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EDITORIAL 
 

na volta més PARAULA D’OC ix al carrer, amb tot l’esforç dels que 

integrem el Consell de Redacció, i amb la mateixa il.lusió de quan vam 

començar per primera vegada. Van passant els anys, i cada volta esdevé més 

clara la idea que la realitat valenciana actual no es pot entendre (de fet no 

s’entén), sense conéixer la nostra història real. I les aportacions que en el 

número present fan Joan Martinis, Roger Mira, Lluís Fornés, Josep Carles 

Laínez i Alexandre Ordaz són tan novedoses com fonamentals per a 

comprendre la sempiternament incompresa personalitat valenciana. “Qui 

perd els orígens perd identitat”.  

Josep Carles Laínez situa el seu tema, amb total normalitat, en el context 

cultural d’oc. Àlex Ordaz estudia un problema lingüístic usant el nou 

paradigma científic: el situa en el diasistema occitano-romà. Joan Martinis 

continua ampliant la recerca i  es reafirma en el concepte de:  “Valéncia, tèrra 

d’òc”.    

No tenien origen els riuraus; ara ja en tenen, i una esplèndida RUTA DELS 

RIURAUS, acabada d’estrenar. Sense la vinguda de provençals i gascons a les 

comarques centrals valencianes no es pot explicar ni la cultura de la pansa ni 

l’etimologia del mot ‘riurau’. Això, sí, hem d’entendre el nostre món cultural:  

Dels Alps al Montgó. 

LA RUTA DELS CÀTARS VALENCIANS és impossible entendre-la sense 

contextualitzar-la: De Montsegur a Morella. En el número 4 de PARAULA D’OC, 

febrer, 2001, ja vam donar notícia de l’existència de l’Església del Bons 

Cristians a les comarques de Castelló. En el número present, el treball de 

U 
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Roger Mira ajuda a situar-nos en les petjades càtares amb profunditat. 

Incomprensiblement cap universitat valenciana s’ha interessat mai, ni 

s’interessa, pel tema. La història ho jutja tot.  

En els actes de la Dictada Occitana d’enguany, celebrada a Albocàsser “Porta 

càtara del Maestrat” com l’han batejada, vam començar a posar en marxa la 

Ruta que esperem estarà enllestida en pocs mesos, amb la implicació de, a 

més del món de la cultura, totes les forces vives de les comarques del nord de 

Castelló. 

Mentre no hi haja un coneixement exacte de les arrels valencianes d’origen 

occità, el Conflicte Lingüístic (valencià versus català) i la Batalla de Valéncia 

seguiran destruint els fonaments de la societat valenciana. Des de PARAULA 

D’OC voldríem ajudar a aconseguir la investigació i la difusió necessàries. “Qui 

perd els orígens…”. 
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OCCITANS BENESTANTS ESDEVENEN VALENCIANS 

 lluís FORNÉS 
 

 

ELS SEGLES XVIII i XIX, OCCITANS BENESTANTS ESDEVENEN VALENCIANS. 

bligatòriament, hem de començar fent un retret a alguns historiadors 

valencians. Ja hem repetit moltes voltes  que  per a saber de qüestions 

lingüístiques, i sòciolingüístiques: toponímia, antroponímia, etc. els 

investigadors necessitem conéixer la procedència dels personatges, la vida 

dels quals s’intenta contar. A la Safor, i la Marina, Alta i Baixa, vénen els segles 

XVIII i XIX una sèrie de famílies occitanes, fonamentals per a l’economia 

valenciana d’aquells segles, que s’estenen per tot el país,  i els historiadors 

s’encaboten a no dir que són occitans. Per ad ells són francesos, cosa certa: 

pertanyen a l’Estat francés, pero són provençals, gascons, etc. adjectius que 

els historiadors no usen mai, faltant als principis més bàsics de la metodologia. 

Són “francesos” a seques; ni del “Midi”, ni del sud, res: “francesos”. 

 

La importància dels occitans en l’auge econòmic  valencià dels segles XVIII i XIX 

és fonamental, i, sense anomenar-los pel seu gentilici, és impossible arribar a 

les conclusions precises. No entendre quina és la procedència real dels 

“francesos” que estan estudiant uns historiadors valencians de marcada 

tendència nacionalista és inconcebible, una mancança greu en el rigor 

metodològic. Com és possible que es prduïsca un error tan gros? 

O 
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Ací parlem específicament dels segles XVIII i XIX, pero Joan Martinis, que ha 

estudiat l’immigració occitana dels segles anteriors,  observa que la vinguda 

important d’occitans ja es produïx  des del final del s.XVII, i conclou que “Va 

haver una immigració massiva d’occitans que reviscolà la nostra societat, va 

absorbir el que quedava de la societat cristiana prèvia i va operar-se el 

naixement de la població actual.”
1
  

 

Aquells “francesos”, que trobem afincats ací, és indubtable que venien 

carregats amb la històrica  Llengua d’Oc comuna,  en qualsevol de les seues 

modalitats regionals, especialment la gascona i la provençal,  amb la qual 

mutatis mutandis s’entenien amb els valencians, cosa que no podien fer si 

parlaven en francés.  

 

Per la documentació que tenim a mà, entenem que uns van vindre després del 

Tractac d’Utrech, probablement espentats per les conseqüències del mateix, i 

eren burgesos emprenedors que es van dedicar a fer negocis, en els quals van 

reeixir. I uns altres, anys més tard, van vindre fugint de les conseqüències de la 

Revolució francesa: Noblesa, més o menys alta, que vingueren carregats de 

diners, i també es van dedicar a fer negocis, generalment relacionats amb 

l’agricultura. Es van assentar , principalment, en les tres comarques on encara 

hui existixen més riuraus: la Safor, la Marina Alta i la Marina Baixa, pero 

d’aquells cognoms en trobem per diversos llocs del país. 

 

                                                 
1
 MARTINIS, Joan  “Llemosinisme demogràfic, un altre valencianisme documentat” a Paraula d’Oc 

n. 12. Ed. Òc-Valéncia 2013,  p.46 
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Escut de la família Merle (Procendents de Provença. Escartons) 

 

FAMÍLIES D’OCCITANS  A DÉNIA, GANDIA, SUECA I ALTEA. 

D’aquells occitans afincats a Dénia que aporta Maria Fullana: 

“Vignan, Biscierra, Merle, Escair, Fourrat, Arnaut, Baurellon, Legret, Brun, 

Bedbede, Vavache, Richart, Boucon, Espalla, Legut, Pescafelar, Bisciera, 

Chaves, Morant, Borreon, Sesdier, Barbarin, Lostalot”
2
 

i Pérez Bazo : 

Entre aquellas familias se encontraban la de Chabàs, Merle y la de otros que 

luego emparentarian con ella: Lattur, Mulet, Bordehore, etc.”
3
. 

                                                 
2
 Maria Fullana i Mengual: “Exenciones y alistamiento de tropas en la ciudad de Dénia”, en I 

Congrés d’Estudis de la Marina Alta, 1985. 
3
 Javier Pérez Bazo. Joan Chabàs, Ed. M.I. Ajuntament de Dénia 1985 pàg. 5 
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Escut de la família Morand (Procedents de Gascunya) 

 

I a falta d’un estudi més profund, coneixem els llocs de procedència dels 

següents: 

A DÉNIA: 

a) Provençals: 

Merle, Els Alberts (Nord de Provença) 

Roux, La Vachette (Nord de Provença) 

Chabàs, Briançon (Nord de Provença) 

Fourrat, Val de Pretz (Nord de Provença) 

Legay (Gay), Mirabeu (La Vauclusa.  Sud de Provença. Boques del Ròdan) 
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b) Gascons: 

Morand, Oloron (El Bearn, Gascunya) 

Brun, Oloron (El Bearn) 

Lostalot, Geronce (El Bearn) 

 

A GANDIA:  

a) Provençals, dels Escartons : 

Rignon Merle, Els Alberts (Nord de Provença) 

Mondet, Francisca, La Vachette (Nord de Provença) 

Vallier, Bautista, Val de Pretz  (Nord de Provença) 

Fourrat, Catalina, Val de Pretz
4
   (Nord de Provença) 

Lombard (Provença ?) 

b) Llenguadocians ( ?): 

Romaguera. 

 

A SUECA:  

Gascons: 

Lapeyre ( Pau?) 

 

A ALTEA i ALACANT: 

Gascons: 

Labat Carrera, Oloron, (el Bearn, Gascunya)  (S’instal.lent a Altea) 

                                                 
4
 ALONSO, Jesús E.  Saenz de Juano La Xara edicions, Simat de Valldigna, 2002 
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Berdín, Oloron, (el Bearn, Gascunya) (S’instal.len a Polop) Ací entronquen amb 

els Fourrat i els Vallier
5
  

Laussat (el Bearn). S’instal.len a Alacant. 

 

Los Alberts, nord de Provença, d’on vingué a Dénia el primer Nicolás Merle. 

 

Els noms  d’Altea que tenim són els que aporta Pere Maria Orts que, al nostre 

entendre, no són tots; la colònia occitana d’Altea ha de ser forçosament més 

gran, altrament és incomprensible com ha pogut aparéixer un topònim com el 

Mont-caud  en una costera on es van assentar diverses famílies “franceses”, 

segons els testimonis locals que tenim. Aquells “francesos” que creen un 

topònim occità, eren, sense dubte, “francesos” del “Midi”, o siga, occitans. 

Els Laussat els recull Ernesto Hurtado: 

                                                 
5
 Carta mecanoscrita de Pere Maria Orts, de 24-07-2013, adreçada a A.C. de la Vila Joiosa. 
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 “Familia que procedente de Francia, afincó en Alicante durante el siglo XIX. 

Bernard Laussat casó con Gertrudis de Laplace. Hubo: Andrés Laussat que casó 

con Magdalena Clavel. Hubo : Jaime Laussat y Clavel, señor de Tetignax y de 

Pinsun de Massac, que casó en Oloron, el año 1714, con Teresa de Larborie y 

Gayrosse. Pedro Laussat, nacido el año 1690, que casó en Oloron, el 1 de 

agosto de 1714, con Maria Luisa de Leglise.”
6
 

 

TOPÒNIMS OCCITANS A ALTEA I PEDREGUER. 

Mont-caud, Altea. 

 

                                                 
6
 HURTADO ÁLVAREZ, Ernesto Esbozos genealógicos y nobiliarios relativos a Alicante Caja de 

Ahorros Provincial, 1983, p. 197. 
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Mont-caud, Altea. Grafia fonètica. 
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Mont-arroi, Pedreguer. Grafies dubtants, que no responen ni a l’etimologia ni 

a l’ús tradicional. 

 

Quant a Dénia. Vegem una dada important que és imprescindible tindre en 

compte. Després de la Batalla d’Almansa , 25 d’abril de 1707, Dénia es va 

quedar amb 144 habitants. Eixa és la xifra de 1708. I a finals del segle en tenia 

2000. La casa de Borbó regna a França i a Espanya; és lògic pensar que el fet va 

facilitar la circulació de ciutadans d’ambdós corones.  Especialment, en la 

segona mitat de segle hi ha una important entrada d’occitans, la major part 

comerciants, que s’instal.len a Dénia. 
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Fotos arxiu Nicolás Merle. 
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ESCARTONS, HÒMENS LLIURES. 

 

Els Escartons, en els límits entre França i Itàlia. 

 

Els Merle, Chabàs, Roux, Rignon, Mondet, Vallier, Fourrat, etc., vinguts abans 

de la Revolució francesa, provenien del nord de Provença, de la comunitat dels  

Escartons o briançonesos,  la capital dels quals és Briançon ; aquell poble, de 

pràctiques democràtiques i solidàries, està situat als dos costats dels Alps, 

entre el Coll de Montginebre i el Coll de Mont-Cenís.  

Els escartons formen una comunitat ètnica i política, i tenen una forma pròpia 

de parlar: el gavot. Escartó significa ‘unió’, ‘assemblea’, ‘federació’, nom que 

ve de la funció que feien aquelles “assemblees” encarregades de repartir 

(escartonner), entre totes les comunitats, les contribucions; la part de 

cadascuna és un escart. La comuna del Briançonés era una de les més 



18 

importants del Delfinat, i on solien fer-se les reunions de tots els Escartons. 

Cada comuna tenia la seua pròpia administració, i triava els diputats que la 

representaven. El seu paper era polític, consistia a defendre les llibertats 

obtingudes pel poble, cada volta que el poder central volia restringir-les o 

limitar-les. Els escartons eren una comunitat amb un gran esperit de 

solidaritat i de cooperació. La “República dels Escartons”, com van començar a 

anomenar-la el segle XIX, era una força moral i material incontestable davant 

el poder central francés. 

 

Los Escartons 

 

La “República” estava constituïda per cinc Escartons:  Briançon i  Queiràs -als 

Alts Alps, actualment pertanyents a l’Estat francés-; Oulx, Pragela i Castel-

Daufin, al Piemont italià. L’escartó de Briançon estava compost per 12 

comunitats, el de Queiràs, per 7, Oulx, per 22, Pragela, 6, i Castel-Daufin, 4.  
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El Tractac d’Utrech, 1713, que supon la finalització parcial de la Guerra de 

Successió espanyola, és un gran desastre per al escartons que queden dividits 

entre els Estats francés i italià. Lluís XIV li dona, al duc de Savoia,  les terres del 

costat que passa a ser  italià les quals produïxen gra,oli, vi, fruita, etc, i es 

queda amb la Vall de la Barceloneta, lloc àrid i gens productiu. Briançon perd 

la capitalitat d’aquella regió ara empobrida. La comunitat escartona ha sigut 

partida per la mitat. Les famílies queden separades. Comença una nova 

Europa, pero, lògicament, això fa que molts escartons hagen d’emigrar.  

Els habitants d’aquells Escartons, anomenats hòmens lliures, per les seues 

pràctiques tradicionament democràtiques i reivindicatives, viuen en aquelles 

valls provençals, a més de 3.000 metres del nivell de la mar, des de temps 

immemorial. Hi ha assentaments importants des dels celtes-ligurs. En el 218 

a.C. Anníbal travessa els Alps amb les seues tropes, per les terres dels 

escartons. I el 61 a.C,  ho fan també les legions romanes,  comandades per Juli 

Cèsar. 

EL GAVOT  

La seua llengua secular és la llengua d’oc, en les modalitats provençals-alpines, 

que  les valls dels escartons han conservat com a base de la seua identitat 

cultural junt amb diverses tradicions. Actualment, especialment per l’Estat 

italià, gaudixen de tutela i respecte creixent; no tant per part de l’Estat francés 

que en el seu article II de la Constitució continua exalçant el francés com a 

única llengua de França. El subdialecte nord-provençal, conegut com gavot, té 

diverses característiques pròpies : compartix amb l’auvernyat i el Llemosí el 

canvi de ‘c’ per ‘ch’, i de ‘g’ per ‘j’ . Exemples : ‘cabàs’ : ‘chabàs’, ‘galta’ : ‘jalta’. 

Les terminacions de primera persona  dels verbs en ar les acaben amb ‘o’, com 
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el català oriental, l’espanyol, etc. ‘cante’, en provençal aupenc es pronuncia: 

‘canto’. Pèrdua de la ‘d’ intervocàlica : ‘cantada’ : ‘cantaa’, etc.  

Vegem unes paraules de Renat Merle sobre els escartons: 

Lei Briançonés son francs e borgés, an pas d’autre senhor que lo Rei. Fixan e 

repartisson (escarton) elei meme leis imposts. D’aquí lo nom d’Escartons.  

Lo Grand Escarton, mena de pichòta republica, recampa totei lei comunitats 

dei valadas de lenga d’Òc que van cap au Mont Ginèbre, e davalan sus l’autre 

pendís.  

Quora lo Daufinat venguèt francés, la Charta siguèt confirmada per lo Rei. 

Ansin, ribon ribanha, maugrat lei Reis qu’assajèron de lo prendre en man per 

notables interpausats, lo Grand Escarton durèt mai de quatre sègles.  

La Republica dels Escartons moriguèt en dos còps.  

Lo promier còp en 1713, ambé lo tractat d’Utrecht que donèt a Piemont-Savòia 

lei 32 comunitats de lenga occitana dau pendís ara italian.L’egoisme estatal 

amputava una unitat etnica e politica istoricament amadurada, e farà se 

regardar en enemics de fraires. Basta de rapelar leis jorns tragics de 1939-40. 

Mai de se remembrar tanben la lucha comuna dei partisans, deis dos costats 

dau Mont Ginebre, contra lei fascistas en 1943-45.  

Moriguèt lo segond còp lo Grand Escarton a la Revolucion, ambé la fin dei 

«privilègis». Leis Briançonés regretèron d’abandonar son independéncia, mai o 

faguèron estent que la França novèla li prometiá Libertat e Egalitat.  

«Le passé répond de l’avenir» ? Vòli pas aicí idealisar, coma d’autrei o 

faguèron, «la Republica deis Escartons». Era lo fruch d’un compromés. Entre la 

tradicion d’autò-govern dei populacions de la Montanha acostumadas a 

comptar sus se, e la necessitat per lo Poder francés de gardar eficaçament lei 
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confins. Entre lo desir de securitat dei populacions, macadas per tant de 

passatges e de guerras, e la fòrça d’un grand Estat. Entre la tradicion d’autò-

subsistància montanharda e la granda dubertura economica au monde.  

Mai, tot en prenent ben consciénça deis conflicts sociò-culturaus que 

partejavan la Comunitat, dona la mesura, aqueu passat, de la responsabilitat 

sensa delegacion de poder, que leis òmes pòdon assumir.  

E nos fa chifrar ai fòrmas novèlas, ai rapòrts d’equilibri que deurà prendre la 

democracia, dins un monde onte lo politic e lo culturau son somés a 

l’economic, un monde que l’argent governa e uniformisa. (MERLE, Renat Aquò 

d’Aquí, n°89-90, Nov 1994) 

 

OCCITANS, PERSONATGES IL.LUSTRES. 

Una curiositat, no exempta de lógica. Com va ocórrer amb els mallorquins que 

vingueren a la Marina, que en els primers anys només es casaven entre ells -

fins i tot es buscaven per a casar-se els oriunds del mateix poble, encara que 

ara  viviren en pobles diferents de la Marina-  aquelles famílies occitanes 

benestants, que tant van contribuir al desenvolupament de Dénia, i tota la 

comarca, les veiem, en molts casos també, emparentades entre elles, 

relacions en el In-group. I així trobem, en diversos documents,  cognoms que 

evidencien l’ entrellaçament dels  diversos occitans citats,  com ara: Merle i 

Fourrat, Morand i Bordehore, Merle i Morand, Morand i Morand, Morand i 

Merle, Morand i Fourrat, etc.  

A diferència dels mallorquins, que no tingueren mai rellevància social,   

d’aquells llinatges provençals  apareixen  diversos noms de personatges 

il.lustres: 
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(1818-1871) Juan Morand Bordehore. Propietari, navilier i comerciant, 

especialment de pansa, la qual fa arribar a l’Amèrica pel port de Nova York. 

(1844-1912) Roc Chabàs Llorens. Prevere i historiador. Canonge i arxiver de 

l’Arxiu Metropolità de la catedral de València. Creador i director de la revista 

El Archivo. 

(1851-1933) Cándida Carbonell Morand. La família, sembla que per qüestions 

de salud, es va traslladar a Còrdova on fundaren una de les primeres empreses 

andaluses dedicades al vi i l’oli: Carbonell.  (A la comuna de Montginebre 

(Montgenèvre), on està Los Alberts, vilatge dels primers Merle que s’afinquen 

a Dénia, hi ha el cognom Charbonel, que bé podria ser el que ací es transforma 

en  Carbonell) 

(1877-1963) José Chabàs Bordehore. Doctor en medicina. Especialista en 

malalties de les vies respiratòries. Director de la revista La salud pública. 

(1900-1954) Juan Chabàs Martí. Llicenciat en Dret i doctor en Filosofia i 

Lletres. Escriptor vinculat a la generació del 27. Col.laborador en la revista OC 

els anys 1929-1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Fotos arxiu Nicolás Merle. 



24 

OCCITANS PIONERS 

 

 

Nicolás Merle (Finals segle XIX 

 

Com hem vist, alguns d’aquells cognoms occitans els trobem en la primera 

línia del comerç panser, i en molts casos, promovent iniciatives de primera 

magnitud.  La pansa es venia sobretot al comerç anglés, pero:  

“El segundo mercado de la época, Norteamérica, fue conquistado, tras duros 

contratiempos, por la casa Juan Morand i Cia”.
7
   És el Juan Morand 

Bordehore, que acabem de citar. “La família Morand era oriünda d’Auloron, 

                                                 
7 COSTA MAS, j. Op cit. P. 206 
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municipi gascó situat al departament dels Pirineus Atlàntics. Els Morand van 

promoure diferents activitats empresarials a gran escala i, en particular, van 

sobressortir en els sectors agrícola i comercial a través de la importació 

d’adobs i l’exportació de pansa. Val a dir que la seua flota naviliera va introduir 

el guano des d’Amèrica del Sud i va obrir mercats a la pansa. I, inclús, van 

operar en el negoci de la usura, com a comissionistes i prestadors de crèdits. 

Els Morand també es van erigir com un dels bàndols que més van controlar la 

vida municipal de Dénia. La seua supremacía política es va prolongar al llarg de 

tot el Vuit-cents”.
8
  

 “A la Exposición General de 1857, celebrada en Madrid, presentaron muestras 

de la pasa dianense Jose y Juan Morand, Francisco Pérez y Juan Vignau, del 

comercio de Dénia”. 
9
 

I són dos  occitans també els que comencen la comercialització del raïm de 

moscatell fresc, el darrer quart del segle XIX. “Juan Bautista Chabàs i Juan 

Merle promovieron la exportación de uva de moscatel fresco de las clases 

moscatell i valensí, hacia Inglaterra”. 
10

 

 

Els Merle es van dedicar a comerciar amb diversos productes agrícoles, amb 

gran èxit. Van fundar  la Banca Merle, que va estar funcionant fins ben entrat 

el segle XX que la va absorbir el Banco de Bilbao. En sessió de 23 de febrer de 

1945 trobem: “Se acordó facultar amplísimamente a su Director General D. 

                                                 
8
 ARCOS, Manel  El robatori de Benimassot Edicions Tívoli, 2013.  p. 104 

9
 COSTA MAS, Jose El marquesat de Dénia, estudio geográfico Universitat de València 1977, p. 
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10

 COSTA MAS, J. op. Cit p. 262 
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Víctor Artola para que solicite la autorización pertinente de la Dirección 

General de Banca y Bolsa para la absorción de <Juan Merle Sucesores, S.A>” 
11

  

No sabem si per simple comportament professional, o per la tradició ètica que 

arranca dels Escartons, l’absorció de la Banca Merle pel Banco de Bilbao es 

produïx amb un gran respecte als treballadors: 

 

 

Curiosament, el primer Merle que, des dels Alberts, es va afincar a Dénia duia 

el nom de Nicolás, tradició que la família ha guardat fins l’actualitat. El darrer 

és Nicolás Merle Prats. 

                                                 
11

 Documentació privada, cedida per Nicolás Merle Suay. 
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La família Merle està emparentada amb la noblesa valenciana: El marqués de 

Dos Aguas i el marqués de Cáceres. 

 Pascual de Rojas y de Cárdenas, Marqués de Dos Aguas, és fill de Rafael Rojas 

Dasí i Amparo Cárdenas Merle ; i, nét d’Amparo Merle Morand. 

Juan Noguera y Merle, marqués de Cáceres, és fill de Vicente Noguera 

Espinosa de los Monteros (marqués de Cáceres), i  Carmen Merle Lasala ; i, nét 

de Francisco Merle Morand. 

 

 

Nicolás Merle Suay.  Dénia, 1947 i Nicolás Merle Prats, Dénia 1975 

 

NOBLES “FRANCESOS” QUE FUGEN DE LA REVOLUCIÓ 

A la Marina Baixa trobem: En el pròleg del llibre Matèria de Bretanya de 

Carmelina Sánchez-Cutillas, Pere Maria Orts parla del comerç del moment a 

Altea en els termes següents: “el comerç de les ametles i de la pansa, 
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totstemps a mans de mercaders vinguts del Sud de França, de Bearn, molts 

d’ells…”.
12

 A continuació l’autor parla de la decadència de la producció de 

pansa i l’emigració que es va produir cap a Orà i Amèrica, i diu: “Emigració 

llarga, quasi mai definitiva, perquè una vegada estalviats prou diners es 

tornava a casa per a tractar d’imitar, calcar a deshora, el viure de les antigues 

famílies, les protagonistes de la transformació social del divuit i primeries del 

dinou ja no eren ni versemblança del que havien estat”. P. 15. El 18-11-2013 

vam fer una visita personal a Pere Maria Orts i Bosch i li vam preguntar pel 

tema. Ell és plenament conscient de l’ascendència occitana que hi ha en els 

seus avantpassats. A punt d’anar-nos-en busca en un calaix i trau una carta 

que li havia adreçat a una persona de la Vila Joiosa, A.G. el 24-07-13, de la qual 

mos lliura l’original, donat que, segons diu, es va equivocar a l’hora d’enviar-la 

i va manar una còpia. La carta fa una explicació ampla sobre els seus 

avantpassats, els  Berdín, i els emparentaments que van fer amb diverses 

famílies. L’enviament  té per finalitat assabentar al receptor que: “Sanchis 

Gadea trau conclusions aventurades malgrat advertir-li que no siga atrevit”.  

Referent al tema pel qual li hem demanat informació oralment, en el 

document trobem: “Els Berdín eren d’Oloron, el Bearn, pertanyien a la noblesa 

local i el seu escut d’armes és: en camper de gules, un arbre de sinople i un llop 

de sable, encabat d’un anyell blanc, passant al peu del tronc de l’arbre. Es té 

que (sic) tindre en compte que al País Basc, l’alta Navarra, la Navarra francesa 

i el Bearn es consideraven tots nobles o poc menys. Vingueren vàries famílies al 

mateix temps, i tots portaren diners que ací invertiren en la producció de seda, 

                                                 
12

 ORTS I BOSCH, Pere Maria, al pròleg de Matèria de Bretanya de C.Sánchez-Cutillas. Eliseu 

Climent, ed.  p. 15 
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pansa i vi. Els Berdín a Polop, els Labat Carrera a Altea, els Merle a Dénia, els 

Valier, Morand i Lapeire a Gandia, i Lassala i Fourrat a Valéncia” (amb accent 

tancat a l’original). Advertim que els Morand,  es van afincar a Dénia també, i 

van ser una de les famílies més importants.  

El lideratge del comerç de la pansa i altres productes agrícoles es troba en 

mans d’occitans, en els segles de l’auge econòmic panser. Uns occitans 

afincats a la Safor i la Marina Alta i Baixa. La principal font econòmica 

valenciana impulsada, fonamentalment, per aquells “francesos”; és important 

saber si eren occitans o no? Com podrem explicar topònims com ara: Mont-

caud, Mont-arroi, Caragús, la Peira,  etc. i antropònims com ara: Lostau, 

Lostaunau, Peiró (on), Romaguera, etc.?  Si continuem immersos en la 

ignorància  de tot allò que fa referència als occitans i a Occitània, com els 

podrem explicar? Com podrem verificar si és certa o no la nostra afirmació 

expressada més amunt, que aquells personatges “francesos” s’entenien amb 

els valencians perque parlaven la mateixa llengua de base, la llengua d’Oc, en 

les modalitats gascona, nordprovençal i valenciana? Com podrem estudiar si hi 

ha diferències de comportament en les accions socials dels que venien de  

viure en un Escartó, amb pràctica social secularment democràtica,  i els que 

venien d’un atre lloc? Com podrem investigar, saber, si no assentem les bases 

del nostre objecte d’estudi com cal? Com? 

 

“FRANCESOS” A GANDIA I A SUECA. 

Els “francesos” que trobem afincats a Gandia són, majoritàriament també,  

d’aquells burgesos que van haver d’abandonar la seua comunitat dels 

Escartons, per a buscar-se un pervindre, després del desastre que els suposà la 
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partició de la seua comunitat, en dos Estats, pel Tractat d’Utrech. Procedixen 

del mateix lloc, i ho fan en el mateix moment, que els que recalen a Dénia. 

Sembla que el primer que hi ha documentat a Gandia  és Joan  Baptiste Vallier. 

“Aquest, i el seu germà Antoni formaven una companyia comercial que 

figurava  ja el 1778 a les llistes dels grans contribuents de la ciutat.Ambdós, 

segons el seu propi testimoni,  procedien de la zona dels Alts Alps (…) i, 

concretament, eren originaris de la ciutat de Briançon.”
13

   

La família Vallier era una de les més importants de Gandia: “A primeries del 

segle XIX aquell que havia començat essent un actiu comerciant amb 

companyia pròpia el veiem convertit en burgés amb importants possessions i 

béns. Joan Baptiste  Vallier ja era, doncs, un destacat propietari local amb 

multitud de finques repartides per tretze dels pobles de la Safor”
14

  

Pero els Vallier emparenten amb atres famílies occitanes, com era costum: “El 

segon dels fills de Joan Baptista Vallier aconseguiria una avantatjosa boda, 

una boda que, d’una banda, donava força i estabilitat a la posició aconseguida 

i, de l’altra, eixamplava l’horitzó de relacions reals i potencials. En efecte, Lluís 

Vallier Fourrat va contraure matrimoni amb la jove dama Marianna Lapeyre 

Serres, que pertanyia a una altra de les dinasties més destacades d’entre totes 

aquelles d’origen “francés”
15

 que arribaren al País Valencià: els Lapeyre. 

Aquests s’havien establert fonamentalment a la comarca de la Ribera, 

concretament a la vila de Sueca, però mantenien estretes i actives relacions 

                                                 
13

 PONS, Anaclet i SERNA Justo Un  negoci de famílies: els Trénor i els Vallier a la Safor del segle 

XIX, ed. CEIC Alfons el Vell, Gandia, 1996. p. 96. 
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amb altres poblacions valencianes. Hi ha proves i indicis suficients que ho 

testimonien, però la informació d’un sol document serà suficient. Era tan gran 

la mobilitat que mostraven els Lapeyre que, per exemple,els diversos 

testaments escripturats per la família ho són en distintes i distants ciutats. Era 

aquesta una mobilitat típica del comerciant (…)És suficient, doncs, assenyalar 

sobre això que Marià Lapeyre Serres testà a Sogorb, la seua primera esposa 

(Magdalena Merle Fourrat) ho va fer a Bunyol i la segona (Llúcia Montero) a 

Sagunt”.
16

   

Occitans, la major part provinents dels Escartons nordprovençals, escampats 

per tot el país. En quina llengua s’entenien amb els valencians? En francés, 

segur que no; havien aprés castellà abans de vindre? Usaven –com és la nostra 

suposició- la llengua de la seua Provença per a, amb les adaptacions necessàris 

–com fem els valencians quan anem a Mallorca-, entendre’s amb els 

valencians? Preguntes que resten obertes. I que no es poden fer si, quan 

parlem d’ells ens limitem a dir que són “francesos” sense cometes. 

Si hem dit que els Vallier eren una de les principals famílies de la Safor, els 

Lapeire no eren menys: “En aqueix primer enllaç amb els Vallier, els Lapeyre 

no solament aportaven la seua reconeguda i pionera trajectòria comercial 

d’aquelles primeres dècades i allò que ja eren les seues àmplies propietats a la 

Ribera, sinó que oferien les seues relacions familiars”
17

  

Observem ara una característica del comportament dels Vallier que fa 

preguntar-se si aquella forma d’actuar era la conseqüència d’haver viscut 
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 PONS, A. op.cit. p. 101 
17
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l’ambient ètic i democràtic dels Escartons. “Enfront del que passa en el cas dels 

Trénor
18

 les compres dels Vallier no se beneficien d’oportunitats conjunturals, 

de profit cert o  immediat com a conseqüència de l’eixamplament jurídico-

polític del mercat. Les seues adquisicions, en efecte, no prenen la 

desamortització o la desvinculació com a base per a satisfer les oportunitats de 

compra. Pel contrari, les seues compres són el resultat d’una política constant, 

decidida, adoptada i portada a la pràctica amb sistematisme més o menys 

evident”.
19

 El preguntat que encapçala el tema el deixem obert als 

investigadors, després d’oferir-los l’existència dels Escartons, i la nacionalitat 

concreta, o regió, i comarca, d’on van vindre aquells personatges “francesos”. 

 

MÉS “FRANCESOS” A LA SAFOR 

Una de les principals famílies gandianes de l’època és la de Sáenz de Juano. 

Santiago Sáenz de Juano y del Campo va nàixer a Antequera el 1781, i es va 

casar, 39 anys més tard, a Gandia amb Vicenta Talens Roda, filla de Vicent 

Talens, nat a Tavernes de la Valldigna, amb ascendència també “francesa”. “La 

tradició els fa procedir de França i Catalunya, des d’on foren instal.lats per 

Jaume I a la Ribera del Xúquer, a l’horta anomenada dels Cent Cavallers, a la 

zona de Carcaixent”.
20

 

El fill major de Santiago i Vicenta és  Vicente Sáenz de Juano Talens (1821-

1895), que es va casar amb Maria de las Nieves Rignon Vallier (1817-1902) 

dama procedent, segons els seus dos cognoms, de dos famílies  occitanes.  Un 
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 Els Trénor són una família vinguda d’Irlanda. 
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 PONS, A. op.cit. p. 108. 
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 ALONSO, J.E. Sáenz de Juano ed. La Xara, Simat de Valldigna, 2012.  P. 15. 
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fill d’ells, Vicente Sáenz de Juano Rignon (1856-1943), seguint les normes de 

relacionar-se en l’in-group,  va emparentar també amb dos famílies occitanes: 

els provençals, Rignon,  i els gascons, Lapeire. I el trobem relacionat amb altres 

occitans de forta influència política: “Vicente Sáenz de Juano Rignon va viure 

de jove a Valéncia, ciutat on va cursar estudis de dret. A Gandia, va ser molts 

anys fiscal i va participar activament en la política local de la mà i en la zona 

del seu cosí Luis Vallier Lapeyre, marqués de González. Era ell qui dirigia 

obertament la política local i qui va convéncer el senyor Vicente per a 

acompanyar-lo. Especialment per a ocupar la primera tinença d’alcaldia de 

l’Ajuntament que va eixir de les eleccions guanyades pels conservadors el 

novembre de 1903 i que era presidit per Luis Fourrat”. 
21

 

Estem parlant de famílies altament influients en política i amb unes fortunes 

importants: “Potser val la pena recordar i remarcar allò que havia significat 

l’emparentament amb els Rignon. Entre altres coses, havia implicat connectar 

amb una de les fortunes més grans de la Gandia de l’inici del segle XIX”.
22

  

La influència occitana és evident. Es casaven entre ells, que era la forma de 

mantindre i augmentar la fortuna; arriben a ser “els amos dels negocis”: 

“L’aliança amb les famílies “franceses” es renovava amb especial significació i 

trascendència, a través del matrimoni del germà i la germana de Vicent, Maria 

de los Desamparados Sáenz de Juano Rignon que es casava amb Pedro Lapeyre 

Pouget, mentre que, de forma paral.lela i complementària, José Sáenz de 

Juano Rignon enllaçava amb Antonia, germana de Pedro Lapeyre. Amb això, 
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els Sáenz de Juano, ja connectats amb els Rignon i els Vallier, ho feien ara amb 

els Lapeyre, Merle, Roman i Pouget, a través de Pedro i la seua germana”.
23

  

“Pedro va ser educat a França (a Pau) i mantenia unes relacions estretes amb 

tots els “francesos” de la regió. Alguns es van fer <<els amos>> dels negocis, 

molt sovint en competència  amb els catalans”.
24

  

Els occitans, gascons o provençals, són una de les parts més influents de la 

societat saforenca, els “amos dels negocis”, els que, en definitiva, mouen la 

vida social i econòmica. Algú pot dubtar de la importància que té el fet? 

 

ELS ROMAGUERA I ELS LOMBARD 

Encara que la major part dels occitans afincats a Gandia eren de procedència 

provençal, com també ho eren, probablement, els Lombard, trobem també la 

família Romaguera, probablement vinguts del Llenguadoc.  

“La presència de la família Romaguera a Gandia està documentada des del 

segle XVII en els Quinqui Libri de l’Arxiu de la Col•legiata. Els primers 

Romaguera són Ramon i Estevan, tintorers de nacionalitat francesa que 

contrauen matrimoni amb dones de la localitat com Joana Hernandez i Maria 

Beruta. La branca de Ramon i Joana no continua a Gandia però la de Estevan i 

Maria és prolífica. Curiosament, entre els padrins dels fills dels Romaguera 

apareixen nobles de la ciutat del llinatge Quincoses o membres de la família 

Borja, la qual cosa demostra la bona posició social de la família. La família 

Romaguera pertany a la burgesia gandiana. És una família de tintorers que, 
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gràcies a la bonança econòmica del segle XVIII arriba a ser una de les famílies 

més influents de la ciutat. Com diuen Anaclet Pons i Just Serna del cas de 

Gandia “ (...) el segle XVIII registrà un creixement econòmic d’envergadura que 

tingué principalment dues conseqüències. D’una banda va permetre que 

comerciants i fabricants locals aconseguiren un ràpid enriquiment, i es va 

consolidar ben aviat com a un grup homogeni i amb patrimonis considerables. 

En aqueix sentit, l’acumulació de capital que s’aconsegueix entorn del comerç 

de la seda és paradigmàtica.” 

Els Romaguera consten en el llistat dels majors contribuents de la ciutat. 

Formen part de la llista insaculatòria des de mitjan segle XVIII. Josep 

Romaguera Serra assoleix el càrrec de diputat del Comú i síndic personer el 

1766. La participació dels Romaguera en els temes decisius de la gestió pública 

serà constant. Entre 1835 i 1836, Josep Romaguera Garcia va ser alcalde de 

Gandia, d’ideologia liberal. El seu fill Francesc Romaguera Boix, va ser alcalde 

quatre anys després, el 1839. I també el seu nét Joan Romaguera Roig va ser 

alcalde entre 1873 i 1874”. 
25

 

Els Lombard  van fundar la fàbrica més important de seda a Almoines, que 

donava treball a, pràcticament, totes les famílies del poble; van tindre també 

banca pròpia, la Banca Lombard. Sembla que eren oriünds  de la Provença. 

 

OCCITANS i FRACESOS  A VILA-REAL 

Hem trobat dos autors que empren la terminologia  exacta a l’hora de parlar 

dels vinguts de l’altra banda dels Pirineus.  Són jóvens, cosa esperançadora; 
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potser això vol dir que els nous investigadors ja anomenen els “francesos” pel 

seu nom exacte.  Vicent Terol 
26

 i Carles Barquero potser siguen l’excepció a la 

regla: distingixen occitans i francesos de manera correcta. A la Vall d’Albaida, 

tenim l’estudi de Vicent Terol   i a  Vila-real en trobem afincats diversos,  que 

vénen en segles diferents, encara que, com diu Barquero, la presència i la 

importància major la tenen els vinguts el segle XVIII. 

Barquero aporta diversos cognoms en l’estudi, en alguns casos dóna la 

procedència exacta i en alguns altres dubta, en el segon cas, hem posat una 

interrogació:  Arambol/Arambul, Aucher, Bada, Barelles/Vareilles, Barrue, De 

Bernat, Bois (procedent del Llemosí), Bres, Callergues/Cadiergues, 

Casanova/Casenove, Chalmeta/Chalmette (del Llemosí), Cherchet (d’Auvernha 

o el Llemosí), Cherchet (Oloron, el Bearn), Colonques/Caulonque, Coni(n)ges, 

Dabvadie/Dabbadie (gascó), Delàs, Destrem o Estrem, Dezpont/Despont, 

Dobon/Dubon, Dufaura/Dufaure (el Bearn), Dupuis, Laa/Laàs, 

Laymaria/Laymarie, Lostau (Arudi, el Bearn), Manileva/Manileve, Marsau, 

Mundina/Mondine (gascó), Peset (gascó), Poré, Sabiñac/Savignac (gascó), 

Sarthou (gascó?) Sichet, Taurà, etc.
27

  

A Vila-real la major part són professionals d’oficis diversos, encara que també 

en trobem d’aquells benestants, situats en la primera línia social, dedicats a 

les activitats comercials que van tindre la gran embranzida el segle XVIII. 
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REFLEXIÓ FINAL 

Els segles XVIII i XIX, després de l’expulsió dels moriscos, trobem una societat 

que, si valguera el paradigma que presenta la de Gandia, i es repetix a Altea i... 

en quants llocs més?  (Dénia és diferent perque ací són tots occitans els que 

mouen l’economia i la vida social)  en la resta del territori estudiat tenim que 

les famílies de primera línia són andalusos o “francesos”,  uns “francesos” que 

són gascons o provençals, de parles similars a la valenciana, els quals han 

vingut d’uns llocs on la llengua està en ple ús social, pero on no se li té un 

amor especial,  predomina la llengua de l’estat jacobí, el francés (llengua A). La 

llengua comuna, això sí, els servia per a la comunicació diària amb els 

valencians (llengua b), pero és evident que aquells “francesos” tenien més 

interés que res a integrar-se, on? En la societat española. I segur que no 

tardarien gens a aprendre el castellà (llengua A); llengua del poder que, a més, 

era la dels andalusos Sáenz de Juano, etc. Quin amor per la llengua valenciana 

havien de tindre, ni uns ni atres? Els occitans, d’Estat francés, llengua “patois” 

i vinguts a Espanya a fer fortuna, ¿S’havien de posar a defendre la llengua del 

carrer? ¿No era més lògic integrar-se, com més ràpidament, millor, en les 

estructures estatals, llengua (A)  espanyola inclosa, que els servia per a 

relacionar-se amb els de la seua classe social? És més, els “francesos” de la 

segona fornada, els nobles que vingueren fugint de la Revolució francesa, no 

podien tindre més objectiu que el d’integrar-se en la noblesa espanyola. On si 

no?  

Si valguera el paradigma de la societat gandiana, a la pregunta, mai 

suficientment aclarida : per qué la burgesia valenciana no va defendre la 

llengua? La resposta és clara: La part més infuent, més important, de la 
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burgesia –i encara més els nobles- que movia el comerç i la vida social, eren 

tots forasters, espanyols,  o amb una gran necessitat de ser-ho. Qué els oferia 

la societat valenciana? Quants burgesos –comerciants, polítics, etc.- 

valencianoparlants amb prestigi i influència hi havia? I estem analitzant unes 

comarques valencianoparlants; també podríem fer l’estudi  en la ciutat de 

Valéncia, i el global del país, pero eixe és un treball que deixem als 

especialistes, ara que ja saben que els “francesos”, a voltes, són alguna cosa 

més que simples francesos. 

La història dels occitans afincats a terres valencianes –des del segle XIII a 

l’actualitat- està per escriure, i la seua notable influència en la cultura 

valenciana, per descobrir. Porta que deixem oberta. 

I per acabar  fent preguntats, ací tenen una llista, mínima, de topònims i 

antropònims occitanans que apareixen en terres valencians, a completar, i 

explicar per qué. Per qué apareixen, com van vindre, qui els va dur, etc: 

Bordehore, Lostau, Gay, Mont-arroi, Caragús, Mont-caud, Lostaunau, Lagarda, 

Lagardera, Peiró, La Peira, Carlet, peraire, riurau, pitxona, pitxó(n), tisneres, 

bausac, alfinac, surrac, bastida, belcaire, bigorra, lairon, serena, veirat, vinyals, 

mas de crossanto (crotz santa),  Merle, Morand... 
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Enllaç nupcial de  Nicolás Merle i Rosario Morand. Dénia.28 

 

 

                                                 
28

 Agraïments  profunds a la família Merle per la generositat mostrada en donar-nos accés a la 

seua documentació privada. 
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LES GRAFIES TG I TJ EN VALENCIÀ: ¿ÚTILS O INÚTILS? 

UNA RESPOSTA OCCITANO-ROMÀNICA I PEL CONSENS1 

Alexandre X. ORDAZ DENGRA 

llicenciat en Filologia Catalana i màster en 

Investigació en Llengües i Literatures (UV) 

 

1. NOTA PRELIMINAR 

ls usuaris del valencià escrit tenim hui en dia dos sistemes de normes 

ortogràfiques. Per una banda, el sistema que usem la gran majoria dels 

qui escrivim en valencià rep el nom de Normes de Castelló (d'ací en avant, 

NdC), que daten de 1932 i que regula l'Acadèmia Valenciana de la Llengua 

(AVL). En acabant, l'altre sistema (a prou distància en quantitat d'usuaris) són 

les dites Normes del Puig (d'ací en avant, NdP), que daten de 1979 i que regula 

la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Ningun altre sistema ha tingut 

un grau d'ús considerable en els darrers huitanta anys, però cap d'eixos dos (ni 

les NdC ni les NdP) és ni perfecte ni una aberració: cada una de les normes que 

els componen té la seua lògica i, també, els seus inconvenients. 

 Tant les NdC com les NdP han anat canviant amb el temps des de la 

seua primera formulació. Per exemple, les NdC originals incloïen la forma 

gràfica de sufix verbal -isar (organisar; ara escrit només com a -itzar: 

organitzar), mentres que les NdP aboliren els accents (llevant dels diacrítics) i, 

                                                 
1
 He d'agrair l'ajuda de quatre lingüistes valencians que formen part, com jo, de l'associació Taula 

de Filologia Valenciana: Abelard Saragossà, Àngel Calpe, Josep Saborit-Vilar i Josep Lluís Navarro, 
que amb els seus comentaris m'han permés millorar diverses parts d'este article. 

E 
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finalment, han acabat reintroduint-los (Valéncia>Valencia>Valéncia).
2
  És obvi 

que els sistemes ortogràfics no són històricament immutables; tampoc els del 

valencià. 

 A més, com a ortografies que són, les dos han vehiculat o inclòs en el 

seu si (i encara) diversos models lingüístics, és a dir, conjunts de tries 

gramaticals. Per eixe motiu tenim diverses gramàtiques per a una mateixa 

ortografia. En el cas de les NdC, si seguim el model de l'AVL usarem una oració 

com ara Eixos jóvens patixen (com diem i escrivim els valencians des de 

sempre) i, en canvi, si seguim el model de la Universitat usarem Aquests joves 

pateixen (formes que podem trobar ocasionalment en els autors clàssics 

valencians -més en els contemporanis- i que diuen normalment els parlants de 

les illes Balears i de parts de Catalunya). En el cas de les NdP, davant de la 

forma nosatres, més literària, cada volta en són més els qui opten per la forma 

mosatros, més popular; tampoc apliquen el mateix model lingüístic la RACV, 

Lo Rat Penat i els escriptors. En qualsevol cas, insistixc, ahí ja no parlem de 

normes ortogràfiques, sinó de les diverses tries gramaticals que fan els usuaris 

d'un mateix sistema ortogràfic, és a dir, d'allò que anomenem el model 

lingüístic. 

 Les diferències entre les NdC i les NdP no són moltes i, amb un poc de 

voluntat i un poc d'anàlisi (és a dir, aplicant el trellat), les podríem resoldre 

sense grans canvis i, d'eixa manera, augmentaríem la nostra cohesió com a 

usuaris del valencià escrit i com a valencianistes. De fet, a banda del sentit 

                                                 
2
 El logotip de l'Ajuntament del Cap i Casal, que en el 2015 encara manté la forma sense accent 

(Valencia), fon aprovat en la legislatura 1991-1995, durant l'etapa de les NdP sense accentuació 
no diacrítica (Valencia, valencià). 
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quantitatiu (a primera vista poc rendible, ja que les NdP tenen hui pocs usuaris 

i una activitat editorial escassa), les modificacions que resoldrien eixes 

diferències haurien de comportar un avanç significatiu en el sentit qualitatiu: 

ser positius per a l'assimilació i pràctica de la normativa i donar pas a un model 

lingüístic unitari, alhora popular i cult, ben digne i que fóra, també, més 

assimilable i practicable per al conjunt de la nostra societat. Ara bé, la 

possibilitat de coordinar, per una banda, l'AVL i la Universitat 
3
 amb, per l'altra, 

la RACV i Lo Rat Penat no ha seguit el seu curs i, com a conseqüència, no ha 

donat els fruits esperats.
4
  Per tant, de moment pareix difícil que arriben 

solucions per eixe camí. 

 Tanmateix, sí que podem fer estudis sobre eixes diferències 

ortogràfiques; estudis que ajudarien a comprendre les diverses normes dels 

dos sistemes, amb les virtuts i defectes, o avantatges i desavantatges, que 

tenen des d'un punt de vista lingüístic. D'eixa manera, alhora que les 

comprendríem més bé, també contribuiríem a relativitzar la dicotomia (tan 

assovint fictícia i sempre profundament negativa) entre les NdC i les NdP 

(bons/roïns, catalanistes/blaveros, cults/ignorants, traïdors/palleters, 

unitarisme/secessionisme...)
5
  i, de vore-les com a incompatibles, passaríem a 

                                                 
3
 No oblidem que l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), format per professors 

de les tres universitats valencianes amb estudis de filologia (UV, UA i UJI), també es postula com a 
agent normativitzador. 
4
 ORDAZ, Alexandre X. (2012): «El diàleg entre l'AVL i Lo Rat Penat i la RACV: un camí cap al 

consens valencià», en Aula de Lletres Valencianes, núm. 2, Institució Alfons el Magnànim – 
Diputació de Valéncia. 
5
 Per a començar, seria completament fictici pensar que tots els qui escriuen habitualment en 

NdC són unitaristes (¡ni de bon tros!) i que tots els usuaris que tenen o han tingut les NdP són 
necessàriament secessionistes. 
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considerar el camí de la unificació definitiva. Una unificació que, com he dit 

adés, als usuaris de les NdC, al valencianisme i a la societat valenciana en 

general, ens interessaria sobretot en el sentit qualitatiu, és a dir, de millora del 

valencià cult i del seu arrelament social; però també en el sentit quantitatiu, ja 

que no són poc nombrosos i importants els sectors socials que hi han al 

voltant d'entitats valencianistes particularistes com ara Lo Rat Penat. 

 A través del procés d'estudi assenyalat, avançaríem cap a plantejar 

una reforma ortogràfica (i també gramatical) que, independentment de si 

aconseguim o no el consens amb els usuaris de les NdP, necessitem fer per a 

corregir la sèrie de deficiències normatives que arrosseguem i, d'eixa manera, 

podríem afrontar el futur en unes condicions més favorables i amb més 

possibilitats d'èxit per a l'ús social del valencià en tots els àmbits. De fet, més 

que la unificació en ella mateixa, allò que més hauria d'importar-nos és això: 

resoldre els problemes de la normativa ortogràfica i gramatical que ara tenim i 

apliquem la gran majoria d'usuaris del valencià escrit. I, ben mirat, 

comprendre les variacions ortogràfiques pot fer-nos comprendre també com 

és la nostra ortografia actual i, d'eixa manera, com podem resoldre les 

deficiències que té. Si som capaços de vore (i de fer vore) això, ja haurem fet 

molt. I, si, a més, algun dia l'AVL i l'IEC (i l'IEO)
6
  volgueren tindre en compte la 

classe de reflexions que elaborarem en eixa direcció, augmentarien la 

coherència de la nostra normativa i la cohesió dels valencians entre nosaltres i 

alhora, com vorem, dels valencians amb els catalans i, de rebot, amb pobles 

de més al nord... 

                                                 
6
 L'Institut d'Estudis Occitans o algun altre dels organismes que treballen en la normativització de 

parlars occitano-romànics nord-pirenencs. 
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 En qualsevol cas, amb la finalitat ben modesta que havia esmentat 

(ajudar els lectors a comprendre les diferències normatives i contribuir a 

relativitzar-les i a superar-les), em propose elaborar una sèrie d'articles breus 

on estudiaré un grapat de diferències rellevants que hi han entre les NdC i les 

NdP. I ho faré des d'una perspectiva científica nova (o, més ben dit, verge) i 

potencialment superadora: la de l'anomenat diasistema occitano-romànic, 

concepte que és una de les raons de ser d'esta publicació (Paraula d'Oc). I dic 

nova (o verge) no per la seua novetat (que no ho és), sinó per ser un terreny 

pràcticament inexplorat en l'àmbit de la investigació lingüística (amb objectes 

d'estudi concrets). I això per molt que com a idea siga coneguda, explicada i 

defesa i, també, afirmada en no pocs manuals de referència quan tracten la 

filiació del valencià i de la resta de les modalitats lingüístiques que pertanyen a 

eixa branca romànica.
7
 

 I, constatada eixa realitat, hem de plantejar-nos la pregunta següent: 

si la majoria de lingüistes coincidim en les idees que valencià i català són parts 

o noms d'un tot
8
  i que, dins de la Romània, català i occità constituïxen junts 

un bloc o peça al costat de tots els altres blocs o peces que la formen, ¿per 

què no hem fet estudis que intenten resoldre els problemes normatius 

                                                 
7 Hi ha pendent fer un treball d'investigació que fonamente (o que descartara; en definitiva, que 
avalue) la idea del diasistema occitano-romànic amb arguments estrictament científics (lingüístics) 
vàlids per a classificar alhora tots els parlars romànics. Concretament, convindria aplicar criteris 
morfològics (els lèxics són més vagues i inabastables) relatius a l'evolució de tots eixos parlars des 
del llatí clàssic. Tinc sense publicar un estudi on ja he començat a fer eixa operació amb uns 
resultats que, com intuïen els formuladors i els defensors de la idea del conjunt occitano-romànic, 
apunten clarament cap a la seua confirmació. Sobre eixos autors, mireu FORNÉS, Lluís (2012): La 
llengua valenciana i el diasistema occitano-romà. Col·lecció «Després de la Batalla», Òc-Valéncia. 
8
 Més aïna noms d'un tot, ja que valencià i català, referits a la llengua, són conceptes molt més 

delimitables socialment que des del punt de vista estrictament lingüístic. 
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(començant pels ortogràfics, que són més bàsics i compartits que els 

gramaticals) tenint en compte eixe marc lingüístic de referència, que pot 

aportar-nos solucions comunes?
9
  Bé, en algun moment calia començar, ¿oc 

que sí? 

 

2. INTRODUCCIÓ 

Com anuncia el títol, este article tracta de «Les grafies TG i TJ en valencià: 

¿útils o inútils?». Com ara vorem, la pregunta és pertinent. En efecte, una de 

les diferències entre les NdC i les NdP és la representació de la consonant 

africada palatal sonora [dƷ]. Mirem de quina manera actua cada u dels dos 

sistemes: 

 

 NdC   NdP 

 llegir  = llegir 

 dijous  = dijous 

 fetge  ≠ fege 

 viatjar  ≠ viajar 

 

                                                 
9
 Com el lector observarà, evite els debats de si valencià i català serien hui llengües diferents i de 

si català i occità serien encara la mateixa llengua. El concepte llengua és molt social i, 
paradoxalment, poc lingüístic. Respecte l'existència dels debats de molta càrrega ideològica que hi 
han al voltant d'eixe concepte, però m'interessa més parlar de lingüística. Per això, em limite a, 
partint dels consensos que mantenim la majoria de lingüistes, fer propostes que puga considerar 
interessants per a la societat valenciana; en este cas, per al conjunt dels qui es preocupen 
sincerament pel valencià. I eixos consensos es concreten ací en l'existència (o coexistència) de dos 
àmbits lingüístics: u, més estricte, que compartim valencians, balears, catalans...; i un altre, més 
ample i que inclou l'anterior, que compartim amb gascons, llenguadocians, provençals... 
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Primerament, podem vore que hi ha una irregularitat que està present tant en 

les NdC com en les NdP: el fet que, per a representar un mateix fonema (la 

consonant africada palatal sonora [dƷ]), usem la lletra G davant de E i I (llegir, 

fetge/fege) però la J davant de A, O i U (dijous, viatjar/viajar). De fet, eixa 

irregularitat és comuna a les ortografies romàniques. 
10

 

 Ara bé, les NdC tenen una altra irregularitat més que estava present 

en l'ortografia valenciana clàssica i que està absent de les NdP: la consonant 

africada palatal sonora [dƷ] es representa, davant de E i I, unes voltes com a G 

(llegir) i unes altres com a TG (fetge) i, davant de A, O i U, unes voltes com a J 

(dijous) i unes altres com a TJ (viatjar). En canvi, els usuaris de les NdP 

representen eixe fonema sempre com a G davant de E i I (llegir, fege)
11

 i 

sempre com a J davant de A, O i U (dijous, viajar). Mirem de quina manera 

argumenta la RACV eixa separació concreta de les NdP respecte a l'ortografia 

valenciana clàssica: 

«No escriurem TG/TJ perque en valencià no hi ha més que un sò africat 

sonor, representat per G/J en qualsevol posició: 

• viage, no viatge. 

• juge, no jutge. 

• llenguage, no llenguatge. 

• correja, no corretja.» 
12

 

 

                                                 
10

 Josep Lluís Navarro em recorda que, en italià, eixa irregularitat pren una forma particular: 

també escriuen G davant de E i I, però posen el dígraf GI davant de A, O i U (giorno). 
11

 Llevant d'excepcions com ara el nom Jesús, que també són pròpies de les NdC. 
12

 Real Acadèmia de Cultura Valenciana: «Ortografia de la Llengua Valenciana», apartat «S'escriu 

G», punt 2d. En línia: http://www.llenguavalenciana.com/documents/ortografia/start#s_escriu_g 
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En realitat, allò que vol dir la redacció no és que «en valencià no hi ha més que 

un sò africat sonor», ja que això, en posició palatal, també passa en els parlars 

balears i catalans. Allò que vol dir és que, en valencià, no tenim (en general) el 

fonema fricatiu palatal sonor [Ʒ] dels balears i dels catalans (di[Ʒ]ous), sinó que 

únicament tenim el fonema africat palatal sonor [dƷ]; és a dir, aquell que els 

valencians articulem en di[dƷ]ous i que, tant els valencians com els balears i 

els catalans, articulem (bàsicament de la mateixa manera) en fe[dƷ]e. 
13

 

 I eixa és la raó de la irregularitat addicional que practicaven els autors 

clàssics i que mantenen les NdC (llegir/fetge, dijous/viatjar): el fet que els 

parlants balears i catalans pronuncien d'una manera les grafies G i J (com a [Ʒ]) 

i, d'una altra manera diferent, les grafies TG i TJ (com a [dƷ]), mentres que els 

                                                 
13

 Josep Saborit m'aconsella adoptar una perspectiva diacrònica per a explicar unes quantes 

diferències actuals. En primer lloc, cal dir que antigament no hi havia cap fonema [Ʒ], sinó una 
oposició entre dos africades: una africada simple [dƷ] en el cas de G/J i una africada amb 
geminació o allargament del moment oclusiu [d:Ʒ] per a TG/TJ. En el Segle d'Or de les lletres 
valencianes (el XV), el conjunt dels parlants valencians, balears i catalans feien di[dƷ]ous i fe[d:Ʒ]e. 
Posteriorment, s’ha produït l'evolució: l’africada llarga o geminada de fe[d:Ʒ]e s’ha simplificat en 
valencià a fe[dƷ]e confluint amb l’africada simple de di[dƷ]ous; en canvi, les illes Balears i 
Catalunya han conservat l’africada geminada de fe[d:Ʒ]e, però l’africada simple de di[dƷ]ous ha 
perdut el moment oclusiu i ha sorgit el nou fonema [Ʒ] de di[Ʒ]ous. El panorama quedaria com 
seguix: 
     G, J   TG, TJ 
a) Parlars valencians, balears i catalans en el s. XV di[dƷ]ous  ≠ fe[d:Ʒ]e 
b) Parlars balears i catalans actuals  di[Ʒ]ous  ≠ fe[d:Ʒ]e 
c) Valencià general actual   di[dƷ]ous  = fe[dƷ]e 
 
De fet, queden restes d'eixes dos actuacions distingidores (amb més força l'antiga a que no 
l'actual b de balears i catalans) en un grapat de poblacions de la comarca valenciana de la Marina 
a causa de les migracions mallorquines del segle XVII. Val a dir que, en este treball, he ignorat la 
qüestió de la geminació per ser molt perifèrica des d'un punt de vista sincrònic; per tant, 
represente [d:Ʒ] com a [dƷ]. També em limite a estudiar la posició intervocàlica, que és la 
rellevant, ja que en les posicions inicial i postconsonàntica (gent, penjar) intervenen uns altres 
factors i tenen lloc uns altres fenòmens, que farien innecessàriament molt més opaca la qüestió 
que ací estudiem. 
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valencians (i els algueresos) pronunciem les quatre de la mateixa manera (com 

a [dƷ]
14

 ). Dit d'una altra manera, els balears i els catalans escriuen G i J quan 

pronuncien una consonant fricativa palatal (lle[Ʒ]ir, di[Ʒ]ous), i, les grafies TG i 

TJ, les escriuen quan pronuncien una africada palatal (fe[dƷ]e, via[dƷ]ar). En 

canvi, en valencià (i en alguerés), les grafies TG i TJ no representen cap fonema 

diferent del que representen les grafies G i J, ja que fem en tots eixos casos 

una africada palatal (lle[dƷ]ir, di[dƷ]ous, fe[dƷ]e, via[dƷ]ar); per això, les NdP 

han optat per simplificar eliminant eixa irregularitat i, per tant, les grafies TG i 

TJ (fege, viajar). 

                                  parlars balears i catalans       parlars valencians i alguerés 

G, J llegir, dijous  lle[Ʒ]ir, di[Ʒ]ous        lle[dƷ]ir, di[dƷ]ous 

TG, TJ fetge, viatjar       fe[dƷ]e, via[dƷ]ar 

 

3. EIXAMPLANT LA PERSPECTIVA 

Ara que ja hem vist de quina manera actuen les modalitats occitano-

romàniques sud-pirenenques, observem què farien les nord-pirenenques: 

 

 

                                                 
14

 Sorda [tʃ] en el valencià central. Saborit m'indica tres factors que explicarien l'ensordiment de 

[dƷ] a [tʃ] en el valencià central: 1) el rendiment escàs de l'oposició entre [dƷ] i [tʃ], que rarament 
distingix significats; 2) l’existència d’un adstrat i substrat aragonés, modalitat que hauria ensordit 
[dƷ] molt abans que el valencià, i 3) l’assimilació de diverses onades emigratòries al Cap i Casal 
dels valencians per part d'occitans (llenguadocians), aragonesos i castellans, gents que no tenien 
el fonema africat sonor [dƷ], sinó només el sord [tʃ]. El fenomen s'hauria generalitzat en el 
valencià central entre els segles XVII i XVIII. De fet, els mateixos factors (estructurals i 
poblacionals) explicarien la tendència latent a ensordir [dƷ] que també té lloc en la Catalunya 
oriental en el context geminat de TG/TJ. De seguida observarem (§3) eixe fenomen i el fet 
(íntimament relacionat) que, en el Llenguadoc, pronuncien fe[tʃ]e i via[tʃ]ar. 
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 «- lengadocian:  tg, tj   = [tʃ] 

   g, j   = [dƷ] 

 - gascon:  tg, tj   = [dƷ]  (o [Ɉ]) 

   g, j   = [Ʒ]  (o [j]) 

- auvernhat:  tg, tj, g, j  = [dz]  (mas [dƷ] dins tgi, tju, gi, 

ju) 

 - lemosin:  tg, tj, g, j  = [dz]  (o [z]) 

 - provençal general, niçard e vivaroalpenc: tg, tj, g, j = [dƷ] (o [dz]).» 
15

 

 

Primerament, trobem que els parlants llenguadocians i gascons farien com els 

balears i els catalans: tenen dos fonemes diferents i els apliquen, a l'u, les 

grafies G i J i, a l'altre, les grafies TG i TJ. En canvi, els parlants provençals i 

nord-occitans (és a dir, els del Delfinat, Alvèrnia i el Llemosí) actuarien igual 

que els valencians i els algueresos: tenen un sol fonema a què han d'aplicar en 

l'escriptura quatre grafies diferents (G, J, TG i TJ). Observem-ho en el primer 

mapa i, en acabant, anirem a pams. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 SUMIEN, Domergue (2007): «Preconizacions del Conselh de la Lenga Occitana», en Lingüistica 

Occitana, núm. 6, §10.1. En línia: 
http://superlexic.com/revistadoc/wp-content/uploads/2013/07/Linguistica-occitana-6-CLO.pdf 
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MAPA 1: parlars distingidors i parlars igualadors 

 

 

 

 3.1. Parlars distingidors: els que apliquen G i J a un fonema i, TG i TJ, 

a un altre 

Comencem pels parlars que anomenarem distingidors, és a dir, per aquells 

que mantenen dos fonemes diferents a què apliquen respectivament les 

grafies G i J i les grafies TG i TJ: als parlars de les illes Balears i de Catalunya, 

ara hem de sumar els de Gascunya i els del Llenguadoc. De fet, els parlants 

gascons actuen exactament de la mateixa manera que els balears i els 
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catalans: articulen G i J com a fricativa (di[Ʒ]ous) i, TG i TJ, com a africada 

(fe[dƷ]e). 

En canvi, els parlants llenguadocians, encara que també fan dos 

pronunciacions diferents, tenen una actuació diferent dels balears, catalans i 

gascons (llevant dels parlars llenguadocians més meridionals, que sí que 

actuen igual)
16

: apliquen les grafies G i J a una consonant africada palatal 

sonora (com fa el valencià general: di[dƷ]ous) i, les grafies TG i TJ, a una 

consonant africada palatal, però sorda (com fa el valencià central: fe[tʃ]e). 

 

                         parlars distingidors 

  parlars balears, catalans i gascons parlars llenguadocians 

G, J dijous  di[Ʒ]ous   di[dƷ]ous 

   ≠   ≠ 

TG, TJ fetge  fe[dƷ]e    fe[tʃ]e 

 

 

 3.2. Parlars igualadors: els que apliquen G, J, TG i TJ a un mateix 

fonema 

Continuem amb els parlars que anomenarem igualadors, és a dir, amb aquells 

que tenen un sol fonema a què tradicionalment apliquen en l'escriptura les 

grafies G, J, TG i TJ: als parlars valencians i a l'alguerés, ara hem de sumar els 

parlars provençals i els nord-occitans (que són els del Delfinat, Alvèrnia i el 

                                                 
16

 Com en uns altres canvis que introduïxc respecte a la distribució diatòpica de Sumien que he 

reproduït, he d'agrair ací els comentaris del grup de Facebook DIALÈCTES - Comparam las divèrsas 
paraulas de la nòstra geografia, l'exactitud dels quals he comprovat en la base de dades (ben 
valuosa) de la web http://thesaurus.unice.fr/ 
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Llemosí). Tots ells actuen bàsicament d'una manera: aplicant les quatre grafies 

(G, J, TG i TJ) a una mateixa consonant africada, siga palatal [dƷ] o siga alveolar 

[dz]. 

Concretament, els parlars de la Provença i del Delfinat (que els lingüistes solen 

anomenar respectivament provençal i provençal alpí) actuarien igual que el 

valencià general (fent una africada palatal sonora: di[dƷ]ous, fe[dƷ]e), mentres 

que els parlars d'Alvèrnia i del Llemosí tindrien una actuació ben semblant 

(l'africada sonora no seria palatal [dƷ], sinó alveolar [dz]). 
17

 

 

           parlars igualadors 

      parlars valencians, provençals i alguerés        parlars alvernesos i llemosins 

G, J dijous  di[dƷ]ous  di[dz]ous 

   =        = 

TG, TJ fetge  fe[dƷ]e   fe[dz]e 

 

 

 

 3.3. Cartografia de la realització fonètica de les grafies G, J, TG i TJ 

En el mapa següent, trobem l'actuació concreta dels parlars distingidors (de 

color carabassa) i dels parlars igualadors (de color verd): 

 

 

                                                 
17

 Segons m'indica Saborit, els parlars que hui tenen [dz] per a [dƷ] haurien patit un procés de 

despalatalització dels fonemes antics palatals. Per tant, allà on hui hi ha [dz] (Alvèrnia, el Llemosí i, 
com vorem, una part del Llenguadoc), antigament tindrien [dƷ] com els provençals (i com el 
valencià general). 
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MAPA 2: actuació concreta dels parlars occitano-romànics 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) parlars distingidors: 

1) gascó general, llenguadocià meridional, 

català i balear      di[Ʒ]ous ≠ fe[dƷ]e 

2) llenguadocià general     di[dƷ]ous ≠ fe[tʃ]e 

3) gascó bearnés      di[j]ous ≠ fe[dƷ]e 

 b) parlars igualadors: 

4) provençal, provençal alpí, 
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valencià general i alguerés    di[dƷ]ous = fe[dƷ]e 

5) ribagorçà i valencià central    di[tʃ]ous = fe[tʃ]e 

6) valencià septentrional     di[Ʒ]ous = fe[Ʒ]e
18

  

7) alvernés, llemosí i llenguadocià occidental  di[dz]ous = fe[dz]e 

 

Per a il·lustrar-ho millor, també podem fer un mapa específic de la 

pronunciació de G i J (mapa 3) i un altre de la pronunciació de TG i TJ (mapa 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 També es pot sentir la realització [jƷ] de G, J, TG i TJ quan la vocal anterior no és una I: fe[jƷ]e. 
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MAPA 3: pronunciació de G, J (dijous) 

 

 

 

1) provençal, provençal alpí, llenguadocià general, 

valencià general i alguerés      di[dƷ]ous 

2) alvernés, llemosí i llenguadocià occidental    di[dz]ous 

3) gascó general, llenguadocià meridional, 

català, valencià septentrional i balear    di[Ʒ]ous 
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4) gascó bearnés       di[j]ous 

5) ribagorçà i valencià central     di[tʃ]ous 

 

MAPA 4: pronunciació de TG, TJ (fetge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) provençal, provençal alpí, gascó, llenguadocià 

meridional, català, valencià general, balear i alguerés   fe[dƷ]e 
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1b) català oriental i llenguadocià meridonal    fe[dƷ]e o fe[tʃ]e
19

 

2) alvernés, llemosí i llenguadocià occidental   fe[dz]e 

3) llenguadocià general, ribagorçà i valencià central    fe[tʃ]e 

4) valencià septentrional      fe[Ʒ]e 

 

 

4. CASOS DE DESVIACIÓ DE LES NDC RESPECTE A LES FORMES CLÀSSIQUES 

(PLAJA > PLATJA) 

Hi han paraules que els nostres clàssics escrivien amb G o J i que, en les NdC, 

van amb TG o TJ: mig/mija/mijos/miges, mijà/mijana/mijans/mijanes, 

plaja/plages, lleig/lleja/llejos/lleges, correja/correges, desig/desijos i desijar, 

estoig/estojos i estojar, pijor... ¿Com hauríem d'escriure hui en dia eixes 

paraules? Una qüestió que convé tindre ben en compte és que, en eixos casos, 

trobem variació dins d’aquells parlars que distingixen TG i TJ de G i J en la 

pronunciació. Per exemple, és ben normal sentir en moltes parts de Catalunya 

mi[Ʒ]a o corre[Ʒ]a, mentres que en les illes Balears sentirem pla[Ʒ]a o 

esto[Ʒ]ar. 

 Encara que, a eixa pronunciació (la d’una fricativa), li correspondria la 

grafia clàssica (mija, correja, plaja, estojar...), l’ortografia fabriana establix per 

a eixes paraules la grafia que correspon a la pronunciació d’una africada [dƷ] 

                                                 
19

 La tendència a l'ensordiment de [dƷ] a [tʃ] en parts de Catalunya i del Rosselló ja era 

observable en el treball de camp de l'Atles Lingüístic del Domini Català 
(http://aldc.espais.iec.cat/files/2013/06/Mapa-70.pdf) i és probable que, des d'aleshores (1964-
1975), haja seguit estenent-se. D'eixa manera, aniria formant-se un contínuum de fe[tʃ]e i via[tʃ]ar 
des de l'àrea del llenguadocià general cap al sud (dins de l'àrea del català oriental) que, 
bàsicament, coincidix amb la solució del ribagorçà i del valencià central. 
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(mitja, corretja, platja, estotjar...), que és la que sentim en alguna altra zona. 

Davant de les variacions fonètiques, l'actuació més racional seria aplicar la 

grafia antiga i comuna i seguir escrivint com els nostres clàssics (mija, correja, 

plaja, estojar...).
20

 En canvi, la norma actual (que, en este cas concret, 

bàsicament aplica el criteri localiste de s'escriu com siga que ho pronuncien en 

l’àrea de Barcelona) no pareix la pròpia d'una normativa que volem (i que no 

ens cansem de dir que seria) composicional o policèntrica. 

 ¿ Ho és en el cas que comentem? El mateix Pompeu Fabra arriba a fer 

l'afirmació següent: «S'han d'acceptar paraules com mija, lleja i plaja 

tradicionals, sense que s'hagin de rebutjar les formes barcelonines mitja, 

lletja, platja; però no's poden acceptar les contaminades dialectals com el 

maretjar mallorquí».
21

  Analitzem breument l'actuació que, al remat, va tindre 

l'autor de Gràcia i que, acríticament, hem mantingut els lingüistes: si una 

desviació respecte a la formes clàssiques té lloc en el mallorquí (maretjar), 

seria una contaminació dialectal inadmissible; en canvi, si té lloc en el 

barceloní (mitja, lletja, platja...), no solament cal fer-les normatives com 

aconsellava Fabra, sinó que finalment ni tan sols s'han acceptat les formes 

tradicionals, unitàries i també ben vives (mija, lleja, plaja...). Eixes, les dels 

nostres clàssics, ni tan sols apareixen en els diccionaris normatius, però 

                                                 
20

 Abelard Saragossà (UV) m'explica que, en la normativa lingüística, «un principi elemental és 

que, per a conservar la unitat, quan algun parlar s'ha apartat de la grafia medieval no pot 
representar-ho gràficament». De fet, «la Renaixença actuava així i també Fabra en general; però 
amb contradiccions, com en el cas de tg (molt més gros i molt més greu és tz)». Eixe darrer cas (la 
grafia tz) és una altra de les diferències entre les NdC i les NdP, de manera que l'estudiarem en un 
altre article d'esta sèrie. 
21

 FABRA, Pompeu (2005): Obres Completes, vol. 2, §5.1. «Càtedra de Llengua Catalana (1912-

1913)», p. 669, Institut d'Estudis Catalans. 
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seguixen estant en boca de milers i milers de parlants distingidors a banda i 

banda de la mar Balear... i del Pireneu.
22

 

 

 

5. CONCLUSIONS 

Per una qüestió de regularitat i senzillesa (concretament, pel principi de 

biunivocitat: a cada fonema, una grafia i viceversa), als parlants de les 

modalitats valenciana, provençal, nord-occitanes i algueresa (que tenim un sol 

fonema a què apliquem les grafies G, J, TG i TJ) en principi ens convindria més 

usar una sola grafia en compte de quatre. Ara bé, com que hem de seguir 

l'actuació general de les ortografies romàniques, hem d'aplicar com a mínim 

dos grafies (G davant de E i I; J davant de A, O i U). Com hem vist en §2, eixa és 

l'actuació de les NdP: dos grafies (G i J) per a un fonema (l'africada palatal 

sonora [dƷ]). 

 Tanmateix, si tenim en compte totes les modalitats occitano-

romàniques (tant les que hi han al nord del Pireneu com les que hi han al sud 

del Pireneu), conclourem que l'actuació comuna és aplicar quatre grafies (G, J, 

TG i TJ) per a representar allò que, per als uns (els valencians, els provençals, 

els nord-occitans i els algueresos), és un sol fonema i, per a uns altres (els 

balears, els catalans, els llenguadocians i els gascons), són dos fonemes 

diferents. Eixa és, precisament, l'actuació dels autors clàssics de tot eixe àmbit 

lingüístic. 

                                                 
22

 Escrit en normes de l'IEO: mièja, mejan, correja, desejar, pièger... 



 

61 

 A més, aplicant el criteri unitari de la grafia clàssica (§4), es produïx 

(ara col•lateralment) un altre efecte positiu: els qui usen les NdP, passarien 

d'escriure fege i viajar a escriure fetge i viatjar (com els nostres clàssics),
23

 

però no deixarien d'escriure exactament de la mateixa manera que ara 

paraules com, per exemple, mija o plaja. D'eixa manera, tots posaríem un poc 

de la nostra part per a arribar a la unificació , que no consistix en res més que 

tornar a l'actuació comuna. Per tant, hauríem arribat a una solució que seria 

compartida i vàlida per als usuaris de les NdC i els de les NdP, per als escrits 

del futur i els del passat, per als valencians i els parlants de qualsevol altra 

modalitat occitano-romànica. 

 Recapitulem breument i vorem quina és, en realitat, la utilitat d'unes 

grafies (TG i TJ) que, a primera vista, no pareixien útils en valencià. Actuant de 

la manera que hem descrit (escrivint G, J, TG i TJ per a representar el fonema 

[dƷ]), els valencians no ens separem de manera innecessària, primer, del 

conjunt de les ortografies romàniques (§2; en això, coincidixen les NdC i les 

NdP); en acabant, del conjunt de les modalitats occitano-romàniques (§3; ni 

de les nord-pirenenques ni de les sud-pirenenques) i, finalment, tampoc dels 

mateixos clàssics valencians (§4; «Feren venir los metges e curaren les 

nafres»).
24

 ¡Curem-les puix! 

                                                 
23

 Recordem que els clàssics valencians actuaven d'una manera molt lògica: com hem vist en §2 

(nota 7), el valencià antic distingia entre una africada simple i una africada geminada (di[dƷ]ous ≠ 
fe[d:Ʒ]e), panorama que després hem simplificat en l'oralitat eliminant la geminació (di[dƷ]ous = 
fe[dƷ]e). 
24

 MARTORELL, Joanot: Tirant lo Blanch, c. 19. Cite des de l'entrada «metge» del Diccionari 

Català-Valencià-Balear d'Alcover, Moll i Sanchis. En línia: http://dcvb.iecat.net/ 
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 Contat i debatut, observar què hi ha darrere de les diferències entre 

les NdC i les NdP i descobrir quina és l'actuació de les altres varietats de la 

branca lingüística occitano-romànica són dos medecines que, combinades, 

poden fer més bé que mal al malalt. 

 

Alexandre X. Ordaz Dengra 
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UNA ANÈCDOTA OCCITANA DE MIRCEA ELIADE 

 Josep Carles LAÍNEZ 
 

 

algrat l’amplitud de la seua obra, i l’abast de les seues recerques, 

l’escriptor i historiador de les religions Mircea Eliade (Bucarest, 1907 – 

Chicago, 1986) no escrigué (gairebé) mai sobre Occitània. Com a home de 

cultura, és evident, conegué els trobadors i dedicà al catarisme un capítol de la 

seua monumental Histoire des croyances et des idées religieuses (1976-1983), i 

en fa esment en passatges molt específics dels seus diaris, però els seus 

interessos no s’adreçaren a l’amor cortés ni, molt menys, als problemes 

polítics occitans; per si això no en fóra prou, no tracta els càtars amb massa 

simpatia, així com tampoc llurs predecessors, els bogomils, tal volta per 

l’estudi i pràctica de la filosofia advaita durant el temps que passà a l’Índia en 

la seua jovenesa, que l’allunyaven de qualsevol dualisme. Així, per exemple, 

s’hi refereix, en el seu llibre, a l’ “Església càtara de França” (sic) i es plany de 

la penetració d’idees religioses orientals dels missioners càtars, afirmant que 

fins al segle XX, amb el marxisme, no tornaria a introduir-se un mil•lenarisme 

d’origen oriental a Europa… 

 Tanmateix, Eliade sí que va entrar en contacte amb un jove poeta 

occità, Enric Espieut, en un temps que fou en extrem dur per a l’autor 

romanés, vivint en hotels, amb els vincles trencats amb el seu país, i obrint-se 

camí, amb enormes problemes, en el món cultural parisenc. De totes formes, 

l’any 1950 Eliade ja no és la barreja d’immigrant i refugiat que traspuen les 

M 
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seues entrades de diari, i, com pot 

comprovar amb el mateix Espieut, 

d’admiradors, no li’n faltaven. L’encontre 

entre els dos literats es produí el 7 

d’agost del 1950 a París, ciutat on 

residien, i Eliade en deixà constància en el 

seu diari –que duia en romanès, Jurnal 

(1945-1969)– aqueix mateix dia. No hi ha 

referència a cap altra cita després, i per a 

l’historiador de les religions no deixaria 

de ser una cita anecdòtica amb una persona més jove que ell, i de qui, al 

capdavall, no va entendre el seu occitanisme. 

 Enric Espieut (1923-1971) és sobretot un poeta provençal que Robèrt 

Lafont i Christian Anatole, en llur Nouvelle histoire de la littérature occitane 

(1970), adscriuen a la Generació del 1945, amb Fèlix Castan (1920-2001), Pèire 

Bec (1921), Bernard Manciet (1923-2005) i Joan Bodon (1920-1975), entre 

d’altres. Encara jove, creà la secció parisenca de l’Institut d’Estudis Occitans, 

l’any 1947. Entre els seus llibres de poemes, s’hi troben Telaranha (1949), Lutz 

dins l’escur (1954), Falibusta (1962), Òsca Manosca! (1963), Finimond (1966), 

Paure mai que li paures sabe qu’es un païs (1970), Cançon de Garona (1971) o 

els pòstums Lo tèmps de nòstre amor, lo tèmps de nòstra libertat (1973) i Jòi e 

jovent (1974). Va escriure també una Istòria d’Occitània (1968), traduïda al 

francés per Jean Revest, Histoire de l’Occitanie (1970), de la qual Lafont i 

Anatole anotaren: “passionnément discutée, synthèse risquée devant laquelle 

d’autres reculaient”. Després de la seua mort, fou antologat i traduït al francès 
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en La poésie occitane (1972) de Renat Nelli, i, per al que ens interessa, en 

l’Anthologie de la poésie religieuse occitane (1972) de Joan Larzac. Va ser 

traduït al bretó pel cantant i escriptor Youenn Gwernig (1925-2006), al costat 

de Joan Larzac i Ives Roqueta, l’any 1969, en una antologia publicada en la 

col•lecció “Messatges”; i, al sud dels Pirineus, fou un dels setze autors del 

període 1940-1990 que hom antologà en el monogràfic dedicat a la poesia 

occitana en el número 50-51 de la revista Reduccions. 

 El 1950, però, Enric Espieut (Henri Espieux) era un treballador bancari 

i només havia publicat un recull de poemes, l’adés citat Telaranha. L’occità, 

esperit inquiet pel que se’ns relata, n’està assabentat, de la presència del 

romanés a la capital francesa, i li ha demanat un encontre. En aqueix moment, 

Eliade ja havia publicat algunes de les seues obres cabdals: Yoga. Essai sur les 

origines de la mystique indienne (1936), traduït de l’original romanés; 

Techniques du Yoga (1948), Traité d’histoire des religions (1949) i Le Mythe de 

l’éternel retour (1949), a banda d’altres volums en romanés o en portugués, 

filosòfics o polítics, editats durant la II Guerra Mundial. Possiblement van ser 

alguns dels dos primers els que llegí Espieut, i, per això, segons els records 

d’Eliade, diu que li havia escrit que, en recitar alguns poemes en occità, havia 

experimentat “una eufòria de naturalesa mística”. I el que volia esbrinar el 

jove poeta de Tolon era si potser no hi havia descobert determinats mantra… 

No debades, Felip Gardy, en el llarg article “Cinquanta anys de poesia occitana 

(1940-1990)”, que acompanya l’antologia de Reduccions, escriu: “Caòtica, 

sempre inacabada, en retorn perpetu a ella mateixa, l’obra d'Espieux es 

presenta com una successió de textos visionaris […] on, del cant finalment 
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conquerit, en surt, un instant, el mot redemptor, la paraula totalitzadora, lloc 

de reconciliació dels contraris”. Que no en parlàvem, de dualismes? 

 Però la conversa –sempre segons Eliade– no se centrà en el ioga ni en 

els mantra, sinó en la llengua occitana i Occitània, i el romanés ens 

proporciona còpia de dades sobre la ideologia i el compromís d’Enric Espieut 

en aquell any frontissa del segle: es nega a escriure en francés; desitja una 

autonomia per a Occitània (el “Sud”, escriu Eliade); i lluita per la introducció 

de l’occità a l’escola. Sabem també que descobrí la llengua quan tenia 16 anys 

i que l’estudiava mitjançant llibres i diccionaris, ja que era lluny de les “fonts 

vives de l’idioma”.  

 Mircea Eliade, davant aquesta embranzida occitanista, el contradiu, i 

li pregunta per quina raó ell, que té la possibilitat i la sort de fer servir una 

llengua internacional com la francesa, es decidix a escriure en occità. Li posa 

d’exemple els romanesos Mihai Eminescu (1850-1889), Lucian Blaga (1895-

1961) i l’hongarés Sándor Petöfi (1823-1849), “condemnats a l’anonimat” per 

haver utilitzat una llengua sense circulació; i també ho fa a l’inrevés, tot 

parlant-li dels escriptors irlandesos que triaren l’anglés i preguntant-se què 

n’hauria estat, d’ells, si hagueren escrit en gaèlic… Però res no pot enderrocar 

la fèrria murada d’Espieut, i el mestre romanés conclou amb un lacònic: “Els 

exemples no l’impressionen”, sobretot perquè Espieut, amb la lliçó ben 

apresa, li amolla que l’occità és parlat per deu milions de persones, i el llegixen 

deu mil… 

 Això no obstant, Eliade no s’està d’escriure que Espieut és un jove 

simpàtic i que no és intransigent. Coneix Frederic Mistral (1830-1914) i no li 
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sorprèn gaire que vulga edicions bilingües dels grans clàssics. Però a banda de 

l’autor de Mirèlha, no hi apareix cap altre nom occità, al Diari d’Eliade. 

 Des de l’encontre amb l’escriptor de la Romania, Espieut encara 

trigaria quatre anys a publicar el seu segon poemari. Després, els títols que 

hem escrit més amunt, i una mort que trencà una producció encara curta. El 

gran estupor de l’ésser humà davant de l’existència el va transportar als seus 

versos, i també l’amor, i també Occitània, però el motiu pel qual va anar 

aquella vesprada de l’estiu del 1950 a vore Mircea Eliade ja el tenia clavat ben 

a dins abans de conéixer-lo. És, al cap i a la fi, l’atzucac, el salt, el dubte de 

Déu, que ell veia amb tota l’esperança: “Que Dieu es Dieu e sensa mai. / 

Veirem puèi. Òc, veirem toti”. 
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VALÉNCIA, TÈRRA D’ÒC. MÉS ENCARA. 

 Joan MARTINIS 
 

 

n els preliminars que féiem en l'edició de la nostra investigació,
1
 mentre 

intentàvem contextualitzar les migracions occitanes cap a Valéncia, 

explicàvem què són variades les aproximacions a la qüestió de l'anormal 

presència de súbdits del rei de França entre la població valenciana de l'Edat 

Moderna. Investigacions locals i altres més generals de matèria diversa 

certifiquen de passada i no sense generar qüestions controvertides que esta 

migració existia i, el que és més important, col·lidia frontalment amb tota la 

nostra història valenciana moderna, amb tot el nostre relat nacional escrit i 

tramés. 

Entre els citats, relatàvem l'existència d'una investigació de la professora 

Mercedes Vilar Devís
2
 al voltant de la història de l'Hospital General de 

Valéncia. Mitjançant amics comuns vam saber que esta investigadora se 

n'havia adonat de xifres molt elevades de persones enregistrades amb 

l'etnònim "francés" en la sèrie anual de llibres d'entrada a l'hospital, coneguda 

com Llibre Rebedor, on quedava constància de qualsevol ingrés hospitalari. La 

professora Mercedes Vilar s'atrevix davant de l'evidència, encara que en una 

postil·la a peu de pàgina, a qüestionar les xifres, orígens i percentatges 

                                                 
1
 Valéncia, tèrra d'Òc. Col·lecció Després de la Batalla, Oc-Valéncia, 2010 

2
 Publicada per l'Ajuntament de Valéncia amb el títol de "El Hospital General en la Valencia Foral 

Moderna (1600-1700)” 

E 



72 

d'immigrants suggerides per importants historiadors i demògrafs valencians. 

En concret fa referència la professor J. Casey qui a la seua obra “El Regne de 

València al segle XVII” exposa: 

“La inmigración desde Francia decayó rápidamente durante el siglo XVII, 

debido a la disminución de la presión demográfica al otro lado de los 

Pirineos” Según el mencionado autor, en el momento de la declaración 

de guerra contra el régimen de Richelieu, en 1635, en el reino de 

Valencia sólo habia unos 10.000 franceses y en 1691, no quedarían más 

de dos mil. 

La cifra nos parece muy baja, pues en la claveria de 1699-1700, sólo en 

el Hospital General, hay ya 118 enfermos ingresados, que supone un 

6,72% del total de los enfermos que entran en ese año. 

 

La importància de la sèrie documental dels Llibres Rebedors de l'Hospital 

General de Valéncia com a font demogràfica radica en tres factors que s'han 

de tindre molt en compte en l'hora de cercar els grups nacionals que podien 

diferenciar-se en la Valéncia dels ss. XVI i XVII. El primer d'estos factors fa 

referència a la pretensió de centralització dels servicis d'assistència mèdica 

que es va pretendre, un segle després de la seua fundació, amb la sentència 

arbitral del rei Ferran II d'Aragó del 1512 que va tindre per objecte unificar 

tots els hospitals de la ciutat de Valéncia. A partir d'aquell moment, el General 

va ser una institució de referència (europea també) entre els pocs spitals o 

sanatoris que van quedar al marge des de llavors. 

Un altre factor d'importància és el zel que l'escrivà del Llibre Rebedor posava 

en fer constància al lloc de procedència dels ingressats, sense que quedaren al 
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marge els mateixos naturals de la ciutat o Regne de Valéncia. Circumstància 

que només en molts pocs casos es deixa d'anotar però en percentatges tan 

baixos que a poques penes modifiquen les estadístiques que es puguen 

elaborar. 

El tercer factor, molt important per a ponderar els diferents  grups nacionals 

presents en els ingressos i confrontar-los amb la societat valenciana d'estos 

segles, és el referit a les malalties, genèricament parlant. El seu patiment (a 

excepció de certes malalties rares de transmissió genètica) està repartit 

equitativament entre tots els estrats, nacionalitats i condicions de la població. 

Es a dir, totes les persones tenim la mateixa probabilitat de passar alguna o 

vàries vegades en la nostra vida per les institucions de salut pública; i el mateix 

podem dir si classifiquem a esta població per nacionalitats: la mateixa 

probabilitat te un valencià, que un aragonés o que un francés en caure malalt i 

ser assistit a l'hospital. 

A diferència de la sèrie documental dels Llibres d'Aveïnament de la ciutat de 

Valéncia, als quals no hi era obligatori inscriure's, la sèrie dels Rebedors ens 

oferix una interessant distribució de les diferents nacionalitats presents en 

aquella societat valenciana perquè totes tenien la mateixa probabilitat de ser 

registrades i, a més, esta sèrie si que té valor quantitatiu necessari com per a 

derivar conclusions demogràfiques per les raons adduïdes adés. 

 

La sèrie dels Llibres Rebedors de l'Hospital General de Valéncia abasta 572 

volums, des de l'any 1542 fins al 1964 sense interrupció; la seua conservació 

és prou bona però per al nostre objectiu d'una primera visió general per a 

extracció de dades l'hem consultada mitjançant el microfilms existents amb la 
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signatura I-1/43.
3
 L'extensió temporal i la gran quantitat de dades i registres 

existent en cadascun dels anys, ens va obligar a determinar unes pautes 

metodològiques que feren abastable el projecte i alhora determinant el 

resultat esperat, és a dir, provar la primacia de la migració occitana entre els 

diferents corrents migratoris que van omplir el buit demogràfic valencià, 

abans i de després de l'expulsió dels moriscos. Amb esta consideració prèvia i 

com a inici d'un buidatge més sistemàtic i profund es va investigar el segon 

semestre del Llibre Rebedor de 1595,
4
 del qual es van extraure dades 

referents a: 

I. Filiació personal, amb la possible indicació d'altres dades referents a 

possibles cònjuges o fills per a esbrinar si la migració poguera haver 

segut temporal o, pel contrari, amb determinació d'arrelament. 

Especial atenció hem posat en transcriure fidelment els cognoms dels 

malalts per a la confecció del llistat onomàstic que acompanya la 

investigació (vore Annexe). 

II. Població de naixença o país d'orige,  tenint en compte què per al 

nostre objectiu els naturals d'Occitània, nació sense estat, podien ser 

identificats amb diferents gentilicis, com ara: francés, gascó, bearnés, 

navarro (de la baixa Navarra), provençal o saboià. I que per a la 

desambiguació i delimitació de l'orige s'ha atés al literal d'allò escrit 

en la documentació com a poble de naturalesa, donant com a vàlids 

els pocs casos on no constava població però l'etnònim era prou 

                                                 
3
 Arxiu de la Diputació de Valéncia. 

4
 Estan previst extraure dades dels anys 1595, 1602, 1609, 1616, 1623, 1630 i 1637 per a una 

primera aproximació objectiva i concloent. 
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explicit, com gascó. L'esbrinament dels topònims de comunes 

franceses modernes i antigues ha segut possible amb les ferramentes 

de cerca del Code Officiel Géographique (Institut National de la 

Statistique et des Études Économiques, Insee
5
), del llistat "des 

anciennes communes de France" al siti de Wikipedia
6
 i del nom en 

occità de la majoria dels topònims que es transcriuen directament 

com sonaven en les diferents varietats d'esta llengua.
7
 

III. Ofici de l'inscrit malalt i altres dades que pogueren ser interessants 

per al treball de recerca. 

IV. Nacionalitat de cadascun dels registres personals que no eren objecte 

del nostre estudi, es a dir "francesos", amb l'objectiu d'elaborar 

taules comparatives i de distribució percentual de totes les 

nacionalitats representades en aquella societat valenciana sotmesa a 

intensos canvis. 

 

Amb estes premisses i les dades extretes, hem elaborat una taula on es pot 

observar de manera gràfica quins eren els corrents migratoris principals cap el 

nostre Regne en l'Edat Moderna. Primerament demostrem que el grup 

nacional/cultural principal d'immigrants era l'occità, es a dir, provinents de 

regions i comarques del sud del Regne de França però de llengua i cultura 

diferents a la francesa.  

                                                 
5
 http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ En línia 01/03/2015. 

6
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Listes_des_anciennes_communes_de_France En línia 01/03/2015 

7
 http://oc.wikipedia.org En línia 01/03/2015 
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En segon lloc queda desmuntat l'axioma sobre la primacia de les migracions 

aragoneses durant les Edats Moderna i Contemporània, al menys pel que fa 

referència a l'immigració dels segles XVI, XVII i XVIII, com intuíem amb les 

dades de Valéncia, Tèrra d'Òc i demostrem amb estes dades. 

La precisió posada per l'escrivà de la porta de l'hospital en l'hora de fixar el 

nom de la vila de procedència, ens ha permés destriar amb més exactitud el 

país concret de procedència. No és el mateix dir "de Navarra" hui en dia que al 

segle XVI; també era "Navarra" una part important del sud-oest francés i que 

abastava un bon nombre de poblacions i comarques gascones, sense comptar 

el principat del Bearn sobre el qual van recaure els drets dinàstics del que va 

quedar del Regne de Navarra a l'altre costat dels Pirineus. El mateix ocorre 

amb el gentilici "de Saboya," ducat que en aquells segles s'escampava per 

amples territoris de la Provença o el Delfinat. També, i com no podia ser d'una 

altra manera, és el cas dels naturals de les hui terres valencianes de Requena, 

Utiel i Villena els quals en aquell moment eren castellans de nació i cultura. 

Per açò, en els pocs casos que ha existit homonímia i classificació dubtosa, s'ha 

optat per classificar al subjecte ingressat en el marc nacional que posava al 

literal del registre. 

La majoria dels castellans són de les comarques circumveïnes, algunes de les 

quals es van integrar voluntàriament al Regne de Valéncia durant el s. XIX. 

És necessari explicar també que els francimans (com els diuen encara a la 

Gascunya) són els habitants de la França francesa estricta i entre ells hem 

inclós als naturals de la Bretanya i als de la Borgonya, considerats a sovint 

durant estes èpoques nacions diferents a la francesa. 
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Els agrupats baix l'etnònim d'africans són bàsicament naturals de les places i 

possessions de la Corona d'Aragó i de l'imperi dels Àustria al nord d'Àfrica.  

Com observem a la taula següent , del total dels registres d'entrada a 

l'Hospital General hem restat aquells que eren d'estricta procedència 

valenciana per a eixí representar amb més claredat el percentatge de 

cadascun dels grups nacionals representats al si de la societat valenciana 

tenint en compte les apreciacions que féiem més amunt.  

 

LLIBRE REBEDOR 1595   

(Segon semestre)    

Registres vàlids 1610   

NACIONALITAT INDIVIDUS % S/TOTAL % S/INMIGRACIÓ 

VALENCIANS 595 36,96   

OCCITANS 324 20,12 31,92 
ARAGONESOS 258 16,02 25,42 

CASTELLANS 206 12,80 20,30 

CATALANS 115 7,14 11,33 

MALLORQUINS 21 1,30 2,07 

NAVARRESOS 22 1,37 2,17 

ITÀLICS 16 0,99 1,58 

PORTOGUESOS 10 0,62 0,99 

BASCONS 10 0,62 0,99 

FRANCIMANS 2 0,12 0,20 

SARDS 4 0,25 0,39 

AFRICANS 2 0,12 0,20 

SABOIANS 2 0,12 0,20 

FLAMENCS 3 0,19 0,30 

ALTRES 2 0,12 0,20 

N/D 18 1,12 1,77 

    

TOTALS 1610 100 100 
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Amb les dades que observem en la tercera columna podem demostrar, en la 

línia de les investigacions que varem encetar a Valéncia Tèrra d'Òc, què: 

I. Existia certament un corrent migratori d'occitans cap al Regne de 

Valéncia des de temps immemorials; al menys al 1595 com a data de 

mostra d'una propera investigació més sistemàtica. 

II. Esta immigració d'occitans va ser des del segle XVI fins a ben entrat el 

XIX el principal contingent entre les diferents grups nacionals, o 

culturals, que es varen assentar en el nostre país.  

III. Des de temps més antics es poden trobar evidències documentals i 

empíriques de l'assentament occità dins les nostres fronteres i les 

dades de la segona columna són ben esclaridores pel que fa a la 

proporció de malats ingressats valencians vs. occitans: 

36,96%/20,12%. I també les dades reflectides a la tercera columna 

amb els percentatges d’immigrants classificats per grups homogenis, 

on podem observar que només els occitans representen el 31,92% 

del contingent. 

 

Si tenim en compte que les dades extretes demostren que en eixe precís any 

de 1595 un 20% de la població seria occità de naixença, són varies les 

qüestions que podem derivar-ne: 

Fins a quin punt la població valenciana natural estava genèticament lligada als 

migrants anteriors a 1595, i que, naturalment, ja no són francesos?. 

A quant ascendiria este percentatge després de l'expulsió dels moriscos 

sabent que el flux migratori es va accentuar espectacularment des de la pau 

de les Guerres de Religió a França fins a molt després de l'expulsió? 
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Són qüestions que han de ser respostes necessàriament per a poder parlar 

amb criteri de l'excepció valenciana; de la sempre complicada existència d'este 

poble que, mancat de l'orige, mai sabrà encastrar-se correctament en el marc 

cultural, social o polític que li és més adient. 

Cap a finals de segle XVII, i tenint en la ment tot el que hem dit, els estaments 

regidors de la ciutat de Valéncia van arribar a una conclusió que era la més 

natural perquè l'estaven vivint. En el context d’un dels conflictes armats que 

varen sacsejar pràcticament tot eixe segle, van enviar una representació al 

monarca defensant als seus veïns francesos naturalitzats, vells i novells, 

arribant a dir: 

“...Pues con los matrimonios, y procreacion de hijos, se hallan 

engarsados, y unidos con los originarios, en tanto genero que unos y 

otros son una misma cosa y ya no se acuerdan de sus Lares y Patria...”
8
 

 

Ho tenim tan clar nosaltres als inicis del tercer mil·lenni?  

 

Joan Martinis 

Montcada i Valéncia la Gran, estiu del 2014. 

                                                 
8
 “Representación y informe que la ilustre, leal, siempre noble, y coronada ciudad de Valencia. 

Pone en manos del señor Rey Carlos II el Grande.” Biblioteca Nacional de España, sig. VE/1461/17 
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ANNEXE 

(Llistat dels occitans, francesos, registrats en el segon semestre del Llibre 

Rebedor de L'hospital General) 

COGNOM PRENOM PROFESIÓ VILA PAIS 

GALLART JOAN LLAURADOR SENT SAVIN GASCUNYA 

MASEIT/MAFEIT GIRALT LLAURADOR   FRANÇA 

PEROT BERNAT LLAURADOR LE CUING FRANÇA 

SANY JOAN VELLUTER EL SAÑY NAVARRA 

VICENT MATEU PESCADOR TOLOSA FRANÇA 

PRATS JOAN FRANCESC COTXER BRIVA LA GALHARDA FRANÇA 

NANS MIQUEL MARINER   FRANÇA 

JAIME/JAQUE JAUME LLAURADOR   FRANÇA 

MASET GIRALT   CARSÍ FRANÇA 

CHAMBRAS/ES ARNAU LLAURADOR MONTCUQ FRANÇA 

BELTRAN MIQUEL MANYÀ ROIS? FRANÇA 

BEGE ANTONI CATIVO CRISTIANO   GASCUNYA 

GASCON JUAN     FRANÇA 

VEYRAC GIRALT LLAURADOR CAMBIAC FRANÇA 

LANGA GUILLEM PESCADOR AURA FRANÇA 

BORDERA MIQUEL PASTOR ISSAC o YSSAC FRANÇA 

SALAMON JOAN SERVENT FORANSAC? FRANÇA 

CLA JOAN PASTOR CASTAIGNOS-SOULENS GASCUNYA 

COMA/LACOMA ARNAU LLAURADOR MONENH/MONEIN BEARN 

FONT/LAFONT PERE TORÇEDOR DE SEDA TOLOSA FRANÇA 

NAUDY JOAN MOLINER VALL D'AURA GASCUNYA 

GIBAULT/GIBAUT GUILLEM FORNER CATUS FRANÇA 

TRILLA/TRILLES RAMON LLAURADOR PARDIAS/PARDIES BEARN 

BARATEL/BARATIER JOAN PESCADOR BAIONA FRANÇA 

COSTAS PEIRE LLAURADOR AGEN FRANÇA 

LLEBOS FRANCESC SASTRE SERENAC FRANÇA 

PICONETA FRANCESC OLLER SENT SAVIN FRANÇA 

FERRANDES JOAN COTXER ESCUNHAU ARAN 

GLERA/GLEDA FRANCESC LLAURADOR BEDÓS FRANÇA 
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CARLOS/CHARLOS ANTONI CARLOS SASTRE TOLOSA FRANÇA 

OBRE JOAN SALINER DUNES FRANÇA 

BEGUER GULLEM ESMOLADOR OGEU FRANÇA 

RAMON ANTONI SERVENT CASTANHAC FRANÇA 

CARRERA BERTAN TEIXIDOR DE LLANA   FRANÇA 

BEGUERIA PERE TINTORER ARANCE NAVARRA 

LAPA PEIRE   BELVÈS O BELBÈZE FRANÇA 

SERÉ RAMON LLAURADOR   FRANÇA 

BONAL LLORENS ASSERRADOR RUFFIAC FRANÇA 

FAURE JOAN LLAURADOR CORTS/COURS FRANÇA 

RIVET/LARRIVET JOAN LLAURADOR BAIONA GASCUNYA 

BENACRÓS PERE LLAURADOR BIGORRA GASCUNYA 

TAVER MATALÍ TEIXIDOR DE LLI   FRANÇA 

CASES/CASAS JOAN BOSTACS VIC EN FESENSAC GASCUNYA 

OBRE PERE LLAURADOR CASTELNAU DE MONTARTIER FRANÇA 

CARRIERA/CARRERA FRANCESC FLAQUER TOLOSA/PAU FRANÇA 

CASO ARNAU PEDRAPIQUER BEARN GASCUNYA 

LABORDA JOAN FRANCESC CARRETER TERMES D'ARMANHAC GASCUNYA 

UTIEL ARNAU PESCADOR XU... GASCUNYA 

VORE REG 7         

LACOMBA JOAN LLAURADOR LA TOR FRANÇA 

BADIA/LABADIA JOAN LLAURADOR VILANUÈVA D'OLT FRANÇA 

ROSTOLL PERE MENADOR DE SEDA SARLAT E LA CANEDAT FRANÇA 

GISBERT/CHISBERT LLUIS LLAURADOR   FRANÇA 

PONT ARNAU   MARINHAC GASCUNYA 

BAURÉS JAUME GUANTER CASTRES FRANÇA 

COLON JOAN COTXER SANT SEBE FRANÇA 

FRESQUET JOAN TEIXIDOR DE LLI   FRANÇA 

DURAN PERE PESCADOR MOURJOU GASCUNYA 

FORGERA GUILLEM LLAURADOR LEITORA FRANÇA 

LACOMBA JOAN TORÇEDOR SEDA TOLOSA FRANÇA 

FONT/LAFONT ESTEVANA HOSTESSA CAMBOLIT FRANÇA 

SALES PERE MOLINER LESCAR BEARN 

SAGERET/SAGIRET JOAN FUSTER BIGORRA FRANÇA 
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REI/REY JOAN LLAURADOR PERIGÒRT FRANÇA 

CAUSES/CAUSAS JOAN SIMÓ LLAURADOR AUCH o DACS FRANÇA 

ROCHE/ROIG PERE FLAQUER BOLENA FRANÇA 

CROS BENET ESCUDER BESIERS   

PUEIS/PUIG GUILLEM CAIXER DESENS FRANÇA 

BARRERA JOAN MENADOR DE SEDA TOLOSA FRANÇA 

POGET/POIET GLAUDI CAIXER SANT BONET FRANÇA 

BORDIU PETIT LLAURADOR SANT BRU FRANÇA 

SOBANYAC URSOLA HOSTESSA LINATO FRANÇA 

CORP PERE MENADOR DE SEDA SANT CIRC/SANT CERNI FRANÇA 

CROTA JOAN LLAURADOR PESSAC FRANÇA 

LLORET LEONARD ARGENTER   FRANÇA 

FORNET JOAN BOVER L'ALBENCA FRANÇA 

VILA JAUME MOLINER LESAN FRANÇA 

CROS PERE COTXER CORTS/COURS FRANÇA 

RODA GUILLEM COTXER PAU FRANÇA 

CASÉ ARNAU PEDRAPIQUER ARNOS BEARN 

IRGÓ JOANA VIDUA TOLOSA FRANÇA 

SOLSAC PERE MANOBRE PERIGÒRT FRANÇA 

SANS JOAN VELLUTER OSSES/OSSEN   

VINYALS ANTONI MOLINER CORTS/COURS FRANÇA 

LLUQUET JOAN LLAURADOR CAMPAN FRANÇA 

OBRE PERE LLAURADOR   FRANÇA 

CANELLAS JOAN LLAURADOR SIJAC   

BARRÓS PERE LLAURADOR MONTESQUIU FRANÇA 

LAMOTA/MOTA BERNAT LLAURADOR   FRANÇA 

LOPES/LLOPES JOAN PASTOR VIELHA FRANÇA 

PRATS PERE SASTRE TOLOSA FRANÇA 

SEDELLAC JOAN TOMÀS SASTRE     

FULLARC ANTONI BASTACS ST. MARTIN FRANÇA 

BEROT MATEU PERAIRE BANHERES FRANÇA 

POQUET JOAN LLABIADOR LORDA FRANÇA 

BEGUET MATEU     FRANÇA 

PI (MONAIS) JOAN ESCUDER   FRANÇA 
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ARNAU PERE   LOMBÈRS/LOMBÈÇ FRANÇA 

FOGUERA/LAFOGUERA GUILLEM LLAURADOR CASTÈRA-LEITORA FRANÇA 

SALAS PERE MOLINER LESCAR BEARN 

GASCÓ SIMÓ LLAURADOR BESSAN FRANÇA 

SALA o SALACRÓS PERE LLAURADOR SÈNT FELIÇ FRANÇA 

CARBADO-R/CARDADO NICOLAU   PRAIÒLS FRANÇA 

SENS/DESENS JOAN LLAURADOR SANT BREÇ FRANÇA 

TICH MENAU LLAURADOR   FRANÇA 

  PERE     GASCUNYA 

MARTÍ JOAN LLAURADOR   FRANÇA 

  JOAN TEIXIDOR DE LLI   FRANÇA 

SERRA JOAN LLAURADOR LA BASTIDA DE PAUMÈRS FRANÇA 

PRATS JOAN FRANCESC COTXER BRIVA LA GALHARDA FRANÇA 

  JOAN LLAURADOR BENAC FRANÇA 

BORDAS/BORDES JOAN MOLINER OLORON FRANÇA 

FORTANELL JOAN LLAURADOR LO PLAN FRANÇA 

FRANCÉS GIRAUT MANCO FIJAC FRANÇA 

SOLER ANTONI LLAURADOR NARBONA FRANÇA 

FRANCÉS MIQUEL TORÇEDOR SEDA   FRANÇA 

BOSQUET DOMENGE LLAURADOR MONTVÈRD FRANÇA 

XIMENES MATEU LLAURADOR AMBACS FRANÇA 

LACOMBA JUAN TORÇEDOR SEDA TOLOSA FRANÇA 

CROSTAS GUILLEM LLAURADOR   FRANÇA 

CASALS JOAN CARRETER LENTILHAC FRANÇA 

  JOANET   TARBA FRANÇA 

PUJÓS BERNAT LLAURADOR VIC EN FESENSAC FRANÇA 

GALLART MARIA HOSTESSA LORDA FRANÇA 

BERNABEU JOAN PESCADOR   FRANÇA 

FELIP JOAN FLAQUER VILANUÈVA D'OLT FRANÇA 

SALVADOR GERONI PASTISSER CARDALHAC FRANÇA 

MISÓ LLUÍS LLAURADOR CASTÈLNÒU D'ARRI FRANÇA 

CAN/LACAN JOAN NETEJADOR CAMPS VILAFRANCA DE ROERGUE FRANÇA 

GOMBERT JAUME MARINER MARSELLA FRANÇA 

VERDÚ BERNAT TALLADOR SANTA COLOMA/OMBA FRANÇA 
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  GIRAUTINA     FRANÇA 

ALIBERT GUILLEM LLAURADOR MONTGESTIN FRANÇA 

DURAN JOAN OBRER DE VILA BORIA/O FRANÇA 

CLAVERA MARIA HOSTESSA   FRANÇA 

DURAN ESTEVE   SENT/SANT LARI FRANÇA 

ALBUSÓ-O PERE BOVER L'ALBENC/A FRANÇA 

BOSCH RAMON MENADOR DE SEDA CONDÒM FRANÇA 

  PERE     FRANÇA 

BARLE/BORLE FRANCESC LLAURADOR MARSELLA FRANÇA 

FELLUCAN GUILLEM LLAURADOR VIDOSA FRANÇA 

CLAVERAS MARGALIDA VIDUA LAVEDAN FRANÇA 

FIGUERES/AS RAMON PEXCADER GÒRSAS GASCUNYA 

POQUET JOAN LLAURADOR LESINHAN FRANÇA 

LAGRESA/GRESA PERE LLAURADOR     

ALIOT BERNAT LLAURADOR GANT/GAN FRANÇA 

OLIVER MARC MARGANTER NIÇA PROVENÇA 

SERRA BERTOMEU     FRANÇA 

CASALET BERNAT   GANT/GAN GASCUNYA 

FULLARACH ANTONI BASTACHS ST. MARTIN FRANÇA 

BONAL LLORENS CERADOR RÒCABRUN FRANÇA 

SUQUET RAMON ESCRIVÀ NIÇA SABOIA 

VANYÓ/BANYÓ JOAN MESONER TORS o TOR FRANÇA 

AUSUDRE JOAN BASTACHS ALAMANS FRANÇA 

COSTAS/CORTAS PERE   AGEN FRANÇA 

PORTERA GUILLEM BANYADOR ESCOT/ESCOS/ESCOU FRANÇA 

MUMÍ PIERES SABATER PERIGÒRT FRANÇA 

BUSET ANTONI TORÇEDOR DE SEDA BUSET/BUSSET FRANÇA 

PUCHOL/PUJOL BERTRAN TEIXIDOR DE LLI MAURAN FRANÇA 

BODET/BAUDET JOAN LLAURADOR LUNAC FRANÇA 

GASÓ/GASSÓ JOANA HOSTESSA PENA D'AGENÉS FRANÇA 

ARGELER/ÉS ARNAU PEIXCADER   FRANÇA 

BLANCH PERE LLAURADOR BRIVA LA GALHARDA FRANÇA 

BLANCH PERE   BRIVA LA GALHARDA FRANÇA 

AUSINA/AURINA MATEU PASTOR   FRANÇA 
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NUEL/MUEL MATEU LLAURADOR SANT LAURENÇ DAUS BANHS FRANÇA 

GALLACH MARIA VIDUA LORDA FRANÇA 

ALABERT/ALABORT JOAN PEIXCADOR CASÈRAS FRANÇA 

PRATS BERTRAN LLAURADOR MORLANS/MORLAÀS FRANÇA 

BOLNET JOAN ESCUDER   FRANÇA 

LALAT MATEU     FRANÇA 

RECRÓS PERE PEDRAPIQUER   FRANÇA 

ESCAFRÉ JOAN PEIXCADOR CASTÈLNÒU D'ARRI FRANÇA 

PEGURRÍ GERONI     FRANÇA 

GUILLAUME GUILLEM SERVENT GIMONT FRANÇA 

  JOANET     FRANÇA 

MONTANYA PERE LLAURADOR VILANUÈVA D'OLT FRANÇA 

GATUIN PIERES LLAURADOR NISAN DE GESSA FRANÇA 

ESTREMS JOAN COTXER   FRANÇA 

PIGOT JAUME VIDRER   FRANÇA 

VAQUER JOAN CARRETER RODÈS   

FRANCÉS JOAN CABRITER BORDÈU FRANÇA 

  JOANET     FRANÇA 

FRANCÉS GIRALD VIDUO   FRANÇA 

ESPINOSA ANTONI TORÇEDOR SEDA GÒRSAS FRANÇA 

MARTIN JOAN LLAURADOR   FRANÇA 

MARTOLO JOAN     FRANÇA 

SALABLANCA JOAN FLAQUER   BEARN 

BELLOT JOAN LLAURADOR   BEARN 

GRUERA, LA JOAN LLAURADOR   GASCUNYA 

MEDIEVILA, MEDIAVILA PIERES PASTOR LA SEUVA BEARN 

CANCE, CANCER ESTEVE TEIXIDOR DE LLI LEYNHAC FRANÇA 

CANCE, CANCER PIERES     FRANÇA 

LABORDA, DE LA JOAN     FRANÇA 

BONACASA PERE LLAURADOR GIMONT GASCUNYA 

GARRIGÓ JOAN BARRETER CASTELNAU FRANÇA 

MENAU SEBASTIÀ PEDRAPIQUER SANT/SENT GIRONÇ FRANÇA 

LAPERGA PERE LLAURADOR SANT PERDÓS FRANÇA 

BARROSA MIQUEL MENADOR DE TORNOS   FRANÇA 
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ESCRIVÀ PIERES PERAIRE     

PONS MONSERRAT LLAURADOR TOLOSA FRANÇA 

TERON, TERRON PERE LLAURADOR MURET FRANÇA 

BOMBARDESA MARIA   BELVÉS FRANÇA 

SOLER PIERES       

PEIROT, PEIRÓ FRANCESCA JOANA FADRINA   FRANÇA 

PEIROT, PEIRÓ JOAN     FRANÇA 

OSTAU DOMENEC FADRÍ LUSSAN FRANÇA 

SIMON, SIMÓ JOAN SASTRE TOLOSA FRANÇA 

SA, DE JOAN COTXER FRAISSINET? FRANÇA 

DABAN, DEBAN, DEBON JOAN ESCUDER ARTÉS BEARN 

CABRER JOAN LLAURADOR BOSSAC FRANÇA 

BARTA JOAN LLAURADOR   FRANÇA 

COSTAS PERE VIDUO AIGON FRANÇA 

POMETA? RAMON LLAURADOR   BEARN 

GRANJA, GRANCHA PERE PEDRAPIQUER LLEMOSÍ/LEMOSIN FRANÇA 

ALEGRET BERNAT PASTOR   FRANÇA 

BADIA/LABADIA BERTRAN LLAURADOR NAVARS BEARN 

VAL/BAL, DE ANTONI LLAURADOR TRIZAC? FRANÇA 

BOSCH GERONI PEIXCADOR GÒRSAS FRANÇA 

POI/PUIG JOAN LLAURADOR DUNAS FRANÇA 

LAZARO/LAZARE JOAN SABATER   FRANÇA 

BADIA ANTONI ALGEPSER SENT IBARÇ FRANÇA 

PERUCH/PERUCHO JOAN PEIXCADOR CASSANHA FRANÇA 

RAMON JOAN MENADOR DE SEDA URÒST FRANÇA 

CASANOVAS PERE SABATER AINAC FRANÇA 

CORDIE/CORDER ANTONI BOBER AINAC FRANÇA 

MOTA/LAMOTA BERNAT     GASCUNYA 

POCET SIMÓ PEDRAPIQUER   FRANÇA 

PECS/PESCH GUILLEM MOLINER VILANUÈVA D'OLT FRANÇA 

FORTANÉS JOAN LLAURADOR   FRANÇA 

  MARTÍ     FRANÇA 

SAN SABIT FRANCESC PASTOR   FRANÇA 

BORDIU JOAN LLAURADOR SANSAN FRANÇA 
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BADIA/LABADIA JOAN FERRER GAUSSAN FRANÇA 

CASTANY GUILLAUME CARBONER AGEN FRANÇA 

LODES BERTRAN       

GISCARD ANTÒNIA   CAMBOLIT FRANÇA 

FONT/LAFONT ESTEVE PEIXCADOR   FRANÇA 

DURÉS ANTONI MARGENTER   AUVERNYA 

FORTANELL PERE ESTUDIANT BARTRÉS FRANÇA 

CROTA/LACROTA JOAN PEIXCADOR   FRANÇA 

RIBERA JOAN LLAURADOR TOLOSA FRANÇA 

BES PERE PEIXCADOR CARSÍ FRANÇA 

MAS JOAN LLAURADOR CARSÍ FRANÇA 

ARTIGOT FRANCESC LLAURADOR   FRANÇA 

LAFONT/FONT PERE CUINER MONTESPAN FRANÇA 

PECOMET JOAN COTXER   GASCUNYA 

RICRÓS PERE CANTER TARON FRANÇA 

LABORDA JOAN LLAURADOR VEYRAC FRANÇA 

LAFONA/LAFOLLA PERE LLAURADOR SARLAT E LA CANEDAT FRANÇA 

PRATS JOAN COTXER BRIVA LA GALHARDA FRANÇA 

TORAN GUILLEM MOÇO DE CAVALLS ORLHAC FRANÇA 

PERBERTI GIRALD MOLINER CORTS/COURS FRANÇA 

DESTEL JACQUES   AGEN FRANÇA 

AVINYÓ PERE BARRETER FIJAC FRANÇA 

BORDIÉ PERE ASSERRADOR SALAS/LAS SALAS FRANÇA 

CAMBRES/CHAMBRES ARNAU LLAURADOR CARSÍ FRANÇA 

ISACH JOAN CARNISSER BANHÈRAS DE BIGORRA FRANÇA 

ROSES JOAN LLAURADOR VIVENT (CASTELL DE) FRANÇA 

GIRÓ/GIRON MIQUEL SERVENT   FRANÇA 

SEGUIN/SEGUÍ JOAN VICENT   ARÉS FRANÇA 

VINYAS/VINYES/VIÑES JOAN LLAURADOR AUSH FRANÇA 

BARAGÍ MATEU PASTOR LUX I BARÈJES FRANÇA 

LLANERAS/LLANERES PERE MENADOR DE SEDA   FRANÇA 

PUCHOL/PUJOL PERE MOLINER SANT BÉAT FRANÇA 

ARNAU GUILLEM PASTOR D'EGÜES MONTAUT FRANÇA 

GRAN JOAN GUILLEM LLAURADOR VIELHA ARAN 
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BARBÉ/BARBER JOAN LLAURADOR TOLOSA FRANÇA 

MAS JOAN LLAURADOR GLENAT FRANÇA 

PONS JOAN TEIXIDOR DE LLI ALBI FRANÇA 

COMAS/COMES PERE COTXER SORNAC? FRANÇA 

  MARTÍ   OSSEN FRANÇA 

  JAUMETA   LAVEDAN FRANÇA 

VINYAU/VIÑAU SIMÓ LLAURADOR SAUT DE NAVALHAS BEARN 

MARCH JOAN SERVENT   FRANÇA 

LLOBERAS/LLOBERES? JOAN PEIXCADOR BIGORRA FRANÇA 

COSTA ANTONI LLAURADOR TOLOSA FRANÇA 

LAFULLA/LAFALLA ANTONI PEIXCADOR CARSÍ FRANÇA 

PECH/DELPECH GUILLEM MOLINER AGENÉS FRANÇA 

LASERRA/SERRA JOANA   NARBONA FRANÇA 

GAYET JORDI ASSERRADOR   FRANÇA 

CROTA, DE LA JOAN PEIXCADOR   FRANÇA 

REBOLL/REBULL PEIRE BOVER   FRANÇA 

URIACH JACQUES CALDERICLAU   FRANÇA 

PAJET JOAN   SANSAN FRANÇA 

BUISÓ/BUISÓN JAUME LLAURADOR   FRANÇA 

RAMON JOAN TORÇEDOR DE SEDA TOLOSA FRANÇA 

CASAS/CASES PERE MOLINER SANT BÉAT FRANÇA 

SOMALLA JAUME PEDRAPIQUER   FRANÇA 

BAUDET/BODET JOAN LLAURADOR   FRANÇA 

LACARRA JOAN SABATER   FRANÇA 

ORTIS/ORTIZ JOAN PASTOR PARDIAS/PARDIES BEARN 

VIDE/VIDA JOAN LLAURADOR MONTFLANQUIN FRANÇA 

PINARDER JAUME LLAURADOR TULA FRANÇA 

CLOTET JOAN LLAURADOR   FRANÇA 

PONSET/PUNSET PEIRE SERVENT   FRANÇA 

BORDAS/BORDES JOAN FERRER SANT FLOR FRANÇA 

GARA JOANA     FRANÇA 

MARTIN GLAUDI FLAQUER MARCIAC FRANÇA 

LANA GUILLEM LLAURADOR MIELAN? FRANÇA 

COTIBIA/COTILIA BERTOMEU MATALAFER MONTAUT FRANÇA 
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BOS PERE LLAURADOR CARSÍ FRANÇA 

CANTAU/CANDAU ARNAU CUINER NARBONA FRANÇA 

POMAREDA JOAN TORÇEDOR DE SEDA FLORENÇA FRANÇA 

ROIG (ROUX) PIERRES TUDOR EN MEDECINA SANT GÉRONS FRANÇA 

MAISA? JOAN SABATER CONDÒM FRANÇA 

SOLER JOAN LLAURADOR MUN FRANÇA 

BENEDITO ANTONI CUINER   FRANÇA 

BERNAT JOAN EMBLANQUINADOR AGEN FRANÇA 

BORDERA/BORDERIA BERNAT PEIXCADOR VIC EN FESENSAC FRANÇA 

SERN/SERNÍ PIERES BATÀ BIGORRA FRANÇA 

GUILLEM/GUILLEN JOAN LLAURADOR RÒCABRUN FRANÇA 

GARRIGÓS JOAN LLAURADOR GRESAS FRANÇA 

SANS/SANZ ARNAU LLAURADOR CERAN GASCUNYA 

FAGET/FAIET JOAN PEIXCADOR VILAPINTA FRANÇA 

LAFONT/FONT ANDREU LLAURADOR SANT FLOR FRANÇA 

    CALDERICLAU   FRANÇA 

VERDIÉ/VERDIER JOAN   SENT BERTRAN DE COMENGE GASCUNYA 

PORTAL RAMON HERBOLARI SENT JOAN DE LAUR FRANÇA 

NICOLAU SIMÓ LLAURADOR VILANUÈVA D'OLT FRANÇA 

TRUCH ANTONI LLAURADOR VILAFRANCA DE MAR SABOIA 

BIARNÉS BATISTE OBRER DE VILA     
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TOPONÍMIA OCCITANA DEL NORD DEL  PAÍS VALENCIÀ. 

 Roger MIRA 
 

 

ls primers pobladors cristians que rebé el Regne de València al segle XIII 

varen ser catalans i aragonesos… però també occitans. Eren catòlics, però 

també hi havia de càtars. De fet, el naixement del Regne de València està 

profundament lligat  a la croada llançada per exterminar el catarisme, una 

confessió cristiana de tipus gnòstica que tingué el seu origen en Orient pròxim 

i l'Àsia Menor i, posteriorment, s’estengué pels Balcans, des d’on passà al sud 

dels Alps, Occitània i territoris de França i Germània.  Destacà pel seu marcat 

dualisme, basant-se en l'existència del bé i el mal, dos principis independents i 

responsables de dues creacions distintes. El principi del Bé (Déu), és la 

veritable creació: la de les coses que no poden corrompre's ni destruir-se, o 

sia, el Cel i els esperits. Per contra, la creació duta a terme pel principi del Mal 

(el Diable), és una creació il•lusòria, inestable, on tot està sotmès a la 

degradació, al desordre, tal i com passa al món material, aquell que és visible 

pels nostres sentits. Això porta als humans al patiment i a la violència, car el 

Dimoni, incapaç de proporcionar una naturalesa incorruptible, només és capaç 

de crear un succedani grotesc. Aquesta concepció dualista permetia donar 

explicació al problema de “com pot existir el mal al món, si Déu és bo?”. El 

rebuig al món material portà als càtars a propugnar un mode vida centrat en la 

pobresa, la castedat i l’alimentació vegetariana; consideraven que els hòmens 

i les dones tenien els mateixos drets i que el valor de les persones no provenia 

E 
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del seu poder adquisitiu o polític, sinó de la noblesa que demostraven en els 

seus actes.  

Malgrat la impossibilitat de conciliar aquestos principis amb l’ortodòxia 

catòlica i la profunda repressió que va patir, el catarisme tingué una existència 

documentada des del segle X fins al XIV. El punt d’inflexió es produí al segle 

XIII on, a terres occitanes, el moviment càtar havia pres unes proporcions 

preocupants per a l’Església Catòlica, que primer va intentar combatre 

l’heretgia de manera pacífica, sense obtindre cap resultat, car els nobles 

occitans eren càtars o simpatitzants del catarisme i el clero catòlic occità era 

capaç de coexistir sense massa dificultats amb l’església càtara.   

Davant el fracàs de la via pacífica, el papat va optar per la via militar, 

convocant una croada contra les terres occitanes per tal d’exterminar 

l’heretgia. A Besièrs, el 21 de juliol de 1209, l'ordre fou "mateu-los a tots, Déu 

ja reconeixerà els seus": 20.000 morts. Açò només era el començament del 

terror... Els croats francesos i catòlics provocaren una vertadera massacre a les 

terres del sud de la Gàl•lia, empesos en molts casos per cobejança i pel desig 

d’annexionar-les al Regne de França més que per qüestions de puresa de fe. 

La croada contra els albigesos -o càtars- portà conseqüències nefastes per la 

Corona d'Aragó, que perdé tots els territoris vassalls de l'altre costat del 

Pirineu i el rei Pere II -pare de Jaume I- morí a la Batalla de Muret. Després, 

Jaume I restà segrestrat entre els 3 i els 6 anys de la seua vida pels francesos. 

Després de llargues negociacions, els nobles catalans i aragonesos 

aconseguiren que Jaume I fóra criat sota la tutela de l’Orde del Temple al 

Castell de Montsó. Amb 10 anys començà a regnar i amb 20 anys conquerí les 
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Balears i 10 anys després el Regne de València, compensant així els territoris 

perduts per la Corona d'Aragó al nord dels Pirineus.  

Mentre Jaume I consolidava els primitius confins meridionals del Regne de 

València, fitats per la Línia Biar-Busot, a l’altre costat del Pirineu seguien les 

hostilitats: el març de 1244 capitulava el Castell de Montsegur, muntanya 

sagrada del catarisme i símbol de la resistència occitana contra els croats 

francesos i catòlics; però encara quedaven per davant molts anys de forta 

repressió religiosa per part de la Inquisició, institució nascuda per lluitar contra 

els occitans sospitosos d'heretgia. Molts occitans optaren per una vida més 

tranquil•la emigrant a terres de la Corona d’Aragó, sobretot a les Balears i al 

Regne de València. 

L’any 1321 morí a la foguera Guilhem de Belibasta, l’últim perfecte càtar 

conegut. La seua vida fou una contínua fugida escapant de l’opressió: Al 1305, 

durant una refrega, va matar un pastor i fou declarat culpable i, tot seguit, 

deixà dona i fills i passà a la clandestinitat unint-se a una comunitat de càtars, 

on fou instruït en la doctrina i ordenat Perfecte (el major grau espiritual entre 

els càtars). Poc de temps després, fou arrestat i empresonat a Carcassona, 

d’on aconseguí escapar i refugiar-se a Catalunya. De nou hagué de fugir i va 

acabar instal•lant-se a Morella, on va tindre sota la seua tutela les comunitats 

de càtars exiliats de Morella i Sant Mateu. Finalment, Arnaut Sicre, agent de la 

Inquisició infiltrat a la comunitat occitana de Sant Mateu, acabaria delatant-lo, 

sent arrestat a Catalunya i cremat a Vilaroja de Termenés (Llenguadoc). 

Per als valencians és un orgull el fet que l’últim Perfecte càtar conegut 

s’instal·lara a les nostres terres: la cultura occitana medieval fou 

vertaderament avançada per aquella època - fins el segle XX no han començat 
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a generalitzar-se els valors socials del catarisme- i la poesia dels trobadors 

occitans fou apreciada i imitada per tota Europa a l’Edat Mitjana. Tenim ací 

unes mostres d’aquella fabulosa cultura que encara perviuen al segle XXI en 

els noms de lloc de les nostres terres. Així com a les terres occitanes han creat 

la marca turística “País Càtar” per a la promoció turística d’algunes de les 

seues comarques, els valencians estem treballant per a posar en valor aquest 

episodi de la nostra història tan valuós i tan poc conegut, creant una “Ruta 

Càtara” per les comarques nord-valencianes i on es podrien aprofitar alguns 

topònims del present estudi per a dotar-la de més contingu.  

És indiscutible que va haver una immigració d’exiliats càtars i simpatitzants -o 

familiars- de càtars cap a les comarques del nord del País Valencià, perquè, en 

cas contrari, Belibasta no haguera pogut exercir la seua funció de Perfecte. 

Però, a demés d’aquesta primera onada, lligada al naixement del Regne de 

València, hi ha hagut altres onades migratòries posteriors d’occitans cap a 

terres valencianes per causes diverses: 

• Conflictes religiosos entre Catòlics i Hugonots. 
• Possibilitat d’aconseguir terres pròpies, desocupades després de 

l’expulsió dels Moriscos. 
• Impossibilitat de supervivència per a les classes menys afavorides a 

causa dels impostos excessius per a finançar les guerres en què 
participava el Regne de França. 

• Famílies benestants que fugien de la Revolució Francesa. 
• Revolucionaris perseguits durant el període de restauració de la 

monarquia després de la caiguda de Napoleó. 
El present treball se centra en el buidatge de la toponímia rural d’arrel 

occitana de les comarques dels Ports, l’Alt i el Baix Maestrat, l’Alcalatén i la 

Plana Alta que apareix als mapes d’escala 1:50000 del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN); es tracta, per tant, d’un treball introductori amb vocació de 
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divulgació. Deixem el buidatge d’altres fonts cartogràfiques -1:25000 del IGN, 

cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV), mapes cadastrals i altres 

documents- per aquells especialistes en onomàstica que desitgen aprofundir 

més. 

Si analitzem la distribució dels topònims en aquest vast territori veiem que 

l’actual divisió per comarques no ens resulta massa operativa. Per contra, si 

que apercebem diferències molt significatives en quant a la concentració de 

topònims si fem l’anàlisi basant-nos en les divisions del territori existents a 

l’època medieval: 

 

• La majoria dels topònims es concentren a terres assignades a les 

ordes del Temple i de l’Hospital; bona part d’elles constituirien després el 

Maestrat de Montesa (creat a partir de terres pertanyents amb anterioritat als 

templers i hospitalers); també són abundoses en topònims d’origen occità les 

terres de la Tinença de Benifassà (assignada a l’Orde del Císter), la Tinença 

d’Alcalatén (assignada als Urrea) i la Tinença de Miravet (assignada al Bisbat 

de Tortosa). 

• Fora d’aquest esquema general, també trobem topònims occitans a 

Catí, atorgat a Ramon de Bocona (1239), venut als Castellà (1268) i comprat 

per Morella (1374); també en trobem a Vilafranca, que va passar per mans 

dels Alagó i Anglesola abans de formar part de Morella (1303) i a la Serra d’en 

Galceran, atorgada als Valimanya (1238), venuda als Galceran (1374) i 

finalment als Casalduch (segle XVI). 
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•  No hem trobat topònims occitans a la resta de la comarca de la Plana 

Alta (exceptuant les terres que pertanyien a la Tinença de Miravet, com ja 

hem dit), ni a la resta de la comarca dels Ports, que eren terres de reialenc. 

 

MUNICIPI 
NRE. TOPÒNIMS 

D’ORIGEN OCCITÀ 
MUNICIPI 

NRE. TOPÒNIMS 
D’ORIGEN OCCITÀ 

Albocàsser (Mae)  
 

2 Rossell (Mae) 3 

Alcalà de Xivert 
(Mae) 
 

2 la Salzadella (Mae) 1 

l’Alcora (Alc) 
 

1 Sant Jordi (Mae) 1 

Atzeneta del 
Maestrat (Mae) 
 

1 Sant Mateu (Mae) 2 

Benassal (Mae) 1 Sant Rafel del Riu 
(Mae) 

1 

Benafigos (Mae) 3 la Serra d’en 
Galceran (Part) 

2 

Bell-lloc (Mir) 1 la Torre dels 
Domenges (Mae) 

1 

Càlig (Mae) 
 

1 Traiguera (Mae) 1 

Canet lo Roig (Mae) 
 

1 les Useres (Alc) 3 

Catí (Part>Mor) 3 la Vall d’Alba 
(Ben>Hosp) 

1 

les Coves de 
Vinromà (Mae) 
 

7 Vilafranca 
(Part>Mor) 

5 

Culla (Mae) 1 Vilar de Canes 
(Mae) 

1 

la Jana (Mae) 
 

1 Vinaròs (Mae) 1 



 

97 

Llucena (Alc) 6 Vistabella del 
Maestrat (Mae) 

7 

Peníscola (Mae) 
 

1 Xodos (Alc) 2 

la Pobla de 
Benifassà (Ben) 
 

4   

el Portell de 
Morella (Tem>Mor) 
 

2 TOTAL 70 

Clau: Alc= Tinença d’Alcalatén; Ben= Tinença de Benifassà; Ben>Hosp= Atorgat 
a Benifassà, després passa a l’Hospital; 
Mae= Maestrat de Montesa; Mir= Tinença de Miravet; Part= Atorgat a un 
particular; Part>Mor= Atorgat a un particular, després passa a Morella; 
Tem>Mor= Atorgat al Temple, després passa a Morella  

 
Distribució de topònims d’origen occità per municipis. Font: elaboració pròpia. 



98 

 
Distribució geogràfica dels topònims d’origen occità. Font: elaboració pròpia sobre mapa IGN 

adaptat. 

 
No sabem amb seguretat de quina onada migratòria occitana provenen 

aquests topònims o si són el resultat de la superposició de més d’una d’elles, 

però creiem que provenen en gran part de l’onada d’exiliats càtars: a partir de 

les dades presentades més amunt observem l’absència total de topònims 

d’origen occità a les terres de reialenc. Per raons que deixarem als 

especialistes en història, sembla que els exiliats occitans no desitjaven 

instal•lar-s’hi en aquest tipus de terres. Hem de tindre en comptes que Catí, 

Vilafranca i el Portell de Morella passaren a dependre de Morella al segle XIV i, 

per tant, al segle XIII no eren reialencs. Per tant, els occitans que es varen 
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instal•lar ho varen fer al llarg del segle XIII, abans de que foren zones de 

reialenc i coincidint amb la Croada contra els albigesos i posterior repressió 

inquisitorial. Respecte a la comunitat càtara de Morella, possiblement només 

es trobaven al nucli urbà i no deixaren cap traça a la toponímia rural. Per 

contra, al nucli urbà de Morella si que trobem toponímia urbana d’arrel 

occitana, com la Plaça de Tarrascons o el Pla d’Estudi, on pla té la significació 

de plaça, tal i com passa en occità, però l’anàlisi de la toponímia urbana de 

Morella se situa més enllà del present treball.   

Per tal de fer un estudi més pormenoritzat, hem classificat els topònims que 

hem trobat en les següents categories: 

• Antropònims: cognoms, noms i sobrenoms d’origen occità. 
• Topònims: Topònims occitans que reapareixen en noms de lloc nord-

valencians. 
• Gentilicis: Gentilicis relatius a localitats occitanes. 
• Vocabulari divers: Lèxic occità que apareix a la toponímia nord-

valenciana. 
• Traces fonètiques: evolució de determinats topònims que s’ajusta a 

les regles fonètiques de l’occità, però no del valencià.  
 
Heus ací la llista de topònims analitzats: 

ANTROPÒNIMS 

Cognoms 

BARRAU: Cognom procedent del nom propi germànic Beroald segons el DCVB i 

Moll (1982). Moll també apunta un possible origen derivat de barral (recipient 

per contindre líquids). Ambdues obres recullen Barrau com una variant de 

Barral. En qualsevol cas, la vocalització de –L final en –u (Barral > Barrau) és 

pròpia dels dialectes nordoccitans, del provençal i del gascó. Per contra, el 
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dialecte llenguadocià empra la forma Barral. Apareix al topònim Tossal de 

Barrau (Peníscola).  

CODERC: Segons Moll (1982) és un cognom occità que significa lloc alterós i 

cobert d’herba. El trobem reflectit en els següents topònims: Masico de Coder 

(Portell de Morella); Masia de Coder (Vilafranca); Tossal de Coder (Vilafranca).  

FAU: Fau o fag són les formes occitanes equivalents a la forma valenciana faig 

[Fagus sylvatica], que ací apareix com a cognom: Mas de Fau (Serra d’en 

Galceran). 

GUINHON: Cognom provençal que apareix com un nom de partida rural: 

Guinyon (Bell-lloc). 

Noms 

AICART: Nom propi de persona occità a l’edat mitjana. (Cf. El trobador Aicart 

del Fossa). Apareix al nom de diversos masos: Mas d’Ahicart (Atzeneta), Mas 

d’Ahicart de Llucena (Xodos), Mas d’Ahicart de dalt (Xodos). 

DOMENGE: Varietat occitana del nom propi Domènec. Altres varietats 

occitanes són Domergue, Domec. Domenge apareix als següents topònims: 

Domenges (les Coves de Vinromà), la Torre dels Domenges (també coneguda 

com la Torre d’en Doménec). 

ESCLARMONDA: Nom de dona habitual en l’occità medieval. De fet, 

Esclarmonda de Foix fou una destacada membre de l’església càtara, també 

coneguda com Esclarmonda la gran. El topònim Escalamunda (Vistabella) és 

possible que derive d’aquest nom; cal tindre en comptes que en occità, la 

vocal o tancada es pronuncia com u: “Esklarmúnda”. 
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LAURENÇ: Nom de persona equivalent al valencià Llorenç, que apareix al 

topònim Basses de Llaurens (la Jana). Podem apreciar una palatalització de la 

forma original, en transformar-se L- en LL-.  

PEIRÒL: Peire és la forma equivalent de la valenciana Pere. El seu diminutiu és 

Peiròl. Tal i com passa amb Pere, on s’aprecia l’absència de diftong en valencià 

(respecte a la forma Peire), quan el diminutiu apareix als topònims, també ha 

sofert una monoftongació: Pla de Perol (Llucena); Mas de Pere Perol (les 

Useres).  

PEIRON: Un altre diminutiu de Pèire, que trobem al topònim Mas de Pairó 

(Albocàsser). No confondre “Peiró(n)”(diminutiu de Pèire) amb un peiró (o 

prigó) que és el nom que rep una creu de terme al valencià del nord. En aquest 

cas, el topònim seria Mas del pairó (o del peiró), però mai “de Pairó”.   

Sobrenoms 

CATARA: A Sant Mateu, lloc on sabem sens dubtes que hi va haver una 

comunitat càtara apareix la partida rural de les Catarres i també l’Assegador 

de la Catarra.  El pas de –r- > –rr- el trobem també al topònim urbà “Plaça 

Tarrascons” de Morella, en relació amb la gent vinguda de la localitat occitana 

de  Tarascon.  

MILANTA: Milanta en occità significa miler o, en sentit figurat, gran quantitat 

d’alguna cosa. Aquesta paraula, estranya per als repobladors sud-pirinencs, 

devia de ser motiu de burleta per aquells que l’empraven, esdevenint un 

malnom, que ha perviscut al topònim Camí de Milantes (Canet lo Roig). 

PICHON: Pichon en occità és una variant de la paraula petit. A la toponímia 

nord-valenciana apareix  a dos masos de Fredes, separats per una distancia de 

3,5 kilòmetres en línia recta:  Mas de Pitxon; Mas del Pitxon.  
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TOPÒNIMS 

CABESTANH: Localitat llenguadociana de la que prové el topònim Mas de 

Cabestany (Vilafranca).  

BERBIGUIÈRAS: Localitat occitana del Perigord, que ha donat lloc als topònims 

les Barbigueres (St. Jordi), la Barbiguera (Vinaròs). 

ESPONA: Nom de diversos llogarets arreu d’Occitània, precedides d’article en 

alguns casos. Apareix ací com un topònim al terme de Rossell: Camí de 

l’Espona.  

FOS: Topònim del parçan (comarca) de Comenge, que a l’edat mitjana apareix 

sota la forma Fos i actualment Hòs, per l’evolució F->h-, pròpia del dialecte 

gascó. El trobem com Masia de la Fos (Llucena). 

FORÉS: Parçan lingüísticament dividit entre parlars nordoccitans i arpitans 

(francoprovençals). Apareix als topònims Masia de Forés Alta (Benassal), 

Corral del Mas de Forés (Vilafranca), la Foresa (Vistabella). 

MIRAMONT: Nom de diverses localitats arreu d’Occitània que trobem reflectit 

als topònims nord-valencians Corral de Marimon (Alcalà de Xivert); Masia 

Marimon (Vistabella). L’evolució de Miramont a Marimon(t) és un cas de 

metàtesi (canvi d'ordre dels sons d'un mot). 

TOLOSA: Capital del Llenguadoc i ciutat cabdal durant la croada contra el 

catarisme, escrita freqüentment Toloza a l’Edat Mitjana. Apareix com a Mas 

Toroza (Llucena). L’evolució Toloza > Toroza és un cas de rotacisme (pas de –l- 

a –r-).  

VERNET: Nom de diverses localitats arreu d’Occitània que trobem reflectit al 

topònim Mas de Vernet (Càlig). 
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SAVOIA: Antic comtat, esdevingut després ducat, ubicat a la zona sud-oest dels 

Alps que fou el nucli de l’actual Estat Italià i que englobava territoris de parla 

arpitana (francoprovençal), piemontesa i occitana (Valls Alpines i el Comtat de 

Niça). Apareix sota el topònim Mas de Savoia (les Coves de Vinromà). 

GENTILICIS 

ALBIGÉS: Habitant d’Albi, ciutat llenguadociana. En un sentit més general, nom 

amb que també eren coneguts els adeptes al Catarisme. Apareix als topònims 

Tossal de l’Albagés, Mas d’Albagés, Mas d’Albagés d’amunt, tots ells a 

Vistabella del Maestrat. 

GASCON: Habitant de Gasconha (Gascunya), vast territori occità delimitat per 

l’Oceà Atlàntic a l’oest, els Pirineus al sud i el riu Garona a l’est i al nord. Ha 

donat lloc als topònims Gascó (l’Alcora); Mas de Gascó (Rossell); Mas de Gascó 

(Vistabella). 

GAVOT: Varietat de la paraula occitana gavach que designa un immigrant 

provinent d’una zona muntanyenca o septentrional, amb un parlar rústic i 

formes poc refinades. En general, gavot es refereix als occitans parlants del 

dialecte alpí, també anomenat vivarés o gavot. Apareix al topònim Bassa de 

Gavota (Benafigos).  

GUASCH: Forma arcaica de Gascó (habitant de Gascunya), també 

documentada com Gasch. La trobem als topònims les Guasques (les Coves de 

Vinromà); Masia d’En Guasch (la Salzadella).  

VOCABULARI DIVERS 

CAMPS VIÈLHS: Equivalent occità del valencià “camps vells”, que apareix al 

topònim Mas Cambiels (Serra d’en Galceran). 
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CANÈU: Canèu o canèl són formes occitanes per al diminutiu de “can”= gos, 

que han donat lloc al topònim Mas de Caneu (St. Rafel del Riu). 

CASALON: En occità, cabana. La pronunciació occitana [kasalú] ha sofert un 

rotacisme (pas de –L- a –r-) al topònim Masia de Casarú de Dalt (Portell de 

Morella).  

GALIN: Mesura de blat, equivalent a la quantitat de blat cultivable en 216 

metres quadrats. També és un antropònim. Apareix al topònim  els Galins (el 

Bellestar).  

LET: Nom d’una espècie vegetal que en valencià es diu bolig [Chrysanthemum 

coronarium]. Ha donat lloc al topònim Masia Let (les Useres). 

OSTAL: Nom emprat en occità general per a designar una casa. Els topònims 

que hem recollit es refereixen a usos diferents dels que se li dóna en valencià 

de “lloc on hostatjar-se”: Hostal del Mestre (Catí); Hostalà de Roig (Catí); 

l’Hostalàs (la Vall d’Alba); Font de l’Hostal (Llucena); Masia dels Hostalets 

(Culla); Hostals Nous (les Useres); Mas de l’Hostalet (les Coves de Vinromà); 

Camí dels Hostalets (Traiguera). 

PATRON: Patró en occità, pronciat [patrú]. Apareix al topònim Mas de Patrú 

(les Coves de Vinromà). 

PELAIRE: En occità, pelador, esquilador. Per rotacisme, s’ha produit l’evolució 

pelaire > peraire, amb posterior pas  –e- > -a- a la primera síl•laba. Apareix als 

topònims Mas del Paraire (Fredes); Mas d’En Peraire (Albocàsser). 

PEIRA: Mot occità que significa pedra. Apareix quasi sempre amb 

monoftongació als diferents topònims estudiats: les Pereroles (Catí); Perisola 

(les Coves de Vinromà) < peirissòla; Perisoto (les Coves de Vinromà) < 

peirissòta; Cantó de Perotos (Vilafranca)<Peiròtas; Mas Peiràs (Benafigos). 
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TAUR: Mot occità que significa bou i que es pronuncia “tau”. Apareix al 

topònim Mas de Tao (Benafigos). 

TRACES FONÈTIQUES 

Vocalització de –L- en –u- : És habitual en la major part del domini occità la 

vocalització de L en u a les síl•labes inverses (aquelles on la vocal es troba 

davant de la consonant): salt > saut, alba > auba, malgrat > maugrat, feltre 

>feutre. Els immigrants occitans vinguts a les comarques del nord del territori 

valencià ho varen generalitzar per a un topònim valencià d’origen àrab: Font 

Ahumenares (Rossell) <Almenares. 

Persistència de –S/C- intervocàlica: L’occità conserva molt bé les –S- 

intervocàliques, mentres que al sud dels Pirineus tenen una marcada 

tendencia a desparéixer: rasim > raïm; sarrasin > sarraí; vesina > veïna, 

fenomen que també es dóna per a la C intervocálica amb so de [s]: espaci > 

espai. Aquesta persistència anòmala la trobem al topònim Sant Miquel de les 

Torrocelles (Llucena) < Turricellas; cf. Torroella o Torrella, formes típiques sud-

pirinenques, on ha desaparegut la –C- intervocálica. 

No palatalització de –N- geminada llatina: L’occità no palatalitza el grup llatí –

NN-, simplement el redueix a –n- simple. Per contra, a Catalunya, Balears i el 

País Valencià, -NN- > ny: enganar/enganyar; an/any; cana/canya. Derivats 

d’aquest darrer exemple trobem a la nostra toponímia el Canaret (Alcossebre); 

Vilar de Canes. 
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