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Versió catalana 

 

XI Congrés de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans 

Lleida, Universitat de Lleida, del 16 al 21 de juny de 2014 

 

Occitània a Catalunya 

Els estudis occitans: nous temps, noves perspectives 

 

Benvolguts amics, 

Benvolguts col·legues, 

L’any 2014 el congrés de l’AIEO se celebrarà a Catalunya. Per tant, serà la primera vegada qu’aquesta 

trobada científica tindrà lloc en un indret on l’occità és llengua oficial. En efecte, l’occità és oficial a 

tot el Principat de Catalunya d’ençà de 2006, i ja ho era a la Vall d’Aran des de 1990. Lleida, que 

ofereix actualment els únics estudis occitans de l’Estat espanyol, tindrà l’ocasió de ser el punt de 

trobada dels occitanistes en un moment estratègic en què commemorarem un quart de segle de 
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l’oficialització de la llengua occitana a la Vall d’Aran, vuit-cents anys de la batalla de Muret (que va 

posar fi al somni de construir una unitat política occitanocatalana), cinc-cents anys del tractat del Plan 

d’Arrem i set-cents de la signatura de la Querimònia, que va vincular definitivament un territori occità 

–la Vall d’Aran– a la Corona d’Aragó. En un context en què Catalunya torna a mirar cap a Europa i en 

què les identitats es tornen a definir, el veïnatge occità és estratètic i es converteix en una qüestió de 

plena actualitat. 

Els lligams de Lleida i de la seua universitat amb el domini occità han estat sempre constants i estrets. 

Històricament, les Terres de Ponent han estat un lloc de pas entre Catalunya i Occitània, però també un 

refugi per a nombrosos occitans durant diverses èpoques històriques. La presència d’estudiants i de 

rectors d’origen occità a l’antic Estudi General n’és una prova. De fet, el desenvolupament 

baixmedieval de Lleida es va produir en el marc d’una estreta relació amb les terres occitanes. La 

cançó Au país de Lerida ens recorda, d’altra banda, que fins i tot el cavaller gascó que va inspirar 

Dumas per al seu D’Artagnan, va participar temps després en el setge de la ciutat. 

Lleida és capital administrativa de l’únic territori occità de l’Estat espanyol, la Vall d’Aran. També és 

la ciutat  en què van a parar les aigües de la Noguera Pallaresa, el riu que naix al Pla de Beret, a Naut 

Aran, no gaire lluny de la font de la Garona, que desemboca a l’oceà Atlàntic a Bordeus. 

Finalment, Lleida acull nombroses iniciatives relacionades amb l’occità, no només universitàries, sinó 

també en el marc dels mitjans de comunicació o de l’edició. Actualment, la capital interior de 

Catalunya potser és la ciutat en què es publiquen més llibres en occità fora del territori occità. Potser 

va ser per això que l’escriptor aranès més important, Jusèp Condò (1867-1919), va començar la seua 

carrera literària avançant-se a la història? 

És evident que l’any 2014 obre a casa nostra una nova etapa per a Catalunya i per a l’occità, i per tant 

per a la recerca sobre la llengua i la literatura occitanes. És el moment de fer balanç en l’àmbit de la 

filologia, de saber allò que tenim i d’analitzar detinguadament diverses qüestions, però també de 

dissenyar noves perspectives que ens permetin anar més lluny en el futur. 

 

Llocs i dates del Congrés 

El congrés tindrà lloc del 16 al 21 de juny de 2014 al Campus de Cappont de la Universitat de Lleida 

(carrer de Jaume II), al costat del riu Segre, a poca distància del centre de la ciutat i de la Facultat de 

Lletres. El Campus de Cappont està format per diversos edificis la construcció dels quals va començar 

a la fi dels anys noranta del segle passat, com el Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, la 
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Facultat de Ciències de l’Educació, l’Escola Politècnica Superior, la Facultat de Dret i Economia, el 

Centre de Recerca en Economia Aplicada i dos edificis polivalents. Al Campus també s’hi poden 

trobar nombrosos serveis universitaris, bars, restaurants i d’altres espais de lleure. Quan fa bon temps, 

els estudiants envaeixen la gespa de la canalització del riu Segre i les terrasses dels bars i les cafeteries 

en un ambient molt agradable. Hem previst una excursió el dimecres 18 de juny perquè els 

congressites puguin conèixer la realitat social de l’occità a la Vall d’Aran, i també les institucions, la 

història i, si s’escau, la gastronomia del cap de Gascunya.  

 

Tema del Congrés 

Us proposem presentar comunicacions sobre els següents eixos: 

 1-Occità modern 

2-Occità antic 

 3-Literatura occitana medieval 

4-Literatura occitana moderna i contemporània 

 5-Les polítiques lingüístiques de l’occità 

6-La Catalunya occitana i l’Occitània catalana 

 7-Cultura occitana 

El congrés de Lleida acceptarà amb molt de gust comunicacions sobre línies clàssiques de recerca 

lingüística (dialectologia, toponímia, fonètica i fonologia, sintaxi, lexicologia...), però també, per raons 

evidents, sobre qüestions sociolingüístiques com la política o la planficació lingüístiques que cal dur a 

terme per a l’occità, els projectes de normalització per restituir l’espai social de la llengua d’oc, la 

codificació englobant de l’occità i la seua estandardització, i també l’ensenyament de la llengua, dins o 

fora del marc universitari. 

Pel que fa al sisè eix, no només es tracta de presentar comunicacions sobre l’estudi de les relacions 

entre Occitània i Catalunya, sinó també d’exposar investigacions sobre altres qüestions molt 

heterogènies que posin en relació els dos dominis i les dues llengües: des de les fronteres lingüístiques 

i els parlars de transició, fins a l’articulació de l’oficialitat del català i de l’occità en el mateix marc 

legal. Per altra banda, reservem un lloc important a l’especificitat aranesa –al mateix temps Catalunya 

occitana i Occitània catalana– o, per exemple, a la presència de l’occità en el món cultural català.  
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Propostes de comunicació 

Si voleu presentar una comunicació al congrés, escriviu un correu electrònic a l’adreça següent, i 

indiqueu-hi Congrés AIEO en l’assumpte: 

 ceo@filcat.udl.cat 

Envieu el títol i un breu resum de la vostra comunicació, que no ha de superar les cinc-centes paraules, 

en un document adjunt en format Word. Les comunicacions es poden fer en occità o en qualsevol altra 

llengua romànica, en anglès o en alemany, i han d’aportar noves dades o perspectives innovadores en 

el seu àmbit. També es podran presentar projectes científics en curs. 

La presentació de les comunicacions serà de vint-i-cinc minuts com a màxim, almenys cinc dels quals 

es reservaran al debat. Cal enviar les propostes de comunicació abans del 31 de novembre de 2013. 

Un cop el Comitè Cientific hagi avaluat la vostra proposta, sabreu si la vostra comunicació ha estat 

acceptada o refusada abans del 20 de gener de 2014. Les propostes de comunicació s’inscriuran en 

una de les seccions del congrés, que s’anunciaran en la segona circular. 

 

Inscripció 

Us podreu inscriure a partir de l’1 de setembre de 2013 després d’omplir el formulari que trobareu a la 

pàgina web del congrés de Lleida: aieo2014.udl.cat. La data límit per inscriure’s amb la tarifa normal 

és el 31 de gener de 2014. La inscripció és obligatòria per a tots aquells que presenten 

comunicació. 

Per als investigadors el preu de la inscripció és de 90 € (tarifa normal). Després del 31 de gener de 

2014, el preu passarà a ser de 120 €. Els estudiants tenen dret a una tarifa reduïda de 30 € (50 € després 

del 31 de gener de 2014). La inscripció inclou el llibre de resums, els materials del congrés, l’accés a 

les conferències i als tallers, les pauses cafè i la subscripció a les actes. A partir del 31 de maig de 2014 

ja no serà possible d’inscriure’s per via telemàtica, i la inscripció s’haurà de fer al mateix congrés. 

La inscripció no es considerarà completa fins que s’hagi efectuat el pagament. 

 

Excursió i banquet 

El dia 19 de juny hi haurà la possibilitat de participar en una excursió, que inclou un dinar. El vespre 

del 21 de juny es reservarà al banquet final. Els preus d’inscripció a aquestes dues activitats són, 
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respectivament, de 40  € i 35 €. Preguem als qui vulguin participar en l’excursió o en el banquet que ho 

notifiquin en el moment de fer la inscripció, ja que el nombre de places és limitat. 

 

Viatge i allotjament 

A la pàgina web del congrés trobareu informació per arribar a Lleida i sobre tot tipus d’allotjaments: 

aieo2014.udl.cat. 

 

Dates importants 

1 de març de 2013   Primera circular 

Obertura del termini per presentar propostes de comunicació 

1 de setembre de 2013  Obretura del termini per inscriure’s al congrés 

1 d’octubre de 2013   Segona circular 

31 de novembre de 2013 Data límit per a la presentació de propostes de comunicació 

20 de gener de 2014 Data límit per comunicar l’acceptació de les propostes de 

comunicació 

31 de gener de 2014 Data límit per inscriure’s al congrés amb la tarifa normal 

1 de maig de 2014 Tercera circular 

31 de maig de 2014 Data límit per inscriure’s al congrés per via telemàtica 

 

Comitè Organitzador 

El Comitè Organitzador l’integren investigadors de la Universitat de Lleida, la major part dels quals 

formen part de la Càtedra d’Estudis Occitans: 

• Aitor Carrera (coordinador) 

• Josep Maria Domingo 

• Isabel Grifoll 

• Flocel Sabaté 

• Ramon Sistac (relacions institucionals) 
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• Cristina Solé 

• Jordi Suïls 

• Albert Turull (tresorer) 

  

Comitè Científic 

El Comitè Científic el formen els membres del Consell d’Administració de l’AIEO (Walter Meliga, 

Jean-Pierre Chambon, Wendy Pfeffer, Rosa María Medina Granda, Patric Sauzet, Joèla Ginestet, 

María Carmen Alén Garabato, Joan-Francés Courouau, Gui Latry, Catherine Leglu, Claus Dieter 

Pusch, Angelica Rieger, Domergue Sumien, Sergio Vatteroni) i els següents especialistes: 

• Joan-Ives Casanova (Universitat de Pau i dels Països de l’Ador /Universitat de Pau e dels 

Païses d’Ador) 

• Germà Colón (Universitat de Basilea / Universität Basel, Institut d’Estudis Catalans) 

• Arvèi Lieutard (Universitat de Montpeller-Paul Valéry / Universitat de Montpelhièr-Pau 

Valèri) 

• Felip Martèl (Universitat de Montpeller-Paul Valéry / Universitat de Montpelhièr-Pau Valèri) 

• Joan Veny (Universitat de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans) 

• Aitor Carrera (Universitat de Lleida, Càtedra d’Estudis Occitans) 

• Flocel Sabaté (Universitat de Lleida) 

• Jordi Suïls (Universitat de Lleida, Càtedra d’Estudis Occitans) 
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Contacte: 

 XI Congrés de l’AIEO 

 Universitat de Lleida (Càtedra d’Estudis Occitans / Aitor Carrera) 

 Plaça Víctor Siurana, 1 

 E-25003 Lleida (Catalunya) 

 Correu electrònic:  ceo@filcat.udl.cat 

 Telèfon:   (0034) 973 00 34 66 

Fax:   (0034) 973 70 20 54 

 

 

 

 


