ALGUNES INFILTRACIONS DEL LEXIC OCCITA
EN EL DOMINI LINGUISTIC CATALA
Si les llengiies literkries constitueixen entitats ben definides, no es pot
dir el mateix dels conjunts de dialectes que corresponen a cadascuna d'elles.
Encara que la frontera lingiifstica catalano-occitana hagi estat objecte
d'estudis de valor excepcional, com el del Prof. Fritz Kruger,' els occitanistes
no s'avenen a reconi fixer el seu tracat : per exemple, Jules Ronjat2 fa del
capcirenc una parla occitana, mentre el senyor Lois Alibert3 el concedeix
al domini catalh.
La veritat es que els fets caracterfstics de l'una i de l'altra llengua estan
separats per lfnies isoglosses que no coincideixen perfectament, i que deixen
entre elles un nombre considerable de parles de transicid. Aquestes parles
podran esser relacionades amb Puna o 1'altra de les llengues, segons que
presentin una majoria de criteris especffics de Puna o de 1'altra.
Amb tals reserves considerem que la frontera lingufstica catalano-occitana es confon practicament amb la frontera histarica del Llenguadoc i Catalunya. Pero queda entrs que d'una part i de l'altra d'aquesta frontera,
trobarem fenbmens linguistics de tot ordre, que han ultrapassat el limit
tearic.
Entre aquests fendmens hem destriat algunes infiltracions del lt'xic
occita en el domini linguistic catalb. per a fer-ne l'objecte de la present nota.
Les nostres investigacions particulars ens han permi s de precisar poble per
poble el tracat de cada isoglossa.
Com calia esperar per les discussions que ha promogut, la comarca del
Capcir (pobles de Puigvalador i Riutort, Font-rabiosa, Ral i Odelld, Formiguera, els Angles, Matamala) pertanyent a la conca de 1'Auda, ha estat par1. FRITz KRttGER , Sprachgeographische Untersuchungen in Languedoc and Roussilion (Hamburg 1913).
2. JULEs RoNJAT, Grammaire istorique des parlers trovenyaux modernes
(1930-403. Lois ALIBERT, Gramatica occitana (Tolosa 1935).
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ticularment accessible a les influ6ncies septentrionals. No crec que hagin
vingut per la vall de 1'Auda mateixa, que ofereix massa dificultats geograPiques, sin6 pel Doneza i per la collada de les Ares.
La divergencia amb el catala - i l.'acord amb l'occita - pot referir-se
a les diferencies d'arrels o de tractament de les arrels.
Per exemple, el capcirenc ofereix kutel (llat. CULTELLU) i tet (llat. TECTU)
en hoc del catala ggnibet , ganivet (germ. KNIF + suf. -ITTU amb sonoritzacio
de la x inicial4) i tggl6t , teulat o teulada (llat. TEGULATU, derivat de TEGULA.
teula ). Els punts de partenca romanics diferien.

Pero, amb el mateix punt de partenca romanic, el capcirenc ha seguit
1'occita per obtenir kgllq (germ.,*QUACCOLA) i digd(s) (llat. NEC uxu), mentre
el catala feia gwguq , ggllg o g6119, guatlla (amb sonoritzacio de la x inicial)
niggu(s), diggu (s), ningii (amb dilaci6 interior de la nasal inicial).
A Pest del Capcir, el coll de Jau (1513 m.) ofereix, entre els massissos
del Madres i del Dormidor, una facilitat relativa de passatge cap a les va1Ls
conflenteses de Noedes i de Molig. Aquesta facilitat ha permes 1'extensi6, a,
una part del Conflent, de fenomens occitans que senyoregen tambe el Capcir.
Per exemple, el Gw- romanic ha perdut tot rastre d'apendix labio-velar:
trobem la forma ggrda enfront del catala gwgrda o gurdd , guardar (germ.
WARDEN), i 1'arada es designada amb el nom d' gralrq (flat. ARATRU), vef geografic de les formes catalanes grgdg (flat. ARATA), gang (flat. AGINA), lggrq
(flat. LABORA) i qpO (flat. *AD-PARIU). El domini de grdlrq resulta molt mes
extens que el de ggrd6.

Fora d'aquestes infiltracions del Capcir i de l'alt Conflent, que tenen
el seu origen a les comarques occitanes del Doneza i del pals de So, se n'han
produldes d'altres mes a Pest, cap al Rossell6, provinents del Fenollet, del
Peirapertuses i del Narbones. Han emprat els cursos de 1'Agll i dels seus
afluents, a traves de les Corberes orientals.
Es aixi que I'occita lqt (germ. LEID) ha substituit el catala lot, lleig, en
la major part de la plana rossellonesa. La substituci6 deu esser prou recent,
puix que illots de pobles rossellonesos usen encara let (Vilanova de la Ra6),
i aixb fins al peu de les Corberes (Espira de I'Aglf, Baixas). Notem que,
mes a l'oest, la forma let s'esten a les comarques occitanes del pals de Foix,
del Doneza i del pals de So.
Amb un poc mes d'extensi6 cap als turons dels Aspres i a la baixa vall
del Tec, el Rossell6 empra p6strg ( llat. nominatiu PASTOR) en floc del catala
coma pgsto , pastor (llat. acusatiu PASTORE). Aqui tambe sembla que es
tracti d'una adquisici6 posterior al segle xvii i vinguda amb els ramats pels
du k initial dans les langue s romanes,
4. ENRic GUITER, Etude sur la sonorisation
RLR, LXIX (1940-1947), 66-79, 169-171.
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camins de transhumancia. En efecte, pgstrf designa unicament l'home que
guarda actualment les ovelles; perb en expressions antigues trobem pfstb;
ex. : l'adoraci6 dels Pastors. Notem que, al Llenguadoc, pistrf es una forma
mediterrania; cap al Pirineu, l'oest del Fenollet ja comenca de dir pfstu.
S'ha de comparar amb els usos de p9sk8lrc (Hat. nominat. PISCATOR) i de
piskfd& , pescador (Hat. acus. PISCATORE).

Mapa I

Els fets precedentment esmentats forneixen el tema del mapa I. Subratllem que es tracta &infiltracions de dues classes diferents, Puna totalment
independent de 1'altra : Donez.\-So-4 Capcir-Conflent d'una part, NarbonesFenollet--Rosse116 d'altra part.
Anem a veure ara formes que s'han establert (mapa II) simultaniament
tant a la zona de 1'est com a la de 1'oest.
L'estudi de mots com kcnilf (flat. *CANICULA), mil (Hat. MILIU), berm
(flat. VERME), emprats en floc de frdgf o urfigf, eruga (llat. ERUCA), blhddfmbru o blitindt , blat de morn (germ. BLAD), kuk, cuc (llat. coccu), es particularment interessant perque presenten cadascu dues arees isolades, l'una a
Capcir-Conflent i daltra al Rossefl6 septentrional. Ens demostren, doncs,
que el pas de la frontera catalana s'ha fet de manera totalment independent,
encara que sigui per un mateix mot, cap a la vall inferior de 1'Aglf i cap a
la vall superior de 1'Auda.
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Notem que en tots aquests prestecs, el vocalisme aton, tan caracterfstic,
del catala, ha substitult el de l'occita; la vocal neutra @ ha pres el lloc de,
totes les vocals A 0 E primitives. Aixf, kcnil, respon a kanila o kanilo; crAlrp,
a arAirg ; gcrda , a gardd; etc.

Es clar que la introducci6 a la zona catalana de mil no s'ha fet de comarques occitanes on la 1 final havia perdut la seva palatalitzaci6 (Pais de Foix

Mapa II

i Narbonbs : mil). La de berm ha hagut de produir-se abans de la reduccio
consonantica d'aquest mot en bem (Doneza) o en ber (altres comarques
frontereres).
En el curs de la seva extensi6, les dues arees, conflentesa i rossellonesa,
d'un mateix mot occita han pogut aproximar l'un a 1'altre els seus limits.
Per exemple, en el cas de berm , la zona conflentesa s'esten fins a Cameles,
al sud de la Tet, i la zona rossellonesa fins a Calca, deu quilbmetres mes al
nord. Estan separades tinicament pels pobles de les vores de la Tet. Es
pot imaginar facilment que les dues zones entrin en contacte amb el guany
d'un o dos pobles, i constitueixin des de llavors una zona tinica. Creiem
que aquest proces s'ha product en els casos que anem a veure Nara endavant.
Un diminutiu del llati CUTIS 'pell' ha designat en un moment donat
`la pell del porc'. Els pobles iberics han escollit CUTINA (port. c6dea, cat.
cotna); els pobles celticS i italics CUTINNA (fr. couenne, occ. codena, it. cotenna).
La presbncia d'una n o de dues, fent la segona sil-laba breu o llarga, determi156
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nava el pas de 1'accent tonic a la primera o a la segona vocal. Fon6ticament
tenim en catala konn, o kinnc , en occita kuddno (en occita la n doble es
redueix sense palatalitzaci6).
Constatem que la forma occitana kuddno , catalanitzada en kuddno, ha
guanyat el Capcir, el baix Conflent pel coll de Jau, el Rossell6 occidental
per la vall de 1'Aglf i del Verdoble, i que aquestes dues d1times zones s'han

Mapa III

fos en una de sola, que ha empentejat la seva frontera fins als Aspres meridionals, a la mateixa porta del Vallespir.
Un cas analeg 6s el del mot corb. El seu nom Hatt coRVU ha estat conservat pels pobles ib6rics i pirinencs (port. corvo, cat. corb, esp. cuervo), perb
els pobles c6ltics li han afegit sufixos -ELLU 0 -ACLU (fr. corbeau, occ. corbas).
L'occita, sota les formes kurbSs o eskurbgs (amb aglutinaci6 d'un vell article es), ha regolfat el catala korp o gorp (amb sonoritzacib de la x inicial).
La seva extensib oriental 6s aproximadament la de kuddno , perb a l'oest
ocupa tot 1'alt Conflent fins al coll de la Perxa.
Arribem, en fi, a dos mots occitans que tenen la maxima extensib en
territori catala; es troben en el Capcir, el Conflent, el Rossell6 i en quasi
tot el Vallespir, fora del cant6 de Prats de Moll6.
El terme fdd9 (flat. FOETA) designava inicialment qualsevol femella en
gestaci6. En les regions que ens interessen, ha pres el sentit d'ovella (llatovICULA dim. d'ovis), pronunciat udlc al sud (Costa Vermella, Emporda,
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Vallespir), ubelg (Cerdanya) o apbdlg (Andorra) a 1'oest. La comarca occitana del pafs de Foix posseeix tambe a&bela.
El nom llatf del llampec, FULGUR, ha estat totalment abandonat. Els
paisos iberics i pirinencs Phan reemplacat per derivats del mot grec passat
al llatf, LAMPAS, significant `la llantia' (port. reldmpago, cat. llampec, esp.
relc mpago). Pero, al nord de les Corberes, havien escollit un derivat del
llatf LUCE, significant `la Hum', amb el sufix -ITTU. Ha donat inset en occita,
asset al Capcir i lus8t en zona propiament catalana.
Veiem, doncs, que el lexic occita s'ha pogut introduir en zona catalana
sobretot al Capcir, i, mes escassament, al Conflent pel coil de Jau, i al Rossel16
per la vall de 1'Aglf. El massfs del Carlit i el del Canig6 han constituit barreres eficaces a la penetraci6, protegint respectivament la Cerdanya i el Vallespir. Un o dos mots comencen de contornar aquestes barreres, sigui pel
coil de la Percha (kurbgs ), sigui pels Aspres (lusets , fedgs).
Haurfem pogut donar mes exemples : els que hem escollit basten per a
mostrar les direccions de la infiltraci6 dels vocables occitans, i els molls de
resistencia amb els quals va topar.
Aquests fenbmens no indiquen una regressi6 del catala davant de l'occita,
sin6 inevitables fets de transici6 fronterers; es podria escriure un article no
menys documentat sobre les infiltrations del catala en el domini linguistic
occita.
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