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La gran il·lusió:
de llengua imaginada

a llengua non nata

En el preàmbul d’aquest llibre, impo-
nent en extensió i en ambició, l’autor
deixa anar, com de passada, una
càrrega de profunditat sobre la manca
de sentit històric de la cultura actual:
«tot el que es pugui dir sobre els temps
passats sona antic». L’afirmació és un
avís per a possibles lectors desprevin-
guts i és també tota una declaració
d’intencions, a la contra del present.
Perquè, certament, cal una perseve-
rança ben entrenada, i un editor de la
talla de Jaume Vallcorba, per bastir La
il·lusió occitana. La llengua dels cata-
lans, entre Espanya i França, un volu-
minós assaig de més de mil cinc-centes
planes sobre un tema d’interès minori-
tari: les percepcions creuades entre
catalanistes i occitanistes, al voltant de
la llengua comuna, durant la primera
meitat del segle XX. 

Per sota la superfície de les discus-
sions banals entre filòlegs erudits bate-
guen les forces poderoses de la lluita
ideològica i dels projectes polítics. En
el fons, el discurs de la història sempre
parla del present amb arguments del
passat. I bé que ho sap l’August
Rafanell, especialista en història de la
la llengua a la Universitat de Girona,
estudiós de la rebotiga dels sabers
filològics i bon coneixedor de la que-
relle valenciana, dins la qual la «temp-
tació» occitanista ha esdevingut força
productiva per a alguns. Fet i fet, el
dens estudi de Rafanell ens mostra com
les visions filològiques són interdepen-
dents dels projectes polítics, que gravi-
ten sobre dos eixos: els límits territo-
rials i les formes d’organització dels
estats moderns. Dit ras i curt: la filolo-
gia actua com a braç intel·lectual en
l’establiment de les fronteres i en la
imposició del control social. Ara bé, ni
tota l’acumulació de coneixement
filològic és ideologia, ni tots els lin-
güistes fan d’intel·lectuals orgànics.
Cal anar a pams, destriant el gra de la
palla. En una exposició tan voluminosa
es corre el risc de confondre el nivell
dels fets amb el de les interpretacions.
Tanmateix, Rafanell els separa molt bé
i transita de l’un a l’altre amb rigor i
comoditat. Reforça el text un bon nom-
bre d’il·lustracions: retrats dels perso-
natges, portades de publicacions i
abundants mapes.

L’estudi s’obri amb una llarga intro-
ducció on Rafanell destaca les afinitats
entre aquests dos «romanços bessons»,
que ell titlla de «Vides Paral·leles». La
constatació que «des de temps anti-

quíssims no hi ha hagut segle en la
història catalana que no hagués vingut
marcat per les relacions amb els països
d’oc» troba un correlat per la banda
occitana. Empesa pel poder abassega-
dor de França, Occitània ha mirat amb
deler cap al passat, cercant de retro-
traure’s al temps anterior a la desfeta
de Muret (1213). Quines han estat les
variants d’aquesta reciprocitat especu-
lar? L’expansió política catalana pel
migjorn de l’Hexàgon gal; la penetra-
ció de la koiné occitanotrobadoresca al
sud de les Corberes, frontera natural
entre tots dos espais romànics; la pos-
tulació d’un diasistema de llengua, i en
part de cultura, que hauria sobreviscut

fins avui, malgrat els avatars polítics
adversos i les compartimentacions ad-
ministratives del continuum territorial.
Perquè al capdavall es tractava d’això,
de marcar, senyalitzar, delimitar un
territori vast, un gran arc mediterrani,
que va dels contraforts de Niça a la de-
sembocadura del Segura, i que encara
arribaria, del costat atlàntic, fins al golf
de Gascunya. 

Ara bé, com Rafanell exposa amb
detall, ni del costat català ni de l’oc-
citànic es donaven les condicions per
defensar a ultrança l’existència d’una
macrollengua. I menys encara per arti-
cular una «connacionalitat circumpiri-
nenca». Després de tot, els camins són
més divergents que paral·lels. A una
bona part dels filòlegs catalans els con-
venia afirmar la identitat lingüística
diferenciada de la seua llengua com a
part d’una estratègia d’emancipació
nacionalista. Per contra, els occitans,
amb Mistral al capdavant, buscaven
una compensació simbòlica, comparti-
da amb els catalans, però, tret d’uns
pocs, tots abraçaven la França republi-
cana com a únic referent nacional.

A partir d’aquí, Rafanell enumera els
retrobaments i desencontres occitano-
catalans, o catalanooccitànics, regis-
trats des de les acaballes del XIX fins
ben avançada la postguerra franquis-
ta. El relat d’aquest mig segle llarg ocu-
pa cinc densos capítols, amb una perio-
dització específica, i uns lemes ex-
pressius. En cada etapa s’entrellacen,
sovint de manera inextricable, els
determinants del context històric; els ar-
guments del debat intel·lectual; els mo-
viments de tàctica i estratègia de cada
família política, que modularan el
panoccitanisme, o el pancatalanisme en
funció dels seus objectius; la tasca
laboriosa de filòlegs i de lletraferits
entusiates; les fílies i fòbies adherides a
les relacions personals… 

Els dos primers capítols d’aquesta
trama comprenen els períodes 1893-
1914 i 1914-1919 i s’intitulen respec-
tivament «Separació per poders» i
«Entre Espanya i França». Certament
poders de naturalesa divergent allu-
nyaran la Catalunya hispànica, consti-
tuïda el 1914 en Mancomunitat, de
l’espai occità, on, amb l’esclat de la
Gran Guerra, es reforça el patriotisme
gal. El tercer capítol abasta de 1919 a
1930 i Rafanell l’identifica com l’etapa
d’«El català d’oc». En aquesta dècada
es descabdellà la polèmica sobre la
subagrupació romànica del català; que
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oposava els partidaris de l’i-
bero-romanisme i el gal·lo-
romanisme. Una polèmica
que avui pot semblar meto-
dològicament mal planteja-
da, hipotecada pel biaix ide-
ològic i no gaire productiva
en els resultats. Ni més ni
menys, però, que la majoria
dels debats o pseudodebats
d’idees. Com se sap, l’obra
del romanista alemany
Meyer-Lübke decantà la
balança a favor del gal·lo-
romanisme, alhora que certi-
ficà l’escissió lingüística del
català respecte de l’occità.
Per aquells anys Rovira i
Virgili teoritzava la congruèn-
cia interna del catalanisme
sobiranista i refusava el pa-
noccitanisme, reduït a la condició de
somni literari arcaïtzant i inviable. El
capítol quart abraça de l’any 1930,
centenari del naixement de Mistral, a la
fi de 1933, setè centenari de Ramon
Llull. És el període de «La il·lusió occita-
na», en el doble sentit del mot: com a
expectativa de la voluntat, i com a qui-
mera, miratge o reflex equívoc. D’una
banda, les aspiracions de Catalunya
trobaven un nou marc polític amb l’es-
tatut republicà. De l’altra, de la mà del
fabrisme, s’aprofundia la separació
dels vincles amb l’antic felibritge occità,
malgrat alguns intents nostàlgics de res-
suscitar-lo. Tanmateix, tot just quan l’oc-
citanisme esdevé un discurs nacionalita-
ri bastant madur, la seua viabilitat socio-
lingüística és virtualment nul·la. 

Arribem així al darrer capítol, que
arranca de 1934, per a Rafanell
l’«Any zero», any de ruptura definitiva
dels catalans amb els hereus del feli-
britge i d’inici del recobrament norma-
tiu de l’occità modern. Mentre
Catalunya, sota el guiatge de Com-
panys, afrontava una lògica de con-
frontació que desembocaria en la
Guerra Civil, l’aparició d’Occitània,
òrgan de la joventut occitanista, dirigit
per Rogièr Barthe, marca el punt d’in-
flexió en el reconeixment que catala-
nisme i occitanisme eren duen vies
paral·leles i no una sola i la mateixa
cosa. Així ho sancionava J.V. Foix en
un text punyent, recollit al primer

número de la revista. Un any
després, Loís Alibèrt, seguint
la petja de Fabra, publicava
a Barcelona la Gramatica
Occitana, basada en els par-
lans llenguadocians i posava
ordre enmig la fragmentació
occitana. La part final de l’o-
bra són els escolis d’una rela-
ció inacabada, que es tanca
a mitjan dels cinquantes. El
patriarca de l’occitanisme
contemporani, el polígraf Ro-
ber Lafont, signa un epíleg
emotiu a les indagacions de
l’autor i hi afegeix unes pos-
til·les aclaridores, que actua-
litzen la qüestió occitana fins
al llindar del segle XXI.

En resum, Rafanell ha con-
feccionat un gran estudi, un

notable assaig d’idees, solvent i molt
documentat, amb un aparat de notes
ingent. Tanmateix, l’obra, mutant el
codi genèric, com correspon a la con-
dició de la cultura postmoderna, es
pot llegir com un relat de ficció. Un
relat, és clar, apte per a paladars exi-
gents, no estragats per les conven-
cions a l’ús. Hi ajuda molt la prosa
vivaç, de sintaxi treballada, que inte-
gra un lèxic ric i divers, i que fa clu-
cades d’ull al lector però no li ofega el
judici. Llàtima que el relat cesse tant
d’hora i no arribe fins als valedors
contemporanis del llorentinisme. Però
això es una altra història, que potser
Rafanell escriurà algun dia.
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