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L'any 1935 s'editava, impresa a Barcelo- 
na a cura de Josep Carbonell, director de 
l'oficina de Relacions Meridionals de la Ge- 
neralitat, i financada per Joaquim Casas-Car- 
bó, la Gramatica Occitana de Loys Alibert 
(Societat d'Estudis Occitans, Tolosa, 1935, 
i també en dos volums, el primer del 1935 
i el segon del 1937). Ara el Centre dyEstu- 
dis Occitans de la Universitat de Montpe- 
ller n'ha fet una nova edició que reprodueix 
sense modificacions les dues anteriors; cal 
creure que aquest fet reflecteix la difusió 
que progressivament adquireix la presa de 
conscii-ncia nacional dels occitans. I aixb, tant 
perque es tracta d'un excellent mitjh de tre- 
ball com pel que va representar la seva apa- 
rició: publicada en el context de les acti- 
vitats de la Societat d'Estudis Occitans i del 
triomf, provisional, de les reivindicacions na- 
cionals catalanes, va ser la conclusi6 cienti- 
ficament bptima d'una llarga histbria de de- 
soris en la fixació de I'occith normatiu i 
alhora una evidencia de la comunitat lin- 
güística dels diversos dialectes d'oc, reflex 
de la comunitat etnica dels seus parlants i, 
potencialment, de la seva comunitat nacio- 
nal. 

Alibert, alli~onat per I'experii-ncia catala- 
na, es va proposar amb tota lucidesa d'esta- 
blir els fonaments d'una llengua que fos ala 
sintesi dels parlars naturals de tota la na- 
ción e la sintesi de la lenga dels escrivans 
ancians e moderns, (p. xxxrx), dit altra- 
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ment, una llengua que reflectís el diasiste- 
ma occith, tot remuntant-se a un nivell de 
descripció que pogués donar raó de les di- 
ferents prktiques dialectals i també dels 
diferents exponents de la tradició literhria. 
Per a assolir el seu objectiu, Alibert compta- 
va amb el model de Fabra, amb una volun- 
tat d'efickia científica i, sobretot, amb la 
consciencia d'una tradició cultural occitana 
que, pel que fa a la grafia, venia a fer-se com- 
patible amb una tradició rominica més hm- 
plia (p. xxxv). A partir d'aquests elements i 
cenyint-se a l'hmbit dels parlars lienguado- 
cians, l'autor converteix la seva gramatica 
en una descripció minuciosa a través de la 
qual va revisant, part per part, els desa- 
justaments de la llengua que ell coneix res- 
pecte al model d'una llengua de cultura 
prou operativa i va proposant opclons que, 
tendint a les formes tradicionals, basteixen 
a grans trets el diasistema de qui- he par- 
lat. 

La gramhtica va precedida d'una introduc- 
ció que delimita el seu objecte, tot caracte- 
ritzant els parlars llenguadocians entre els 
altres dialectes d'oc - c a l  observar que en 
tot moment Alibert es refereix al catalh com 
a un dialecte occith-, i que fa un esbós 
convencional d'histbria de la llengua. El pas- 
satge més interessant d'aquesta introducció 
és el seu últim apartat, on Alibert centra els 
seus objectius en els termes que he dit i on 
prefigura de fet tot el llibre quan descriu 



els procediments de depuració i de norma- 
lització que es proposa d'utilitzar. 

Pel que fa a i'ortografia, i malgrat que 
no el cita a la bibliografia que acompanya 
la gramhtica, Alibert pren com a norma el 
Diccionari OrtogrLific de Fabra ps. xxxv- 
XXXVI: <(en regetant las notacions que son 
especificament catalanasn, que eíl substitueix 
per les tradicionals occitanes -palha i no 
palla, vinha i no vinya, caissa i no caixa ... 
Entre les diferents varietats fonktiques, ad- 
met les conegudes de k llengua antiga i 
rebutja, almenys en la representació grhfica, 
totes les altres -ex. nuech, nuoch, nueit o 
fait, fach i no nikch, nkch, nioch, niit ni 
fat, fkit, fki. Aquests principis els aplica en 
la primera part de la gramitica, <(Grafia e 
fonetica* (ps. 5-35), on dóna la representació 
grifica de cada so de la llengua, tot repor- 
tant detalladament les diferents realitzacions 
dialectals; acaba aquesta part amb unes indi- 
cacions precises de fonktica sinthctica, amb 
la caracterització de l'estructura accentual dels 
mots occitans i amb les regles d'accentuació 
grhfica. Els criteris d'accentuació grhfica són 
parallels als del catali; tanmateix, Alibert va 
acabar acceptant l'opinió dels qui accentua- 
ven totes les es i os obertes a fi de facili- 
tar la lectura als principiants. La preocu- 
pació per la difusió de la norma ortogrhfica 
va portar Alibert a acabar el seu llibre amb 
un <(Vocabulari ortograficn (ps. 383-461), 
que havia de resoldre possibles dubtes dels 
seus lectors, inclosos els que podia desvet- 
llar 1'6s d'alguns noms propis. 

La segona part, dedicada a la ctMorfolo- 
gia, (ps. 37-243), és presidida pel mateix 
criteri de limitació de formes aplicat a la 
ctFon&tica)>. Davant la proliferació de variants 
refor~ades dels mots gramaticals i de formes 
analbgiques de la flexió, l'autor tria guiant- 
se en les formes clhssiques i fent prevaler 
les més regulars o les més generalitzades en 
el cas que l'evolució de la llengua hagi im- 
posat definitivament un moviment analbgic, 
tal com s'esdevé amb les formes de pretkrit 
en -ig- -sentigueri <(vaig sentir),, senti- 
guesse <<sentis)>. Tot aixb es materialitza en 
una exposició de les formes recomanades, 
ordenades segons el procediment tradicional 
de les <(parts de l'oració,, i la relació detin- 
guda de totes les formes dialectals aparta- 
des de la norma, que sovint, perb, admet 
solucions concurrents. 

La <(Sintaxi)> (ps. 245-329), que constitueix 
la tercera part del llibre, reflecteix, a través 
d'exemples nombrosos extrets de la llengua 

viva i de la tradició literha, la preocupació 
d'Alibert de restaurar els usos sinthctics oc- 
citans per l'observació de la parla dels pa- 
gesos i per I'estudi dels textos dels bons 
escriptors i de la llengua clhssica (p. XXXVIII). 
Aixb no obstant, aquesta sintaxi, elaborada 
amb la finalitat de combatre la conforma- 
ció de l'occith a unes construccions d'inspi- 
ració forastera, no re'ix a desempallegar-se 
completament del model descriptiu frances, 
que en algun cas representa una funció anh- 
Ioga a la de la gramhtica llatina en la tradició 
occidental; n'és un exemple representatiu la 
distinció en occith modern entre un parti- 
cipi present i un gerundi, distinció que el 
mateix Alibert reconeix absent de la llen- 
gua parlada i que, tanmateix, accepta per 
a la llengua escrita, suggestionat per la dis- 
tinció tebrica (p. 281). 

La preocupació d'Alibert pel redre~ament 
de 1'6s culte de l'occiti arriba també al vo- 
cabulari. El resultat definitiu d'aquesta preo- 
cupació havia de ser el seu Dictionnaire oc- 
citan-francais (Institut d'etudes Occitanes, 
Tolosa 1965), perb ja en la gramhtica, assen- 
ta les bases &una depuració del Ikxic. A més 
de l'aplicació dels criteris de limitació de 
formes que ja he dudi t ,  proposa la subs- 
titució dels gauicismes altres que els neolo- 
gismes per les formes vives en algun dels 
dialectes occitans -<tcatalhn comprés, (p. 
xxxv111)- i, en Última insthncia, per les 
formes antigues; quant als neologismes cul- 
tes, adjunta a la gramhtica un apkndix: 
ctAdaptación dels mots sabents a l'occithn)> 
(ps. 371-380). D'altra banda, respon a aquest 
mateix objectiu, alhora que completa el pla 
del llibre, una quarta part dedicada a la 
ctFormaciÓn dels mots>> (ps. 331-370). 

En conjunt, la Gramatica Occitana de 
Lo'is Alibert es pot considerar un es for^ re- 
eixit per obtenir una llengua litereria que 
l'autor concebia i definia amb prou claredat 
quan preconitzava <(una lenga literiria ver- . 

tadiera, pro unificada, sens pr'aqul, ofegar 
del tot las particularitats localas.)> (p. 
XXXVIII) I és que, seguint els passos de Fa- 
bra, s'havia proposat com a model les Ilen- 
giies de cultura occidentals, alhora que havia 
compres allb que les caracteritza: cana len- 
ga literiria comporta necesshriament una part 
d'artifici e d'arca'isme. Si volem una lenga 
coma 10 francés, l'italihn o l'espanhol devem 
pas rebufar las condicions d'existkncia de 
tot idioma literari., (p. xxx~x). 
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