gran 

talent, i Catalunya i Occitània establiren 

un contacte potent.

Al voltant de Mistral, s’estructurà 

un moviment cultural literari amb una 

normativa ortogràfica pròpia que adqui-

rí una gran expansió: el felibritge, que 

encara avui perviu i que s’expandí per tot 

Occitània, arribant fins als Pirineus i la 

Vall d’Aran en la forma d’una estructura 

associativa creada per Bernard Sarrieu, 

anomenada l’Escola dels Pirineus, amb 

forta incidència en mossèn Condò Sam-

beat, màxim exponent de la literatura 

aranesa. S’expandí el felibritge, però 

sorgí un esperit de recuperació de les 

formes més trobadoresques, de la inter-

pretació d’una forma d’expressió clàssica 

com a reacció al conservadorisme dels 

felibres. Un dels promotors fou Antonin 

Perbòsc. Sarrieu participà en les propos-

tes evolutives del mestre Perbòsc. Sarrieu, 

que compartia els seus principis amb els 

aranesos, fou un avançat en el seu temps: 

trenta anys abans de l’establiment de la 

norma d’Alibèrt, ja n’havia definit els 

principis, i Condò Sambeat participà amb 

el seu amic Sarrieu d’aquelles innovaci-

ons. Catalunya i Occitània tenien en 

aquells temps una relació entusiasta. 

Sarrieu i Condò escrivien amb principis 

felibrencs, però ja intuïen, en la norma 

clàssica de l’occità, la norma dels troba-

dors adaptada.

A la Vall d’Aran, es va demorar el 

procés administratiu de la Generalitat i la 

intervenció de Catalunya al començament 

dels anys vuitanta del segle passat, fins 
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que aquelles primeres intuïcions de Sar-

rieu, materialitzades en Loïs Alibèrt, no 

entraren de ple en l’ensenyament aranès 

i en l’Administració. Les relacions entre 

Catalunya i Occitània han estat naturals 

al llarg de la història: les nostres llengües 

tenen un mateix component cromosòmic. 

En molts moments, la identificació del 

sentiment de pertànyer a la mateixa llen-

gua fou absolut. Els Pirineus han estat 

més una xarnera que no pas una frontera.

L’any 1934, quan ja existia l’Ins-

titut d’Estudis Catalans, aparegué un 

manifest, Desviacions en els conceptes de 

llengua i pàtria, que signaven Pompeu 

Fabra, Joan Coromines i una quinzena de 

persones destacades del moviment patri-

òtic català. En el manifest, els patriotes 

catalans dirien a Occitània i al món sencer 

que la pàtria catalana són tots els Països 

Catalans, que no són el mateix que els 

països occitans, i que sobretot la confusió 

d’estendre Catalunya a Occitània en una 

sola unitat podia retardar la consolidació 

d’una plena consciència nacional a Cata-

lunya. Pompeu Fabra escrigué al seu amic 

Alibèrt el següent: «Ja sabeu com us estimo 

i com estimo l’obra lingüística que realit-

zeu a Occitània, paral·lela a la que hem 

realitzat a Catalunya. Si he firmat, doncs, 

el manifest que han redactat alguns filò-

legs catalans (i que suposo que no trigareu 

a conèixer) és perquè no té altre objecte 

que desfer lamentables confusions que 

constitueixen un perill per al nostre mo-

viment nacionalista, sense que en cap 

manera es vulgui anar, amb ell, contra 

l’entesa cordial que convé que existeixi 

entre els dos pobles germans, el nostre i 

el vostre. No hi heu de veure cap desafec-

te envers la vostra terra, de la qual tots 

els firmants són bons amics.»

En l’entretant, Josep Carbonell, 

director de l’Oficina de Relacions Meridi-

onals, s’encarregava d’enfortir les relaci-

ons entre Catalunya i Occitània. Segons 

Carbonell, amb l’obra occitanista «es 

tractava de crear un coixí per a Catalunya. 

França sempre va a lo seu sota l’aparença 

d’amistat. Ells no faran mai la tasca occi-

tana.» Aquest coixí era per a contrarestar 

el centralisme de París. Carbonell s’ocupà 

d’estimular Loïs Alibèrt perquè acabés la 

seva gramàtica i de cercar-li els diners 

entre els patricis catalans per a la seva 

publicació. L’Institut d’Estudis Catalans, 

de manera encertada, ha publicat la cor-

respondència entre tots dos («Biblioteca 

Filològica», XXIII, 1992). La Gramàtica 

occitana de Loïs Alibèrt ha estat publica-

da en tres ocasions, dues de les quals a 

Catalunya —la solidaritat catalana arriba 

on no pot arribar Occitània. Alibèrt ma-

nifestava a través de la seva gramàtica i 

de qualsevol discurs, que calia comptar 

amb Catalunya i la seva llengua. «Ens 

cal», digué, «crear una grafia que conciliï 

el sistema mistralenc, el sistema restaurat 

d’Estieu-Perbòsc i el sistema català», i és 

per això que en el nostre vocabulari tècnic 

i científic ens cal prendre com a patró el 

vocabulari sabent del català.
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Les normes ortografiques der 

Aranés foren redactades per encàrrec de 

la Generalitat de Catalunya el 1982, per 

una comissió que seguí els principis ali-

bertians. Més enllà d’aquest moment dels 

anys vuitanta del s. xx, la Vall d’Aran 

desenvolupà, inspirant-se en Catalunya, 

un procés identitari fonamentat en la 

llengua, sobretot com a resultat de les 

actuacions del Consell General d’Aran, de 

la Generalitat de Catalunya i, més con-

cretament, de l’escola aranesa. Però no 

n’hi havia prou, amb aquella mera pro-

moció de la llengua al territori aranès. 

Calia que el respecte de Catalunya per la 

llengua dels aranesos es materialitzés en 

la declaració de la seva oficialitat en tot 

el territori administrat per la Generalitat, 

i que la Vall d’Aran, amb el Consell Ge-

neral al capdavant, es convertís en refe-

rent d’un occitanisme respectuós i mo-

dern. L’oficialitat de la llengua occitana 

feu, entre moltes altres accions, la creació 

de l’Acadèmia Aranesa dera Lengua Oc-

citana per voluntat de la Generalitat i del 

Consell General d’Aran. Dos somnis, dos 

impossibles: oficialitat i acadèmia.

I ara som aquí, ara existim. Hem 

d’establir els criteris de normativa de 

l’aranès com a part integrant de l’espai 

lingüístic i cultural occità. Hem de desen-

volupar les investigacions en occità, hem 

de col·laborar amb entitats de recerca en 

l’establiment de la normativa del conjunt 

de la llengua occitana. Tenim entre les 

nostres responsabilitats la de lluitar contra 

la segregació a què se’ns ha sotmès en 

massa ocasions, la de mantenir el corrent 

contra el colonialisme intern, la d’establir 

un model de referència i ésser promotors 

dels valors més que no pas dels interessos, 

la d’ésser còmplices dels moviments favo-

rables a la promoció de l’occità i la de 

trobar solucions a allò que per a molts és 

un problema.

Des de l’Acadèmia Aranesa dera 

Lengua Occitana serem actius en la conso-

lidació de les relacions occitano-catalanes 

i en convertir la Vall d’Aran en el seu 

centre, però de ben segur que el paper de 

Catalunya hi serà imprescindible, i us 

demano que el paper de l’Institut d’Estu-

dis Catalans hi sigui transcendent. Deia 

Condò Sambeat en l’oda d’Horaci a Me-

cenes: «Tu ès Mecenas, lengua catalana; 

jo, era lengua aranesa, ta germana, sò eth 

poeta que non me morirè. Ja que soleta 

anar peth mon non sabi e mentres de  

hèr-me grana e fòrta acabi, da-me era  

man; e atau jamès cairè.» Digué Sarrieu 

en referir-se als límits entre Catalunya i 

Occitània: «la ratlla és al mapa, però al 

cor no hi és». I reconeixia Felip Carbona, 

quan era president de l’Institut d’Estudis 

Occitans, l’any 2001, en la reedició de 

l’Institut d’Estudis Catalans de la Grama-

tica occitana segon los parlars lengado-

cians, d’Alibèrt: «ens feia falta aquesta 

edició i, un cop més, és a l’amistat cata-

lana que la devem […], gràcies a l’ajuda 

del nostre prestigiós germà gran de Bar-

celona, l’Institut d’Estudis Catalans».
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Hem d’agrair el respecte manifes-

tat per l’Institut d’Estudis Catalans envers 

la llengua occitana i envers la variant 

aranesa, concretat en publicacions com la 

Gramàtica occitana i en l’harmonia i 

suport facilitats per aquesta institució a 

l’Institut d’Estudis Aranesi. També hem 

d’agrair la presidència d’aquesta sessió 

inaugural, és un honor que se’ns oferís 

més per la nostra significació que no pas 

per la nostra història particular. Presidir 

aquest acte és un reconeixement que ens 

té l’Institut d’Estudis Catalans, i amb 

serenor i humilitat us agraïm l’esforç i la 

consideració que heu mostrat per la llen-

gua occitana. Sigueu, l’Institut d’Estudis 

Catalans, germà gran de l’Institut d’Es-

tudis Aranesi - Acadèmia Aranesa dera 

Lengua Occitana; sou imprescindible 

entre la Vall d’Aran i entre Occitània.

I, finalment, perdoneu aquest 

excés en la presentació de la nostra par-

ticularitat i de la nostra institució. Aca-

bem de néixer i ens agrada parlar de 

nosaltres, i perdoneu que hagi aprofitat 

aquest acte, de fonamentació catalana, 

per a fer un discurs amb finalitats occita-

nes. Ara toca felicitar els nous membres i 

els membres emèrits de l’Institut d’Estu-

dis Catalans; els uns, perquè han fet una 

gran aportació a la ciència, a la cultu- 

ra, a l’art, a la medicina, a la llengua, a 

la música, a la filosofia, a la història, a la 

sociologia…, al país; a través d’aquesta 

institució referent se us reconeix. Als al-

tres, perquè se us honora pels vostres 

mèrits, les vostres qualitats, per a poder 

formar part d’aquesta institució en tot el 

que se us demana que seguiu produint 

entre la societat. A alguns us conec per-

sonalment i us admiro, us admiro pel 

vostre talent, pel vostre entusiasme, per 

la vostra generositat i pel vostre esforç. I 

a d’altres no us conec, però sento un en-

tranyable respecte pel vostre treball i pel 

vostre rigor; entre tots contribuïu a millo-

rar el món, entre tots feu valer l’ànima i 

l’esperit de Catalunya.
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