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PRESENTACIÓ 

 

TEMA  

 

El tema d’aquest treball és la llengua occitana, tot i que dins d’aquest hi ha dos altres 
subtemes ben diferenciats. El primer és una presentació de la situació actual de l’occità, de 
caire sociolingüístic, mentre que el segon, més dialectològic, és la presentació dels dialectes 
nord-occitans, apartat en el qual s’ha emprat l’Alfabet Fonètic Internacional. Els motius 
pels quals el nord-occità ha estat triat són tres: primer, perquè són els dialectes menys 
coneguts i els més amenaçats, per la substitució per part del francès d’una banda i per la 
seva dissolució amb l’occitan larg en el llenguatge dels joves de l’altra; segon, perquè hi ha 
una gran manca de material sobre aquests; i tercer, i no ho negaré, perquè són els que més 
m’agraden. 

D’altra banda, cal recordar que atès el caràcter lingüístic d’aquest estudi, no es tractarà aquí 
ni de la cultura occitana, ni de la literatura trobadoresca ni dels nombrosos autors 
contemporanis com Max Roqueta, Joan Bodon, Ives Roqueta o Robèrt Lafont, entre 
d’altres, tot i que sí que es parlarà una mica d’història i de política, ja que altrament seria 
impossible d’entendre com la llengua ha arribat a la situació en què avui dia es troba. 

 

 

OBJECTIUS 
 
 
Els objectius d’aquest treball són els següents: 
 

• Fer una introducció que permeti respondre a la pregunta “Què és l’occità?”. Consta 
d’una breu presentació de la llengua des de la complexa realitat sociolingüística 
de l’occità entès com un conjunt de diferents parlars inclosos dins la Romània (és 
a dir, des de l”eclecticisme dialectal”), donant sempre exemples de tots els 
dialectes per tal d’evitar la simplificació de “occità > llenguadocià” en què se sol 
caure. 

• Esclarir què és i què no és l’occità. A Internet n’abunda informació sense rigor 
científic, la majoria de pàgines ignoren la riquesa de la llengua i la limiten al 
dialecte llenguadocià. Pàgines com Proel, dedicada a l’impuls de les llengües 
minoritàries i  un dels objectius de la qual és la investigació sociolingüística1 
segueix anomenant “provençal” l’occità i disposa de mapes les fronteres 
dialectals dels quals no corresponen amb les reals. Fins i tot algunes obres 
filològiques com el  Diccionario Espasa Lenguas del Mundo2 contenen errors 

                                                 
1 PROEL – Promotora Española de Lingüística [en línia] http://www.proel.org/ [consulta 20-01-2009] 
2 MORAL, Rafael del (2002). Diccionario Espasa Lenguas del Mundo. Madrid: Espasa. 
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(com l’afirmació que l’occità és un conjunt de llengües més o menys properes que 
només comparteixen l’adverbi d’afirmació “òc”, que els masculins es fan en “o” i 
els femenins en “a” [?], que distingeix el gènere del numeral “dos” en “dous/dos”, 
que en realitat és “dos/doas”, etc.). 

• Fer una presentació del bloc nord-occità de la llengua (alvernès, llemosí i 
vivaroalpí, tot comparant-los sempre amb el llenguadocià, varietat més central de 
la llengua, encara que sovint també es faci amb altres dialectes i de vegades 
llengües properes), sobretot de les principals característiques fonètiques, dividides 
en “vocalisme” i “consonantisme” per tal de descobrir-ne els trets comuns, i de 
les morfològiques més rellevants, com ara diferències en la conjugació o en l’ús 
de preposicions. 

• Contribuir, sobretot amb el recull de les característiques fonètiques de cada dialecte, 
a la seva preservació (i alhora difusió, ja que els dialectes nord-occitans són els 
més desconeguts) en la mesura del que és possible, atès el greu estat en què tots 
ells es troben i el probable perill de ser suplantats per l’occitan larg (la proposta 
d’estàndard basada en el llenguadocià). Tanmateix, cal recordar que aquest treball 
no pretén crear norma (amb la qual cosa no es diferencien localismes de mots 
“panoccitans”), ni ser un mètode d’aprenentatge dels respectius dialectes (sinó 
donar-ne una imatge general), ni molt menys ser un atles lingüístico-dialectològic. 
És a dir, s’han recollit totes les formes de què s’ha tingut constància, la qual cosa 
no vol dir de cap manera que hi siguin totes. 

 

FONTS 

 

Quant a les fonts emprades en aquest treball, el material més utilitzat per a la seva 
confecció ha estat la meva experiència en tant que parlant d’occità i occitanista (occità no 
d’occitanoparlant, sinó d’occitanòfil català, amb les mancances que això comporta). Tots 
els viatges a Occitània com els dos estius a l’Escòla Occitana d’Estiu, la manifestació de 
Besièrs del 2007, els viatges a la Vall d’Aran, les entrevistes i col·laboracions a l’informatiu 
occità Infòc de la BTV, les amistats especials que es traven a l’entorn d’una llengua 
greument amenaçada, contactes amb filòlegs com Domergue Sumien, Michèu Chapduèlh o 
Joan Ros (Jean Roux en francès), la participació a la Wikipèdia occitana, els llibres 
comprats al llarg de quatre anys, etc etc. de cop i volta han pres especial sentit, i ara em 
trobo davant d’un treball l’objectiu del qual és sintetitzar els quatre anys dins l’occitanisme 
en unes cent pàgines, sent tant rigorós com les limitacions m’ho permetin. A banda d’això, 
però, un cop determinat el tema gràcies a l’ajut de la meva tutora, a qui dec que aquest 
treball reuneixi com cal les propietats textuals, vaig haver de saber aprofitar aquest bagatge 
i posar-me en contacte mitjançant coneguts i amics amb gent com ara el doctorand de la 
Universitat Autònoma de Barcelona Rafèu Sichel, a qui estaré eternament agraït pel seu 
inestimable ajut a l’hora de filar prim amb les transcripcions fonètiques, o amb el professor 
de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona José Enrique Gargallo. 
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METODOLOGIA 

 

L’eina emprada per a la presentació fonètica del nord-occità és l’AFI. Pel que fa al seu ús 
en occità, només avui en dia comença a aparèixer en algunes publicacions, com al 
Diccionari català-occità occitan-catalan o al Dictionnaire des Dialectes Dauphinois par 
l’abbé Louis Moutier. Hi ha nombroses obres que fan una breu presentació de la llengua 
amb les característiques fonètiques més importants del parlar concernit (Diccionari General 
Occitan a partir dels parlars lengadocians, Vocabulari Occitan lemosin -Francés) o fins i 
tot d’altres que utilitzen un sistema fonètic propi, inventat per l’autor (Petit dictionnaire 
français-occitan d’Auvergne, Petiòt diccionari occitan d’Auvernhe-francés), tot i que en la 
majoria dels casos, simplement no n’hi ha, estant la majoria en una transcripció 
aproximativa basada en l’ortografia francesa (L’Auvergnat de poche, per exemple). Per tant, 
amb l’objectiu de representar el més fidelment possible les particularitats dels dialectes 
nord-occitans (alguns dels quals, com ara l’alvernès, no he trobat mai en AFI llevat 
d’alguns apunts de pronunciació al mètode “Parlar occitan” no gaire exactes), he hagut de 
passar hores i hores llegint i rellegint pàgina per pàgina tota la bibliografia de què disposo, 
comparant pronunciacions de vocals, de diftongs, de consonants, comprovant els diferents 
usos que una mateixa preposició pot tenir, preguntant a occitans i especialistes sobre tal o 
tal altre parlar, buscant per Internet, parlant i anotant les característiques que m’han sorprès, 
escoltant enregistraments, cançons tradicionals i pàgines d’històries i llegendes en occità, 
buscant gent de totes les regions, fent visites a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la 
Universitat de Barcelona, etc., per finalment intentar representar-les en AFI. Això no 
obstant, les meves nocions sobre aquest són rudimentàries, i sóc conscient que deuen haver-
hi nombroses errades, a més de faltar-hi precisió. Es tracta, doncs, d’una transcripció 
aproximativa, no pas exacta, ja que ni sóc occitanoparlant, ni conec tots els dialectes de la 
mateixa manera ni sóc filòleg. Per això, abans de prosseguir, i per les errades que deuen 
haver-hi en aquest treball, demano disculpes i, sobretot, comprensió envers un estudiant de 
segon de Batxillerat Humanístic.  

 

ESTRUCTURA 

 

Aquest treball es pot dividir en dos grans blocs, cadascun del qual correspon a un dels 
temes anteriorment esmentats. 

La primera és un estudi més aviat sociolingüístic que pretén donar una idea global de 
l’occità, una mica d’història, de geografia, de situació, del seu marc legal, etc. 

La segona, en canvi, és un estudi dialectològic que consisteix en una presentació sobretot 
fonètica dels tres dialectes nord-occitans; alvernès, llemosí, i vivaroalpí, dirigida a un lector 
coneixedor de l’occità, especialment del llenguadocià. 
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ELS INICIS 
 
La meva relació amb l’occità començà el 2005, però ja el 2004, any en què cursava 4t 
d’ESO, m’hi vaig començar a interessar. 
 
Érem a finals de curs, i l’últim tema de l’assignatura de llengua castellana era la diversitat 
lingüística a Espanya. Al final d’aquest hi havia un petit apartat dedicat a l’aranès. Tot el 
que hi deia era que aquest, varietat geogràfica de la llengua d’oc, era parlat a la Vall d’Aran 
per unes 6.000 persones, i tot seguit hi havia la traducció d’un article de la Declaració dels 
Drets de l’Home. 
 
Jo, que de sempre m’havia interessat molt per les llengües, el vaig trobar curiosíssim, però 
encara em va sorprendre més el fet de veure que la llengua d’oc no només era una llengua 
literària de l’Edat Mitjana, que era la idea que els professors de llengua solien transmetre, 
sinó que era una llengua viva, una llengua per a la “vida vidanta”, com es diu en occità (del 
dia a dia). 
 
Vaig preguntar a la professora sobre el número de parlants, sobre la seva situació legal, i 
altres preguntes, però no me’n va saber respondre cap.  
 
Un any més tard, però, el 2005, en obrir a l’atzar una enciclopèdia, vaig trobar-me amb 
l’article “Occitània”. Ja la il·lustració em va sorprendre força; un mapa que cobria tot el terç 
sud de l’estat francès i una petita franja del nord d’Itàlia, a més a més de la Vall d’Aran. 
Però un cop llegit, encara tenia més dubtes. Com podia ser que mai no hagués sentit res 
sobre un territori tan gran?  
 
Pocs mesos després vaig continuar els meus estudis de francès en una acadèmia, i en saber 
que el professor era de Bordeus, ciutat dins del domini lingüístic occità, vaig aprofitar per 
preguntar-li per aquest. Ell, tot sorprès, em va preguntar que per què m’interessava per 
aquell patois només parlat per vells i gent inculta (sic) condemnat a la desaparició. Aquell 
fet em va trasbalsar, ja que no podia entendre que una llengua amb un tal prestigi i 
importància històrica tingués aquella percepció social. 
 
Arribats en aquest punt, vaig començar a investigar per Internet i vaig descobrir que tot i 
estar en una situació molt precària, encara era parlada per algunes persones que l’intentaven 
salvar de l’extinció. Finalment, després de mesos de recerca d’algun hipotètic mètode per 
aprendre’l a distància, vaig trobar-ne un fet al Regne Unit. Es tractava de dos CD, un 
d’històries amb el seu corresponent llibretó i un altre d’exercicis de gramàtica, de 
vocabulari, de pronunciació, etc. Tot plegat molt bàsic, però era una bona introducció a la 
llengua. Un cop acabat, vaig comprar el “Diccionari català-occità occitan-catalan” de 
Claudi Balaguer i Patrici Pojada i el memento verbal “Los vèrbs conjugats”, també de 
Patrici Pojada. Paral·lelament em vaig inscriure en una llista a Internet anomenada “Parlar 
occitan”, l’objectiu de la qual era poder parlar de tot (i de no-res) en occità, cosa cada dia 
més difícil. 
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Al cap d’un any, quan ja en parlava una mica, vaig ser entrevistat per la BTV, i amb el 
temps vaig acabar fent-me amic dels periodistes que porten l’informatiu en occità “Infòc”, 
emès els caps de setmana. Van ser ells qui em van empènyer a presentar-me a la Dictada 
Occitana del 2007, acte anual i simultani a diverses ciutats occitanes i a Barcelona que 
consisteix en un dictat en occità. El primer premi era una setmana a l’Escòla Occitana 
d’Estiu, a Vilanòva d’Òlt (Villeneuve-sur-Lot en francès), l’objectiu de la qual és poder 
viure (i socialitzar) almenys durant aquests set dies en occità i, de pas, aprofundir en el 
coneixement de la llengua gràcies als diferents cursos que s’hi poden fer. 
 
I va ser arran d’aquí que vaig introduir-me en el moviment occitanista (manifestacions, 
actes de tota mena com presentacions de llibres o festes, escoles d’estiu, dictats, ballades, 
etc.). 
 
En definitiva, l’occità, a banda d’haver-me obert la porta a una altra cultura (amb tot el que 
això comporta), d’haver-me fet fer amics i viatjar, m’ha permès conèixer i entendre millor 
aquest gran mosaic que és la Romània i, entre moltes altres coses, m’ha donat tema per a 
aquest treball de recerca. 
 

 

 

Foto dels catalans del Cercle d’Agermanament Occitano-Català a l’Escòla Occitana 
d’Estiu del 2008. Jo al costat de la professora Mirèlha Cerezo, damunt l’ “A” de “CAOC”. 
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INTRODUCCIÓ: UNA MICA D’HISTÒRIA 

 

Gairebé tothom ha sentit a parlar alguna vegada de le llengua d’oc, mencionada 
habitualment a l’assignatura de literatura com la pròpia dels trobadors, la primera llengua 
romànica en ser utilitzada per al conreu de la lírica culta. 

Però això és tot el que diuen els llibres de llengua. Com a molt, i  no a tot arreu, comencen 
a anomenar-la pel seu nom: occità. No és que aquest nom sigui més vàlid que “llengua 
d’oc”, ja que en realitat els parlants d’aquesta llengua mai no s’han preocupat de posar-li un 
nom. Si cal referir-se a ella, empren el mot francès despectiu de patois. Però avui en dia el 
terme “llengua d’oc” està més aviat reservat a l’àmbit literari, i el de “provençal” (antic 
“proensal/proensales”, mot que el segle XIII sí que es referia al conjunt de la llengua 
occitana) al dialecte parlat a la Provença. 

Tanmateix, en contra de la creença general, aquesta no va ser una lingua franca utilitzada 
només per a la poesia culta, sinó que, tot i que moribunda i amb un futur més que incert, és 
la llengua natural d’entre 600.000 i 2 milions de persones sobre un territori habitat per més 
de 15 milions; d’una comunitat lingüística i cultural que rep el nom d’Occitània. 

Aquest país, Occitània, comprèn el terç sud de l’Estat Francès, les Valls Occitanes del 
Piemont (Itàlia) i la Vall d’Aran a Catalunya; és a dir, l’àrea del domini de la llengua 
occitana. Està poblat per uns 15 milions de persones, i entre les ciutats més importants 
destaquen Marsella, Tolosa, Bordeus, Montpeller, Niça, Nimes, Clarmont d’Alvèrnia i 
Llemotges. 

Tot i no comptar amb cap reconeixement oficial (sobretot del costat de França), fora de 
Catalunya, hi ha un naixent moviment occitanista, i el seu símbol, la creu daurada dels 
comtes de Tolosa sobre fons vermell (“la crotz de Tolosa”, “la crotz de Lengadòc”, o 
simplement “la crotz” en occità), cada cop oneja sobre més banderes i escuts de pobles, 
ciutats, departaments i regions franceses i italianes, i és part de la bandera de la Vall 
d’Aran. 

 

                                  
                                                       Creu occitana 
 
Però d’on ve, el nom “occità”? Apareix per primer cop el 1290, i ve d'òc (pronunciat 

[‘�/‘�k]), del demostratiu masculí neutre llatí hoc ("això"), que també ha donat origen al 

pronom feble català “ho” i occità “o” [‘u] (el gascó “ac” [‘ak] ve en canvi del demostratiu 
femení llatí hac), que vol dir "sí", i més exactament dels termes que Dant va crear a la fi del 
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segle XIII: la "llengua d'oc" (l'occità) en contraposició a la "llengua d'oïl" (el francès) i la 
"llengua de si" (l'italià)3. 
 
Tanmateix, tot i haver estat la primera llengua romànica utilitzada per al conreu de la lírica 
culta medieval (la trobadoresca) i la llengua de cultura dels Països Catalans, del nord de 
l’Aragó, Navarra4, Occitània i del nord d’Itàlia, avui en dia sobreviu (amb prou feines) 
bàsicament en els ambients rurals i aïllats, coneguda sobretot per ancians que 
s’avergonyeixen de parlar-la o del seu accent occità quan parlen francès (“l’accent du 
Midi”), considerada socialment com una vulgar corrupció del francès. És tanta la vergonya 
que el fet de parlar-la pot arribar a fer sentir que de vegades hom arriba a negar-ne la 
coneixença. 
 
Però com la llengua de Guilhèm de Cabestanh, de la Comtessa de Dia, de Ricard Cor de 
Lleó o de Frederic Mistral ha arribat a aquesta situació? A grans trets, n’hi ha prou de dir 
que França té vigent des de fa cinc segles l’Ordenança de Villers-Cotterêts5, que literalment 
estableix la supremacia del “llenguatge maternal francès”; que l’article 2 de la Constitució 
francesa estableix que el francès és la llengua de la República6, i que des de la Revolució 
Francesa aquest es va imposar com a llengua de l’educació i de tots els àmbits públics o 
oficials, arribant a la prohibició de l’ensenyament de les més de 18 llengües anomenades 
“regionals” (en contraposició a la llengua “nacional”7). 
 
A banda d’això, té en contra la majoria de l’opinió pública, ja sigui perquè es neguen a 
aprendre-la, que s’oficialitzi, que surti fora de l’àmbit domèstic o que s’ensenyi a escola. 
 
A més a més, com que mai no ha tingut ni estàndard ni polítiques favorables al seu 
desenvolupament, ni ha tingut estat al darrere, és una llengua fragmentada en sis grans 
dialectes, gairebé un per regió històrica, tots ells força diferenciats entre si si ho comparem 
amb la variació dialectal en la resta de llengües romàniques (sense tenir en compte la 
problemàtica de l’estatus de les llengües d’oïl i dels dialectes italians), amb diferències en 
la sintaxi, morfologia, pronunciació, etc.  
 
Com a resultat d’això, l’occità, en tant que llengua mai no estandarditzada, és 
extremadament ric, amb paraules que ultrapassen els cinquanta sinònims (i no només 
geosinònims), i disposa de parles de transició cap a l’arpità (certs parlars alvernesos i 
vivaroalpins), cap a les llengües padanes (parlars vivaro-alpins cisalpins), cap a les llengües 
d’oïl (creixent llemosí i alvernès), cap al català (llenguadocià donanassenc), amb substrat 

                                                 
3 The Latin Library. ALIGHIERI, Dante. De vulgari eloquentia VIII 6 [en línia]. 
http://www.thelatinlibrary.com/dante/vulgar.shtml#VIII [consulta 30.06.2008]. 
4 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [en línia] 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12382765343472617432435/200292_0061.pdf 
[consulta 30-06-2009] 

5 Assemblée Nationale. Histoire et patrimoine [en línia] http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/villers-
cotterets.asp [consulta 30.06.2008]. 

6 Assemblée Nationale. Constitution de la République française. [en línia] http://www.assemblee-
nationale.fr/connaissance/constitution.asp#titre_1 [consulta 30.06.2008] 

7 Trésor de la langue française au Québec.  Histoire du français, chapitre 8 [en línia] 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s8_Revolution1789.htm [consulta: 30.06.2008]. 
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èuscar i pròximes al castellà i al navarroaragonès (gascó), etc. 
 
Això no obstant, a dia d’avui la llengua segueix sense un estàndard estable, perquè, tot i 
haver-ne una proposta, basada en el dialecte llenguadocià (l’“occitan larg”, literalment 
“occità ample”) que s’adapta una mica a cada dialecte, no és acceptada per la majoria fora 
dels llenguadocians i d’alguns àmbits acadèmics i intel·lectuals, ja que es tem que aquest a 
llarg termini s’imposi als altres dialectes i n’acabi deteriorant la diversitat, com ha 
esdevingut amb el francès o amb l’italià. 
 
Pel que fa al tema identitari, avui en dia es comença a escampar mica en mica (i 
desigualment) un sentiment occitanista arreu d’Occitània, una consciència d’entitat 
lingüístico-cultural que reclama com a mínim respecte i reconeixement, sentiment ja força 
arrelat a la Gascunya, al Migdia i al Llenguadoc, les regions més actives políticament.  
 
El 2006, a Carcassona, es va fer la primera manifestació per demanar la normalització i 
l’oficialització de la llengua, a la qual hi van participar prop de 12.000 persones, i un any 
més tard, a Béziers, se’n repetí una altra, a la qual van assistir vora 20.000 d’arreu 
d’Occitània, inclosa una delegació del Municipi calabrès de La Guàrdia, occitanoparlant a 
causa d’emigracions de valdesos a l’Edat Mitjana. En el camp de la política hi ha diversos 
petits partits occitans regionalistes, nacionalistes i fins i tot independentistes. 
 
Quant a l’estatus de la llengua, l’Assemblea Nacional francesa, després d’un intent fallit,  
va aprovar l’estiu del 2008 una reforma dins la qual s’inclou l’esment de les llengües 
regionals com a patrimoni cultural de França. Paral·lelament s’ha creat l’Acadèmia de la 
Lenga Occitana a Vielha, Vall d’Aran8, formada per 50 membres i representats de tots els 
departaments i regions de llengua occitana. Entre els seus objectius prioritza evidentment la 
qüestió de l’estandardització de la llengua. Pel que fa a Catalunya, el nou Estatut 
d’Autonomia proclama l’occità aranès com a llengua oficial a tot el territori, no només a la 
Vall d’Aran, per tal de garantir els drets lingüístics dels aranesos a tot Catalunya. 
 
Tanmateix, tot i aquestes notícies favorables que podrien arribar a recordar en certa manera  
la Renaixença catalana del XIX, cal dir que la situació de la llengua és realment agònica, 
que sobreviu quasi de forma residual. I tot i aquest tímid renaixement, la situació és tan 
extrema que la seva “resurrecció” (o “reconquesta”), mentre no hi hagi canvis substancials 
en la política francesa, és gairebé una utopia. Això no vol dir que la llengua estigui abocada 
a una immediata extinció, però és molt difícil que algun dia torni a ser un vehicle si més no 
eficient (en sentit denotatiu) de comunicació; és a dir, que tingui un pes i una rellevància 
social comparable al d’altres llengües minoritzades com puguin ser el català, el basc o el 
gal·lès.  
 
La seva situació, de cap manera comparable a la del català o a la del basc, és més aviat 
similar a la del gaèlic irlandès, que tot i tenir un estat al darrere i ser considerada primera 
llengua oficial d’Irlanda, tot i ser obligatòria a l’educació, ha quedat reduïda als àmbits 

                                                 
8 Avui. L’occità ja té acadèmia [en línia] 

http://www.avui.cat/article/cultura_comunicacio/31075/neix/lacademia/la/llengua/occitana/vol/vetllar/lidi
oma.html [consulta: 30-06-2008] 
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rurals de l’illa, a la franja coneguda com el Gaeltacht, única zona on la llengua segueix sent 
el vehicle comunicatiu majoritari; o sigui, la llengua vernacla. Altres llengües amb què es 
podria comparar serien l’aragonès o l’asturlleonès a Cantàbria o a Lleó. 
 
Respecte als dialectes, tema a l’entorn del qual girarà aquest treball, els principals són, per 
ordre alfabètic; l’alvernès (auvernhat en occità); gascó (gascon); llemosí (lemosin); 
llenguadocià (lengadocian); provençal (provençau) i vivaroalpí (vivaro-aupenc). No 
obstant això, aquests dialectes se subdivideixen alhora en diferents subdialectes; dins de 
l’alvernès hi ha el baix i l’alt alvernès, dins del gascó hi ha el bearnès, el bigordà, l’aranès, 
etc.; dins del llenguadocià l’oriental i l’occidental, etc. I a més a més, cada subdialecte se 
subdivideix també en diferents parlars que difereixen d’un departament a l’altre, d’una vall 
a l’altra, i, fins i tot d’un poble a l’altre. I a això cal afegir que cada dialecte pertany alhora 
a una regió històrica, per la qual cosa hi ha una forta unió entre el dialecte i del que els 
occitans en diuen país, i alhora a un dels artificiosos departaments creats després de la 
Revolució Francesa, que no van tenir en compte la realitat lingüística i cultural i van reunir 
en un mateix departament bascos i gascons, llenguadocians i catalans, gavots i arpitans, 
etc., fet que ha donat origen a situacions tan contradictòries com la del departament de la 
Dordonya, a on conflueixen gascó, llenguadocià i llemosí i tots es consideren aquitans. 
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SITUACIÓ GENERAL DE L’OCCITÀ: GEOGRAFIA DE LA LLENGUA 

 

L’àrea d’extensió de la llengua occitana, l’Occitània, cobreix uns 190.000 kms2 i és 
habitada per uns 15 milions de persones. Respecte al número de parlants, hi ha xifres que 
van des del milió de parlants fins als 3,5 milions. 

Es parla a l’estat espanyol, al francès i a l’italià, i, segons certs lingüistes, també a Mònaco. 

A França, la llengua es parla a les regions de/d’; 

• Aquitània (Aquitània en occità), llevat de zona bascòfona del departament dels 
Pirineus Atlàntics i una petita part del departament de la Gironda i del Perigord, 
on es parla peitaví-santongès. 

• Alvèrnia (Auvèrnhe/Auvèrnha), excepte el nord del Borbonès, on es parla dialecte 
d’oïl borbonès. 

• Centre: només en una franja molt petita al sud de la regió. 

• Llenguadoc-Rosselló (Lengadòc-Rosselhon) excepte a la majoria del departament 
dels Pirineus Orientals, on, llevat de les Fenolledes, de llengua occitana, es parla 
català. 

• Llemosí (Lemosin). 

• Poitou-Charentes (Peitau-Charanta), on la llengua ha experimentat al llarg de la 
història un brutal retrocés, fins al punt d’haver-s’hi perdut totalment llevat de la 
Charente llemosina i cinc comunes del departament de la Viena (Vinhana). 

• Migdia-Pirineus (Miègjorn-Pirinèus), on la llengua està molt debilitada a la zona 
llenguadociana i amenaçada a la gascona, però forta encara al departament de 
l’Aveyron (Avairon) i al nord del Lot (Òlt). 

• Provença-Alps-Costa Blava (Provença-Aups-Còsta d’Azur), fora de les valls de 
Roia, de la Bevera i d’algunes illes lingüístiques lígures al departament del Var i 
dels Alps Marítims; Biot, Vallauris, Mons i Escragnoles. 

• Roine-Alps (Ròse-Aups / Ròse-Alps en occità; Rôno-Arpes en arpità) ; a on la 
llengua es parla al sud de la regió, als departaments de l’Ardèche (Ardecha) i a la 
majoria de la Droma (Droma) (el Lionès, el Forez i el Delfinat són de llengua 
arpitana). 

 

A Itàlia: 

• Les Valls Occitanes del Piemont i una petita part de la Ligúria (Valadas Occitanas, 
o, simplement, Valadas), a les províncies de Torí, Cuneo i Imperia. 
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• El municipi calabrès de Guarda Piemontese (La Gàrdia) al sud d’Itàlia. 

 

                  
                     Guardia Piemontese / La Gàrdia 

 

A Espanya: 

• La comarca catalana de la Vall d’Aran (Val d’Aran), on la llengua, coneguda amb el 
nom d’aranés, té estatut de cooficialitat al costat del castellà i del català. 

 

A més a més, segons els estudis duts a terme per Charles de Tourtoulon (Carles de 

Tortolon) i Raymond Arveiller (Ramon Arveiller) a Mònaco9 (Mónegue ['munee] en 
provençal niçard, un dels pocs parlars occitans que han conservat mots esdrúixols, 

Monegue [mu’nee] en la resta de dialectes occitans) també s’hauria parlat 
tradicionalment la llengua al barri de Montecarlo (el nom tradicional niçard del qual és Li 
Espelugas). 

 
 

                                                 
9 ScienceDirect – Encyclopedia of Language & Linguistics (Second Edition). Monaco: Language Situation 

[en línia]  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7T84-4M3C3K0-
25B&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_
urlVersion=0&_userid=10&md5=d951c41aab0a36199a0ba11a9230ada4 [consulta 03-02-2009] 
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Mapa dels departaments occitans de França: 
 

 
 
Aquest mapa, tot i donar una idea del territori que la llengua d’oc ocupa a França , té certes 
imperfeccions que caldria tenir en compte (compari’s amb el mapa de les divisions 
administratives franceses actuals de l’Occitània de més amunt): 
 

• La major part del departament dels Pirineus Orientals (66) és de llengua catalana (el 
Rosselló), tret de les Fenolledes. 

• La meitat oest dels Pirineus Atlàntics (64) és de llengua basca (el Lapurdi, o País 
Basc francès). 

• La franja nord de la Gironda (33) i la nord-oest de la Dordonya (24) són de llengua 
d’oïl santongesa. 

• Una franja al nord-est de la Charente (16) és de llengua occitana (Charanta 
lemosina). 

• Cinc comunes a l’extrem sud de la Vienne (86) són de llengua occitana (Vinhana). 

• El sud del departament de l’Allier (03) és de llengua occitana. 

• La zona fronterera del Loira (42) és de llengua occitana. 

• Una zona al sud de l’Isère (38) és de llengua occitana. 
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SITUACIÓ DE LA LLENGUA A FRANÇA 
 
La situació de la llengua a França és prou homogènia, i tot i que el nombre de parlants i la 
vitalitat de la llengua variï força depenent de la regió i del departament, la percepció social 
de la llengua tendeix a ser la de desconeixement o menyspreu. 
 
Encara avui en dia existeix una profunda ignorància respecte l’occità (i en general respecte 
totes les llengües dites “regionals” de l’”hexàgon”; bretó, basc, català, alsacià, flamand, 
arpità i llengües d’oïl).  
 
Exceptuant-ne els nous parlants, pocs “occitans de la plena pèl”, com es diu en occità 
(“occitans de soca-rel”) saben quin és el nom de la seva llengua, a la qual es refereixen amb 
el gal·licisme patois, terme pejoratiu utilitzat per referir-se sobretot a qualsevol de les 
llengües romàniques parlades a l’Estat Francès. També és força usual d’afegir rere aquest el 
gentilici de la regió; és a dir, patois auvergnat, patois limousin, patois provençal, etc. 
Seguidament, un dels noms també més utilitzats i que cal evitar és el de provençal, ja que 
aquest és en realitat la varietat de la llengua parlada a la Provença, i langue d’oc en francès, 
lenga d’òc en occità, termes amb una connotació més literària. Altres noms o formes 
d’anomenar-lo menys comuns són, en francès, occitanien i occitanique, i la lenga nòstra, 
parlar en òc o parlar a nòstra mòda (“parlar a la nostra manera”) en occità. 
 
Avui en dia, però, la situació comença a canviar lentament, i cada cop més gent comença a 
anomenar-la occità, tot i que aquí es barreja un tema del qual es parlarà més endavant; el 
secessionisme lingüístic. 
 
Pel que fa a la percepció de la llengua, segueix estant envoltada de tota mena de tabús. Els 
occitanòfons “de naissença” (terme amb què es designa els qui l’han rebuda a casa) són 
sovint els qui més prejudicis tenen, i els qui més es guarden de parlar-la en públic o en 
presència d’algun foraster, desconegut o nen. L’occità està considerat com a llengua 
“d’estar per casa”, per dir-ho amb paraules entenedores. Rarament es parla al carrer, i si es 
fa, només amb gent del poble que es coneix de tota la vida i amb qui el francès faria “massa 
seriós”. Tanmateix, en el moment en què passa algú pel costat, es canvia ràpidament al 
segon, com si no res. A més a més, la majoria no el considera apte per a la cultura, 
literatura, o vida pública. Segons l’enquesta de l’IFOP per la secció regional de l’IEO de 
l’Alvèrnia, el 51% dels enquestats s’oposa a la utilització de senyals de trànsit bilingües, en 
contra d’un 49% a favor10. La llengua tampoc no està considerada apta per als nens, a qui 
se’ls parla en francès, ja que l’occità està considerat per molts com una mena de francès 
antic o una vulgar corrupció d’aquest parlada només pels camperols i per la gent inculta, i 
que a sobre els dificultarà  el correcte aprenentatge del francès. 
 

                                                 
10 IFOP. Pratiques et représentations des langues régionales en Auvergne pour la Section régionale de l’IEO 

de l’Auvergne – Mars 2006 [en línia] http://www.ifop.com/europe/docs/Presentation14502.ppt [consulta 
29-07-2008] 
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               “Parleu francès, sigueu nets”. Inscripció a l’escola d’Ayguatébia 
 
I tots aquests prejudicis poden desembocar en situacions tan kafkianes com el fet que molta 
gent qualifiqui l’occità com a llengua per als infants (com si el francès fos massa seriós), 
entenent per “infant” més aviat nadó, ja que quan aquest comença a parlar es passa a parlar-
li en francès, i que hom el qualifiqui com a llengua per als animals (el polític de la UDF 
François Bayrou [Francés Vairon en occità], occitanòfon, va declarar que ell sí que el 
parlava, però amb nadons i cavalls). 
 
Fins i tot la gent que està dins el moviment occitanista no sol parlar-lo amb els seus fills o 
nens fora dels actes occitanistes. Ferriol Macip, conegut esperantista i occitanista, redactor, 
presentador i editor de l’informatiu occità de la BTV Infòc, secretari de l’Associacion 
Entara Difusion der Occitan en Catalonha (ADÒC) i professor d’occità en campaments 
d’estiu entre el 1992 i el 1997 explica que en un d’aquests els alumnes li van preguntar si 
de debò parlava català amb els seus amics en la vida privada. I tot i la seva resposta 
afirmativa, aquella mateixa nit un grup anà a espiar-los per veure si, tal com havien dit, 
parlaven en català quan estaven sols. 
 
Al llarg de la història les llengües “regionals” han estat objectiu de centenars i de milers 
d’atacs de la mà de polítics, escriptors, filòsofs, jutges, periodistes i fins i tot lingüistes. 
Però és sobretot arran de la Revolució Francesa, que va passar a qualificar les llengües 
regionals d’”idiomes feodaux”, que de les simples crítiques es va passar a les mesures en 
contra del seu ús. Un dels atacs més coneguts és el de Bertrand Barère de Vieuzac (1755-
1841), membre del Comité de salut publique sur les idiomes; 
 
“Entre les llengües antigues [...] hem observat [...] que l’idioma anomenat baix-bretó, 
l’idioma basc, les llengües alemanya i italiana han perpetuat el regne del fanatisme i de la 
superstició, assegurat la dominació dels capellans, dels nobles i dels patricis, complicat de 
penetrar a la revolució dins nou departaments importants, i poden favoritzar els enemics 
de França. [...] El federalisme i la superstició parlen baix-bretó; l’immigració i l’odi a la 
República parlen alemany; la contrarevolució parla l’italià, i el fanatisme parla basc. 
Trenquem doncs aquests instruments de dany i d’error. [...] A més a més, quantes despeses 
no hem fet per a la traducció de les lleis de les dues primeres assemblees nacionals en els 
diversos idiomes parlats a França! Com si fos el nostre deure, mantenir aquests jargons 
bàrbars i aquests idiomes grollers que només poden servir als fanàtics i als 
contrarevolucionaris! 11” 
 
I aquest del Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser 
                                                 
11 Université Laval, Trésor de la langue française au Québec – Histoire du français, section 8: Rapport tu 

Comité de salud public sur les idiomes [en línia] http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/barere-
rapport.htm [consulta 30-07-2008] 



                                                ________       A la recerca de l’occità: tres dialectes del nord 

 17 

la langue française de l’Abbé Grégoire: 

“... les altres (les llengües regionals) són jargots embafadors i grollers, sense sintaxi 
determinada, car la llengua és sempre la mesura del geni d’un poble; les paraules només 
creixen amb la progressió de les idees i de les necessitats.”[...] És sobretot la ignorància 
allò que manté a tants individus a una distància tan gran de la veritat. [...] La unitat de 
l’idioma és una part integrant de la revolució, i, com més dificultats m’hi oposin, més 
provaré la necessitat d’oposar els mitjans necessaris  per combatre’ls.” 

Tanmateix, ela atacs d’aquesta mena no es limiten als segles XVIII o XIX, sinó que el juny 
de 2008, arran de la proposta de l’Assemblea Nacional d’incloure les llengües regionals 
dins la Constitució francesa com a patrimoni lingüístic, l’Académie française va fer la 
següent declaració; 

“Des de fa més de cinc segles, la llengua francesa ha forjat França. Per un just retorn, la 
nostra Constitució ha reconegut, a l’article 2, aquesta evidència; <<La llengua de la 
República és el francès>>. [...] Els diputats de l’assemblea han votat quasi unànimement 
un text les conseqüències del qual atempten contra la identitat nacional. Han volgut que 
hagi estat afegida a la Constitució, a l’article 1, que comença amb les paraules <<França 
és una república indivisible, laica, democràtica i social>>, una frase tal: <<Les llengües 
regionals pertanyen al seu patrimoni>>.12” 

La mateixa Acadèmia que a la seva pàgina tergiversa la història i el mapa lingüístic francès 
tot dient: “A l’Edat Mitjana, la llengua francesa estava composta d’una multitud de 
dialectes que variaven considerablement d’una regió a una altra. Es distingeixen 
principalment els parlars d’oïl (al nord) i els parlars d’oc (al sud)13”. 

També mereixen especial atenció declaracions d’escriptors, famosos o polítics respecte al 
tema, com ara la de “El bilingüisme és un atemptat contra la democràcia” ,o l’afirmació 
que l’anglès està en perill perquè evoluciona massa ràpid, cosa que no li passa al francès 
perquè té l’Académie française, totes dues del polític Paul-Marie Coûteux. François 
Taillandier, escriptor, es refereix a la situació de les llengües regionals tot afirmant que són 
“llengües que la modernitat (i no només a França) destina a morir”14 ,i curiosament, 
Jacques Chirac, mentre exigia al govern dels EEUU mesures a favor dels indígenes 
americans, es va negar rotundament a signar la Carta Europea per a les Llengües 
Minoritàries. Finalment, Jean-Claude Monneret, membre de l’Acadèmia francesa per a qui 
són els grups de poder ocults els interessats a reconèixer aquestes llengües per tal d’afeblir i 
destruir França, va declarar que “... Totes les llengües no tenen la mateixa dignitat. [...] No 
es pot posar a la mateixa alçada una gran llengua de cultura i un dialecte empobrit. O és 
que potser existeix un Rousseau en occità, un Tocqueville en basc, un Balzac en ch’ti..., un 
Stendhal en bretó, un Montesquieu en català?”15 I en referència a l’estat d’aquestes, 

                                                 
12 Académie française – Actualités 2008 [en línia] http://www.academie-francaise.fr/actualites/index.html 

[consulta 18-01-2009] 
13 Académie française. La langue française, du françois au français [en línia] http://www.academie-

francaise.fr/langue/index.html [consulta 15-07-2008] 
14 Eurominority. Onze arguments contre les langues régionales : entre caricature et mensonges [en línia] 

http://www.eurominority.org/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1331 [consulta 15-07-2008] 
15 Le devoir.com. Libre opinion: La pertinente des académiciens [en línia] 

http://www.ledevoir.com/2008/07/02/195993.html [consulta 15-07-2008] 
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conclou tot dient: “Si hi hagués cap amenaça real per a les llengües regionals, ja se 
sabria”. 

Com es pot veure, el panorama no és gaire alenador, ja que la Constitució estableix que el 
francès és la llengua nacional, amb la qual cosa no es permet l’oficialització de cap altra 
llengua. Això no obstant, avui en dia els consells regionals de Migdia Pirineus (Miègjorn-
Pirinèus), Aquitània i Llenguadoc Rosselló (Lengadòc-Rosselhon) disposen cadascun de 
plans de promoció de les llengües regionals (a més a més de l’occità, també del basc en el 
cas d’Aquitània, al departament dels Pirineus Atlàntics, i del català al Rosselló, al 
departament dels Pirineus Orientals [Catalunya Nord]). La primera disposa d’una versió en 
occità de la pàgina oficial del consell i el 2007 aprovà l'Esquema Regional per al 
Desenvolupament de l'Occità, amb l’objectiu de promoure’l tot intentant d’integrar-hi 
també l'Estat i la resta de regions occitanes. 

Vet aquí un extracte del web del Consell: 

“Una etapa novèla per l’occitan 

Fin de 2005, la Region comandèt un rapòrt sus « los enjòcs de la lenga e de la cultura 
occitanas dins l'encastre de las relacions interregionalas e euro-regionalas » que 
concluguèt al potencial fòrt de devolopament de la lenga e de la cultura occitanas dins la 
nòstra region, mercés notadament al « sector associatiu, a l'ora d'ara fèr de lança d'aquela 
vida culturala». 
 
Conformament a aquelas recomandacions, la Region Miègjorn-Pirenèus a elaborat un 
Esquèma regional de Desvolopament de l'Occitan que foguèt aprobat lo 20 de decembre de 
2007.  
 
Se tracta per la Region de passar a una etapa novèla de promocion de l'occitan, pel biais 
d'una planificacion sul periòde 2008 - 2013 e d'una racionalizacion de l'intervencion 
regionala, dobèrta d'un punt de vista inter e euroregional.  
 
La Region que desira tanben convidar au caminament l'Estat, los ueit Conselhs Generaus 
de Mieijorn-Pirenèus, las estructuras intercomunaus (comunautats de comunas et 
d'aglomeracion, paises, parcs naturaus regionaus) motivadas per lo sosteng e lo 
desvolopament de la lenga e de la cultura occitanas tanvau las autas Regions d'Occitània, 
notablament las qui son egaument en cors de definicion d'ua politica culturau pluriannau 
de desvolopament de l'occitan (Aquitània e Lengadòc-Rosselhon) entà notablament 
desvolopar sinergias de projèctes e de mejans.16” 

En el cas de la Regió Aquitània, el 2007 el Programa pluriannual Aquità de Reconeixença 
Lingüística i d’Obertura a les Cultures regionals, Base d’Acció i d’Iniciativa 
(PARLOC’BAI) ascendia a uns 1.441.000 €17, mentre que el pressupost de la Diputació 

                                                 
16 Midipyrenees.fr [en línia] 

http://www.midipyrenees.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=393&sX_Menu_selectedID=m6_15D34314 
[consulta 15-07-2008] 

17 Conseil Régional d’Aquitaine. Culture, Langues et cultures régionales. [en línia] 
http://region.aquitaine.fr/politiques-regionales/culture/langues-et-cultures-regionales.html [consulta 15-07-
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Foral d’Àlava per a l’euskera ascendia des dels 387.315,19€ del 2006 als 1.060.352,74€ del 
200818, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua aprovava un pressupost de 3.865.850€ per al 
200719 i  el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya en disposava d’un de 
35.300.000€ per al 2008. 

D'altra banda, la Regió Llenguadoc-Rosselló afirma al seu web promoure l'occità i el català 
mitjançant: 

 

• “L'ensenyament de les llengües a adults i en el medi escolar, tot privilegiant 
l'ensenyament bilingüe i immersiu i sostenint la producció de documents 
pedagògics  

• La creació i la difusió d'obres en els camps de la música, de la dansa, del teatre, de 
l'edició i de la literatura oral.  

• El suport als professionals de la comunicació en llengües regionals. 

• El suport de llocs que testimonien encara avui dia la vivacitat de les tradicions i 
que constitueixen un element de forta cohesió social 20” 

A més a més, la Regió és un dels socis fundadors del CIRDOC (Centre Inter-Regional de 
Desvolopament de l’Occitan)21. 

Respecte a la resta de regions occitanes, ni la Regió Llemosí, ni l'Alvèrnia ni Provença 
Alps-Costa Blava disposen de cap mena de política de promoció de l'occità (ni de l'arpità 
per part de l'última), així com de cap mena d'informació als seus respectius webs. 

Tanmateix, com ja s’ha dit anteriorment, tot i la tímida renaixença a què sembla assistir la 
llengua avui dia i les bones notícies que mica en mica van arribant, l’occità, com quasi totes 
les llengües parlades a França, es troba en una situació molt delicada. 

Fins a mitjan segle XX seguia sent la llengua vernacular de la majoria de la població, 
excepte de la burgesia que ja s’havia afrancesat des d’abans de la Revolució Francesa per 
tal de diferenciar-se del poble baix, que parlava occità. 

Aquest fet, anàleg al de quasi totes les llengües minoritzades europees (català, èuscar, 
gallec, navarroaragonès, asturlleonès, arpità, llengües d’oïl, retoromanx, gal·lès, gaèlic 
escocès, gaèlic irlandès, còrnic, llengües gal·loitàliques, sard, etc.), juntament amb 
l’obligatorietat del francès al sistema educatiu,  és el que acabà provocant el seu brutal 
retrocés en curts períodes de temps. 

                                                                                                                                                     
2008] 

18 Deia digital. La diputación triplica los recursos para euskera en 2008. [en línia] 
http://www.deia.com/es/impresa/2007/12/01/bizkaia/herrialdeak/422054.php [consulta 24.12.2008] 

19 Academia Valenciana de la Llengua. L’AVL aprova el pressupost per al 2007. [en línia] 
http://www.avl.gva.es/accessible/gabinet/premsa.asp?id=194 [consulta 24.12.2008] 

20 Conseil Régional Langedoc-Roussillon. Langues et cultures régionales. [en línia] http://www.cr-
languedocroussillon.fr/2674-cultures-regionales.htm [consulta 23-07-2008] 

21 Lo CIRDOC. Estructura. [en línia] http://www.locirdoc.fr/locirdoc/present/OC_CIR_presentation.php 
[consulta 23-07-2008] 
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La burgesia i les classes benestants eren els únics que tenien accés a l’educació, la qual 
s’impartia sempre en la llengua nacional, francès sobretot en el cas de l’occità. Així doncs, 
qui parlava francès era qui havia tingut accés a l’educació; és a dir, era privilegiat.  

A més a més, com ja s’ha explicat anteriorment, l’occità (i tota la resta de llengües parlades 
a França, a excepció de la llengua d’oïl d’Île-de-France, el francès estàndard) restava exclòs 
del sistema educatiu, amb la qual cosa la llengua també s’ha anat empobrint paulatinament, 
resultat de la seva situació de diglòssia que s’ha fet passar per argument en contra seva. 

Fou així com es relacionà la llengua “nacional” amb una determinada posició social. El 
francès s’havia dotat d’un gran prestigi, de distinció, mentre que l’occità quedà relegat a 
llengua dels pagesos, dels obrers i dels pobres en general. 

De totes maneres, la qüestió de prestigi social no és l’únic motiu del brutal declivi de la 
llengua, que ha desaparegut en quasibé tres generacions. 

L’occità, com la immensa majoria de totes les llengües avui dia minoritzades, va estar 
prohibit a les escoles. Així com a Espanya molta gent es continua fent creus del fet que es 
renyés i fins i tot es pegués els nens per parlar català, aragonès, basc, lleonès o gallec durant 
la dictadura franquista, al mateix temps a França se’ls pegava per parlar les seves 
respectives llengües, tot i que hi havia moltes altres menes de càstig, sovint més efectives 
que la prohibició, com ara ridiculitzar els nens que parlessin patois. A diverses escoles hi 
havia la inscripció “Parlez français, soyez propres” (“parleu francès, sigueu nets”) i es va 
fomentar una mena d’efectivíssim sistema de vigilància entre els propis nens, ja que si un 
deia una sola paraula en una altra llengua tot el grup podia ser castigat. 

Avui en dia, però, existeixen les calandretas, escoles bilingües laiques i gratuïtes que 
segueixen el programa nacional d’educació i que fins ara abasten només l’educació 
primària. Segons el seu web, un dels seus objectiu és donar accés a la llengua i a la cultura 
occitanes mitjançant el mètode d’immersió lingüística precoç22. Tanmateix, el número 
d’escoles es limita a 50 a la totalitat del domini (48 escoles i 2 instituts), amb la qual cosa 
només 2.500 nens reben l’educació (més ben dit una part) en occità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Calandreta, una escòla dobèrta a totes… [en línia]  http://c-oc.org/calandreta/mp/ [consulta 29-12-2008] 
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CONFLICTES DIALECTALS: ESTANDARDITZACIÓ I DIALECTES 

 

És gràcies a llengües com l'occità, a les llengües d’oïl o als dialectes gal·lo-itàlics que es 
pot veure encara que la Romània és, de fet, un continuum dialectal. Però, què és, un 
continuum dialectal? Imaginem per un moment un mosaic (en aquest cas bizantí). 

          

D’una llambregada, el que veiem és un mosaic (un tot) format per un conjunt de diferents 
personatges. Però una mirada més atenta permet d’adonar-se que en realitat els personatges 
de tot el conjunt del mosaic estan alhora composats per moltes peces petites en forma de 
cub (tessel·les) que de lluny creen l’efecte òptic d’independència del personatge respecte a 
la resta, i és la mida i disposició d’aquestes, una al costat de l’altra i cadascuna una mica 
diferent de l’anterior, el que dóna sentit al mosaic en una relació in crescendo, tot i ser tot el 
conjunt una munió de diverses peces aparentment independents que es relacionen totes 
entre totes. De la mateixa manera, la Romània (el mosaic, el tot) és l’espai conformat per 
les llengües evolucionades del llatí vulgar (els personatges que semblen independents però 
que formen part del tot), que tanmateix alhora estan composades de diversos dialectes i 
parlars (tessel·les) de transició cap a les parles més properes, establint la mateixa relació in 
crescendo a què abans es feia referència. Això permet d’adonar-nos que la definició de 
llengua és força arbitrària i que, sovint, l’adscripció d’un dialecte a una o altra llengua és 
forçada (sovint política). Si mirem el francès sense tenir en compte el concepte de Romània 
ens semblarà una llengua molt diferent del llatí i del conjunt de llengües romàniques 
(d’entre les quals és en efecte la més diferenciada) i ens farem creus de pensar com ha 
pogut arribat a una tal diferenciació. Però si aleshores pensem en el català, proper a l’occità 
i més proper al francès que no pas el castellà, i després, d’aquest passem al nordoccità, que 
comparteix nombrosos trets com ara les palatalitzacions dels grups llatins CA / GA en CHA 
/ JA, la desinència en –e de la primera persona del singular del present d’indicatiu o l’ús 
dels pronoms personals subjectes en la zona del Creissent, passem al francès (o al domini 
de les llengües d’oïl) de mica en mica, paulatinament, sense trobar-nos cap canvi brusc, cap 
frontera lingüística. I si, ja un cop al francès, després ens anem cap a l’arpità, gal·loitàlic i 
italià tornarem a veure que no hi ha cap frontera lingüística clarament delimitada, sinó 
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diferents graus, graons, zones difuminades de transició que s’adscriuen a una llengua o altra 
per qüestions més aviat polítiques que no pas lingüístiques. És el cas del benasquès de 
Benasc, que no està clar si és aragonès o català, de les parles del Forez, que no se sap si són 
arpitanes o occitanes alverneses, o de les llengües padanes (dialectes italians, llengua 
padana o llengües padanes?).  

Altres llengües romàniques “fortes” com ara el castellà o el francès van ser 
estandarditzades fa segles, i durant la Il·lustració aquests estàndards s’anaren imposant 
sobre les altres llengües veïnes força properes i sobre les varietats de la mateixa, fins al 
punt d'haver quasi desaparegut del tot avui dia, cosa que trenca el continuum dialectal de la 
Romània, passant abruptament d’una llengua a una altra sense que hi hagi una transició 
gradual.  És el cas de les llengües d'oïl, les quals es troben totes en un estat moribund (i 
algunes d'elles es podrien considerar ja extingides, com és el lorenès i el xampanyès a 
França, el berrixó, el borgonyó o el francès orleanès). En el cas d'Espanya, el castellà ha 
contribuït en gran mesura a la quasi extinció de l'aragonès i a la minorització de 
l'asturlleonès, ja que pel fet de ser llengües tan properes i pel fet de ser territoris 
ideològicament molt importants per a la història d'Espanya (per la Reconquesta), s'ha estès 
la idea que es tracta de dialectes i corrupcions del castellà (tot donant al mot “dialecte” un 
sentit pejoratiu) propis de la gent analfabeta i de pagès. Pel que fa a Itàlia, l'italià estàndard, 
basat en el toscà, està també neutralitzant l'enorme diversitat lingüística del país, sense que 
estigui clar encara si s’imposa sobre llengües o sobre dialectes. Quant als Països Catalans, 
també l’estàndard està contribuint a la pèrdua de riquesa dialectal, com es pot constatar 
amb la progressiva extinció de parlars com el xipella o el pallarès. Finalment, es podria dir 
que un dels estàndards més “reeixits” seria l’euskara batua (el basc unificat), varietat 
normativa sintètica (i per tant, de tots i de ningú alhora) creada entre el 1918 i el 1968 per 
l’Euskaltzaindia (o Reial Acadèmia de la Llengua Basca) basada en els dialectes centrals de 
l’euskera; guiposcoà, navarrès i labortà, i que aglutina i resumeix les diferències dialectals 
tot facilitant la unitat i el consens. 

Pel que fa a l’occità, una de les seves característiques més rellevants és la seva gran riquesa 
(com l’euskara, fet que tanmateix no li ha impedit de normativitzar-se). Com ja s’ha dit 
anteriorment, la llengua està composada per sis grans dialectes (alvernès, gascó, llemosí, 
llenguadocià, provençal i vivaroalpí), i cadascun d’aquests se subdivideix alhora en 
nombrosos subdialectes i parlars que poden arribar a diferir molt entre ells, fins al punt de 
dificultar o fins i tot impossibilitar la comprensió (un alvernès de Thiers no s’entén amb un 
gascó). 

L’establiment d’un estàndard rígid i únic tipus francès o italià no és acceptat per la majoria 
d’occitanoparlants, que tenen en les llengües d’oïl i el francès estàndard la prova de l’efecte 
devastador que sobre la diversitat lingüística suposa una estandardització “absoluta” (com 
ja s’ha comentat anteriorment, les llengües d’oïl, a excepció del francès estàndard i del való 
a Bèlgica [i potser del galó a la Bretanya oriental i del picard a la Picardia], estan totes en 
un irreversible procés d’extinció, incloent-hi el franc-comtat, el lorenès, el xampanyès, el 
berrixó, el borgonyó, el normand, etc.). 

L’”occitan larg” (“occità ample”) [utsi'ta 'laɾk] o occitan referencial/referenciau [utsi'ta 

refeɾen'sjal/refeɾen'sjaw] és la proposta més acceptada avui dia, ja que és la que més 
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s’adapta a les diferents varietats de la llengua. Aquest consisteix en una varietat general 
basada en el llenguadocià i en set adaptacions regionals del mateix (alvernès, gascó, 
llemosí, llenguadocià, niçard, provençal i vivaroalpí), que contenen algunes de les 
característiques més rellevants d’aquests dialectes, però sempre des d’una concepció 
unitària i convergent. La normalització de la llengua, que passa tard o d’hora per la 
normativització, necessita de la cohesió de tots els parlants i de totes les varietats de la 
llengua, d’una mena de consens on tothom s’hi senti identificat. Això no obstant, l’occitan 
larg segueix sent de base llenguadociana, i des dels sectors més “sensibles” a la preservació 
dels dialectes s’avisa que tard o d’hora aquests s’acabaran difuminant i diluint amb el 
primer, tot perdent-se així la gran riquesa de la llengua. Cal dir que en realitat, fora dels 
ambients universitaris i tret dels parlants de llenguadocià, aquesta proposta no és acceptada 
per la majoria d’occitanoparlants (sovint il·letrats en la seva llengua), que solen mirar el 
basc com a model d’estandardització. De l’altre bàndol, se sol acusar els defensors dels 
dialectes d’hiperlocalistes, i recorden que una llengua sense estàndard no pot arribar mai a 
una completa normalització. 

Paral·lelament a la qüestió de la riquesa dialectal amenaçada, en aquest terreny s’hi barreja 
també la política, i des dels sectors contraris a l’estandardització s’acusa els partidaris de 
l’occitan larg d’ ”imperialisme llenguadocià” i de voler imposar el llenguadocià i la idea 
d’Occitània, no acceptada per tots els occitanoparlants. De fet, ja fa uns anys va haver-hi un 
cert malestar en saber-se que a la Calandreta de Nimes, ciutat de parla provençal, 
s’impartia classe en llenguadocià, i en saber-se que a moltes universitats de tot el domini 
occità s’ensenyava el llenguadocià i no el dialecte propi de la zona, com és el cas de 
l’Alvèrnia. 

Al capdavall, en occità, com en qualsevol llengua, existeixen grups de gent que consideren 
el llenguadocià com el més “vàlid i pur” per ser el més “fidel” a la llengua trobadoresca (tot 
i que els primers poemes trobadorescs fossin escrits en llemosí), i el menys contaminat pel 
francès.  

Generalment tendeixen a pensar que el bloc nordoccità està molt afrancesat, ja que aquest 
comparteix amb el francès nombrosos trets com ara l’emmudiment de les consonants finals, 
la palatalització dels grups “ca/ga” en “cha/ja” o la terminació de la primera persona del 
singular del present d’indicatiu en “-e” en llemosí i alvernès. En realitat, però, es tracta en 
la majoria dels casos d’evolucions convergents i de qüestions de substrat, i no pas de 
“contaminació lingüística”. D’altra banda, però, sí és cert que han estat influïts pel francès, 
però en la mesura del que és lògic, ja que porten segles compartint unes “fronteres” molt 
difuminades (zona del “creissent”, pertanyent al domini d’oc però amb moltes 
característiques pròpies de l’oïl), i n’han estat influenciats de la mateixa manera que el 
llenguadocià ho ha pogut estar pel català, el gascó pel castellà o l’aragonès, el vivaroalpí 
per les llengües padanes, o el català pel castellà i viceversa, i així amb tota la Romània. 

Pel que fa a la visió general dels dialectes dels sectors partidaris de l’occitan larg, aquests 
també són vistos com a “paràsits” (sic) o com a “elements perillosos” que desestabilitzen la 
unitat i la cohesió de la llengua, que, si bé es poden conservar en llengua oral, s’han de 
defugir en l’escrita. Com a tall d’exemple, vet aquí una citació del preàmbul del professor 
de la Universitat de Niça Paul Castela del Diccionari General Occitan a partir dels parlars 
lengadocians de Cantalausa; 
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“[...]Pel fet de no tenir Acadèmia i un poder que n’aplicaria les directrius, l’occità, 
finalment, s’ha diversificat en dialectes que, aquests també, estan curulls de varietats 
locals paràsites que es poden conservar en llengua parlada, però que cal defugir en 
llengua literària [...].  

Aquelles varietats dialectals fan que, per tot arreu apareguin lèxics per presentar el 
vocabulari d’una vila, d’un poble, d’una vall. I els escriptors, en tant que preàmbul de les 
seves publicacions, es veuen forçats a justificar la tria de la grafia, del vocabulari i de la 
sintaxi. Per tal d’encarar la resurrecció impossible d’una llengua homogènea de Bearn al 
Comtat de Niça i de Culan a la Vall d’Aran, hi ha uns universitaris treballant en la gran 
obra que recollirà el recensament més complet possible del vocabulari occità. [...].  

Mistral prengué el parlar rodanenc com a llengua de referència per al seu <<Tresor>>. 
De la mateixa manera, Cantalausa utilitza el llenguadocià, parlar més proper del llatí 
original, per proposar, després d’una recerca meticulosa i profunda, una suma primera del 
vocabulari occità.23” 

Com també es veu en aquest extracte, es tendeix a culpar a la manca d'Acadèmia de la 
dialectalització de la llengua, com si els dialectes, a la mena de bastards de l’occità clàssic, 
haguessin aparegut recentment. Entre les diverses causes d’aquesta enorme riquesa 
dialectal cal destacar l’heterogeneïtat dels territoris de parla occitana i l’aïllament respectiu 
de les regions (com per exemple l’Alvèrnia, tardivament romanitzada amb un important 
adstrat germànic i tradicionalment encarada als territoris de llengua d’oïl del nord a causa 
de la seva ràpida incorporació als dominis reials francesos [1213]; la zona de Briançó, 
l’antiga República dels Escartons independent des del segle XIV al XVIII; el Llemosí, que 
durant un temps va estar sotmès a l’autoritat anglesa; el Llenguadoc, que va pertànyer a la 
Corona d’Aragó a la Baixa Edat Mitjana; l’Aquitània, de substrat aquità i èuscar que també 
passà gairebé 300 anys sota dominació anglesa a la Baixa Edat Mitjana; el Comtat de Niça, 
que pertangué a la Provença, al Comtat de Savoia i fins al 1860 al Regne del Piemont-
Sardenya, etc.). Això no obstant, el cas de la riquesa dialectal de l'occità és únic no perquè 
en tingui tants, sinó pel fet que han arribat fins als nostres dies.  

De fet, quan des dels sectors occitanistes es lamenta l’absència de sentiment occità en 
determinades regions (o el rebuig), caldria tenir en compte que una de les causes del poc o 
nul arrelament del moviment occitanista en regions com ara l'Alvèrnia (a part del caràcter 
rural, del despoblament i de l’envelliment d'aquesta regió) és precisament política: l'occitan 
larg i la freqüent qualificació d'hiperlocalistes que els partidaris de l'estàndard fan als qui 
defensen els dialectes. Com que l'occitanisme sorgí primer en terres de parla 
llenguadociana i la proposta d'estàndard es basa en aquests parlars, els alvernesos han 
acabat identificant el llenguadocià amb l'occitanisme, i han acabat pensant que militar-hi 
suposaria renunciar a la seva identitat en favor d'aquella, en una mena de procés d’alienació 
dialectal-cultural. 

Actituds com aquestes han acabat provocant el rebuig del terme “occità” en moltes zones, 
sovint associat  ja directament al llenguadocià i carregat de connotacions polítiques, així 
com l’aparició i arrelament de moviments secessionistes, sobretot a l'Alvèrnia, la Gascunya 

                                                 
23 CANTALAUSA, Joan de (2003): Diccionari General Occitan. Cultura d’Òc: Lo Monastèri (Rodés) 
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i la Provença. D'altra banda, però, també ocorre sovint que gent en un principi occitanista 
s'acabi separant del moviment i adopti grafies dites “patoisantes” (“dialectalitzants”), 
perquè consideren que l'occitan larg no representa ni respecta els altres dialectes, 
especialment els nord-occitans. 

A l'Alvèrnia existeix el Cercle Terre d'Auvergne, que publica mensualment la revista Bïzà 
Neirà, i fundat el 1973 per Piare Bonaud, geògraf i ex-occitanista. Segons ell, la norma 
clàssica estava mal definida per l'alvernès, el moviment occitanista mostrava una gran 
manca de comprensió sobre aquest i a més a més hi tenia molts prejutjats. L'únic lingüista 
que s'adhereix a la seva tesi que l'alvernès és una llengua independent és l'alemany Karl-
Heinz Reichel, autor del Dictionnaire Général Auvergnat Français. 

Pel que fa a la Gascunya, sempre hi ha hagut una tradició secessionista que es basa en les 
importants diferències que el gascó presenta amb la resta de l'occità (com per exemple la 
norma Febusiana, adaptació de la mistralenca al gascó). Del 1990 ençà destaca en Joan 
Lafita, que creà el 2000 l'Institut Bearnés e Gascon, que el considera com una llengua a 
part. Tanmateix, la percepció del gascó en tant que llengua diferent existia ja a l’Edat 
Mitjana, com ho desmostren les “leys d'amors”, alhora gramàtica occitana i tractat de 
poesia redactat pel tolosà Guilhèm Molinièr a la primera meitat del segle XIV; “apelam 
lengatge estranh como frances, engles, espanhol, gasco, lombard24“. Això no obstant, avui 
dia la majoria de gascons i la totalitat dels lingüistes accepten la pertinença del gascó al 
conjunt de l'occità, essent així doncs minoritaris els secessionistes. 

Finalment hi ha el secessionisme provençal, que és el que compta amb més seguidors. 
Aparegué vora el 1970 amb Loís Baile i continua avui en dia amb la figura de Felip 
Blanchet. Utilitzen la norma mistralenca, basada en l’ortografia francesa per tal de facilitar 
l'aprenentatge de la llengua, creada el 1853 pel fundador del Felibritge i escriptor occità 
Josèp Romanilha (Jóusè Roumaniho en grafia mistralenca) i estesa sobretot per l'altre 
fundador del Felibritge i també escriptor occità Frederic Mistral (Frederi Mistral en norma 
mistralenca), tot i que tots dos reconeixien l'adscripció del provençal a l'occità.  

Quant als altres dialectes, existeix també la Normo de l'Escolo dóu Po, adaptació de la 
grafia mistralenca al vivaroalpí cisalpí, tot i que els que l'usen en reconeixen la seva 
occitanitat, i algunes adaptacions també al llemosí i al llenguadocià, tot i que molt 
minoritàries. 

No obstant això, a banda de la discriminació envers els altres dialectes, també és molt usual 
la discriminació entre parlants d'un mateix dialecte però de parlars diferents. A tall 
d’exemple, vet aquí un extracte del llibre alvernès “Champeiradas”25 (primer en occità i 
després en català), que tot i ser una novel·la il·lustra molt bé la complexa realitat 
sociolingüística occitana; 

“[...] Aquí comença un autre país, un país que fuguèt lo país de la “Bèstia”, lo país de 
Javaudan. E las pròbas de diferéncias aquí, defautan pas. Lo patoès, mai si lo comprenon 

                                                 
24 PROEL – Promotora Española de Lingüística [en línia] 

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/indoeuro/italico/romance/galorromance/gascon  [consulta 
01-12-2008] 

25 ROS, Joan (2005): Champeiradas. Institut d’Estudis Occitans: Castras. P. 12. 
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de biais, es tan desparièr que son pas capables de prononciar lo mendre <<v>> mas. Sans 
parlar de totes los <<cada>>, <<chalças>> e autra <<aiara>>, que semenan dins totes 
sos dires. Un verai lengatge de sauvatge.” 

“[...] Aquí comença un altre país, un país que fou el país de la <<Bèstia>>, el país de 
Gavaldà. I de diferències, aquí, no en falten. El “patuès”, tot i que el comprenguin 
correctament, és tan diferent que no són capaços de pronunciar la més mínima <<v>>. 
Això sense parlar de tots els <<cada>>, <<chalças>> i algun que altre <<aiara>>, que 
sembren en totes les seves dites. Un autèntic llenguatge de salvatge.” 

Finalment, es podria afirmar que l’occità presenta una situació diglòssica “dialectal”, ja que 
hi ha desigualtat dins les varietats de la mateixa llengua. Un llemosí o un gavot se sent molt 
orgullós del seu parlar, però si són entrevistats per la televisió, per exemple, o han de donar 
un discurs, canvien al llenguadocià, com si aquells fossin només per parlar amb la gent de 
la seva regió i no fossin dignes dels mitjans de comunicació i de les situacions formals. A 
més a més, especialment a les regions del nord, els joves que tenen com a llengua materna 
el francès i aprenen occità n’aprenen el llenguadocià, ja visquin a Llemotges, a Tula, a 
Clarmont d’Alvèrnia o al Puèi de Doma, cosa que mostra que sí existeix un perill de 
difuminació dels dialectes amb l’occitan larg de base llenguadociana (tot i que sovint ja es 
passa directament al llenguadocià dit “central”). 
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PRESENTACIÓ FONÈTICA I MORFOLÒGICA DELS DIALECTES NORD-
OCCITANS DE LA LLENGUA OCCITANA 

 

Com ja s’ha explicat prèviament, l’occità és un continuum dialectal traversat per diverses 
isoglosses (CA/CHA [cantar/chantar] – GA/JA [gauta/jauta] – IT/CH [fait/fach] – FA/HA 
[farina/haria], entre moltes altres). 

Normalment es divideixen les varietats dialectals en sis; alvernès, gascó, llemosí, 
llenguadocià, provençal i vivaro-alpí, tot i que delimitar-ne els límits és molt difícil, sinó 
impossible. Paral·lelament, cada dialecte està compost de subdialectes, que alhora també se 
subdivideixen en parlars. 

I es pot donar el cas en què parlants d’un mateix dialecte no s’arribin a entendre, com 
podria ser entre un cantalès (alt alvernès) amb un parlant del sud del departament de l’Alier 
(baix alvernès). 

Aquest fet ha propiciat l’auge de diversos moviments secessionistes, d’entre els quals dos 
han quallat relativament; el gascó i l’alvernès, fenòmens dels quals ja se n’ha fet esment 
anteriorment. 

De totes maneres, aquesta secció es limita a presentar les principals característiques 
fonètiques dels tres dialectes nord-occitans. Per portar a terme tal tasca s’ha emprat 
l’Alfabet Fonètic Internacional, la qual cosa ha estat realment dificultosa deguda la manca 
d’estudis i treballs especialitzats sobre aquests parlars. No és que no n’hi hagi, sinó que tot 
el que hi ha es limita a fer una transcripció fonètica aproximativa fent servir l’ortografia 
francesa. També cal remarcar la manca de material seriós sobre el dialecte alvernès. 

A banda de la fonètica, també hi ha les principals característiques morfològiques d’aquests, 
tot i que només a tall de llambregada, sense ser profundament exhaustiu. 
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Alvernès (auvernhat) 

 

Pronunciació: [uwvə�'�a/ovə�'�a/əwvə�'�a]. 

 

Extensió geogràfica 

 

L’àrea d’extensió de l’alvernès cobreix la següent zona: 

• Tot el departament del Puy-de-Dôme (Puèi-Domat/Puèi-de-Doma).  

• La major part del Cantal (Chantau/Chantal), llevat vers Aurillac (Orlhac) i el cantó 
de Pierrefort, de parla llenguadociana. 

• La major part del departament de l’Alt Loira (Naut-Léger/Naut-Leir), excepte 
Yssingeaux (Sinjau), de dialecte vivaroalpí. 

• La meitat sud del departament de l’Alier (Alèir/Alièr/z-Alavièr), la meitat nord del 
qual és de llengua d’oïl. 

• Una franja a l’est del Llemosí, a les comunes d’Ussel (Ussèl) i Bort-les-Orgues 
(Baurt), al departament de la Corrèze (Corresa).  

• Les comunes de Noirétable (Neitrable)  i La Chamba.  

 

 

Classificació de l’alvernès 

L’alvernès se subdivideix en dos subdialectes principals; baix alvernès (Puy-de-Dôme, 
Alier i al nord de Brioude, a l’Alt Loira) i alt alvernès (Cantal, Alt Loira, una part de 
l’Ardèche i la major part de la Lozère [Losera]). 

 

Principals característiques fonètiques dels parlars alvernesos 

Quan es pensa en l’alvernès se sol pensar immediatament en les palatalitzacions, en 
l’emmudiment de consonants finals, en la desinència –e de la primera persona del singular 
del present d’indicatiu i en el chuintement davant de “i” i ”u”. Tanmateix, aquest grup de 
parlars presenten moltes més característiques pròpies que sovint dificulten la 
intercomprensió amb qui no hi està molt acostumat, en especial pel seu vocalisme. 

Les principals característiques fonètiques de l’alvernès són: 
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Vocalisme 

 

• Pronunciació de l”a” àtona en posició final i en posició pretònica en les parles del 

sud com a [ɑ], tot i que algunes parles la pronuncien com en llemosí: [ ], (i no pas 

[�] com en la majoria de dialectes). Exemple: ['t͡satɑ], ['ʃat�] al nord, ['gat�] en 
llenguadocià (gata). Als plurals femenins emmudeix la “s” però l’”a” passa a 

pronunciar-se [a]. 

• Nasalització de les vocals que precedeixen una “m” (fenomen també existent en 

algunes parles llemosines). Exemple: “champanhòu” [t͡sɑ$pɑ’��w], 

“champanhòu” [sɑ$p ’��w] també en llemosí del Perigord, “campairòl” 

[kampaj’ɾ�l] en llenguadocià (bolet/esclata-sangs, xampinyó). 

• La vocal “e” en posició àtona es pronuncia [ə], com la vocal neutra del català 

oriental. Exemple: “ase” [‘azə], [‘aze] en llenguadocià (ase). 

• Addició d’una “e” protètica a la fi d’un mot rere “rr”, com en alvernès i llemosí. 

Exemple: “fèrre” [‘fe�ə], [‘fεre/’fεrə] en vivaro-alpí,  “fèr” [‘fεɾ] en 
llenguadocià (tot i que també existeix “fèrre”) (ferro). 

• Pronunciació de la “è” en [e], i no pas en [ε] com a la resta de l’occità (tret també 
del llemosí). 

• Evolució de “e” tònica d’alguns mots breus (com “negre”, “aquelh”, “seche”, etc) i 

dels grups finals “en”, “et”, “el”, “es” i “és” a [(]. Exemple: “Aquel tropèl de 

vachas neiras” ['k() t�u'pe) də'vat͡sa: 'n(�a] (aquell grup de vaques negres). 

• Diftongació freqüent de la ò en [w�/wɑ], fenomen també típic del provençal 

marítim. Exemple: “pònt” [‘pw�n/’pwɑn], [p�n] en llenguadocià (pont). 

• El diftong “au” en posició àtona dóna [uw] en general al sud, [u] en algunes zones 

del sud, [o] al Velai i [œ/əw] al nord. Exemple: “Auvèrnhe” donaria [uw've��ə] 

al sud i [œ'vja��ə/əw'vja��ə] al nord, [aw'βεɾ�e] en llenguadocià (Alvèrnia). 

• El diftong “ai” en posició tònica dóna [aj] al sud i [ε] al nord, mentre que en 

posició àtona dóna [ej], [ij] o [i]. Exemple: “airede” [ij'�edə], “aire” ['ajɾe] o 

“avajon” [aβa'd ͡.u/aβa’d ͡zu] en llenguadocià (mirtil vermell). 

• El diftong “ei” es conserva [ej] en tònica però es redueix a [i] o [ij] en àtona. 

Exemple: “redreiçar” [�əd�i’sa] (corregir, redreçar). 
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• El diftong “eu” dóna sovint [ju/jo]. Exemple: “leugeir” [lju’d ͡.ej/ljo’d ͡.ej], 

“leugièr” [lew’d ͡.jε/lew’d ͡zjε] en llenguadocià (lleuger). 

• Pronunciació del diftong aü en [ej] en nord-vivarès, com alguns parlars llemosins. 

Exemple: “aürós” [ei’�u], [ei’ɾu:] en llemosí, [ei’/u] en vivaro-alpí, “urós” en 

llenguadocià [y’ɾus] (feliç). 

• Simplificació del triftong “uei” (uèi en llenguadocià) en [œj/ej], [ew] entre 

Massiac i Allanche (Cantal). Exemple: “la nueit” [lɑ’nej/lɑ’nœj/lɑ’new], “la 

nuèit” [la’nyεjt] (o “nuèch/nuòch” [‘nyεt͡ʃ/[‘ny�t ͡ʃ]) en llenguadocià (la nit). 

• El triftong “ueu” dóna [jew/œw]. Exemple: “lo bueu” [lu’bjew/lu’bœw], “lo 

buòu” [lu’by�w] en llenguadocià (el bou). 

• Triftongació freqüent depenent de les zones del diftong “ui” en [3ej]. Exemple: 

“ajuidar” [ɑd ͡z3ej’da], “ajudar” [ad ͡.y’ða/ad ͡zy’ða] en llenguadocià (ajudar). 

• El grup “an/anh” en posició tònica dóna [�/�n/��]. Exemple: “montanha” 

[mun't��ɑ], [mun'ta��] en llenguadocià (muntanya); “Occitània” [uʃi't�njɑ], 

[utsi’tanj�] en llenguadocià (Occitània). 

• Desnasalització del grup “en” en posició final, que es passa a pronunciar [I]. 

Exemple: “fen” [‘f(], [‘fen] en llenguadocià (fe/fenc). 

 

Consonantisme 

 

• Palatalització dels grups “ca” i “ga” en “cha” i “ja”. Aquesta característica és 
comuna a tots els parlars nord-occitans (llemosí i vivaro-alpí), tot i que hi ha 
moltíssimes pronunciacions diferents d’aquests. Les més comunes a l’Alvèrnia són 

[t͡sa] i [d͡za], tot i que al sud del domini també existeix la pronunciació de “cha” 

en [t͡ʃa]. 

• Emmudiment de la majoria de consonants finals (-c, -ç, -d, -ch, -g, -p, -s, -t, -v, -tz). 
Tanmateix, l’alvernès, com el llemosí, pronuncia moltes –r en posició final (llevat 
en el sufix ier i ador) que el gascó, llenguadocià i provençal emmudeixen; 

“trobador” [t�uba’du] en alvernès, [tɾuba’duɾ] llemosí i vivaro-alpí, 

[tɾuβa’ðu] en gascó i llenguadocià (trobador). 

• Palatalització de la “l” final del grup “èl” al Velai. Exemple: “chastèlh” [t͡sɑs’te)], 
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“chastèl/chastèu” [t͡ʃɑs’te] a l’extrem sud del domini, [t͡sɑ’tew] més al centre, 

[ʃ ’te] al  nord, “castèl” [kas’tεl] en llenguadocià. 

• Palatalització de les consonants davant “i” i “u”. Exemple: ''libre'' (llibre)  

[‘ljib�ə], [‘libɾe] en llenguadocià; ''nus'' (nus) [‘njy], [‘nys] en llenguadocià. 
Aquesta palatalització pot donar diferents pronúncies depenent del lloc (com ara 

[‘)ib�ə]) . La “t” es palatalitza en [c] i la “d” en [9]. Aquest fet és anàleg al nord-
llemosí i al d’altres llengües d’oïl, com ara alguns parles galeses. 

• Pronunciació labiodental fricativa sonora de la “v” ([v]), tret del sud del domini, 

com en llemosí, vivaroalpí i provençal. Exemple: “viaus” [‘vjaw] (lleig). 

• Uvularització de la “r” des del segle XIX ([�]). 

• Semivocalització de la “-j-” intervocàlica al Velai i al Livradois en [j]. Exemple: 

“ajaça” [ɑ’jasɑ], [ɑ’d͡zasɑ] a la resta de l’alt alvernès, [‘.as ] en baix alvernès 
(garsa). 

• Vocalització de la l final precedida per a o de final de síl·laba en [w] al centre i nord 

del domini. En canvi a la zona alvernesa del Cantal dóna [x], com la intervocàlica. 

Exemple: “estau” [‘staw], “ostal” [us’tax] al Cantal, [us’tal] en llenguadocià 
(casa). 

• Diverses pronunciacions de la –l- intervocàlica (sovint precedida per “a”, “o” i “u”) 

i en posició final (“-al” i “-èl” a Margeride i Mauriac): [x] a l’oest de l’Alier i una 

gran part del Cantal, Brioude, Massiac, Allanche i Saint-Flour; [v] al sud-oest del 

Puy-de-Dôme i al centre de l’Alt Loira; [] al Cézallier i a la regió de Mauriac. A la 

resta de l’Alvèrnia es pronuncia [l], com a la resta de dialectes occitans. Exemple: 

“volar” [vu’xa]/[vu’va]/[vu’a]/[vu’la]; “qualques” [‘kaxkə] en mauriacois 
(alguns). 

• Abundant utilització de les consonants eufòniques en sud-alvernès, sobretot per tal 
d’evitar que dues vocals es trobin. Les més utilitzades són “z-“ (sobretot als verbs), 
“v-“ (sobretot a les xifres), “l-“ (sobretot amb el verb “l-èsser/l-èstre” (ser/ésser), 

“i” [j] (i-un “un”), “-m-“ i “–n-“ entre vocals (a-m un amic, “a un amic”) i al 
Carladés “gu-“ (gu-elh, z-elh a la majoria de parlars, “ell”). Tanmateix, quan hi ha 
possibilitat de liaison l’eufònica cau. 

• Reducció del grup “-sr-” a [�], com en llenguadocià. Exemple: “desrochar” 

[də�u't͡sa], [də�u'ʃa] al nord, “desrocar” [deru'ka] en llenguadocià 
(enderrocar). 
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• Palatalització dels grups “qu” i “cu” seguits d’”i” en [c]. Exemple: “cute” [cy’tə] 

(gripau), “grapaud” [gɾa'paw(t)] en llenguadocià (sapo [‘sapu] en algunes parles 

gascones, com el castellà sapo [‘sapo]). Aquest fenomen és semblant al de diverses 

llengües d’oïl, com el francès acadi o el galó occidental, que palatalitzen en [t͡ʃ] els 
grups “coeu”, “cu”, “que”, “qu” i “t” seguida de  “i” (en galó aquest grups 

s’escriuen amb “qi/qh”, exemple: “qhette” [‘t͡ʃεt/’tjεt] en galó occidental, 

[‘kjεt/’kεt] en oriental (cama, cuixa)). 

• Diverses palatalitzacions del grup “gl”; [)/j/g)]. Exemple: "la glèisa" 

[lɑ')ejzɑ]/[lɑ'jejzɑ]/[l 'g)ejz ], [la’glεjz�] en llenguadocià (l’església). 

• Palatalització del grup “gu” seguit d’”i” o “u” en [9]. Exemple: “agusar” (esmolar) 

[ɑ9y'za], [agy’za] en llenguadocià. Alguns parlars del galó en fan una “mouillure” 

[dj]. 

• “Chuintement” de “s” davant d’”i” (i també “c”) i “u” ([ʃ], [.] quan és sonora). 

Exemple: “silenci”, [ʃi'lenʃi], [si’lensi] en llenguadocià, però “musica” 

[mjy'.ikɑ], [my’zik�] en llenguadocià. Antigament s’emprava el dígraf “gh” per 
representar aquest so. Exemple: “mughica” (música). La “z” seguida d’”i” i “u” 

dóna sempre [.]. Exemple: “mouzut” [muw’.y] (cansat). 

• Pronunciació del grup “ch” [t ͡s] davant de a, e i o, [t͡ʃ] davant de i i u. Exemple: 

“chantar” [t ͡sɑ$'ta], “cantar” [kan’ta] en llenguadocià, però “chin” [‘t͡ʃi], 

“can/gos” [‘ka/’gus] en llenguadocià (gos/ca). 

• Pronunciació de la “j” com [d ͡z], com en llenguadocià del Rouergue, que davant 

d’”i” i “e” també pot donar [d͡.]. Exemple: “jamai” [d ͡z ’maj], 

[d͡.a’maj/d ͡za’maj] en llenguadocià (mai). 

• Pronunciació de “lh” final com [)] en la majoria del domini. Exemple: “miralh” 

[mji’�a)], [mi’ɾaj/mi’/aj] en llemosí, vivaroalpí i provençal (i en nord-alvernès), 

[mi’ɾal] en llenguadocià (mirall/espill). 

• Nasalització del grup “nh” en posició final. Exemple: “ponh” [‘puŋ], [pun] en la 

majoria de dialectes occitans, [‘pu�] en gascó i llenguadocià del sud. Al Velai 
central, des de la Vall de l’Allier fins al Mézenc (Alta Loira) aquest mateix grup ha 

evolucionat a [j], com alguns parlars llemosins. Exemple: “lònh” [‘lwaj] (lluny); 

“besonh” [bə’zwi]  (necessitat [tenir necessitat de]). 
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• Nasalització de vocal seguida pels grups “tlh”, “tn”, “tl” i “ll”. Exemple: “quitlha” 

[cĩ')ɑ] (bola de jugar a bitlles); “bolla” [‘bũlɑ] (bola del joc de la “boule 
lyonnaise”). 

• Emmudiment de la “n” del grup “nf”. Aquesta característica és compartida amb el 
llemosí i moltes parles llenguadocianes (com en llenguadocià del Rouergue). 

Exemple: “enfant” [ə’fan], [en’fan/e’fan] en llemosí i llenguadocià (infant, 
xiquet, nen). 

• Diverses pronunciacions de vocal+s+consonant (sovint “est”, “esc” o “esp”, 

originàries dels grups llatins st-, sc- i sp- ). Pot pronunciar-se com [s] (a les parles 

més meridionals), [ʃ] en zones del Puy-de-Dôme i del Velai, [x] a la Margeride 
(compari’s amb la pronunciació considerada vulgar castellana del mateix grup a 

determinades zones de Castella i Lleó; [expe’ɾaɾ] per “esperar”), [j] o [:] al Velai 

i al Barbonès (i parlars nord-alvernesos propers) o [ɑ] a d’altres zones del sud. Una 
altra possibilitat consisteix a ometre la vocal (afèresi), sovint marcat per un “’”; 

“’speitar” [spəj’ta] per “espeitar” [əspəj’ta], [əʃpəj’ta], [əxpəj’ta], 

[əjpəj’ta/ə:pəj’ta] (totes dues pronunciacions del Velai) o [ɑpəj’ta], “esperar” 

en llenguadocià [espe’ɾa], [ehpe’ɾa] en llenguadocià de la Dordonya  (esperar). 

• Simplificació de “sch” en [ʃ] a major part del domini, llevat del Velai, on fa [st͡s]. 

Exemple: “peschar” [pə’ʃa] en la majoria de parles alverneses, [pəs’t͡sa] al Velai, 

[pej’θa/pej’sa] en llemosí, [pεj’t͡sa/pεj’t ͡ʃa] en vivaroalpí, “pescar” [pes’ka] 
en llenguadocià (pescar). 

• Emmudiment de la “b” del grup “bt”. Exemple: “sabte” [‘satə], “dissabte” 

[di’satte] en llenguadocià (dissabte). 

• Simplificació del grup “dd” en [d]. Exemple: “addicion” [ɑ9i’ʃu/ɑ9i’ʃœw], 

[ di’sju/ di’si] en llemosí, [adi’sjũ/adi’sjuŋ] en vivaroalpí (addició), 

[addi’sju] en llenguadocià (addició). 

• Emmudiment de la “g”del grup “gd”. Exemple: “Agde” [‘adə], [‘ade] en llemosí, 

[‘ade/’adə] en vivaroalpí, [‘ate] en llenguadocià (Agde, ciutat llenguadociana del 
departament de l’Erau). 

• Simplificació de la “ll” en [l]. Exemple: “intelligent” [intəli’d ͡zen], [intelli’d͡.en 

/intelli’d ͡zen] en llenguadocià (intel·ligent). 

• Simplificació de “nn” en [n]. Exemple: “annada” [ɑ’nadɑ], [ ’nad ] en llemosí, 

[a’nað�] en llenguadocià (any). 
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• No existència dels al·lòfons [β], [ð] i [] de “b”, “d” i “g” en posició intervocàlica, 
que sí existeixen en llenguadocià i gascó. 

 

Algunes característiques exclusives dels parlars de l’extrem nord de l’Alvèrnia (algunes 
d’elles compartides amb d’altres dialectes nord-occitans): 

 

Vocalisme 

• Pronunciació de l’”a” àtona en posició final com a [�],,,, com a la majoria de parles 
occitanes. 

• Evolució de la “a” tònica a [ε] al Forez, a la Baixa Alvèrnia i al nord del 

departament de l’Alt Loira. Exemple: “parlar” [pɑ�’lε], [pɑ�’la] en la resta de 

parles alverneses, [paɾ’la] en llenguadocià (parlar). Tanmateix, l’”a” dels 

participis es pronuncia sovint [ ]. Exemple: “parlat” [pɑ�’l ] (parlat). 

• Reducció del diftong “au” en situació pretònica en [œ/əw]. Exemple: “Auvèrnhe” 

[œ'vja��ə/əw'vja��ə], [aw'βεɾ�e] en llenguadocià (Alvèrnia). A l’Allier es 

redueix tot simplement a [o], tant en síl·laba tònica com en àtona. Exemple: 

“vosautrus” [vu’zot�y] (vosaltres). 

• Reducció del diftong “ai” en posició tònica en [ε], mentre que en posició àtona 

dóna [ij]. Exemple: “aiga” [‘εg�], [‘ajgɑ] al sud (aigua); “airede” [ij'�edə] 
(mirtil vermell). 

• Pronunciació de la “í” en [(]. Exemple: “aquí” [ɑ’c(], [ɑ’ci] en la resta de parles 

alverneses, [ ’ki] en llemosí, [a’ki] en llenguadocià (aquí/ací). 

• El grup “ion” dóna [ij]/[jœw]. Exemple: “le champion” [lət͡sɑ$’pjœw/ 

ləʃɑ$’pjij], [lut͡sɑ$’pju] al sud, [lucam’pju] en llenguadocià (el campió). 

• Triftongació del diftong “iu” en [jəw]. Exemple: “le riu” [lə’�jəw], [lu’�iw] al 

sud, [lu’riw] en llenguadocià (el riu). 

• Triftongació del diftong tònic “ai” en “oai” [wε]. Exemple: “mai” [‘mwε], [‘maj] 
al sud (més). En algunes zones simplement cau la iota (le pare en comptes de le 
paire/le poaire [el pare]). 

• Formació del plural dels mots masculins acabats en “-e” (sovint emmudida a 
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l’extrem nord del domini) en [(]. Exemple: “le joaire” [lə’d ͡zwε�ə/lə’.wε�], 

però “les joaires” [le’d ͡zwε�(/le’.wε�(]. 

• Emmudiment de la majoria de vocals àtones en el creissent. Exemple de creissent 

de Vichy (Vichèi): “I-ont te voais petit?” [jũ'twε ‘ptBi], que en altres parlars nord-

alvernesos més meridionals donaria “Ente te voades petit” [‘(ntə tə‘wεd( pə’ci] 

o, en sud-alvernès, “V-ont vases petiòt?” [vũ’vasə pə’cj�], “Ont vas pichon?” 

[um'bas pi’t͡ʃu] en llenguadocià (On vas, noi/xiquet?). 

 

Consonantisme 

 

• Palatalització dels grups llatins CA i GA a l’extrem nord del domini en [ʃa] i [.a]. 

• Palatalització dels grups “cl”, “pl”, “bl” i “fl” en [kj/k)], [pj/p)], [bj/b)]  i 

[fj/f)]. Exemple: ''Clarmont'' [kja�'mun/k)a�’mun]; “plorar” [p)u’�a], 

[plu’ɾa] en gascó, llemosí i llenguadocià. 

• Els grups “er/erre/ern/ernh” donen [ja�]. Exemple: “l’ivern” [li’vja�] (l’hivern); 

“le fèrre” [lə’fja�] (el ferro); “Auvèrnhe” [əw’vja��ə] (Alvèrnia). 

• Caiguda freqüent de la “s” intervocàlica, com en valencià meridional. Exemple: 

“chamisa” > “chamiá” [t͡s ’mj�/ʃ ’mj�]. 

• Les paraules que en occità comencen generalment per vocal+s+consonant (dels 
grups llatins st-, sc- i sp- ), tan variables en sud-alvernès com s’ha vist anteriorment, 
no afegeixen l’”e” a l’inici del mot com la resta de l’occità, sinó entre la “s” i la 

següent consonant. Exemple: “setiala” [sə’cjal�], “secòla” [sə’k�l�] i “seperit” 

[səpə’�ji] (estel, escola i esperit). 

• Pronunciació de la “f” com [fs] en Livradois. Exemple: “flur” [‘fsy�], [‘fly�] en la 

resta de parles alverneses, “flor” [‘fluɾ/’flu] en llenguadocià (flor). 

 

El demostratiu article 

 

Al nord, el demostratiu article masculí singular és “le”, provinent del llatí “ille”. Cal evitar 
pensar que es tracta d’un gal·licisme, sinó que ambdós comparteixen la mateixa etimologia. 
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A més a més el “le” s’utilitza a gairebé tots els parlars, tot i que en general predomini el 
“lo”. 

L’article contracte canvia segons la regió: 

• Cantal: “al” [‘ax] i “del” [‘d(x] al singular; “als” [‘as] i “dels” [‘d(s] al plural. 

• Oest de l’Alt Loira: “alh/èlh” [‘()] i “delh” [‘d()] al singular; “als” [‘as] i 

“dels” [‘d(s] o “aus” [‘�w] i “daus” [‘d�w] al plural. 

• Puy-de-Dôme i est de l’Alt Loira: “au” [‘�w] i “dau” [‘d�w] al singular; “aus” 

[‘�w] i “daus” [‘d�w] al plural. 

 

Els pronoms personals subjecte 

 

Sudalvernès                Nord-alvernès                Llenguadocià 

 

Ieu/Io                                I/Ieu                                    Ieu 

                               Tu                                    Te                                      Tu 

                     Z-elh [‘z()], Z-ela          Aul [‘ol], I-ela/‘La/Ilha            El, Ela 

             Nosautres/Naltes/Nautres26   Nos/Nosautrus/Nautres27        Nosautres 

             Vosautres/Valtes/Vautres28    Vos/Vosautrus/Vautres29         Vosautres 

                    Z-elos/Z-els, Z-elas            Ilhs [‘i]/I-elos, I-eles30           Eles, Elas 

 

Els pronoms personals subjecte només s’utilitzen per emfatitzar, llevat del nord-alvernès, 
que els utilitza sempre, com el francès o l’arpità. 

 

 

                                                 
26 [nax'tʃə], [naw't/ə] 
27 [naw't/ej] 
28 [vax'tʃə], [vaw't/ə] 
29 [vaw't/ej] 
30 Formes utilitzades al Forez occitanoparlant 
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Apunts de morfologia verbal, indicatiu dels verbs de la 1ª conjugació més alguns 
d’irregulars: 

 

Alvernès                             Llenguadocià 

 

Parlar (parlar) 

 

Parle                                         Parli 

Parles                                       Parlas 

Parla                                        Parla 

Parlèm                                     Parlèm 

Parlètz                                      Parlatz 

Parlon                                       Parlan 

 

Els verbs irregulars “ser/estar”, “fer”, “tenir” i “anar: 

 

L-èsser / l-èstre                              Èsser 

 

Sèi/sièi                                           Soi 

                                        Sès/sàs/siàs                                       Ès 

                                           Z-es31/es32                                      Es 

Sèm                                          Sèm 

Sètz                                          Sètz 

Son                                          Son 

                              Faire ([‘fwε�ə] al nord)                      Far (fer) 

                                          Fase/Fau                                      Fau  
                                                 
31 [‘z(j] 
32 [‘(j] 
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                                         Fases/Fas                                      Fas 

                                              Fai                                            Fa 

                                           Fasèm                                       Fasèm 

                                           Fasètz                                        Fasètz 

                     Fason/Fan                                      Fan 

Avèdre/agússer/aveir/aveire                          Aver (tenir) 

 

Z-ai/Ai                                           Ai 

Z-as/As                                         As 

                                            Z-a33/A                                           A 

                                     Z-avèm/Z-èm/Èm34                            Avèm 

                                     Z-avètz/Z-ètz/Ètz35                             Avètz 

                                       Z-an/Áun36/On37                                An 

 

Les consonants eufòniques s’utilitzen sobretot en sud-alvernès. 

Això no obstant, en nord-alvernès existeix també el verb “tèner” en comptes 
d’”avedre/aveir” 

 

Tèner 

Tène 

Tènes 

Ten 

Tènem 

Tènetz 

Tènon 
                                                 
33 [‘z�] 
34 Thiers/Tièrn 
35 Thiers/Tièrn 
36 Cantal 
37 Thiers/Tièrn 
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                                                               Anar (anar) 

 

Sudalvernès                Nordalvernès                   Llenguadocià 

 

                        Vau/Vase                      Voaide [‘wεdə]                       Vau 

                       Vas/Vases                     Voaides [‘wεd(/’wε]               Vas 

                            Vai                               Voai [‘wε]                       Va 

                      Anèm/Vèm                    Voaidem [wε’dε$]                    Anam 

                      Anatz/Vatz                     Voaidetz [wε’de]                    Anatz 

                      Van/Vason                     Voaidon [wε’d�$]                     Van 

 

• El passat simple es fa afegint a l’arrel –ère/-èrei38, -ères, -èt, -èrem, -èretz, -èron 
(l’única diferència amb el llenguadocià és que aquest afegeix –èri a la primera 
persona del singular en comptes de –ère). Tot i així, a la meitat nord del Puy-de-
Dôme es fa amb –ète/-ètei39/-èi40,- -ètes, -èt, -ètem, -ètetz, -èton, conugació que, 
amb alguna lleugera diferència, també es troba a la Creuse i a la Charente llemosina. 
El passat simple del verb l-èsser segueix el model del llenguadocià excepte a la 
primera persona del singular (-ère en comptes d’-èri). A més a més l’arrel del verb 
és fugu-, com en provençal i llemosí, i no pas fogu- com en llenguadocià i 
vivaroalpí. Exemple : fuguère, foguèri en llenguadocià i foguèro en vivaroalpí 
(“vaig ser/fui”). 

• El pretèrit imperfet dels verbs de la 1a conjugació (-ar) es fa amb els sufixos –ave, -
aves, -ava, -avom/-aviam, -avetz/-aviatz, -avon, mentre que els de la segona i tercera 
utilitzen –iá, -iás, -iá, -iam, -iatz, -ián. 

• El passat compost es fa generalment (depèn del parlar) amb el verb “aver”, mentre 
que la resta de dialectes utilitzen l’”ésser” com a ver auxiliar per alguns verbs de 
moviment, néixer, morir i els pronominals i l’”aver” per la resta (alguns parlars de 
la Creuse segueixen el model alvernès). Exemple: “Z-a pas vengut” en 
contraposició a “Es pas vengut” (“no ha vingut”). 

• El futur es fa mitjançant –èi, -às, -á, -èm, -ètz, -án, mentre que en llenguadocià es fa 
amb –ai, -às, -à, -èm, -ètz, -an. 

                                                 
38 Isoglossa entre el sud-alvernès i el nord-alvernès de l’oest del Puy-de-Dôme 
39 Oest del Puy-de-Dôme 
40 Ambert/Embèrt 
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• El condicional: -iá, -iàs, -iá, -iam, -iatz, -ián, tot i que sovint la –r- intervocàlica del 
lexema del verb desapareix, tot quedant parla-iá, parla-iàs, parla-iá, parla-iam, 
parla-iatz, parla-ián. En llenguadocià: parlar-iái, -parlar-iàs, -parlar-iá, parlar-iam, 
parlar-iatz, parlar-ian. 

 

Diferències més notables en la conjugació del subjuntiu: 

 

L’únic temps en què la conjugació presenta diferències amb el llenguadocià (sense tenir en 
compte els verbs irregulars) és l’imperfet de subjuntiu: 

• -èsse/-èssa, -èsses/-èssas, -èsse/-èssa, -assiam/-èssem, -assiatz/-èssetz, -èsson (-
èsse/-èssi, -èsses/-èssas, -èsse/-èssa/-ès, -èssem/-essiam, -èssetz/-essiatz, -esson/-
èssen en llenguadocià). 

 

El gerundi 

 

L’alvernès, juntament amb algunes parles llemosines, presenta diferències en la formació 
del gerundi. Mentre la resta de dialectes occitans el fan mitjançant la construcció en + verb 
+ gerundi, l’alvernès el fa amb la següent: en + verb + infinitiu. Exemple: Arsèra 
participère a l’acte en legir v-un poèma. Frase que en llenguadocià donaria: Ièr participèri 
a l’acte en legissent un poèma. (“Ahir vaig participar a l’acte (tot) llegint un poema”). 

 

Els verbs impersonals 

 

Els verbs impersonals (ploure, nevar, fer sol, gelar, etc) es conjuguen en alvernès afegint 

davant del verb “’quò” (m-òc [‘m ] en algunes zones de la vall de l’Alier). 

Exemple: “‘Quò (m-òc)  plueu” , “Plòu” en llenguadocià (plou). “‘Quò fai freg”, “Fa 
freg” en llenguadocià. 

El “’quò”, generalment en tot el nordoccità, equival al francès “ce/c’” marca de subjecte en 
les oracions que no en tenen. Per exemple: “Z-elh èra41 crassós ‘questa liada”, “Il était 
sale cet après-midi” (Ell estava brut aquesta tarda), però “’Quò-èra crassós, ‘questa 
liada”, “C’était sale, cet après-midi” en francès (Estava brut aquesta tarda), sense 

especificar-ne el subjecte. La forma del present és “’quò-ei” [‘kwej/’kœj]. 

                                                 
41 [‘εj�] en nord-alvernès 
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El complement circumstancial de lloc: la preposició “vèrs” 

 

En occità, com en la majoria de llengües romàniques, s’utilitza la preposició “a” per 
indicar direcció o lloc (circumstancial de lloc). Per exemple: Vaig a París ; Voy a París 
(castellà) ; Je vais à Paris (francès) ; J’alon a Paris (galo) ; Jhe vé a Paris (arpità 
savoiard) ; Vou a París (portuguès) ; Vado a Parigi (italià) ; Vau a París en occità.  

Tanmateix, l’alvernès utilitza la preposició “vèrs/vàs” (“velh” contractat amb l’article; 

“Vase velh Lemosin”), pronunciades [‘ve]/[‘vɑ]/[‘v(j], també existent en català, en 
francès (vers) i en la resta de l’occità, tot i que en alvernès generalment no s’utilitza la 
preposició “a”. Així doncs, la frase anterior quedaria Vase vèrs París. Aquest també 
substitueix l’ “en” gal·loromànic per país (Sièi vàs Occitània en lloc del Soi en Occitània 
llenguadocià o del Je suis en Occitanie francès). 

També existeixen les formes “per/pre” per sentit ampli (com camps, muntanyes, etc) i “as” 
i “ès” en sentit limitat, estricte (com ara regions, països, ciutats, etc.). 

 

El complement indirecte: la preposició “ame/bei” 

 

La preposició “a” del complement indirecte és substituïda per la del complement 

circumstancial de companyia “ame” [‘amə/’mə], “bei” [‘b(j] al nord. Altres variants són 
“emb” [“emb-d-“ entre vocals], “ame”, “am”, “’me”, “embei”, “dembei”, “dembú” 
“ambei”, “bei”, “aub”, “anvà”, etc. 

Exemple: “Los ai venduts ame/bei lhor maire” , “Los ai venduts a lor maire” en 
llenguadocià (els he venuts a la seva [/llur] mare) 

Quan “ame”, propi de l’alt alvernès, fa la funció de circumstancial de companyia es pot 

contractar amb el determinant article masculí; “amelh” [ɑ’m()]. 

 

Els dies de la setmana 

 

Com molts parlars occitans (sobretot nord-occitans), l’alvernès tendeix a eliminar el “di-” 
dels dies de la setmana, tot i que no a tot arreu. 

Tanmateix, al sud de l’Alvèrnia existeixen ambdues formes, atorgant a la forma abreujada 
el significat del dia de la setmana de la present setmana i a la forma “clàssica” el de la 
setmana següent, llevat del diumenge. 

Exemple: “Pòde pas i anar lo luns, mes i anirèi lo diluns” ['pw�də 'pa jɑ'na lu')y 



                                                ________       A la recerca de l’occità: tres dialectes del nord 

 42 

'me zjɑnji'�ej lu9i’)y] (“No hi puc anar dilluns, però hi aniré dilluns que ve”). 

Vet aquí els dies en llenguadocià i en alvernès; 

Alvernès: “Diluns/luns” [9i')y/')y/')yz/’ljy], “Dimars/mars” [9i'ma�/'ma�], 

“Dimècres/mècres” [9i'mek�ə/'mek�ə],    “Dijòus/jòus” [9i'd ͡z�w/'d ͡z�w], 

“Divendres/vendres” ['9ivε$d�ə/’vε$d�ə], “Dissabte/sabte/sande” 

[9i'satə/'satə/'sandə]  i “Dimenche/diumenja” [9i’mε$ʧə/9iw'mε$d ͡zɑ]. 

Llenguadocià: “Diluns” [di'lys], “Dimars” [di'maɾs], “Dimècres” [di'mεkɾes],    

“Dijòus” [di'd ͡z�ws/di'd ͡.�ws], “Divendres” [di’βendɾes], “Dissabte” [di'satte] i 

“Dimenge” [di'mend ͡ze/di'mend ͡.e]. 

 

Un xic de lèxic específic alvernès 

 

A banda de les especificitats fonètiques i gramaticals d’aquest grup de parlars nord-
occitans, l’alvernès també disposa d’una gran quantitat de lèxic propi, una part del qual són 
paraules del llatí clàssic que no es troben a les altres llengües romàniques (com “siauva” 

[‘ʃawvɑ] per “bòsc/forèst”, del llatí “silva” o “rot” per “alassat/las” (cansat), del llatí 
“ruptus”; arcaismes (com “continent”, també present en català antic, pel llenguadocià 

“subran/còp-sec”, “de sobte”), germanismes (com ara “bisa” [bji'zɑ/bji'z ] per “nòrd”, 
“ajassa” “garsa” o “maseda” per “formiga”), gal·licismes (“mauvès” per 
“marrit/dolent”, del francès “mauvais”), mots preindoeuropeus (“truc” per “puèg”, 

“puig”), i una gran quantitat de vocabulari propi, com ara “ampòn” [ɑ$’pwɑ$/ɑ$’pw�$], 

“ampa” en vivaroalpí (gerd), “rasi” ['/a.i] per  “prèp” (prop), “belèt” per “febrièr” 
(mot en comú amb alguns parlars llemosins), “cira” per “nèu” (mot d’etimologia 
desconeguda [potser de “cera”?]), “avèdre cujat + infinitu” per “aver mancat + 
infinitiu” (haver estat a punt de), “cute” per “grapaud” (gripau), “viaus” per “lag/laid” 
(lleig), mot d’etimologia també desconeguda, “catalonha” per “lençòl/linçòu”, mot que 
podria venir tant del varb “se catar” (tapar-se) com de Catalunya, país de gran tradició 
tèxtil, etc. També cal destacar-ne el lèxic compartit amb l’arpità (com “calhon” i “cayon” 
per “pòrc/tesson”, a banda d’estructures sintàctiques, com “davant que”) i amb altres 
llengües d’oïl (com “s’avisar”, “s’avizae” en galó [adonar-se]; “atenant”, “tenaunt” 
també en galó [a betzef, molt]; etc.). 
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Llemosí (lemosin) 

 

Pronunciació: [lemu'zi]. 

 

Extensió geogràfica 

 

El llemosí, un dels tres dialecte nord-occitans, cobreix les següents zones: 

• La totalitat de la regió del Llemosí (Lemosin). 

• A la Charente llemosina, dins del departament peitaví de la Charente. 

• A la meitat nord del departament de la Dordonya (Dordonha), dins la regió 
Aquitània. 

 

Principals característiques fonètiques dels parlars llemosins 

 

El llemosí, com a dialecte nord-occità, comparteix molts trets amb l’alvernès i el vivaroalpí, 
d’entre els quals salta immediatament a la vista la palatalització dels grups llatins CA i GA 
en CHA i JA. 

Això no obstant, la pronúncia del llemosí és molt diferent de la de l’alvernès i vivaroalpí, 
tant pel consonantisme com pel vocalisme, però sobretot en referència amb aquest últim. 
Tanmateix, les diferències no són només fonètiques, sinó que presenta abundant lèxic 
propi, diferències en la conjugació, en la sintaxi, etc. 

Vet aquí una breu exposició sobre les principals característiques fonètiques de les parles 
llemosines: 

 

Vocalisme 

 

• Pronunciació de la -a final àtona i pretònica en [ ]. La pronúncia majoritària a la 

resta del domini occità és [�], [a] en el niçard, el montpellerenc i gascó muntanyenc 

han conservat la pronúncia en [a] (mentre que alguns parlars gascons la pronuncien 

[ə] i el parlar llemosí de Nontron, en determinades posicions [e]. Exemple: 

“maussa” [‘maws ] (maduixa silvestre). En el plural, tanmateix, es pronuncia 
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[a:]. Exemple: “maussas” [‘mawsa:]. 

• Afèresi freqüent de la a- inicial. Exemple: “’quí” [‘ki/’ci42] per “aquí” (aquí/ací), 

“’belha” [‘be) ] per “abelha” (abella). Si es vol marcar a l’escriptura, se 
substitueix l’ “a-” per una apòstrof . 

• Pronunciació de la “o” del grup “or” en [ɑɾ]. Exemple: “sortir” [sɑɾ’ti], [su�’ci] 

en alvernès, [suɾ’ti] en la resta de dialectes (sortir). 

• Allargament de vocal davant –s final, s+consonant i vocal+determinades consonants 
(com la r, p, t i k) (aquest fenomen també ocorria fins no fa gaire en alguns parlars 
vivaro-alpins del Delfinat i segueix vigent en alvernès del Velai). Exemple: “còsta” 

[‘ko:t ], [‘k�st�] en llenguadocià (costa); “chasteu” 

[θa:’tew/sa:’tew/t ͡sa:’tew], “chastiòl/chastèl” [t͡sa’tjo/t ͡ʃa:’tε(l)] en alt 
delfinès i en briançonès (vivaroalpí), mentre que la resta de dialectes conserven la 
“s” (tot i que hi ha parles que l’aspiren, com el llenguadocià de la Dordonya); 

“chastèu/chastèl” [t ͡sas’tew/t ͡sa:’te] en alvernès, “castèu” [kas’tεw] en 

provençal, “castèth” [kas’tεt] en gascó, “castèl” [kas’tεl] en llenguadocià 

([kah’tεl] en llenguadocià de Dordonya), (castell). Tanmateix, al nord de la Creuse 

el grup “es” tendeix a donar [je]. Exemple: “testa” [‘tiet ], (cap). Altres 

exemples: “jalós” [za'lu:], [d͡.a'lus] en llenguadocià; “botons” [bu’tu:], 

[bu’tus] en llenguadocià. Al nord de la Dordonha, sud-oest de l’Alta Viena i una 

gran part de la Charente llemosina la terminació “-ar” [a:] dels verbs de la primera 

conjugació es pronuncia [ε:].  

• Pronunciació de la -è en i de la e, é i è en [e], ja que no es distingeix de la [ε].  

• Allargament freqüent de la ò en posició tònica: [�:]. Exemple: “ròsa” [‘r�:z ], 

[‘r�z�] en llenguadocià (rosa). 

• Pronunciació en algunes zones de certes u tòniques en [ʉ]. Exemple: “begut” 

[be’gʉ], [be’yt] en llenguadocià (begut). Al plural sol passar a [y:]. Exemple: 

“lu cocut” [lʉku’kʉ], però “los cocuts” [lu:ku’ky:] (el cucut/els cucuts). 

• Triftongació del diftong òi i oi en [wej]. Exemple: “voidar” [vwej’da], [bwi’ða] 
en llenguadocià (buidar). 

• Triftongació dels grups “iech”, “ielh” i “ieg” en [jej]. Exemples: “piech” [‘pjej] 

(mamella de vaca, “pis” en francès); “vielh” [‘vjej], [‘bjεj] en gascó i [‘bjεl] en 

                                                 
42 Fresselines 
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llenguadocià (vell); “pieg” [‘pjej], [‘pjεt͡ʃ] en gascó i llenguadocià (pitjor). 

• Reducció del diftong eu en [ø:] al nord, mentre que a la resta no es redueix: [ew] 

al sud, [əʉ] en algunes zones del Perigord i [ə3] a la resta del domini . Exemple: 

“leu” [‘lø:], [lew] al sud, “lèu” [‘lεw] en llenguadocià (aviat/prompte). En posició 

àtona tendeix a donar [ow]. 

• Reducció del diftong ue en [ø:/œ], de vegades [ε] o [3ε]. Exemple: “fuelha” 

[‘fø:) ], “fuèlha” [‘fyε)�] en llenguadocià (fulla). 

• Pronunciació del diftong aü en [ej], com alguns parlars delfinesos. Exemple: 

“flaüta” [‘flej’t ], [fla’yt�] en llenguadocià (flauta). 

• Pronunciació del diftong ai en posició àtona en [ej]. Exemple: “aimar” [ej’ma], 

[aj’ma] en llenguadocià (estimar). 

• Pronúncia del diftong au en posició àtona en [�w], [w�] en els parlars del nord de 

la Creuse. Exemple: “pausar” [p�w’za/pw�’za], [paw’za] en llenguadocià 
(posar). En algunes zones el mateix diftong en posició tònica també passa a 

pronunciar-se [�w]/[w�]. Exemple: “chauças” ['θ�wsa:] al sud, [‘ʃw�sa:] al 

nord; [‘t͡sawsa/ʃawsa] en alvernès; [sa’βat�s] en llenguadocià (també existeix 

[sa’bata:] en alvernès) (sabates). 

• Pronunciació del diftong uei en [3ej], sovint reduït en [ej] o [ø] al nord de la 
Creuse. 

• Pronunciació dels diftongs eu/iu en [əʉ]. Exemple: “riu” [‘rəʉ], [‘riw] en 

llenguadocià (riu). “iu” també pot donar [j�w/ew/i] .Exemple: “riu” 

[‘rj�w/’rew/’ri]. 

• Pronunciació del diftong uòu en [j�w]. Exemple: “buòu” [‘bj�w], [‘by�w] en 
llenguadocià (bou). 

• El grup an en posició final dóna, com en alvernès i certs parlars nord-

llenguadocians, [�]. Exemple: “lo pan” [lu’p�], [lu’p�] també en alvernès, en 

alguns parlars alpins i llenguadocià baix vivarès, [lu’pa] a la majoria del 

llenguadocià (el pa). Tanmateix, al plural (-ans) es pronuncia [a:]. 

• Reducció del triftong ion [iw] en [i:] a la Charente i Alta Viena. 

• Nasalització de les vocals seguides per n (excepte a final de paraula, on aquesta 
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emmudeix) o m. Exemple: “minge” ['mĩze] (menjo/minge/mengi). 

• Els grups “er/erre/ern/ernh” afegeixen una “i” al davant, de manera semblant al 

nord-alvernès, tot donant [jer]. Exemple: “l’ivern” [li’vjer] (l’hivern). 

• Triftongació del diftong “ai” en “oai” [wεj] en nord-llemosí. Exemple: “maison” 

[mwεj’zu], [mwε’zu] en nord-alvernès (casa). 

• Pronunciació a l’extrem nord del grup “-ador” en [we], paral·lel al francès “oi”. 

Exemple: “le mochador” [lemu’ʃwe], [lumuθa’duɾ/lumusa’duɾ] al sud; 

[lumut͡sa’du�/lumuʃa’du�] en alvernès; [lumut͡sa’du//lumut ͡ʃa’ur] en 

vivaroalpí; [lumuka’ðuɾ] en llenguadocià (el mocador). 

 

Consonantisme 

 

• Palatalització dels grups “ca” i “ga” en “cha” i “ja”. Aquesta característica és 
comuna a tots els parlars nord-occitans (alvernès i vivaroalpí), tot i que hi ha 
moltíssimes pronunciacions diferents d’aquests. Les més comunes al Llemosí són 

[θ] i [ð], [s] i [z], [t͡s] i [d͡z] o [ʃ] i [.] a l’extrem nord del domini. 

• Pronúncia labiodental de la “v”. Exemple: “votz” [‘vu], [‘vu] en alvernès i 

delfinès, [‘buts] en llenguadocià (veu). 

• Iodització de la “s” precedida per “e” (o d’altres vocals) i seguida per una altra 

consonant en [j]. Exemple: “mestre” [mej’tɾe], “mèstre” [mεs’tɾe] en 

llenguadocià (mestre). Localment la “s” cau i allarga la vocal precedent; [me:’tɾe]. 
Tanmateix, moltes “s” precedides per “e” (o d’altres vocals) i seguides per una altra 

consonant ni donen [j] ni s’allarguen, sinó que es pronuncien [s]. Es tracta sobretot 
de neologismes i cultismes, com ara “artista”, “leste”, etc. 

• Vocalització de la “-l” final en alt llemosí. Exemple: “beu”, “bel” en baix llemosí 

(alt, bell). En els parlars més septentrionals, “-el” vocalitzat dóna [jo]. Exemple: 

“la peu” [l ’pjo]. 

• Emmudiment de la majoria de consonants finals (-c, -ç, -d, -ch, -g, -p, -s, -t, -v, -tz). 
Tanmateix, el llemosí pronuncia moltes –r en posició final (llevat en el sufix ier, 
després de diftong i en els infinitius) que el gascó, llenguadocià i provençal 

emmudeixen; “trobador” [t�uba’du�/tɾuba’duɾ] en alvernès, llemosí i 

vivaroalpí, [tɾuβa’ðu] en gascó i llenguadocià, [t/uba’du] en provençal 
(trobador). Una altra excepció és la “s/ç” precedida per “e” (-es, -és, -eç, -ets, -ens), 
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en què se semivocalitza en [j]. Exemple: “francés” [fɾan’sej/fɾɑ$’sej], [f�ɑ$’s(] 

en alvernès, [fɾan’ses] en gascó i llenguadocià (francès). 

• Emmudiment de la “n” del grup “nf”. Aquesta característica no és exclusiva del 
llemosí, sinó que la comparteix amb l’alvernès, vivaroalpí delfinès i moltes parles 

llenguadocianes (com en llenguadocià del Rouergue). Exemple: “enfant” [e’fan], 

[en’fan/e’fan] en llenguadocià (infant, xiquet, nen). 

• Despalatalització general del grup “nh” final, com en la majoria de dialectes 

occitans. Els grups “onh” i “uenh” també es poden reduir en [j]. Exemple: “lonh” 

[‘lun/’luj] (lluny). En nord-llemosí, tanmateix, se segueix pronunciat [�], i fins i 

tot les “n” finals dels grups “in”, “un” i “en” es palatalitzen en [�]. Exemple: 

“chascun” [ʃa:’ky�], [ʃas’cy] en nord-alvernès (cadascú); ”tren” [‘trε�], [‘t�ε$] 

en nord-alvernès (tren); “vin” [‘vi�], [‘vji] en alvernès (vi). 

• Pronunciació de la “m” a final de paraula en [m] al Perigord. Al nord, com el 

alvernès, nasalitza la vocal precedent. Exemple: “fam” [‘f�m], [‘f�$] al nord del 

domini, [‘f�$] en alvernès i [‘fan] en llenguadocià (fam/gana/talent). 

• Iodització del grup “lh” en posició final en [j], característica compartida amb la 
resta de dialectes occitans, llevat de l’alvernès, que la palatalitza, i del llenguadocià, 

que pronuncia [l]. En algunes parles llemosines fa [x] . Exemple: “miralh” 

[mi'ɾaj/mi'ɾax], [mi'ɾaj] a la resta de parlars occitans, [mi’ɾal] en llenguadocià 
(mirall/espill). 

• Iodització de la “s” del plural en les paraules que acaben amb el so [ε], que a més 

tanquen la “e” en [e]. Exemple: “lo det” [lu’dε], però “los dets” [lu:’dej] (el 
dit/els dits). 

• Pronunciació de “j”, “gi”, “tj” i “tg” en [z], [d͡z] davant d’ “e” i “i” en algunes 

zones. Exemple: “atge” [‘aze/’ad ͡ze], ['ad͡.ə/’ad ͡zə] en alvernès, ['ad ͡.e] en 
gascó, llenguadocià, provençal i vivaroalpí (edat). 

• Palatalització en alguns parlars del grup “gl” en [g)/gj], comuna amb algunes 
parles alverneses i vivaroalpines. Exemple: "l’egleisa/l’eigleija" 

[le'g)ejz /le'glejz /lej’g)ejz ],  “la glèisa” [la')ejz ] en nord-alvernès 

(també existeix al Forez la forma [l ')ezj ]), [la’glεjz�] en llenguadocià 
(l’església). 

• Palatalització dels grups “cl”, “bl”, “pl” i “fl” en [kj], [bj], [pj] i [fj] en nord-
llemosí, com en alguns parlars cisalpins, com en nord-alvernès i com en italià. 
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Exemple: “clau” [‘kjaw]; “flor” [‘fjur]. 

• Palatalització del grup “cu” en [tB] a la regió de Piégut (Puèg-‘gut). Exemple: 

“cueire” [tBʉej'ɾe], [kʉej'ɾe] a la resta de llemosí, “cuèir” ['kyεjɾ] en 
llenguadocià (cuir/cuiro). 

• Palatalització dels grups “qu” i “cu” seguits d’”i” i de vegades d’“e” en [c], com en 
alvernès (que ho fa amb “i” i “u”), als parlars nord-llemosins, com el de Fresselines. 

• Palatalització de “d” seguida d’”i” al nord de la Creuse. Exemple: “Dieu” [‘9ø], 

[‘djew] en les parles meridionals; [‘9ew] en alvernès; [‘djew] a la resta de 
dialectes (Déu). 

• Rotacionisme freqüent. Exemples: “colidor” [kuli'duɾ], per “corridor” 

[kuri'duɾ] (passadís); “sarsufic” [saɾsy'fi] per “salsufic” [salsy'fi], “salsefic” 

[salse’fik]  en llenguadocià (salsafí, barba de cabra). 

• Nasalització de vocal precedida pel grup “tl” i “tn”, com en alvernès. Exemple: 

“espatla” [ei’pɑ$l ] (espatlles). 

• Emmudiment de la “b” del grup “bt”. Exemple: “dissabte” [di‘sa:te], “dissabte” 

[di’satte] en llenguadocià (dissabte). 

• Simplificació del grup “dd” en [d]. Exemple: “addicion” [ di’sju/ di’si], 

[ɑ9i’ʃu/ɑ9i’ʃœw] en alvernès, [adi’sjũ/adi’sjuŋ] en vivaroalpí, [addi’sju] en 
llenguadocià (addició). 

• Emmudiment de la “g”del grup “gd”. Exemple: “Agde” [‘ade], [‘adə] en 

alvernès, [‘ade/’adə] en vivaroalpí, [‘ate] en llenguadocià (Agde, ciutat 
llenguadociana del departament de l’Erau). 

• Simplificació de la “ll” en [l]. Exemple: “intelligent” [inteli’d ͡zen/inteli’zen/ 

inteli’ðen/ε$nteli’.ε$], [intelli’d͡.en/intelli’d͡zen] en llenguadocià 
(intel·ligent). 

• Simplificació de “nn” en [n]. Exemple: “annada” [ ’nad ], [ɑ’nadɑ] en 

alvernès, [a’nað�] en llenguadocià (any). 

• No existència dels al·lòfons [β], [ð] i [] de “b”, “d” i “g” en posició intervocàlica, 
que sí existeixen en llenguadocià i gascó. 
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El Nontronès (parlar en “è”) 

 

A la zona del Parc Naturel Périgord-Limousin, entre els departaments de la Dordonya i de 
l’Alta Viena, hi ha un parlar llemosí la característica principal del qual és el pas de la “a” 
tònica, la terminació “-as” del plural dels mots femenins i en general totes les “a” que en 

llemosí donen [a:] en [ε:], evolució que és posterior al segle XVIII.  

Això no obstant, no hi ha una isoglossa marcada que separi el “parlar en è” dels “parlars en 
a”, sinó que hi ha tota una sèrie de pobles i comunes en què els dos usos conviuen, amb la 
qual cosa la gent que en viu als límits és capaç de “parlar en a” o en “è”. 

Tanmateix, avui en dia la pronúncia [ε:] tendeix a simplificar-se en [e]. 

Heus aquí alguns exemples del parlar en “è”: “la plaça” [l 'plε:s ] en comptes de 

[l 'pla:s ]; “lu nas” [lʉ'nε:] en lloc de [lʉ'na:]; “las mans” [lε:'mε:] en comptes de 

[la:'ma:]. 

 

El demostratiu article 

 

Els demostratius articles d’ús més freqüent en llemosí són “lo”, “la” [‘l ], “los” i “las” 

[‘la:]. Això no obstant, també existeixen “le” [‘le] (com a la Creuse) i “lu” [‘lʉ] (habitual 
en nontronès) pel masculí singular. Com ja s’ha explicat anteriorment, el “le” no és un 
gal·licisme, sinó que prové del llatí “ille”. 

Els articles contractes són, com en alvernès, “dau” i “daus/dos” [‘d w/’du:]. En alguns 
parlars de la Creuse, “de la” i “de las” es contracten en “da” i “das”. 

 

Els pronoms personals subjecte 

 

                             Llemosí                     Nordalvernès                Llenguadocià 

 

Io/I43                                 I                                    Ieu 

Tu/Ti44                               Te                                  Tu 

                                                 
43 Nord de la Creuse 
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               Eu45/Aul46; Ela/’La/Ala47          Aul48; I-ela                        El, Ela 

Nautres/Ne49                  Nos/Nosautrus                  Nosautres 

Vautres/Vos50                  Vos/Vosautrus                   Vosautres 

                      Ilhs51, Elas/Alas52                Ilhs53, I-eles                   Eles, Elas 

 

Apunts de morfologia verbal, indicatiu dels verbs de la 1ª conjugació més alguns 
d’irregulars: 

 

Llemosí                             Llenguadocià 

 

Parlar (parlar) 

 

                                          Parl-e/-i                                           Parl-i 

Parl-as/-es54                                       Parl-as 

                                            Parl-a                                           Parl-a 

Parl-am/-em55                                     Parl-èm 

Parl-atz/-etz56                                      Parl-atz 

                                       Parl-an/-en                                       Parl-an 

 

 

                                                                                                                                                     
44 Nord de la Creuse 
45 [‘ew] 
46 Nord de la Creuse, [‘u] 
47 Nord de la Creuse, [‘al] 
48 [‘ol] 
49 Nord de la Creuse 
50 [‘vu:] / Nord de la Creuse, [‘u:] 
51 [‘ij]/[‘i] 
52 Nord de la Creuse, [‘al] 
53 [‘i] 
54 Nord de la Creuse 
55 Nord de la Creuse 
56 Nord de la Creuse 
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Els verbs irregulars “ser/estar”, “fer”, “tenir” i “anar”: 

Estre/ésser/estar                              Èsser 

 

                                             Sei/Sui                                      Soi/Sei 

Ses                                           Ès 

Es                                          Es 

Sem/som                                     Sèm 

Setz                                          Sètz 

Son                                          Son 

 

Faire                                      Far (fer) 

Fau                                           Fau 

Fas                                           Fas 

Fai                                            Fa 

Fasem/Fam                                  Fasèm 

Fasetz/Fatz                                  Fasètz 

Fan                                          Fan 

 

Aver/aier                              Aver (tenir) 

 

Ai                                          Ai 

As                                         As 

A                                          A 

Avem/am                                 Avèm 

Avetz/atz                                 Avètz 

An                                        An 
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Anar (anar) 

 

Vau/Vié57                                          Vau 

Vas/Viés58                                            Vas 

Vai/Vié59                                             Va 

                                        Anam/Vam                                        Anam 

                                   Anatz/Anetz60/Vatz                                 Anatz 

                                             Van                                                 Van 

 

 

Altres temps verbals 

 

• El pretèrit perfet d’indicatiu (passat simple) es pot fer de moltes maneres en llemosí 
depenent del país. Les formes més comunes són les següents: 

 

Llemosí                             Llenguadocià 

 

Parlar (parlar) 

 

Parl-í/-ei/-eri                                       Parl-èri 

Parl-eras/-eres                                       Parl-ères 

Parl-et/-it61                                            Parl-èt 

Parl-èram/-èretz                                     Parl-èrem 

Parl-èratz/-èretz                                      Parl-èretz 

Parl-eran/-eren                                      Parl-eron 

                                                 
57 Fresselines 
58 Fresselines 
59 Fresselines 
60 Nord de la Creuse 
61 Parlar de Fresselines, Creuse 
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Tanmateix a la Creuse i a la Charente es fa seguint un model força proper al de l’alvernès 
del Puy-de-Dôme. 

 

Llemosí (Ch. i Cr.)               Nordalvernès 

 

     Parl-í                                  Parl-ète 

   Parl-ei                                 Parl-ètes 

Parl-et                                  Parl-et 

Parl-etem                             Parl-ètem 

Parl-etetz                              Parl-ètetz 

Parl-eten                               Parl-èton 

 

 

Al Perigord el pretèrit perfet dels verbs de la tercera conjugació (-ir) es construeix seguint 
un model molt semblant al del valencià central: 

 

Partir (partir) 

 

Llemosí perigordí                                            Valencià central 

 

Part-í                                                                      Part-í 

Part-iras/-ires                                                       Part-ires 

Part-it                                                                      Part-í 

Part-íram/-írem                                                     Part-írem 

Part-íratz/-íretz                                                      Part-íreu 

Part-iran/-iren                                                         Part-iren 
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• El pretèrit imperfet dels verbs de la 1 conjugació (-ar) es fa amb els sufixos –ava/-
ave, -avas/-aves, -ava, -àvam/-àvem/-avem, -àvatz/-àvetz/-avetz, -avan/-aven/-avon, 
mentre que els de la segona i tercera utilitzen –iá, -iàs, -iá, -iam, -iatz, -ián. En 
Ribéracois (nord-oest de la Dordonya) la –v- intervocàlica de la primera conjugació 

cau; “Parla’a” [p ɾ'la] en comptes de “parlava”. Al nord del domini lingüístic hi 
ha la tendència de canviar l’accent a l’última síl·laba de totes les persones. A la 

Creuse, l’”a” de del sufix d’imperfet dóna [o] (parlave [p ɾ’love]). 

• El perfet compost es fa com a la resta de l’occità (llevat de l’alvernès), és a dir, amb 
l’ “ésser” com a auxiliar per alguns verbs de moviment, néixer, morir i els 
pronominals, i l’”aver/aier” per la resta. Exemple: “Es pas vengut” (“no ha 
vingut”). Això no obstant, en alguns parlars, com el de la Creuse, se segueix el 
model alvernès, tot usant l’aveir d’auxiliar: “Aul a pas vengut”. 

• El futur d’indicatiu es fa mitjançant –ai, -às, -á, -rem/-ram, -retz/-ratz, -rán, mentre 
que en llenguadocià es fa amb –ai, -às, -à, -èm, -ètz, -an. 

• El condicional: -iá/-í62, -iàs/-iés63, -iá/-it64, -iam/-iem65, -iatz/-ietz66, -ián/-ién67, tot i 
que sovint, com en alvernès, la –r- intervocàlica del lexema del verb desapareix, tot 
quedant parla-iá, parla-iàs, parla-iá, parla-iam, parla-iatz, parla-ián; en 
llenguadocià: parlar-iái, parlar-iás, parlar-iá, parlar-iam, parlar-iatz, parlar-ian. 

 

Diferències més notables en la conjugació del subjuntiu: 

 

L’únic temps en què la conjugació presenta diferències amb el llenguadocià, a part dels 
verbs irregulars, és l’imperfet de subjuntiu: 

• -és/-esse/-essa, -esses/-essas, -ès/-esse/-essa, -essam, -essatz, -esson/-essen (-èsse/-
èssi, -èsses/-èssas, -èsse/-èssa/-ès, -èssem/-essiam, -èssetz/-essiatz, -esson/-èssen en 
llenguadocià). 

 

El gerundi 

 

El llemosí, com l’alvernès, presenta diferències en el gerundi. Mentre la resta de dialectes 
occians el fan mitjançant la construcció en + verb+gerundi, el llemosí el fa amb la següent: 

                                                 
62 Fresselines 
63 Nord de la Creuse 
64 Fresselines 
65 Nord de la Creuse 
66 Nord de la Creuse 
67 Nord de la Creuse 
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en + verb+infinitiu. Exemple: Ier participei a l’acte en legir un poema. Frase que en 
llenguadocià donaria: Ièr participèri a l’acte en legissent un poèma. (“Ahir vaig participar a 
l’acte (tot) llegint un poema”). 

 

Els verbs impersonals 

 

Els verbs impersonals (ploure, nevar, fer sol, gelar, etc.) es conjuguen en llemosí con en la 
majoria de parlars nordoccitans; afegint devant del verb “’quò”. 

Exemple: “‘Quò  plueu” , “Plòu” en llenguadocià (plou). 

 

Les preposicions “emb” i “coma” 

 

En occità, la preposició del complement circumstancial de companyia i d’instrument 
“amb” (preposició que compta amb infinitat de variants; “ambe” pel llenguadocià; “emb” 
[“emb-d-“ entre vocals], “coma”, “avèque” (que es tracta d’un gal·licisme) pel llemosí; 
“damb”, “tamb”, “dab” pel gascó; “emb” [“emb-d-“ entre vocals], “ame”, “am”, 
“’me”, “ambei”, “dembei”, “bei”, “aub” per l’alvernès; “abó”, “’bó”, “embe”, “abe”, 
“aube”, “daube”, “dembe”, “niaube”, “nhaube”,  pel vivaroalpí. 

Tanmateix, en llemosí, generalment s’utilitza “emb” per objectes i amb funció de 
circumstancial d’instrument i “coma” per persones i amb funció de circumstancial de 
companyia. Exemple: “Z-o minge emb de pan” (“m’ho menjo amb pa”), però “Vau coma 
ilhs” (“vaig amb ells”).  

Aquest fenòmen es troba també galó (i possiblement en altres llengües d’oïl), que 
diferencia entre “o/ao/domë68”: “Je le mange o dou pan” (“m’ho menjo amb pa”)  i 
“cante/ensembl qe”: “Je vâs cante/ensembl qe69 yeûsaotrs” (“vaig amb ells”). 

 

Les preposicions “mai” i “pus” 

 

En occità hi ha dos adverbis per dir “més”; “mai”, del llatí magis, i “pus”, del  llatí plus. 
En general es tracta de geosinònims.  

Això no obstant, en alguns parlars llemosins es fa la distinció entre “mai” per parlar de 
quantitats (Vòle mai d’aiga) i “pus” per graus (‘Questas chastanhas son pus bònas que 

                                                 
68 [‘o], [‘aw], [‘do'mə] 

69 ['kɑ$t], [ɑ$s'ɑ$b kə] 
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‘quelas). 

 

Els dies de la setmana 

 

Com molts parlars occitans (sobretot nordoccitans), l’alvernès tendeix a eliminar el “di-” 
dels dies de la setmana, tot i que no a tot arreu. 

Vet aquí els dies en llemosí; 

 “Diluns” [di’ly:], “Dimars” [di’maɾ], “Dimecres” [di’mekɾej],    “Dijuòus/dijòus” 

[di’zj�w/di’z�w], “Divendres” [di’vεndɾej], “Dissabde” [di’sa:de]  i 

“Dimenc/dieumenc” [di’meŋ/diə3’meŋ/djow’men]. 

Tanmateix, en la Charente llemosina existeixen les següents formes: 

“Diluns” [di’ly:], “Dimars” [di’maɾ], “Micamacard” [mikama’kar],    “Regiment” 

[rezi’men], “Sent Simen” [sensi’men], “Dissabde” [di’sa:de]  i “Dieumenc” 

[djow’men]. Potser és important remarcar que una “micamaca” és una quimera en 
llemosí (l’animal mitològic). 

 

Un xic de lèxic específic llemosí 

 

Com tot dialecte occità, el llemosí també posseeix una prou important quantitat de lèxic 
propi, sovint compartit amb algun altre dialecte, sobretot amb l’alvernès i el vivaroalpí, 
però no sempre. D’entre el lèxic propi llemosí, cal destacar el mot “queraque”, que en 
paraules de Michel Chapduelh expressa una simple probabilitat (Ai desacrochat còp-sec, 
mes a l’autra riba an tornat an tornat acrochar sens ren dire. Un faus numerò, 
queraque...), esperança que el que diem en forma afirmativa esdevingui real (‘Quò-es un 
pauc penable coma trabalh, mas trobarem ben quauqu’un per nos ajudar queraque...) o 
l’esperança que allò que diem negativament és realment negatiu (L’esperavem, mas es pas 
vengut. Seriá pas malaude queraque...). L’altra paraula que més s’hi assemblaria seria 
l’adverbi llenguadocià “saique”, i en català podria ser traduït com “sens dubte” o com 
“probablement”. 

Vet aquí algunes paraules pròpies del llemosí; 

“Maussa” per “majofla/fraga del bòsc”, “fresa” en alvernès, “amaion” en vivaroalpí 

(maduixa salvatge [FRAGARIA vesca]); “ladre” (adj.) [‘la:dɾe], “verinós/verenós 
(champanhòu/campairòl/cogamèla/bolet)” (verinós/metzinós, només utilitzat per  bolets); 
“grinhon/gaugs” per “lachisson/laitisson (Sonchus sp)” “pissalait/pissalach (Taraxacum 
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officinale)” (pixallits/camaroja/llumenetes); “pondrisson”, mot amb què es designa un nen 
no esperat (Le Rafèu es un pondrisson; l’angueron pas querre); “esmanciada” 

[ejmɑ$'sjad ] per “menaça/amenaça” (menaça); “sinar” per 
“sentir/sentre/sentinar/niflar” (olorar/ensumar). 
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Vivaroalpí (vivaroaupenc) 

 

Pronunciació: [viva/uw'peŋ/viva/u'peŋ/vivaɾ�w'peŋ]. 

 

Extensió geogràfica 

 

L’àrea d’extensió dels parlars vivaroalpins cobreix la següent zona: 

• Nord est del Velai. 

• Una petita franja al sud del departament del Loira . 

• Nord de la regió històrica del Vivarès (Vivarés), corresponent grosso modo a 
l’actual depertament de l’Ardèche (Ardècha). 

• El Delfinat meridional (Daufinat [de Vianés]) (Alts Alps [Auts Aups], la quasi 
totalitat de la Droma i el sud de l’Isère [Isèra]). 

• Les Valls Occitanes a Itàlia (Valadas Occitanas). 

• El municipi calabrès de Guardia Piemontese (La Gàrdia). 

 

Classificació del vivaroalpí 

 

A grans trets, el vivaroalpí es podria dividir en dos subdialectes principals; alpí (aupenc70) i 
delfinès o vivarodelfinès (daufinenc/vivarodaufinenc71). 

L’alpí es caracteritza per un major grau de conservadorisme, mentre que el delfinès, força 
proper de l’alvernès, està molt més evolucionat en el pla fonètic, tant pel vocalisme com pel 
consonantisme. 

Això no obstant, aquesta classificació és un xic artificiosa, ja que com ja se n’haurà adonat 
el lector, en occità, i de fet en poques llengües, és gairebé impossible determinar la 
pertinença d’un parlar de transició a una o altra varietat.  

Finalment, com ja hem vist amb l’alvernès i el llemosí, l’occità (en aquest cas, el 
nordoccità) és extremadament ric i variable. I si fa tot just un moment hem dit que l’alpí es 
caracteritza per un major grau de conservadorisme, certs parlars alpins de les Valls 

                                                 
70 [�w'peŋ/au'peŋ] 
71 [d�wfi'neŋ/dufi'neŋ/viva/ud�wfi'neŋ/viva/udufi'neŋ] 
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Occitanes (parlars cisalpins),  com el de Pragelatto, el Briançonès o el Gardiòl (varietat de 
Guardia Piemontese, a Calàbria, sud d’Itàlia), estan fonèticament tan evolucionats que la 
intercomprensió resulta molt difícil, en el cas del Briançonès i el de Pragelatto, o totalment 
impossible, en el cas del Gardiòl. 

 

Principals característiques fonètiques dels parlars vivaroalpins 

 

El vivaroalpí es caracteritza sobretot per la palatalització dels grups llatins CA / GA en 
CHA / JA, la caiguda de la “-d-” intervocàlica, la conservació de la “-r” a l’infinitiu en els 
parlars alpins, la desinència de la primera persona del singular del present d’indicatiu en “-

o” [u] i el freqüent rotacisme. 

Això no obstant, com el lector se n’haurà de ben segur adonat, presentar o resumir un 
dialecte occità en unes poques línies és senzillament impossible, tenint en compte 
l’extraordinària riquesa de la llengua i l’enorme variabilitat que cadascuna de les varietats 
presenta. 

I del vivaroalpí, parlat sobre un terreny molt abrupte que dificulta la intercomunicació i que 
per tant afavoreix l’aïllament, se’n pot molt probablement dir que és el dialecte occità més 
ric i variable. 

 

Vocalisme 

 

• Pronunciació de la -a final en [a] (pronúncia sobretot típica de l’alpí) o [�], 

depenent del parlar. Exemple: “vacha” ['bat͡ʃ�/'vat͡ʃa/'vat ͡ʃ�/'vat ͡s�]. En diois 
(parlar delfinès de Die), com en alguns parlars nord-llenguadocians, les “a”, siguin 

tòniques o àtones, es pronuncien sistemàticament [�]. Exemple: “agland” [�'gl�$] 

(aglà). En alguns parlars alpins orientals, es pronuncia simplement [o], [ə] (com al 
Queyras i a Guardia Piemontese, tot i que és molt habitual a les Valls Occitanes) o 

[œ] a Vallouise. En d’altres parlars alpins (com el de Boves [Bèuse]) fins i tot les 

“a” de l’infinitiu dels verbs de la primera conjugació es pronuncien [�]. Exemple: 

“japar” [d ͡.a’p�] (bordar/lladrar).  

• Possibilitat d’afèresi de l’ “a-” inicial en alguns parlars delfinesos, com en alvernès i 
llemosí. 

• Addició d’una “e” protètica a la fi d’un mot rere “rr”, com en alvernès i llemosí. 

Exemple: “fèrre” [‘fεre], “fèr” [‘fεɾ] en llenguadocià, per bé que també existeixi 
“fèrre” (ferro). 
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• Pronunciació de la “e” pretònica en [ə] en briançonès, mentre que a les Valadas 

cau. Exemple: “semana” [sə’man�], [‘smanə] al costat italià (setmana). 

• Evolució de la “a” tònica ([ɑ]) a [ε] en alguns parlars briançonesos (Saint Chaffrey, 
Villar-Saint-Pancrace, Le Bez), com al Forez, a la Baixa Alvèrnia, al nord del 
departament de l’Alt Loira i al parlar del nord de l’Ardèche.  

• Freqüent reducció del diftong “au” en posició àtona en [u], que també es pot 

pronunciar [�w]. Exemple: “l’aulanha” [l�w’ɾa�a/lu’ɾa��], 

[lu'x��ɑ/luw'v��ɑ/lo'l�� ] en alvernès, “la nosilha” [lanu’zi) ] en llemosí, 

[lanu’zi)�]  delfinès, “er aueràs/er aueran” [eɾawe'ɾas/eɾawe'ɾaŋ] en gascó 

pirinenc, “l’avelana” [lave'lan�] en provençal, [laβe'lan�/law'glan�] en 

llenguadocià (l’avellana). En tònica pot donar tant [aw] com [�w]. 

• Diftongació freqüent de la ò en [w�/wa] o [3ε], més comú en alpí, fenomen també 

típic del provençal marítim i de l’alvernès. Exemple: “pònt” [‘pw�n], [’pwan] en 

provençal niçard i alvernès, [‘p�n] en llenguadocià (pont). 

• El grup an en posició final dóna [ɑ$] en delfinès ([�$] en parlar de Die), mentre que 

en alpí oriental, com en alvernès, llemosí i certs parlars nord-llenguadocians, [�]. 

Exemple: “lo pan” [lu’pɑ$] en delfinès, [lu’p�/lu’pa] en alpí , [lu’p�] també en 

alvernès, llemosí i en llenguadocià bas vivarès, [lu’pa] a la majoria del 
llenguadocià (el pa).  

• Reducció del diftong “uè/ue” en [œ/ø] en els parlars delfinesos ([3ε/3a] en alpí, 

[ø:] a Pragelatto i Valadas dal Quié). Exemple: “nuèch” 

['nø/'n3ε/'n3εt ͡ʃ/'n3a/’nø:] (nit). 

• Triftongació del diftong “iu” en [jεw] els parlars delfinesos. Exemple: “siure” 

['sjεw/e] (alzina surera). 

• Triftongació del diftong òi i oi en [wεj] en delfinès de Charpey i en alpí, com en 
llemosí. 

• Reducció del diftong “ai” en posició tònica en [ε] en delfinès de Charpey i en 

alguns parlars de Briançó. Exemple: “droivaire” [d/wεj'vε/e] (escombriaire). En 

situació àtona tendeix a donar [εj] a la resta de parlars delfinesos. Exemple: “aiçò” 

[εj’s�] (això). 

• Pronunciació del diftong “uò” com [j�/3�]. Exemple: “fuòc” [‘f3�k] en alpí, [‘fj�] 
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en delfinès, alvernès i llemosí, [‘f3�k] en llenguadocià (foc).  

• Pronunciació del diftong aü en [ej] en nord-vivarès, com alguns parlars llemosins i 

alvernesos. Exemple: “aürós” [ei’/u], [ei’ɾu:] en llemosí, “urós” en llenguadocià 

[y’ɾus], (feliç). 

• Oposició entre vocals llargues i breus en briançonès. Exemple: “parlar” [paɾ’la:], 

però [paɾ’la] “parlat”. S’emmudeix vocal davant de “s” seguida de consonant, “s” 
final, “c”, “r” i “l” final. 

• Conservació de la “u” dins el grup llatí “qu” en alguns parlars alpins orientals, com 

en gascó. Exemple: “quatre” ['kwatɾə], ['kat�ə] en alvernès, [‘katɾe] en 

llenguadocià i llemosí, “quate” [‘kwate] en gascó (quatre). 

 

Consonantisme 

 

• Diverses palatalitzacions de CA GA en [t ͡ʃa] i [d ͡.a] sobretot a l’est (parles alpines) 

i [t͡sa] i [d͡za] generalment a l’oest (parles delfineses). Tanmateix, cap al sud hi ha 

tota una zona transició, que passa pels Alps de l’Alta Provença al nord de la 
Vaucluse, les Baronnies i el País Niçard. En alguns parlars alpins també existeixen 

sengles pronunciacions [ʃ] i [.] i [t͡sa] i [d͡za] en cisalpí, com a Val Po. El parlar 
gardiol (el de Guardia Piemontese, La Gàrdia en occità) ha eliminat moltes 
d’aquestes palatalitzacions per influència del calabrès. 

• Caiguda o iodització de la “-d-” intervocàlica sobretot als parlars alpins, segons el 
lloc. A les valls de l’est (Tinée, Verdon, Var) cau, però es conserva la vocal (que 

sovint canvia). Exemple: “civau” [si'vaw]. A la zona intermediària de les valls de 
la Bléone, la Blanche, de l’Ubaye, una zona de la Durance, país de Sisteron, vall del 

Buëch i les Baronnies ioditza, tot quedant “civaia” [si'vaj�/si'vaja]. Finalment, al 
nord i a l’est desapareix totalment, com en valencià, castellà meridional, llengües 

d’oïl o arpità; “civaa” [si'va] ([si'βað�] en llenguadocià, “civada”). 

• Caiguda freqüent de la “j” intervocàlica en briançonès. Exemple: “batear” 

[bate’ɑ], “batejar” 

[bate’d͡.a/bate’d ͡za/bate’.a/bɑtə’d ͡za/b te’za/b te’ða/b te’.a/ 

bate’d ͡.aɾ]  en la resta de dialectes (batejar). 

• Uvularització de la “r” en els parlars delfinesos i cisalpins, com a l’Alvèrnia ([/]). 
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• Rotacionisme freqüent de la “-l-” intervocàlica. Exemple; “taula” 

['taw/�/'tawɾa], ['tawl�] en gascó, llenguadocià i provençal, ['t�wl ] en llemosí, 

['tawlɑ/’taxɑ/’tavɑ/’taɑ/’talɑ] en alvernès (taula). 

• Conservació de la “-r” de l’infinitiu en alpí. Exemple: “chantar” [t͡ʃɑ$'taɾ], 

[t͡sɑ$'ta/t ͡s�$'ta] en delfinès, [t͡sɑ$'ta/ʃɑ$'ta] en alvernès, 

[θɑ$'ta/sɑ$'ta/ʃɑ$'ta/t ͡sɑ$'ta] en llemosí i “cantar” [kan'ta] en gascó, llenguadocià 
i provençal (cantar). 

• Pronunciació de la majoria de consonants finals, inclosa la “-s” del plural (que pot 
desaparèixer en els mots acabats en “-t”) en alpí (emmudides al Delfinat). No es 
pronuncia mai la “-t” del participi, que per contra sí ho fa el provençal niçard. 

Exemple: “chat” ['t͡ʃat], però “chats” ['t ͡ʃas] al plural; ['t͡sa] al Delfinat, 

['t͡sa/'ʃa/'t ͡ʃa] en alvernès, ['θa:/'sa:/'t ͡sa:/'ʃa:] en llemosí (gats). 

• No vocalització de la “-l” en la majoria de parlars (excepte en baix delfinès, zona 
compresa entre Condillac i Ferrassières). A les altres valls alpines es conserva, 
mentre que a la major part del domini emmudeix, com en alt alvernès. Exemple: 

“chapèl” [t͡ʃa’pε/t ͡sa’pε/t͡so’pε/t ͡sa’pεl/t͡ʃa’pεl], 

[t͡sɑ'pe/[ʃɑ'pe/t͡ʃɑ’pe/t ͡sɑ'pew] en alvernès, [s 'pe/θ 'pew/t͡s 'pe/ʃ 'pjo] 

en llemosí (barret). En gardiol dóna “-èll” [εd ͡.ə]. 

• Nasalització de la majoria de vocals seguides per una “-n”, “-nh” o “-m” en els 
parlars delfinesos i en els extrems dels alpins orientals (com el briançonès). 

Exemple: “luènh” ['lœ$] (lluny), “arton” [aɾ'tũ] (pa [en argot de Montmorin]). En 

els parlars alpins tendeix a donar [ŋ]. 

• Iodització de la “-s” i algunes “-m” precedida de “e-” en els parlars delfinesos. 

Exemple: “embeure” [εj'bεw/e] (evaporar-se); “esbanar” [εj'bana] (trencar la 
punta, l’angle o el viu d’alguna cosa). Això no obstant, aquesta iodització no és pas 

sistemàtica, sinó que també existeixen sengles pronunciacions [ε$] i [εz]. En alguns 

parlars alpins orientals, com el del Villar-Saint-Pancrace, “es” es redueix a [i], [e] 

(Pragelato), [s] a Abriès i [εʃ] a Arvieux. A la resta de Briançó pot donar [ij] o [i:]. 

Exemple: “escòla” [e'k�lə] a Pragelato, [i'kuɾo] a Villar-Saint-Pancrace. 

• Chuintement de “s” seguida per “i” o “u” (i de “t” i “c” en gardiol, com en lígur 

brigasc) al Queyras, com en alvernès. Exemple: “sièis” [‘ʃjεj] (sis).  

• Emmudiment de la “s” en els grups “sc” ”sp” i ”st” en briançonès i parlar de la Val 
Pellice (Val Pelis) i allargament de la vocal precedent, com en llemosí. Això no 

obstant, l’emmudiment no és sistemàtic. Exemple: “tèsta” [‘te:t�] (cap), però 

“nòstra” [‘n�stɾ�]. 



                                                ________       A la recerca de l’occità: tres dialectes del nord 

 63 

• Emmudiment de les consonants finals en delfinès i en alpí briançonès. Exemple: 

“prats” [‘p/a], [‘pɾa:] (prats) 

• Pronunciació de la “s” en [θ] a Pontechianale. Exemple: “tres” [‘tɾeθ] (tres). 

• Palatalització del grup “gl” en [)] en Mitjà Delfinès i en alguns parlars alpins 
occidentals, com en alvernès i certs parlars llemosins. Exemple: “agland” 

[a’)ɑ$/’)ɑ$], [ɑ’)ɑ$] en alvernès, [‘g)ɑ$] en llemosí (aglà). 

• Palatalització de la “t” i “d” precedides per “i”, com en alvernès i llemosí de 

Piéagut i del nord de la Creuse, en Briançonès. Exemple: “petit” [pə'tBi]. 

• Palatalització dels grups “cl”, “bl”, “pl” i “fl” en [kj], [bj], [pj] i [fj] a la zona de 
Bellino, Valle Vermenagna (Val Vermenanha), Valadas dal Quié i en gardiol, com 

en nord-alvernès, nord-llemosí i italià. Exemple: “clau” [‘kjaw] (clau); “flor” 

[‘fjur] (flor). 

• Rotacionisme de la “-n-” intervocàlica en els parlars alpins més orientals (com el 

briançonès). Exemple; “luna” [ly’ɾo] (lluna). 

• Palatalització d’algunes “l” inicials en [kB] en gardiol. 

• Emmudiment de la “b” del grup “bt”.  

• Simplificació del grup “dd” en [d]. Exemple: [adi’sjũ/adi’sjuŋ] , “addicion” 

[ɑ9i’ʃu/ɑ9i’ʃœw] en alvernès, [ di’sju/ di’si] en llemosí, [addi’sju] en 
llenguadocià (addició). 

• Emmudiment de la “g”del grup “gd”. Exemple: “Agde” [‘ade/’adə], [‘adə] en 

alvernès, [‘ade] en llemosí, [‘ate] en llenguadocià (Agde, ciutat llenguadociana 
del departament de l’Erau). 

• Simplificació de la “ll” en [l]. Exemple: “intelligent” [inteli’d͡zen/inteli’d͡.en] 

en vivaroalpí, [inteli’d ͡zen/inteli’zen/inteli’ðen/ε$nteli’.ε$] en llemosí, 

[intəli’d͡.en/intəli’d ͡zen] en alvernès, [intelli’d͡zen/intelli’d ͡.en] en 
llenguadocià (intel·ligent). 

• Simplificació de “nn” en [n].  

• Emmudiment de la “n” del grup “nf”, característica compartida amb el llemosí, 
l’alvernès i moltes parles llenguadocianes (com en llenguadocià del Rouergue). 

Exemple: “enfant” [e’fan] en vivaroalpí delfinès, [en’fan] en vivaroalpí alpí, 

[en’fan/e’fan] en llenguadocià (infant, xiquet, nen).  
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• No existència dels al·lòfons [β], [ð] i [] de “b”, “d” i “g” en posició intervocàlica, 
que sí existeixen en llenguadocià i gascó. 

 

El demostratiu article 

 

En delfinès s’utilitza generalment el “lo” [‘lu] pel masculí singular, tot i que també existeix 

el “le” [‘le], amb diferents possibilitats pel plural; “los/laus/leis/lis” ['lu/'l�w/'lej/'li], i 

“la” [‘la/’l�] pel femení singular, amb les formes “las/lais/les/leis/lis” 

['la/'laj/'le/'lej/'lεj/'li] pel plural. 

En alpí, pel masculí singular existeixen les formes “lo/le/el” (Pragelato, Salbertrand) 

['lu/'le/'lə/'əl/l] amb els plurals “los/les/lis” ['lus/’lui/'lu:/'luʃ/'les/'lεs/'lεj/'li/'i], 

mentre que pel femení hi ha “la” [‘la] en singular i “las/les/lai/lei” 

['las/'laʃ/'la:/'laj/'lεs/'lεj/li] 

La contracció de la preposició “de” més el determinant article masculí dóna 

“dau/do/dei/dal” [‘daw/'dow/'du/'dεj/'da:/’dal/’daj/’do] pel singular i 

“daus/deis/dals” [‘daws/'dow/'dεj/’dal/’daj] (en alguns parlars no es contracta, tot 

quedant “de li”) en alpí i “dau” ['daw/'d�w] i “daus/dos/deis/dis” 

['daw/'d�w/'du/'dεj/'di] en delfinès. 

 

Els pronoms personals 

 

                           Delfinès                                                                            Llenguadocià 

 

                  Iòu72/Ieu73/I74/G-ieu75                                                                        Ieu 

                             Tu/Te76                                                                                     Tu 

(m)   Ele/I-ele/Elo/I-elo77; /Ei/Eu/Z-eu78;El                                                         El 

                                                 
72 Delfinès diois, ['j�w] 
73 Baix Delfinat, ['jew] 
74 Oisans, [‘i] 
75 Baix Delfinat, ['d ͡.jew] 
76 Mitjà Delfinat, Baix Delfinat 
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(f)               Ela/’La/I-ela79;Z-ela80                                                                      Ela 

Nos81/Nois82/Naus83/Nosautreis84/Nosautris85                                               Nosautres 

     Vos86/Vois87/Vosautreis88/Vosautris89                                                       Vosautres 

(m)    Elaus/’Laus/I-elaus90;I-elos/Elis/Eleis91                                                    Eles 

(f) Elas92;I-elas/’Las93;Eles/Z-eleis/Leis/Elis/Lis94                                             Elas 

 

Alpí 

 

Quiè95/Ió/Iòu96/I 

Tu/Ti 

Eu/Èu/V-èu97/El/I-el98/Ei99/Elh 

Ela/V-ela100/Eila/Ilhe101 

                                                                                                                                                     
77 Mitjà Delfinat, ['ele/'jele/'elu/'jelu] 
78 Trièves, [‘ej/‘ew/’zew] 
79 Mitjà Delfinat, ['el�/'l�/'jel�] 
80 Baix Delfinat, ['zel�] 
81 Baix Delfinat, Diois, ['nu] 
82 Baix Delfinat, ['nuj/'nwεj] 
83 Mitjà Delfinat, ['n�w] 
84 Mitjà Delfinat, [nu'z�wt/εj] 
85 Baix Delfinat, [nu'zawt/i/nu'z�wt/i] 
86 Baix Delfinat, Mitjà Delfinat, ['vu/’vus] 
87 Baix Delfinat, ['vuj/'vwεj] 
88 Mitjà Delfinat, [vu'z�wt/εj] 
89 Baix Delfinat, [vu'zawt/i/vu'z�wt/i] 
90 Mitjà Delfinat, ['el�w/'l�w/'jel�w/'jelu] 
91 Baix Delfinat, ['eli/'elej] 
92 Mitjà Delfinat, ['ela] 
93 Mitjà Delfinat, ['jela/'la] 
94 Baix Delfinat, ['zelej/'lej/'eli/'li] 
95 Valadas dal Quiè (Ellero, Maudagna, Corsaglia) 
96 Cisalpí 
97 Gavot 
98 Briançonès 
99 Briançonès 
100 Gavot 
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Nosautres/Nautres/Nos/Nois 

Vosautres/Vautres/Vos/Vois 

Eles/Ilis102/Eilos103 

Elas/Eles104/Eilas105/’Las 

 

Apunts de morfologia verbal, indicatiu dels verbs de la 1ª conjugació més alguns 
d’irregulars: 

 

Vivaro-alpí                             Llenguadocià 

 

Parlar (parlar) 

 

                                           Parl-o                                           Parl-i 

Parl-es/-as                                       Parl-as 

                                           Parl-a                                           Parl-a 

Parl-em/-am                                     Parl-èm 

Parl-etz/-atz                                      Parl-atz 

                                       Parl-on/-àn                                      Parl-an 

 

Els verbs irregulars “ser/estar”, “fer”, “tenir” i “anar”, comparats amb el llenguadocià 
(llevat del “ser”): 

 

Estre106/èsser/estar/èssei107 

Siu/seu/sióc108/sieu109/só110/siáu 

                                                                                                                                                     
101 Cisalpí de Val Maira 
102 Cisalpí de St-Veran [‘ili] 
103 Briançonès 
104 Cisalpí de St-Veran 
105 Briançonès 
106 Cisalpí 
107 Alpí 
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Ses111/Siàs112/siás/Si113/Siès114 

Es 

Sem/siam 

Setz/siatz 

Son 

 

                              Far115/faire/fare116/foire117                       Far (fer) 

Fau                                           Fau 

Fas                                           Fas 

Fai                                            Fa 

Fasem/Fam                                  Fasèm 

Fasetz/Fatz                                  Fasètz 

Fan                                          Fan 

 

Aver/aguer118/aveir/averar119/avare120       Aver (tenir) 

 

Ai                                          Ai 

As                                         As 

A                                          A 

Avem                                 Avèm 

                                                                                                                                                     
108 Briançonès 
109 Briançonès 
110 Cisalpí de St-Veran 
111 Cisalpí de Valle Gesso/Val Ges 
112 Cisalpí de Valle Stura/Val d’Estura 
113 Gardiol 
114 Cisalpí de St-Veran 
115 Alpí 
116 Alt delfinès 
117 Delfines de Charpey 
118 Baix Delfinat 
119 Trièves 
120 Trièves 
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Avetz                                Avètz 

An                                        An 

 

Anar (anar) 

 

Vau                                           Vau 

Vas                                            Vas 

Vai                                             Va 

Anam/anem                                    Anam 

Anatz/anetz                                    Anatz 

Van                                          Van 

 

• El passat simple es fa afegint a l’arrel –èro, -ères/-èras121, -èt/-èc122, -èram/-erem/-
èram/-eriam, -èratz/-eretz/-èratz/-eriatz, -èron/-èran.  

• El pretèrit imperfet dels verbs de la 1 conjugació (-ar) es fa amb els sufixos –avo, -
aves/-avas, -ava, -avam/-avem/-aviam, -avatz/-avem/-aviatz, -avon/-avan, mentre 
que els de la segona i tercera utilitzen –iá, -iás, -iá, -iam, -iatz, -ián. 

• El futur es fa mitjançant –èi, -ès, -à/-è123, -em, -etz, -àn/-én124, mentre que en 
llenguadocià es fa amb –ai, -às, -à, -em, -etz, -àn. Això no obstant, en la parla de 
Pragelato i Bellino el futur es construeix d`una manera particular, mitjançant 
l’addició de l’adverbi “pèi” al darrere del verb en present d’indicatiu. Exemple: 

“manjo puèi deman” [‘mind ͡zu ‘pεj ‘dəmɑ$]/[‘m�$d ͡.u ‘pi ‘dəm�$], “manjarèi 
deman” (menjaré demà). Aquest fet és comparable al del francès quebequès, que fa 
el futur tot afegint el verb “aller” (anar) davant l’infinitiu (com el futur proche 
francès). Exemple: “j’vas manger125”, “je mangerai” en francès estàndard (jo 
menjaré). 

• El condicional: -iáu/-iu, -iás, -iá, -iam, -iatz, -ián, mentre que en llenguadocià és -
iái/-iá, -iás, -iá, -iam, -iatz, -ián. 

 

                                                 
121 Vivarès 
122 Gavot 
123 Formes del gavot 
124 Gavot 
125 “J’vas” és sovint contractat en “ma”, tot quedant “ma manger” 
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Diferències més notables en la conjugació del subjuntiu dels verbs regulars: 

L’únic temps en què la conjugació presenta diferències amb el llenguadocià, sense tenir em 
compte els verbs irregulars, és l’imperfet de subjuntiu: 

• El present de subjuntiu es fa afegint a l’arrel –e/-iu/-es, -es/-is, -e/-i, -em/-iam, -etz/-
iatz, -en/-in.  

• Imperfet de subjuntiu: -èsse/-èsso/-èssiu126, -èsses/-èssis, -èsse/-èssi, -essiam/-
èssem, -essiatz/-èssetz, -èssen/-èssan (-èsse/-èssi, -èsses/-èssas, -èsse/-èssa/-ès, -
èssem/-essiam, -èssetz/-essiatz, -esson/-èssen en llenguadocià). 

 

Els verbs impersonals 

 

Els verbs impersonals (ploure, nevar, fer sol, gelar, etc.) es conjuguen en vivaroalpí afegint 
devant del verb el pronom subjecte neutre de la 3a persona “la”, equivalent als “chau”  o 
“fau” de l’alvernès i llemosí i a l’”il” francès. 

Exemple: “La plòu” , “’Quò/m-òc plòu” en alvernès, “’Quò plueu” en llemosí, “Plòu” en 
llenguadocià (plou), “Il pleut” en francès (tot i que en llengua parlada sovint s’utilitza el 
“ça”: “ça pleut”). 

Tanmateix, en delfinès generalment se segueix el model llenguadocià: “Plòu”. 

 

Conjugació pronominal 

 

Especialment en els parlars alpins la conjugació pronominal és general, que dóna lloc al 
pleonasme pronominal, a diferència de la resta de l’occità i com en francès i arpità. 

Vet aquí els pronoms àtons briançonesos: 

 

• Iòu a parlo [‘jow a‘pɑ/lu] (jo parlo/parle/parl/parli). 

• Tu te parlas [‘tyt ‘pɑ/la:] (tu parles). 

• Ei aul / eila parla [‘ji u / ‘jilo ‘pɑ/lo] (''eila'' s’utilitza sempre sol en briançonès, 

tot i que alguns parlars usen “Il” [‘i:]) (ell/ella parla). 

                                                 
126 Gavot 
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• Nos nos parlem [‘nu: ‘nu: pa/’lə$] (nosaltres parlem/parlam). 

• Vos os parlatz [‘vu: ‘u: pa/’lε] (vosaltres parleu/parlau). 

• Eilos / eilas i parlan [‘jilu / ‘jila i‘pɑ/lɑ$] (ells/elles parlen). 

 

Els dies de la setmana 

 

En vivaroalpí, com en alvernès i llemosí, també existeixen la forma clàssica i la contractada 
dels dies de la setmana. 

“Diluns” [di’lyŋs], “dimarç” [di’maɾs/di’ma], “dimècres” [di’mεkɾes/di’mεk/ej], 

“dijòus” [di’d͡.�ws/di’d ͡z�], “divèndres”  [di’vεŋdɾes/di'vε$d/ej], 

“dissàndes/dissàndres” [di’sande/di’sandɾe/di'sɑ$ndej] i “dismenja/diamenja” 

[dis’mŋεd͡.a/dja’mεŋd ͡.�/di'my$d ͡z�] 

O bé 

“Luns” [’lyŋs/’lys], “març” [’maɾs/’ma], “mècres” [’mεkɾes/’mεk/ej], “jòus” [’ 

d ͡.�ws/’d ͡z�w], “vèndres”  [’vεŋdɾes/'vε$d/ej], “sàndes/sàndres” 

[‘sande/’sandɾe/'sɑ$ndej] i “menja” [‘mεŋd ͡.a/’mεŋd ͡z�/’mε$d ͡z�]. 
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CONCLUSIONS 
 
 
Quant al treball 
 

• El present treball fa una presentació general de la llengua d’oc tot evitant la 
simplificació de “occità > llenguadocià” en què se sol caure i mostra l’enorme 
riquesa de l’occità situat dins el context de la Romània. 

• La presentació dels dialectes nord-occitans permetrà de fer-se una imatge prou més 
rica de la realitat dialectal occitana que la que ofereix la resta de material sobre el 
mateix tema, que tot buscant la convergència tendeix a “aigualir” els dialectes. 

• Si aquest estudi contribuirà o no a la difusió i preservació d’aquests dialectes és 
impossible de saber ara per ara. 

 

Quant a l’occità en general 

 

• La llengua, especialment a França, està en una gravíssima situació: és parlada per 
un milió de persones en un territori de quinze milions; s’ha trencat la cadena de 
transmissió de pares a fills des de fa dècades; ha perdut la funció de llengua de 
comunicació diària; no té cap mena de suport institucional (ans és atacada per 
l’Estat) i està desprestigiada en tots els àmbits (viu en una forta situació de 
diglòssia, amb la qual cosa no és considerada apta per a la cultura, per exemple). 

• Amenaçat a tot arreu, corre diferents perills en els tres estats en què es parla: a 
França per desídia i per gal·licització, a Espanya per immigració amb la 
consegüent  minorització i per hispanització, i a Itàlia per despoblament de les 
valls alpines i per italianització. 

• És una llengua molt fragmentada dialectalment pel fet de no haver estat mai 
estandarditzat, pels avatars de la història i per l’aïllament de cadascuna de les 
regions respecte a la resta de territori de parla occitana. A més a més hi ha 
diferències de substrat, superstrat i d’adstrat: dialectes com el gascó tenen un 
substrat aquità i basc, mentre que l’alvernès té substrat celta i un important adstrat 
germànic. Tanmateix, la influència que la història i els diferents substrats i 
adstrats hagin pogut tenir sobre els dialectes occitans són tema d’un altre treball 
de recerca, només mencionats aquí d’esquitllentes. 

• La nova proposta d’estàndard basada en el dialecte llenguadocià, l’occitan larg (o 
referencial), tot i ser la més acceptada pel fet de disposar de set adaptacions als 
diferents dialectes, segueix generant recel entre els sectors més conscienciats amb 
la riquesa dialectal de l’occità: temen que, com en el cas del francès o de l’italià, 
l’estàndard s’acabi imposant sobre les altres varietats i les “aigualeixi”. Des dels 
sectors favorables a l’estandardització es recorda que la normalització d’una 



                                                ________       A la recerca de l’occità: tres dialectes del nord 

 72 

llengua passa tard o d’hora per la seva normativització. 

• Els problemes d’estandardització i de l’extensió de l’occitanisme en segons quines 
regions (com ara l’Alvèrnia o la Provença) tenen un fort component polític: 
s’acusa els occitanistes d’imperialistes llenguadocians pel fet que l’occità 
referencial sigui de base llenguadociana i els retreuen el freqüent menyspreu 
envers els altres dialectes (com els qui titllen el nord-occità d’occità afrancesat). 

• Tot això ha resultat en secessionismes lingüístics, el més fort del qual és el 
provençal, tot i que també n’hi ha de gascó i d’alvernès. 

• Això no obstant, avui en dia la llengua assisteix a la “Segona Renaixença” (després 
de la literària del S.XIX, protagonitzada pel Felibrige) i comença a reconquerir 
mica en mica el terreny perdut. 

• Aquest nou intent de renaixement va acompanyat d’un naixent occitanisme (molt 
heterogeni) que tot i ser minoritari treballa amb entusiasme per retornar el prestigi 
perdut a la llengua. Grans triomfs de l’occitanisme són el reconeixement de les 
llengües regionals com a patrimoni de l’Estat Francès el 2008, la creació de 
l’Acadèmia de la Lenga Occitana, el reconeixement com a llengua cooficial a tot 
el territori català de l’aranès per part del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya o 
la posada en marxa de plans de desenvolupament de l’occità per part de les 
regions Aquitània, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus. 

 
 
Quant al nord-occità; trets comuns 
 

• Palatalització dels grups llatins “ca/ga” en “cha/ja”, pronunciats de moltíssimes 

maneres, tot i que [t ͡sa] i [d͡za] i [ʃa] i [.a] són comunes a tots tres dialectes. 

• Semivocalització freqüent de la “l” final en [w] en tots tres parlars, tot i que en 

moltes zones simplement s’emmudeix o fins i tot es pronuncia [l]. 

• Tendència a la reducció de diftongs en les varietats més septentrionals de tots tres 

dialectes (“ai” tònic a [ε] en nord-alvernès, nord-llemosí i vivaroalpí delfinès; 

“au” pretònic a [u/o] en alvernès i vivaroalpí; “ue” a [œ/ø] en alvernès, llemosí 
i vivaroalpí). 

• Tendència al tancament de “è” en alvernès ([(/e]) i llemosí ([e]). 

• Triftongació de “oi/òi” en [wej/wεj] en alvernès, llemosí i vivaroalpí. 

• Triftongació de “ai” en [wεj/wε] en nord-alvernès i nord-llemosí. 

• Pronunciació del diftong “uò” com [j�] en alvernès, llemosí i vivaroalpí delfinès. 
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• Pronunciació general del diftong “aü” i d’ “ai” àton en [ej/εj] en algunes parles 
alverneses, en llemosí i en vivaroalpí. 

• Tendència a l’emmudiment o a la iodització de la “s” seguida de consonant (o 
allargament de la vocal precedent) en alvernès, llemosí i vivaroalpí. 

• Tret d’algunes parles vivaro-alpines alpines força conservadores (com el gavot), 
emmudiment quasi general de les consonants finals, llevat de “r” en substantius 
amb les terminacions “ier” o “ador”. 

• Tendència a la palatalització de “cl”, “pl”, “bl” i “fl” en nord-alvernès, nord-llemosí 
i cisalpí; del grup “gl” en algunes parles llemosines, alvernès i vivaroalpí delfinès 
i vivaroalpí occidental; dels grups “cu” i “qu” en alvernès i nord-llemosí, 

generalment en [c]; de “t” i “d” en alvernès, nord-llemosí i vivaroalpí briançonès. 

• Nasalització freqüent de les vocals davant de “n” i “m” en tots tres dialectes. 

• Nasalització de vocal seguida per “tl” i “tn” en alvernès i llemosí. 

• Pronúncia labiodental de la “v” en tots tres dialectes (tot i que algunes parles 
meridionals segueixen el model llenguadocià), que el gascó i llenguadocià han 

simplificat en [b] ([β] si es intervocàlica). 

• No existència dels al·lòfons [β], [ð] i [] de “b”, “d” i “g” en posició intervocàlica, 
que sí existeixen en llenguadocià i gascó. 

• Freqüent rotacionisme de la “r” i la “l” en llemosí i vivaroalpí. 

• Freqüent allargament de les vocals davant “p”, “t” i “k” (sistemàtic en llemosí, 
localitzat en alvernès, desaparegut en delfinès i encara vigent en alguns parlars 
alpins). 

• Tendència a la uvularització: sistemàtica en alvernès, en nord-llemosí, en vivaroalpí 
delfinès i en vivaroalpí cisalpí. 

• Tendència al tancament de “an” en posició final en [�] en alvernès, llemosí i alguns 
parlars vivaro-alpins alpins. 

• Desinència en –e de la primera persona del singular del present d’indicatiu en 
llemosí i alvernès. 

• Caiguda de la “r” en el condicional en llemosí i alvernès. 

• Tractament similar dels verbs impersonals (partícula ‘quò en alvernès i llemosí, la 
en vivaroalpí). 

• Formes contractades dels dies de la setmana, molt freqüents en vivaroalpí i alvernès. 
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• Afèresi freqüent de la “a” inicial en vivaroalpí, llemosí i alvernès. 

• Addició freqüent d’una “e” protètica al final del grup “er” a final de paraula. 

• Diftongació d’ “ò” (sempre tònica) en vivaroalpí delfinès i en alvernès en [w�]. 

• Iodització de la “s” precedida de “e” en moltes parles vivaro-alpines, en llemosí i en 
algunes parles alverneses. 

• Simplificació de “ll” en [l] en alvernès, llemosí i vivaroalpí. 

• Simplificació de “gd” i “dd” en [d] en alvernès, llemosí i vivaroalpí. 

• Simplificació de “bt” en [t] en alvernès, llemosí i vivaroalpí. 

• Simplificació de “nn” en [n] en alvernès, llemosí i vivaroalpí 

• Emmudiment de la “n” del grup “nf” en alvernès, llemosí i vivaroalpí delfinès. 

• En conclusió, el nordoccità, tot i tenir trets conservadors com la pronúncia de les 
“r” finals, lèxic, etc., està més evolucionat des del punt de vista fonètic que les 
altres varietats de la llengua occitana, força més conservadores. 
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