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Aquest catàleg, que té una finalitat divulgativa, recull la 
producció bibliogràfica en occità o relacionada amb l’occità 
dels darrers trenta anys impulsada per editors catalans, 
fins al �009. També inclou algunes obres impulsades per 
editors valencians i de la Catalunya del Nord. Els títols 
es presenten ordenats i agrupats  per editorials o grups 
d’editorials quan les produccions no són nombroses. La 
referència a les obres més rellevants es complementa amb 
una breu ressenya.



4



5

	 Conselh	Generau	d’Aran	

 VERGÉS BARTAU, Frederic. Petit 
diccionari castelhan – aranés (oc-
citan) – catalan – francés / aranés 
(occitan) – castelhan – catalan – 
francés. Conselh Generau d’Aran 
(Vielha, �998 �ª reed.).

  Normes ortografiques der aranés. 
Conselh Generau d’Aran (Vielha, 
�999).

 ARENAS, Joaquim. Aran, ua escòla entà un pòble. Conselh Gene-
rau d’Aran (Vielha, �00�).

 ROSA, Elisa. Er Art Romanic dera Val d’Aran. Conselh Generau 
d’Aran (Vielha, �00�).

 Repertòri musicau aranés. Dances, cançons, nadalets e imne ara-
nesi. Conselh Generau d’Aran (Vielha, �003).

 RIERA SOCASAU, Joan Carles. Era Prumèra Guèrra Carlina ena 
Val d’Aran. Conselh Generau d’Aran (Vielha, �004).

 CALZADO DE CASTRO, Melquiades. Era Baronia de Les. Conselh 
Generau d’Aran (Vielha, �006).

 CONDÒ SAMBEAT, Jusèp. Era Isla des Diamants. Conselh Generau 
d’Aran (Vielha, �006).

 Reedició en grafia normalitzada i original d’aquesta novel·la utòpi-
ca confegida per Jusèp Condò i Sambeat (�867-�9�9), arran del seu 
retorn l’any �905 com a sacerdot a la Vall d’Aran i la seva decidida 
assumpció de l’aranès com a llengua de creació. Enllà de la visió idea-
litzada d’una comunitat humana i un paisatge, la novel·la suposa una 
primera mostra de prosa aranesa i de reflexió identitària moderna. 

 CARABIAS ESCOT, NINFA; Er auet de Nadau, Colleccion de condes 
Pepita Caubet, Conselh Generau d’Aran (�009).
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	 Conselh	Generau	d’Aran	i	La	Galera

 EISHARC, Jaquet. Vocabulari de restaurants. Conselh Generau 
d’Aran (Vielha, �000).

 LLUCH, Enric. Era equipa des Remosigaires. Conselh Generau 
d’Aran / Ed. Bruño (St. Adrià del Besòs, �00�). 

 VALMAYOR, Cándido. Diari d’un pelegrin peth Camin de Santiago. 
Conselh Generau d’Aran (�00�).

 BESOLÍ, Olga. Vocabulari d’espòrts d’iuèrn. Conselh generau 
d’Aran (Vielha, �003).

 VERGÉS, Frederic; CASTAÑEDA, Xavier. Vocabulari dera construc-
cion. Conselh Generau d’Aran (Vielha, �006).

 En col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran i la Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat, l’editorial La 
Galera ha editat vint-i-quatre títols infantils a la col·lecció Con-

des dera Gabarra: 

Era legenda de Guilhèm Tell, Era auca d’òr, 
Era gargolha sabenta, Eth anhèth nere, 
Era estèla verda, Eth pintor deth vent, Açò 
ei arrats compdats, Eth monard Chimino, 
Era hèsta en humarau, Eth sharmant es-
plorador, Eth diable presomit, Es aventures 
de Flor e de Mosqueta, Ena barca de pare, 
Es cartes de Còia, Bernat, eth vèrme, Era 
rata Rita, Nòa, Era violeta e era camisa de 
dromir, Aurelhes de conilh, Era susmauta des 
joguets, Aguesti dies refresque pes tardes, Eth 
caçaire, Era mia bici e jo, Eth tresaur deth 
dragon Smaug.

 PEREMIQUEL, Marta, Condes diuèrsi, Colleccion de Condes Pepita 
Caubet, Conselh Generau d’Aran (Vielha, �008).

 MOGA, Elisabeth, Eth michon jogaire, Colleccion de Condes Pe-
pita Caubet, Conselh Generau d’Aran (Vielha, �009).
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 SARAZY, Monique. Era bruisha en corrau. Colleccion de Condes 
Pepita Caubet , Conselh Generau d’Aran (Vielha, �009).

 ESCALA, Toni. Moria!...Èm perduts! Colleccion Juvenila, Conselh 
Generau d’Aran (Vielha, �009).
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	 Pagès	editors	 Col.	Garona estudis

 CARRERA, Àitor. Gramatica aranesa. Pagès 
editors (Lleida, �007).

 SANS SOCASAU, Jusèp Loís. Er estudi ena me-
mòria. Pagès editors (Lleida, �007).

 CARRERA, Àitor. Entre dues frontères. Estu-
dis de lingüistica occitana. Pagès editors 
(Lleida, �008).

 DDAA. Caçaires de paraules ena Val d’Aran 
damb Rogèr de Gràcia. Pagès editors (Lleida, 
�009).

 SANS SOCASAU, Jusèp Loís. Occitan en Catalonha. Estudis / 3. 
Pagès editors (Lleida, �008).

 L’autor, que per la seva experiència ha viscut de ben a prop el procés 
de recuperació institucional aranesa i treballa actualment en l’ende-
gament d’una política lingüística per a l’occità al Principat, emprèn 
en aquest assaig una reflexió oberta sobre el triple encaix aranès / 
occità / català, tot considerant-ne els aspectes jurídics, sociolingüístics 
i culturals, en un estimulant i documentat exercici de prospectiva. 

 CARÀBIAS, Ninfa. Era mestra Pèpa. Pagès editors (Lleida, �998).

 FURNESS, Ryan C. Diccionari Occitan (aranés) / Anglés — Dictio-
nary English / Occitan (aranese). Pagès editors (Lleida, �006).

 ANÉ, Manuela. Teatre en aranés. Pagès editors (Lleida, �007).
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	 Pagès	editors	 Col.	Garona Narrativa	i	Garona Clàssics

 BOYA, Francés. Presoèrs dera mar gelada. Pagès editors (Lleida, 
�998).

 Adscrita al gènere d’aventures d’inspiració romàntica, amb agosarades 
damisel·les seduïdes per les altures, pèrfids prussians i ferrenys guies 
de muntanya, l’autor recrea en aquesta novel·la els primers intents 
d’ascensió als cims pirinencs, alhora que l’encís de les cròniques dels 
viatgers decimonònics. Una animada ficció que duu el lector de la 
gèlida fredor d’un internat victorià a les congestes de l’«infern blanc», 
tot passant per tavernes i balnearis, al grat de les mil i una giragonses 
de l’amor i una ajustada cursa per coronar el cim del Neto. 

 POE, Edgar Allan; NERVAL, Gerard de; 
MURGER. Racondes bracs. Pagès editors 
(Lleida, �99�).

 Arrepervèris. Pagès editors (Lleida, �99�).

 CAUBET, Pepita. Jacinta, casa e país. Pagès 
editors (Lleida, �006).

 ESCALA, Tòni. En vacances. Pagès editors 
(Lleida, �007).

 CATALÀ, Víctor. Solitud. Traduïda de Maria 
Vergés i Pérez. Col. Garona Classics / �, 
Pagès editors (Lleida, �007).

 CALDERS, Pere. Ací que repòse Nevares e d’autes narracions mexi-
canes. Traduïda de Xavier Gutiérrez. Col. Garona Classics / �, 
Pagès editors (Lleida, �008).
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	 Pagès	editors	i	Garsineu

D’ençà de l’any �99�, en col·laboració amb el Conselh Generau 
d’Aran, Pagès editors publica els treballs premiats als concursos literaris 
de prosa i poesia Mn. Condò Sambeat, en les seves diverses categories, 
i Aran de Literatura, tots dos oberts als diversos parlars occitans.

 Premi Mn. Condò Sambeat: 
DDAA. De quan panèren un peishic de país. Pagès editors (Lleida, 
�994).
DDAA. Literatura de casa nòsta. Pagès editors (Lleida, �996).
DDAA. Paraules dera tèrra. Pagès editors (Lleida, �997).
DDAA. Món de paraules. Pagès editors (Lleida, �998).
DDAA. Istòries, condes e poèmes. Pagès editors (Lleida, �999).
DDAA. Memòria. Pagès editors (Lleida, �00�).
DDAA. Viuences. Pagès editors (Lleida, �00�).
DDAA. Tornarè. Pagès editors (Lleida, �003).
DDAA. Mescladís. Pagès editors (Lleida, �006).

 Premi Aran de Literatura:
DDAA. Viatge ath torn d’un instant. Pagès 
editors (Lleida, �003).
DDAA. Letres deth país. Pagès editors (Lleida, 
�006).
DDAA. De land en land. Pagès editors (Lleida, 
�009).

  

ROIGÉ, Xavier; ESTRADA, Ferran; BELTRAN, 
Oriol. Era casa aranesa. Antropologia dera 
arquitectura ena Val d’Aran. Col. Polaris. 
Garsineu Edicions (Tremp, �997).

 DD.AA. Escrivi en occitan / Escriu en català. IES Tremp / Asso-
ciacion Cap l’Òc / Garsineu Edicions (Tremp, �006).
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	 Curial	i	Llibres	de	l’Índex

 COROMINES, Joan. El parlar de la Vall d’Aran. Gramàtica, diccio-
nari i estudis lexicals sobre el gascó. Curial (Barcelona, �990).

 CERVERÍ DE GIRONA. Narrativa. A cura de Joan Coromines. Col. 
Autors Catalans Antics / �. Curial (Barcelona, �985).

 CERVERÍ DE GIRONA. Lírica / I-II. A cura de Joan Coromines. 
Col. Autors Catalans Antics / 5-6. Curial (Barcelona, �988).

 RAMON VIDAL DE BESALÚ. Obra poètica / I-II. A cura de Hugh 
Field. Col. Autors Catalans Antics / 7-8. Curial (Barcelona, �989-
�99�).

 GUILLEM DE CERVERA. Versos proverbials. A cura de Joan Coromi-
nes. Col. Autors Catalans Antics / 9. Curial (Barcelona, �99�).

 BALAGUER, Claudi / POJADA, Patrici. Dicci-
onari català-occità / occitan-catalan. Llibres 
de l’Índex (Barcelona, �005).

 BARÈS, Verònica / LAMUELA, Xavier / SU-
ÏLS, Jordi / VERGÉS, Frederic. Es vèrbs 
conjugadi. Morfologia verbau aranesa. Lli-
bres de l’Índex (Barcelona, �003).

 BARDÒU, Frand. La nit fulminada. Traduc-
ció de Manel Zabala. Llibres de l’Índex 
(Barcelona, �004).

 DD.AA. A cau d’orella. Narrativa breu oc-
citana del segle XX. Antologia. Traducció i 
introducció de Jaume Figueras. Llibres de l’Índex (Barcelona, 
�005).

 Ambiciosa mostra de la narrativa breu occitana, en edició bilingüe, 
del �860 ençà, que inclou des d’autors clàssics com Mistral, d’Arbaud 
o Camelat, fins a les últimes fornades de narradors, tot passant per 
la rica aportació d’autors consagrats com Max Roqueta, Joan Bodon, 
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Bernat Manciet, Robèrt Lafont o Pèire Bec i, ja als anys 80 i 90, de 
Florian Vernet, Joan Ganhaire o Joan-Claudi Forêt. En apèndix, l’as-
saig «Eppur si muove» repassa el llarg itinerari d’accés de la prosa 
occitana a la modernitat. 
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	 Trabucaire	 Col.	Pròsa occitana

 ROQUETA, Max. Tota la sabla de la mar. Col. Pròsa Occitana. 
Trabucaire (Canet del Rosselló, �997).

 Amb Tota la sabla de la mar, delicada evocació de les successives 
metamorfosis a què es veié abocada, segons la llegenda, la Sibil·la 
de Cumes, que pel voler dels déus visqué tants anys com granets de 
sorra hi ha al mar, Max Roqueta continua la pacient davallada als 
avencs de l’ànima humana que infon vida al conjunt de tota la seva 
obra, d’ençà de les primeres proses de Verd paradís. Una novel·la 
de pretext clàssic i alè universal que se situa al cor del misteri de 
l’ésser.

 ROQUETA, Max. La cèrca de Pendariès. Tra-
bucaire (Canet del Rosselló, �996).

 CASANÒVA, Joan-Ives. L’òrle dei matins / 
L’ambre. Trabucaire (Canet del Rosselló, 
�996).

 SURRE-GARCIA, Alem. Lo Libre del do-
ble despartible. Trabucaire (Canet del 
Rosselló, �997).

 FORÊT, Joan- Claudi. Lo Libre dels grands 
nombres o falses e us de fals. (Canet del 
Rosselló, �998).

 JULIEN, Danièla. Viatge d’ivèrn. Trabucai-
re (Canet del Rosselló, �999).

 PIEYRE, Joan-Maria. Rai la mòrt. Trabucaire (Canet del Rosselló, 
�999).
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	 Trabucaire	 Col.	Pròsa occitana

 LAFONT, Robèrt. Contes libertins e faulas 
amorosas. Trabucaire (Canet del Rosselló, 
�000).

 LAFONT, Robèrt. L’eròi talhat. Trabucaire 
(Canet del Rosselló, �00�).

 Novel·la històrica amb què Robèrt Lafont 
completa la seva llarga dedicació intel·lectual 
a un dels capítols estètics més rics i convulsos 
de l’occitanitat: el del Barroc. Tot recorrent a 
la tècnica epistolar, l’autor recrea tres episo-
dis dramàtics de la història llenguadociana, a 
la cruïlla de totes les heterodòxies, entre els 
anys �6�9 i �63�, centrats en els personatges 
del llibertí Juli Cèsar Vanini, el poeta tolo-
senc Pèire Godolin i el duc de Montmorency, 
alçat en armes contra Richelieu.

 CASANÒVA, Joan-Ives. Lo remembre dins lo jardin. Trabucaire (Ca-
net del Rosselló, �00�).

 ROQUETA, Max. Lo corbatàs roge. Trabucaire (Canet del Rosselló, 
�003).

 CASANÒVA, Joan-Ives. Lux Veneris. Trabucaire (Canet del 
Rosselló, �003).

 FORÊT, Joan-Claudi. Sang e saba. Trabucaire (Canet del Rosselló, 
�005).

 BRUN, Joan-Frederic. Luònh. Trabucaire (Canet del Rosselló, 
�006).

 ROQUETA, Max. Lo libre de Sara. Trabucaire (Canet del Rosselló, 
�008).

 CASANÒVA, Joan-Ives. Lo libre escafat. Trabucaire (Canet del 
Rosselló, �008).
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	 Trabucaire	 Col.	Cap al sud

 LAFONT, Robèrt. Temps tres. Trabucaire 
(Canet del Rosselló, �99�).

 JEANJEAN, Henri. De l’utopie au pragma-
tisme? (Le mouvement occitan, 1976-1990) 
(Canet del Rosselló, �99�).

 CASANOVA, Jean-Yves. Fréderic Mistral. 
L’enfant, la mort et les rêves. Trabucaire 
(Canet del Rosselló, �004) 

 LAFONT, Robèrt. Petita istòria euro-
pèa d’Occitània. Trabucaire (Canet del 
Rosselló, �003).

 KIRSCH, F. Peter; KREMNITZ, Georges; 
SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte. Petite histoire 
sociale de la langue occitane. (Canet del Rosselló, �00�).

 TERRAL, Hervé. Antonin Perbosc. Les langues de France à l’école. 
(Canet del Rosselló, �006).

  

 PASQUINI, Pèire. Lo dèt dau gabian. Seria Negra. Trabucaire (Ca-
net del Rosselló, �009).

 GARDY, Felip. La dicha de la figuiera. Trabucaire (Canet del 
Rosselló, �00�).

 Més conegut per la seva continuada tasca investigadora com a estu-
diós de la literatura occitana moderna i els seus condicionaments, 
Felip Gardy és també un tenaç poeta d’alta exigència, autor d’una 
quinzena llarga de reculls. Abocat al món secret de les paraules i a 
la seva transmutació incessant, enllà del silenci i la mort, l’obra de 
Felip Gardy ens permet d’assistir, amb La dicha de la figuièira, a la 
lenta desclosa d’una nova existència.
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	 Galerada,	Club	Editor	i	Llibreria	22

 ROQUETA, Max. Poemes i proses. Edició bilingüe. Traducció d’Àlex 
Susanna i Jaume Figueras i Trull. Prefaci de Felip Gardy. Sem-
blança d’Antoni Rossell. Col. Líquens / �, Galerada (Barcelona, 

�00�).

 ROQUETA, Max. Verd paradís I. Edició bi-
lingüe. Traducció de Jaume Figueras i 
Trull. Galerada (Barcelona, �005).

 ROQUETA, Max. Verd paradís II. Edició 
bilingüe. Traducció de Jaume Figueras i 
Trull. Galerada (Barcelona, �005).

 D’ARBAUD, Josèp. La Bèstia del Vacarés. 
Edició bilingüe. Traducció de Jaume 
Figueras i Trull. Galerada (Barcelona, 
�009).

Edició bilingüe d’aquesta novel·la que ha estat 
considerada un dels cims de la narrativa pro-

vençal i una de les fites en l’assumpció del simbolisme per la prosa 
occitana. Publicada el �9�6 i fruit de les vivències de l’autor arran del 
seu establiment com a manadièr a la Camarga en el tombant de se-
gle, La Bèstia del Vacarès s’acull als codis de la narrativa fantàstica i a 
l’estètica finisecular per endinsar-se en una precisa anàlisi de l’ànima 
humana i la seva fragilitat, al caire de la follia i la basarda. 

 BODON, Joan. Catoia l’enfarinat, Club Editor (Barcelona, 
�009).

  

 GARDY, Felip. Nòu sonets aproximatius. Versió catalana d’Enric 
Prat. Col. Senhal / 38. Llibreria �� (Girona, �997).

 GARDY, Felip. Per a tantes fugides egipcíaques… Traducció catala-
na de Jep Gouzy. Col. Senhal / 7�. Llibreria �� (Girona, �00�).
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	 Institut d’Estudis Ilerdencs	 Col.	Solei d’Autan

 MONTOYA, Jèp de. Vademecum aranense. Era Val d’Aran a trauèrs 
dera sua lengua (sègles XII-XX). Conselh Generau d’Aran / Dipu-
tació de Lleida / Institut d’Estudis Ilerdencs / Generalitat de 
Catalunya (�999).

 Jep de Montoya ens ofereix amb Vademecum aranense una àmplia 
mostra comentada del patrimoni escrit aranès i comengès, a banda i 
banda de la frontera, tot al llarg de nou-cents anys. Un extens aplec 
de materials literaris, notarials, jurídics, folklòrics, religiosos…, que 
basteixen un corpus textual indestriable de la història pirinenca i un 
testimoni de primer ordre de l’empremta del gascó de muntanya en 
aquestes contrades. 

 SOLÉ I SANTALÓ, Juli. Era Val d’Aran. IEI (Lleida, �988).

 RIERA SOCASAU, Joan Carles. Era sanitat ena Val d’Aran (s. XVI-
XVII). IEI (Lleida, �998).

 FORCADA, Manuèl de Miguel. Uelhada ath passat. IEI (Lleida, 
�999)).

 DD.AA. Bèth temps a. IEI (Lleida, �000).

 SERRABONA, Manuel; ARES, Pili. Eth jòc popular tradicionau ena 
Val d’Aran. IEI (Lleida, �00�).

 D’ençà de l’any �00�, la col·lecció Solei d’Autan acull els textos 
guardonats amb el premi de novel·la curta Es Talúries, convocat 
per la Diputació de Lleida. En les seves cinc primeres edicions, 
ha publicat textos provençals, bigordans i aranesos.

 GRÒS, Lisa. Color dimenche. Color Camarga. IEI (Lleida, �00�).

 ESCALA, Tòni. Tanplan tornèc. IEI (Lleida, �004).

 PAMBRUN-LAVIT, Terèsa. Sho! IEI (Lleida, �006).
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 ESCALA, Tòni. T’i maridaràs? IEI (Lleida, 
�007).

 JULIEN, Danièla. Adieu paure… IEI 
(Lleida, �008).
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	 Generalitat	de	Catalunya,		
Institut	d’Estudis	Catalans	i	Edicions	62

 BOYA, José Mª; GASSÓ, Carme; MENETRI-
ER, Bernat; BERTRAND, Guy. Es gascons 
e era musica. Departament de Cultura. 
Generalitat de Catalunya (Barcelona, 
�988).

 Atles comarcau de Catalonha: Val d’Aran. 
Institut Cartogràfic de Catalunya. Gene-
ralitat de Catalunya (Barcelona, �994).

 DDAA. Istòries d’Aran. Recuelh de legendes 
e tradicions dera Val d’Aran. Departament 
d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya 
(Barcelona, �990).

 Càtars i trobadors. Occitània i Catalunya: renaixença i futur. De-
partament de Cultura Generalitat de Catalunya (Barcelona, 
�003).

 ALQUÉZAR, Manuel. La correspondència entre Loïs Alibert i Josep 
Carbonell i Gener (Materials per a l’estudi de la codificació de la 
llengua occitana). Biblioteca Filològica, XXIII. Institut d’Estudis 
Catalans (Barcelona, �99�).

 ALIBÈRT, Loís. Gramatica occitana segon los parlars lengadocians. 
Institut d’Estudis Catalans (Barcelona, �00�).

 Reimpressió de la �a edició de la Gramatica occitana que, tot seguint 
el model fabrià, Loís Alibèrt publicà per primer cop a Barcelona els 
anys �935 i �937 i que permeté l’adopció d’una grafia comuna de ca-
ràcter etimologista per a tots els parlars occitans, alhora que contribuí 
decisivament a la modernització del projecte cultural occitanista.

 PANYELLA, Vinyet. Josep Carbonell i Gener. Entre les avantguar-
des i l’humanisme. Col. Biografies i Memòries / 43. Edicions 6� 
(Barcelona, �000).



�0

	 Quaderns	Crema,	Barcino,	Alfons	el	Magnànim	i	Denes

 RAFANELL, August La il·lusió occitana. La llen-
gua dels catalans entre Espanya i França, Qua-
derns Crema (Barcelona, �006), � volums.

 LAMUELA, Xavier. Català, occità, friülà: Llen-
gües subordinades i planificació lingüística. 
Col. Assaig Minor / 3. Quaderns Crema 
(Barcelona, �987).

 ARNAUT DANIEL. Poesías. Traducción, intro-
ducción y notas por Martín de Riquer. Sirmio 
/ Quarderns Crema (Barcelona, �994).

 GUILHEM DE BERGUEDÀ. Les poesies del troba-
dor Guillem de Berguedà. Text, traducció, introducció i notes per 
Martí de Riquer. Sèrie Gran / �8, Quaderns Crema (Barcelona, 
�996).

 GIROLAMO, Costanzo di. Els trobadors. Ed. Alfons el Magnànim. 
Generalitat Valenciana (València, �994).

 SERRA-BALDÓ, Alfons. Els trobadors. Ed. Barcino (Barcelona, 
�998).

 MISTRAL, Frederic. Mireia. Versió de M. Antònia Salvà. A cura 
de Lluïsa Julià. Quaderns Crema (Barcelona, �004).

 Edició definitiva de la versió que el �9�3 M. Antònia Salvà enllestí 
de l’exquisit poema mistralià, que els filòlegs de l’IEC, espantats da-
vant l’esponerosa riquesa dialectal del text, esmenaren parcialment. 
La recuperació fortuïta de l’autògraf original suposa, per tant, una 
nova baula en l’accidentada història del poema d’amor i de mort de 
la pubilla del Mas dels Lledons, que fou objecte de diversos intents 
d’anostrament ja des de la seva publicació, el �859, i que la traductora 
mallorquina fixà definitivament per al cànon català.

 MISTRAL, Frederic. Les Illes d’Or / Nerto. Traducció de Lluís 
Guarner i Jacint Verdaguer. Editorial Denes (Paiporta, València, 
�005).
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	 Ariel,	Columna,	Proa,	Horsori	i	Edèndum

 RIQUER, Martí de. Los trovadores. Historia literaria y textos / 
I-II-III. Ed. Ariel (Barcelona, �975).

 JAUFRÉ RUDÈL. Les cançons de l’amor 
de lluny de Jaufré Rudel. A cura de 
Victoria Cirlot. Col. Flor Inversa / �, 
Columna (Barcelona, �996).

 PAULET DE MARSELHA. Paulet de 
Marselha: un provençal a la cort dels 
reis d’Aragó. A cura d’Isabel de Ri-
quer. Col. Flor Inversa / �, Columna 
(Barcelona, �996).

 RAIMBAUT D’AURENGA. El trobar ‘en-
vers’ de Raimbaut d’Aurenga. A cura de 
Luigi Milone. Col. Flor Inversa / 3, 
Columna (Barcelona, �998).

 ZAMBON, Francesco. Paratge. Els trobadors i la croada contra els 
càtars. Col. Flor Inversa / 4, Columna (Barcelona, �998).

 GUILHEM DE PEITIEU. La identitat de Guilhem de Peitieu. A cura 
de José Enrique Ruiz Domènec. Col. Flor Inversa / 5, Columna 
(Barcelona, �999).

 TUDELA, Guillem de / ANÒNIM. Cançó de la croada contra els 
albigesos. A cura de Vicent Martines i Gabriel Ensenyat. Proa 
(Barcelona, �003).

 Traducció íntegra al català de l’extensa i vibrant composició èpica 
que, en altres circumstànies, hauria adquirit el rang de poema naci-
onal d’Occitània. Degut a dues plomes diferents, que s’oposen en la 
seva valoració dels fets, la Cançó mena el lector per les dramàtiques 
incidències de la Croada entre els anys ��09 i ���8. La segona part, 
confegida per un abrandat partidari dels comtes de Tolosa, és un 
testimoni punyent de l’enèrgica resistència que la població occitana 
oposà als invasors francesos. 



��

 Les trobairitz. Estudi introductori de Marga Bogin i versions d’Al-
fred Badia. Ed. Horsori (Barcelona, �007).

 CURBET, Joan. Els trobadors i la Croada de Ricard Cor de Lleó. 
Col. La Flor Inversa / �, Obrador Edèndum (Santa Coloma de 
Queralt, �008).
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	 Editorials	diverses			

 OBIOLS, Joan. Uets. Hèts e legendes deth Naut Aran. Dilagro 
(Lleida, �989).

 CALBETÓ, Arturo. 50 ans dera dubertura deth tunèl de Vielha – Al-
fonso XIII. IEI / Fondacion Musèu Etnologic dera Val d’Aran 
(Lleida, �998).

 DDAA. Era codina des pair-sénhers dera Val d’Aran. La cuina dels 
avis de la Vall d’Aran. La cocina de los abuelos del Valle de Arán. 
Gigant Mandrònius. Associacion Hécate (�999).

 COCA, Joaquim. Era Val d’Aran: istòries e paisatges. Ed. Viena 
(Barcelona, �000).

 ZABALA, Manel. Contes d’Occitània. Selecció i traducció de Manel 
Zabala. Col. L’illot / 8, DVD Ed. (Barcelona, �00�).

 Una mostra ben completa i bigarrada del ric patrimoni contístic oc-
cità, aplegat tot al llarg del XIX i el XX per etnògrafs i literats com 
Joan-Francés Bladèr, Josèp Romanilha, Fèlix Arnaudin, Justin Bes-
son, o Andrieu Lagarda, que permetrà al lector català de viatjar, sense 
moure’s de la vora del foc, de cap a cap de la geografia occitana, tot 
seguint de petja les pintoresques peripècies de captaires, «becuts», 
majordones i mainada: «Un còp èra…»

 MADOZ, Pascual. Era Val d’Aran (1845) / 
El Valle de Arán (1845). Edicions araneses 
(Vielha, �00�).

 DE SAINT-EXUPERY, Antoine. Eth petit 
prince. Revirat ar aranès per Verònica 
Barès. Entuarea Publicaciones (�005).

 RIERA SOCASAU, Joan Carles. Castèths 
medievaus. 29 castèths e bastides defensi-
ves dera Val d’Aran. Guides der auviatge 
comarcau / �5. Brau edicions. (Figueres, 
�006).
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	 Eurocongrés	2000,	DINSIC,	Cossetània	i	Alfaní

 BEL, Mar / CASTELLANOS, Carles / ZABA-
LA, Manel. Diccionari bàsic occità-català. 
Glossari català-occità. Eurocongrés �000 
(Barcelona, �007).

 DDAA. Col·loqui d’història medieval occita-
no-catalana. Eurocongrés �000 (Barcelona, 
�004).

 DDAA. Col·loqui catalano-occità d’his-
tòria contemporània. Eurocongrés �000 
(Barcelona, �004).

 CAUMONT, Pascal. Cançonièr occitan 1. 
DINSIC / CRDP Midi-Pyrénées (Barcelona, �003) – amb CD.

 CAUMONT, Pascal. Cançonièr occitan 2. DINSIC (Barcelona, �006) 
– amb CD.

 ROSSELL, Anton. El cant dels trobadors. Ajuntament de Castelló 
d’Empúries (Castelló d’Empúries, �99�).

 ROSSELL, Anton. Els trobadors catalans. DINSIC (Barcelona, 
�006).

 Una molt completa introducció a la lírica trobadoresca i al «corpus» dels 
trobadors catalans, amb una especial atenció al component musical i la 
transcripció de totes les melodies que ens han pervingut de Berenguer 
de Palol, Ponç d’Ortafà, Guilhem de Cabestany, Huguet de Mataplana i 
els anònims del manuscrit de Sant Joan de les Abadesses, interpretades 
pel mateix autor i el Courtly Music Consort en un CD adjunt. 

 FÀBREGA, Jaume. La cuina del país dels càtars. Cultura i plats 
d’Occitània, de Gascunya a Provença. Cossetània (Tarragona, 
�003).

 MARQUÈS, Vicent. Thesaurus de la cuina catalana i occitana / 1. 
Les salses. Edicions Alfaní (Aldaia, �005).
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	 Editorials	occitanes	

L’edició occitana en terres catalanes s’inscriu dins una dinàmica 
xarxa de petites i mitjanes editorials que treballen tenaçment en 
la publicació i difusió del llibre en occità. No dubteu a consultar-ne 
els webs. Hi descobrireu tot un món… 

IDECO – http://ideco-dif.com – sector edi-
torial de l’Institut d’Estudis Occitans, treballa 
alhora com a distribuïdora, amb un fons de 
700 títols. 
Letras d’Òc – http://letrasdoc.org
Jorn – http://editions-jorn.com 
Federop – http://federop.free.fr
Vent Terral – http://ventterral.com 
Reclams – http://reclams.no-ip.org – 
Per Noste - http://pernoste.com – 
Edicions dau Chamin de Sant Jaume 
– ROYER 87380 MEUZAC
CRDP – Montpelhièr – http://crdp-montpellier.fr/occitan
CRDP – Aquitaine – http://crdp.ac-bordeaux.fr/capoc 

Vistedit – http://vistedit.com – grup de premsa que edita el pe-
riòdic La Setmana, d’ençà de l’any �995, i les revistes infantils 
Plumahon i Papagai. 


