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PRÒLEG 
 

 

NI ESPANYOLS NI FRANCESOS O VALÉNCIA LA GRAN 

Lluís Fornés 

isculpe el lector si pensa que anava a trobar ací alguna proclama 
política. Res més llunt de les nostres intencions que voler 

augmentar els motius de brega, en una societat com la valenciana que du 
tants anys discutint –barallant-se- per unes  qüestions que des de 
l’associació Òc-Valéncia pretenem superar més que alimentar. El nostre 
objectiu principal és trobar punts de consens i vies de diàleg entre els 
valencians i valencianes que s’han vist immiscuïts  en la nefasta Batalla 
de Valéncia; per això hem encetat una col.lecció de llibres que apareixen 
“Després de la Batalla”, per la via de la investigació, del treball de 
recerca científica, i de la divulgació de les noves idees, filles del rigor 
metodològic, i sense influències alienes, ni polítiques ni econòmiques: 
lliures.  
La col.lecció presenta un paradigma nou, de síntesi. Considerant que les 
tesis catalanistes eren incompletes i que les valencianistes presentaven un 
objecte d’estudi insuficient per a arribar a conclusions vàlides,  les idees 
que es publiquen en la nostra col.lecció, després d’investigar les 
mancances dels paradigmes anteriors, plantegen, implícitament, una 
revisió dels erros i, alhora, una praxis positiva que arreplega totes les 
propostes vàlides. Pretenem obrir camins nous de diàleg i de consens que 
situen Valéncia la Gran –com l’anomenen a l’altra banda dels Pirineus- i 
el seu país en una perpectiva de futur que la situe amb fermesa en el món 
global. 
L’afirmació del titular ve a compte perque ja fa molts anys que en un 
article publicat per l’Institut d’Estudis Occitans, FORNÉS, L (1992: 63-

D 
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73)1 ens vam queixar de la dificultat que supon –especialment si es vol 
fer un treball relacionat amb qüestions lingüístiques- trobar occitans a 
Valéncia la Gran i el seu Regne, o en qualsevol altre lloc; el nom amb 
que són coneguts és el de “francesos”. I, si l’investigador en vol saber 
més, haurà d’anar a buscar si són “francesos” “francesos”, o siga, 
francesos d’oil, o si són “francesos” d’òc, una enorme diferència que ha 
de dilucidar, buscant i patint, l’investigador que s’hi dedique.  
Joan Martinis ha hagut de fer l’esforç de buscar qué hi havia davall del 
nom de “francesos” per a poder arribar a les conclusions que ha arribat, 
després de molt de temps d’esforç i dedicació. I ho ha fet, seguint les 
indicacions que va donar el professor Sanchis Guarner:  

 “La procedència dels veritables repobladors de la ciutat no es 

podrà determinar amb certesa, fins que siguen estudiats 

rigorosament els Llibres d’Aveïnament que es conserven a l’Arxiu 

Municipal”2 SANCHIS GUARNER, M. (1981: 82). 
 

Pero, Martinis no s’ha conformat només amb els Llibres d’Aveïnament, 
ha escorcollat una gran quantitat de  documents més, els quals reforcen i 
consoliden les seues conclusions. Les fonts consultades  porten 
l’investigador, moltes voltes, de França a Espanya, lògicament, pero la 
influència que la llengua dels occitans va tindre al centre de la Meseta no 
és, evidentment, la mateixa que va tindre per terres valencianes, on, 
pràcticament, occitans i valencians s’entenien a la perfecció, com diu 
clarament algun document dels que cita l’autor. Així era encara al segle 
XX, i en l’actualitat, amb més o menys perfecció. He recordat moltes 
voltes que, el primer any que vaig assistir a la Universitat Occitana 
d’Estiu, una de les militants occitanistes que hi havia es va posar molt 
contenta en saber que era valencià, i em va recordar que sa mare, allà 
pels anys 60, venia a passar l’estiu a la platja de Cullera, i es meravellava 

                                                 
1 FORNÉS, Lluís (1992) “Lo grand mercat d’Òc dins la futura Euròpa. (Los contactes 
occitano-valencians del sègle XIII a l’Eurò-region del sud del sègle XXI). Ed. I.E.O. 
Albi. 
2 SANCHIS GUARNER, Manuel (1981) La ciutat de Valéncia Ajuntament de 
Valéncia,  
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quan anava al mercat a comprar, perque si parlava francés no l’entenien i 
si parlava la seua llengua de família, la comprensió era fluïda. 
Les aportacions que Joan Martinis fa en l’estudi que publiquem hui 
suponen un gir fonamental en les idees que s’ensenyaven, i s’ensenyen 
en l’actualitat. Les vingudes massives d’occitans a Valéncia, sobretot del 
braç treballador, pero també de classes dirigents, obrin nous camins que 
trenquen la concepció ancorada al segle XX i demanen seguir la recerca 
pels nous camins. 
Del bisbe de Narbona i els sis-cents hòmens de peu que van acompanyar 
al rei Jaume I -amb el seu oncle matern de Montpelhièr- en la Conquesta, 
a les famílies provençals que els segles XVIII i XIX eren, tant mà d’obra 
com dirigents dels comerços de la seda i de la pansa, hi ha un gran 
contingent d’occitans vinguts a terres valencianes que, 
incomprensiblement, no s’havia reconegut fins ara, i que l’aportació de 
Martinis obliga a tindre en compte de hui en avant. 
Els occitans estan presents a terres valencianes des dels primers moments 
de la fundació del Regne de Valéncia. A més del bisbe i els hòmens de 
peu, citats més amunt, d’Occitània vingueren també, fugint de la 
persecució de la Inquisició catòlica, diversos càtars, o Bons Cristians, o 
Bons Hòmens, com s’anomenaven ells mateixos. Alguns dels quals, 
malgrat haver fugit del foc inquisitorial a Occitània, ací van acabar en les 
brases de la mateixa intransigència catòlica:  

 “La religiositat en el jove Regne cristià de Valéncia era 

extremada i manifestava brots de radicalisme. L’any 1315 fou 

exterminat un grup de repobladors occitans que practicava el 

catarisme dirigits per Guilhèm Belibaste”. SANCHIS 
GUARNER, M. Ibid:105.3 

  
I una dada relativa als nostres orígens que és importantíssim tindre en 
compte és que els valencians vam nàixer a la cultura en llengua occitana, 

                                                 
3 Més informació sobre Guilhèm Belibaste en “Els càtars valencians”, Paraula d’Oc, n. 
4, I època, Valéncia 2001. 
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anomenada també  provençal o llemosina, la que usava el nostre rei-
trobador:  

 “El rei Pere lo Gran fou també el primer poeta romànic 

valencià culte, les dues composicions seues que conservem, 

datables el 1268 i el 1285.” SANCHIS GUARNER, M. Ibid:87.  
  
Pero, potser estem incidint massa en els moments fundacionals del Regne 
de Valéncia. La investigació de Martinis avança molt més, i estudia els 
segles XVI, XVII, XVIII i XIX, i aporta unes xifres de repobladors 
occitans, en uns moments que ningú s’havia preocupat d’estudiar amb 
eixe enfocament, que són aclaparadores. ¿Com és possible que hi haja 
tants occitans vinguts a terres valencianes durant tants segles, sense que 
ningú els haja vist mai? Si no fóra perque l’autor documenta les seues 
troballes, diríem que no és real la vinguda de tants occitans; pero, si és 
real, com s’explica que no hagen aparegut fins ara quan l’interés d’ un 
investigador ha decidit enfocar la seua recerca en eixe sentit? Martinis 
també es pregunta quanta és la influència que va tindre l’element occità 
en la modernitat valenciana, en l’impuls industrial, en el pas al món 
actual. Ell ja ha posat la primera pedra; ara caldrà seguir investigant. 
Quanta influència van tindre els occitans en un pas  tan important? 
Són retòriques les nostres preguntes? 
Des del punt de vista lingüístic, i socio-lingüístic, s’ha de tindre en 
compte que aquelles persones parlaven, eren portadores de, la Llengua 
d’Òc, o llemosí, com se l’ha coneguda en el vessant sud dels Pirineus 
durant molts segles, la Llengua mare. No és estrany que la consciència 
lingüística global es mantinguera fins el començ del segle XX, període 
que és l’ objecte d’una altra anàlisi. 
L’autor ha decidit titular el llibre Valéncia, tèrra d’Òc fent servir la 
normativa occitana que, ja en el títol, aporta un punt d’agermanament 
amb aquelles terres que Fuster anomenava “regions de llengua d’Oc”. 
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“ …regions de la llengua d’Oc d’un i altre costat dels Pirineus -i 

entre elles el País Valencià- …” FUSTER, J. (1967:30)4  
 
El treball de Joan Martinis feia falta; és un graó més d’aquells que 
mancaven en l’anàlisi científica de la realitat valenciana, de la qual s’han 
dit moltes coses que, finalment, hem entés que eren esbiaixades, perque 
les afirmacions s’entenien com a vàlides, pero no eren certes, no ho són, 
perque no estudien tot el marc global que cal per a entendre i arribar a 
forjar les conclusions pertinent, vàlides. Si s’investiga la mitat no es pot 
arribar a conclusions que pertanguen al tot. I això és lo que ha passat fins 
ara amb els estudis que fan referència a diverses disciplines que, a causa 
de l’esbiaixament, han incidit negativament en les relacions socials entre 
els valencians, que han produït el negatiu Conflicte Lingüístic Valencià i 
la nefasta  Batalla de Valéncia. 
Ideològicament cadascú pot apuntar-se on vullga, pero si els valencians i 
valencianes volem entendre bé la nostra història, la nostra llengua, la 
nostra literatura, la nostra economia, el nostre passat i el nostre present, 
no tenim més remei que prescindir de la mirada d’espanyols o de 
francesos. Hem de posar davant del nostres ulls l’espai que hi ha entre 
Gueret i Guardamar, entre el nord de Llemotges i el sud d’Alacant, i 
posar-nos a estudiar. Dit d’una altra manera, ni espanyols ni francesos: 
valencians i prou. 
 

     A Valéncia la Gran, falles 2010. 

                                                 
4 FUSTER, Joan 1967 Combustible per a falles Col.lecció Garbí, Valéncia. Article 
publicat anteriorment al diari Levante “Defensa d’una desimboltura”, 1954. 
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INTRODUCCIÓ 
EL DESCONEIXEMENT D’UNA REALITAT HISTÒRICA 

 
 
 

ui al Regne de Valéncia no hi ha més llauradors que moriscos i 

francesos”. Així de contundent sentenciava un ambaixador de 
França i important personatge polític en un informe elaborat l’any 1607 i 
pràcticament inèdit. 
És complicat creure les afirmacions d’este home d’estat francés atenent a 
tot allò que estem acostumats a oir i llegir sobre la nostra història. 
Llauradors francesos? Francesos a Valéncia? I en una quantitat tan 
elevada? Quin observador, quin historiador imparcial seria capaç de 
defendre este desgavell, i més atemptar contra l’ortodòxia i el paradigma 
establit amb els quals s’envolten molts dels científics valencians? 
Tot i això, no són gens estranyes les fonts i els testimonis de personatges 
que intenten donar una explicació a la gran presència de francesos fora de 
les fronteres polítiques del seu regne. Un altre important personatge de la 
ciència francesa del segle XVII, deia poc després de l’expulsió dels 
moriscos: 

“Però al Regne de Valéncia, assentat al llarg de la mar 

Mediterrània, hi ha més de 30.000 francesos... la majoria d’ ells 

auvernyats, gascons, bearnesos i llemosins.” 

MONTCHRESTIEN, A. (1615) 
 
Aplegats a este punt, sorgixen immediatament una sèrie de qüestions: 
com és possible que els historiadors, els demògrafs valencians no s’hagen 
preocupat per esta importantíssima migració? Quins els motius d’oblidar 
colectivament que una part essencial de les nostres arrels immediates 
estan dellà els Pirineus? 
Estes i altres preguntes hauran de ser convenientment respostes una 
vegada encetada, per la nostra investigació, la revisió a la hipòtesi 

H 
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endògena en la formació de la nova societat valenciana sorgida a ran de 
l’expulsió dels moriscos. Demostrarem empíricament que lluny de ser un 
procés de lent repoblament per part de la població regnícola, va ser un 
intens allau de població occitana que pels anys de l’expulsió va 
representar xifres al voltant del 80% dels immigrants de fora del Regne 
de Valéncia. 
I no açò només, també interpretem, afirmem, basant-nos en l’estudi 
detingut de les fonts i les dades numèriques, que tot i els alts percentatges 
replegats al voltant de l’any de l’expulsió, lògics tenint en compte 
l’oportunitat d’establir-se en terres deixades de conrear per manca de mà 
d’obra, ja feia més de cinquanta anys que s’havia iniciat l’intens procés 
de migració occitana cap a la Corona d’Aragó en general i el nostre regne 
en particular. Un corrent migratori que amb els seus dalts i baixos va 
aplegar fins al segle XIX canviant les seues característiques i volum, 
condicionat per les relacions polítiques i els conflictes bèl·lics entre les 
corones hispànica i francesa. 
El primer toc d’atenció a la necessitat de revisar la demografia històrica 
valenciana, va ser donat pel professor Abel Poitrineau amb un article 
publicat en la revista Moneda y Crédito l’any 1973. Ignorem perquè la 
seua crida no va ser oïda pels investigadors valencians, la major part dels 
quals estaven enlluernats i dirigits llavors per l’ortodòxia catalana en 
aspectes com el nostre orige o la nostra llengua. Donar crèdit a les 
afirmacions de Poitrineau haguera suposat desviar-se prou de l’explicació 
catalanista sobre la continuïtat  de la societat cristiana des de 1238 fins 
després de l’expulsió dels moriscos, però per damunt de tot haguera segut 
la negació d’una relació de subordinació basada en un suposat 
repoblament de catalans ja que el documentat, recent i important va ser 
realment el dels occitans dels ss. XVI al XIX. I, tot açò, sense comptar 
amb els occitans també suposats en la conquesta del nostre rei 
llenguadocià: Jaume I. 
Pel que fa a la quantificació del volum de persones que vindrien a 
repoblar les terres valencianes, hem de ser prudents ja que no existix un 
registre de francesos ni res semblant aprofitable científicament . Tot al 
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contrari, una bona font com hagueren segut els Llibres d’Aveïnament, 
deixen de confeccionar-se al 1611 en part, creguem, per la necessitat de 
no posar entrebancs a la nova població, com ho demostren les 
disposicions contingudes en la Real Crida del 15 de desembre del 1609; 
que vinguera qui vullguera i sense impediments: 

“Perço sa Excellencia ab vot y parer dels Nobles y Magnifichs 

Regent la Real Cancelleria, y Doctors del Real Consell, y usant en 

quant menester sia, de la facultat y poder adaquell per sa 

Magestat atribuyda pera declarar y provehir tot lo que convinga 

en respecte de dita Real Pragmatica, y execucio de aquella, 

notifica, y dona facultat y permis a qualsevol Universitats, 

Collegis, y singulars persones del present Regne, y fora de aquell, 

ara sien crehedors, o no, que voldran sembrar les terres dels dits 

llochs que han restat despoblats, y han deixat los dits Moriscos, e 

les quals no estaran ya establides per los Senyors, o sembrades 

per aquells, o dades, e concedides pera sembrar a altres persones 

que se hauran avengut, que lliberament puguen sembrar, y 

sembren en lo present any dites terres, y qualsevol de aquelles...” 

“...Manant, segons que ab la present publica y Real Crida se 

mana als dits Barons, o senyors ques dihuen de dits llochs, que no 

impedeixquen, ni perturben als dits tals sembradors, sots les 

penes a sa Excellencia y Real Consell ben vistes.” 5 
 
Encara així observem en la nostra investigació l’enormement 
desproporcionat percentatge d’occitans que s’instalen en l’àrea de la 
ciutat de Valéncia entre els anys 1607 i 1611, percentatge que seria prou 
estable i semblant fins, almenys, l’any 1635, quan s’inicia altre conflicte 
bèl·lic entre ambdós corones. 
Els historiadors francesos o espanyols que han estudiat este moviment 
migratori, invariablement, han qualificat com a francesos a les gents que 
per una o altra causa van abandonar les seues terres i facendes per a 
embarcar-se en esta aventura. Si bé políticament esta denominació és del 
                                                 
5 Universitat de Valéncia, BH var.087(42) 
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tot correcta, hem de tindre en compte també la procedència geogràfica 
d’estes persones per a interpretar correctament les conseqüències de tot 
tipus, incloses les lingüístiques i culturals, en els territoris d’acollida. Són 
gents vingudes majoritàriament de l’espai cultural occità; són 
senzillament occitans, com més avant ens encarregarem de demostrar 
amb les dades extretes de la investigació. 
D’esta onada de gents occitanes ja se n’havien ocupat, pel que respecta a 
Catalunya, J. Nadal i E. Giralt en una monumental obra (Nadal i 
Giralt,1960) que va obrir el camí a tot un seguit d’estudis locals, 
regionals i nacionals  (Codina,1982), (Solà,1983), (Massanell,1977), 
(Moreu,1959), (Canyameres,1993), (Llobet,1989), (Gual,1991) en els 
quals es posava en relleu este fet fins a aplegar a conclusions tan 
inpactants com l’exposada per la demògrafa catalana Anna Cabré en el 
diari Avui: 

“Qui no hi està vinculat familiarment de cap manera, qui es 

considera català de soca rel, només cal que grati una mica i 

trobarà en la seva ascendència, probablement per les quatre 

bandes, occitans i tota mena d’altres súbdits del rei de França 

vinguts a Catalunya en grans quantitats entre els segles XV i 

XVII.” 6 
 
O la de V. Gual i Vilà a la revista El Temps: 

“En resum, la immigració occitana resultà una important 

aportació de sang nova…”, “…i deixà un innegable rastre en 

l’antroponímia. De fet, molts cognoms que es creuen catalans 

provenen de més enllà dels Pirineus.” 7 
 
També els historiadors i demògrafs aragonesos (Langé,1993), 
(Salas,1986), (Benedicto,2003) han reconegut la importància de 
l’aportació occitana en la conformació de la societat aragonesa actual, en 
la superació del despoblament (agreujada més tard per l’expulsió dels 

                                                 
6 AVUÍ, Quadern d’història. La immigració. 26-01-2002. 
7 EL TEMPS. El temps d’història. 15 al 21-05-2001. 
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moriscos) i en el reviscolament de l’activitat comercial en este regne, 
com podrem observar en una secció de la present investigació dedicada a 
les més expresives afirmacions aragoneses sobre la importància del 
component gascó en la seua història. 
Per part valenciana, resulta fins i tot sospitós o almenys prou estrany que 
no se n’haja fet encara una investigació rigorosa i documentada sobre la 
importància de la immigració occitana en la formació de la nova societat 
valenciana que va sorgir com a conseqüència de l’expulsió dels 
moriscos8 .  
També hi ha un nombre indeterminat d’investigacions de diferents 
historiadors locals on, de passada, i per detectar la presència “francesa”, 
es qüestionen la anormalitat d’una important immigració no explicada 
per la nostra història oficial, com Chiralt (2002:62), Eixarch (1994:466) i 
Barquero(2005). 
De manera parcial i sense aprofundir en el fons de la qüestió, només hem 
pogut estudiar dos treballs on els autors intenten explicar els motius de la 
intensa presència “francesa” al nostre regne durant el segle XVII 
(Casey,1983) o el fet del seu oblit per part dels historiadors i de la 
població en general (Lorenzo,2003). Més recentment comptem amb les 
investigacions de Gabriel Domènec, encara sense publicar, realitzades 
sobre les sèries de protocols notarials d’algunes poblacions de la comarca 
de la Plana i de la ciutat de Castelló9, on es fa palesa també la 
importància de les migracions occitanes a finals de segle XVIII en altres 
territoris del Regne de Valéncia. 
Si estes dades ja semblen descoratjadores i simptomàtiques de les 
llacunes evidents en la nostra història com a poble, més ho és trobar 
alguns autors que tot i les evidències preferixen obviar-ho. És el cas de 
Ricardo Franch qui en una obra sobre les burgesies comercials a la 
Valéncia del segle XVIII es troba que el comerç majoriste estava 
controlat, als inicis d’eixe segle, per 18 persones majoritàriament 

                                                 
8 Els moriscos valencians representaven més d’ un terç de la població del Regne, segons 
les diferents fonts consultades. Alguns autors els fan aplegar fins a quasi la meitat. 
9 Arxiu Històric Municipal de Castelló. Arxiu Històric Provincial de Castelló 
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franceses i d’entre tots un 22,22% eren d’hipotètic orige 
valencià/espanyol atenent a criteris fonètics!, després de descartar a uns 
insegurs personatges amb els cognoms Casanova i Guillot per trobar-los 
en altres documents com a subjectes de nació francesa, però amb moltes 
reserves per ser fonèticament valencians. El major despropòsit arriba 
amb l’estudi dels comerciants minoristes: 

“Una situación bastante distinta se desprende del análisis del 

otro grupo comercial importante existente en la ciudad de 

Valencia a principios del siglo XVIII, el de los mercaderes de 

puerta abierta. Aunque con menor grado de prestigio y 

respetabilidad social, parecen tener una cierta relevancia en la 

vida económica valenciana de estas fechas, tanto por el abultado 

número de sus miembros como por la elevada cuota fiscal media 

por persona que se les exige. Es por estos factores por lo que 

deberíamos apuntar alguna somera nota sobre ellos. Y quizas las 

más importante se derivaría del origen geográfico de sus 

miembros. En este caso, la determinación de la nacionalidad se 

ha derivado, de una forma exclusiva, del análisis fonético. 

Atendiendo a dicho criterio, parece que los comerciantes de 

origen español eran los que controlaban en mayor medida el 

comercio detallista en el primer tercio del siglo XVIII”. “...Sólo 

la preponderancia española en el comercio minorista, aunque 

éste contaba también con un contingente importante de franceses, 

permite suavizar un tanto la imagen de absoluto control 

extranjero sobre el comercio valenciano que deja entrever el 

análisis de los comerciantes mayoristas” FRANCH (1986:122-
127) 

 
Atendre exclusivament a un anàlisi fonètic a l’hora d’assignar la 
nacionalitat de determinades persones de les quals només coneixem els 
noms, ens sembla d’una total manca d’objectivitat i carència de criteri 
científic, i més si derivem conclusions d’eixa anàlisi. Seguint este criteri 
podríem fer passar per francesos a uns quants milions de valencians, 
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catalans i balears que compartixen llinatges amb els occitans, salvant les 
adaptacions fonètiques castellanes i franceses, i de la mateixa manera uns 
quants milions d’occitans/francesos passarien perfectament com 
valencians. Qualsevol cosa menys reconèixer que sí, que també els 
minoristes eren francesos i controlaven tot el comerç valencià 
d’aleshores. 
Advertia, ja fa 35 anys, el professor Poitrineau al seu treball que: 

“Demasiados artículos o trabajos quitan sistemáticamente 

importancia a la hora de contabilizar los inmigrantes franceses, 

aproximaciones del saldo demográfico valenciano, 

indiscutiblemente deficiente después de la expulsión de los 

moriscos entre 1609 i 1611”  

 
Quan no obvien totalment la qüestió i cita l’historiador Joan Reglà (1963: 
200-218) de qui diu: 

“desdeña completamente este problema”. 

 
Desafortunadament, molts anys després els treballs sobre demografia 
històrica valenciana continuen oblidant el component occità i el lloc que 
li correspon. Així, Joan S. Bernat i Miquel A. Badenes en una 
investigació on tracten sobre l’important creiximent de la població 
valenciana entre l’expulsió i finals del segle XVII, exposen: 

“Actualmente parece confirmada la escasa aportación externa, 

aunque los estudios locales arrojan unas cifras bastante 

dispersas. Los centros de procedencia extraregnícola fueron las 

regiones colindantes, llegando especialmente castellanos, 

mallorquines, ibicencos, murcianos y algunos aragoneses y 

catalanes, pero también genoveses y franceses, y algún que otro 

grupo de moriscos vuelto clandestinamente” BERNAT-
BADENES (1994). 

 
Es a dir, que sense citar fonts documentals es dona prioritat a uns 
hipotètics immigrants de regions que també varen quedar despoblades, 



 

22 

encara que en menor percentatge, i pràcticament es diluïxen els 
“francesos”  junt amb als genovesos, qui només varen repoblar algunes 
de les moreries de l’Horta de Gandia. LA PARRA (2003), MARTINIS 
(2007) 
La importància d’alguns grups nacionals vinguts a repoblar zones molt 
concretes i localitzades del Regne de Valéncia i que estan ben 
documentats pels historiadors a nivell local, com les caravanes 
organitzades per determinats senyors territorials (principalment el duc de 
Gandia) desitjosos per solventar la manca de mans per a conrear les 
terres, amb mallorquins a la comarca de la Marina o amb genovesos a 
l´Horta de Gandia, no ha d’amagar el fet que les fonts consultades i les 
que de seguit passarem a exposar parlen d´un continu aplegar de gent 
occitana al llarg de tota l´Edat Moderna, d’un importantíssim flux 
d’immigrants que per iniciativa pròpia i aprofitant xàrcies familiars i de 
relacions ja existents vénen a treballar i repoblar les nostres terres; 
d’avantpassats nostres vinguts principalment d’Auvernya, el Bearn, la 
Gascunya, Llemosí i  Llenguadoc. 
Referint-se a l’evolució de la demografia valenciana posterior a 
l’expulsió dels moriscos, podem llegir en la mateixa obra de Bernat i 
Badenes: 

“Observando sólo la evolución demográfica de la primera mitad 

del seiscientos ya no se presenta como una fase nefasta, sino al 

contrario: las 52.438 familias que en el momento de la expulsión 

vivian en el País Valencià, exceptuada la capital y su Particular 

Contribución, se han convertido en 63.763, experimentando un 

crecimiento anual acumulativo del 5,3 por mil. Una cantidad muy 

elevada para el Antiguo Régimen y extraordinariamente alta en el 

contexto depresivo de la España de los Austrias menores. Este 

panorama está en abierta oposición con lo que se venia 

repitiendo en los trabajos sobre la demografia histórica 

valenciana.” (Op. Cit.:125). 
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Tot açò que estem explicant entra en conflicte amb l’explicació 
“fusteriana” de la nostra història recent, en el sentit de continua davallada  
i deteriorament de la situació social, política i econòmica del Regne de 
Valéncia entre l’expulsio dels moriscos i la desfeta d’Almansa; tot i que 
l’augment de la població, l’atracció de treballadors especialitzats i la 
necessitat de mà d’obra sense qualificar evidencien un altre context 
socioeconòmic llunyà de ser depressiu i crític. Altres successos 
connexos, com la culminació de la crisi política que ens va abocar a la 
pèrdua del nostre autogovern, s’expliquen per altres variables com ara la 
manca de compromís de les nostres elits politico-administratives amb el 
seu poble. 
Abel Poitrineau és testimoni (Op. Cit.:108) de com, llavors, no es tenia 
en compte el factor occità en les investigacions històriques i 
demogràfiques valencianes, tot i que ja es coneixia abundant 
documentació i referències que remarcaven la importància i persistència 
temporal d’este corrent migratori cap a la península ibèrica, especialment 
cap als  tres estats peninsulars de la Corona d’Aragó.10 
Nosaltres som testimonis de com en l’actualitat els mateixos tipus 
d’investigacions continuen amagant, deliberadament o inconscient, la 
injecció de sang nova que va supondre esta invasió pacífica vinguda 
d’entre el Massís Central i les vessants pirinenques. La diferència entre 
1973 i ara és que hui, al 2010, són més nombroses les referències i més 
conegudes i investigades les fonts susceptibles de ser utilitzades pels 
historiadors i demògrafs com per eixemple els Quinque Libri parroquials, 
a vegades amb informació sobre l’oritge dels cònjuges del matrimoni o 
del soterrat; entre estos hem pogut vore els llibres sacramentals de la 
parròquia de Benimaclet que estan farcits de “frances de nacio” durant el 
segle XVII; les relacions de veïns amb propòsit fiscal; les visites Ad 
Limina; les matricules de francesos ordenades com a conseqüència 
d’algun dels conflictes bèlics; els registres d’aveïnament; els registres 
amb finalitat fiscal o impositiva, com el Peatge de la Mar, on podem vore 

                                                 
10 No tenim constància documental que esta migració afectara també al Regne de 
Mallorca. 
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la intensitat del comerç dels ports occitans amb el de Valéncia; els llibres 
de registre de l’Hospital General de Valéncia, on ens consta la presència 
dels dits “frances de nacio”; i també les extensísimes i ben conservades, 
sèries de protocols notarials. Per això resulta prou més sagnant i 
científicament inaudit no tindre present este factor per a la comprensió de 
la societat valenciana actual 11, producte d’una sèrie de conflictes 
religiosos, econòmics i socials; convergents temporalment amb la 
complicada conjuntura que travessava el Regne de França i que varen 
abocar a una part del poble occità a un intens i temporalment sostingut 
moviment migratori a cavall entre els segles XVI – XVII, i de manera 
més ordenada i selectiva en els dos segles posteriors. 
Migració que va afectar al Regne de Valéncia de manera molt especial, 
com podrem analitzar a continuació. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
11 Al menys, la societat valenciana que des de la reorganització forçada pels 
acontenyiments dels ss. XVI i XVII, s’ha desenrrotllat de manera estable fins als anys 
50-60 del s. XX quan les inmigracions d’andalusos i castellans varen modificar 
sustancialment la situació a les nostres ciutats més industrialitzades. 
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EL CONTEXT DE LES MIGRACIONS OCCITANES 
 
 
 

n una de les obres capitals de la literatura espanyola de tots els 
temps, El Criticón de l’aragonés Baltasar Gracián (GRACIAN, 

1653: 34, 62-63, 65-66), trobem una sèrie de diàlegs en els quals, sense 
entrar en detalls sobre la dimensió real  d’este vertader reajust 
poblacional entre els territoris espanyol i francés, l’autor intenta explicar 
una de les causes per les quals els francesos estaven desitjant fer “les 

Espanyes”. En un diàleg entre la deessa Fortuna i els francesos, després 
de mostrar-se estos molestos per haver preferit als espanyols: 

“Todo para ellos, y nada para nosotros, como se puede tolerar?. 

No digo yo, exclamó la Fortuna, que vosotros sois unos ingratos, 

sobrenecios. Como que no os he dado Indias, esso podeis negar 

con verdad? Indias os he dado, y bien varatas, y aun de mogollon 

como dizen, pues sin costaros nada. Y sino dezidme: Que Indias 

para Francia, como la misma España? Venid acá: Lo que los 

Españoles executan con los Indios, no lo desquitais vosotros con 

los Españoles? Si ellos los engañan con espegillos, cascabeles y 

alfileres, sacandoles con cuentas los tesoros, sin cuento. Vosotros 

con lo mismo, con peines, con estuchitos y con trompas de París, 

no les bolveis a chupar a los Españoles toda la plata, y todo el 

oro; y esto sin gastos de flotas, sin disparar una bala, sin 

derramar una gota de sangre, sin labrar minas, sin penetrar 

abismos, sin despoblar vuestros Reinos, sin atravesar mares: 

Andà, y acabà de conocer esta certissima verdad, y estimadme 

este favor: creedme, que los Españoles son vuestros Indios, y aun 

mas desatentos, pues con sus flotas os traen a vuestras casas la 

plata, ya acendrada, y ya acuñada, quedandose ellos con el 

bellon, quando mas trasquilados.” 

E 
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“Que te ha parecido España? Dixo Andrenio...”, “...Està mui 

despoblada...”, “ ...Abraçan todos los estrangeros, pero no 

estiman los propios...” 

“La primera pregunta que el Francès les hizo, aun antes de 

saludarlos, viendo que iban de España, fue: si avia llegado la 

flota? Respondieronle que si, y muy rica; y quando creyeron se 

avia de desazonar mucho con la nueva, fue tan al contrario, que 

començo a dar saltos de placer, haziendose son a si mismo. 

Admirado Andrenio, le preguntó. Pues de esso te alegras tu, 

siendo Francès? Y el: Porque no, quando las mas remotas 

naciones la festejan? Pues de que provecho le es a Francia, que 

enriquezca España, y se le aumente su potencia? O que bueno 

esta esso, dixo el Mosiur: No sabeis vosotros, que un año, que no 

vino la flota por cierto incidente, no le pudieron hacer la guerra 

al Rey Catolico ninguno de sus enemigos,: y aora frescamente, 

quando se ha alterado algo la plata del Pirú, no se han turbado 

todos los Principes de Europa, y todos sus Reinos con ellos.” 

 

El text exemplifica un important reajust socioeconòmic en marxa des de 
feia ja prou anys i que afectava a diferents territoris del sud d’Europa. El 
propi Miguel de Cervantes en el seu universal Don Quijote ho relata 
indirectament, al passatge de l’encontre amb els roders “catalans” de 
Roque Guinart, fent-nos saber de pas una particularitat: “pero como los 

mas eran gascones”. Incís que fa comprensible un estrany paràgraf poc 
més avant: “Uno de los escuderos dixo en su lengua gascona, y 

catalana” (CERVANTES, 1615:232,235) 
El cas és que les noticies procedents de les més diverses fonts al voltant 
de la presència massiva d’occitans, abasten des de principis del segle 
XVI fins a una data molt propera a la que considerem (MARTINIS, 
2008) fita temporal superior de l’allau migratori massiu: 1808. La 
Revolució Francesa, la invasió napoleònica i posterior Guerra del 
Francés van suposar en este aspecte el naiximent d’un odi animat per les 
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autoritats polítiques i religioses12 de tal manera que, uns defensant les 
caduques institucions de l’Antic Règim i altres engrescant als fidels 
contra els que consideraven crema-esglésies i profanadors de relíquies, 
varen crear l’ambient ideal per al naiximent d’una inaudita xenofòbia 
entre els valencians contra els francesos en general, obviant que una gran 
part de la població va tindre arrels i avantpassats  en les terres de l’espai 
cultural occitano-romà situat a l’altre costat dels Pirineus. 
Cronològicament les primeres referències a la migració occitana pel que 
fa al nostre regne les hem documentades a la sèrie anual dels Llibres 
d’Aveïnament de la ciutat de Valéncia (MARTINIS, 2010:371-429) i de 
la que més avant parlarem, on advertim des de que tenim dades extretes 
(any 1530), l’augment progressiu del pes percentual dels occitans, entre 
el contingent total d’immigrats, a mida que avancem en el segle (Gràfics 
núm. 1 i 2). No obstant les dades empíriques contingudes en esta 
important sèrie documental, hem cregut convenient fer una relació 
extensa de referències d’autors i d’obres contemporànies als fets i que 
d’alguna manera pogueren confirmar les inèdites dades extretes per la 
investigació. Com que algunes de les afirmacions més profitoses 
referents a autors súbdits de la corona hispànica han segut ja citades per 
diferents investigacions sobre demografia i historia de l’Espanya 
Moderna, considerem més comformat al nostre objectiu transcriure tota 
una sèrie de documents de la part contrària, es a dir, la d’aquells per als 
que la pèrdua de població començava a representar un greu perjuí social i 
econòmic. Sense deixar de costat algunes aportacions espanyoles que han 
passat inadvertides, els francesos van deixar escrites multitut de 
referències a la problemàtica encara que, degut a la posterior evolució de 
les respectives corones o països , l’assumpte haja quedat per a la part 
francesa en una mena d’amnèsia col·lectiva, de passat vergonyant, i del 
qual és difícil trobar res actualment en les investigacions sobre les 
passades glòries de França. Encara així en un passat recent els analistes 
gals tenien prou clar en quin estat es trobava el seu país durant el segle 

                                                 
12 Arxiu de la Catedral de Valéncia. Varis 56, “Papeles varios de la presente guerra 
contra Francia y reboluciones en esta Ciudad y Reyno.” 
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XVI i principis del XVII, i quin era el paper representat per la mà d’obra 
i el comerç francesos de llavors i del segle posterior. Posem per eixemple 
la “Galerie Philosophique du Seizeme Siecle” de Charles-Joseph de 
Mayer, publicada a Londres l’any 1783 on l’autor fa un recull de les 
causes que van produir la decadència de la monarquia francesa, la seua 
recuperació amb el comerç i el posterior declivi de l’imperi dels Àustria: 

“La conquesta de Granada, la descoberta del Nou Mon, haurien 

de fer d’Espanya el més ric i el més feliç de tots els països 

d’Europa: l’establiment de l’Inquisició, l’expulsió dels Moros ho 

llançaren a perdre tot. Les manufactures, retirades de les mans 

actives dels Moros i dels Jueus, van quedar sense eixercici; a açò 

seguí una despoblació immensa. Espanya no podia reconèixer en 

absolut esta culpa: no creia en absolut tindre necessitat de cultius 

i d’indústria; son sòl, eren els seus vaixells; ses collites, els 

viatges; sa indústria, l’or i sempre l’or. Este metall, esdevingut 

comú, va permetre i excusar totes les necessitats del luxe; el 

veiem lluir fins a les potes dels cavalls. Espanya prompte hauria 

sentit la veritat de l’espasa de Mides, si la misèria i la fam, si els 

problemes de la França no hagueren llançat dins del seu si als 

Obrers i Llauradors Francesos” 

“Els problemes domèstics acabaren d’arruïnar la navegació 

Francesa. El comerç es feia per terra, als extrems de França, amb 

els Espanyols. Els Francesos s’expatriaven, prenien carta de 

naturalització a Espanya, rebien terres per a desbrossar, i duien a 

este regne Obrers, Llauradors, Artistes: açò era el que Felip II 

demanava. Mitjançant esta hàbil política, va repoblar viles 

desertes. Valéncia i Segòvia estaven sobrecarregades de 

Francesos, tots Treballadors, tots Mercaders o Artesans; varen 

trobar terres per a infeudar, arrendar, avantatges, un comerç 

naixent i ric.” MAYER (1783:II, 342-346) 
 
Estes i altres semblants, presents també en la producció literària 
espanyola, són les que per la part francesa, s’assenyalen com a causes 
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principals que varen motivar esta temporalment llarga migració 
bàsicament occitana, durant tot el període estudiat. 
Amb el propòsit d’organitzar la gran quantitat de documentació que 
donava testimoni d’esta riuada humana, hem considerat quatre períodes 
diferenciats que abasten quatre segles; cadascun amb els seus 
condicionants i el seu context particular: el primer des de principis de 
segle XVI fins a l’expulsió dels moriscos; el segon fins l’adveniment de 
la dinastia francesa dels Borbons; el tercer fins que els successos 
revolucionaris i la posterior Guerra del Francés, pràcticament tallaren les 
relacions i les migracions d’èpoques anteriors; i el quart des de quan es 
van restablir estos fluxos fins a la total desaparició. 
 
 
 

 -1r. PERÍODE 

En este espai temporal coincidixen en el Regne de França un seguit de 
circumstàncies que la varen afonar en una crisi permanent de la que 
només començaria a eixir amb la coronació d’Enric de Navarra, primer 
dels Borbons, com a rei de França. Les guerres de religió entre 
protestants i catòlics, s’havien perllongat durant quasi tot el segle XVI, 
amb intermitents períodes bèl·lics, matances i persecucions que, amb 
total seguretat, varen ser el detonant de l’eixida en massa de persones 
cercant millors condicions de vida. Una eixida que, pel que coneguem 
per la sèrie documental dels Llibres d’Aveïnament, representava un 
degoteig permanent cap als inicis del mateix segle. 
Ja a mitjans de segle XVI trobem les primeres manifestacions 
d’importants personatges francesos alertant de les perjudicials 
conseqüències que produïa al seu regne el constant flux migratori cap als 
territoris de la monarquia hispànica, com Gaspar de Saulx13  qui a les 

                                                 
13 Gaspard de Saulx (1509-1573), senyor de Tavannes, va ser un important militar al 
servici de Francesc I i mentor de Enric III. Entre els seus càrrecs, i successivament, va 
ser: Lloctinent general de la Borgonya, Mariscal de França, Governador de la Provença 
i Almirall de les mars de Llevant. Segons algunes fonts hauria segut ell qui va 
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seues memòries descriu gràficament el procés mitjançant el qual el rei 
d’Espanya ha pogut mantindre l’Imperi, tot i les continuades guerres, a 
més de la tasca colonitzadora americana. Este militar i alt funcionari reial 
no dubta gens en assenyalar l’aportació humana dels territoris del sud de 
França com a element fonamental en el manteniment de l’estructura 
social, advocant per tallar el corrent migratori per a ofegar l’Imperi dels 
Àustria. Dit amb les seues paraules podem comprendre millor que no ens 
trobem davant d’una qüestió aïllada: 

“Hi ha un altra millor manera: les nacions no inunden, ni ocupen 

forçosament, per multitut, el país dels seus veïns; és un intercanvi 

voluntari, prenent el lloc els uns dels altres segons la seua 

proximitat: els Espanyols van a les Índies, els Francesos a 

Espanya, els alemanys omplin els llocs buits de França, 

l’Espanya deserta fa pocs hòmens. Se’n van anualment deu mil, 

Bretons, Gascons i Auvernyats, que se’n van a llaurar la terra i a 

servir a Espanya, després es naturalitzen, donant-los oportunitat 

als Espanyols a eixir d’Espanya i mesclar-se en guerres. Que el 

rei obstaculitze l’eixida de Francesos, i que els senyors i les viles 

responguen, inscriguen i marquen els seus subjectes, en poc de 

temps Espanya estarà seca d’hòmens i les Índies d’espanyols, 

forçats a deixar la guerra i la mar per a llaurar les terres del seu 

país.” SAULX en PETITOT (1823:240-241) 

 

El ben cert és que, entrat el segle, la percepció general era d’una intensa 
presència d’immigrats ocupats en eixe moment en la venda ambulant i 
reparació d’objectes metàlics. Prova d’açò són les disposicions 
contingudes en unes pràgmatiques datades entre 1562 i 1565 del rei Felip 
II referides a la prohibició de les activitats ambulants dels calderers (ofici 
habitual entre els immigrats auvernyats) i la necessitat d’obrir 
establiment per als quincallers: 

                                                                                                                        
aconsellar la matança dels hugonots/protestants del 1572 (Massacre del dia de Sant 
Bertomeu). 
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“Por que de andar los Caldereros por las calles, mayormente 

siendo estrangeros, resultan muchos inconvenientes, mandamos 

que los dichos Caldereros no puedan andar por las calles usando 

como hasta aqui sus oficios de Caldereros...” 

“Mandamos que los Buhoneros no puedan andar por las calles, ni 

entrar en las casas vendiendo sus mercaderias de buhoneria, 

aunque sean de las cosas que licitamente se pueden vender, sino 

que assienten sus tiendas en las plazas, i calles publicas, i alli las 

vendan...” 

 
Poc més avant, cap a finals de segle XVI i principi del XVII, un grup de 
destacats intel·lectuals francesos teòrics del Mercantilisme14 es varen 
afegir al grup de pensadors als qui la situació els preocupava 
enormement, tant pel perjuí produït a la corona francesa com pels 
beneficis reportats als territoris receptors de les persones migrants. Entre 
ells hem de fer referència obligada a dos personatges que feren capitals 
aportacions a la construcció de la teoria econòmica mercantilista: Jean 
Bodin15 i Anthoine de Montchrestien16. Ambdós tenen una preocupació 

                                                 
14 El mercantilisme va ser una política econòmica que es va desenvolupar a Europa 
durant el segle XVI i que va adquirir el seu vertader significat a la segona meitat del 
segle XVII, durant l' edat moderna, esdevenint la teoria predominant fins al XVIII. La 
política econòmica coneguda amb el nom de mercantilisme va tindre una gran 
influència en la consolidació dels Estats moderns europeus. 
La pràctica econòmica mercantilista es basava en dos principis fonamentals. El primer 
que era que la riquesa d'un Estat depenia de la quantitat de metalls preciosos de què 
disposara. El segon formulava que per aconseguir-los calia promoure el comerç exterior 
i mantindre, en tot moment, una balança de pagaments positiva. Amb estes premisses, 
molts Estats europeus van adoptar una sèrie de mesures pràctiques: incentivar la 
producció industrial , facilitats a l'exportació i fre a la importació mitjançant la 
manipulació dels drets de duana. És a dir, el mercantilisme suggereix que el govern d'un 
Estat ha d'aplicar una política proteccionista sobre la seua economia, afavorint 
l'exportació i desafavorint la importació, sobretot a través de la imposició d'aranzels. 
15 Jean Bodin, Bodí, Bodino, (Angers, 1529/30 - Laón, 1596) va ser un destacat 
intel· lectual francés que va desenvolupar les seues idees en els camps de la filosofia, el 
dret, la ciència política i l’economia. Les seues aportacions a la Teoria de l’Estat, en 
particular mitjançant el concepte de sobirania, han segut de gran importància per a la  
modernitat i conserven en gran mesura el seu valor. 
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semblant, tractar d’orientar a la corona per tal de redreçar la complicada 
situació econòmica francesa i la quasi desaparició del propi regne degut a 
les recents guerres de religió, aconsellant al príncep de quina manera 
podrien industrialitzar el país per a que poguera tindre pes en el concert 
dels estats nacionals que anava configurant-se a Europa. Proteccionistes i 
lliurecanvistes també, coneixien l’important paper representat per la força 
de la mà d’obra en la configuració d’un mercat i indústria interns...tant 
que se’n queixen repetidament en les seues obres del buidat demogràfic 
que s’estava produint aleshores a determinades zones del Regne de 
França i tots també “estranyament” posen l’eixemple de Valéncia i el seu 
Regne com a eixemple paradigmàtic de terra receptora i d’acollida.. 
Així, Jean Bodin en La response de maistre Jean Bodin au paradoxe de 

monsieur de Malestroit s’explica gràficament: 
“…Tant com que  el més gran bé d’ Espanya, que per altra banda 

està deserta, ve de les colonies de francesos, que se’n van seguits 

(un darrere l’altre) a España, i principalment de l’Auvernia y del 

Llemosí: a Navarra i Aragó quasi tots els vinyaters, els 

llauradors, els fusters, els obrers de vila, els  pedrapiquers, els 

torners, carreters, mestres d’aixa, cotxers, naipers, cordellers, 

canters, corretgers, guarnicioners, són francesos”; “...Així com 

fon observat en l’atac del prior de Capuoe a Valéncia, on es va 

trobar deu mil (10.000) francesos, servidors i artesans.” BODIN 
(1568) 

 

Bàsicament trobem en Bodin les mateixes explicacions que observarem 
en Gaspar de Saulx, es a dir, la zona de procedència principal dels 

                                                                                                                        
16 Antoine de Montchrestien, senyor de Vasteville, (Falaise, Calvados. 1575 - 
Tourailles, 1621) es un poeta, dramaturg i economiste francés. Està considerat com el 
pare de l’economia política. El terme i el concepte d’economía política feren la seua 
aparició amb el Tractat d’economia política de Montchrestien que indica específicament 
la ciència de la producció i de la distribució de les riqueses a nivell dels estats. Esta obra 
dividida en quatre parts - manufactures, el comerç, de la navegació i ocupacions del 
príncep - es representativa de la tesi mercantilista que es desenvolupa al llarg del segle 
XVII. 
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immigrats i la constatació de la despoblació de les terres peninsulars. 
Però ne trobem també altres afirmacions aprofitables per a la nostra 
anàlisi, com la focalització de l’explicació causal en uns determinats 
territoris receptors: els Regnes de Navarra o Aragó i dins d’este darrer, 
un país en concret: el nostre, Valéncia, com a eixemple paradigmàtic del 
destí dels migrants. 
Trobem també un altra àrea d’interés, confirmada més tard per A. de 
Montchrestien, aquella que fa referència a l’activitat econòmica dels nous 
valencians; la que duien o a la qual es dediquen quan s’instal·len ací. Són 
artesans i llauradors, la qual cosa és posada en relleu pels autors estudiats 
per la seua implicació en la pèrdua de mà d’obra especialitzada i per la 
desindustrialització del teixit productiu francés. 
A més de la migració d’estes classes populars ne trobem també un altra 
composta per tota mena de comerciants i mercaders. Són els retractats 
per Jean Sarrazin l’any 1582 en la seua ambaixada per Espanya (ed. 
CAVEREL 1860:226-228) i dels que va informar-nos el professor 
Poitrineau (POITRINEAU, 1973:106) com a subjectes nombrosos, i 
temorosos de les arbitrarietats de les autoritats de la ciutat de Valéncia 
per la qual cosa estimaven aveïnar-se i confondre’s a les rodalies i 
poblacions properes a la capital. 
Un altre aspecte a tindre en compte és la manca de població dels regnes 
peninsulars esdevinguda i agreujada al llarg del regnat dels successius 
monarques de la dinastia del Àustria, juntament amb les disfuncions que 
l’or americà i els continuats conflictes bèlics havien introduït en 
l’economia general de l’Imperi. Ambdós causes, despoblació i 
desequilibris financers importants, van marcar el caràcter dels súbdits de 
manera important, com es pot observar en les descripcions sobre els 
espanyols durant tots els períodes estudiats: desídia, indolència, poques 
ganes de treballar i gens d’iniciativa industriosa. D’este primer període 
trobem un testimoni antic d’açò que venim dient a la Relationi Universali 
de Giovanni Botero de l’any 1596, on descriu els estats hispànics dels 
Àustria i puntualitza: 
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“I perquè els monts son aspres, i escarpats, i les planes en moltes 

bandes estèrils;  no està molt poblada i les seues ciutats són 

menudes.” 

“La gent és prou indolent, la qual cosa els fa greus en el tracte, 

reportats i tards en les seues empreses. Amen la quetut i es preuen 

tant de l’aparença exterior que gasten tota la seua facenda en 

pompes i abillaments.” BOTERO (1596:2-4) 

 

Este “pesar” generalitzat, esta indolència naixcuda de les circumstàncies, 
havien generat una gran quantitat d’ociosos civils i seglars, de pobres, 
captaires i vividors dels quals tan profusament parla la literatura 
renaixentista i barroca espanyola. L’arbitrisme17 es va fer ressò d’esta 
qüestió social  i no és gens estrany trobar una obra on tracten de posar en 
guarda al Rei Felip III, a més d’oferir-li una sèrie  de solucions per a la 
mateixa. Així tenim l’obra de Christoval Perez de Herrera que du per títol 
Discursos del amparo de los legitimos pobres; y reduccion de los 

fingidos: y de la fundacion y principio de los Albergues destos Reynos, y 

amparo de la milicia dellos i va ser publicada en l’any 1598. Tota l’obra 
és un intent per a solventar l’estat de general ociositat de la població de 
baixa condició, la majoria, dels regnes peninsulars i en un determinat 
paràgraf podem llegir afirmacions, ausades tan sorprenents, com la 
següent: 

“Y concluyo esto, suplicando a V.M. mande por amor a nuestro 

Señor se remedie con gran puntualidad, como ya està acordado, 

el negocio de la perdicion de las almas desta gente, y amparo de 

los verdaderos pobres, y ocupacion de los que andan ociosos 

entretexidos con ellos, atajando que no sean adelante sus hijos de 

su oficio, porque pienso cierto, que si no se remedia esto con 

brevedad, dentro de veynte, o treynta años, ha de ser la mayor 

parte destos Reynos (fuera de alguna gente de calidad y rica) de 

mendigantes y Gascones, por ser gran parte de ellos desta nacion, 
                                                 
17 Versió castellana, i de la cort imperial, del corrent mercantiliste imperant a la resta de 
l’Europa entre els ss. XVI i XVII. 
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Moriscos, y Gitanos, porque estos van creciendo y 

multiplicandose mucho, y nosostros disminuyendonos muy a 

priessa en guerras y religiones...” PEREZ DE HERRERA 
(1598:103) 

 

Cronològicament, la importància d’este paràgraf radica en el fet de ser el 
primer que ens presenta una societat diferent de la que teníem constància, 
és a dir, la majoria de la població són mendicants i gascons, moriscos i 
gitanos. Pel que fa a la nostra investigació cal que ens fixem en les 
observacions referides als gascons i als moriscos; els primers són 
pràcticament inèdits i els segons, un elevat percentatge d’ells valencians, 
ja sabem com van acabar. Els gascons com a nom genèric dels habitants 
del sud de França, d’Occitània, eren ja a finals de segle XVI una part 
important de la nostra població, segons es desprén del text comentat de 
Perez de Herrera que per altra part s’inscriu en una llarga sèrie de 
documents que redunden en la mateixa idea: immigració massiva i 
ocupació del nínxol ecològic deixat pels naturals. Continuem mostrant 
dades documentals. 
Poc més avant en el temps comptem amb el testimoni, amplament citat 
pels historiadors del període, de Barthélemy Joly 18  (en Sala Giner, 
1999) qui va fer un retrat de la societat espanyola prou fidel fruit de 
l’observació personal; en passar pel Regne de Valéncia, després de 
vindre de Catalunya on havia segut tractat prou mal pels naturals per la 
seua condició de francés, diu que va ser tractat poc més o menys com 
pels catalans: “tot i haver-ne en esta ciutat més de 15.000 francesos.” 
Observem en este cas dos elements importants per a la investigació, el fet 
de la gran quantitat d’immigrats francesos que observa Joly a Valéncia en 
consonància amb els testimonis anteriors i, el que és més important, 

                                                 
18 A principis de segle XVII, entre 1603 i 1604, Barthélemy Joly, conseller, almoiner i 
capellà del rei de França, va viatjar a Espanya acompanyant a l’abat i general de l’orde 
del Cister, qui anava a visitar els monestirs pertanyents a la mateixa. La relació escrita 
que va deixar de la seua estança no fon publicada fins 1909 per L. Barrau-Dihigo, en el 
número 20 de la Revue Hispanique i amb el títol Voyage de Barthélemy Joly en 
Espagne (1603-1604) 
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l’anècdota patida per ell en pròpia persona quan s’estranya de que aquells 
qui diu francesos el tracten com a estranger. Açò ve a demostrar altres 
afirmacions respecte a com el gros de les persones immigrades es 
naturalitzaven de qualsevol manera i que l’emigració temporal seria una 
mínima part relacionada amb els comerciants més afortunats o aquells 
que aconseguiren fortuna al seu pas per les nostres terres, és a dir, 
realment un percentatge prou residual, comparable a aquells retornats de 
l’emigració americana i coneguts per “indianos” a certs indrets del nord 
d’Espanya. Els retornats de la migració occitana van ser, com hem dit, 
pocs i promptament identificats com els espanhols/espagnols d’Auvernia, 
on alçaren facendes i mansions. 
Respecte a l’èxit de certs comerciants, hem de fer palès un fet que 
il·lustra prou bé quina era la qualitat i la quantitat de les migracions 
franceses d’aquelles èpoques. Comptem amb la Matrícula dels Francesos 
de 1674, que més avant analitzarem, on d’aproximadament 1.500 
registres, només els tres majors impositors tenen un cognom diferenciat 
del gros dels represaliats, els quals el tenien més pròxim a l’estructura del 
corpus onomàstic valencià. La cerca d’estos cognoms en bases de dades 
amb localització geogràfica 19, dona com a resultat un àrea francesa nord 
atlàntica amb la Bretanya com a centre, i que hauria que relacionar amb 
el comerç a l’engròs i transatlàntic. Este comerç està clarament registrat 
en els llibres del Peatge de la Mar (A.R.V.) on els vaixells bretons 
monopolitzen la distribució majorista i atlàntica de mercaderies. 
Tindríem, per diferenciar els anhels i les esperances de les persones, dos 
migracions ben diferenciades. Per un costat aquella relacionada amb 
l’ompliment del buit demogràfic hispà: callada, constant i permanent; 
amb ganes de començar una nova vida fugint de les carències patides en 
la seua terra d’orige, i que va permetre el redreç econòmic i social de la 
Corona d’Aragó. 
Per l’altre, aquella migració representada pels comerciants de diferents 
països però principalment francesos que varen monopolitzar el comerç i 
les finances de l’Espanya moderna. Estos, prou menys nombrosos, 
                                                 
19 http://www.nom-famille.com 
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estaven establits principalment a la cort de Madrid i altres ciutats 
relacionades amb el comerç americà i les finances reials. 
En un moment immediatament anterior a la data de l’expulsió dels 
moriscos, un important personatge  en missió diplomàtica davant la 
corona espanyola, va passar un temps en este país i va elaborar una 
extensa relació d’allò que va vore i on també dona noticia de la voluntat 
d’expulsió que anava prenent força en cercles pròxims al monarca. 
Parlem d’Achille de Harlay, baró de Sancy qui va ser ambaixador davant 
l’Imperi Otomà i més tart bisbe de Saint-Maló. POITRINEAU (1974) 
MARTINIS (2008) 
És precisament este personatge el més explícit de tots ells quan 
personalitza en un territori receptor tot el procés migratori i tota la 
casuística associada al mateix; i ho personalitza varies vegades en el 
Regne de Valéncia precisament. Una extensa “Relation de l’Espagne” ha 
estat afortunadament conservada a la secció de manuscrits de la 
Biblioteca Nacional de França20 encara que no mai ha segut publicada 
però sí citada per Abel Poitrineau; està datada en l’any 1607 i conté una 
descripció de diferents qüestions i problemes dels regnes peninsulars. 
Quan descriu l’estructura social fa una important referència a la qüestió 
dels moriscos i dels immigrats francesos, d’estos afirma explícitament 
que han vingut a socórrer l’exhausta estructura poblacional dels països de 
la Corona d’Aragó: 

“Com llaurarien ells el seu país al regne de Valéncia, a 

Catalunya i a Aragó si els francesos que ells diuen gavatxos, nom 

que s’ha tornat ara ignominiós, no els vingueren a socórrer i 

casar-se entre ells, habitant les seues terres? Qui faria la seua 

collita si els grups de francesos encara no vingueren, ocells 

viatgers al temps de la collita, com bandades d’oronetes per a fer-

la? I que els serviran per a tot, als camps i dins les viles, si estos 

mateixos francesos no els serviren.” 

 

                                                 
20 Bibliotheque National de la France, París. Mn. Fr. 16.121. Pàgs. 232-246. 
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Certament i en unes poques línies, deixa ben a les clares que existix en 
eixe moment un fort procés migratori cap a uns territoris en franca 
despoblació i que encara ho estarien més al 1609; també certifica la 
voluntat de permanència dels migrats en dir que formaven família, es 
casaven, amb els naturals. I tot açò sense perjuí de les persones vingudes 
només temporalment en temps de collita, que segur les hauria, tornant-se 
quan hagueren guanyat certa quantitat de diners o dels pocs, qui amb més 
fortuna, tornarien a la seua terra d’orige després d’haver-se enriquit. 
Però, el baró de Sancy, no creient explicar-ho bé, encara diu: 

“...I és tanta la manca d’hòmens que si els francesos no els 

socorriren, les seues terres quedarien sense cultivar. Hui en dia, 

en el Regne de Valéncia, no hi ha més llauradors que moriscos i 

francesos” 

 

Asseveració, esta darrera, que considerada i analitzada aïlladament, seria 
prou com per a elaborar múltiples teories sobre la població valenciana, 
els seus orígens, la seua filiació...la seua llengua. No és, de moment, este 
l’estudi adequat per a fer-ho ja que allò que pretenem és fer palesa una 
realitat estranyament, deliberadament arraconada. 
Si un observador, qui no pot amagar la seua contrarietat, diu textualment 
que la població francesa immigrada ens estava literalment “traguent les 
castanyes del foc” en un sector econòmic, el primari, que quasi 
absolutament ocupava les mans dels treballadors de llavors, hem de 
considerar-ho una simple anècdota? O hem de pensar que els occitans 
varen completar una societat, allà on no podien aplegar els moriscos? 
Si atenem a esta segona qüestió ens és de moltíssima utilitat un altre 
fragment de la Relation de l’Espagne on Achille de Harlay encara volent 
filar més prim, intentant ponderar d’alguna manera el pes del conjunt de 
la població francesa, aplega a dir: 

“La seua part en la població és evident...A més d’una mitat que 

estaria constituïda per moros, un quart seria  francés, i l’altre és 

escassament de valencians”. 
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Com es pot ampliar al capítol d’este treball relatiu a la investigació dels 
Llibres d’Aveïnament de la ciutat de Valéncia, és notori que almenys des 
de l’any 1540 els immigrants occitans  representaven un contingent 
important que no va fer un altra cosa que augmentar fortament, segons 
s’observa de manera gràfica i detallada en els resultats de la dita 
investigació (Gràfic núm 2). Vegem que a l’any de la Relation, 1607, ja 
feia vàries generacions que estos occitans anaven naturalitzant-se 
paulatinament i en una corba acusadament ascendent, per la qual cosa no 
estaria gens allunyada de la realitat la distribució percentual feta pel baró 
de Sancy. 
El component demogràfic d’ambdós societats presents a la Valéncia 
d’eixe temps, la cristiana i la musulmana, és de suma importància per a 
mesurar de manera correcta quina part representarien els antics occitans 
naturalitzats i els que no deixaren de vindre contínuament fins a la data 
de l’expulsió. 
Però hem de tindre molt en compte que la part musulmana de la població 
va ser literalment esborrada, quirúrgicament trasplantada (quan no morta 
pel camí o aplegats al seu destí) a altres terres, per la qual cosa tenim una 
part cristiana, base de la població valenciana actual, amb dos orígens ben 
diferenciables: per un costat els valencians que ja estaven ací abans de 
l’expulsió i els avantpassats de molts dels quals ja eren d’antic (Fornés, 
1995), o al menys des del segle anterior, naturals en bona mida de 
l’Occitània; i per l’altre els occitans qui en 1609 encara es consideraven 
com francesos per la seua recent instal·lació, al quals hem d’afegir les 
massives onades d’immigrats vingudes al Regne de Valéncia al llarg de 
tot el que restava de segle XVII. 
Aplegats a este punt sorgix immediatament un dubte existencial que 
sembla ser prou embarassós i contradictori, per implicar a tots i cadascun 
dels fonaments de la societat valenciana que fins ara ens han intentat 
explicar, l’orige del nostre poble tal com els ho havien ensenyat. Quina 
és la historia que hem aprés on es dona més crèdit a la llegenda i a 
l’especulació que a les dades objectives i a les observacions 
contemporànies? Fins a quin punt es pot construir un país imaginari i 
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confondre a generacions, per l’apatia i meninfotisme d’aquells qui 
haurien d’haver escorcollat arxius i biblioteques? 
Hem de retre’s davant la ingent quantitat de documents i dades 
empíriques que reflectixen una societat sensiblement diferent ad aquella 
tramesa fins al moment present; tractar, sense variar la nostra condició de 
poble, de rectificar tot allò referent a la nostra filiació, els nostres arrels i 
per que no dir-ho, la nostra llengua compartida. 
Com que en finalitzar la present obra llançarem una sèrie de conclusions 
i propostes, continuem amb el testimoni del baró de Sancy i extraguem 
dos paràgrafs en els quals encara que no parla directament del Regne de 
Valéncia sí que reflectix per dos realitats, la vertadera importància del 
component occità en la Corona d’Aragó i el fet de ser ben rebuts per ser 
cristians; que la seua extracció no és tan odiosa com la dels moriscos que 
més avant digué A. de Montchrestien.: 

“...S’ha parlat de llançar-los a Barbaria. Mes no hi ha als Regnes 

d’Aragó qui ajude als francesos a llaurar les seues terres, i els 

gentils hòmens trauen un profit extrem per les mil tiranies que 

eixercixen sobre ells.” 

“ Estes coses han fet tornar-se injuriós el nom de nou Cristià i 

tindre més en estima aquell de vell Catòlic, pres particularment 

pels descendents dels francesos que al menys estan certament 

segurs de no tindre la sang dels moriscos.” 

 

També explica, abans de passar a un altre autor, de quina manera i a 
pesar de ser cap d’un imperi, va quedar Espanya en una situació de 
despoblament generalitzat i alhora la motivació econòmica com a una de 
les causes principals del moviment repoblador.: 

“...I en poc de temps se’n va anar la major part dels habitants 

d’Espanya que es va despoblant per les Índies, de sort que hi ha 

tan pocs hòmens per a treballar i que els jornals són tan cars que 

vérem en Andalusia l’any passat com es deixava part del blat en 

terra a causa del cost de la collita...” 
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Hem deixat, per a finalitzar esta etapa cronològicament més antiga, un 
testimoni que s’allunya prou del caràcter seriós que s’espera de qualsevol 
investigació, no per que l’autor que comentarem no haja fet córrer rius de 
tinta de mans inclús de científics respectats; més bé per la total carència 
de mètode científic a les seues obres. L’occità/provençal Miquèl de 
Nostradama o Nostradamus com ha passat a la història amb el cognom 
llatinitzat, visqué durant la primera mitat del segle XVI i va ser autor 
d’unes famoses profecies amb les quals ha passat a la posteritat. Tot i la 
difussió universal de les seues obres no haviem oït ni llegit 
interpretacions al voltant d’una de les seues famoses quartetes (III 
centúria, 8ª quarteta); diu així: 

“Les cimbres joints avecques leurs voisins, 

Depopuler viendront presque l’Hespaigne: 

Gents amassés Guienne et Limosins 

Seront en ligue, et leur feront compaignie/compaigne.” 

 

“Els Cimbres units als seus veins, 

Despoblar vindran quasi l’Espanya: 

Gents amuntonades/reunides Guiena i Llemosins 

Estaran en lliga, i els faran costat/ajudaran.” 

 

Per a la traducció del text original francés hem cregut convenient utilitzar 
el Tresor de la Llengua Francesa Informatitzat (TLFI)21, degut als canvis 
en la significació de les paraules que pogueren haver-se produït amb el 
pas de cinc segles . 
Sense entrar a valorar les prediccions de Nostradamus, no deixa de ser 
curiós que fins i tot este personatge, segur testic presencial dels fets i 
intèrpret privilegiat de la marxa dels seus compatriotes, havera de deixar 
constància d’un esdeveniment social de gran importància que es produïa 
llavors al seu voltant. 

                                                 
21 http://www. atilf.fr/ 
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Com que totes les profecies del provençal poden ser interpretades amb 
molta càrrega de subjectivitat, vaig a fer una interpretació personal d’allò 
més lògic que pareix dir en esta quarteta. Obviant que parla d’occitans en 
lliga (recordem que la Lliga dels catòlics francesos es produïa en eixe 
espai temporal i, a més, l’Emperador va ajudar al partit catòlic amb 
evident actitud desestabilitzadora); interpretant els cimbres (poble 
germànic) i els seus veïns com la dinastia dels Habsburg, no cal fer un 
esforç per a comprendre que la política imperial de la casa d’Àustria 
havia tingut com a conseqüència la despoblació dels regnes peninsulars, 
especialment la Corona d’Aragó, i que van ser masses de persones 
anónimes vingudes d’Occitània els qui solventaren este dany colateral. 
 
 
 

 -2n. PERÍODE 

El segon període de la nostra investigació comença a partir de l’any 1609 
quan el Regne de Valéncia s’enfronta a la que, amb tota seguretat, va ser 
la crisi social més greu de la seua història. Entre un terç i quasi la mitat 
dels seus habitants, segons les estimacions més o menys optimistes, són 
deportats i abandonats en territoris musulmans tan exòtics i estranys per 
ad ells com ho pogueren ser per als cristians; i a més, en la majoria dels 
casos rebuts com a allò que realment eren: estrangers. Com a 
conseqüència de l’expulsió dels musulmans entrem en un context social 
totalment nou i per tant noves les motivacions dels immigrants occitans, 
noves les objeccions als moviments migratoris, i com a resultat de la 
combinació de tots els factors, una nova societat producte d’una política 
de “laissez faire” coneixedora dels beneficis de revitalitzar l’estructura 
poblacional d’alguns territoris i cases senyorials fortament perjudicats 
per la recent neteja ètnica. 
No anem a analitzar este fet històric perquè només ens interessa allò que 
resultà com a conseqüència del mateix, es a dir, el buit demogràfic i el 
nombre total d´habitants del regne, abans i després de l’expulsió, la qual 
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cosa és encara insatisfactòriament explicat entre altres causes, per la 
manca de fonts demogràfiques fiables (BERNAT I BADENES, 1994). 
És en este període, com a conseqüència directa de la necessitat de mà 
d’obra i població, quan més evidents es fan els occitans o francesos com 
a grup humà diferenciat. I per a distingir-los, els naturals empren la 
denominació genèrica de “gavatxos” com a sinònim de “gent forana 
vinguda de les zones muntanyenques” de la mateixa manera que alguns 
occitans nomenaven als seus paisans de les zones altes: “gavach”. Com 
hem observat pels comentaris del baró de Sancy este apelatiu esdevindria 
una mena d’insult quan la població forana desplaçava a la local, quan 
ocupava els seu espai físic. 
Sense entrar en valoracions al voltant de l’etimologia del mot “gavatxo”, 
açò ben cert és que ja el trobem des d’antic en diversos documents com a 
un gentilici despectiu amb el qual es designava colectivament als 
habitants de l’altre costat dels Pirineus desplaçats a la Corona d’Aragó, 
Navarra i a Castella. Que els gavatxos foren un colectiu important als 
regnes hispànics des d’antic es fa evident pel fet de tindre una entrada 
pròpia, tan prompte com a l’any 1611, al “Tesoro de la lengua 

castellana” de Sebastián de Covarrubias, on definix l’entrada Gavachos 
com: 

“GAVACHOS, ay unos pueblos en Francia que confinan con la 

provincia de Narbona: Strabon, y Plinio los llaman Gabalos. A 

estos llama Belteforestio Gavachus, y nosotros gavachos. Vide 

Abraham Ortelio, verbo Gabales. Esta tierra debe ser misera, 

porque muchos destos gavachos se vienen a España, y se ocupan 

en servicios baxos, y viles, y se afrentan quando los llaman 

gavachos. Con todo esso buelven a su tierra con muchos dineros, 

y para ellos son buenas Indias los Reynos de España.” 

 

Més o menys la mateixa definició du “Les origines de la langue 

françoise” de Gilles Ménage, publicat en l’any 1650: 
“De l’espanyol gavacho. Els pobles muntanyencs que estan als 

confins de Narbona i d’Espanya, que Strabon i Plini nomenen 



 

44 

Gabales i Cèsar Cabalos, són nomenats gavatxos pels espanyols. 

Com que estos pobles van a Espanya, on per guanyar-se la vida 

fan els oficis mes vils, es diu amb este nom a les persones sense 

cor i mal vestits. Vore Covarrubias en son vocabulari el mot 

Gavachos.” 

 

Immediatament després de l’expulsió ja trobem llibres i memorials on es 
tracta de la penosa situació de les finances imperials que junt a l’expulsió 
van conduir a la progressiva decadència de l’Imperi i de la casa dels 
Àustria al llarg de tot el segle XVII. 
D’un dels agitadors intelectuals de l’expulsió, el religiós aragonés F. 
Marco de Guadalajara y Xavierr, trobem un obra en l’any 1613 quan 
encara s’estaven produint deportacions, titolada Memorable expulsión y 

justissimo destierro de los moriscos de España, amb la pretensió de 
justificar d’alguna manera allò injustificable i que havia rebut nombroses 
crítiques dins i fora de l’Imperi i la cristiandat per la catàstrofe 
humanitària amb elevat cost de vides humanes produït.  En esta obra es 
reproduïxen una gran quantitat de fets i documentació amb tot el procés 
d’expulsió, de principi a fi. Hi ha tres capítols de gran interés per a 
corroborar les nostres hipòtesi i que reproduïm i comentem tot seguit. El 
primer fa referència als moments immediatament posteriors a la 
publicació del Bando d’expulsió el dia 22 de setembre de 1609: 

“ con la novedad del Bando, acudiò a Valencia mucha gente 

estrangera, que causò algunas inquietudes y libertades en ella, 

que para atajarlos, se hizieron no pocas diligencias.” MARCO 
DE GUADALAJARA (1613:XIV, 112) 

 

He de reconèixer que em desconcertava que les dades del buidat dels 
Llibres d’Aveïnament (Gràfics núm. 1 i 2) mostren gràficament un 
descens de la immigració precisament en l’any de l’expulsió entre tres 
anys, el 1608, 1610 i 1611 en els quals els migrants occitans es disparen 
literalment. Vegérem al relat del baró de Sancy, que els anys previs al 
Bando ja hi existia una remor general de que allò anava  a passar i que 
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serien les diligències referides per M. de Guadalajara les que 
paralitzarien momentàniament els fluxos migratoris, per a reprendre’s 
una vegada vista la necessitat de no ficar impediments a la repoblació; 
seria per dir-ho d’un altra manera, l’expectativa d’oportunitat coneguda 
pels cristians occitans desitjosos de començar una nova vida, lluny de les 
penalitats que patien en les seues terres d’orige. Podem observar 
gràficament com els relats observats de primera mà corroboren les dades 
empíriques exposades en el nostre treball d’investigació. 
El segon capítol aprofitable no fa referència al nostre país, encara que 
podem extrapolar perfectament les afirmacions vessades en ell. Es tracta 
d’un memorial que els diputats del Regne d’Aragó presentaren al rei 
l’any 1610 pel qual intentaven que no es duguera a cap l’expulsió dels 
moriscos del seu país com poc abans havia passat a Valéncia. Un dels 
motius reflectits és la necessitat de controlar les fronteres amb França i la 
utilitat que tindrien els moriscos en esta tasca: 

“...que ay diferenciade los Moriscos de Valencia a los de Aragon, 

convinientes al Real Estado de V.M. y bien publico de aquel 

Reyno; assi por ser tan esteril, y en estos años despoblarse los 

lugares por deudas, y otras necessidades, como tambien por ser 

la quarta parte de aquel Reyno poblado de Gascones, y ser cierto 

que han de inchir poblaciones enteras, saliendo los Nuevos 

Convertidos de Aragon, y en ellos muchos Hugonotes, con mayor 

peligro de inficionar a la Religion Christiana, que ha avido en 

tantos años de pegarse la mala Secta de Mahoma, con los 

Catholicos de aquel Reyno; como la experiencia lo ha mostrado: 

mayormente aviendo mayor peligro, de que los Franceses ofendan 

a V.M. y aquel Reyno...” MARCO DE GUADALAJARA 
(1613:126) 

 

Un quart de la població d’Aragó, occitans! I dit en memorial signat pels 
diputats del regne, la qual cosa ens fa pensar amb l’afirmació del baró de 
Sancy sobre la part proporcional dels francesos en la composició de la 
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societat valenciana pocs anys abans, o relacionar-ho amb la carta que el 
virrei d’Aragó va manar pocs anys després al rei en un context diferent: 

 “como señalaba el virrey de Aragón en carta al rey en 1635, tras 

proclamarse el embargo de los bienes de los franceses, intentando 

se exceptuase su aplicación en el reino: «Son en este Reyno tan 

necesarios los franceses que vienen a ser forzosos para vivir los 

naturales y que la falta de los que se han ydo los tiene muy 

afligidos”  en SANZ CAMAÑES (2008:71) 

 

En l’Arxiu de la Corona d’Aragó vam trobar un document22, segurament 
relacionat amb este anterior descrit en l’obra de Sanz Camañes, també 
del virrei d’Aragó i signat el 4 d’agost de 1635, on s’advertix de la 
magnitud de la catàstrofe demogràfica que podruiria una hipotètica 
expulsió dels francesos establits en eixes terres: 

“La relacion de los françesses que ay, que se haçe por 

Parroquias no se a acavado y parece que ay tantos que si an de 

salir deste Reyno quedara despoblado...” 

 
No sé si algú dubtarà a estes altures que no estem parlant d’un possible 
fet aïllat o elucubracions carents de base documental; estem parlant de 
fets contrastats empíricament i documentats des de múltiples disciplines i 
països. 
Però el text del memorial dels diputats d’Aragó encara dóna més de si i 
podem extraure un altre fragment esclaridor de les causes de la manca de 
població i el perill de buidar més el territori: 

“Aunque segun Castilla, y toda españa esta falta de gente, mas 

falta ay de cultivarla, que de buscar nuevas poblaciones, à causa 

de los exercitos que en Flandes ay de españoles y presidios, y las 

fronteras de Berberia, transmigracion de las Indias Orientales y 

Occidentales, y los que en Italia son necessarios, para tener 

                                                 
22 ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ. Consell d’Aragó/Secretaria de 
Valéncia/lligall 594. És una documentació referent al Regne d’Aragó, tot i trobar-se al 
final d’un lligall heterogeni de papers procedents de la Secretaria de Valéncia. 
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aquellos poderios en ygualdad.” MARCO DE GUADALAJARA 
(1613:127) 

En un altre capítol podem llegir una observació curiosa: 
“Tenian estos Moros tan abrassado el coraçon de avaricia en las 

partes donde residian y llegavan, que usurparon, o tomaron a su 

cuenta todos los oficios que mas manejan dinero, como eran 

horneros, hortolanos, hazeyteros, harrieros, tratando en todo 

genero de mercaderias viles y tenues que fueron; (como lo apunta 

el Patriarca, y don Diego Davila en sus Discursos) con que 

despojaron a los Christianos, y se apoderaron de quanto dinero 

avia; de quien pende la prosperidad y conservacion de las 

Republicas. Logavan sus personas y obras por menor precio que 

los Christianos, forçandoles peregrinar por el mundo con notable 

pobreça”. MARCO DE GUADALAJARA (1613:156) 

 

Curiosa, perquè podem observar que els sectors econòmics que queden 
vacants per l’expulsió dels qui els eixercien, passaren a les mans dels 
nouvinguts pel que es desprèn de la nostra investigació i dels escrits 
d’autors anteriors i d’altres que llegirem més avant. 
Vora cinquanta anys després de Bodin, en un moment de profunda 
reorganització i reubicació de la societat valenciana a conseqüència del 
decret d’expulsió, un altre mercantiliste francés redunda en la mateixa 
problemàtica social que venia denunciant-se des de mitjans de segle XVI. 
Antoine de Montchrestien s’esplaia molt i de valent sobre les migracions 
de súbdits francesos cap els països de la monarquia hispànica en la seua 
obra capital: L'économie politique patronale, Traicté de l'economie 

politique.(1615) I un altra vegada es fa servir com a eixemple ilustrador 
el principal país receptor de l’allau occità, el nostre Regne de Valéncia: 

“...Mes al Regne de Valéncia, estés al llarg de la mar 

Mediterrània, se’n troben més de 30.000 francesos eixercint 

nombrosos oficis, treballant la seda, manipulant el ferro, cultivant 

les terres i jardins on creixen les oliveres, les moreres i l’arròs, la 

majoria d’ells auvernyats, gascons, bearnesos i llemosins. I tenint 
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en compte que este regne te una profunditat en la terra de 20 o 25 

llegües, i que el millor territori vora la vila mateixa on els 

estranger viuen, no està més que a mitja llegua de la mar i que, 

fent-los eixir, el país haguera quedat buit i inhabitat; els nobles i 

altres rics habitants d’oritge espanyol, que dels seus treballs i 

manufactures trauen un gran benefici, obtingueren del rei 

d’Espanya que es quedaren. Al regne d’Aragó i a Catalunya n’hi 

ha igualment gran nombre de francesos de les susdites províncies, 

especialment de la Provença, els quals foren deixats estar, tant 

per la mateixa consideració com pels seus treballs en el ferro 

principalment, els més necessaris de tots. Després que els moros 

hagen estat llançats de totes les províncies d’Espanya ha entrat 

un gran nombre de gascons, bearnesos, auvernyats, llemosins, 

delfinesos, llenguadocians i provençals23, qui s' ocupen del 

conreu de les terres deixades en abandó. Mes, com han eixit més 

gran nombre de Valéncia i de Múrcia, parellament n’han entrat 

més; i menys a Sevilla i Granada ; per que hi havia menys, i a 

més habitaven a les muntanyes no tan fàcils de conrear. Per esta 

raó els estrangers s’espandixen per les planes i terres més fèrtils 

que els gentilhòmens espanyols han reunit en els seus feus per 

l’expulsió dels moriscos, als quals pertanyien, les infeuden a molt 

baix preu, fornint-les de bous, de mules, i d’altre bestiar, 

comoditat i avantatge per les quals són atrets un gran nombre 

dels vostres subjectes. Tenim que n’ hi ha més de  200.000, dels 

quals la partida més gran s’habituen tant més fàcilment per que 

no són en absolut diferents de religió amb els originaris, i que la 

seua extracció no és tan odiosa com aquella dels moriscos. 

Sembla que es mesclaran per aliances els uns amb els altres i  

faran  un sol poble. En passar açò, no hi ha en absolut que dubtar 

que el país valdrà més i que la nació serà composta, com per una 

espècie d’empelt. Encara passaran 15 o 20 anys fins que puga 

                                                 
23 És a dir de l’Occitània sencera, encara que aleshores no existira una entitat política i 
cultural que integrara al conjunt dels occitans de França. 
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prendre i soldar, car la major part va i ve encara...” 

MONTCHRESTIEN (1615) 
Més que d’altres, del testimoni de Montchrestien podem extraure una 
sèrie d’idees paradigmàtiques que, més avant, ens ajudaran a extraure 
una explicació omnicomprensiva de les circumstàncies, motius i 
conseqüències de les migracions occitanes sobre la societat valenciana i 
demostrar, amb dades objectives, l’impacte d’estes onades humanes 
sobre la població del nostre país en un moment tan delicat com 
l’immediatament posterior a l’expulsió dels moriscos. 
La primera d’elles fa referència explicita a la nostra terra; quan vol 
eixemplificar la problemàtica de les migracions posa l’eixemple de 
Valéncia, on més nombrosos serien i cap a on es dirigirien els fluxos més 
importants. 
Una segona és la zona de procedència dels occitans: gascons (amb el 
Bearn), llemosins i llenguadocians (amb el Cantal auvernyat). És a dir, 
bàsicament el mateix espai físic localitzat quan buidàrem les actes dels 
Llibres d’Aveïnament de la ciutat de Valéncia i que desenrrotllem en un 
altre apartat d’este estudi. A més, Montchrestien fa un incís i destria 
l’immigració valenciana d’aquella d’Aragó i Catalunya, fent palés el fet 
que en estos territoris són de la mateixa procedència però especialment 
de la Provença, deixant-nos de pas obert l’interrogant sobre les actuals 
modalitats de la llengua pròpia i l’isoglosa que, naixent a Bordeus,  
travessa els Pirineus aplegant al Camp de Tarragona, partint i donant 
continuitat a tots els nostres dialectes. (IL·LUSTRACIÓ 1) 
També podem extraure pel seu testimoni que els immigrats, al menys els 
de principis de segle XVII, eren persones vingudes en busca 
d’oportunitats en el sector primari i artesà de l’economia. Venien a 
omplir i suplir un buit “econòmic” des de territoris densament poblats 
cap als nostres, amb dèficit crònic de poblament, com ha segut 
reiteradament denunciat per observadors i científics durant les darreres 
centúries, i agreujat per l’eliminació de la part de la població que 
majoritàriament s’ocupava d’estos menesters. 
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Sense deixar de ser important, tot açò que venim dient queda eclipsat per 
la darrera afirmació d’A. de Montchrestien; la que fa referència a 
l’expulsió dels moriscos i la substitució de la mà d’obra que ells 
representaven per la dels occitans, els quals a més s’establien a les planes 
quedant la muntanya tan deserta com ho està als nostres dies. No dubta 
en dir que, amb tota seguretat, de la unió d’abdós pobles eixirà una 
societat reforçada, i este és precisament l’objectiu de la nostra hipòtesi: 
demostrar la importància capital d’esta immigració occitana en la génesi 
de la societat valenciana que va resultar de l’expulsió dels moriscos i que 
d’altra manera, amb l’explicació actual, haguera esdevingut una societat 
o país totalment inviable, fallit i avortat en el context del nou sistema 
d’estats europeu que mamprenia a consolidar-se llavors; i on, 
incomprensiblement, cap a finals de segle XVII ja observem evidents 
signes de recuperació demogràfica (BERNAT I BADENES, 1994) o 
productiva tot i tindre tots els factors en contra. 
Hem pogut observar com en un primer moment es produiria un cert 
sentiment de culpabilitat per la situació creada per l’expulsió i en este 
sentit podem emmarcar múltiples justificacions de la mateixa que es 
publiquen els anys immediatament posteriors, com l’anterior comentada 
de M. de Guadalajara. 
Passats uns anys, la situació ha canviat i els fets ja estan més que 
consumats i acceptats. Els pitjors auguris s’han complit i la situació 
socioeconòmica és molt preocupant; entrem en una època d’intensa 
activitat arbitrista amb la vana esperança de capgirar la política imperial. 
En este nou context podem inscriure l’obra “Restauracion Politica de 

España y Deseos Publicos” de Sancho de Moncada, publicada per 
primera volta en l’any 1619 i que va tindre prou influència entre els 
economistes espanyols posteriors com es desprèn pel fet de ser reeditada 
al 1746. De tota la literatura que hem analitzat per a esta investigació, 
potser siga esta la més compromesa i en la línia amb el pensament 
mercantiliste europeu contemporani. Pel gran cabdal d’informació que 
oferix anem a estrendre-nos en este important document en les parts 
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referides a la situació social de la monarquia hispànica, com en altres 
informacions que reforcen les nostres hipòtesi. 
El primer anàlisi que fa Moncada de la situació és ja, ausades, certament 
desolador: 

“Estado de España à los principios del año 1619. – En tiempo de 

san Salviano era lastimoso, y oy es lastimosissimo; y si es 

principio de salud la relacion al Medico: dos daños se conocen 

temporales, que son, pobreza, y falta de gente: los espirituales son 

infinitos, de ocio, y resultas de el, todo vicio muy en su punto, que 

soliendo los vicios graves ser insolencias, por no solerse vèr à 

menudo, oy son solencias, por quotidianos; y los juezes 

Pesquisidores, Justicias Ordinarias, la agricultura desierta, y el 

Reyno en peligro, de que resulta un general desconsuelo, y tal, 

que casi toca en desesperacion de remedio. Una cosa es verlo, y 

otra decirlo.”  MONCADA (1619:I-I, 2) 

 

Una cosa és vore-ho i un altra dir-ho. Paraules que demostren el 
desconhort de les elits intelectuals en vore uns regnes despoblats i la 
ruïna econòmica. I primera dada important per a nosaltres, no hi ha 
agricultura perquè ha desaparegut qui se n’ocupava d’ella amb la 
conseqüent desaparició de rendes i queviures. Continuem: 

“La segunda es, porque Estrangeros tienen desahuciada à 

España, pues la prosperidad, que suele ser la vida de otros 

Reynos, es la muerte de España, sea fertilidad, Flotas, remision 

de Alcavala, etc. Porque en toda prosperidad de España tiene 

parte el estrangero, y no solo se la chupa, y quita à España, sino 

que lleva todo esto a los enemigos, y los arma contra España...” 

MONCADA (1619:I-V, 9-10) 

 

En els següents paràgrafs es deixa constància de que les grans xàrcies de 
distribució i el comerç interior i exterior estan pràcticament controlades 
pels estrangers, sense fer menció a qui eren estos ni la procedència dels 
mercaders, la qual cosa sí fa més avant en referir-se als oficis en general; 
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els que requerien mà d’obra. També apunta a les possibles causes que 
varen originar la situació: 

“Los Estrangeros, como mas diligentes que los Españoles, usan 

en España casi todos los oficios; de modo, que lo poco que ha 

quedado que trabajar lo trabajan ellos, y con su natural presteza 

han excluido de todo à los Españoles, ocupando los puestos de 

ganar de comer, que tenian los Moriscos, antes que los nuestros 

se pudiessen entablar en ellos, y gastan mejor que los nuestros lo 

que labran, ò por mas vistoso, y aparente, ò por mas nuevo, ò por 

mas varato. Punto muy de considerar, porque los Españoles 

andan ociosos, y pobres, y enriquecen ellos, y llevan grandes 

sumas de España, y assi importa vedarles usar Artes, ni Oficios.” 

MONCADA (1619:I-VII, 11-12) 
 

 “La ociosidad, y holgazanería es vicio de Españoles, bien 

conocido de Estrangeros, y ellos entraronlos por aquí, 

aportillando el demonio este Reyno por donde lo hallò flaco: 

traen todo lo necessario hecho de modo que no hay yà en que 

trabajar; y no venir cortado, y cosido, ha sido ventura de los 

Sastres, que han medrado quando el Reyno se remata: gracias à 

la locura, pues por ella el vestido no se usa mientras se cose. De 

modo, (Señor) que han reducido este pobre Reyno à lo que los 

Filisteos al de Israel, que para aguzar una reja, hacha, ò azadon, 

era forzoso ir a filistea: y España està hoy tan haragana, ociosa, 

entumecida, y puedo decir, que manca, y baldada, que es 

menester ir à lo mismo à otros Reynos”… “De modo, que yà no 

hay Oficiales, porque no trabajan, porque no gastan lo que hacen, 

porque lo traen, y venden los estrangeros”. MONCADA (1619:I-
XI, 18) 
 
“Y comunicando yo esto con hombres practicos en negocios, 

dicen, que los Estrangeros negocian en España de seis partes las 

cinco, de quanto se negocia en ella; y en las Indias, de diez partes 
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las nueve: de modo, que las flotas enteras les vienen consignadas, 

siendo muy de considerar lo que importa guardar la Ley del Rey 

nuestro Señor, que desde el año de 1522 les vedo no tratar en 

Indias, de lo qual resultan grandes daños. El primero es, que nos 

tratan como à indios, sacando grandes sumas de fruslerías, y 

juguetes, que son de gran perjuicio, por superfluas…”  

MONCADA (1619:I-XII, 21-22) 

 

En el discurs segon de la seua obra, Moncada reflectix la complicada 
situació demogràfica produïda per l’expulsió i que va agreujar en gran 
mesura el dèficit crònic de població dels regnes peninsulars, convertint la 
geografia rural de molts d’ells en un extens despoblat erm per manca de 
conreu. Però alhora dona constància de la manera natural amb la qual es 
va solventar la situació; és a dir de com aprofitant xàrcies prèviament 
establides, poblacions de zones demogràficament excedents o amb 
complicades situacions socio-polítiques, van omplir un buit creat 
artificiosament en el nostre país possibilitant el reequilibri de l’estructura 
de població anterior al 1609. 

-Poca gente en españa à los principios del año de 1619.- “Las 

causas de faltar gente en España son muchas. Las antiguas 

(conocidas aun de los Estrangeros) son pestes, guerras, hambres, 

y muchas expulsiones de Arrianos, Moros, Judios, y otros Infieles, 

que hicieron los Señores Reyes de España. La segunda, las 

guerras de Nápoles, Sicilia, Milan, y Flandes, y otras muchas que 

ha tenido España. La tercera, las Colonias, Presidios, y 

poblaciones, que tiene, y ha tenido en tan anchas Indias 

Orientales, y Occidentales, y fuerzas de Africa. De la quales 

causas nace agotarse la gente, porque la China dicen, que tiene 

sesenta millones de personas, y muchas Ciudades de à doscientos, 

y de à trecientos mil vecinos, porque nadie sale del Reyno, sino 

con mucha dificultad. Pero nueva causa de faltar gente ay, 

porque el año de 1600 se advirtió a V. Mag. gran falta de ella; y 

el de 1601 huvo peste; y el de 1609 la expulsión de mas de 
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quatrocientos mil Moriscos, y la mayor se conoce pocos años acà; 

de modo que los Curas dieron un Memorial à Toledo, en que 

advierten que falta la tercera parte de la gente; (y aun ay quien 

dice que falta de tres partes de ella las dos) y dicen que en la 

Carnicerìa se pesa menos de la mitad de la carne que solia. Y es 

cosa lastimosa, que de sesenta casas de Mayorazgos de à tres mil 

ducados de renta que solia tener, no quedan seis; y de toda 

Castilla, Andalucia, la Mancha, Reyno de Valencia, y hasta de 

Sevilla, todo es despueblos.”...“El daño de la poca gente es 

notorio, porque no haviendo gente, no ay Reyno; porque la gente 

es el Reyno, como la Ciudad los Ciudadanos, y el Colegio los 

Colegiales; y como una cosa no puede ser, y no ser juntamente, es 

imposible conservarse el Reyno sin gente.”…“…por que faltan 

los oficios, comercio, agricultura, y todo lo que mana de la 

industria de la gente, y con ella todo anda bien; y ansi el derecho 

tiene por mas rico al Reyno por la gente, que por el oro, ni plata, 

y vemos pobre à España, porque no tiene gente, y à otras 

Provincias ricas por tener mucha.”  MONCADA (1619:II-I, 45-
47) 
 
“Muchos no se persuaden que falta tanta gente, porque les parece 

que no ay causa de averla de pocos años acà, sino dicen que està 

toda en la Corte. Pero yo he considerado que falta en la Corte al 

passo que en el resto del Reyno; porque faltando en el Reyno 

gente, faltan negocios à que acudir à ella; y si ay mucha, es 

Estrangera, que ha acudido con la libertad en el comercio, y 

paces. Y quando toda la que ay fuera Española, no ay 

quatrocientas mil personas en ella; y si falta la tercera parte de la 

gente de España, (donde dicen que solìa aver seis millones de 

gente) faltan dos. Lo segundo, porque de todas partes se acogen à 

la Corte à ganar de comer, porque no tienen en què en sus 

tierras; y ansi la culpa es de lo que les obliga à dexar sus casas, y 

no la Corte. 
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Otros confiessan la falta de gente, pero carganla à las pestes, 

guerras, y expulsion de los Moriscos. Pero nada de esto ha havido 

de pocos años acà, que es quando se conoce mas falta de ella. Y 

es de considerar lo que se ve en los libros de las Iglesias, y 

matriculas, que falta mas gente de tres años acà, que faltò desde 

el año de 98 al de 602 y fuè la peste el de 1600 y mas, que desde 

el de 1608, al de 1610, y fuè la expulsion de los Moriscos el de 

1609 y es indicio claro, porque en muchas Ciudades es estas 

pestes, y expulsiones se moraban todas las casas, y de dos, ò tres 

años acà estàn cerradas muchas. 

Lo segundo, porque en lugar de los Moriscos han entrado otros 

tantos Estrangeros. Lo tercero, porque como enemigos de 

España, eran causa de muchas muertes (como dixo V.Mag. en el 

real vando de la expulsion) y ansi hacerla antes, fuè aumentar la 

Nacion Española.”  MONCADA (1619:II-II, 47-48) 
 

“Otros dicen que es de importancia que acudan Estrangeros à 

España, porque à la primera, ò segunda generacion son 

Españoles, ò se Españolizan, y traen exemplos de personas de 

España, que son Españoles, y hijos de Estrangeros. Pero contra 

esto he advertido à V. Mag. en los Apuntamientos cap. I. Y los 

fundamentos (demàs de los allì dichos) son: El primero, la tan 

recebida maxima en todas materias, que los hijos siguen la 

inclinacion de sus padres, de que hay general experiencia, y en 

ella fundan muchas Iglesias no recebir gente descendiente de 

Judios, Moros, ò Hereges; y se experimentò el peligro de estado 

en los Moriscos, yà Españoles, despues de casi mil años, y se vè el 

general odio que à nuestra Nacion tienen los descendientes de 

otras. El segundo es la seguridad de estado que resulta en las 

Indias, y Reynos que en europa tiene V. Mag. de las Colonias que 

allà tiene V.M. de quien confiar los naturales, porque son de 

gente que desciende de Españoles, porque se inclinan siempre à 

la Nacion de sus padres, y se reconoce el gran peligro del Imperio 
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Otomano, que està lleno de varias Naciones oprimidas, que 

siempre desean la Monarquia de sus passados; y el mismo riesgo 

corre España cargada de Estrangeros, que en una ocasión 

reventaria la apostema, y declararia, que no son sangre española, 

sino materia, ò humor nocivo, que era fina isipula, como se viò en 

los Moriscos.”  MONCADA (1619:II-III, 49-50) 

 

Més avant, en el discurs quart, desenvolupa les causes de la disminució 
de les rendes reals24 i la manera de solventar-les, aplegant a la conclusió 
del dèficit demogràfic com una de les causes principals i fàcilment 
subsanable amb fortes càrregues impositives al trànsit de mercaderies i 
població estrangera. 
 

-Varias causas de la disminucion de las Rentas Reales; pero sin 

fundamento. 

“La primera es la expulsion de los Moriscos; esta dàn casi todas 

las Naciones, y algunos Estrangeros la han condenado por 

contraria à razon de estado, pareciendoles lo que al Turco 

Amurates, quando el señor Rey D. Fernando hizo lo de los Judios, 

que V. Mag. pudiera servirse de ellos por esclavos en 

fortificaciones, y servicio de la Republica; como lo hizo Faraon 

con Israel, de quien se recelaba, y aun entre los Españoles 

algunos la han tenido por dañosa à las Rentas Reales, como 

consumian los frutos, y los mas eran mercaderes. Mas la 

experiencia ha mostrado que la dicha expulsion fuè muy acertada. 

Lo primero, porque fuè el año de 1609 y no se conocio baxa en 

las Rentas Reales desde 1608 à 1611 y han baxado en algunas 

Ciudades la tercera parte de pocos años acà, y muchos despues 

de la dicha expulsion. Lo segundo, poque la baxa no ha sido por 

falta de comercio, pues idos los Moriscos, havian de negociar lo 

que ellos negociaban, los Españoles, y pagar la mesma alcavala 
                                                 
24 Hui diríem els ingressos de l’estat i el mètodes per a equilibrar el balanç deficitari 
dels comptes públics.. 
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entre pocos, como se paga el mesmo diezmo, si se labra entre 

pocos Labradores el mesmo termino; y ansi la baxa no es por 

faltar ellos al comercio, sino por faltar 400.000 consumidores, y 

esta no puede ser de consideracion, pues en lugar de los Moriscos 

han venido à ganar de comer, en lo que los Moriscos lo ganaban, 

casi igual numero de Estrangeros, el qual gasta vino, y otros 

generos en mas quantidad que los gastaban los Moriscos, y han 

introducido muy costosos trages, que han causado grandes 

alcavalas en los vendedores, y vemos tan gran diminucion en las 

Rentas Reales; luego de causa mas dañosa.”  MONCADA (1619:  
IV-III, 71-72) 

 
-Varios medios de aumentar las Rentas Reales. 

“El segundo, es cargar un tanto por cabeza à cada Estrangero, 

que no sea Embaxador, ò Vassallo de V. Mag. ò que vengan à 

negocio util de V. Mag. ò del Reyno. De esto ay exemplo, y platica 

en la tan entendida Republica de Atenas; y dice que se solia usar 

en Francia el Presidente de Tolosa fundase esto: Lo primero, en 

restañar el gran numero que suele entrar de espias, Hereges, 

vagabundos, y otros generos de gente que suele acudir à España 

entre los Estrangeros, porque acude mucha gente de esta à Reyno 

que tiene opinion de rico, como no ay coto, tapias, ni numero de 

los que han de entrar. Lo segundo, porque ayudan à gastar calles, 

puentes, y lo demas que sirve al pùblico; y es bien que 

contribuyan ellos tambien. Lo tercero, porque el Estrangero no 

dexara entrar en sus Reynos al Español, y se quedarà en España, 

y no se despoblarà lo priessa que se despuebla. Lo quarto, porque 

por aquí restituiràn à V. Mag. y à España algo de lo que son à 

cargo que pierden por ellos, como dixe en el disc. Primero, y 

tercero, y he dicho arriba.”  MONCADA (1619:IV-V, 78) 
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“Afrenta es de España que su Rey tenga necesidad de 

Estrangeros, como lo es de un hijo honrado ver mendigar à su 

padre, y no es menor daño que afrenta…” 

“…El segundo daño es, ser gran peligro de estado estrivar en 

puntal postizo, (digo en el que no es de la propia carne, y sangre 

del Reyno) porque alzapriman, y dexan en el suelo el Reyno que 

fiò de ellos; pues es antigua regla politica: Flacas son las fuerzas 

que han menester las agenas…” 

“…y ansi no puede durar el Reyno, que depende de gente de otras 

Provincias, mas de lo que fuere la voluntad de la causa de quien 

depende…”  MONCADA (1619:IV-VI, 84-85) 

 

Definitivament, Moncada ens confirma el que poc abans va dir 
Montchrestien i més avant diran altres al voltant de l’ocupació del buit 
deixat pels moriscos, i és la constatació documental per part de “naturals 
i estrangers” d’allò realment esdevingut; que no ens estem inventant 
res...que el redreç socioeconòmic valencià no va ser una qüestió interna 
ni la recuperació de la població un lent procés al llarg de tot el segle i que 
cal una revisió urgent de les premisses establides en la nostra història 
recent. 
Mentrimentres la situació de despoblament anava sent solventada per 
l’aportació humana extraregnícola en els anys immediatament posteriors 
a l’expulsió, una relativa calma política s’estenia en les relacions 
hispano-franceses. A este estat de coses sense dubte podem afegir la unió 
matrimonial de Felip IV amb Isabel de Borbó, filla d’Enric IV de França. 
Tot i les bones relacions, el context polític europeu es capgiraria poc 
després  i les tensions s’allargarien des de 1625 quan França invadix la 
Valtellina i el començament de l’hostilitat armada al 1635 fins a 
l’adveniment de la casa de Borbó com a titulars de la corona hispànica; 
es a dir, més de huitanta anys de tensions i conflictes armats successius. 
Del temps de la pau es conserva un opuscle publicat en francés i castellà 
l’any 1622 a la ciutat de Cambray; l’autor és Carlos Garcia i el relat és un 
panegíric dedicat a la reina francesa d’Espanya i la unió de les dos 



 

59 

monarquies. En ell trobem un paràgraf prou il·lustratiu de la qualitat de 
les persones que fins eixe moment constituïen el gros de la  migració, la 
part visible i no la part de “més qualitat” composta pels grans 
comerciants (Garcia, 1622:338-339): 

“…en otros tiempos pasados no venia de Francia en España 

alguna persona noble, y de consideracion, sino aquella gente 

pobre, mendiga y menesterosa, de las fronteras como son 

Gascones, Vearneses, y otros, los quales yban (como oy en dia 

baxan) con una gorreta blanca, redonda como un tajador, en la 

cabeça, la pierna desnuda, y unos çapatos de eno en los pies, que 

entre ellos llaman esclops25. Estos con estremada avaricia se 

meten a toda suerte de oficios viles y baxos, quales son, guardar 

vacas, y puercos, limpiar chimeneas y privadas y otros 

semejantes, los quales aun que en comida son muy sobrios y 

limitados, por que con una cebolla, o con una cabeça de ajos y 

pan, passan un dia entero, con todo esso en el bever son del todo 

desmesurados, pues toda la ganancia se va en vino, el qual siendo 

fuerte y de gran virtud, les embriaga facilmente, y desta suerte 

van la mayor parte del dia por las calles echos unos cueros allí 

cayendo, y aculla levantandose con grandissimo escándalo de los 

Españoles, entre los quales no ay cosa de mayor infamia y 

deshonra, que tocarse del vino. Por donde los Españoles que no 

veyan otra gente que esta, creyan que todos los demás eran de 

una misma suerte y condicion y assi concibieron un estraño 

menos precio, aborrecimiento y enemistad.” 

La mateixa descripció la trobem més o menys modificada en un altra 
obra francesa (Bellingen, 1656:5-7) posterior, la qual no fa segurament 
més que transcriure el text de Carlos Garcia. 
De la mateixa manera que en determinats moments de la història estes 
migracions pogueren haver segut considerades una vertadera vàlvula 

                                                 
25 Sabata de fusta, feta d’una sola peça, que serveix per anar per la neu, per llocs humits, 
per a treballar a l’hort, etc. (Cat. Bal.); cast. Zueco, almadreña. (font: Diccionari Catala, 
Valencià, Balear) 
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d’escapament, sobre tot durant les Guerres de Religió franceses, en altres 
moments van ser tingudes com certament preocupants o negatives, tot i la 
superpoblació de les zones occitanes considerades.  
Amb relació al perjuí que produïa al Regne de França la fuita humana, 
comptem amb un testimoni ben antic on s’expressa agrament el problema 
de la pèrdua d’obrers especialitzats en una de les zones emissores 
d’emigració: la vessant pirinenca del Bearn, la Bigorra i Comenge. 
Inserida en l’edició francesa d’un tractat sobre metal·lúrgia podem trobar 
una noticia de l’any 1632 en la qual el senyor de Malús (Malause, entre 
Montalbà i Agen) avisa a la corona sobre un fet que ell considera de prou 
importància; du per títol Avis des riches mines d’or i d’argent, i de toutes 

speces de metaux i mineraux des Mont Pyrenées i observem el següent 
comentari: 

“...Llavors encara que res no li fa, quina dificultat hi ha per a un 

gran Rei per a trobar hòmens en un regne tan poblat?; tanmateix 

gosaria dir que en esta ocasió, es podrien fer d’un sol colp, dos 

efectes ben útils, al menys si Sa Majestat tinguera grat de posar 

mans en l’obra en esta tasca. El cas es que tots els anys se’n van 

de Gascunya, Biscaia i províncies veïnes molts hòmens, més de 

deu mil que van a Espanya a fer el treball , i altres obres penibles 

de esta nació arrogant i pereosa, en lloc dels moriscos antics 

habitants de Granada que ells han llançat fora; car si Sa Majestat 

els retinguera pel mateix salari que ells reben dels espanyols, i els 

fera treballar a les seues mines, li retiraria les riqueses (a 

Espanya), i d’altra part mataria de fam als seus veïns poc afectes 

o més bé sempre enemics, i els arruïnaria més per este mitjà just i 

legítim, que si els guanyara en deu batalles...” MALÚS en 
BARBA, A. (1751:29,30) 

 

El senyor de Malús redunda en allò que ve sent una constant entre aquells 
qui denuncien una situació no gens afavoridora per als interessos 
francesos. Ve a dir, amb altres paraules, allò que ja hem llegit i llegirem 
d’autors posteriors a l’expulsió: que els naturals dels territoris del sud 
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se’n van en massa per la gran diferencia amb els baixos jornals pagats a 
França; que la manca de mà d’obra començava a representar un problema 
social i econòmic per a França; i per damunt de tot, al menys pel que 
respecta a la nostra investigació, que la causa principal de l’emigració és 
ocupar el buit econòmic i social deixat pels moriscos deportats com ja 
havien observat altres autors de la monarquia hispànica, la qual 
coincidència allunya esta causa de les opinions enfrontades d’ambdós 
potencies i la referma com a principal relació causa-efecte de les onades 
migratòries occitanes posteriors a l’any 1609. 
De la importància de l’emigració cap a altres regnes de la monarquia 
hispànica i cap a les places financeres de la mateixa, comptem amb dos 
retrats prou significatius en altres interessantíssims documents extrets un 
de les “Memòries” de J. H. de Gourville i que descriu un viatge 
diplomàtic a la cort de Madrid durant l’any 1669: 

“...Després d’haver fet totes les meues visites de negocis i de 

cerimònies, me n’adoní que l’argent era extremadament rar a 

Espanya, i que, per a sostindre la guerra que s’havia començat 

contra Portugal, havien fabricat moneda de coure per sis o set 

millons; que li havien donat un preu de quatre a cinc vegades per 

baix del seu valor, i que així li havien tret un profit de vint-i-

quatre a vint-i-cinc millons; que les gents de la nació i dels 

voltants, i sobretot els Holandesos, havien aportat una gran 

quantitat, i havien lliurat la major part de les seues pistoles 

(moneda de compte francesa de l’època per valor de 10 lliures); 

de sort que en tota Espanya no es veia més que esta moneda que 

nomenaven Maravedís, excepte a la província de Catalunya, qui 

no havien volgut donar-li curs legal. 

Es pot dir que això havia llançat a Espanya en un grandíssim 

desordre, que reparaven a poc a poc disminuint el preu d’esta 

moneda;  de tal manera que no hi havia més de profit als 

estrangers en aportar-la. 

Informant-me de quina manera s’imposaven les taxes per al Rei, 

trobí que no es feia allà cap imposició personal, només sobre el 
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consum de tot allò que servix per a l’alimentació sense excepció, i 

a les portes de Madrid, on no era gens deshonest introduir 

fraudulentament; la qual cosa les feia minvar prou. La marca del 

paper, que va ser introduïda, pogué produir dos millons. La 

dispensa de menjar els peus i els caps dels animals els dies de 

vigília, que els papes van concedir als reis d’Espanya en un 

principi, baix el pretexte de la guerra que estaven obligats a 

sostindre contra els infidels, no valgué més que dos millons. Jo 

coneixia este impost per experiència; per que vaig ser obligat 

recent arribat a comprar una bula per a tota la meua casa, a raó 

d’un escut per cap. Consideràvem llavors que podien vindre tots 

els anys de les Índies prop de seixanta millons per al compte 

particular del Rei, a causa dels fraus i dels malbarataments que 

es cometen, quan els galeons vénen d’este país, sobre els drets 

que ells deuen pagar a Sa Majestat Catòlica. Hi ha una infinitat 

de particulars que se’l queden directament per al seu compte, la 

qual cosa fa els diners un poc més comuns. 

No em costa treball descobrir l’extrema perea i al mateix temps la 

vanitat de estos pobles. Hi ha obrers per a fer els ganivets, però 

no els hauria en absolut per a esmolar-los, si una infinitat de 

Francesos, que nosaltres cridem gagne-petits, no s’escamparen 

per tota Espanya: el mateix que passa amb els sabaters i 

aiguaders de Madrid. La Guiena 26 i altres províncies de França 

proporcionen un gran nombre d’hòmens per a segar el seu 

forment i batre-lo. Els espanyols nomenen a aquella gent 

gavatxos, i els menyspreen extremadament; s’enduen tot i això la 

millor part dels seus diners a França, és veritat que a sovint són 

assaltats en els camins quan se’n tornen si no prenen grans 

precaucions. Açò va fer que a la meua partida d’Espanya hi havia 

cinquanta o seixanta gagne-petits que havien donat a guardar els 

seus diners a aquells del meu seguici, fins que haguérem arribat a 

                                                 
26 Nom amb el qual també es va conéixer el territori que abastava quasi tota la Gascunya 
i part del Llenguadoc. 
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França. Espanya en general està molt despoblada, no solament 

per aquells que se’n van a les Índies, més encara per les lleves 

que es fan per a manar tropes a Milà, Nàpols, Sicília i els Països 

Baixos, on la major part d’aquells qui se’n van es casen o es 

queden, i Espanya es pobla de francesos que van, que es casen i 

es queden. Es deia que hi havia dos-cents mil francesos escampats 

per tota Espanya, i al menys dos mil dins només a la vila de 

Madrid.” GOURVILLE en PETITOT (1826:410-414) 

 

I l’altre del “Voyage d’Espagne” de François Van Aerssen Van 
Sommelsdijck publicat a Colónia: 

“…El cas no és per a que no estiga plena d’estrangers que vénen 

per a treballar a les ciutats en els oficis i als camps en la terra. 

Més són només artesans i mercenaris atrets pel profit i que no es 

beneficien més que del seu xicotet tràfic. Contàrem a Madrid més 

de quaranta mil francesos, que baix un vestit espanyol i diguent-

se borgonyons, valons, i lorenesos, fan florir el comerç i la 

manufactura. Necessiten amagar el seu naixement, perquè si és 

conegut són obligats a pagar a la Villa un o dos quarts per cap, 

que són prop d’un sol de la nostra moneda, i quan passa cap 

adversitat a l’Estat, si no es queden tancats i coberts, estan 

subjectes a mil insults, i de ser abatuts. Els qui coneixen bé el 

nombre d’estrangers que hi ha en esta Villa, asseguren que quan 

voldran mamprendre-ho, podran fer-se senyors i tirar als 

espanyols.”  VAN AERSSEN, F. (1667:78-79) 

 

D’estos dos fragments dels relats podem extraure conceptes clarificadors 
al voltant del diferent tipus de migració rebuda pels diferents territoris de 
la monarquia hispànica. Per un costat estava la migració de la necessitat i 
de l’oportunitat, que venia a omplir el lloc de la mà d’obra barata 
morisca: eren els occitans que inundaren el Regne de Valéncia i altres 
indrets. I, també estava la migració relacionada amb la cort i el gran 
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comerç, de Madrid, de Cadis, de Sevilla27: eren els que han segut 
qualificats com a borgonyons, lorenesos i valons és a dir, francesos del 
nord i nord-est del Regne de França però els estats dels quals estaven 
llavors baix sobirania imperial. 
Trobem també a les Memòries de Gourville una indicació important que 
no deu quedar desapercebuda: aquella referent a la voluntat de 
permanència de l’immigrant i el desig d’establiment i formació de 
família; tinguem-la en compte, com també aquella de Montchrestien, per 
a matisar posteriors intents de relativitzar l’emigració permanent. 
Entre les línies del darrer text podem entrevore també un indici de la 
permanència del fenomen migratori quan l’autor diu : “quan passa cap 

adversitat a l’Estat, si no es queden tancats i coberts, estan subjectes a 

mil insults, i de ser abatuts”. Simplement intentaven passar el més 
desapercebuts possible fins que les circumstàncies canviaren i les mides 
contra els estrangers es deixaren correr com vorem més avant en l’escrit 
de Melchor de Navarra adreçat al Bayle General: 

“...y es assi que en esta materia no se ha se passar adelante como 

Vs. esta prevenido...”. 

 

És a dir, es contradiu ad aquells que han suggerit que tot este allau de 
persones només hauria augmentat llaugerament la població espanyola o 
que era un fenomen marcat per la temporalitat i els francesos se’n anaven 
per on venien una volta havien guanyat alguns diners. 
En l’únic intent fet fins ara d’explicar científicament la migració dels 
occitans sobre el Regne de Valéncia, Abel Poitrineau comenta i deixa 
ben clar que en aquell temps i per la qualitat del gros dels immigrats no 
quedava marge per a pensar en la tornada, tot i que molts sí que tornaven 
sempre en funció de l’èxit obtingut en la seua aventura migratòria i de la 
motivació, temporal o permanent, de la mateixa. S’atrevix inclús a 
extraure conclusions de la dilatada presència “francesa” en terres 
valencianes que no estan en absolut gens allunyades de les nostres en 

                                                 
27 Recordem que la Corona d’Aragó havia segut exclosa, en un principi, del trànsit de 
mercaderies i l’empresa colonitzadora americanes. 
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analitzar tota la nova documentació que aportem en este treball i que no 
conegué Poitrineau. Al final del seu treball afirma : 

“Los gavachos andrajosos que vivían en cuartuchos de tugurios y 

limpiaban los canales de irrigación de la vega valenciana, 

comenzaron primero vendiendo por las calles estampas y peines; 

más tarde acabaron imponiéndose en el comercio de mulos, de 

cuero trabajado, de tejidos, de la seda cruda o del vino; las crisis 

de 1793 y 1808, como últimas manifestaciones de un fenómeno de 

rechazo, se inscriben en una larga perspectiva de galofobia, 

conllevará a una virulencia en renovación demográfica y en el 

resurgimiento demográfico valenciano. El reino de Valencia 

encuentra un marco apropiado para desarrollar sus sectores 

primario y secundario, acaparando, en un principio, el trabajo 

manual francés y, más tarde, el trabajo especializado” 

POITRINEAU, A. (1973:129) 

 

A una conclusió semblant arriba J.A. Salas Auséns quan estudiant sèries 
documentals de l’ Archivo de la Diputación de Zaragoza i de les diòcesi 
de la mateixa ciutat i la de Barbastre, extrau l’estratègia vital dels 
migrants per als quals tornar a la seua terra d’orige no era objectiu 
prioritari; i llevat els pocs casos de vertader èxit comercial, la tornada 
representava, de manera excepcional, una simple visita pels escassos 
lligams familiars que pogueren deixar arrere: 

“Y también es cierto lo de los “triunfadores”, los “indianos” 

franceses, los “españoles” de Auvernia, denominación con que 

según nos recuerda Poitrineau se llamaba a los auvernios 

retornados ricos después de una estancia más o menos 

prolongada en España; o correcta la visión que nos traza Duroux 

sobre las sucesivas generaciones de Cantalienses, para muchos 

de los cuales, perfectamente organizados, un periodo casi 

obligado en su trayectoria vital era el que pasaban en la 

Península Ibérica, preferentemente en Castilla, atesorando 

recursos con los incrementar el peculio familiar, la casa, a la que, 
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concluido el ciclo hispano, retornarían para pasar el resto de sus 

días. 

Esta visión no puede decirse que sea errónea, pero desde luego 

no es completa. La inmigración francesa, nacida de la necesidad, 

tiene sin duda otra cara menos amable para lo que yo pienso son 

la mayoría de los inmigrantes.” 

“Contrariamente a lo que indican muchos de los viajeros en sus 

memorias sobre los regulares retornos de los inmigrantes a sus 

lugares de origen, los expedientes matrimoniales nos sugieren 

más bien que el regreso, al menos entre quienes con su 

matrimonio parecían indicar su intención de asentarse 

definitivamente en la tierra de acogida, no era usual.” 

“El trasfondo de las trayectorias vitales y del mercado 

matrimonial nos pone desde luego ante un panorama que parece 

quedar bastante alejado del cliché del emigrante triunfador, 

impresión que también se extrae del examen de las actividades 

laborales desempeñadas por los aspirantes al matrimonio.” 

“¿Dónde quedaba Eldorado? Sólo en sueños y seguramente ni 

eso. Salvo para aquellos que se fueran abriendo camino en el 

mundo de los negocios, el objetivo inmediato, como en el 

momento de su llegada a España, era seguir viviendo, apurar las 

posibilidades de mejora con un golpe de suerte como podía ser 

abrir un pequeño negocio y, mientras estuvieran solteros, 

contraer un matrimonio afortunado, pero como hemos visto, esto 

tampoco era lo normal, los mirlos blancos escaseaban. 

Escaseaban, pero existían lo que permitió a algunos inmigrantes, 

cuya estancia en España estaba resultando particularmente 

penosa, dar un giro radical a su fortuna.” 

“La casuística podría alargarse hasta sumar tantas situaciones 

como trayectorias individuales. A buen seguro que se 

encontrarían diversidad de situaciones, historias de índole muy 

variada, pero en la mayoría de ellas encontraríamos como 

denominador común la difícil vida de unas personas que habían 
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tenido que abandonar su lugar de nacimiento con la ilusión de 

despejar su futuro, emprendiendo un camino que en la mayoría de 

los casos no colmaba aquellas aspiraciones iniciales.” SALAS 
AUSÉNS (2003:141-165) 

 
Sense entrar a valorar les causes i motivacions dels moviments 
migratoris, de molts conegudes, és problemàtic hui en dia plantejar la 
tornada voluntària dels emigrants moderns espentats per la 
mundialització i els ràpids mitjans de transport. Quan complicat seria 
intentar explicar les dificultats que trobaria per a tornar, una migració 
forçada per les necessitats i les guerres en un context molt menys 
favorable que el nostre, i menys encara si conseguixen arrelar en la terra 
receptora mitjançant el treball o formant una família. 
És, en fi, la mateixa conclusió a la que puc aplegar com a descendent per 
via materna d’aquells que, coincidint en el mateix espai temporal, van 
vindre a repoblar les terres del duc de Gandia des del triangle on fiten les 
terres d’Occitània, Piemont i la Ligúria; i per via paterna d’un emigrat 
represaliat per “francés” en una de les múltiples accions execrables 
contra els forasters . No mai he dubtat de la meua condició de valencià 
però jo com moltíssims valencians actuals de soca-i-arrel, tenim el nostre 
orige com a membres d’esta societat en el moment temporal estudiat en 
esta obra; els valencians més arrelats en la terra havien segut expulsats 
feia poc i nosaltres prenguérem el testic, regant amb la nostra suor la 
nova Valéncia que renaixia. 
Hem esmentat en un altre moment de la investigació com els diputats 
d’Aragó presentaren l’any 1610 un memorial on es posava en guarda al 
monarca sobre l’alt percentatge representat pels gascons sobre la 
població total del seu país. No anem a aprofundir en una matèria ben 
estudiada per diferents autors aragonesos citats en el nostre document, 
simplement reproduirem alguns cites on podrem observar el paral·lelisme 
existent entre les característiques i volum de la nostra migració occitana i 
la de la resta dels estats de la Corona d’Aragó. 
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Gonçalo de Cespedes y Meneses publicava l’any de 1622 una “Historia 

Apologetica en los Sucessos del Reyno de Aragon y su Ciudad de 

Çaragoça...” on podem llegir en un paràgraf que narra la història de 
Saragossa al segle XII: 

“Es el vulgo ignorante; una bestia feroz, un Cavallo sin freno, un 

Mar tempestuoso: que quanto mas ageno se juzga del peligro, de 

el açote, y cadena; tanto mas le embraveze, tanto mas se 

precipita. Assi pues semejante, era el de aquella ciudad; digo el 

que entonces ocupava sus estremos, sus partes infimas; lo servil y 

mecanico, los menestrales de oficina menores. Porque la mayor 

parte se componia, de Gascones, y Bearneses, de muchos 

desterrados, y foragidos de Castilla, Valencia, Cataluña, y aun 

Reynos mas remotos...”  CESPEDES (1622:123) 

 

Açò prova, que quan la Corona d’Aragó estava siguent literalment 
invadida pels veïns del nord, existia certa memòria històrica al voltant del 
component occità de la nostra/seua població des de temps prou antics. 
Caldria una rectificació d’aquelles veus que parlen d’una relació causa 
efecte entre la repoblació a Fur d’Aragó i la conseqüent implantació 
d’una o altra llengua a diferents indrets valencians? 
L’any 1668 eixia a la llum el Tesoro de las Excelencias y Utilidades de 

la Medicina” del doctor navarrès Diego de Aroza, on podem trobar, en 
un apartat on descriu com els forasters estaven desplaçant als naturals 
aragonesos, la següent frases: 

“La tercera, y mas principal es, por la confusion que ay en este 

Reyno de Aragon, de franceses aplicados a esta facultad, y mas 

despues de las ultimas Cortes del año 1646, por el fuero que 

deviera excluirlos desta, como de las otras, pues no son menores 

los puestos, y dignidades (segun lo dicho arriba) que por esta 

facultad se alcançan, que por las otras, de las quales quedan 

privados. Oxala que los brazos de otras Cortes se acuerden de lo 

que no se acordaron entonces, como lo merecen tantos titulos, y 

motivos, que favorecen a la Medicina. De aqui viene, y vendrà a 
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quedar la facultad rebaxada, y desestimados los professores 

della, que hasta aqui llega la natural antipatia de Naciones, y 

sangre.”  AROZA, D. (1668:50) 

 

Confirmant-nos l’anterior text que a pesar dels múltiples intents per part 
de l’autoritat de tallar o controlar el flux migratori, este no feia més que 
augmentar i no tant sols en els oficis considerats “baixos i vils”. Les 
Corts d’Aragó del 1646 van fer un fur molt contrari a la població, 
ordenant que els fills i nets de francesos, encara que hagueren naixcut a 
Aragó i estigueren casats amb naturals del regne, no pogueren obtindre 
beneficis, dignitats ni altres ocupacions de Justícia i de Govern. Esta llei, 
dictada més per l’odi que per la raó, va contribuir no poc en l’experiència 
de trenta anys de despoblació, destorbant, que molts francesos feren 
cases i establiments en eixe regne, per la qual cosa va ser derogada a les 
Corts de 1678 (ASSO, I. 1798). 
Jean-François Paul de Gondi, cardenal de Retz, va ser un important 
personatge polític en la història de França implicat en la Fronda i a 
conseqüència de la qual, va haver de fugir del país passant en un primer 
moment per Espanya. En les seues memòries escriu el seu pas per la 
ciutat de Saragossa en l’any 1654, i diu: 

“Vaig continuar el meu camí cap a Saragossa, capital de l’Aragó, 

gran i bella vila. Em sorprengué enormement en vore que tot lo 

mon parlava francés en els carrers; hi ha efectivament una 

infinitat, i particularment molts artesans, que volen més a 

l’Espanya que els naturals del país.”  RETZ (1718:III,293) 

 

Com podem observar este personatge de la cort parisenca es va 
sorprendre en constatar un fet que probablement desconeixia i, a més, de 
la ràpida assimilació de l’immigrat que no dubta en desarrelar-se 
d’immediat per a començar una nova vida allà on tenia una oportunitat 
real de fer-ho. 
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Deixem les particularitats aragoneses i continuem en la nostra recerca 
cronològica dels testimonis que deixaren diferents autors sobre el conjunt 
de la migració, les seues causes i conseqüències. 
Afegit a un llibre de viatges  publicat al segle XVIII vàrem trobar una 
relació de l’estada a Espanya de Francis Willughby. El títol és A relation 

of a voyage made through a grat part of Spain i narra la visió d’este autor 
d’allò que va vore l’any 1664. La seua opinió és, en general, crítica amb 
el caràcter dels espanyols, en la línia del que observaven la majoria dels 
autors contemporanis estudiats. Podem llegir: 

“…Del seu orgull fantàstic i ridícul, i al mateix temps en la 

pobresa més extrema. Si hi ha qualsevol treball per al que ells 

pensen que són massa bons com per a fer-lo, immediatament 

diuen, Mana-li'l a un francés. De veritat el francés fa quasi tot el 

treball a Espanya. Totes les millors botigues són mantingudes per 

francesos, els millors treballadors en cada classe són francesos, i 

crec prop una quarta o una quinta part de la gent a Espanya és 

d'aquella nació. He sentit alguns viatgers dir, que, si el rei de 

França cridara a tots els seus súbdits d'Espanya, els espanyols  

s'arriscarien a morir de fam.”  WILLUGHBY en RAY (1738) 

 

Pel que veiem en el text, passada la primera meitat del segle XVII els 
francesos ja havien desplaçat als naturals en el comerç i no sols en ell, 
també en tots els oficis mecànics o aquells que ningú volia. No és estrany 
que a partir d’estes dates, i relacionat amb les crisis bèl·liques, creixquen 
considerablement la galofòbia i les represàlies contra tot aquell que 
poguera etiquetar-se com a “francés”, com ho demostra la sèrie de Reials 
Crides datades entre la dècada dels 30 fins a la dels 90 de les que més 
avant parlarem. 
Un altre autor, geògraf del rei de França, trau a la llum en una obra 
publicada al 1679 un viatge fet a principis del mateix segle per 
l’explorador Pyrard de Laval. Com és un treball revisat, ampliat i corregit 
amb noves notes segons consta en la seua portada, considerarem les 
opinions reflectides com de la data més tardana per no saber si les 
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mateixes són d’un o altre personatge. En la descripció d’Espanya podem 
llegir: 

“Moltes coses fan que estiga poc habitada; la seua esterilitat, les 

seues muntanyes, la baixa fecunditat de les seues dones, l’expulsió 

dels Moros, dels quals més de huit-cents mil van ser obligats a 

anar-se’n en l’any 1610 i, en fi, el gran nombre de persones 

enviades a les Colònies i a les guerres exteriors. D’açò ve que 

jamai es vegen junts més de set mil espanyols naturals dins 

d’algun eixercit.” 

“Els espanyols estimen les Arts dels honorables, és per això que 

la major part dels seus artesans són francesos.”  PYRARD DE 
LAVAL, F. en DUVAL (1679) 

 

Que són exactament les mateixes afirmacions que venim revelant al llarg 
d’esta investigació, reiterades una i altra vegada per autors de les més 
diverses disciplines i procedències. Si resulta superflu demostrar el valor 
de l’observació en el mètode científic, tenim en esta investigació 
documentades una llarga llista d’observacions enfocades totes a un 
mateix objecte i que no podem ni devem minusvalorar, entre altres raons 
per l’ample espectre de les seues conseqüències i l’aplastant lògica 
induïda. 
A continuació anem a analitzar l’obra d’un personatge certament curiós, 
perquè no era gens corrent que una dona escrivira en aquell temps un 
relat de viatges. Marie-Catherine Lejumel de Barneville d’Aulnoy, més 
coneguda com Madame d’Aulnoy, va publicar al 1690 unes Memòries de 
la seua estada a la cort espanyola, després d’haver estat en este país un 
temps acompanyant al seu marit, fugit de França acusat de traïdor. Les 
seues observacions continuen la línia de totes les anteriors: 

“Només la flota de les Índies de 1680 havia dut trenta millons en 

or : però d’estes sumes excessives, que vénen tots els anys, hi ha 

que llevar-ne prop de dos terços, que els estrangers retiren per les 

mercaderies per ells abastides ; i encara vam trobar la manera de 

defraudar al Rei de la cinquena part, que s’està obligat a donar 



 

72 

de tot l’argent que ve de les Índies. Hi ha també una cosa que 

contribuïx molt a deixar als espanyols sense diners, es un nombre 

prodigiós de Francesos i de Flamencs que els vénen a servir, de 

manera que treballen en el cultiu de les terres, o en les 

construccions, o en les coses més servils, que els Don Diegues i 

els Don Rodríguez tant menyspreen, és a dir per vanitat o per 

peresa, que ells s’estimarien més morir de fam que rebaixar-se a 

fer-les. Els estrangers no són tant delicats; ells vénen i quan han 

amassat alguns diners, es retiren al seu país, mentre vénen altres 

en el seu lloc, que s’ocupen en les mateixes coses. Es calcula que 

fins a huitanta mil els qui entren i ixen del Regne d’esta manera.”  

AULNOY, M. (1690:II, 394-396) 

 

Sense dir res diferent de tot el que anem explanant fins ara, la 
particularitat de les observacions de madame d’Aulnoy residix en la 
utilització que de les mateixes feren diversos historiadors i narradors al 
llarg del següent segle. Allò més probable és que l’eixemple dels “don 

Diegues i els don Rodriguez” quallara en la memòria col·lectiva de la 
cort de París i anara repetint-se d’obra en obra. Quedem-nos també en la 
personal percepció del volum de francesos desplaçats als regnes 
peninsulars: un nombre prodigiós, tant dels que ja s’han establit com dels 
qui van i vénen. 
El darrer testimoni que hem localitzat sobre les massives migracions 
occitanes al nostre regne i altres territoris de la monarquia, pertany a 
l’escriptor gascó Louis-Armand de Lom d’Arce, baró de Lahontan.28 En 
una edició dels seus viatges a Amèrica, publicada al 1704, trobem 
afegides una sèrie de cartes descriptives d’alguns regnes i entre les quals 
una datada l’any 1695 a la ciutat de Saragossa on ens assabenta que: 

“La Noblesa d’Aragó és prou rica; però encara ho seria més si 

els paisans d’este Regne foren tan laboriosos com els nostres. 

                                                 
28 Militar francés i escriptor que va explorar part de l’actual territori de Canada i 
EE.UU. i va el· laborar valuoses narracions dels seus viatges al Nou Mon. (Font.: 
Enciclopaedia Britannica) 
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Estos pereosos es contenten fent llaurar les seues terres, femar, i 

recollir els seus grans, per els gavatxos (epítet que donen als 

Francesos, i que en el fons no significa res) dels quals Espanya 

esta infectada. El poble conjectura que França és el País més 

malvat del mon, perquè els francesos els lleven els queviures des 

de dins. És cert que els Llauradors, els Segadors, els Llenyaters, i 

les gents de tots els Oficis, sense comptar els Cotxers, els Lacais i 

els Aiguaders són quasi tots Bearnesos, o Llenguadocians o 

Auvernyats. Vam trobar ací alguns Marxants Bearnesos, enriquits 

amb el comerç de França, que, tot i la guerra, es fa encara prou 

obertament”  LAHONTAN (1704:214-216) 

 

L’exposició que es fa en l’obra és un resum final, de tancament de segle, 
de l’onada occitana en el segle XVII i la constatació del manteniment, en 
una data tan tardana, de la immigració massiva. Dir que Espanya està 
infectada de francesos, vol dir que són encara molts els qui no s’han 
naturalitzat i encara que ho desitgen, no han tingut l’oportunitat. Dir que 
tots són d’una zona molt concreta, certifica que va ser una migració 
bàsicament occitana. I per acabar constatar que tot i les guerres entre les 
dos corones, el comerç es continua fent amb regularitat, donant compte 
d’una realitat en la qual prescindir de la part social que sustentava gran 
part de l’activitat econòmica i la mà d’obra haguera segut atemptar contra 
l’existència de la pròpia  xàrcia de relacions socials i familiars d’alguns 
regnes hispans; en definitiva, contra el propi poble valencià. 
 
 
 

 -3r. PERÍODE 

Si el segle XVII s’encetava amb una revolució en l’estructura social del 
Regne de Valéncia, el que ara començava no ho va ser menys 
complicant-se a més amb la pèrdua de les pròpies institucions polítiques, 
residuals però encara reals i operatives, dels diferents territoris de la 
Corona d’Aragó. 
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A la desastrosa situació econòmica i la decadència política heretada dels 
darrers monarques de la Casa d’Àustria, es va superposar l’ambició 
expansiva del Regne de França i una nova forma de govern desconeguda 
al nostre país: la monarquia absoluta. Ajustant-nos a l’objecte de la 
nostra investigació resulta prou evident que el canvi de dinastia produiria 
com a primer efecte el desplaçament de la superestructura governant, i 
fins a l’any 1719 quan les relacions amb els regnes europeus començaren 
a enterbolir-se, foren molts els francesos (principalment, però també 
d’altres nacionalitats com italians) que s’instal·laren als regnes de la 
monarquia hispànica per a dirigir-la política i econòmicament; encara que 
este darrer aspecte ja feia temps que el controlaven. 
Els primers testimonis amb què comptem són dels primers anys del 
regnat del nefast, per a la Corona d’Aragó, Felip V. Per a conèixer els 
entrevills de la seua primera època comptem amb recull de documentació 
en forma de Memòries de Giulio Alberoni que va ser el seu principal 
conseller fins al 1719, quan va caure en desgràcia per la seua política 
internacional. Tot i ser una edició publicada al 1753, el contingut que ens 
interessa fa referència als primers vint anys del segle. El seu coneixement 
de la situació econòmica espanyola era, naturalment, exhaustiu i en 
conseqüència les dades que aporta no deuen ser molt allunyades a la 
realitat social d’aleshores. Trobem primerament el següent paràgraf: 

“El Llaurador veu amb plaer sa terra ben conreada, i les collites 

ben fetes pels mercenaris. És l’aliment més delicat per a la seua 

vanitat, el tindre, per la mitat del seu benefici, el dret de manar, 

ad aquells qui li asseguren els guanys.” “…El càlcul més moderat 

fa muntar a vint-mil, el nonbre de Francesos que passen a 

Espanya al temps de la collita, i a huit pistoles del Regne, la suma 

que cadascun d’ells se’n du després de feta la collita. Esta pèrdua 

anual es immensa, i no contribuix gens a solventar la llangor de 

l’Estat amb relació a les finances.”  ALBERONI, G. (1753) 

 

L’única diferència amb tots els testimonis de temps anteriors, és que 
sembla que el nombre de “francesos” que vénen a treballar als camps 
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s’ha reduit sensiblement, fent menció únicament a aquells que es 
desplacen temporalment al temps de les collites, i no als qui 
representaren anteriorment la pràctica totalitat de la mà d’obra. 
Els cas és que a la nova situació política s’afegien també canvis en les 
estructures productives. Canvis que en el cas espanyol encara es 
perllongaren dos segles i que en el cas valencià va començar tímidament 
en els tallers i fabriques sederes muntades per...francesos. Alberoni 
també ens revela alguna cosa al respecte: 

“Va alçar-se gran soroll a França per les fàbriques establides a 

Espanya per Felip V. Si la Cort de Versalles no va influenciar 

sobre la de Madrid, per a la seua supressió, es un gran perjuí pel 

dany que sembla considerable. I efectivament, que són i que 

poden perjudicar a les fàbriques de França, tres o quatre 

manufactures, de les que el treball abastiria a poques penes  una 

Província del Regne. Estes es sostenen només pels obrers 

estrangers, la immensa majoria Francesos, que esperen per a 

deixar España, haver guanyat allà el que viure per a tornar al seu 

país. S’ha clamat a França contra estes fàbriques.” “…Res és 

més just i més prudent, que retindre en la seua pàtria(França) a 

les persones capaces de servir-la. Però si esta pàtria és per a ells 

un país ingrat, que estan absolutament resolts a abandonar; no 

sols la humanitat exigix que no se’ls llance de nou a Espanya, 

sinó que la bona política ordena a més, rebre-los bé allà, i que no 

es fixen a Portugal, a Anglaterra, a Prussia, o a qualsevol altre 

lloc, on se’ls voria vindre amb alegria. Açò és el que podem 

respondre a les inquietuts dels francesos.” 

“Espanya no te abundància d’hòmens, fins el punt de dedicar-los 

a les noves fàbriques…”  ALBERONI, G. (1753) 

 

Trobem llavors que la força de treball sense especialització canvia 
radicalment en esta època per a transformar-se lentament en un altra 
especialitzada, que va ser la que posà la llavor de la posterior 
industrialització en certes zones de l’estat espanyol. Tot i els nous 
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mètodes de treball i de producció, les novelles teories econòmiques que 
s’escampaven per Europa amb més o menys sort s’intentaren implantar 
en Espanya pels primers ministres francesos de Felip V i poc més tard 
per Alberoni o els qui varen continuar al cap dels gabinets ministerials. 
La sort que corregué la implantació d’estes polítiques, sense dubte 
influides fortament pel colbertisme29 és de tots coneguda i no anem a 
extendre-nos més d’allò que calga per a corroborar la continuació de 
l’allau migratori occità. 
Cal posar atenció al darrer paràgraf reproduït referent a la carència de mà 
d’obra amb un mínim d’especialització com per a treballar en un taller o 
fàbrica, perquè este va ser l’element caracteritzador de la migració que es 
va rebre majoritàriament a partir d’esta època: obrers especialitzats, 
oficials i els emprenedors que foren el germen de l’incipient i feble 
indústria de transformació valenciana o d’altres llocs d’Espanya. 
Hem trobat un document que relata molt gràficament el que pretenem 
il·lustrar al voltant de la voluntat de la monarquia per a promoure una 
Nova Planta econòmica i productiva. Són sengles cartes que el 12 de 
desembre de 1718 es varen remetre als Capitans Generals i als Intendents 
de les Províncies, encarregant-los de garantir el bon tracte que es deuria 
de donar als estrangers que vingueren a treballar a Espanya o a servir en 
les tropes. Les hem localitzades en una edició de 1742 sobre teoria 
econòmica, de Geronymo de Uztariz, on podem besllumenar l’interés 
real per captar mà d’obra de la que es mancava per a posar en pràctica el 
que es pretenia: 

 “Aviendo recibido quexas de que à algunos estrangeros, que 

vienen a españa por los puertos de mar, y por los de tierra, no se 

hace aquel buen trato, que desea su Magestad, y conviene 

practicar…”, “…que à los estrangeros que llegaren à ellos, se 

haga buena acogida i que si algunos de ellos quisiessen 

                                                 
29 Doctrina político-econòmica desenrrollada pel J.B. Colbert, Intendent general de 
Finances de Lluís XIV i basada en l’intervencionisme de l’estat per a promoure la 
riquea d’un país per a finançar les seues despeses. Es pot considerar una variant del 
mercantilisme. 
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internarse en estos Reynos, yà sea para servir en las tropas, 

exercer algun oficio, ò para qualquier ocupacion de las que se 

permiten…y que à los que vinieren à pie, se les den itinerarios, y 

passaportes para internarse, con termino competente para llegar 

al parage que señalaren, regulando de modo el referido termino, 

que el itinerario no pueda servirles para el retorno a su pais…” 

“…cuiden los Governadores de plazas y puertos de informarse de 

los que llegaren, y se inclinassen à quedar en españa, para 

hacerlo saber, y que con maña procuren inducirlos à que los que 

supiessen algunos oficios, se dirijan à las partes donde huviere 

fabricas, y manufacturas, ú otros exercicios competentes à la 

inclinacion, y habilidad de cada uno…” 

“…y asimismo, quiere su Magestad, procuren los Intendentes 

inducirlos à que sirvan en las tropas, y que los que fueren 

fabricantes se dirijan, y establezcan donde huviere manufacturas, 

acompañandolos con cartas, para que los Corregidores y 

Justicias los atiendan, y procuren introducirlos en las 

expressadas fabricas, en la cultura de los campos, ò en otros 

exercicios que fueren utiles al estado, pero sin violentarlos, y sin 

permitir que se les haga molestia alguna, y que antes bien los 

auxilien, y favorezcan en todo lo que se pudiere: y en caso de 

reconocerse que entre ellos hai algunos Maestros, ù Oficiales 

diestros en las manufacturas y otras ocupaciones utiles a la 

republica, y deseasen establecerse en alguna Ciudad ò en otra 

poblacion, es el animo de su Magestad que los Intendentes, sus 

subdelegados, los Corregidores y demàs Justicias, se apliquen 

mucho à su establecimiento, facilitandoles aloxamiento 

competente por quenta de los mismos lugares, y la franquicia de 

las Sisas, y otros derechos, cuyo producto perteneciere à las 

mismas poblaciones, à correspondencia de lo que ellos, y sus 

obreros pudieren consumir, uno y otro, por el tiempo limitado de 

algunos años de los en que exercitaren sus fabricas, y demas 

ocupaciones…”  UZTARIZ, G. (1742:154-155) 
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L’anàlisi detinguda de les disposicions establides pel monarca ens dona 
una profitosa informació al voltant de quina era la voluntat dels 
governants dels regnes hispànics amb referència als estrangers: en este 
moment temporal es busca l’obrer especialitzat per a bastir una nova 
estructura econòmica basada en la producció manufacturera i el comerç. I 
per a açò se’ls captava des del primer moment, se’ls adreçava cap on ja hi 
havien tallers i se’ls donaven exempcions de càrregues i tributs. Açò ens 
demostra que durant el període posterior a la pèrdua de la nostra 
estatalitat, no deixàrem de rebre el benefici de la mà d’obra occitana, i a 
més, una diferència substancial amb el període anterior: tot eren 
facilitats. Si en el segle anterior la major part dels nous valencians varen 
vindre a pesar dels entrebancs i per no tindre res a perdre, és més que 
probable que amb estes disposicions s’afegirien aquells que arriscaven el 
bagatge del seu ofici, o capital per invertir en tallers. 
Poc després de que foren dictades estes disposicions podem observar 
com les migracions continuen de la mateixa manera, i com les intencions 
polítiques d’animar les manufactures comencen a donar els seus fruits en 
algunes zones molt concretes. Étienne de Silhouette va ser Controlador 
General de les finances de França en el regnat de Lluís XV i ens va 
deixar un interessant relat del viatge que va fer pel sud d’Europa. A 
Espanya va entrar el 31 d’agost de 1729, i hem consultat l’edició del 
viatge publicada a París en l’any 1770  on es seguix el costum de criticar 
el caràcter poc industriós dels espanyols, alhora que ens aporta dades 
sobre el focus d’emissió de les migracions populars: 

“...Dos coses que són la grandesa i la puixança dels Estats, 

l’agricultura i el comerç estan molt descuidats a Espanya. El nom 

dels habitants que és necessari per a animar el conreu de les 

terres i el comerç, manca en Espanya, i els pocs que hi ha són 

molt pereosos i orgullosos. Un paisà està sentat davant de la seua 

porta, en una plaça, o al cantó d’un carrer, els braços creuats i la 

manta sobre l’esquena, ocupat amb les seues reflexions, o d’una 

guitarra dissonant: és pobre i mal acomodat, però suporta la seua 

indigència amb un aire de gravetat que imposa. Les riqueses 
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estan a les mans dels Grans, tant seculars com eclesiàstics. Els 

espanyols no volen abaixar-se’n a la majoria d’estes baixes 

ocupacions que la necessitat dels hòmens ha fet nàixer, les deixen 

per als estrangers; i com la majoria són Auvernyats, açò pot 

haver contribuït a augmentar el menyspreu que els espanyols fan 

als francesos; han jutjat a la nació per estos hòmens mercenaris. 

Diverses raons són la causa de l’Espanya deserta, en comparació 

amb aquella que va ser en un altre temps. La primera és 

l’expulsió dels Moros i els Jueus, llançats per Ferran i Isabel, 

després de la conquesta del Regne de Granada; el seu nombre, 

segons l’opinió de Mariana, pujava a cent setanta mil famílies. 

Els Moros i els Jueus que es varen quedar professaren la Religió 

Catòlica. Estaven dispersos per tot el Regne; eren gents actives i 

industrioses, els únics llauradors i artesans que hi hagué a 

Espanya. Felip III, espentat per un zel indiscret i mal entés, els va 

desterrar completament: n’isqueren més de nou-cents mil, i amb 

açò quedaren desertes tota Andalusia, i els regnes de Granada, de 

Còrdova i de Múrcia. Les continuades guerres que des dels Reis 

Catòlics hagueren de sostindre durant dos segles, a Flandes i a 

Itàlia, el descobriment de les Índies, d’on tornen com a molt un 

quart de les persones que se’n van, han contribuït molt a 

despoblar Espanya...”  SILHOUETTE, E. (1770:71-73) 

 

Cal remarcar d’este text un canvi observat en la procedència dels migrats; 
ja no són de diferents àrees de l’occitània occidental i central, ara “la 

majoria són Auvernyats” i esta es la tendència general que s’observa des 
d’este moment fins als darrers testimonis de mitjans i finals del segle 
XIX per a la migració de caràcter popular i estacional, tot i que l’artesà 
que mamprenia a emigrar cap ací, per les facilitats donades als 
treballadors especialitzats, eren d’una procedència més ampla però amb 
tota seguretat majoritàriament occitans per les xàrcies i relacions 
familiars establides, com estem veient, des de feia almenys dos segles. 
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Del regnat de Felip V trobem encara un altre document, les Lettres 

Juives, que ve a confirmar el canvi produit en les característiques de la 
migració rebuda, tot i que també repetix tota una sèrie de tòpics sobre el 
caràcter i la indolència hispans que a estes altures sembla anecdòtic 
reiterar, com l’autor s’encarrega de testimoniar quan destria als oriunds 
d’aquells estrangers ja establits: 

“Només la necessitat pot espentar a un home a viatjar per 

Espanya. Caldria estar foll per a propondre’s recórrer este país 

únicament per curiositat: excepte que vullguera fer unes 

Memòries que pogueren servir per a la Història de l’Extraviament 

de l’Esperit Humà. En este cas no es poguera fer millor: trobaria 

per tot arreu, Orgull, Astúcia, Pobrea, Ignorància i Beateria, 

Superstició, Vanitat, Cerimònia Ridícula. 

Este és  el Caràcter de la Nació espanyola: i el que prou de gent 

publica en els Països estrangers és que els espanyols de hui no 

són com els de temps en arrere, confundixen als Estrangers 

establits a Espanya amb els oriünds del país. És cert que, baix el 

Rei present (Felip V), la Cort va canviar la seua cara i que els 

Grans, totalment esclaus de l’ambició, cregueren ser la seua 

Cort, prenent Maneres allunyades d’aquelles que havien tingut en 

un altre temps. Però, el Poble, els Burgesos i els Gentilhòmens 

ordinaris són sempre estos mateixos espanyols, amb les seues 

fanfarronades que a sovint feren riure a Europa sancera i entre 

els que la Pobrea i la ronya sobrepassen a sovint a la Vanitat. 

No podries creure, mon volgut Monceca, fins a quin punt és ací el 

Poble orgullós i et sorprendries en vore els Dies de Festa a una 

Multitut d’ Obrers que, a sovint, carents de Pa, en dejuni tota la 

setmana, es passegen orgullosament, vestits amb Hàbits de Seda 

negra, Duguent l’Espasa i donant-se mútuament els Títols més 

honorables. Quan un Paisà se’n  troba altre al Camp, el saluda 

greument, i li diu amb To emfàtic, Adio Seignor Cavallero, és a 

dir, Adéu, Senyor Cavaller: l’altre li respon amb molta serietat a 

esta Cortesia; i passa tot amb tanta Majestat, que sembla la 
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trobada de dos Monarques poderosos als confins dels seus 

Estats.”  BOYER D’ARGENS, J.B. (1737:IV) 

 

És molt aprofitable l’asseveració “confundixen als Estrangers establits a 

Espanya amb els oriünds del país” perquè demostra una visió 
generalitzada entre els autors europeus d’un clar dualisme en la societat 
espanyola: per una part, la societat tradicional de les zones més rurals on 
es conservava el caràcter ancestral tan odiat per la resta d’europeus; i per 
l’altra, la de la societat de les zones més dinàmiques on s’havia produït 
un mestall humà, resultat de les massives immigracions estrangeres, 
occitanes en el nostre cas. 
A continuació, el text de Boyer d’Argens, repetix testimonis que ja 
havíem vist escrits en altres autors estrangers sobre les causes de la 
decadència econòmica espanyola i la forta presència de gent francesa i 
d’altres nacions que venien a treballar i establir-se. Però trobem una 
postil·la al paràgraf que ens ha sorprès perquè dona fe d’allò que venim 
diguent al voltant d’un canvi en les motivacions personals dels migrant, 
en part degudes a l’estabilitat que representava tindre una mateixa 
dinastia regnant en ambdós corones: 

“Es cert, que des que Felip V regna, la quantitat de francesos que 

es va establir a Espanya serví infinitament per a repoblar-la, i ha 

disminuït prou la circulació dels domèstics i dels camperols 

ambulants, per la comoditat que tots els Doms Garcies i els Doms 

Pedros, tingueren en trobar servidors estables.” BOYER 
D’ARGENS, J.B. (1737:22-23) 

 

Este comentari ve a representar un resum de la monarquia de Felip V pel 
que fa a les migracions occitanes. Un període que s’ha de considerar com 
a positiu, tant pel benefici rebut com per les facilitats donades per a 
establir-se i la relativa tranquil·litat amb la qual l’emigrant podia 
naturalitzar-se sense els inconvenients de les continuades represàlies 
dictades pels darrers monarques de la Casa d’Àustria. 
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Una volta es va regularitzar la situació de manca de llauradors i 
treballadors mecànics produïda per l’expulsió dels moriscos trobem un 
augment de les ocupacions relacionades amb l’assistència domestica i 
artesanies diverses, com més avant analitzarem sobre el llistat de 1674. 
Passat un primer període intens de migracions, durant els ss. XVIII i XIX 
observem l’especialització dels treballadors nouvinguts (POITRINEAU, 
1974:128-129) fins convertir-se en motors i impulsors de la lleugera 
industrialització de la nostra terra (FORNÉS, 1995:132-134) i dels quals 
encara es conservava memòria fins a ben entrat el s. XIX, com més avant 
ens descobrirà una relació inserida en una obra de Joseph Lavallée. 
Analitzant les ocupacions i oficis d’aquells que es registren 
voluntàriament als Llibres d’Aveïnament durant el segle XVI i principis 
del XVII, i les d’aquells obligats a inscriure’s en un dels censos de 
control polític a la resta d’este darrer segle, trobem una progressiva 
especialització de la mà d’obra i allò que al principi era una massa 
famolenca de treballadors sense qualificar  i majoritàriament del sector 
primari de l’activitat econòmica, va transformant-se progressivament: 

“d’una immigració en massa escampant-se per les Espanyes, 

basada en hordes de pobres desgraciats fugint de la guerra civil i 

religiosa o la misèria30, el flux francés, a partir de les tribulacions 

de tres segles de relacions franc-espanyoles, s’havia tornat més 

selecte i menys abundant. Als jornalers, obrers agrícoles, serfs i 

mossos de corda d’altres temps que treien els seus recursos de 

mínims salaris, encara que beneficiant-se d’una forta prima de 

canvi, basada en les disparitats inflacionistes i l’avanç a l’alça 

adoptat per Espanya en la matèria, s’havien anat a poc a poc 

substituint per grups de comerciants i artesans, que s’aprofitaven 

d’una prima tecnològica i s’imposaven com a mitjancers en les 

branques lucratives de l’economia espanyola.” POITRINEAU, A. 
(1973:128-129) 

                                                 
30 Abel Poitrineau cita estes paraules fent referència al document de l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó amb la signatura C.A. leg. 339, “la afluencia de miserables franceses 
en las provincias de la Corona de Aragón en 1693-94.” 
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A pesar del canvi de les característiques observades en el flux de les 
migracions occitanes pel que fa al sector productiu que venien a omplir i 
la conseqüent baixada gradual de la demanda de mà d’obra una vegada 
omplit no observem, no obstant això, un canvi apreciable en les 
estructures socio-laborals imperants a l’Espanya del s. XVIII. 
Els propòsits reformistes dels primers ministres borbònics i al llarg de tot 
el període conegut com “despotisme il·lustrat” no van tindre en Espanya 
els efectes esperats, amb el conseqüent retard en l’incorporació del país 
al naixement de la burgesia o la industrialització. El prejuís de la resta 
dels europeus contra el conjunt dels súbdits de la monarquia hispànica 
continuen sent els mateixos que en períodes anteriors, com els que va 
deixar escrits un autor germànic, Johann Georg Zimmermann, i que 
coneguem per una traducció francesa:   

“ A Espanya no hi ha burgès, ni camperol que no tinga son arbre 

genealògic; i la majoria de les genealogies es remunten, com a 

Irlanda, fins a l’Arca de Noé. 

Esta noblea quimèrica no permet gens a un llaurador espanyol 

cultivar son camp. El treball pertany, segons ells, als esclaus, i 

entre estos, encara es veu més noble al qui s’ocupa només dos 

hores per dia, en lloc de sis. En conseqüència ell carrega a un 

estranger treballar son camp, i traure les rendes, mentre es 

divertix en sa casa tocant la guitarra.” 

“El populatxo d’este país veu als francesos com a pàries, perquè 

n’ hi ha alguns que van a cercar treball per a viure de les seues 

mans. El mateix dirà dels suïssos, perquè veig cada dia amb el 

més viu dolor, passar grans i robusts suïssos catòlics que van a 

Espanya amb les sues dones i fills, perquè no volen, diuen, morir 

de fam en la seua terra.”  ZIMMERMANN, J. (1769) 

 

Hi ha que aclarir este darrer paràgraf. Hem d’emmarcar-lo en el context 
de les polítiques il·lustrades per a repoblar zones incultes i promocionar 
l’agricultura en determinades àrees d’Andalusia. El rei Carles III va posar 
al seu ministre Olavide, dos anys abans que Zimmermann escrivira la 
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seua obra, al cap d’un projecte per a repoblar la Sierra Morena amb 
catòlics alemanys però també en menys quantitat de francesos i italians. 
És en este marc on caben els suïssos catòlics i robustos que descriu 
l’autor. 
El canvi dels tret característics de la migració el podem observar també 
en les xifres donades a les cites sobre l’emigració dels treballadors, 
principalment auvernyats, que en l’època de la collita monopolitzaven la 
mà d’obra temporal i que vegem progressivament minvar a mesura que 
avancem en el segle. Així trobem des d’afirmacions que relativitzen 
l’emigració, fent-la caure en una mínima expressió: 

“Hi ha més, al voltant de 6.000 obrers es passen tots els anys, al 

mes de maig, de l’Auvernia i del Llemosí, per a treballar a les 

terres en Espanya i en Flandes, tornant cap a novembre; si ells 

trobaren en casa seua una agricultura suficient i profitosa, no 

haurien d’anar a cercar-la fora”  BEAUSOBRE, M. (1771:121) 

 

Fins a altres que amb dades objectives31 fan de la migració temporal un 
element anecdòtic, com l’exposada per Poitrineau (1973:123) en el seu 
article amb dades extretes d’un informe del Directori de la República 
Francesa, segons el qual en l’any 1791 hi havia a Espanya 80.000 
francesos i d’estos, 78.000 eren aveïnats o naturalitzats amb jurament al 
rei Carles IV. És a dir, deixant l’emigració temporal o transeünt en unes 
2.000 persones, xifra percentualment poc significativa i que hauria de ser 
la mateixa proporció observada durant tots el períodes estudiats, per a 
immigrats definitius i temporals. 
L’establiment definitiu dels immigrats occitans el podem llegir “entre 
línies” en l’apostil·la que fa el traductor al castellà de l’obra de l’abat 
Pluche, Espectáculo de la Naturaleza, quan descriu una varietat de 
prunes grogues dites de “cathaluña ó de dama” aquell eixampla els 
coneixements de l’autor amb el següent: 

                                                 
31 Biblioteca Nacional de França, AF III 63, causa 251, núm. 5: expedient presentat al 
Directori eixecutiu, concernint als francesos que han prestat jurament a Espanya, pàgs. 3 
i seg. 
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“En Asturias les llaman Martiniega; y los Hortelanos Franceses, 

que lo han sido en Francia, y hà muchos años, que lo son en 

Hespaña, les llaman Damasco, y lo mismo à la Amacena Mosca, 

ò Mugerova, à la Amacena colorada, à la morada, à la verde, y à 

la blanca, que se nombraran despues. De estos mismos 

Hortelanos me he informado, que de las tres partes de Frutas, que 

tocamos en estos Libros, (que las leí una por una) no ha venido a 

Hespaña el tercio, si bien se substituyen en mucha parte con 

otras.”  PLUCHE (1785:6) 

 

Esta asseveració és un altra evidència gràfica sobre l’establiment 
definitiu a les nostres terres de llauradors vinguts del Regne de França; 
els quals, a més, van ser vehicle per a la introducció de noves varietats de 
fruites i plantes que no es coneixien a este costat dels Pirineus. També és 
important constatar que tot i que la primera edició d’esta obra va ser al 
1732 i la primera en castellà al 1754, esta edició és del 1785 i per tant 
l’apostil·la citada haurà de ser necessàriament acotada prop d’esta data. 
És a partir del darrer terç d’ este segle quan comencen a ser més comuns 
les referències a la mà d’obra tècnica o especialitzada, als intents per 
industrialitzar el regne o a la menció de quins havien segut els vertaders 
artífex dels primers establimets manufacturers. 
Les prioritats de les autoritats absolutes eren repoblar un país encara buit 
en moltes contrades per a animar l’agricultura, desenrotllar el comerç i 
sobre ells bastir la industria manufacturera: 

“L’esencial sense dubte era repoblar Espanya, i reanimar allà 

l’agricultura. ¿ Però com atraure habitants, si la inquisició 

dominava amb tirania? Si la desconfiança i el temor estaven 

escampats en tot el cos de la societat. Només calia un pensament 

per a ser exposat a l’empresonament, als suplicis. Si els hòmens 

més industriosos, foren encara els més pacífics, no podien gotjar 

de drets de ciutadà, a menys que ajustaren escrupulosament les 

seues paraules i els seus pasos a mercé dels inquisidors. Els 

espanyols estaven com xafats baix el jou. L’hagueren trobat 
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suportable els estrangers? No parle en absolut de tot allò que 

l’esclavitut de la raó ocasiona de resultats funestos. Sumix 

ordinariament les facultats intelectuals en un tipus de letàrgia, 

que aniquila tot d’una les ciències i les arts.”  MILLOT, C. 
(1773:94-103) 

 

A pesar del que diu Millot, molt mal ho passaria el poble francés o a 
moltes càrregues estaria sotmés si atenem les crides testimoniades per 
diversos autor –com vérem en les memòries d’Alberoni- per a la 
limitació o prohibició de l’eixida dels obrers francesos, els quals 
generaven competència als productes gals en altres països. La qual cosa 
vol dir que l’obrer especialitzat veia una oportunitat de progressar 
emigrant al Regne de Valéncia en el nostre cas, o a altres territoris de la 
corona, treballant en els diferents sectors manufacturers que anaven 
creixent en determinades zones del territori. 
És a partir d’este context temporal quan entrem en un episodi de la 
història valenciana encara no explicat satisfactòriament, tot i que és 
sobradament coneguda la relació directa entre certs personatges d’oritge 
francés i els primers establiments fabrils, manufacturers o industrials fets 
a Valéncia. Anem a centrar-nos en dos sectors productius que, 
indubtablement, varen tindre un impacte molt important en el 
desenvolupament sociopolític i econòmic d’amples zones del país, i que 
serviren a la llarga per a sentar les bases del comerç i la indústria de 
transformació posteriors: ens referim a la indústria sedera i la de 
producció de la pansa. 
Ambdós processos de transformació de matèries primeres ja eren 
coneguts i practicats per la població valenciana des d’abans de l’expulsió 
dels moriscos i ho continuà sent després, però a una escala minúscula 
destinada a abastir les necessitats del mercat interior i poc més. Étienne 
de Silhouette, del qual ja hem parlat abans, fa una relació succinta dels 
païssos que anava visitant en el seu periple per l’Espanya de 1729 i 
després de passar per Catalunya on destaca el caràcter industriós dels 
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seus habitants, aplega al Regne de Valéncia on, de les planes costaneres 
diu: 

“El país està tan poblat que en estes belles i riques planes es 

troben, cada mitja llegua, una vila, una ciutat o un poble, on 

vegem a grups de dones i xiquets ocupats en filar la seda.”  

SILHOUETTE, E. (1770:33-34) 

 

A la resta de la descripció, no res diu de tallers ni de la concentració de la 
producció en cap zona en concret. La mateixa és contemporània als 
intents de la monarquia per a bastir una mínima indústria nacional i la 
descripció feta per Silhouette és l’evidència d’una producció artesana, 
encara que important, lluny per tant de la producció industrial que es 
pretenia per a rellançar el comerç exterior. Per això, per a avaluar el 
possible èxit obtingut per les polítiques de foment industrial dels Borbons 
i els seus ministres il·lustrats hem de cercar forçosament testimonis en el 
llarg plaç temporal fins a arribar a finals de segle XVIII. 
Entre els anys 1.777 i 1.778 el francés Jean François Peyron va fer un 
viatge que va publicar posteriorment; en la seua relació de la ciutat de 
Valéncia, l’estructura de les manufactures sederes ja no és la mateixa que 
observarem cinquanta anys en arrere, i ara és una emergent indústria que 
pel seu volum donaria treball a una bona part dels habitants de la ciutat: 

“Valéncia fa un gran comerç amb els seus fruits; trau de les seues 

sedes molt de profit; les que produix el seu territori, estan 

considerades com les més belles d’Espanya : la major part d’ella 

s’utilitza en les manufactures, que són hui en dia considerables, i 

que han estat establides i perfeccionades per alguns francesos 

fugitius, i culpables envers la seua pàtria, si em puc servir d’este 

terme, de crim de lesa indústria ; però fins al present estes 

fàbriques no tenen cap imaginació ; no fan més que imitar o 

copiar els dissenys dels nostres teixits ; i per la mescla de l’or i la 

seda, no poden comparar-se a la més mediocre de les nostres 

fàbriques ; no obstant això treballen molt per a les Índies i per a 

tota Espanya. Es compten dins Valéncia al voltant de cinc mil 
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tallers batans per a la fabricació dels teixits, cinc-cents per a fer 

vetes i passamaneria, dos o tres-cents tallers de baix, i es 

consumixen anualment per a estes diverses manufactures, més de 

sis-centes mil lliures pesants de seda…”  PEYRON, J.F. 
(1783:103-104) 

 

Com observem és una indústria important amb milers de tallers dedicats 
al sector i que es va bastir sobre les manufactures artesanes de la seda 
preexistents. Però ara són tallers fabrils i la procedència dels qui els van 
alçar i dels obrers que van portar el seu coneixement especialitzat queda 
fora de tot dubte: francesos, vinguts tant per la tradició de migrar cap ací 
com per les facilitats donades a la mà d’obra especialitzada en els darrers 
decennis. Observem també en este autor francés el recel produït pel fet 
que la indústria d’altres països naixquera com a conseqüència de 
l’emigració d’obrers francesos, i que s’inscriu en la denuncia general del 
problema entre els autors d’aquell país des de l’època d’Alberoni. 
De la importància de la indústria sedera de la capital valenciana a finals 
del segle XVIII i principi del XIX, ens podem fer una idea per les xifres 
donades per autors com Cavanilles (1784:39-41) i Bourgoing (1808:265-
266) els quals per a una població d’entre 80.000 i 100.000 habitants, 
donen com a treballadors de tallers seders (3.300/4.000) a 25.000 
persones, sense comptar els oficis connexos a esta indústria ni els tallers 
de fora de la capital valenciana. Quina part percentual representarien els 
francesos que varen muntar estos tallers i els treballadors especialitzats 
vinguts també des d’aquelles terres per a reviscolar esta manufactura? 
També trobem una altra referència als artífex de l’edat d’or de la 
indústria de la seda a Valéncia en l’obra del Marqués de Langle, qui va 
viatjar per l’Espanya en la dècada dels huitanta d’eixe segle: 

“És als estrangers a qui Espanya deu quasi tots els plans, les 

reformes útils, els coneixements que necessitava. 

La fàbrica d’Aranjuez que fornix les millors porcellanes que es 

coneixen a Europa, ha segut instal·lada per un irlandès: són els 

francesos els qui han format les fàbriques de seda de Valéncia. És 
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una companyia de francesos qui s’encarrega d’explotar els 

salpetres d’Aragó. És un altra la que perd el seu temps, ses penes 

i els seus fons excavant les mines de Guadalcanal” 

LANGLE (1785:159-161) 

 

Si importants són totes estes aportacions per a aproximar-nos a la 
vertadera importància dels occitans/francesos en la formació de la 
societat valenciana moderna i en les primeres formes d’industrialització 
al nostre país, no resulta gens estrany trobar el rastre d’aquelles onades 
humanes -almenys les de la seua època contemporània- en el compendi 
de tota la sabiduria d’aleshores: l’Enciclopèdia Metòdica. Als toms 
dedicats a les fàbriques, arts i oficis, fets per Antonio Carbonell en la 
traducció castellana de l’Encyclopedie32, trobem una apostil·la molt 
interessant perquè no està escrita per un natural francés i a més va ser 
traduïda com a una revisió de l’original per les nombroses inexatituts que 
inclús van arribar a provocar un conflicte diplomàtic i nombroses 
observacions a l’article “Espagne”. L’apostil·la relata lo següent: 

“Desde este establecimiento en España33, otros Leoneses34  y 

Lenguadocianos principalmente de Nimes, han pasado a 

bandadas, y han dado margen a que la Ciudad de Valencia haya 

ella sola planteado seis mil telares de sedas, de los quales cinco 

mil son de telas; quatrocientos á quinientos de medias, y mas de 

seiscientos de cintas, galones, y otros objetos de pasamaneria.” 

CARBONELL, A. (1794:570) 

 

No anem a continuar amb la importància adquirida per este sector 
econòmic durant aquells dos segles, encara visibles en la cultura popular 

                                                 
32 Per a comparar-ho amb l’original, hem estudiat l’edició de l’Encyclopédie 
Méthodique publicada a París l’any 1784. L’apostil· la apareix en este cas al tom II de la 
part dita “Manufactures et Arts”, en la pàgina 50 i dins l’article “Soie”. 
33 Es referix a l’establiment d’una factoria per a la producció de seda amb procediments 
moderns a la ciutat castellana de Talavera de la Reina. 
34 Lionesos, de la ciutat franc-provençal de Lyon, llavors centre europeu de referència 
en la producció sedera amb procediments industrials moderns. 
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i l’arqueologia industrial valencianes. Ens quedem en la constatació feta 
pels autors il·lustrats, o no, francesos i espanyols, de l’essencial 
importància del component bàsicament occità en el bastiment de la 
potent indústria sedera valenciana dels ss. XVIII i XIX, tant del 
component emprenedor com el de la mà d’obra especialitzada vinguda en 
bandades. És interessant observar també, per als nostres propòsits, com el 
nucli emissor dels migrant occitans es desplaça en este moment històric 
cap a l’orient, cap al Llenguadoc oriental, la Provença i el Delfinat; zones 
més desenvolupades que no aquelles anteriors de l’Occitània occidental. 
Passem ara a un altre sector econòmic que va inscriure’s en este intent 
d’internacionalització del comerç i la renovació de les produccions 
artesanals. La pansa de la comarca valenciana de La Marina va viure 
durant estos segles una espenta semblant a la observada en la producció 
sedera, fins al punt de ser hui en dia un referent cultural en eixa comarca 
que ha transcendit i perdurat en molts trets de la seua cultura popular. Tot 
i que la producció de la pansa pel que pareix  va estendre’s per altres 
indrets del territori valencià com demostra el fet de l’extensió fins a La 
Plana, passant per l’Horta Nord de la unitat de producció coneguda com 
“riurau”35, el seu nucli principal de difusió i comercialització va ser 
Dénia i la comarca immediata. 
Lluís Fornés, en el seu rol de membre d’una associació que vetla per la 
conservació dels riuraus com a relíquies dels inicis de la industrialització 
ens ho descriu: 

“...en canvi, el riurau és el símbol més característic de 

l´arquitectura industrial del segle XIX, del dinamisme, del canvi 

dràstic de vida de tota la comunitat de la Marina Alta i també de 

bona part de la valenciana en general, com ho proven, encara 

hui, els diversos riuraus, subsidiaris de l´activitat industrial de la 

Marina Alta, que perviuen en altres comarques valencianes: la 

                                                 
35 Segons les dades aportades per l’associació Riuraus Vius, de Jesús-Pobre a La 
Marina. 
En la pedania valenciana de Massarrojos, a la zona de secà, es troba el riurau més gran 
del país, localitzat al Mas del Fondo. 
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Safor, l´Horta Nord... El riurau simbolitza l´arravatament creatiu 

dels pioners industrialitzadors que van saber arrossegar les capes 

populars de la comarca i, com he dit, de bona part del país, en la 

tranformació del raïm de moscatell en pansa, un producte que es 

va exportar a mig món, especialment en el segle XIX i part del 

XX.”  FORNÉS (2007) 

 

De la mateixa manera que amb la seda, la pansa era una producció 
artesana des de temps immemorial i destinada al consum intern 
bàsicament. Però, a qui devem l’apogeu de la producció i 
comercialització? Tornem al mateix autor que ens oferix una versemblant 
hipòtesi al voltant d’esta qüestió i altres connexes, com l’influx de les 
migracions en la cultura local: 

“La lectura de literatura occitana ens ha fet trobar el concepte 

'ostal rural', dit també 'ostau rurau' (casa rural) l’hem trobat 

també en Mistral, el de 'ben rurau', que ell traduíx al francés per 

'terre en roture'.  La semblança de l’adjectiu 'rurau' amb el 

substantiu de la Marina 'riurau' ens va fer pensar en la 

possibilitat que el mot fos d'origen occità, d’alguna d’aquelles 

contrades on la consonant -l- es vocalitza en -u-. Quedava, no 

obstant això, intentar solucionar diversos problemes. ¿Com va 

vindre a la Marina i per què va aparéixer dins del lèxic 

comarcal? 

Si el concepte 'riurau' significava alguna cosa relacionada amb el 

camp suposava trobar uns personatges amb la suficient capacitat 

adquisitiva com per a tindre una vivenda al camp que s’oposara a 

l’habitual de la ciutat. A més d’un cert prestigi social, o la 

influència, que fera popularisar el mot. A més, hauria de ser una 

gent relacionada amb la pansa, donat que la paraula esta lligada 

estretament al procés del secat del raïm de moscatell. I, 

efectivament, eixa gent existix. 

A les darreries del segle XVIII, hi ha una vinguda d’occitans a 

Dénia, i podem suposar que se n’escamparien per la comarca, 
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que són procedents, alguns d'ells, de la Provença, els quals són 

els autors de la industrialisació i l’auge que la pansa va tindre. És 

l’època de la introducció de l’escaldat i de l’increment de 

l’exportació del producte, que ha fet tan famosos i buscats per tot 

el món els raïms secs de la Marina. Roch Chabás ens en dóna 

notícia. «Al terminarse el siglo XVIII ofrecia ya Dénia un aspecto 

muy diferente. Su población llegaba a quinientos vecinos, y no 

distribuidos entre la villavieja y ciudad, como antes, sino reunidos 

la mayor parte en esta última y unos pocos en el arrabal; en el 

campo apenas habia una que otra casita, pues estas empezaron a 

construirse cuando principió la cosecha de la pasa moscatel, de 

cuyo fruto, a últimos del siglo XVIII, sólo se recogian aquí cien 

quintales. En nuestra ciudad se habían establecido fuertes casas 

de comercio francesas casi todas, las cuales ayudaron mucho al 

desarrollo de la riqueza del país.» 

A les famílies, que ell anomena franceses, i que ho són legalment, 

encara que en la realitat siguen occitanes, pertany la família de 

l'il·lustre historiador, segons diu Pérez Bazo, al llibre dedicat al 

poeta Joan Chabás, nebot de Roc. «El patronímico Chabás esta 

estrechamente ligado a la histoira de Dénia desde el último tercio 

del siglo XVIII, y, en concreto, desde el 14 de junio de 1787, fecha 

de nupcias de uno de los tres hijos -Andrés, nacido en Briançon, 

1748- del matrimonio francés Joan Baptiste Chabás y Catherina 

Merle, con Maria Fornells Garcés, vecina de Dénia desde su 

nacimiento el 9 de mayo 1769.» 

Hi ha més noms vinguts de «Franca» (Evidentment cal llegir 

Occitània per a tot allò que tinga relació amb la llengua), i que 

també ens dóna Pérez Bazo. «Al poco tiempo que concluida la 

guerra de Sucesión Dénia tenia apenas centenar y medio de 

habitantes; en la mitat del XVIII fue considerable el crecimiento 

de su población y mayor aún al término de esa centuria por la 

llegada de nuevas familias, francesas principalmente, que 

emigran al levante español para establecer casas de comercio o 
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ejercer de marineros y agricultores. Entre aquellas familias se 

encontraban la de Chabás Merle y la de otros que luego 

emparentarian con ella: Lattur, Mulet, Bordehore, etc.» 

Encara tenim un atre testimoni de noms «francesos» que és 

bastant més extens que el de Pérez Bazo. Es tracta de l'article 

signat per Maria Fullana i Mengual36 en qué analisa els diferents 

reemplaçaments i quintes haguts a Dénia durant la segona mitat 

del segle XVIII. Allí cita els noms següents. Vignan, Biscierra, 

Merle, Escair, Fournat, Arnaut, Baurellon, Legret, Brun, 

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

Bisciera, Chaves, Morant, Borreon, Sesdier, Barbarin, Lostalot. 

Molts d'ells, o benlèu tots, d'una flaire occítanófona indiscutible. 

Es evident, 

a més a més, que la major part d'ells eren de famílies benestants 

donat que podien quedar exempts d'anar a realisar el servici 

militar perqué podien pagar-se-ho, segons l’article de Fullana. 

Fon eixa gent, impulsora de la industrialisació de la pansa qui va 

començar a edificar cases de camp, on aprofitaven per secar el 

raïm. Els edificis es varen construir amb aquella cosa peculiar 

que era com una teulada amb grans ullals, seguint l'estil de les 

cases de camp de Provença, i que serviria ací per guardar el raïm 

tallat pel lleixiu, en escaldar-lo, de la mateixa forma que allà, a 

Provença, servia per guardar les ferramentes de treball, els 

animals, etc. 

Igualment que a la Marina, trobem l’edificació adossada a la 

casa o separada d’ella, la podem trobar a Provença. Allà en 

molts casos, quan la construcció està separada de la casa, sol 

servir per guardar els animals. La forma és la mateixa, i no és 

estrany que els provençals utilisaren l’edificació rural que 

coneixien i la repetiren a la Marina, la qual 

                                                 
36 Maria Fullana i Mengual «Exenciones y alistamiento de tropas en la ciudad de 

Dénia.» Al Primer Congrés d’Estudis de la Marina Alta, 1985. 
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després varen anar imitant tots els atres que es feren vivendes 

rurals. 

Possiblement fon després quan s’adonaren que en introduir el 

costum d’escaldar el raïm amb el lleixiu no podia banyar-se. 

Després de rebre alguna ruixada damunt dels raïms escaldats 

d'eixa forma, aprendrien que ja no es podia tractar el producte 

com ho feien els àrabs, i que, en ploure, calia guardar el raïm en 

algun lloc, perqué si no, es floria i es feia malbé. I començaríen a 

guardar el raïm escaldat en algun lloc. Primerament el teulat 

aquell que els servia habitualment per posar les ferramentes de 

treball. Peró ben prompte n’inventarien de noves: els bous i les 

veles posades al mig del sequer, perqué quan la collita era molt 

gran, és evident que no podia guardar-se tota dins del riurau. 

La nostra idea és que els riuraus no es van inventar per a guardar 

la pansa. -¿Per qué apareixen les veles i els bous?- sinó que eren 

edificis fets de manera semblant a com es construïen en 

Occitània, que, pel simple procediment de “l’encert –error” 

esdevingueren un instrument que podia, momentàneament, salvar 

el raïm escaldat de florir-se. 

I, si a aquella cosa li deien «ostau rurau» o «ben rurau», i tenia 

aquella peculiaritat del teulat desconegut en la comarca, no és 

estrany que la gent començara a conéixer-ho per rurau, que 

pronunciat amb la fonètica de la comarca, que no tenia la /ü/ 

esdevenia el diftong que més a prop i més natural podia resultar 

de descompondre el so de /ü/: iu. Riurau. 

Una altra observació. A la ribera hi ha un llogaret anomenat 

Riurau, el qual seria ben difícil de relacionar amb “aleros”, etc., 

donat que no es dedica a guardar pansa. La informació la dóna la 

G.E.C. “Riurau. Llogaret (150 h. agl. 1970) del municipi de 

Rafelguaraf (Ribera Alta), al nordest del poble”  I, ¿com és que 

apareix a la Ribera Alta, només en eixe lloc, un mot que és 

popular per tota la comarca de la Marina? Potser la relació 

vinga donada per l’afluència d'occitans que rep aquella comarca, 
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documentats a Carcaixent, segons hem assenyalat abans, citant 

l'article de Víctor Oroval “Immigrants francesos del segle XVII a 

Carcaixent”. 

Les relacions de Dénia amb la Provença, per atra banda, no són 

d’estranyar. Tirant al recte des del port denier s'arriba a 

Marselha en unes hores. I d’ací, de Marselha, deuen haver pres el 

nom els habitants de la part sud de la ciutat, antic raval, els quals 

són anomenats “els marsellesos”.  FORNÉS, LL. (1995:129-134) 

 

Tot i això la presència dels “francesos” ja ve d’antic en esta comarca com 
ho demostra la relació parcial, de la qual farem referència més avant, dels 
francesos als estats del duc de Gandia, a la vila de Pego en este cas, de 
l’any 1689; 37 la qual cosa ve a il·lustrar el mateix procés que s’havia 
operat a la resta del territori valencià, culminant en este cas en una 
industrialització derivada d’antics processos artesans modernitzats pel 
nou component humà del país, els occitans. Entre els qual s’observa 
també que el desplaçament de les zones d’emissió cap a l’orient occità és 
conseqüència directa de l’especialització dels nous pobladors, els quals 
varen vindre en esta època des de zones on els nous mètodes de 
producció eren més comuns. 
És important destacar també el fet que del grup de les persones que 
bastiren la indústria i el comerç local, i dels qual s’han relacionat alguns, 
isqueren molts dels cognoms/famílies benestants de Dénia i la seua 
comarca. I només, com hem observat, amb les relacions de les persones 
que per la seua exempció o influència social van quedar enregistrats a la 
documentació de l’època. Quants no serien els “descamisats”, els pobres 
desgraciats occitans que amb menys èxit acompanyaven als primers. 
Certificada la importància social i numèrica de l’immigració occitana per 
tot el territori valencià i constatat el seu pes específic en els primers 
intents industrialitzadors a les nostres terres, cal seguir cercant les 
empremtes deixades pels nostres “valencians de França”. Empremtes que 

                                                 
37 ARCHIVO HISTORICO NACIONAL, Secció Noblesa: Osuna, 571-39 
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a poc a poc van deixant de ser tan visibles per a amagar-se entre les fulles 
de la història i els relats, com a una sort de quotidianitat vergonyant 
necessàriament amagada, i degut als canvis polítics haguts en l’Europa 
d’estos anys o els que a pocs anys vista s’albiraven. 
El Regne de França havia deixat de ser el país destrossat per les guerres 
que espentà a molts dels seus súbdits a l’exili voluntari, passant a ser una 
gran potència econòmica, política i colonial. Per la seua part el Regne 
d’Espanya havia caigut gradualment a una posició molt secundària en el 
concert de nacions europees, amb un imperi colonial heretat que era més 
que altra cosa una càrrega incomoda, i el qual va descompondre’s poc de 
temps després. 
La situació política i econòmica d’ambdós regnes ha de ser tinguda molt 
en compte a l’hora d’analitzar les possibles causes del cessament del flux 
de treballadors38 d’un costat a l’altre de la frontera. Hem parlat més 
amunt de la progressiva presa de consciència dels lletraferits francesos al 
voltant de les migracions que durant segles havien protagonitzat els 
habitants d’Occitània -ells diran el Midi, evidentment- cap als regnes 
hispànics principalment; era una situació que criticaven agrament i sobre  
la qual intentaven donar idees per a solventar-la. Posarem com a 
eixemple les consideracions sobre l’emigració de francesos fetes per 
Anne-Robert-Jacques Turgot, baró de l’Aune, qui va ser Intendent de la 
Generalitat de Llemotges (1761-73) i més tard Ministre d’Estat i 
Intendent General de les Finances al regnat de Lluís XVI: 

“...Els altres són els jornalers que tenen un domicili de pas ; 

segaran el fenc en un poble, tallaran els blats en un altre, faran la 

collita en un tercer. Manobres llemosins vénen a bastir les cases a 

París ; els auvernyats netegen les ximeneres a Espanya. En tot el 

Regne es troba la gent del camp amb poca terra, que es 

                                                 
38 Exiliats polítics també n’hi hagué, i molts, en els anys posteriors en ambdós 

direccions, però açò és una història paral· lela en la que de moment no anem a entrar, per 

ser migracions impostes per les revolucions polítiques i sofrides per classes no populars, 

bàsicament burgesos i noblesa. 
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reclutaren per a criats, el major nombre de soldats, i els xicotets 

artesans els qual duen els seu talent amb ells on jutgen que la 

seua ocupació els serà més profitosa, i a sovint en l’estranger. 

Estes persones tenen hui una llar i demà un altra. Estan al servici 

de la Nació en general. Ells haurien de fruir de la dolçor de les 

lleis, de la protecció de la vostra Autoritat, de la seguretat que 

procura; però ells no pertanyen a cap lloc. En va voldríem lligar-

los. Mòbils com les seues cames, no es detindran mai més que on 

es trobaran millor. Són els propietaris de cada poble qui els 

criden en raó de la necessitat que puguen tindre. 

El propi Estat te sobre ells un dret moral, i una autoritat de 

policia. No te força física per a retindre-los al seu si. Lluny de 

fixar-los en una vila, tampoc pot conservar-los en el Regne, d’un 

altra manera que no siga pels beneficis que determinen la seua 

elecció. Totes les vegades que s´ha considerat reduït a defendre 

les emigracions d’obrers, han estat equivocats en els seus punts 

de vista...”  TURGOT (1809:404-405) 

 

També, pel que fa al Regne d’Espanya, hem deixat escrit més amunt 
sobre l’interessada creació d’un gran odi cap al francés i que en part va 
ser conseqüència del “cordó sanitari” establit pels succeïts revolucionaris 
de França. D’esta manera les autoritats de l’Antic Règim, polítiques i 
religioses, s’asseguraven la fidelitat d’unes masses supersticioses i una 
minúscula part de la classe acomodada que anaven ja donant mostres 
d’afecció cap a les noves idees de la Ilustració. 
També hem dit que els occitans no degueren sentir-se al·ludits en les 
múltiples ocasions aprofitades per les autoritats per a controlar-los i com 
no podia ser d’un altra manera, tampoc en esta ocasió deixaren de migrar 
cap a Valéncia cercant millors condicions de vida. Nombrosos testimonis 
objectius referents al flux migratori pels anys, amunt o avall, de la 
Revolució Francesa els trobem prou a sovint en la literatura de tot tipus; 
només cercant en una de les zones de tradicional emigració com és el 
departament de Cantal a l’Auvernia, els relats que parlen tant dels 
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temporers com de l’emigració en general apareixen en obres que van des 
de l’Enciclopèdia Metòdica fins als llibres de descripció física del país, 
passant per articles en alguna de les revistes que es publicaven a la regió 
relatant, d’una manera literària, l’esforçada vida dels paisans de la zona, 
abocats a l’emigració. (ANNEX nº 2) 
Ficarem uns eixemples il·lustratius  per a comprendre que el fenomen no 
es va deturar tot i les circumstàncies polítiques, amb les traves i controls 
que uns i altres alçaren per a entorpir la circulació de les persones i les 
idees: 
Al tom 5é de l’Etat de la France (Londres, 1737:168), obra feta sobre els 
informes demanats per Lluís XIV a tots els Intendents de les províncies 
d’eixa monarquia, podem llegir: 

“...Pel que fa a l’Alta Auvernia, podem assegurar que el que més 

va enriquir-la va ser el nombre extraordinari dels seus habitants 

que eixien tots els anys per a anar a treballar a Espanya a les 

grans obres que els espanyols no estan acostumats a fer per ells 

mateixos; es creu que només de l’Auvernia fornia més de sis mil 

d’estos obrers...” 

 

Al tom 11é de la Nouvelle Description de la France trobem una 
descripció semblant de l’Alta Auvernia, encara que ampliada amb altres 
dades: 

“...Quant a la indústria dels seus habitants, consistix en part en el 

gran nombre que ixen d’esta província per a anar a treballar a 

Espanya; de manera que de la part d’Aurillac, de Mauriac i de St. 

Flor, se’n van tots els anys a Espanya cinc o sis mil treballadors, 

que aporten set o huit-centes mil lliures al país. Ixen també tots 

els anys un gran nombre de les muntanyes d’Auvernia, del Forès, 

del Velài, etc. que van a serrar arbres per a fer posts, o 

desbrossar les terres. Els qui són calderers, vénen dels voltants de 

St. Flor, de Murat i d’Aurillac. Es creu que el nombre de totes 

estes espècies diferents de treballadors és tan gran com el nombre 
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d’aquells que se’n van a Espanya, i que aporten a la Província 

tant d’argent...”  PIGANIOL, J. (1754:213) 
 

Afirmació, esta darrera, que confirma l’existència a mitjans de segle 
XVIII d’una migració dual. Per un costat l’emigració temporera anual i 
de la qual parlen profusament els literats de l’època com l’aportació 
desinteressada i romàntica dels treballadors francesos a les obres que la 
resta de mortals no es rebaixaven a fer; la “grandeur” francesa. Per l’altre 
tenim l’altra migració, de la qual no volien parlar més que per a criticar-
la: la dels que emigraven per que no tenien mitjans per a desenvolupar les 
seues habilitats i cercaven llocs on fer-ho, i de manera permanent. 
En un altra obra, un  tractat del comerç, més especialitzada i titolada 
Dictionnaire du Citoyen, trobem una descripció en la línia de les 
anteriors, encara que observem una sensible variació del nombre anual 
d’emigrants de l’Auvernia: 

“...Els auvernyats són forts i laboriosos. S’estima que ixen tots els 

anys d’esta Província deu o dotze mil treballadors, per a anar a 

Espanya i altres països.”  LACOMBE, H. (1761:98) 
 
La més alta freqüència amb la que apareix el fenomen migratori referit a 
les terres d’Auvernia no ha de fer-nos creure que la resta de territoris 
havien moderat l’emissió de contingents d’emigrants. Podem comprovar 
com el britànic John Talbot Dillon fa un retrat d’un succés que ad ell li va 
parèixer tan estrany com per a reflectir-ho en la seua obra: 

“Els aiguaders són molt nombrosos per tots els llocs, sempre 

francesos, del Bearn, i de la Gascunya, conduint ases carregats 

amb tonells d’aigua, els espanyols més pobres s’ho pensen per a 

guanyar-se la vida tan humilment...”  TALBOT, J. (1781:454) 

 

També podem observar com altres territoris de l’Occitània occidental no 
havien moderat l’emissió de migrants en l’obra del comte de Guibert, 
viatger francés, qui de pas ens relata dos particularitats de l’èxode: 
l’abast territorial més ample de la població emigrant, aplegant fins a les 
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vores de l’Atlàntic i la penosa situació econòmic social d’eixa zona 
concreta com a causa de l’eixida dels seus habitants. Després de 
descriure la decadència de Baiona en favor de Donostia i Bilbo, ciutats 
basques on troba barris sencers de francesos, diu: 

“Deplorable estat de Labord39 i del país de Dacs40, els habitants 

ho tenen tot sembrat amb la força dels seus braços; però, esgotats 

pel treball, no tindran prou per a un altre any si el Govern no ve 

en el seu socors. Este país a més està esgotat després de  molts 

anys per les malalties, com la del 1752, pels imposts, per les 

vexacions dels monopolis; per les emigracions a Espanya: el 

monopoli41 del tabac, el seu restabliment en eixe país, 

començament de la decadència...”  GUIBERT (1806:27-28) 

 

Tot açò anterior, ens documenta al voltant de la perpetuació de l’antiga 
tradició migratòria condicionada per l’estat d’endarreriment que encara 
patien amplies zones d’Occitània, junt a un altra, més novella, que 
anivellava amb l’excés de treballadors el dèficit de població de les 
diferents comarques franc-espanyoles més industrials i comercials; com 
anem comprovant pel seguit de testimonis aportats fins al moment. 
D’esta manera, i constatant la continuïtat de les migracions occitanes, ens 
situem en la darrera dècada del segle XVIII; l’escalada progressiva en la 
tensió política franc-espanyola aplega al seu zenit l’any 1791 quan el rei 
d’Espanya dicta una Cèdula per la qual notifica a tots els estrangers que 
devien d’eixir dels seus regnes en el plaç d’un mes o jurar ser catòlic i 
obediència a la reial persona, abjurant de la seua pàtria. Va ser una 
flagrant violació del Dret de Gents (actual Dret Internacional) que anava 
prenent carta de naturalesa llavors, i així varen manifestar la seua repulsa 

                                                 
39 Labord és la comarca basco-gascona on es troba la ciutat de Baiona. 
40 Dacs és la capital històrica de les Lanas/Lanes/Landes gascones, tot i que la capitalitat 
oficial es troba a la ciutat de Mont de Marsan. 
41 Es referix a l’Estanc del Tabac. Eixa zona de les Lanas era fins a eixe moment 
productora de tabac, que es venia a molt alt preu a Espanya. 
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els principals Gabinets europeus com ens informa el periòdic Révolutions 
de Paris poc després, en un article signat per Camille42: 

“...res pot tranquil·litzar als estrangers contra la terrible política 

que ha dictat esta llei, digna de fer seguir el codi infame de 

Carles III; ha portat l’alarma i la desolació a tota Espanya...La 

cort d’Espanya, per una llei bàrbara, impolítica i immoral, va a 

despoblar el regne i arruïnar-lo llançant de son si la indústria, el 

comerç i les arts. Els recursos del comerç nacional són nuls, 

només els estrangers alimenten i fan florir les manufactures 

espanyoles...Els espanyols, peresosos i mal destres per natura, 

són incapaços de sostindre, per ells mateixos, l’activitat de les 

seues manufactures, que van necessàriament a llançar a perdre i 

privar al regne d’un avantatge real que els procuren estos 

estrangers que perseguixen...És un crim en l’orde natural 

renunciar als seus drets; és un crim en l’orde moral renegar de la 

seua pàtria i els seus Deus, i estes són les condicions de la cèdula 

reial. 

S’espera amb impaciència l’efecte que produirà en les potències 

estrangeres este afer per part espanyola. Ja Anglaterra sembla 

destinar el seu armament contra este país, i s’ha escrit des de 

Londres que les corts de St. James i de Madrid estan a punt d’un 

trencament. Totes les nacions d’Europa estan interessades en 

venjar l’atemptat d’Espanya contra el dret internacional; la qual 

cosa poguera perfectament fer canviar la situació política del 

continent...i es demana insistentment l’abolició d’esta llei: hui en 

dia elimina del comerç els seus braços i els seus recursos; priva 

de subsistència a una gran part dels habitants, i viola impunement 

els drets més sagrats.”  PRUDHOMME, L. (1791:338-340) 

 

Encara que com observem esta desafortunada política va ser durament 
contestada, immediatament varen començar a redactar-se matrícules i 

                                                 
42 Possiblement siga l’escriptor revolucionari Camille Desmoulins. 
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juraments. Tenim així que tant les proclames antifranceses, com 
l’interessada penalització de la condició de “francés” van anar generant 
un irracional odi contra els naturals d’aquell regne; odi que 
incomprensiblement és més gran en el Regne de Valéncia que a altres 
llocs, com donen testimoni tots els viatgers que per estos anys passen pel 
nostre país. Però quina era eixa població que odiava al francés? Perquè a 
Valéncia era més gran l’odi cap al francés? 
Hem pogut demostrar documentalment que a estes altures, a les acaballes 
del segle XVIII, gran part de la població valenciana era descendent 
d’occitans/francesos o de recent immigració. Ací entren en escena els 
mecanismes psicològics d’integració i identificació dels emigrants: la 
quantitat de població d’una mateixa comunitat o cultura que emigra és 
important ja que, els desplaçaments d’un gran nombre d’individus que 
emigren junts, constituïx un factor protector en les primeres generacions 
(MURPHY, 1965. a MARSET, 2008)  Una de les actituds que l’emigrant 
pot adoptar com trastorn adaptatiu front a la situació d’estrés que pot 
representar l’emigració per a ell i la seua família, és la sobre-integració 
en el país d’acollida. Este fet du implícit la negació total o parcial de la 
identitat d’orige que es trasmitix a la segona generació. En este cas, 
poden observar-se les següents situacions: parlar en família en la llengua 
d’acollida, inclòs defectuosament, pensant que els xiquets deuen adquirir 
quan més prompte millor la nova identitat; comprometre’s amb la realitat 
social o política del país d’acollida i desentendre’s o denigrar la del país 
d’orige (MARSET, 2008:22-31) 
Amb estes consideracions no tenim cap dubte en reconéixer esta 
explicació raonable com el motiu pel qual era més gran l’odi cap al 
francés a Valéncia que no a cap altre lloc.  
Continuem amb la recerca documental. Poc de temps després, als anys 
1793-4, es varen produir a Valéncia uns importants avalots contra els 
francesos instigats per la Corona utilitzant l’ascendent que sobre el poble 
tenien els religiosos. Prova d’açò són les “suggerències” donades pel 
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monarca espanyol a l’arquebisbe de Valéncia per a que retors i clergues 
avalotaren contra els francesos “a los de nacion valenciana”43. 
Tot i això hem localitzat un text dins d’un llibre de viatges que entra en 
obert conflicte amb la situació artificiosament creada; es tracta de Voyage 

en Espagne aux années 1797 et 1798 / Travels in Spain in 1797 and 

1798, de Christian Augustus Fischer, publicat en alemà a Berlin l’any 
1799, i de la qual hem consultat les versions publicades a París al 1801 i 
la de Londres al 1802. Este viatger saxó va estar personalment a Valéncia 
i va quedar gratament sorprès tant de la Ciutat com del Regne, 
contràriament a altres viatgers que feia poc havien passat per estes terres, 
fins al punt d’escriure un altre llibre (Gemälde von Valencia, 1803. 
Traduït posteriorment al francés i a l’anglés) dedicat per sancer al Regne 
de Valéncia. 
En un paràgraf  descriu el Grau de la capital i trobem una afirmació 
sorprenent per a l’any que escriu (1797-98) i la situació tensa viscuda 
recentment, tenint present que l’autor va passar per Valéncia poc de 
temps després de les matances, avalots i represàlies fetes contra els 
francesos: 

“El port de Valéncia ha segut sempre un dels més perillosos, i el 

nombre de naufragis és comparativament molt gran. Açò ha 

induït al consolat a prendre 500.000 piastres, per a construir una 

escullera, segura per a les importacions; però la violència de la 

mar, especialment a l’hivern, ha destruït dos vegades els treballs. 

No més lluny que la setmana passada en una tormenta, durant la 

qual les ones trencaven sobre la vora, una secció del dic va ser 

assolada completament i afonada poc després. No obstant això, 

no puc determinar, si esta desgràcia únicament deuria ser 

atribuïda a la violència dels elements, o si un sòrdid interès 

egoiste i la negligència dels oficials o enginyers pogueren haver 

contribuït ad açò. La majoria dels treballadors són francesos, que 

vénen ací en multituts del Llenguadoc i la Provença; reben 12 

                                                 
43 Arxiu de la Catedral de Valéncia. Varis 56, “Papeles varios de la presente guerra 
contra Francia y reboluciones en esta Ciudad y Reyno.” 



 

104 

reals per dia a més de l’allotjament en casernes/barraques, i 

l’home que ens va mostrar els treballs no paregué contradir molt 

les nostres conjectures.”  FISCHER, C. A. (1801:241-242 
francés); (1802:332-333 anglés) 

 

Este autor confirma allò que vénen a dir diferents autors al voltant de la 
laxitud de les mesures preses contra els francesos durant el període dels 
Àustria i la relativa poca importància que els immigrants occitans 
donaven a les circumstàncies polítiques per a traspassar la frontera dels 
Pirineus. En este cas concret, ni les mesures preses per les autoritats 
espanyoles per a evitar el contagi revolucionari, ni els avalots i matances 
provocades per l’agitació ultra catòlica, ni les esperances de llibertat del 
poble pla francés obertes per la Revolució, pogueren contindre a “les 
multituts” famolenques del Llenguadoc i la Provença que, com no podia 
ser d’una altra manera, cercaven el seu sustent allà on se’ls oferien 
millors oportunitats, obviant uns odis hàbilment manipulats i produïts per 
les autoritats però que res tenien a vore amb les expectatives dels 
occitans i l’acollida que, per diferents motius, sempre se’ls havia donat 
en el nostre país. 
Com a tancament d’esta part temporal de la investigació queden obertes 
un parell d’importants qüestions que creguem estar en condicions de 
respondre. La primera fa referència a l’odi a mort que es va desenvolupar 
contra els francesos, entre la població valenciana, anys abans de la 
invasió napoleònica i fora de lloc, per tant. La segona el perquè de trobar 
multituts d’occitans migrant cap al Regne de Valéncia en un context prou 
desfavorable per al trànsit de les persones entre països en conflicte quasi 
permanent. 
Respecte a la primera pregunta, hem fet unes consideracions prèvies més 
amunt referides als condicionants psicològics en la identificació de 
l’emigrant en el país d’acollida. Tot i ser molt importants, també hem 
trobat un paràgraf en la citada obra de Fischer que des d’una posició 
economicista, recolza i enfortix de manera fefaent la causa més racional 
de l’intens odi que posteriorment va ser manipulat per les autoritats. 
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Considerem important reproduir una bona part del paràgraf per a 
comprendre el context, tot i que la darrera frase és la que conté la clau del 
conflicte: 

“El comerç de Valéncia ha sigut suficientment descrit per altres 

viatgers. Era prou important, però la guerra actual sembla haver-

lo aniquilat tot. La por als corsaris anglesos va ser ací tan forta, 

que pocs dels vaixells de cabotatge s'aventuraven a anar als ports 

que estan més a llevant; per esta raó, quasi tots el vaixells de 

Valéncia estaven en dic sec. Només hi havia en la rada un vaixell 

ragusà i un altre danès, que venien a carregar fruites i vi. Així els 

articles ordinaris d'exportació estaven a la mitat del seu preu i la 

seda estava en la mateixa situació, encara que la seua exportació 

haja segut sempre prohibida. Mes he de dir-vos que, per la 

llibertat de comerç interior, s'han fet enviaments considerables a 

les províncies occidentals des d'on es transportava de contraban a 

Anglaterra. Açò explica perquè la lliura de seda ha baixat de cinc 

pesos a tres. 

Pons, Cavanilles, Townsend i Bourgoing han tractat a fons tot el 

concernent a la indústria de Valéncia, que va donar a esta ciutat 

una molt gran semblança amb Lyon; cosa que es coneix fins al 

més menut dels detalls. Es prou fer un passeig pels seus carrers 

estrets i poblats, i vore el gran nombre de tallers oberts i 

almagatzems decorats, la riquesa dels seus habitants, i l'extrema 

activitat que en resulta, per a percebre instantàniament que has 

arribat a una gran ciutat manufacturera. El soroll dels telers de 

seda, els cants dels obrers, la gran quantitat de calces, de vetes, 

de flocs de seda, etc. que s'exposen per tots els costats, la roba 

dels hòmens i els abillaments de les dones, tot anuncia un poble 

actiu i industriós. 

Si entrem a l'interior de les cases, estem encantats de vore una 

neteja, una folgura i un luxe que distingíx avantatjosament als 

valencians i als catalans dels habitants de les altres províncies 

d'Espanya. Als balcons, i sobre les terrasses de les cases, es veuen 
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quantitat de tarongers, de llimeres, de figueres, de narcisos, de 

clavells i de rosers. Els apartaments estan revestits de taulells, els 

pisos revestits de rajoles polides, les finestres tenen cortines de 

seda, i les cadires estan cobertes d'espart blau. La galeria oberta, 

que envolta el pati de les cases, està guarnida amb cortines de 

cotó; i les cuines estan decorades amb fonts menudes. Les 

vaixelles estan fetes de porcellana blava o de qualsevol altre 

color, i adornades amb figures daurades. Els pitxers de suro son 

artísticament treballats i guarnits amb ornaments d'espart de 

diferents colors. En una paraula, la indústria dels valencians es fa 

evident a cada pas en l'ull de l'observador. 

Pel que fa al seu caràcter, és dolç i amable. No tenen ni la fredor 

repugnant del castellà, ni la passió de l'andalús; les seues 

maneres son educades, i el seu accés més afable; la seua vivacitat 

és semblant a la dels francesos; i tenen una prevenció extrema 

cap als estrangers. Però, crec haver observat entre ells més 

fredor i reserva cap als francesos, i inclòs un poc de descortesia; i 

tinc el dubte si és per raons de política o de comerç la seua 

causa.”  FISCHER, C. A. (1801:243-245 fr.); (1802:333-335 en.) 

 

A través de les observacions de Fischer ens adonem amb sorpresa que al 
rerefons de les antipaties cap als francesos hi ha també importants 
motivacions econòmiques. Dir que el germe de la xenofòbia dels 
valencians va ser realment la competència entre la puixant indústria 
sedera valenciana i els centres productors de França, no és allunyar-se 
massa del que degué passar en realitat; i ja Bourgoing ho apuntava al seu 
Tableau de l’espagne Moderne: 

“I els valencians assaciaren així l’antiga gelosia que excitava en 

ells la prosperitat del nostre comerç i la nostra indústria; gelosia 

més activa a Valéncia que a cap altre indret d’Espanya, perqué 

esta ciutat famosa per les seues fàbriques veia en nosaltres 

concurrents actius i temibles.  BOURGOING, J.F.(1797:205-206) 
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La paradoxa resulta del fet que una indústria bastida principalment pels 
emigrats francesos va ser l’oritge de posteriors tensions i enfrontaments 
amb altres “francesos”. Quan les autoritats necessitaren avalotar al poble 
contra l’enemic declarat de la monarquia i la religió ja es varen trobar 
mig camí fet. 
Respecte de la segona qüestió suscitada cal fer un intens procés de 
reflexió i assimilació de tot el cabdal de documentació aportada fins al 
moment. La vocació de continuïtat de l’emigració dels occitans és difícil 
de sostindre tenint en compte el context polític del moment, així que es fa 
necessari plantejar-se un altra sèrie de qüestions connexes perquè amb les 
dades exposades sabem de l’existència certa del flux ininterromput de la 
migració. 
En este sentit i moment temporal, i considerant a la gran quantitat de 
treballadors del Llenguadoc i la Provença, ¿es podrien considerar , pels 
valencians d’aleshores, a estes persones com a francesos si parlaven un 
valencià un poc diferent? O a persones que tenien els mateixos cognoms? 
Podrien estos “francesos” sentir-se estranys dins d’una societat amb la 
qual tenien freqüents lligams familiars? Sentir-se estranys en la societat 
que havien anat conformant ells mateixos al llarg d’almenys dos segles 
abans? 
Són estes les preguntes que sorgixen una i altra vegada al llarg de tota la 
investigació i de tots els espais temporals, i que caldrà respondre 
satisfactòriament. 
Dilucidava al principi d’este capítol sobre l’esdeveniment que marcaria la 
finalització de les migracions massives d’occitans sobre el nostre 
territori. La Revolució Francesa i els posteriors conflictes bèl·lics varen 
alçar murs infranquejables entre els respectius sistemes polítics d’ambdós 
estats per un costat; i un odi inusitat entre les classes populars generat per 
la guerra, el qual va quedar assumit en la consciència col·lectiva dels 
valencians durant molt de temps. 
Dels anys compresos entre la Revolució i la guerra, el darrer document 
que hem pogut trobar donant testimoni de francesos o estrangers que 
vénen a treballar i pul·lulen per la nostra terra, és el famós diari de 
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l’aristòcrata anglesa Lady Holland publicat en forma de relat de viatges 
l’any 1908. L’estada de Lady Holland al nostre país va ser durant alguns 
mesos dels anys 1802 i 1803 i el seu periple valencià va ser editat l’any 
2003 pel Consell Valencià de Cultura. En un passatge de l’obra al qual 
relata les condicions socials de l’Albufera o altres pobles de les rodalies 
on hi havia arrossars, escriu: 

“Poques persones arriben als seixanta anys d’edat. Les morts 

sobrepassen els naixements, de manera que la regió es 

despoblaria prompte si no fóra pels forasters que vénen a 

establir-s’hi, atrets pels salaris alts que els propietaris dels 

arrossars es veuen obligats a pagar als seus treballadors amb 

vista a procurar-se braços per a una ocupació tan desagradable i 

severa com és treballar durant molts dies contínuament al fang 

amb el cos inclinat cap a davant i el cap penjant, immergit en 

vapors nocius i exposat a l’escalfor d’un sol ardent” A CASAS, 
M. (2003) 

 

Per una part podem observar que diu molt clarament que els forasters 
vénen a establir-se, no de pas ni per a fer la collita. Són persones que poc 
tindrien a perdre a les seues terres d’origen com per a vindre-se’n a 
treballar en unes condicions tan penoses com la dels antics llauradors 
dels arrossars valencians. 
Per altra part contrastem la informació donada per Lady Holland amb 
l’evidència empírica extreta de la investigació sobre el llistat de 
represaliats en la imposició als francesos de 1674 i que més avant 
analitzem. En esta hem pogut observar com de les 52 poblacions de la 
Particular Contribució de Valéncia relacionades, i sense comptar els 
represaliats al Cap i Casal que són la immensa majoria, només els de 
Sueca i Sollana representen el 13% dels casos i d’estes dos poblacions, la 
de Sueca és la de més francesos represaliats sense comptar la capital 
(Gràfic núm. 3); tot el qual ve a confirmar amb dades allò que va deixar 
observat i escrit Elizabeth Vassall-Fox, Lady Holland. 



 

109 

Però l’aristòcrata no va ser l’única observadora d’estos anys immediats a 
la guerra que relatava la presència d’occitans emigrants a la cerca de 
treball. Seguim observant com continuava la fuita d’auvernyats, cap a 
Espanya en general, llegint obres especialitzades com la Géographie 
publicada l’any 12 del calendari revolucionari (1803) on ens ho constata: 

“...la indústria particular dels habitants, que consistix en 

l’emigració anual d’un gran nombre entre ells. Sabem que 

s’escampen per tots els departaments de França, y també molts 

als països estrangers, sobretot a Espanya, on es compta que en 

passen cinc o sis mil  per a llaurar o sembrar les terres...” 

MENTELLE, E. (1803:VI-42) 

 

D’esta manera apleguem fins a la darrera notícia que hem pogut 
localitzar d’esta fase del seguit de migracions. És una referència indirecta 
feta en un moment en el qual Napoleó ja estava bel·ligerant en alguns 
països d’Europa i tenia posat un ull sobre les monarquies restants dels 
Borbons. L’any 1805 es publicava a París un Voyage del marqués de 
Marcillac, personatge que coneixia bé Espanya ja que havia servit al seu 
eixercit i on havia residit un temps; entre les seues observacions podem 
trobar-ne algunes que ens interessen prou: 

“Els jóvens, aquells a qui els diuen curutajos (petits-maitres), en 

fer-se la roba amb el models que fan vindre de París, encara 

troben la manera d’adaptar el gust espanyol. Esta moda de 

francisisme, que s’ha estés per quasi tota Europa, només ha fet 

mediocres progressos a Espanya, i tot i la molt gran 

superabundància de francesos que inunden este país des de la pau 

de 1795, no s’aprecia alteració en els seus trages.” CRUSY, P. 
(1805:11) 

 

El marqués de Marcillac ens dona una explicació lògica de les 
afirmacions anteriors citades per a este espai temporal, en una època 
llunyana ja de les grans migracions occitanes del segle anterior. En eixe 
moment la situació socio política a França encara distava d’estar 
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mínimament estabilitzada; la Revolució estava en un moment delicat i es 
consumia en guerres internes i externes, contrarevolucions i intrigues 
polítiques. Amb este estat de tensió continuada, no resulta destrellatat 
supondre que una part del poble aprofitara la porta oberta per la pau amb 
Espanya al 1795 per a fer el que sabien fer des de feia centúries: emigrar, 
almenys els occitans, cap a territoris propers amb més estabilitat social i 
millors condicions per al seu sustent i treballar. 
Més avant fa un repàs a la formació de la indústria espanyola fent 
referència al marqués de Langle, anteriorment citat. Este havia dit que 
l’havien bastit els francesos i, sense llevar-li la raó, el marques de 
Marcillac acaba un capítol de la seua obra amb esta afirmació: 

“Després de tots estos exemples i quantitat d’altres que podríem 

citar, convenim que rebem a França en persones útils per a les 

nostres necessitats, almenys tant com ne fornim a alguns països 

estrangers. No calculem puix el nombre d’aquells que se’n van a 

Espanya.” 

 

No calia calcular-los; tots  afirmen que n’hi havia i que eren multitud. 
Quina necessitat hi havia de calcular el seu nombre, si ja era una cosa 
assumida i més que coneguda? Que més donava que se’n vingueren cap 
als nostres territoris els francesos del sud, els occitans, si per altre costat 
França rebia els capitals i la indústria dels anglesos i holandesos? 
Però, es coneixia a este costat de la “ratlla” dels Pirineus que l’important 
flux migratori s’havia reactivat com a conseqüència de la nova pau? O, 
dit en altres paraules, es coneixien els efectes que produïa la migració 
sobre el territori de l’Occitània francesa? I no parlem dels beneficis 
reportats a les nostres terres, amplament lloats pels observadors dels 
diferents períodes; sí dels perjuís ocasionats pel despoblament d’amples 
territoris de la França meridional. En un Semanario de Agricultura y 

Artes Dirigido á los Párrocos, publicat44 pel Real Jardín Botánico de 

                                                 
44 Real Jardín Botánico. Semanario de Agricultura y Artes Dirigido a los Párrocos. 
Tom III, pàg. 364. Madrid, 1798. L’article és del núm. 75 del setmanari, de dijous 7 de 
juny de 1798. 
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Madrid i datat l’any 1798, podem albirar tant el coneixement que es tenia 
de les migracions com dels efectes no desitjats de les mateixes: 

Cuenta de los lobos que se mataron en Francia en el año pasado 

desde el 22 de Septiembre de 1796 hasta el mismo dia de 1797. 

La emigracion que en estos últimos años han hecho de Francia 

muchas gentes que por gusto ó por entretenimiento se dedicaban 

á la caza de animales dañinos, el haber tenido que recoger las 

armas de bastantes personas, la guerra, y otras causas habian 

contribuido á multiplicar de tal suerte los lobos en aquella 

nacion, que todos los dias se oían quejas y lamentos por los daños 

que causaban estos feroces animales. 

 
Com, de quina manera un territori amb un excedent demogràfic tan gran 
podia quedar a finals del segle XVIII fortament despoblat? La menor 
pressió demogràfica havia fet que el llop s’apoderara de les zones rurals  
de Llemotges, Auvernia i el Llenguadoc, com conten les cròniques de 
l’època i es conserven encara en la cultura popular d’estes zones. Els 
factors que van despoblar este territori podien ser varis, com deixa 
constància el Semanario, però pel que fa a la migració no ens sorprén a 
estes altures que és precisament a les zones al·ludides on més arrelada 
està en la cultura popular la por a esta invasió dels llops; posem per 
eixemple la famosa Bèstia de Gavaldà,45 perpetuada inclús en algunes 
produccions cinematogràfiques.46 
 
En acabar l’anàlisi d’este 3r. període propost, i tenint en compte tot allò 
exposat fins ací referent a les incontestables onades humanes procedents 
del sud de França, cal plantejar-se necessàriament unes qüestions 
indefugibles: Quins van ser els qui posaren la llavor de la modernitat en 
les nostres terres? Quins van possibilitar l’espectacular augment 
demogràfic, comercial i industrial observats en este segle? Van ser els 
occitans? 

                                                 
45 Comarca del departament de la Losèra/Lozere. 
46 Le pacte des Loups, 2001. La Bête du Gévaudan, 2003. 
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-4t. PERÍODE. EL FINAL DE L’ÈXODE 

Com ha quedat dit, llevat dels primers anys, el segle XIX s’estrena amb 
la Guerra del Francés. Més que en altres, en este conflicte hi hagué una 
important necessitat d’hòmens per a lluitar en tots els fronts oberts per 
l’ambició imperial de Napoleó. Si no fora prou motiu per a paralitzar el 
flux migratori queda fora de tot dubte que, en el nostre cas, la invasió del 
territori per una força militar estrangera va alçar odis insalvables entre els 
naturals d’ambdós estats. Amb estos precedents no resulta estrany que 
deixen d’aparèixer fonts escrites referides al flux de les ancestrals 
migracions occitanes. En allò referit a la necessitat de soldats hem trobat 
un document que ens confirma les suposicions anteriors; les zones 
tradicionals d’emissió de migrants eren, a més, excedentàries 
demogràficament i una noticia del Journal de l’Empire47 ens informa de 
les lleves fetes al Cantal: 

“Orilhac/Aurillac, 18 de desembre. La lleva de 50.000 hòmens va 

acabar al Cantal prou de temps abans del 1er. de desembre. En 

este temps, els enviaments per a aquell de 300.000 hòmens van 

començar; 625 quints han sigut mobilitzats, a compte d’este 

poderós contingent. 

Tot lo mon coneix la manera amb què els habitants del Cantal 

exercixen la seua útil indústria. Hi ha poques ciutats a França en 

les quals no s’hi trobe una família d’auvernyats: se’ls hi troba als 

paratges més allunyats de l’Imperi. 

Estos hòmens laboriosos, en la temporada morta de l’hivern, i 

mentre les neus cobrixen les seues muntanyes, se’n van a cercar 

amb què nodrir als individus de les seues famílies que ells han 

deixat en la casa paterna. 

Però quan la veu del príncep o els perills de la pàtria els crida, 

se’ls veu, per tots els costats, posar-se en camí per a aplegar a les 

seues llars, i rebre la nova destinació que les necessitats de 

l’Estat manen. 
                                                 
47 Journal de l’Empire, 28 de desembre del 1813, pàgs. 1-2. El seu nom va ser Journal 
des Débats, excepte durant el període de l’Imperi de Napoleó Bonaparte. 
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Així els contingents del Cantal, en totes les lleves que han tingut 

lloc després del 1811, s’han completat amb una exactitud que esta 

dispersió dels seus elements semblava no permetre. Passarà el 

mateix amb el contingent de 300.000 hòmens...” 

 

En estos anys de guerra i els posteriors, trobem molta literatura dedicada 
únicament a atacar l’enemic i exalçar les pròpies virtuts “nacionals”, i en 
este aspecte l’element més reaccionari de la societat, defensors a ultrança 
de l’antic règim, van ser els religiosos. Posem per eixemple la diatriba 
del frare Rafael de Velez, que du per títol l’esclaridor “Preservativo 

Contra la Irreligión ó los Planes de la Filosofía Contra la Religión y el 

Estado” on de pas d’assabentar-nos sobre les maldats de les idees de la 
Il·lustració, trobem este comentari: 

“Sí, españoles: en esta época puede datarse el origen de nuestra 

mayor degradacion. Hasta aquí desde los principios del siglo diez 

y ocho nos habíamos unido á los franceses: por momentos fuimos 

sus enemigos despues; pero desde esta paz nos humillamos hasta 

someternos á su arbitrariedad y despotismo. Una multitud de 

franceses, á manera de enxambres, se introduxeron por las 

provincias, y sembraron las máximas de su revolucion y los 

exemplos de su inmoralidad en todos nuestros pueblos...” 

VELEZ, R. (1812:63) 

 

Sense dubte, la pressió que en estos anys varen patir els naturals de l’altre 
costat de la frontera pirinenca hagué de ser, com no podia ser d’una altra 
manera, molt intensa. Per un costat les necessitats que la política imperial 
imposava i per l’altre la personificació en el “gavatxo” de tots els mals de 
la monarquia absoluta espanyola. Amb estos precedents no resulta gens 
estrany que desapareguen totes les referències a la migració dels 
occitans; un buit lògic s’instal·la en la literatura fins al punt de no trobar-
se res que, durant el període bèl·lic, faça menció a allò vist amb 
normalitat fins a eixe moment. No diguem que no existisca però dubtem 
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seriosament sobre la seua existència per les raons adduïdes; nosaltres no 
hem trobat res al respecte. 
Vol dir açò que la Guerra del Francés va tallar la continuïtat migratòria 
secular? Si en un primer moment la nostra hipòtesi tenia prou clar el 
motiu de la interrupció dels fluxos, prompte ens vàrem adonar que no tot 
semblava tan lògic. 
La lògica de les persones la majoria de les vegades és antagònica dels 
interessos polítics, i així pocs anys després del deliri imperial napoleònic 
comencem a retrobar-nos amb referències novelles que ens parlen del 
restabliment dels fluxos migratoris. Com no podia ser d’un altra manera 
el racionalisme econòmic subjacent en el fenomen de les migracions 
torna a imposar-se als entrebancs estatals i polítics; un altra vegada els 
habitants de les zones encara deprimides del Midí, d’Occitània, ixen a 
cercar el seu benestar allà on es necessita la seua mà d’obra. 
Tot i això trobem certs canvis al context sociopolític que modifiquen la 
natura de la migració occitana. Les fonts estudiades parlen únicament de 
moviments temporals de persones; de reducció dels territoris emissors; de 
veus i polítiques contràries a l’emigració d’una part dels seus 
conciutadans, que acceptaven el moviment de treballadors dins de les 
seues fronteres però no les exteriors. Açò i l’acabament de les noves 
hostilitats amb França,48 el restabliment de l’absolutisme i la derrota dels 
liberals, obriren un altra vegada el pas als occitans encara que d’una 
manera prou menys nombrosa, que va apagant-se a mida que avança el 
segle i només es manté per les sòlides companyies i xàrcies comercials 
establides temps en arrere. 
Al període confús entre 1812 i 1823, ja trobem una primera referència al 
voltant del manteniment del desig migratori occità. És una recopilació de 
cartes de viatges fets als voltants de 1819  pel comte de Vaudreuil i 
publicada al 1820; ens interessen uns detalls de la descripció de 
l’Auvernya i el Roèrgue: 

                                                 
48 Recordem que l’any 1823 els Cent Mil Fills de St. Lluís van invadir Espanya, cridats 
per Ferran VII. 
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“Estes emigracions anuals que escampen als auvernyats per tota 

França i per tota Espanya, no només fan viure nombrosos natius 

a terra estrangera, més estos corredors no tornen sense aportar al 

camp cap botí, que servirà per a alleujar a la part resident. De la 

mateixa manera que Anglaterra té una companyia de les Índies, 

l’Auvernya té una companyia d’Espanya, que expedix, no cap de 

flota, sinó jóvens i robustos muntanyencs, qui se’n van fins les 

columnes d’Hèrcules, oferint per tot arreu el treball dels seus 

vigorosos braços i amples esquenes.” 

“Seguint l’eixemple dels seus veïns, els auvernyats, els habitants 

de La Guiòla/Laguiole (Roèrgue) també fan emigració a Espanya, 

on igual treballen com a fusters, com es lloguen per als treballs 

del camp”  VAUDREUIL (1820:113,127) 

 

Com s’observa podem deduir que als voltants de l’any 1819, una vegada 
passats els anys de conflicte, s’havien reactivat els corrents migratoris de 
la mateixa manera que durant tots els conflictes haguts en les centúries 
precedents. Este text, no obstant, té una particularitat; és el darrer on 
podem extraure del seu contingut que, generalment, la migració era per a 
quedar-se en terra estrangera i només qui podia o volia tornava per a 
ajudar econòmicament als qui deixaven en la comarca d’orige. 
Exactament igual que a dia de hui, exactament igual que sempre. 
A partir de l’any 1823 trobem que l’absolutisme és restablit per la corona 
hispànica amb l’ajuda de França i els estats absolutistes de la Quàdruple 
Aliança (Àustria, Prússia, Rússia i Gran Bretanya, més França). La nova 
situació també resultava propícia per al trànsit ordinari de les migracions 
occitanes, d’una manera totalment oposta a la de la major part de la 
intel·lectualitat i liberalisme espanyols obligats a l’exili després de la 
reacció restauradora. 
En l’any 1825 trobem un altra volta indicis de la permanència del corrent 
migratori en el Dictionnaire Géographique Universel de Kilian i Picquet; 
a l’entrada corresponent a la comarca del Cantal, llegim: 
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“Tots els anys un gran nombre d’habitants emigren per a anar a 

eixercir els treballs més penables de tota França i fins 

d’Holanda; també se’n van a Espanya a fer els oficis de xocolater 

i calderer: alguns han format societats de comerç. La fidelitat 

dels comissionistes auvernyats és molt nomenada.” KILIAN-
PICQUET (1825:484) 

 

Comencem a observar la modificació dels fluxos en funció dels canvis 
socioeconòmics operats en l’Europa del segle XIX. Els regnes 
peninsulars comencen a deixar pas a altres països com a receptors de mà 
d’obra; els emigrants preferixen la puixança i estabilitat d’altres indrets 
que s’anaven perdent progressivament a este costat dels Pirineus. Només 
resistixen les sòlides xàrcies establides al voltant d’alguns negocis que en 
altre temps monopolitzaren els paisans de determinades zones occitanes. 
Per un altre costat hi ha que tindre en compte el factor demogràfic a 
l’hora de ponderar la importància o la pròpia existència dels fluxos 
migratoris exteriors. En un període complicat com el que estem analitzant 
amb una guerra sagnant, exilis massius i altres inconvenients, s’hauria de 
constatar una contracció de la població o al menys un manteniment de la 
població prèvia. I estranyament el que s’observa és exactament el 
contrari de l’esperat; creixement poblacional i en un percentatge 
inquietant. 
En l’obra Statistique de l’Espagne, MOREAU DE JONNÈS (1834:30), 
trobem un quadre de població dels diferents regnes i territoris d’Espanya, 
comparant-se l’evolució del poblament entre el cens de 1803 i els 
cadastres de 1826. Per a este període temporal de 23 anys i per al cas que 
més ens interessa, el del Regne de Valéncia, trobem per a les dos dates 
indicades la següent població total: 825.059 i 1.255.095 amb un 
increment de població entre les dos dates de 430.036 habitants. Açò vol 
dir un increment percentual respecte a la primera data (abans del 
conflicte bèl·lic) de més del 50%, una xifra absolutament inexplicable si 
no tenim en compte factors exògens en l’increment observat. O dit d’un 
altra manera, valorant l’aportació del continu flux humà des de les terres 
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de l’Occitània francesa com al més important entre tots els possibles 
factors de creixement. 
És també destacable observar com en el mateix període temporal de 
l’Statistique, la població de Catalunya és de 858.818 i 1.116.461, amb un 
augment de 257.643 habitants que ve a ser del 30%. Valéncia supera en 
habitants a Catalunya, la qual cosa ens dona també informació al voltant 
de la importància de les diferents zones receptores durant este darrer 
episodi de la migració massiva. 
Donats els canvis sociopolitics indicats adés, el manteniment de la 
mentalitat migradora en certes capes de la societat occitana fins a dates 
tan properes hagué de ser un acte seriosament mediatitzat per una tradició 
fortament arrelada i assumida pel poble. Altrament, se’ns fa complicat 
comprendre el motiu d’estimar-se més el nostre país que no altres més 
estables, industrialitzats i urbanitzats o inclús les terres de l’extens imperi 
colonial francés. La mateixa qüestió es planteja en el fons d’un article 
signat per Alexandre Teulet l’any 1833, però que fa referència a fets 
ocorreguts entre la fi de la Revolució i l’any de l’edició, és a dir,  al 
període que estem analitzant en este moment. Du per títol Emigracions i 

immigracions i està inserit en un obra de conversa i lectures: 
“La mateixa causa que llança cap a les planes meridionals de 

l'Europa i d'Àsia als pobles del nord ha forçat, després d'un llarg 

espai de segles, a expatriar-se a l'auvernyat. Espentat pel rigorós 

fret que es manté al llarg de més de la mitat de l'any, i que els 

lleva els mitjans d'alimentar-se, d'ocupar-se, és espentat a cercar 

baix un cel més alegre els mitjans per a eixercir la seua indústria, 

pagar les seues càrregues i quedar d'esta manera lligat a esta 

terra natal, que tot i la seua aspresa no se li pot oblidar, i cap a la 

qual està sempre acompanyat per este amor a la pàtria que 

distingix molt particularment als muntanyencs. D'esta manera, 

una nombrosa emigració porta a l'auvernyat, no solament cap a 

les províncies de França, sinó també de tota Europa, i sobretot 

cap a Espanya, que té més necessitat dels seus treballs i els paga 

més generosament. 



 

118 

En un principi, estos emigrants, estrangers ben mirat, no podien 

dedicar-se més que a una indústria grollera. Els treballs més 

penables eren per a ells: serradors, carboners, escura-ximeneres, 

netejadors de fang, portadors de càrregues, comissionistes; 

partien al mes d'octubre i tornaven a la primavera per a dur a la 

seua família allò que havien guanyat. Però prompte les idees 

s'eixamplaren: tragueren dels seus viatges coneixements 

apropiats per a negocis més grans, i els hem vist formar 

successivament moltes societats comercials que especulaven amb 

els indians, la quincalleria, les mules, els cavalls, les bèsties i els 

formatges. 

De tots estos gèneres de comerç el que ha segut alhora el més 

considerable i el més productiu per al departament era 

incontestablement el que es feia amb Espanya; estava entre les 

mans de al voltant de 400 habitants de les comunes de Craudelles 

i de Plèu/Pléaux, als voltants de Mauriac i Orlhac, i les dos 

societats que formaven, conegudes amb els noms de Chinchon i 

Navalcarnero, menudes viles d'Espanya, havien obtingut un 

immens crèdit en tota l'Europa mercantil. La Revolució, en 

destrossar estes dos societats, ha esgotat per al departament una 

abundant font de recursos, que després s'ha forçat fer renàixer 

vanament. Tot i això encara hui un nombre prou gran 

d'auvernyats se'n passen a Espanya, i si este regne recobra una 

tranquil·litat estable, és probable que la seua paciència 

aconseguirà renovar unes relacions comercials avantatjoses per 

als dos països. 

Ara bé, no és molt possible avaluar d'una manera precisa el 

nombre dels emigrants que ixen cada any del departament del 

Cantal per a vindre a eixercir a les nostres grans ciutats les 

professions per a les que són destres i saben fer lucratives. Tot i 

això, l'experiència ha demostrat que este nombre no se'n va molt 

de deu o dotze mil, huit o nou mil per a l'interior i dos o tres mil 

per a l'exterior. S'ha de remarcar també que cada canton està en 
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general abocat a un gènere de negoci particular, i cadascun es va 

fer una pàtria adoptiva. No obstant, els habitants dels voltants de 

St. Flor i de la part meridional dels d'Orlhac són l'excepció d'esta 

regla; es dirigixen indistintament cap a tota l'extensió de França. 

De la resta, després de mig segle, i principalment després de la 

Revolució, les emigracions cap a l'interior estan lluny d'oferir els 

avantatges que tenien en un principi; acabaran prompte de ser un 

benefici per al departament, si mesures prudents o algunes 

circumstàncies no restringixen el curs. Fan tots els dies 

progressos alarmants, i han deixat de ser una necessitat per a 

devindre veritablement en una moda. En efecte, no és solament 

durant la temporada baixa que l'auvernyat deixa el seu país, el 

seu comerç es fa més avantatjós durant l'estiu, i si està forçat a 

vegades d'absentar-se  durant l'hivern, va errant pels països més 

allunyats des d'on li és impossible retornar al moment dels 

treballs de la primavera. La classe d'individus que tenen l’hàbit 

d'ocupar-se a les granges preferix mantindre una vida de 

rodamóns, però lliure, dels treballs del camp. D'ací la raretat dels 

jornalers i dels servents de les granges, i de l’alt preu de la mà 

d'obra, en comparació al preu dels diversos productes de 

l'agricultura. El departament, privat així dels braços necessaris 

per a la seua agricultura i d'obrers de les diverses arts 

mecàniques, està obligat de cridar el socors de l'Alt Lèger, 

l’Avairon, l'Òlt, la Cruesa i la Corresa. Legions de temporers, 

segadors, trillaires, serradors, manobres, carboners, vénen cada 

any a llogar el seu treball a preus a sovint excessius, i se'n porten 

en efectiu al menys tres-cents mil francs, es a dir, més d'un quart 

dels beneficis actuals resultants de l'emigració.” TEULET, A. 
(1833:334-335) 

 

Teulet posa el dit en la nafra i considera que en eixe moment temporal les 
migracions cap a Espanya no tenen raó de ser, ja que la seua rendibilitat 
havia deixat de ser la causa des de la Revolució i la guerra, i el seu 
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restabliment indiscriminat anava en detriment del desenvolupament 
ordinari del departament del Cantal; com ell mateix diu, semblava més 
una moda que una necessitat imperiosa, de subsistència. 
L’autor també ens dona la raó de manera molt assenyalada pel que fa al 
pretés caràcter estacionari que alguns autors contemporanis seus 
s’encarregaven de difondre: molts emigraven en qualsevol època de 
l’any, i es quedaven, recolzant-se en les solides xàrcies de relacions 
establides ací; configurant inclús àrees de destinació delimitades per la 
zona, “canton” o comuna des d’on migraven. 
Amb este testimoni directe que descriu la persistència del corrent 
migratori i la caracterització dual dels fluxos, permanents i estacionals, 
durant el primer terç del segle XIX, es fa necessari fitar els anys o 
període temporal durant els quals es produiria el trencament definitiu de 
l’aportació humana dels occitans. Respecte a açò és summament 
important tindre en compte que, per estos anys, l’estat francés superava ja 
amplament a l’espanyol en qualsevol indicador polític, social o econòmic 
que considerem, relacionats amb el nivell d’estabilitat i progrés. 
Hem dit més amunt com cada vegada augmentava més la crítica de la 
intel·lectualitat nacional francesa cap a aquells pobles de dins les seues 
fronteres que tradicionalment s’estimaven més anar-se’n cap a altres 
estats i cercar un nou esdevenidor. N’hem trobat, respecte a esta crítica, 
tres texts que qüestionen tant l’equivocada política permissiva de les 
autoritats amb els emigrants, com l’actitud “antipatriòtica” dels mateixos; 
el primer és un informe del diputat marqués de la Rochefoucauld sobre 
l’administració colonial de l’Alger; el segon un article de la revista de la 
Societat Francesa d’Estadística Universal; i el tercer una descripció de 
l’Auvernya inserit en una guia de viatges de França i les seues colònies, 
els tres texts d’entre 1835 i 1838. 
En l’informe del diputat, després de relatar les matances i repressió 
comeses al territori d’Alger, s’emfatitzen els punts que haurien de ser 
preferents en la política colonitzadora de l’estat francés a l’Alger, i que la 
van convertir en una colònia de poblament: 
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“Llavors vam proclamar en totes les tribunes, per la veu de tots 

els Ministres, que no volíem colonitzar, que el Govern no 

colonitzaria, i que no ajudaríem amb cap recurs als desgraciats 

que vingueren a oferir al país els seus braços i el seu treball. 

Encara vam fer més, perquè llançàrem en massa i deportàrem a 

Espanya varis centenars de llauradors i d’obrers que haurien 

llaurat i fecundat la terra, i mamprés l’auge de la indústria.” 

(Rochefoucauld, 1835:60,61) 

 

És una prova evident que les autoritats franceses es qüestionaven les 
massives migracions voluntàries cap a Espanya i valoraven reconduir els 
fluxos cap als territoris d’Alger que començaven a repoblar amb gent 
europea a partir dels anys 30 del segle XIX; gent que irònicament, no va 
ser francesa en un principi, sinó de les illes Balears i del sud valencià. 
Trobem així una de les hipotètiques causes del cessament de la migració 
occitana cap al nostre territori: l’interés de l’estat francés per repoblar la 
colònia d’Alger i la conseqüent reconducció dels fluxos d’emigració. 
El segon document a que fèiem referència, correspon a una notícia 
estadística sense signar inserida a la revista mencionada49, on se’ns dona 
complida informació objectiva al voltant de les migracions internes i 
externes de l’estat francés; per al nostre interés extraguem els següents 
paràgrafs: 

“Les emigracions periòdiques dels habitants de certs Cantons de 

França són nombroses i tot i això, poc conegudes; seria un gran 

error creure que es limiten a aquelles d’alguns milers de 

normands i d’auvernyats que vénen a vendre-nos els melons i les 

verdures, fer les nostres mudances, i talar el nostre bosc. 

Existixen a França nombroses viles en les quals la població 

masculina s’exilia periòdicament, i se’n va, no només a París, 

                                                 
49 Journal des Travaux de la Société Française de Statistique Universelle. “Notice 
statistique sur les emigrations industriells et commerciales des populations de quelques 
départements français” pàgs. 724-728. París, 1837.  
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també pels departaments, i a sovint a l’estranger, per a eixercir 

una indústria que la pobresa del seu sol natal rendix estèril”. 

“...Pel que fa a l’objectiu, és el treball en la major part dels 

emigrants, el negoci en alguns altres: en tots està per a auxiliar-

los la sobrietat i la probitat. 

Després de quaranta anys, estes emigracions han disminuït molt; 

és el resultat del progrés de la indústria. El paisà, que ha trobat 

els mitjans de fer viure a sa família treballant en la fàbrica que 

s’ha creat prop de la seua barraca, renuncia a anar-se’n lluny a 

cercar un treball penable i incert”. 

“...El Midi ens oferirà un ventall més ample d’eixemples. 

Comencem pels Alps. A Forn/Fours, comuna veïna de 

Barciloneta/Barcelonnette, és difícil durant l’hivern trobar un 

home vàlid: tot home qui té forces per a treballar deixa les 

muntanyes i se’n va lluny a eixercir la seua indústria. Els 

habitants de Forn/Fours són la majoria venedors ambulants; 

alguns, però en menor nombre, rivalitzen amb el Savoiards com 

escura-ximeneres i en el comerç de pells de conill. Als Alts Alps, 

l’emigració és molt més considerable: quatre mil individus se’n 

van lluny a cercar fortuna. Són els obrers cardadors de cànem, 

els pastors, els esmoladors de ganivets, els escura-ximeneres, els 

aiguaders, els xics jóvens, etc.; vénen a París o s’escampen pels 

departaments del Nord; n’he vist a Bordeu, i pocs a Lyon i 

Marsella. Molts d’ells venen teles i quincalleria; però tenen per 

rivals als venedors ambulants dels Pirineus Orientals i als jueus 

dels voltants de Lyon”. 

“...Anotem este fet abans d’abandonar els Alps: des de fa vint 

anys els emigrants es mostren menys puntuals de tornar al país; 

molts d’entre ells s’establixen lluny de la seua família, i a moltes 

viles, hi ha a dia de hui una preocupant desproporció entre la 

població masculina i la femenina. 

Els Pirineus tenen també la seua emigració; però menys estesa 

que la dels Alps. És a Espanya cap a on es dirigixen els 
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emigrants. Madrid, Barcelona, Saragossa i algunes altres 

localitats oferixen grans recursos per a la seua indústria, més 

activa que la dels indolents espanyols. Les comarques que 

s’estenen entre l’Ebre i els Pirineus són recorregudes i explotades 

per venedors ambulants i calderers que són quasi tots del canton 

d’Aspect (sic., Aspèth) a l’Alt Garona. Les muntanyes de la 

Losèra/Lozère, on les collites són insuficients i la indústria poc 

desenvolupada, són abandonades a la primavera per la seua 

població que se’n va a la Provença a cercar treball. L’ocupació 

d’estos emigrants és la cura dels cucs de la seda, i quan esta 

tasca ve a mancar, la sega ho suplix en la seua activitat. 

Si ens remuntem cap al centre de França, trobem l’Auvernya i el 

Llemotges, d’on les migracions són les més conegudes i les més 

considerables de tota França. Cada any, 3.000 habitants dels 

voltants de Briude/Brioude i de Lo Puèi de Velai/Puy (Naut 

Léger/Haute-Loire) s’escampen pels departaments de l’est i del 

nord; al seu país són serradors, terrissers, venedors; a París, 

comissionistes, aiguaders, i a vegades escura-ximeneres. Al 

Cantal, l’emigració és més nombrosa encara; els fidels 

auvernyats són molt anomenats a París, on ells es fan 

comissionistes, carboners, aiguaders, calderers; a Holanda, on 

són hòmens esforçats; a Espanya, on exercixen els oficis de 

xocolaters, forners i calderers. Es calcula que, per terme mitjà, 

cada emigrant de l’Auvernya aporta a les seues llars de 72 a 75 

francs, dels quals una part és utilitzada en la compra de terres. 

La població masculina de l’Auta Viena/Haute-Vienne i 

principalment la de la Cruesa/Creuse aporten un llarg contingent 

a la classe dels industriosos emigrants de la França: estos dos 

departaments fornixen els llemosins que, cada primavera, es 

dirigixen cap a tots els punts on s’executen grans treballs de 

construcció”. 
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Si la Société Française de Statistique Universelle diu que el parisencs 
cometrien un erro en pensar que les migracions de francesos es limitaven 
als que estaven acostumats a vore pels seus carrers; haurem de donar 
crèdit? Si este organisme oficiós dels estadístics francesos alerta, posant 
l’eixemple de la zona alpina Provençal, sobre la preocupant desproporció 
entre ambdós sexes produïda per les migracions dels hòmens els qui, a 
més, s’establixen a fora i no tornen; haurem de passar-ho per alt i no 
connectar les causes i efectes d’una migració varies vegades centenària? 
Evidentment no. Per que totes les troballes que anem afegint simplifiquen 
el nostre intent d’una comprensió omnímoda de tot el procés, tant a les 
terres emissores de l’Occitània estricta com als diferents territoris 
beneficiats pel seu establiment, i molt especialment el valencià. En 
qualsevol cas quedem-nos amb un altra dada ja apuntada per altres autors 
i que trobem en este: la progressiva industrialització d’alguns territoris 
com a causa de la cessació del flux migratori. 
Passem al tercer document esmentat per al període 1835-38. En la 
descripció de l’Auvernya feta a la guia per als viatgers de Pierre 
Augustin Eusèbe Girault de Saint-Fargeau, trobem la següent descripció 
de la indústria del departament de Cantal que podem extrapolar a quasi 
tot el país auvernyat: 

“Però, la indústria, o més bé les indústries que els Cantalesos 

se’n van a eixercir a l’exterior, són els recurs més important de 

les famílies no propietàries; va produir en un altre temps al 

voltant de tres milions a les arques del país; a dia de hui es pot 

suposar que s’haja reduït a la mitat. Els emigrants s’escampen 

per tota França i Espanya; són, la majoria, mercaders ambulants, 

mercaders de paraigües, calderers, estanyaires, esmoladors, 

poters d’estany, sabaters, comissionistes i aiguaders. 

Alguns escrivans han atribuït estes migracions a la misèria; altres 

han censurat als auvernyats de dur a l’exterior una activitat que 

podrien ocupar més útilment a la seua terra. La primera d’estes 

assercions és falsa, almenys generalment parlant, perquè, per un 

costat l’agricultura manca de braços, i ocuparia en conseqüència 
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un nombre més gran d’individus que trobarien un mitjà de 

subsistència; per altra part, el moviment no s’opera més que cap 

a la primavera d’hivern, llavors els treballs agrícoles es suspenen 

per cinc o sis mesos, mentre que la tornada te lloc d’ordinari cap 

a la primavera d’estiu. És en conseqüència menys per fugir de la 

misèria que per utilitzar a fora un temps que estarien forçats a 

passar en les seues cases en l’ociositat. Per altra part, els 

emigrants pertanyen quasi tots a la classe de llauradors a l’abric 

de la indigència, i que s’allunyen només pel desig d’adquirir 

capitals. Els hòmens de la classe pobra, al contrari, no tenint res 

més que fer que un descens a Espanya o a París, es queden com a 

empleats de granges o pastors. 

Trobaríem possiblement amb més certesa la causa d’este usatge 

en antics costums, en l’afany de guany, en el caràcter inquiet, i 

sobretot en l’instint d’una activitat sense aliment en un país privat 

dels beneficis de les grans manufactures, i que domina no obstant 

el sentiment de les seues pròpies forces. És l’espenta instintiva 

que seguien en un altre temps els Gals, i que al nostre temps 

seguixen encara els suïssos en les seues migracions militars. 

Perquè, als mateixos llocs, rebutjaríem assignar les mateixes 

causes als mateixos efectes, bé que estos efectes hagen, tenint en 

compte la diferència de temps i governs, rebut direccions i 

característiques essencialment diferents? 

Pel que fa al reprotxe adreçat als auvernyats de privar al seu país 

dels recursos del seu geni i activitat, no està millor fundat. És 

veritat que els nombrosos salts d’aigua podrien aprofitar-se per a 

l’establiment de grans manufactures i fàbriques; també és cert 

que les riqueses amagades al si de les seues muntanyes podrien 

ser explotades de manera més profitosa; però, per a formar grans 

establiments, caldrien grans capitals, i els diners són escassos en 

este país.”  GIRAULT DE SAINT-FARGEAU, P. (1838:IV,6) 
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En este text trobem com l’autor evidencia la forta davallada en el nombre 
d’emigrants que encara eixia des de les zones deprimides auvernyats 
(diguem occitanes, ja que també fa referència en la mateixa obra a les 
migracions de l’Alt Garona). I, per damunt de tota la informació, tornem 
a esbrinar entre les línies del document que existia una migració amb cap 
intenció de tornar al país d’origen. Una migració dels qui no tenien terra 
ni sustent i es quedaven allà on s’aplegaven; una migració de la misèria i 
la necessitat que cercava una millor manera de viure i que, contràriament 
al que diu l’autor, era prou més important que no la dels propietaris que 
devien de deixar de treballar temporalment durant l’hivern. Un altra cosa 
més difícil és reconéixer, per part d’un autor d’un país avançat, que 
existia molta misèria dins de les seues fronteres. 
El fet és que durant el període temporal de la dècada dels 30 del segle 
XIX trobem molts indicis al voltant del fort declivi d’un comportament 
convertit en costum al llarg de molts segles. Les múltiples causes que van 
motivar esta interrupció hem de cercar-les tant a Occitània/França com a 
Valéncia/Espanya; els canvis en els fluxos econòmics i productius 
operats al sud d’Europa, l’endarreriment progressiu i el conflicte polític 
enquistat en les estructures estatals i de poder a Espanya que va ocupar 
quasi tot el segle fins a ben entrat el següent, o la necessitat de 
contingents humans per a desenvolupar la renovellada política colonial 
francesa. 
Del mateix any 1838 podem observar en uns Annales de l’Auvergne de 
Henri Leqoc alguna descripció que dona indicis i demostra el fet evident 
de la suspensió de les grans migracions anteriors: 

“Els habitants de la vall de L’Arboust feien cada any una llarga 

excursió a Espanya. Amb les seues collites acabades, anaven a fer 

les dels habitants de l’altra vessant del Pirineus, que preferien 

confiar este treball als seus laboriosos veïns, i reposar a l’ombra. 

Bones sumes de diners entraven per este mitjà en este menut 

canton. Esta indústria, interrompuda a la força per les darreres 

guerres amb Espanya, està desprès d’açò completament perduda. 
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A estes hores els espanyols no tenen els socors estrangers, es 

mouen i treballen a ple sol, monstruositat la qual, a Madrid, han 

suposat que un gos o un francés són els únics culpables.”  
LECOQ, H. (1838:465) 

 

Este article inserit en els Annales encara que no parla directament de 
l’Auvernya, sí que ho fa d’un altra zona emissora tradicional: l’Alt 
Garona. A més està datat a octubre de 1838. De la seua lectura podem 
deduir l’acabament de les grans migracions passades al voltant del any 
referit: “està...completament perduda”. 
Tot i estos factors constrenyedors de les migracions occitanes en estos 
anys, encara hem pogut trobar una referència sobre les mateixes, sobre 
els nostres avantpassats occitans com a grup diferenciat d’immigrants i 
no susceptible de ser enquadrats amb aquells certament nombrosos 
comerciants francesos que van controlar les xàrcies de distribució 
espanyoles fins a ben entrat el segle XIX. És tracta d’un comentari inserit 
al volum titolat “Espagne” dins de la monumetal L’Univers de Joseph 
Lavallée on este autor ens dona una perspectiva nova i molt 
esperançadora per al vertader coneiximent de l’arrel dels valencians. 
Perquè començant pels orígens de l’estat valencià cristià enllaça amb el 
record de les properes, en aquells anys, migracions occitanes, col·locant 
en unes poques línies tota la nostra essència com a poble en un marc prou 
divergent del que va esdevindre normatiu alguns anys més tard; diu així:  

“Els Àrabs, que es quedaren només un segle a Barcelona, no van 

tindre temps d’alterar-la molt i quan els francesos, després 

d’haver tirat als Moros d’ esta part d’Espanya, varen fundar allà 

el comtat de Barcelona, es varen trobar més o menys la llengua 

que ells mateixos parlaven.  

Esta senyoria (Catalunya) i una part del Llenguadoc varen tindre 

molt de temps els mateixos sobirans, i la comunitat de govern 

pogué haver contribuït a tornar-se ambdós llengües més 

semblants. Finalment, quan el fill de Maria de Montpeller, quan 

Jaume el Conqueridor volgué mamprendre la conquesta de 
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Valéncia, la immensa majoria dels senyors catalans van refusar 

d’acompanyar-lo, dient que s’estimaven combatre només per a la 

defensa de Catalunya. Llavors en Jaume va formar el seu eixercit 

de guerrers reunits al Llenguadoc i a les muntanyes de 

l’Auvernya. Després de la victòria, les terres llevades als moros 

varen ser distribuïdes pel Conqueridor ad aquells qui l’havien 

seguit. Estos eren la majoria del migdia (Midi) de la França; en 

la seua boca, el català va perdre quasi tota la seua duresa; es va 

formar un nou dialecte que es designa baix el nom de valencià. La 

semblança entre esta llengua i la de l’Auvernya esdevingué tal, 

que els espanyols nomenaren al català i als seus dialectes llengua 

llemosina, el llemosí; i quan els nostres compatriotes del Cantal 50 

duen a Valéncia la seua indústria cosmopolita, fàcilment entenen 

la llengua del país, i no tenen que esforçar-se per a ser 

compresos.”  LAVALLÉE, J. (1844:38-39) 

 

Tenim així que quasi a mitjans del segle XIX encara existia memòria 
propera de les migracions occitanes cap a Valéncia, tancant un espai 
temporal excessivament perllongat com per a considerar una anècdota el 
fet que durant 300 anys com a mínim no van cessar d’arribar continues 
onades de persones a les quals cal fer un important espai en una història 
que incomprensiblement els ha ignorat; per desconeixement i per la més 
absoluta desídia cap a les arrels pròpies de nosaltres, els valencians. 
300 anys en els que, com hem vist, els immigrants occitans 
majoritàriament ompliren de manera temporal o permanent els buits 
existents en l’estructura social i econòmica del Regne de Valéncia i altres 
llocs de la monarquia hispànica. I va ser un moviment de població que va 
ser observat i comentat per multitut d’autors, dels quals els que hem 
exposat en esta obra hauran de ser necessàriament ampliats en futures 
investigacions; autors de dins i de fora d’Espanya i tots fent menció als 

                                                 
50 El Cantal és una comarca, o país, de parla llenguadociana però que es troba dins dels 
límits històrics d’Auvernya. 
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problemes i beneficis generats per tan important flux migratori, tant en 
les terres emissores com en les receptores. 

 

Vol dir el que hem dit fins ací que les migracions occitanes acabaren 
prop de mitjans de segle XIX? No. Van acabar-se els grans moviments de 
persones, de migrants permanents i temporers, però les xàrcies de 
distribució establides van continuar funcionant al menys fins que van ser 
rendibles. Eixa és almenys la conclusió a la que arriba Abel Poitrineau 
quan en la seua investigació demostra amb documentació dels arxius 
comunals d’Ally i Sent Cristòl/Saint-Cristophe, al país de Salers del 
Cantal, que l’economia valenciana encara oferia a finals de segle XIX 
oportunitats de negoci per als darrers occitans localitzats durant el llarg 
període investigat: 

“Todavía en 1875, iban y venían desde sus residencias familiares 

de San Critóbal o de Ally, en el Alto Auvernia, hasta Valencia y 

Segorbe, como lo hicieron sus antepasados, los Sevestre o los 

Ginesta, a lo largo del siglo XVIII.”  POITRINEAU, A. 
(1973:128) 

 

Possiblement estos darrers occitans estrictes que encara venien 
temporalment, estiguen relacionats amb eixos venedors de mules i 
cavalleries que hem observat tantíssimes vegades en els daguerreotips de 
la Valéncia huitcentista; imatges mudes i desapercebudes com les del 
poble que retracten,  persones que, com ens diu Lavallée,  no tenien que 
fer esforços per a ser compresos, perquè eren i són un poble en essència. 
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EL CONTEXT VALENCIÀ EN LA DOCUMENTACIÓ FORAL 

 
 
 

a presència dels immigrants occitans, dels neo valencians, l'hem 
documentada amplament de manera implícita tant pel buidat de 

diferents documents amb dades objectives com, de manera explícita, per 
les citacions de diferents autors francesos, anglesos, aragonesos, 
alemanys i castellans. Tot i la contundència de les dades que ens oferixen 
els diferents llistats d'aveïnament o matrícules de francesos, evidenciant 
allò exposat pels autors de literatura política i econòmica d'aquell temps, 
ens calia una correspondència entre el que deien les fonts foranes i la 
possible documentació de les institucions valencianes o autors del nostre 
país. 
Tenint en compte la riquesa dels fons custodiats als diferents arxius 
valencians, la manca d'investigacions que aprofundisquen en una 
temàtica tan evident com la de les migracions occitanes, i al nostre regne 
en particular, volguérem interpretar-la com una qüestió de volum o com 
la carència crònica de descriptors i ferramentes de busca, fruit tot de la 
manca de voluntat institucional per escorcollar entre els papers de la 
nostra història. 
De la documentació que hem pogut consultar ens ha sorprés una sèrie de 
Reials Crides51 ben conegudes i que prenen el seu autèntic significat si 
són contextualitzades correctament. Sabem que els diferents monarques 
hispànics al llarg del s. XVII varen decretar embargaments, expulsions i 
desarmaments, totals o parcials de francesos dels seus regnes mitjançant 
Pragmàtiques prou conegudes pels historiadors; l’aplicació pràctica sobre 
el terreny, al menys en el nostre regne, començava quan es feia pública 
una Reial Crida que representava el que hui en dia seria la transposició de 
la normativa europea a l’ordenament particular de cada estat. Hem 
treballat amb les Crides repressives dels anys 1625, 39, 67, 73, 83 i 91, 

                                                 
51 Biblioteca de la Universitat de Valéncia: BH Mss. 0167(45bis), 0168(18), 0168(50), 
0818(64), 0818(60), 0818(62). 
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abastant pràcticament tota la sèrie de guerres hagudes al llarg del segle. 
El nostre interès en les mateixes es centrarà en la possibilitat d’extraure 
informacions sobre una possible quantificació, localització, classificació, 
etc. al voltant de la colònia estrangera al Regne de Valéncia sense valorar 
el fet pel que foren dictades les dites Crides. 
En la Crida cronològicament més antiga ja trobem un indici del vertader 
abast i intenció de l’emperador amb la represàlia en curs. Ja es parla de 
“franceses que estuvieren, vivieren, y habitaren de assiento, o de passo 

en los Reynos de España” corroborant d’esta manera la dualitat, 
observada anterior i repetidament, del fluxe migratori francés. Després de 
decretar-se el desarmament general i la sol·licitut de llicència per a viure 
a les seues cases, acaba amb un manament per a que: 

“...ninguna persona de qualquier estado y condicion que sea, ose, 

ni presuma hazer maltratamiento ni ultraje alguno a ningun 

Frances de obra ni de palabra, so las penas a Nos reservadas, 

segun el caso y las circunstancias.” 

 

La crida del 67 és formalment idèntica en la seua estructura i manaments 
a l’anterior amb una excepció important. En el prefaci dona compte d’un 
fet referent al nostre país que a la del 39 es despatxava de manera més 
general i difusa. Diu textualment: 

“...ordenandonos (el rei al virrei de Valéncia) que se disponga 

todo lo necessario para la seguridad de este Reyno, y que en èl se 

guarden de Franceses, como de enemigo: y porque son tantos los 

vassallos de Francia que viven, y abitan en dicho, y presente 

Reyno,...” 

 

La qual cosa confirma que en eixe any encara estàvem davant d’un 
fenomen de migració massiva perquè “son tantos los vassallos de 

Francia”, es a dir, encara considerats vassalls i no els ja naturalitzats pel 
temps de residència, arrelament o casament. 
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Poc després, l’any 73 un altra Crida que sembla ser copiada de l’anterior, 
però amb la salvetat d’elevar l’alarma sobre el nombre de francesos que 
abans era “son tantos”, per a passar a: 

“Otro si, para mayor seguridad del presente Reyno, y prevenir las 

novedades perjudiciales a su quietud que se pueden seguir, y 

originar de la multitud de Franceses que le habitan, y reciden en 

èl, en conformidad de lo observado en el año 1667...” 

 

El de l’any 83 seguix la mateixa seguida que els anteriors però ampliant 
les represàlies. Pel que fa al nostre interès, es ratifica en el document tot 
allò dit deu anys arrere però acumulant quantitats: 

“...la multitud de Franceses que le habitan, y residen en el, en 

conformidad de lo observado en los años 1667 y 1673” 

 

Cal que ens quedem amb els indicis que demostren dos fets importants: 
el progressiu augment del tamany del contingent migratori que de “son 

tantos” passa a “la multitud”, i l’efecte acumulatiu de les dades 
observades pels funcionaris forals quan redactaren les darreres Crides 
transposant les Reials Pragmàtiques. 
Comptant amb la indicació que Abel Poitrineau (Op. Cit., pàg. 117) ens 
donava sobre certa documentació al voltant de la importància del 
component francès en la societat valenciana d'aleshores, vam estudiar un 
lligall52 de documents produïts al regnat de Carles II. El professor 
Poitrineau citava el text de manera superficial i tractat a peu de pàgina, 
per tant suposem que no l'estudiaria a fons perquè la sèrie temporal on 
s'inscriu la seua citació ens va oferir vàries sorpreses i evidències 
valuoses. El context productor és l'etern conflicte bèl·lic franc-espanyol 
del s. XVII i les conseqüents represàlies preses contra els estrangers o 
francesos. En este cas es tracta de l'expulsió dels francesos residents en 
les terres costaneres i sis llegües cap endins. Per experiències anteriors es 

                                                 
52 Arxiu del Regne de Valéncia. Real 594. Sèrie Epistolarum, ff. 96v, 100,100v, 101, 
102. 
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sabia de l'extrema dificultat per a posar en pràctica estes mesures i la 
reticència dels regnes afectats degut al perjuí socioeconòmic produït per 
eixes pràctiques repressives. 
Tot i això, entre 1691 i 1692 són decretades dos expulsions de francesos, 
una que afectava només als fadrins i l'altra és la que comentem. Si la 
primera no va tindre més conseqüències que la confecció d'algun llistat 
de francesos distingint els qui eren fadrins, la segona atès el 
desenvolupament de la sèrie de missives i informes, no creguem que 
tinguera més alcanç que la necessitat de demanar un permís per a residir i 
treballar. 
El primer document relacionat amb l'afer de l'expulsió té data d'agost de 
1692 i està adreçat als marqués de Castel Rodrigo, virrei de Valéncia. És 
l'aprovació pel rei per a que es donaren “guiaxes”, permisos, a francesos 
“pero que no se concedan sin especialissimo motivo”. Trobem el següent: 

“Lo representado acerca de los Pregones contra Françeses 

avecindados, comerciantes, y contra los que se emplean en la 

cultura de los campos, por sentirse su falta en daño notable de 

esse Reyno” 

 

De manera que el rei es fa, en un principi, càrrec de la importància de no 
molestar molt als qui ens sustentaven productivament i econòmica, 
sabedor del dany que produiria al Regne de Valéncia la seua desaparició. 
Però la seua intenció és ferma per la qual cosa les autoritats valencianes 
mamprenen a donar permisos, i així ho podem vore en un informe datat 
al mes de setembre: 

“...he dado prorrogacion a algunos, por saber no tenian 

acabadas de ajustar sus dependencias, y otros por ser precisos en 

el Reyno, respecto de no haver otras personas que en el se 

aplicasen, a lo que ellos con utilidad, como son los serradores 

que en este Reyno todos son Franceses.” 

 

Com podem observar, l’autoritat encarregada de donar els permisos de 
residència no dubta en generalitzar la seua acció al·legant la necessitat de 
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tindre persones aplicades en els oficis, i ho fa ficant l’eixemple d’un ofici 
poc representat en els llistats conservats de francesos aveïnats o 
represaliats. Quants no serien realment els treballadors de tots els oficis 
mecànics i agrícoles que com hem vist també per altres autors, suplien la 
total manca de mà d’obra nacional? En tot cas ens quedem amb la darrera 
afirmació com a model extrapolable a múltiples casos del nostre país: els 
serradors/fusters que en este Regne tots són Francesos, com deia 
l’autoritat en el paràgraf adés comentat. 
Amb independència que l’autoritat foral acatara de mala gana la reial 
pragmàtica d’expulsió, allò realment observat a la documentació del 
lligall estudiat és la immediata posada en marxa de les accions 
contemplades per a poder defugir-se’n de les intencions reials. El 
monarca, potser prou contrariat, en vista de la situació i sabedor de les 
conseqüències econòmiques a que abocava la seua decisió, va demanar 
un informe a la Reial Audiència valenciana. Esta màxima institució en 
matèria de justícia, de Tribunal Suprem, eixercia també de Consell Reial 
i per açò entenem que els seus dictàmens farien conformar prou les 
decisions del rei pel que fa als afers del Regne de Valéncia. 
La resposta de la Reial Audiència no té gens de desperdici i amb un to 
que no entrarem a valorar però certament sarcàstic, li fan al monarca les 
observacions que estimen oportunes i justes: 

 

“DICTAMEN DE LA REAL AUDIENCIA SOBRE EL INFORME 

QUE TAN REPETIDAMENTE PIDE S.M. 

Valencia, 2 setiembre 1692 

Exmo. Sr. 

En vista del Real Despacho de 8 de agosto pasado en que S.M. 

manda que con esta Real (..) informe sobre si se podia hacer que 

saliesen todos los Franceses habitantes en tierras maritimas deste 

reyno y seis leguas tierra adentro y executara sin admitir 

exempcion de naturaleza y otros que alegasen para no salir…” 

“…Mas en la constitucion actual de las cosas, juzgamos haver 

algunos, si se practicase el apartar a los Franceses que no tienen 
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excepcion y no deverse executar con los que la tienen. Respecto 

de los primeros, porque (dexando a un lado la falta de poblacion 

y comercio que se padese en el Reyno y que los Franceses suplen 

una y otra, ya en el servicio para la lavor de los campos, ya en los 

mecanicos de las casas, que no es façil resarcir con los de otra 

nacion en este Reyno, como se experimento el año pasado quando 

se desterraron los solteros, cuya consideracion debe tenerse muy 

presente) …” 

 

Trobem que la màxima institució consultiva del Regne de Valéncia 
certifica tot allò que venim observant des de les diferents vessants d’esta 
investigació. Un país prou despoblat encara, tot i haver rebut grans 
onades prèvies d’immigració occitana, ja naturalitzada. Una total 
dependència comercial dels fluxos i xàrcies establits pels occitans que 
anaven aveïnant-se i, a més, la constatació que estes mides dissuasòries 
ni eren ben rebudes per les nostres autoritats, ni feren mossa en l’ànim 
dels nostres avis occitans.53 
El remat de tota la sèrie de documentació és una instrucció reial adreçada 
a les dos màximes institucions forals de llavors, virrei i Audiència, 
carregada de pragmatisme ateses totes les consideracions prèvies. Està 
datada al 9 de desembre de 1692: 

“…y en quanto a los demas franceses necessarios para los 

exercicios serviles, y demas que tuvieran exempcion, os dejo a 

vuestra disposicion y la de essa Real Audiencia, el arbitrio de su 

permission…” 

 

Com podem observar el rei , sense abandonar la seua intenció, opta per la 
política de laissez faire deixant en mans d’estes institucions la decisió de 

                                                 
53 En el lligall Real 591 de la mateixa sèrie que l’anterior podem vore com es disposa el 
cessament de la Junta de Represàlies contra “la nacion de los franceses” i la restitució 
de tots els seus bens, segons allò estipulat a la Pau dels Pirineus. Com vegem, polítiques 
dissuasòries sense efectes pràctics en tota la sèrie de conflictes bèl· lics franc-espanyols 
del s. XVII. 
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a qui o a qui no podien expulsar; institucions que per altre costat ja 
sabem com pensaven. 

 

 

 ELS FRANCESOS DEL CAP I CASAL 
 
De la mateixa manera que el Regne de Valéncia era en aquell moment 
una vertadera terra d’oportunitats per les raons esposades en esta 
investigació, la ciutat de Valéncia hagué de ser una Meca, un punt de 
referència i distribució per a la immigració, des d’on els neovalencians es 
distribuirien pel territori. 
No és una cosa estranya. Les migracions antigues, com les actuals, 
cercaven xàrcies socials ja establides de compatriotes vinguts abans per a 
fer el primer pas de l’establiment. Múltiples investigacions posen de 
relleu els mecanismes psicològics d’identificació de l’emigrant i de les 
condicions del context receptor, com la política de les autoritats al 
respecte, en l’assimilació social al col·lectiu majoritari. (MAYA, I. 
2004:83-91) Coneixent la necessitat de poblament i sabent, com hem 
observat més amunt, el criteri de les autoritat valencianes, no és gens 
arriscat extrapolar estos mecanismes a les reaccions virulentes que a 
sovint trobem en la població valenciana contra els estrangers, com 
observem al llarg de la investigació. 
La ciutat de Valéncia, déiem, ens dona una bona sèrie de documents que 
avalen totes les nostres hipòtesi, com el llistat repressiu de 1674 o la sèrie 
d’aveïnaments que desenvoluparem en altres capítols. Per a este capítol 
només utilitzem aquella documentació que emane de les autoritats 
polítiques i evidencie la necessitat dels occitans per a suplir les pròpies 
carències. 
Vam localitzar a l'Arxiu de la Corona d'Aragó dos documents on podem 
vore com el virrei en un cas i totes les autoritats municipals de la ciutat 
de Valéncia en l'altre, no tenen inconvenient en fer palesa la importància 
i la necessitat de la població occitanofrancesa. El primer document és una 
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carta del virrei de Valéncia54 al rei Felip IV, datada el 1er. de febrer de 
l'any 1650; la reproduïm quasi integra per contindre varies dades 
importants: 

“Señor. Por haver llegado a mi noticia que de algunos dias a esta 

parte se avia augmentado mucho en esta çiudad el numero de los 

franceses avitadores de ella y que en el se poderava esto con 

desconfiança de la seguridad me parecio neçessario haçer alguna 

diligencia que satisfaçiesse el cuidado y maifestasse la atencion 

con que se procurava çelar y prevenir este inconveniente, pues 

aunque me embiaron avisso a Nulles de la osadia con que se ablo 

en Valencia en la materia con la ocasion de estar el enemigo 

dentro de el Reino y que passavan a deçir que no salian a la 

frontera por no dejar sus cassas en este riesgo, no tuve por 

açertado intentar ninguna novedad mientras estiviesse yo ausente, 

reçelando que se siguiesse alguna inquietud de el mismo deseo de 

asegurarlos, por el odio grande que los naturales mostravan 

contra los franceses veçinos y asi aviendome hecho agora 

embaxada El Reino y embiandome el papel que remito por copia 

a V. Magd. sobre la prevencion de este reparo proponiendome 

medios en horden a el, resolvi como primera y principal 

diligençia echar un Bando mandando a todos los françeses que 

ubiese en esta Çiudad de qualquiera calidad y condicion que 

fuessen se registrassen dentro de quatro dias precissos 

disponiendo para maior sosiego y mas brevedad que el registro se 

yciesse por Parrochia repartiendo en doçe que señale un Ministro 

en cada una, con horden de que examinasse la ocupaçion, la 

acienda, la cassa, el genero de la persona y los años que avia que 

estava en Valencia, cuya averiguaçion an executado y pareçe por 

las memorias que an hecho que ay 10.800 françeses entre todos, 

que es muy limitado numero para lo que se deçia y aun yo juzgo 

ques, pero allandome ya noticiosso de los que ay podre passar a 
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discurrir con mas çiertos fundamentos sobre lo que se deve 

resolver y procurarse mirar la materia...” 

 
Resulta evident que el continuat clima bèl·lic no faria sinó multiplicar 
situacions com les que relata el virrei de Valéncia. La preocupació 
popular pels esdeveniments del conflicte obert amb els Regne de França 
es voria augmentada en vore a “l'enemic” vivint  a les portes de sa casa, i 
més comprovant com al vore's grans en nombre s'envalentonaven i 
“passavan a deçir que no salian a la frontera por no dejar sus cassas en 

este riesgo” Estos rumors van ser el detonant per a que el virrei intentara 
un altre control de la part no natural dels habitants de la ciutat. Estos 
rumors hagueren de ser molt alarmistes, perquè una vegada fet el 
recompte el mateix virrei intenta tranquil·litzar al rei diguent-li que 
només “ay 10.800 françeses entre todos, que es muy limitado numero 

para lo que se deçia y aun yo juzgo ques” 
És a dir, deu mil huit-cents francesos no és una cosa per a preocupar-se 
per que està assumit com a una xifra ordinària d'immigrats occitans per a 
tot el període estudiat, però a més el virrei pensa que la xifra serà molt 
superior sense que per això es determine per prendre altre tipus de 
mesures repressives. Com podem vore també en este document, la 
política de les institucions forals era només un intent de destorbar a la 
nombrosíssima immigració i de guardar les formes davant la política 
imperial, però sense conseqüències pràctiques, la majoria de les vegades, 
per a la població occitana la qual feia poc de cas a les mateixes. 
La causa principal de l'escassa repercussió pràctica d'estes polítiques 
repressives hi ha que cercar-la indiscutiblement en l'elevat nombre de 
persones naturalitzades en el regne i la seua importància econòmica i 
social durant esta complicada etapa de la nostra història. Podem 
observar-ho novament en el segon document referent a la ciutat de 
Valéncia; en este cas es tracta d'un Memorial adreçat el 20 de febrer de 
1674 al la reina governadora, Mariana d'Àustria, per totes les autoritats 
civils del Cap i Casal.55 Remarquem este darrer aspecte per la 
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demostració d'unitat que emana del mateix, puix poques vegades vorem 
un memorial signat alhora per “los Jurats, Racional, Sindich i Vatles” en 
un intent de donar força a una defensa en bloc dels occitans “vehins y 

pobladors”. Una defensa i unitat que per altra part, no mai l'hem 
observada en altres fites importants de la història del Regne de Valéncia: 

“Señora. En ocasio de haver experimentat los excesius danys que 

ha esta Ciutat se li han deseguits per raho del Real Bando que se 

ha publicat en ella en orde a les penes en ell expresades contra 

los de la nacio francesa vehins y pobladors de aquesta Ciutat 

trobanse, com se troba tan necesitada de poblacio la que 

procuraren tant los Serenissims Reys, pera que la Ciutat 

trobantse populosa quedas vostra Magt. mes plenament servida 

en totes les ocasions...” 

 

Seguix relatant el greu perjuí que açò originarà a les finances reials i 
municipals. I continua 

“...que despues de la dita publicacio se han ausentat de aquesta 

Ciutat pus de quatrecents francesos lo que obligat ha esta Ciutat 

a...” 

 
Al memorial se li afegix en document annex una relació feta pel Síndic 
de la ciutat amb les declaracions d’una sèrie de ciutadans representatius 
de diferents oficis i sectors econòmics: 

“Josep Gil de Torres ciutada, Syndich de la dita...” “...tal es la 

veu y fama publica que se han anat y sen van eixi mateix fora del 

Regne, sens voler tornar adaquell. Y per este medi es va 

despoblant la Ciutat, ocasionant gran perjuhi a les casses de 

aquella y comers publich” 

 

I a continuació repetixen la formula anterior, refermant-la, els següents 
ciutadans: 
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“Pere Gilabert, obrer de vila; Josep Sans, mercader; Josep 

Aparici, corredor de orella; Antoni Orbayzeta, cirurgia i Joseph 

Huguet, moliner del moli dels frares” 

 

Amb la particularitat que els ciutadans Sans, Aparisi i Huguet diuen que 
són “moltissims” els qui se'n van. 
Totes les autoritats municipals de la ciutat de Valéncia es mostren 
contraries a l’aplicació del Bando de 1674 (més avant l’analitzem) i així 
el fan palés davant la mateixa reina regent, per una raó ben simple: 
represaliar a bona part de la població valenciana, haguera significat 
despoblar i deixar sense activitat econòmica o comercial la mateixa 
ciutat, amb els conseqüents perjuís tant per a la Corona, com per al 
Regne i, evidentment, la ciutat. 
Com seguint observant, l’emigració occitana continuava sent massiva i 
les autoritats municipals i del Regne de Valéncia la volien i la 
necessitaven. La naturalització dels mateixos, la seua conversió en 
neovalencians, era qüestió de temps i ni les mesures repressives 
condicionades pels conflictes bèl·lics, ni les dificultats en el trànsit de les 
persones pel mateix motiu, pogueren deturar esta continuada riuada 
humana; l’hem observat fins ací i continuem fent-ho. 

 

 

 

 ELS FRANCESOS DE LA CIUTAT D’ALACANT I LA SEUA 
 ÀREA IMMEDIATA 
 
El port de la ciutat d’Alacant va ser, durant els segles que abasta la nostra 
investigació, el més important del Regne de Valéncia i punt d’eixida des 
d’on es comercialitzaven bona part de les nostres produccions. Amb esta 
premissa, hauríem d’esperar trobar emigrants occitans/francesos, 
almenys, en la part de la població més lligada a l’activitat comercial i als 
grans mercaders francesos que, com sabem, monopolitzaven la 
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importació/exportació en quasi totes les places comercials dels regnes 
hispans dels Àustria i després dels Borbons. 
Per la documentació que hem pogut observar més amunt, les autoritats 
regnícoles aborden la problemàtica de l’elevat percentatge de treballadors 
immigrats francesos amb l’amplitut que el seu càrrec permetia. No se 
n’ocupaven d’un problema puntual de la ciutat de Valéncia i l’Horta, ni 
de cap zona concreta; quan informen al rei, li comuniquen que “en este 

Reyno” o “en el Reyno de Valencia” són tan nombrosos i tan necessaris. 
Es dona per suposat, pel seu coneiximent de causa, que esta migració de 
treballadors i comerciants occitans es va escampar per qualsevol indret 
del nostre país on hi haguera un negoci que tractar, un treball sense mans. 
I el sud valencià no va ser una excepció. 
En l’arxiu de la Universitat de Valéncia hem pogut analitzar un altre 
document56 molt important que ens dona notícia de dos aspectes a tindre 
molt en compte per a la visió en conjunt de les causes i les conseqüències 
d’estes migracions. Per una part ens assabenta del pes específic real de 
l’activitat comercial d’estos “estrangers”, i per altra ens permet esbrinar 
quin era el seu sentiment respecte a la terra on se’ls acollia i aclarir el 
desig d’estes persones pel que fa al seu establiment definitiu o la tornada 
al seu regne. 
 Es tracta d’un memorial adreçat al rei pels grans comerciants francesos 
de la ciutat d’Alacant i du per títol: Memorial al Rey Nuestro Señor Don 

Carlos Segundo que Dios Guarde por los Mercaderes de la Ciudad de 

Alicante en que Suplican à su Magd. Se Sirva Mandarles Eximir por 

Domiciliados y Avecindados en el Reyno de Valencia, de los 

Tratamientos se Hazen con los Franceses en aquel Reyno, Despues de la 

Publicación de la Guerra en este Año 1689. El document no té data de 
publicació, però no hagué de ser molt lluny de la data del conflicte. Per la 
seua extensió, només transcrivim els paràgrafs que puguen dilucidar 
algun aspecte de la nostra investigació; comença eixí: 

“Nicolas Trublet mayor, Bernardo Simon Blanc, Joan Bigot, 

Diego Mirasol, Joan Lombardon, Pedro Lombardon, Joan Pablo 
                                                 
56 Biblioteca de la Universitat de Valéncia: BH Var. 302(02). 
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Bremond, Pedro Sigaud, Joan Ysniel, Francisco y Jayme Añes, 

Antonio Marques mayor, Pedro Gallard, Andres Boyer y Jovena, 

y Marcelino Tur, hombres de negocios de la Ciudad de Alicante a 

los pies de V. Magd…” 

“Don Jayme Antonio Borras, portanvezes del General, 

Governador, y Tiniente de Capitan General de la Ciudad de 

Orihuela, y Reyno de Valencia de Sexona allá ha solicitado 

obligar a los Franceses de su distrito a cierta contribucion…sin 

eximir a los que tienen Privilegios de vezindad y naturaleza en el 

Reyno de Valencia, y otras mayores exempciones.” 

“Despues destas conferencias, recurrieron algunos Franceses en 

quien concurren no solo las calidades de domiciliados, si tambien 

la de Milicia y nobleza en estos dominios, al Conde de Altamira 

Virrey, y Capitan General en aquel Reyno…” 

“Siempre se ha considerado el mayor lustre de los Dominios, y 

Señorios en su mucha, y continuada poblacion; porque la 

Dignidad Real crece, y se aumenta, con la calidad, y numero de 

sus Vasallos, mas que con la abundancia de las riquezas. Pues 

poco aprovechan las conquistas, si por defeto de moradores 

quedassen yermas las Ciudades. 

Bien conocida fue de muchos Monarcas esta importancia, y 

señaladamente de los Señores Reyes, que gloriosamente 

conquistaron el Reyno de Valencia, concediendo á sus pobladores 

con la atencion a la propagacion de sus Republicas, y Ciudades 

innumerables exempciones, que ofrecen patentes sus fueros, y 

Privilegios. 

No fue el menor de los concedidos, el de reputarle aquellos en 

quien concurre una de las tres calidades: De aver jurado el 

domicilio en la forma de fuero, casado con Muger natural, ò 

habitado diez años en el Reyno de Valencia, verdaderamente 

nacidos, y domiciliados con el goze de todas las gracias, 

exempciones, y Privilegios, de que estos se alegran, 
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habilitandoles para todos los empleos, que por fuero especial no 

piden la verdadera naturaleza.” 

“Esta concession foral, y jurada promessa ha sido la que à los 

Suplicantes estimulò á dexar los domicilios de su naturaleza, 

lares patrios y assentar su habitacion en Alicante, donde les 

assisten, no solo las calidades, piden los fueros, si tambien otras, 

que todas y cada una les afiansan immunes de represalia, 

donativo annual, escrutinio de libros, y mayores castigos.” 

“Y cessando esta razon en los Suplicantes, debe el mesmo passo 

faltar la obligacion se les pretende imponer con los referidos 

tratamientos pues mal puede dezirse miembro, y vasallo de 

Francia, el que participa de los Privilegios de vezino, y natural 

del Reyno de Valencia, y vasallo de V. Magd. quando la mesma 

naturaleza acredita la incompatibilidad en mantener dos 

civilidades. Y perdido el domicilio de su Patria les fuera bien 

sensible no gozar de la de estos Reynos. 

No se puede desear mayor prueva, que la que nace de la Real 

Carta, la Magd. del Sr. Rey Felipe quarto el Grande, que esta en 

gloria, Padre de V. Magd. se sirvio escribir al Marques de Povar 

exerciendo los cargos de Virrey, y Capitan General del Reyno de 

Valencia, su data en Madrid á 25 de octubre 1636, que es del 

tenor siguiente: 

He visto vuestra carta de 17 de julio pasado y los autos que 

imbiastes con ella, acerca de los embargos hechos en la 

haziendas de algunos Françeses, que viven en ese Reyno, y las 

causas que allegan para que no se entienda en ellos la represalia; 

y ha parecido advertiros, que el dicho embargo, no se ha de 

entender con la haziendas de los Franceses, que estan 

avezindados, y cassados, y con mugeres naturales de esos Reynos, 

con asistencia de sus casas y familias, diez años antes que se 

hiziesse la represalia; y assi os encargo, y mando que en essa 

conformidad, deys orden, para que se les alce el embargo de sus 

haziendas.” 
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“Y amas de las calidades, que los fueros piden, les assiste a 

Nicolas Trublet, Bernardo Simon Blanch, Pedro Gallart, Joan 

Bigot, Joan Lombardon, y Joan Isniel, la de aver obtenido de los 

antecessores de V. Magd. à su favor, y de sus herederos, y 

procuradores, Privilegios de vezindad, y naturaleza en el Reyno 

de Valencia, precediendo servicio, y oblacion de moneda; por los 

quales se equiparan a los verdaderamente nacidos, y tienen 

exempcion de todo lo que podian estar tenidos en ocasion de 

guerras, como Franceses.” 

“Y que la referida dotrina, no aya lugar en este caso, se prueba 

del mesmo juridico fundamento, en que estriba, porque era 

menester fuessen vezinos, y naturales de otros Reynos los que con 

tan justo motivo hubiessen de desterrarse de los dominios de V. 

Magd. cuya razon falta en los Suplicantes; pues los Privilegios, 

Fueros, y demas requisitos quedan citados en los numeros 

antecedentes, prueban no ser vasallos de otro Reyno, si de V. 

Magd. en el de Valencia, con las circunstancias de aver 

comprado, y situado haziendas, tener sucession de hijos, y nietos, 

y regido oficios, bastante quaquiera de ellas, para probar el 

animo de su continuacion.” 

“De que se infiere lo mucho conduce al Real Servicio, y 

conservacion de los publicos Erarios, la del comercio en la 

Ciudad de Alicante; pues con él assegura V. Magd. pingues los 

Reales drechos de Duana, vedado, y otros; de cuyo procedido se 

subvienen los cargos precissos de los salarios a los Reales 

Ministros, y otros á que está consignado; y la Ciudad de las sisas, 

è imposiciones pagan las mercaderias, que alli aportan, puede 

acudir a sus precisos cargos, y exercitar su innato zelo, y amor al 

Real servicio, en las ocasiones de la real gratitud, como tiene tan 

acreditada la experiencia. 

Todos estos publicos, reales, y particulares intereses se 

menoscaban y aun pierden, si se continuan la referidas 

operaciones; pues a los Suplicantes, que componen la mayor 
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parte del comercio de Alicante, con estos recelos, no se atreven 

sus correspondientes à hazer remesas de ningun genero de 

mercaderias, impidiendose la salida de los frutos de la tierra, y oy 

dia ocularmente se vé menoscabado el comercio con muy poco 

fruto de las reales rentas, exausta la real Thesoreria, y los 

Arrendadores de los drechos de la Ciudad, con perdida de 

excessivas cantidades, cuyos accidentes la han de atrasar en los 

futuros sucesos, participando la gente pobre esta necessidad, pues 

sin el trato, y comercio, no tienen para su ordinario sustento.” 

 

El document ens informa d’una situació particular, la dels suplicants, i un 
altra més general, la del procediment de naturalització dels occitans i 
estrangers en general. La situació particular dels suplicants hauria de ser 
forçosament prou diferent que la de la resta d’immigració hipotètica; 
estem parlant de persones benestants i que amb les seues paraules 
“componen la mayor parte del comercio de Alicante”. Hem de tindre en 
compte també que estos francesos pogueren elevar al monarca el seu 
memorial per a que este els eximira de les represàlies, oportunitat que, 
òbviament, era inabastable per a la resta del poble comú immigrat, i per 
la qual cosa no conservem memorials que els documenten. 
Observem com estos francesos privilegiats al·leguen i demostren el seu 
ànim de continuïtat, és a dir, de ser i considerar-se valencians com si d’un 
natural naixcut es tractara. I a l’efecte no dubten en afegir que tenen ací 
les seues facendes, han creat les seues famílies, tenen fills i néts i el que 
és més important: han eixercit diversos oficis públics als quals podien 
accedir com a naturalitzats. 
La part més general del document és la referent al procediment de 
naturalització observat per l’ordenament jurídic del Regne de Valéncia, i 
també la finalitat que es cercava amb una sèrie de requisits gens 
restrictius, si els comparem amb els dels ordenaments d’Aragó, 
Catalunya i Castella (PÉREZ COLLADOS, 2003). La prioritat durant 
l’etapa formativa del Regne de Valéncia cristià va ser el poblament del 
territori i esta necessitat va traduir-se en disposicions o furs que afavorien 
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el procés de naturalització o nacionalització. Amb el mateix ordenament 
jurídic, quina hauria de ser la posició de les autoritats valencianes davant 
el dèficit demogràfic crònic agreujat per l’expulsió dels moriscos? No cal 
fer deduccions extravagants per a donar-se compte que estes laxes 
disposicions seguiren sent observades pels hòmens d’estat valencians, 
com hem pogut vore anteriorment als documents de la Reial Audiència. 
I com no podia ser d’una altra manera, igual que a la ciutat d’Alacant, als 
nostres occitans també els podem seguir el rastre per diferents llocs dels 
sud del país. Com hem dit, totes les places comercials o pobles amb 
necessitat de mà d’obra eren objecte de desig per a esta migració 
laboriosa. 
A l’article de Poitrineau podem llegir un paràgraf curiós que delata un fet 
incontestable: la necessitat d’estes persones ateses totes les carències de 
població i mà d’obra descrites anteriorment. Citant una obra de Rafael 
Viravens, relata el bombardeig de la ciutat d’Alacant per una flota 
francesa entre el 21 i el 24 de juliol del 1691, amb el resultat de greus 
danys per a la població i la decisió de les autoritats municipals (1 
d’agost) d’expulsar a tots els francesos i confiscació dels seus bens; en 
acabar la relació dels fets afig: 

“Y en la misma Alicante, el rechazo de los franceses debió durar 

poco tiempo; desde que la ciudad vecina de Elche dio anticipos a 

los negociantes franceses en fuga, para que fueran a instalarse en 

masa sobre su termino, el municipio alicantino perdonó las 

medidas tomadas, no sin antes intentar un proceso contra Elche 

ante el consejo del Rey. Las cosas volvieron a su orden, y a 

pricipios del siglo XVIII, en 1714, el párroco de Vayrac57 podía 

afirmar que Alicante era un puerto muy frecuentado por los 

franceses”.  VIRAVENS, R. (1878:67) en POITRINEAU, A. 
(1973:118) 

 

                                                 
57 Abat de Vayrac. Etat Present de l’Espagne. Amsterdam, 1719. Tom I, pàg. 153 
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Pel que es desprén del text hi havia una autèntica dependència social i 
econòmica dels occitans i, com observem, la ciutat d’Elx fa cas omís de 
les necessitats dels seus compatriotes i veïns donant facilitats als 
francesos fugits per a atraure-los. Podem supondre que Elx, com a 
població important, també seria receptora en aquells anys d’immigrats 
occitans, independentment d’esta anècdota que ve a il·lustrar fins a quin 
punt va ser necessària la seua presència tot i la conjuntura política 
variable del període estudiat. 
El mateix Poitrineau, en les successives pàgines, també ens dona notícia 
d’altres colònies de francesos a les comarques meridionals; com la de 
Dénia (op. cit., pàg. 118) on durant la Guerra de Successió havien segut 
saquejats i maltractats per la població local, citant al Sr. Dauventon qui 
va fer un informe58 per al secretari d’estat francés de la marina. També 
ens dona compte de la seua presència des d’antic a la vila d’Oriola on 
realitzen uns treballs a la seua catedral59. Nosaltres mateix, hem rebut una 
consulta dels descendents oriolans d’un bearnés amb el llinatge Pedauyé 
(castellanitzat); van tindre la sort de trobar un document on es citava la 
seua procedència i em feien la pregunta de si poguera saber el motiu de la 
seua migració. No ens va constar molt localitzar als Pedaugé (original) i 
informar-los que esta immigració estava immersa en un procés molt més 
llarg, profund i desconegut del que pareixia. 
Allò realment cert és que quan descrivim estes migracions occitanes i 
expressem de la nostra mà o de la d’altres autors que estos s’escamparen 
pel Regne de Valéncia, no estem referint-nos a zones localitzades del 
mateix; tot al contrari, van omplir tot el territori i l’estructura social 
valenciana des de les classes baixes al patriciat urbà. Per a documentar 
este aspecte des de les poblacions del sud, res millor que el mateix 
Poitrineau fent referència a un memoràndum d’un natural francés 
d’Alacant60: 

                                                 
58 Arxiu Nacional de París, B. 7,2 Marina carta del 4 d’agost, pàg. 140 i pàg. 11, v. 12. 
59 Oriola. Llibre 1.462 de comptes de la catedral. 14 setembre 1591 i 26 juny 1592. 
60 Arxiu Nacional de París, B. 7 405 (Marina), carta del consol Gayot de 3 de març del 
1757, i requeriment de Pascal Pro. 
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 “...Más numerosos todavía son, probablemente, los 

descendientes de franceses residentes en el reino. Un 

memorándum de un tal Pascal Pro, habitante de Alicante, aclara 

el proceso por el cual naturales franceses se convierten en 

españoles bien integrados, sin por ello olvidar completamente su 

origen: el abuelo del reclamante, Juan de Pro, venido de la tierra 

de Labourd, en Béarn, y apodado en Alicante Juan de Bayona, 

había contraído matrimonio con una hija de un notable del lugar; 

del matrimonio habían nacido dos hijos: uno de ellos, José, 

llegado a primer secretario perpetuo de la municipalidad de 

Alicante, transmitió este puesto a su propio hijo Tomás; el otro, 

Felipe, fue capitán en el regimiento de infantería de Burgos; en 

cuanto a la hija del inmigrante, Francisca María, casóse con 

Juan Bautista Campos, abogado y fiscal del reino, hijo de un 

francés originario de la diócesis de Olorón, y en donde un 

hermano, canónigo penitenciario de la colegiata de Alicante, era 

secretario del Santo Oficio; se concibe fácilmente que Juan 

Bautista Campos II, nacido de esta unión y, por tanto, 

descendiente por las dos ramas de gavachos, hubiera podido 

acceder al puesto de segundo secretario perpetuo de la 

municipalidad de Alicante, cuya administración se encontraba, a 

principios del siglo XVIII, casi monopolizada por la progenitura 

de franceses expatriados.”  POITRINEAU, A. (1973:121) 

 

Amb el important testimoni d’este neovalencià queda fora de tot dubte la 
fusió de la població occitano-francesa amb la valenciana en l’estructura 
social del nostre Regne. Si a les classes dominants, com observem, el 
“mestissatge” no era obstacle per a progressar en l’escala social ni per a 
ocupar càrrecs públics vedats en altres països als descendents 
d’immigrats; com hauríem de menysprear les transformacions operades 
després de les successives onades d’occitans immigrats i els seus 
descendents? Com no valorar estos importants contingents en la 
recuperació a la base de la piràmide de poblament valenciana, sabent que 
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van ser prou més importants que els observats al cim de la societat 
valenciana? 



 

150 

EL DECRET D’IMPOSICIÓ ALS FRANCESOS DE 1674 

 

 

 

er una investigació de Julia Lorenzo Lozano publicada a les actes del 
I Coloquio Internacional “Los extranjeros en la España Moderna”, 

coneguérem l’existència d’un document conservat en l’Arxiu del Regne 
de Valéncia (ARV, m.r.9938 i 9939) que reflectia la situació descrita al 
llarg d’esta investigació, que es venia produint regularment i va continuar 
sent-ho al llarg de la centúria. Es una imposició carregada contra els 
ciutadans francesos residents o establits a la ciutat de Valéncia i la seua 
Particular Contribució l’any 1674, on, a banda de l’impost establit en 
funció dels béns de l’afectat, va quedar constància del seu nom i cognom, 
la seua ocupació i l’adreça per als residents del Cap i Casal o el poble on 
s’havien aveïnat. 
Tot i que la publicació a les actes del citat congrés dona una visió molt 
general sobre l’anòmala presència d’una gran quantitat de súbdits de la 
Corona Francesa, la investigació no aprofundix en les causes, 
motivacions i principalment en les conseqüències. L’anàlisi del document 
és bàsicament una descripció del mateix fent una ullada general al total 
d’afectats i generalitzant amb la resta de dades empíriques susceptibles 
d’una detallada observació. 
Quins eren estos francesos?, quina la seua procedència territorial?, de 
quina manera es naturalitzaven?, quin sector econòmic venien a omplir 
amb la seua mà d’obra?, quin es el rastre que pogueren deixar els 
immigrats en la societat valenciana? Estes, i moltes qüestions més són les 
que anem a intentar esbrinar analitzant a fons les dades conservades en el 
document, conscients de la limitació de les mateixes i la necessària 
interconnexió dels resultats amb la resta d’investigacions obertes al 
voltant de la gran migració occitana cap al Regne de Valéncia per a 
enquadrar este fet, temporalment localitzat a l’any 1674, en la globalitat 

P 
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d’un moviment migratori començat en el Renaixement i que acaba 
forçadament al llarg del segle XIX. 
Venim posant en relleu al llarg de tota la investigació que lluny de ser un 
procés cojuntural motivat per les dificultats sociopolítiques i 
econòmiques travessades puntualment pel Regne de França, el degoteig 
continu de masses famolenques, expatriats polítics o religiosos, artesans 
emprenedors i industrials en cerca de negoci va esdevindre una veritable 
cerca de El Dorado per les classes populars de l’Occitània principalment; 
i els qui majoritàriament van beneficiar-se del rejoveniment de les 
estructures socials o del redreç econòmic produït per la mà d’obra i la 
reactivació de les xàrcies comercials van ser els estats de la Corona 
d’Aragó, sense passar per alt que el corrent migratori va escampar-se a 
altres regnes de la Monarquia Hispànica tot i que de manera més residual 
i ordenada. 
El lligall que conté l’expedient produït per este enèsim intent de control 
polític i militar sobre la població valenciana originària d’altres 
monarquies, està compost per un conjunt heterogeni de papers dins de la 
unitat documental. Així trobem des de la mateixa Reial Crida fins a 
diferents notes adreçades al Marqués de la Casta referents a la destinació 
dels fons recaptats. Tot i això, la documentació més valuosa és l’extens 
llistat de persones represaliades i del que més avant farem una exhaustiva 
descripció. 
Quan en l’any 1673 en trenca la fràgil pau entre la monarquia francesa i 
l’imperi dels Àustria, hostilitat freqüentment renovada al llarg de tot el s. 
XVII, és regent (1665-75) de la corona hispànica Mariana d’Àustria per 
minoria d’edat del seu fill, el futur Carles II. En una Real Carta remesa61 
a Baltasar Pardo de la Casta, Bayle General del Regne de Valéncia, el 29 
de desembre de 1673 la Reina Governadora l’informa del coflicte bèlic, 
de l’orde donada al Virrei per a que faça la Crida de l’Imposició i de la 
seua voluntat que siga ell personalment el responsable de la recaptació: 

                                                 
61 La dita Carta esta reproduïda en una nota de Don Luis Pallàs, receptor de la Reial 
Baylia, dins del lligall que conté tot l’expedient. A.R.V. Mestre Racional 9938 i 9939. 
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“y porque he resuelto que corra por vuestro cuydado la cobransa 

de lo que esto montare...” 

 

L’eixecució de l’orde de la regent no tardà molt a ser posada en pràctica, 
de manera que la Crida està datada en el Real de Valéncia a 9 de febrer 
de 1674, manant-se publicar en la mateixa ciutat i “demas Ciudades, 

Villas, y Lugares del Reyno, donde convenga.” 
A Valéncia és fa pública la imposició el mateix dia, 

“a nueve dias del mes de Febrero, año de MDCLXXIIII, Martin 

Romero Atambor mayor de la dicha, y presente Ciudad, hizo 

relacion èl en el dia de oy, aver publicado el presente Real Bando 

en esta Ciudad, y puestos acostumbrados de ella con pifanos, y 

caxas, segun estilo militar.” 

 
El títol de la Crida, i primera pàgina de les cinc de que consta, diu així: 

Real Bando mandado publicar en la presente Ciudad y Reyno de 

Valencia, por el Excelentissimo Señor Don Vespasiano Manrique 

Gonzaga, Conde de Paredes de Nava, Señor de las Villas de 

Villapalacios, Bienservida, Riopar, y Cotillas, Gentilhombre de la 

Camara de su Magestad, Virrey, y Capitan general de dicha 

Ciudad, y Reyno. 

Sobre que los franceses que quisieren quedar, vivir, y habitar en 

el presente Reyno, hayan de pedir licencia a su Excelencia, y 

pagar la imposicion que se les señalare en ella. 

Impresso en Valencia, por Francisco Cipres, en la calle de las 

Barcas, Año 1674. 

 

Fins al present moment només hem pogut localitzar la relació de 
represaliats de la ciutat i la seua Particular Contribució, encara que no 
seria estrany trobar en un futur altres relacions referides a altres 
Governacions, Bailies i Justícies del regne. A mode d’eixemple, tenim 
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localitzades en l’arxiu del duc de Gandia uns papers62 amb anotacions 
provisionals per a la preparació d’una altre cens de francesos al 1689, tot 
i que en esta ocasió la finalitat del mateix va ser destriar els “cassados” 
dels “solteros” amb la segura intenció de carregar les represàlies contra 
estos darrers per supondre-los menys naturalitzats. 
Pel que fa a l’impacte d’estes polítiques dissuasòries hauríem de tindre en 
compte que les referències conservades al voltant del volum de la 
migració parlen de masses de gents que permanentment o temporal es 
desplaçaven d’un costat a l’altre dels Pirineus. El rei d’Espanya i els seus 
eixecutors sabien que prendre mesures dràstiques per a tallar este flux de 
població haguera actuat en contra dels sistemes econòmic i social propis, 
impedint la necessària renovació de les estructures productives o de 
població enormement danyades per l’estat de guerra continu a que 
obligava l’imperi però per damunt de tot, pel que fa al Regne de 
Valéncia, al buit demogràfic i destrucció de les bases productives 
produïts per l’expulsió dels moriscos. Dins del lligall estudiat trobem un 
comentari inserit en una carta adreçada al Bayle General per Melchior de 
Navarra63 , president del Consell d’Aragó, i que creguem il·lustra ben bé 
la situació: 

“He recibido la carta que Vs. me escrive en 7 del corriente sobre 

la cobranza dela imposicion de franceses, en que Vs. cessò en 

conformidad de lo que le dijo el sr. Virrey, haviendo cobrado 

hasta la cantidad de mil escudos, y es assi que en esta materia no 

se ha se passar adelante como Vs. esta prevenido...” 

                                                 
62 ARCHIVO HISTORICO NACIONAL, Sección Nobleza. Osuna c.571-39. 
63 Melchor de Navarra i Rocafull era Duc de la Palata en el Regne de Nàpols i Cavaller 
d’Alcàntara. A més era Príncep de Massa pel seu casament amb Francisca Tovalto i 
Aragón, Princesa de Massa i Marquesa de Tolva a Nàpols. Va naixer a Torrelacárcel 
(Terol) al 1626, estudià dret en la Universitat de Saragossa i va ser degà del Col·lege d’ 
Advocats de Saragossa. Al 1654 va ser nomenat Assessor de la Governació General 
d’Aragó, al 1660 Conseller del Consell col· lateral de Nàpols, després va ascendir a la 
Fiscalia del Consell Suprem d’Itàlia, fon Vicecanceller i President del Consell d’Aragó i 
de la Junta de Govern Universal d’Espanya fins que el Rei Carles II abastara la majoria 
d’edat. 
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Açò ens obliga a reflexionar al voltant de dos aspectes fonamentals per a 
comprendre tant la magnitut real del volum de població com l’activitat 
econòmica involucrada. Per una part tenim el poc de zel demostrat per les 
autoritat a l’hora de fer efectiu allò dispost en la Real Crida, de manera 
que només a una mínima part de les persones llistades se’ls afig 
l’anotació de “pago” o que dels vora 1500 registres només els tres amb 
més càrrega impositiva ja sumaven 1500 Lliures, quan la carta del 
President del Consell d’Aragó diu clarament que la recaptació va ser de 
1000 escuts o les “mil çent y cinquanta Liures” certificades per Lluis 
Pallàs, Receptor Real de la Baylia General. 
Per altra part, hem de remarcar el fet que totes les imposicions i 
represàlies decretades al llarg del segle XVII eren polítiques dissenyades 
com a contenció de les classes populars en un intent d’avalotar al poble 
contra l’enemic declarat de la Corona, encara que tant el poble com els 
afectats o fins els futurs immigrats sabien i coneixien el vertader abast 
d’estes accions punitives. Al respecte existia entre la població occitana i 
els nous valencians un convenciment general sobre la temporalitat d’estes 
mesures o la laxitud i facilitat per a evadir-les (POITRINEAU, 1973:115-
117). 
El llistat de represaliats pel Decret d’imposició no identifica la 
procedència de les persones, tot i incloure-los tots en un genèric 
“gavachos todos” escrit al marge del document. Però, amb les reserves 
que calguen, haurem necessàriament de relacionar la seua terra de 
procedència amb la dels estudis fets sobre els occitans aveïnats en 
períodes anteriors, i que hem desenvolupat en un capítol posterior d’esta 
investigació. També podrem contrastar-ho amb tota la sèrie de 
documentació estudiada dels autors descrits que, bàsicament, fan 
originaria esta migració de gairebé tot el territori occità de França. 
En un altre capítol desenvoluparem també els aspectes relacionats amb 
l’activitat econòmica i els oficis reflectits tant en este llistat com en els 
Llibres d’Aveïnament, per a fer evident la identitat exacta entre les dades 
empíriques observades i les afirmacions documentades en totes les obres 
transcrites. 
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No cal dir que la relació de represaliats és una important font onomàstica 
que ens oferix l’oportunitat de conèixer en persona a una multitud de 
persones pels seus nom i cognom. En un capítol a banda farem un estudi i 
relació més detallat d’esta part de la migració que encara podem 
reconèixer en els nostres llinatges. 
 
No obstant la data de publicació de la Crida, el 9 de febrer, hi ha un 
document64 a l’Arxiu de la Corona d’Aragó que ens torna a confirmar 
l’escassa voluntat de les autoritats valencianes per posar en pràctica estes 
accions punitives. Tres dies abans, el 6 de febrer, el virrei comte de 
Paredes s’excusa davant el Consell Reial d’Aragó per no haver pogut 
informar sobre el nombre total de francesos i l’import de l’embargament, 
la qual cosa sí havien fet catalans i aragonesos. Contesta textualment que 
va donar ordre a totes les governacions i llocs del Regne, “que son 

muchos” i encara ni li han enviat res. 
El dia 13 un altra carta65 del comte de Paredes informa al Consell 
d’Aragó el següent: 

“...se ha hallado haver en el 2239 si bien son muchos los que no 

tienen vienes...” 

“...si bien he entendido se van muchos por librarse de este 

tributo” 

 
Com podem vore des del 9 fins al 13 hi ha quatre dies, insuficients per a 
l’elaboració de cap llistat de represaliats i per això és molt probable que 
existira un alt percentatge d’ocultació de dades, si no és que les mateixes 
foren inventades per a la satisfacció reial i al remat únicament es va fer la 
de la ciutat de Valéncia. Observem també el fet que a molts ni se’ls 
registra per la raó exposada: “no tienen vienes”. 

                                                 
64 ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ. Consell d’Aragó/Secretaria de 
Valéncia/lligall 592, doc. nº 10-1. 
65 ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ. Consell d’Aragó/Secretaria de 
Valéncia/lligall 592, doc. nº 10-2. 
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La segona frase comentada fa referència a l’intenció de molts francesos 
d’eixir-se’n del Regne com a conseqüència de la Crida. Com havíem vist 
en un anterior apartat, el dia 20 de febrer totes les autoritats municipals 
de Valéncia signen un memorial molt contrari a estes polítiques 
repressives, per la greu crisi social que podien produir. 
Vistes les conseqüències de tot tipus que les autoritats del Regne de 
Valéncia i del municipi havien fet vore a la Corona, amb ocultació de 
dades inclosa, esta pren una decisió final, l’11 de març, sobre l’assumpte 
que ve a confirmar tot allò dit fins al moment sobre la ineficàcia de les 
mesures contra els francesos66: 

“Pero lo que dezis en V. Carta de que el numero de los franceses 

que ay en esse Reyno no llega sino a dos mil dozientos y treynta y 

nuebe, y pareze son necesarios para los usos y ministerios en que 

viven en el Reyno, os ordeno que no prosigais la ejecucion del 

dicho Vando sino que lo dejeis en el, y si hubiere algunos que 

puedan ser sospechosos y disidentes, me lo avisareis para que yo 

resuelva lo que les hubiere de hazer con ellos y os ordene lo que 

combenga.” 

 

                                                 
66 ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ. Consell d’Aragó/Secretaria de 
Valéncia/lligall 592, doc. nº 10-3. 
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ELS LLIBRES D’AVEÏNAMENT DE LA CIUTAT DE VALÉNCIA 

 

 

 

a sèrie pròpia de Llibres d’Aveïnament comença l’any 1349 i 
conserva des del dit any fins  al 1611 amb molts pocs buits 

(Cabanes, 2000). 
En ells queda enregistrat l’acte jurídic pel qual un individu després de 
donar-se de baixa en l’anterior residència, sol·licita i adquirix nou 
veïnatge en un altre lloc (Cabanes,2000:9). 
L’estructura dels registres és molt semblant durant tot el període 
investigat: nom i cognom de l’aveïnat, alguna vegada malnom, professió, 
lloc d’on era natural, regne o estat de procedència la majoria de vegades i 
carrer on prenia domicili citant també la parròquia; a continuació es 
transcrivia íntegrament l’acta de desaveïnament que proporcionava 
l’interessat o simplement s’afegia annexa al registre, la qual transcripció 
es feia en l’idioma original del document notarial de desaveïnament67. 
Per a acabar una fórmula de jurament, amb la inclusió de testimonis i 
fiadors, tanca el registre d’aveïnament. 
En esta part de la investigació hem utilitzat els llibres compresos entre les 
signatures b319 i b366, els quals abasten el període temporal entre els 
anys 1540 i 1611. L’estat de la sèrie documental treballada és en general 
prou bo i hem pogut consultar-los directament quasi tots amb algunes 

                                                 
67 Tota la documentació dels Llibres d’Aveïnament de la ciutat de Valéncia consultada 
per a la present investigació està redactada en llengua valenciana, a excepció com hem 
dit de la transcripció del document notarial de desaveïnament que aportava el nou veí. 
Així, com la major part eren naturals del regne, estàn redactats en valencià a excepció 
d’alguns casos (no tots) de naturals de pobles de llengua aragonesa/castellana. La resta 
estàn redactats en les diferents llengües originals dels immigrants o en llatí. Castellà, 
català, portugués o francés (els dos únics casos de traducció que hem trobat des d’altra 
llengua al valencià, ha segut del francés a la nostra, per no comprendre´ls els funcionaris 
municipals) i clar, molta documentació en les diferents varietats de la llengua occitana. 
Estem en condicions d’afirmar que en l’Arxiu Municipal de Valéncia existix un bon 
fons documental en les varietats nord-pirinenques de l’occità a l’abast dels científics i 
estudiosos de la llengua. 

L 



 

158 

excepcions degut a l’oxidació de les tintes. No obstant això, els llibres 
amb els quals no poguérem treballar, els vam consultar microfilmats tot i 
algunes llacunes derivades del deficient estat de conservació d’estos 
darrers volums68. 
Els registres de cada any i volum varen ser analitzats i d’ells extraguérem 
les dades que consideràvem més importants per a la finalitat de la 
investigació. En concret, vàrem compilar les dades relatives al nom i 
cognoms, lloc d’on procedia l’immigrant, professió, regne o estat si 
constava, parròquia o poble on s’aveïnava i qualsevol informació 
derivada de la lectura del document notarial aportat per l’individu, tenint 
molta cura en les possibles adaptacions del cognom propi a la llengua 
valenciana i la llengua de redacció del dit document. 
Però, la dada principal extreta en l’anàlisi i de la qual deriven les 
conclusions del nostre treball és el nombre anual d’occitans i el seu 
percentatge respecte als diferents pobles o nacions que llavors tenien un 
constant flux migratori cap al Regne de Valéncia. 
La finalitat de l’estudi no és traure conclusions sobre la demografia 
valenciana en l´Edat Moderna, la qual cosa per insatisfactòria explicació, 
sembla encara objecte de múltiples esforços i investigacions (BERNAT-
BADENES, 1994:16-17). Més bé, es tracta de ponderar en la seua 
correcta mida d´on procedien els fluxos migratoris més importants durant 
este període temporal, descartant però no oblidant de pas, els tòpics 
respecte a altres procedències com l’aragonesa, la qual és amplament 
superada per l’occitana, en prou ocasions, des del darrer terç de segle 
XVI fins al final de la sèrie documental dels Llibres d’Aveïnament; 
notant-se un espectacular augment arran de l’expulsió dels moriscos en 
un creixement sostingut que aplega a la cota percentual més elevada 
l’any 1611. 
Desgraciadament, esta data marca la fi dels registres d’aveïnament sense 
que sapiguem el motiu, encara que l’hem pogut deduir quan analitzàvem 
la documentació al respecte i amb tota seguretat estaria relacionat amb 

                                                 
68 Arxiu Municipal de Valéncia.: Microfilms nº 708 fins 717. No existix llibre ni en 
conseqüència dades per a l’any 1565.  
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l’intens procés de reorganització i reubicació de la població valenciana 
després de l’expulsió, i amb l’obertura del territori als corrents migratoris 
que ompliren el buit demogràfic sobrevingut pels acontenyiments. A 
més, hem de tindre en compte que la data límit de 1611 ho és només per 
al present estudi sobre els Llibres d’Aveïnament, tot i que el flux 
migratori occità seguix documentant-se69 a partir d’eixe moment en 
diferents “relacions de francesos” parcials de determinades zones, llibres 
sacramentals i altres sèries documentals més amunt analitzades. 
L’efecte que va produir entre els potencials immigrants, sobre tot 
occitans, la possibilitat de colonitzar terres i omplir l’espai deixat pels 
moriscos, va ser de mobilització en massa com ho demostren els 
percentatges d’aveïnaments que més avant exposarem i analitzarem. 
Així, des de mitjans de segle XVII i com a conseqüència de l’allau 
occità, es produiria una notable recuperació demogràfica i econòmica 
com ha sigut recentment demostrat (BERNAT I BADENES, 1994:125-
128), contràriament a tot allò que es venia repetint pels historiadors de la 
modernitat valenciana. 
Els Llibres d’Aveïnament no són una font demogràfica útil per a un 
coneixement dels efectius poblacionals del Regne de Valéncia, entre 
altres raons perquè no hi havia obligació d’aveïnar-se en la ciutat de 
Valéncia i els pobles de la seua Particular Contribució; només ho feia qui 
volia gaudir dels drets i privilegis que tenien els veïns del Cap i Casal del 
regne (PILES, L. 1978:13-28), per la qual cosa no representen la totalitat 
del corrent migratori anual (CABANES, A. 2000:12). Però sí que són 
d’una gran utilitat quan el que pretenem és traure una mostra 
representativa i una proporció respecte del total migratori registrat a la 
sèrie documental, de les quals puguem extraure conclusions 
determinants. També, perquè són l’evidència empírica certa que 
demostra la incontestable presència d’importants contingents 
d’immigrats occitans que han segut reiteradament ignorats en qualsevol 
investigació al voltant de la societat valenciana moderna i la seua gènesi. 

                                                 
69 ARXIU DEL REGNE DE VALÉNCIA. Mestre Racional, 9938-9939. 
   ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, SEC. NOBLEZA. Osuna C571,39. 
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Amb les dades obtingudes del buidat sistemàtic de registres d’aveïnament 
hem confeccionat dos taules gràfiques; la primera (Gràfic núm. 1) és la 
relació del nombre d’aveïnats any per any, especificant per a cadascun 
d’ells els que són d’orige occità. Les columnes percentuals es referixen a 
la proporció d’ells respecte del total de nacionalitats70 representades pels 
individus que demanen aveïnar-se cadascun dels anys compresos entre 
1540 i 1611. 
Les dades de la darrera columna són les més importants puix en ella 
consta el percentatge corregit sense incloure als naturals del Regne de 
Valencia. És important remarcar este darrer punt, ja que els percentatges 
indicats són el resultat de discriminar les dades referides al moviment 
natural de població valencià (la part percentual més important, tot i 
respectant les antigues fronteres del regne), els quals no han segut tinguts 
en compte per raons òbvies, ja que esta investigació se centra tan sols en 
el moviment migratori provinent d’altres regnes i estats. 
La segona il·lustració (Gràfic núm. 2) és la representació de les dades 
percentuals anteriors per al mateix espai temporal, en el qual poden 
observar més fàcilment com el flux migratori occità s’accentua 
notablement cap al darrer terç del segle XVI per raons històriques, 
coincidents amb els fets, i que han segut suficientment estudiades: 
guerres de religió a França, conflictes bèl·lics entre les corones espanyola 
i francesa, la persistent crisi econòmica d’este darrer país, l’alta inflació 
espanyola que feia els salaris pagats ací més atractius per a les gents de 
dellà els Pirineus. A totes estes raons, nosaltres encara n’afegirem un 
altra, no menys important, per al darrer període estudiat: l’atractiu de la 
repoblació de les terres buides del Regne de Valéncia derivada del referit 
decret d’expulsió. Barthélemy Joly, contemporani dels fets opinava 
encertadament sobre les causes i els efectes: 

                                                 
70 Amb molt poques variacions, estes nacionalitats solen ser principalment, per orde 
d´importància i sense comptar els naturals de l’Occitania nord-pirinenca: aragonesos, 
castellans, catalans, i navarresos (principalment de la baixa Navarra, hui de l’estat 
francés). 
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“La ocasión principal, en mi opinión, por la que hay tantos 

franceses en España, es porque no pudiendo esta multitud de 

hombres, como enjambres de abejas, poder contenerse todos en 

su lugar natural, y menos ser en él empleados útilmente, es 

inmediato el cambio que hacen de su fortuna, porque de pobres y 

mal ordenados como llegaron, de pronto se ven puestos en valor y 

se establecen con comodidad, hallando fácilmente maestros con 

los que ganan mucho y son bien pagados, porque en España las 

manufacturas son caras.” ; “…los que son del oficio de los 

campos, todavia son mejor recibidos, a causa de la pereza de los 

naturales, y se casan si pueden con las viudas de sus amos y se 

quedan allí porque no se pagan contribuciones como en Francia 

donde el campesino se ve muy rudamente tratado...”  (JOLY, B. 
en SALA, D. 1999) 

 

La informació més important que ens oferien els registres dels Llibres 
d’Aveïnament era la població d’orige de l’immigrant. Gràcies a ella 
poguérem saber que els estrangers aveïnats venien majoritàriament de 
l’espai occità-francés. La seua procedència ha segut degudament 
contrastada i localitzada (MARTINIS, J. 2010) utilitzant bases de dades 
de poblacions i cartografia on line de les Comunes i Departaments 
francesos71; observant, i coincidint així amb Antoni de Montchréstien 
(...pour la pluspart auvergnats, gascons, bearnois et limousins). que la 
zona de procedència la majoria dels casos és: el SE. del Llemosí, el SO. 
de  l’Auvernia, l´O. i N. del Llenguadoc i el S. i E. de la Gascunya 
incloent el Principat de Bearn. 
Com que moltes poblacions anaven localitzades amb el bisbat 
corresponent, podem observar sobre un mapa de bisbats francesos de 

                                                 
71 http://www.quid.fr/communes (Enciclopèdia online) 
http://www.comunnes.com (Annuaire touristique des villes et comunnes de france) 
http://www.lion1906.com (Localisation Interactive, Orthodromie ey Navegation) 
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l’Antic Règim la distribució aproximada de totes estes zones emissores 
(IL·LUSTRACIÓ 2) 
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ELS OFICIS I L’ACTIVITAT ECONÒMICA DELS NOSTRES 

OCCITANS 

 

 

 

nteriorment hem pogut observar com els diferents autors 
considerats, tots ells d’entre els segles XVI i XIX, feien menció en 

els seus treballs als oficis o activitat econòmica dels qui varen migrar des 
de terres occitanes, majoritàriament, cap a la nostra. 
Com que el seues afirmacions havien de ser contrastades amb dades 
empíriques per a demostrar la seua veracitat i utilitat per a la nostra 
investigació, vàrem utilitzar les dades extretes del buidat sistemàtic de la 
sèrie anual dels Llibres d’Aveïnament de la ciutat de Valéncia, i de les 
extretes de la investigació sobre la Imposició dels Francesos de 1674. 
Vàrem tindre la sort que els dissenyadors d’ambdós documents donaren 
importància a deixar constància de l’ofici de l’aveïnat o represaliat. A 
més cadascun dels documents abasta una època ben diferenciada: el 
primer fins a dos anys després de l’expulsió dels moriscos i el segon en 
un moment posterior i no molt allunyat temporalment d’esta, quan és de 
supondre que les millors terres ja haurien segut ocupades i posades en 
producció i el Regne de Valéncia redreçava el seu teixit social i 
productiu. Estos dos elements, l’ofici i la delimitació temporal, varen ser 
de molta utilitat per a corroborar diferents interrogants sorgits al llarg de 
la investigació i que d’esta manera eren resposts per les dades objectives. 
Els immigrants, tenien els oficis referits pels autors contemporanis? Els 
occitans, ompliren el buit econòmic deixat pels moriscos? Era la 
Valéncia de finals de segle XVII una societat descomposta i en crisi 
social? O ja havia recuperat l’antic poblament i mamprenia a redreçar la 
seua estructura econòmica? 
Els indicadors ocupacionals continguts en estos extensos llistats ens 
parlen d’una societat necessitada de mà d’obra en els sectors productius 
bàsics en l’època de la que tractem. No és gens estrany puix que les 

A 
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ocupacions més registrades estiguen relacionades amb el sector primari i, 
com no podia ser menys parlant de la nostra terra, observem que el 
percentatge de treballador qualificats com a “llauradors, hortolans, 
moliners, pastors i peixcadors” siga del 8,51% en el document més antic i 
del 31% en el més modern. És lògic pensar que el buit a les ocupacions 
relacionades amb l’agricultura ja havien anat omplint-se poc a poc per la 
mà d’obra occitana des d’abans de l’expulsió,  i que ho serien encara més 
una vegada desapareguts els qui bàsicament es dedicaven ad estos 
menesters. Però, com interpretar que seixanta-cinc anys després encara 
seguixca el flux de llauradors sobre el regne? No tenim dades referents a 
les persones que varen migrar en este més de mig segle, però sabem per 
les observacions contemporànies més amunt exposades que no deixaren 
de vindre i a més ho deien amb claretat: en massa. 
En conseqüència, és evident l’existència d’un moviment lent de 
substitució d’una mà d’obra expulsa per un altra que en un primer 
moment seria pels qui ja vivien ací, valencians i occitans, i després els 
qui a partir de 1611 (quan es varen signar la majoria de les noves Cartes 
de Població dels llocs de senyoriu) van completar durant dos segles més 
la llavor d’allò que va resultar la Valéncia del segle XX, tasca que havera 
resultat impossible amb la població de partida i les taxes de creixement 
vegetatiu de la demografia valenciana antiga. 
Hem dit en un altre apartat com cap a finals de segle XVII s’observen en 
les investigacions fetes sobre les sèries vitals de moltes parròquies 
valencianes unes taxes elevadíssimes de creixement impossibles 
d’explicar en un context depressiu com els dels Austries menors 
(BERNAT I BADENES, 1994:124-128). Expulsions, manteniment d’un 
imperi, guerres continues amb totes les potencies europees, baixa 
natalitat, successives fallides de les finances reials... són factors que 
inclús separadament no haveren afavorit gens la recuperació demogràfica 
i econòmica valenciana. 
Tot i això, continuem ancorats en un paradigma involutiu que descriu la 
història recent valenciana com una devallada continua i progressiva des 
del Renaixement fins a la pèrdua dels Furs; d’un deteriorament social i 
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polític que va culminar en la Desfeta d’Almansa. Però el cas és que la 
recuperació de la nostra estructura social i econòmica ja l’observem en 
les dades empíriques del darrer terç de segle XVII i no, com estàvem 
acostumats a oir, com a conseqüència de la Nova Planta. 
En els casos estudiats podem vore com un indicador clau d’activitat 
econòmica, de puixança i de luxe, es fa un lloc important entre els altres 
sectors laborals: parlem del servici personal, d’aquells qui treballen per a 
altres d’estatus i rendes suficients com per a permetre-s’ho. En els 
Llibres d’Aveïnament, en un context històric prou diferent, no en trobem 
d’occitans que vingueren a servir; n’hi havia llavors la mà d’obra servil i 
sotmesa dels moriscos per la qual cosa l’immigració era principalment de 
persones relacionades amb el comerç i la construcció (Taula d’oficis, 
pàg. 166). En la Imposició dels Francesos de 1674 (Taula d’oficis, pàg. 
167) trobem que, junt als agricultors i professions afins (30%), els 
nouvinguts venien a treballar per al servici personal en un percentatge 
semblant als anteriors, i que si juntem totes les anotacions relacionades 
amb el mateix ofici servil o de servicis personals (criat, cotxer, 
sotacotxer, lacai, cuiner, mosso de cavalls.) el percentatge ascendix fins 
el 19,79%. 
Amb estes dades es fa difícil mantindre l’axioma de la “crisi del Barroc 

Valencià” ja que allò vertaderament observable és justament el contrari: 
creixement vegetatiu, activitat econòmica i luxe. Un altre indicador d’una 
activitat econòmica dinàmica i variada és la gran diversitat de professions 
declarades pels represaliats i que no és observada en la sèrie dels 
aveïnaments. Si en esta només observem 79 professions declarades, i 
entre elles els comerciants i obrers de la construcció representen el 
(38%), es convertixen al 1674 en un variat ventall d’ocupacions en quasi 
tots els oficis artesanals de la Valéncia d’aleshores. En qualsevol cas, 
veiem un augment de les professions especialitzades en detriment dels 
oficis no artesanals; des d’algunes professions de poca qualificació fins a 
altres que necessitaven d’una alta especialització: carnissers i moliners es 
barregen  amb mestres de viholes o inclús dos mestres d’escola...en quina 
llengua ensenyarien les beceroles? I a qui? 
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ELS COGNOMS OCCITANS I VALENCIANS 

 

 

 

ls nostres cognoms són el testimoni fossilitzat més evident del 
cúmul de  circumstàncies històriques diverses que actuaren en la 

formació de la societat valenciana actual.  L’onomàstica pròpia dels 
valencians, a més de tindre solucions originals,  no ha de separar-se per al 
seu estudi dels moviments demogràfics que des del segle XIII han aportat 
gens i llinatges a les nostres mil·lenàries arrels. Com tampoc hem 
d’obviar que el mestissatge present i evident en els nostres cognoms, 
denota la nostra condició de poble obert al mon i la càrrega 
d’esdeveniments històrics pels que han participat els qui ens varen 
precedir en esta terra. 
A estes altures de la investigació ja quedarà mínimament provat per als 
lectors el fort component occità que en el substrat, en el solatge del 
nostre particular ésser, permaneix a l’aguait per a mostrar-se quan 
escorcollem poc de temps en arrere en la història dels nostres 
avantpassats. Si l’allau dels neovalencians/occitans haguera segut del 
gènere femení, ara estaríem parlant d’un altra cosa: no tindríem 
moltíssims cognoms d’este orige però la llengua mamada sonaria amb un 
altre accent i, probablement, es diria d’un altra manera. No va ser així, tot 
al contrari l’emigració va ser principalment masculina i la principal 
aportació, deixant de costat la genètica, va ser l’onomàstica valenciana 
d’arrel no aragonesa, ni catalana, ni castellana. 
Per a comprendre millor la simbiosi produïda a ran de les migracions 
nord pirinenques, res més efectiu que comprovar com les relacions de 
cognoms que es conserven evidencien la perfecta adequació de la major 
part de la seua onomàstica a les formes valencianes. L’explicació ha de 
ser forçosament interpretada bé com una relació causal producte 
d’antigues migracions de quan la conquesta cristiana o bé, i també, per la 
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transmissió pare-fills dels cognoms en esta invasió silenciosa que ara 
documentem. 
En el decurs de la nostra investigació hem tingut l’oportunitat de treballar 
sobre fonts documentals antigues que han aportat abundant informació 
referida a les dades personals de molts d’estos immigrats. Noms i 
cognoms; llocs, bisbats, senyorius de procedència i altres dades que ens 
han permès identificar els pobles, ciutats o terres d’on majoritàriament i 
preferent isqueren una part important dels nostres avantpassats. Amb tot 
este cabdal de dades hem pogut confeccionar un extens llistat de 
cognoms únics (ANNEX 1), desvinculant-los de la resta de dades 
objectives, eliminant repeticions i individus dubtosos pel seu orige. Per a 
la seua elaboració hem buidat els registres obrants en la sèrie anual dels 
Llibres d’Aveïnament de la ciutat de Valéncia compresos entre els anys 
1533 i 1611 que es corresponen a les signatures b316 fins b366 (Arxiu 
Municipal de Valéncia), la Imposició dels Francesos de 1674 i la relació 
parcial d’un altra imposició als estats del duc de Gandia l’any 1689. No 
hem considerat les relacions de cognoms resultants de les investigacions 
de Gabriel Domènec a la comarca de la Plana per no estar publicats, ni 
altres investigacions sobre diferents quinqui libri parroquials pel mateix 
motiu; per la qual cosa el llistat que ara presentem amb tota seguretat serà 
molt ampliat en successives investigacions. 
Pel que fa als llistats de represaliats, les dades oferides no eren tan riques 
com les anteriors i en el cas del llistat parcial de Gandia, únicament 
constaven el nom, cognom i l’estat civil. Tot i això, la majoria dels 
registres ens va permetre conèixer els noms i cognoms, els oficis i les 
adreces on estaven domiciliades estes persones. 
Així, es replegaren dades referents a la filiació personal de cadascun dels 
registres seleccionats pel seu orige francés, es a dir, dels territoris que hui 
constituïxen la República Francesa. Pràcticament en totes les anotacions 
dels Llibres d’Aveïnament hi constaven: el nom, cognom, poques 
vegades malnom, professió, poble o ciutat d’orige, de vegades bisbat, no 
sempre el regne i parròquia on s’aveïnava. A estos camps possibles 
nosaltres vàrem afegir un altre per a anotar dades rellevants extretes de la 
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lectura de l’acta de desaveïnament duta de la ciutat d´orige, que de 
vegades s’afig annexa al registre. 
Com hem explicat en un altre capítol, la localització de les zones d’eixida 
dels productors de la nostra antroponímia ha segut possible i així s’ha 
pogut confeccionar un mapa de les zones emissores per al cas dels 
registrats als Llibres d’Aveïnament, però amb la dificultat afegida de les 
anotacions en valencià o occità de la toponímia la qual, en l’actualitat, 
està quasi en exclusiva afrancesada pels efectes del brutal centralisme 
patit durant segles en aquell estat. 
A este respecte ha segut també de gran ajuda la menció, dins del 
formulari més o menys estandarditzat de registre, a determinat regne o 
senyoriu; la major part dels immigrants s’aveïnen especificant que són 
naturals dels Regnes de França i Navarra, però també dels Principats de 
Bearn i Catalunya (en este cas, per als gascons de la vall d’Aran), de la 
Gascunya, Guiana i Auvernia. 
Com podem observar per les dades obtingudes dels Llibres 
d’Aveïnament, els territoris des d’on venien els nostres avantpassats eren 
bàsicament els mateixos descrits pels observadors, diplomàtics i viatgers 
contemporanis a l’emigració; és a dir, existix una base empírica fiable 
per a tindre com a certes i no gens especulatives les afirmacions de tots 
aquells que en el seu moment varen documentar la problemàtica i el 
context polític. A grans trets podríem demarcar l’orige dels nostres 
ancestres, durant l’etapa més antiga d’estes migracions, als territoris de 
l’Occitània central i occidental, amb zones de més intensitat migratòria 
com el Bearn, Roèrgue/Rouerge (Avairon, Rodés), el Cantal/Cantau, baix 
Llemosí i el Carsí/Carsín; açò ha segut possible per la freqüent indicació 
del bisbat de procedència, la qual cosa ens ha permés identificar casos 
d’homonímia i delimitar en un mapa de bisbats francesos d’abans de la 
Revolució (IL·LUSTRACIÓ 2) tant les comarques més emissores que 
hem citat, com una zona més general en territori de cultura occitana. 
Com a conseqüència del buidat dels Llibres d’Aveïnament es varen 
identificar un total de 524 registres amb informació rellevant i que 
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passàrem a la base de dades, dels quals vam extraure la filiació personal 
de 522 persones. 
D’esta base de dades hem extret un llistat ordenat amb els 367 cognoms 
occitans diferents que resulten de no comptabilitzar les repeticions per als 
522 casos i que passaren a integrar-se, la major part d’ells, en el corpus 
onomàstic valencià. 
Tot i haver segut comptabilitzats com a subjectes d’orige francés, no hem 
tingut en compte alguns casos que per les seues característiques els 
allunyava de l’objecte de la investigació. Es tracta de 14 casos de 
persones originàries de la zona francoprovençal o arpitana, els quals a 
pesar d’haver-se considerat en un altre temps com a part integrant del 
conjunt de parlants de la llengua occitana, no ho són a dia de hui. Venien 
bàsicament de la ciutat de Lió i la seua àrea d’influència. 
No s’han considerat tampoc 9 individus del Regne de Navarra (baixa 
Navarra) que eren manifestament euskalduns i només hem inclòs en la 
relació de cognoms ad aquells amb arrels llatines i de poblacions 
gascones pertanyents a est enclau on convergixen, de vegades en el 
mateix espai físic, bascons i occitans. 
També han segut exclosos del llistat 4 immigrants de la Borgonya, tots 
ells de la ciutat de Thizy, un català de Perpinyà i n’hem afegit 6 gascons 
de la vall d’Aran, tot i que administrativament siguen catalans. 

 

REGISTRES 

TOTALS 

REGISTRES 

VÀLIDS 

FRANCO-

PROVENÇALS 
EUSKALDUNS BORGONYONS CATALANS OCCITANS 

COGNOMS 

UNICS 

524 522 14 9 4 1 494 367 

 

En esta llarga sèrie de cognoms únics, que varem fusionar amb la més 
nombrosa dels llistats de represaliats, en trobem d’alguns amplament 
distribuïts per les comarques valencianes com Badia, Bastida, Beltran, 
Bru, Casanova, Casanya, Durà, Fabra, Ferrer, Francés, Julià, Laborda, 
Martí, Navarro, Ramon, Sala, Sales, Sans/Sanz, etc. I açò només citant 
alguns dels que es repetixen més a sovint en la bases de dades, la qual 
cosa dona garantia de la pervivència d’alguna línia de successió per als 
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portadors d’estos llinatges; o tota la llarga sèrie de llinatges de distribució 
molt localitzada però els quals tenen tots els seus casos arrelats 
exclusivament a les terres valencianes, la qual cosa evidencia amb 
seguretat un orige clar en els personatges llistats a les nostres taules. 
D’estos darrers, i amb dades de l’Institut Nacional d’Estadística72, posem 
com a exemple els Cones, Serneguet, Espuig, Fabado, Guixart, Tronch, 
Reynau/Reinal, Despiau, Busach, Verdeguer, Barelles, etc. 
De l’anàlisi detinguda dels mateixos, crida poderosament l’atenció la 
seua adequació i identitat a l’antroponímia pròpia de les terres amb 
modalitats lingüístiques del diasistema occitano-romà al sud dels 
Pirineus. És a dir, molts llinatges valencians considerats com “de soca i 

arrel”, varen ser realment importats uns segles arrere a ran d’este 
moviment migratori i, des d’un primer moment, es varen integrar i 
naturalitzar sense pràcticament adaptacions principalment per compartir 
els nouvinguts sistema lingüístic amb nosaltres. Açò no vol dir que tots 
els qui en l’actualitat compartixen qualsevol d’estos cognoms siguen 
descendents d’estes persones; un plantejament tan simpliste deixaria 
sense explicació les múltiples variables que intervenen en la seua 
formació. Únicament són l’evidència empírica que molts d’estos occitans 
encetaren nissagues i llinatges que han aplegat fins als nostres dies, 
convertint-se en una part important del corpus antroponímic valencià. 
Aragonesos i catalans continuen a dia de hui ignorant el pes de la 
migració occitana en la composició de molts dels seus cognoms, tot i que 
els seus respectius territoris també es varen vore afavorits per esta 
migració, considerant com a propis els cognoms ajustats als seus sistemes 
lingüístics sense parar-se a considerar la continuïtat dels mateixos dellà 
els Pirineus. Són relativament pocs els científics conscients de la relació i 
ja hem posat l’eixemple de l’historiador Gual i Vilà pel que fa a 
l’onomàstica: “...i deixà un innegable rastre en l’antroponímia, de fet, 

molts cognoms que es creuen catalans provenen de més enllà els 

Pirineus.” 

                                                 
72 I.N.E. Distribució territorial de cognoms (Dades de l’Explotació Estadística del Padró 
a 1-1-08) 
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Som conscients de la limitació que suposa derivar conclusions 
demogràfiques amb l’estudi de la sèrie documental dels Llibres 
d’Aveïnament degut a la no obligatorietat d’inscriure’s en ells per a 
residir a la ciutat de Valéncia però, com hem explicat, l’onada migratòria 
occitana es va escampar al llarg i ample del territori valencià i va deixar 
testimoni de la seua presència en els llibres sacramentals de les 
parròquies, en els llibres de registre dels hospitals, en documents 
notarials, en llistes de represaliats. La nostra obligació com a hereus és 
traure a la llum tota la onomàstica conservada en tota esta documentació i 
evidenciar quin és el vertader orige dels avantpassats de moltes de les 
famílies actuals amb cognoms que res tenen a vore amb l’orige que se’ls 
havia proposat. 
En conseqüència, haurà de ser una necessària i coordinada investigació la 
que concrete, quantifique el pes demogràfic i traga a la llum les 
evidències empíriques sobre la important aportació occitana en la 
genètica i l’antroponímia valenciana. 
Ja als primers anys del segle XVII relatava i testimoniava Antoine de 
Montchréstien els procediments amb els quals es naturalitzaven estos 
nous habitants del regne, la gran majoria dels quals eren hòmens. 
Precisament per esta darrera circumstància es va perpetuar en la seua 
descendència, en nosaltres, una gran quantitat de cognoms occitans que 
suren a poc que furguem en els nostres orígens i dels quals els presentats 
en esta investigació, no són més que una part insignificant susceptible 
d’ampliació en futurs treballs. 
No podem ni devem ignorar l’evidència de la important aportació 
antroponímica resultant d’estos fluxos migratoris; com tampoc deuria la 
ciència històrica valenciana no tindre en compte este factor en l’estudi de 
la conformació de la societat valenciana moderna que va eixir com a 
conseqüència de l’expulsió dels musulmans. 
Queda demostrat empíricament a través de l’antroponímia valenciana 
rescatada en tota la documentació descrita que una part important dels 
nostres cognoms, de la nostra societat i història per tant, són occitans. 
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Sense entrar en valoracions de moment al voltant de la importància d’esta 
migració, inèdita pel que fa als historiadors valencians, hem de remarcar 
especialment el fet que en un moment en el qual la població valenciana 
havia quedat reduïda a uns 250.000 habitants segons els càlculs i 
recomptes més optimistes després de l’expulsió dels moriscos, ja feia 
més de setanta anys que els occitans emigraven cap al Regne de Valéncia 
en un incessant i creixent degoteig i per la qual cosa és de supondre que 
la nostra antroponímia cristiana estava ja ben farcida de cognoms 
occitans en el moment de l’esclat intolerant al 1609. 
Este succés no marca el final del procés. Més be, l’accelera i es detecta la 
presència d’una massa d’occitans immigrants que en algun moment 
aplega a xifres pel voltant del 80% dels aveïnats com vam demostrar en 
el nostre treball d’investigació. Si els cognoms desvetlats ací representen 
només dos moments temporals d’una dilatada invasió occitana, quants ne 
seran realment els nostres cognoms amb este orige? 
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LA PERCEPCIÓ D’UN DIFÚS LLEMOSINISME CULTURAL 

 

 
 

uan en l’any 2.005 l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va fer el 
seu Dictamen sobre els Principis i Criteris per a la Defensa de la 

Denominació i Entitat del Valencià, se’ns va donar l’ocasió perfecta per 
a besllumenar una síntesi dels diferents noms històrics per a la nostra 
llengua, de l’Ebre ençà, però lamentablement vam perdre una oportunitat 
d’aprofundir en les causes socials que hagueren pogut originar les 
diferents denominacions amb les quals se l’ha coneguda. 
Hem mencionat més amunt les investigacions de Lluís Fornés al voltant 
de la presumible migració de soldats, faydits i heretges d’amagat 
procedents de terres occitanes en el moment de formació del nou Regne 
cristià de Valéncia. Respecte als efectes que produirien estes poblacions, 
són destacables una sèrie d’articles d’investigació publicats per diferents 
autors ( COLOMINA, PENELLA, TORRENT i GUASP. 1999-2002) en 
la 1ª època de la revista Paraula d’Oc (1996-2004) on podem esbrinar 
que l’estat de la qüestió s’explica amb més facilitat si l’emmarquem 
correctament en l’àmbit natural del diasistema occitano-romà. 
En algun moment de la nostra història recent perdérem els lligams que 
s’havien mantingut estrets llargament en el temps; el mateix Fornés ens 
ho explica en la seua recent obra La Llengua Valenciana i el Diasistema 

Occitano-Romà. (2.010) A un costat i a l’altre dels Pirineus es va 
mantindre no obstant un feble record d’una relació que anava més enllà 
de la simple retòrica trobadoresca. I parlem d’una tradició oral o històrica 
que contava els fets antics d’una manera no gens coincident amb els del 
noucentisme català i valencià o el romanticisme i modernisme espanyol. 
Estes avantguardes, creadores dels respectius nacionalismes, varen ser les 
creadores de la nació espanyola i catalana refermant-se front a les 
nacions veïnes i oposant-se entre elles. 
Pel costat francés el nacionalisme d’estat era ja una construcció 
centenària i assumida, i per això l’historiador no necessitava fer 
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construccions llegendàries o justificar-ho amb mites racials ni invencions 
parahistòriques; per això és freqüent llegir als llibres d’història francesos 
del segle XIX multitut de cites fent referència a la importància del 
component occità en la conquesta i població del nou Regne de Valéncia, 
la qual cosa és certament inèdita entre els nostres investigadors coetanis. 
Posem per eixemple els casos de Louis de Viardot en Études des 

institutions, de la littérature, du théatre et des beaux-arts en Espagne 
publicat en 1835 i la ja comentada, en capítol anterior, de Joseph 
Lavallée en L’Univers (tom Espagne. 1844-47); en el primer podem vore 
una descripció de les relacions històriques de les nostres respectives 
terres: 

"A més de l’espanyol pròpiament dit, i sense comptar el biscaí, 

que és indiscutiblement un idioma primitiu, altres dialectes es 

parlen en la península, que es formaven en la mateixa època, i pel 

mestall d’altres elements estrangers. El català, que s’estén, amb 

modificacions lleugeres, a Saragossa, a Valéncia, a Mallorca, i a 

totes les províncies de la corona d’Aragó, precisament es l’antiga 

llengua d’Oc (la llengua llemosina) que es parlava a l’altra 

vessant dels Pirineus. Roselló i Catalunya varen ser reunits, sense 

interrupció, baix els Gots, baix els Àrabs, baix els comtes de 

Barcelona i baix els reis d’Aragó, és a dir durant cada període de 

la formació de les llengües modernes, i esta circumstancia degué 

establir en estes dos províncies una confraternitat perfecta de 

llenguatge. 

Per un altre costat, els primers comtes de Barcelona (cap a 840) 

eren francesos, de la raça dels ducs d’Aquitana, i Jaume I dit el 

Conqueridor, nascut i criat a Montpeller (1213), també era 

francés. Hi havia al seu eixercit, quan prengué Valéncia als 

moros, i en l’eixercit de son fill Pere III, que acabà la conquesta 

de les illes Balears, una gran quantitat de voluntaris vinguts del 

migdia de França. Hui encara, un camperol llenguadocià o 

llemosí comprendrà i serà comprés a tot el litoral espanyol, des 
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de Port-Vendres (Roselló) fins als límits del Regne de Múrcia." 

VIARDOT, L. (1835) 
 
Com podem observar, tant Lavallée com Viardot donen un paper 
preponderant al component occità entre els protagonistes de la 
reconquesta valenciana; el primer inclús atrevint-se a dir que els senyors 
catalans van actuar de mala gana i van ser els occitans els vertaders 
artífexs. Curiosament, els historiadors francesos del segle XIX s’inspiren 
principalment per a les seues obres sobre el Midi en la Histoire Générale 

du Languedoc (DEVIC-VAISSETTE, 1730-45), de la qual la Gran 

Enciclopèdia Catalana73 diu: “És d'un interès primordial per a l'estudi 

dels orígens de Catalunya.” Certament curiós. 
Amb el precedent de la diferent visió sobre l’element demogràfic 
importat per la conquesta cristiana, segons fora explicada per uns o altres, 
ens va sorprendre trobar a un autor que en l’any 158474 donava una 
versió diferent de les circumstàncies socials del nou ens polític que naixia 
per voluntat de Jaume I. Sorprén també que l’obra en qüestió siga d’un 
natural de la Corona d’Aragó, i llavors ardiacà de Morvedre i canonge de 
Valéncia, suposadament més informat sobre l’assumpte que no els d’altra 
nació. El llibre mencionat du per titol La Historia del Muy Alto e 

Invencible Rey Don Jayme de Aragon, Primero deste Nombre Llamado el 

Conquistador ; l’autor Bernardino Gomez Miedes. 
Des del primer moment quan parla de la presa de Valéncia pel rei Jaume, 
ja notem certs matisos que, no per coneguts, podem trobar als nostres 
llibre d’història. Vegem uns eixemples: 

“Assi mesmo muchas otras familias y linages poblaron la ciudad, 

no solo de Aragon y Cataluña, pero de la Guiayna, y otras partes 

de Francia que vinieron con el Arçobispo de Narbona...”, “...ni es 

de creer que este buen Arçobispo, que tan principalmente ayudo 

al Rey en esta conquista dexasse de agradecerselo, avantajandole 

                                                 
73 http://www.enciclopedia.cat 
74 En la portada del llibre posa que es estada novament impresa en castellà a partir de la 
publicació llatina anterior. 
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con alguna mas principal prelacia, o en otra manera.”  GOMEZ 
MIEDES (1584:249) 

 
Parlant de la nova ciutat que mamprenia a canviar la seua fesonomia: 

“Pues ningun natural quedo en ella (como esta dicho) sino que 

fue toda poblada de estrangeros. De aqui parece que le es natural 

el acogerlos mejor que ninguna otra ciudad, para ser comun 

patria de todos. De donde viene que muchos vulgarmente la 

llaman75 madre de estrangeros, y madastra de los naturales, y no 

muy fuera de razon...”  GOMEZ MIEDES (1584:250) 
 
Però la part més interessant i de la que podem derivar una sèrie de 
proposicions altament aclaridores al voltant d’aquella societat primigènia 
està al capítol VIII, titolat “Como el Rey hizo los fueros del Reyno en 

lengua Lemosina, y se quexaron los Aragoneses porque no se escrivieron 

en la suya” i diu així: 
“...Y por ser el Rey, no solo fundador de la ciudad, pero de sus 

leyes y fueros, quiso que se escriviessen en su propia lengua 

materna, que fue la Limosina, como se hablava en Cataluña. La 

qual tuvo su origen en la ciudad de Limoges en Francia, y era 

comun para toda la Guiayna: pareciendole que por ser lenguage 

llano lo entenderia mejor el vulgo, y se libraria de tan diversas y 

confusas interpretaciones del derecho que suelen nascer de la 

variedad y estrañeza de las otras lenguas de España, porque de 

andar mezcladas unas con otras, eran faciles y occasionadas para 

dar muchos sentidos sobre cada cosa. Como entendieron esto los 

Aragoneses, que con exercito formado le seguian, y se avian 

hallado en la conquista del Reyno, y entrada la ciudad, se 

tuvieron por muy agraviados, de que los fueros y leyes de 

Valencia se escriviessen en lengua Catalana, o Limosina, tan 

                                                 
75 En eixe temps, és a dir, en temps de Miedes. La qual cosa també demostra el fort 
component migratori (occità) a finals del s. XVI desvetlat en la nostra investigació. 
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obscura y grossera: y que fuera harto mejor en la Latina, o 

alomenos Aragonesa...”  GOMEZ MIEDES (1584:251) 
 
Al capitol XI “De la justas causas que el rey dio para escrivir los fueros 

en lengua Lemosina, y de la excelencia dellos, y grandeza de la ciudad” 
aprofundix més en la matèria després de fer un repàs al dret que els 
aragonesos (ell era aragonés) tenien per a imposar la seua llengua al nou 
regne: 

“Perseverando el Rey en su determinacion, no embargante la 

quexa de los aragoneses, mando escrivir y publicar los fueros y 

leyes del Reyno en su propia lengua Lemosina, por justas y 

legitimas causas que su Real consejo para ello dio. Primeramente 

por que estava en la absoluta libertad del conquistador dar leyes 

nuevas a los pueblos por el conquistados, escritas en la lengua 

que quisiesse, solo que estuviessen faciles y claras de entender, 

sin curar de mas elegancia, ni arreos de palabras porque avia de 

ser llano y manifiesto al pueblo lo que para su amonestacion, o 

castigo se le dava por ley. Y assi tomada la ciudad y hechados por 

una parte todos los Moros della, y por otra acogidos los 

Christianos de diversas tierras para poblalla, era necessario que 

el conquistador introduziesse su propia lengua: a fin que no solo 

quedasse en ella su gloriosa memoria, pero que con esto 

satisfiziesse y cumpliesse con la voluntad y honrra de la mayor 

parte del exercito y gente que le ayudaron en la conquista. Pues 

se hallava aver sido doblada la gente y exercito de los Catalanes 

con los de Guiayna que siguieron al Rey en la conquista y 

poblacion de Valencia, que la de Aragoneses y de otras partes. 

Demas que no era cosa conveniente que los valencianos que tan 

conjuntos estavan en el trato de mar y tierra con los catalanes y 

de la Guiayna, usassen de otra lengua que de la que era familiar 

y propia de los unos y de los otros, y por esso mucho menos 

necessario, ser regidos y juzgados por leyes y fueros escritos en 

estrañas lenguas...”  GOMEZ MIEDES (1584:255) 
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Creguem que no cal comentar el text anterior per l’expressivitat i 
normalitat de cosa sabuda, amb què Miedes relata el pes proporcional 
dels diferents pobles participants en la creuada contra el regne musulmà, 
i per l’evidència d’una natural imposició de la llengua de la Cort del Rei: 
la pròpia d’una Cort montpellerina i seua: la llemosina. Tot açò entra en 
conflicte amb l’explicació que fins ara es feia al voltant de l’utilització 
del concepte de Llemosí com a equivalent de “llengua antiga” o per 
ometre els respectius gentilicis dels territoris sud pirinencs en el nom 
d’una llengua que es considera germana i compartida (COLÓN, G. 
1978:39-59).  Este text demostra que, al menys per al cas de Valéncia, 
existix un component de partida des del mateix moment del naixement 
del regne cristià; és a dir hi ha un component demogràfic a tindre en 
compte i que llavors era conegut i es valorava a l’hora de donar nom a la 
llengua comuna. 
Esta i no altra seria la idea que podem extraure de l’anàlisi del text de 
Miedes quan expressa explícitament: “Pues se hallava aver sido doblada 

la gente y exercito de los Catalanes con los de Guiayna que siguieron al 

Rey en la conquista y poblacion de Valencia, que la de Aragoneses y de 

otras partes.”  Per una part ens informa dels dos exercits, aragonés i 
català, que junt als d’altres nacionalitats havien pres part activa en la 
conquesta del Regne de Valéncia, la qual cosa és ja ben coneguda per 
experts i profans. Però hi ha més; l’exercit català, que molts han vist com 
a llavor de la nova societat nascuda en aquell moment, estava constituït 
bàsicament, doblat diu Miedes, per gents procedents de la Guiana atenent 
a esta font i a les altres documentades a l’inici del capítol. I esta regió 
històrica com ja hem dit comprenia el terç occidental d’Occitània, 
abastant poblacions que tenien com a llengua pròpia les varietats 
gascona, llemosina i llenguadociana del nostre diasistema. 
També tenim per un altre costat, el convenciment íntim d’una part de la 
intel·lectualitat catalana del seu orige occità, com podem llegir en el 
pròlec de Joan Sales a El Garrel, de Loís Delluc: 

“Cal recordar que ja havien estat occitans la majoria dels 

repobladors de la nostra terra aleshores de la reconquista sobre 
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els moros (i d’ells ens ve en definitiva la llengua que parlem, que 

tant com catalana podria anomenar-se sud-occitana)”  (SALES 
en DELLUC, 1963) 

 
Amb este nou component demogràfic de partida, no resulta gens difícil 
extraure conclusions llemosinistes que expliquen “la persistència quasi 

obstinada del llemosí...fent un paper distorsionador, confusionari, 

sempre encaminat a minimitzar la influència catalana sobre la llengua.” 
(RAFANELL A., 1989:31-39) 
Com a curiositat, hem de fer menció a un paràgraf on Gomez Miedes fa 
referència al nom de la ciutat i de quina manera era conegut a França: 

“En tanto, que con aver muchas Valencias en la Europa, los 

Franceses la han llamado siempre la mayor diziendo en su 

lenguage (Valence la gran) porque ala verdad sus casas llegan  a 

numero de diez mil, y vezinos son veynte mil, sin sus arravales, y 

caserias de la huerta, que llaman Alquerias que son otra tanta 

ciudad.” 

 
Este comentari demogràfic ve a corroborar les investigacions de Bernat i 
Badenes al voltant de la possible quantitat de pobladors de la ciutat de 
Valéncia i la seua contribució per aquells anys de finals de segle XVI, 
alhora que ens ha de posar enlerta per altres afirmacions com les de 
Bodin o Joly que parlen d’entre 10.000 i 15.000 francesos residint a la 
ciutat. També vegem en Miedes la certificació d’allò que havíem 
constatat durant la investigació sobre els Llibres d’Aveïnament: en els 
documents notarials de desaveïnament de terres occitano/franceses, 
continuament es nomena a la ciutat com Valencia/Valença/Valence la 
granda/grande/grana/gran. 
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CONCLUSIONS 
 

 

 

o deixa de ser un fet simptomàtic que el darrer heroi valencià per 
excel·lència i defensor de les nostres llibertats cíviques, el general 

Basset, haja segut tradicionalment considerat com a fill d’un immigrat 
francés. Així ho conten encara alguns dels seus descendents vius i amb el 
mateix cognom de la vila d’Alboraya amb qui he pogut parlar. També ho 
és el fet que este cognom en particular siga molt comú en una de les 
zones amb més migració documentada cap al nostre país: el Cantal i la 
terra de Carsí (departament de l’Òlt/Lot)76 
Deixant a un costat totes les situacions particulars que suren a poc que 
qualsevol valencià escorcolle77 les seues arrels antigues, estem 
convençuts que amb tot este cabdal d’informació extreta de la 
documentació i bibliografia investigada, iniciem un camí esperançador 
per a millorar el coneixement de les nostres vertaderes arrels, de la nostra 
autèntica història. Com a mínim intentem una revisió dels conceptes 
establits per una ciència històrica més interessada en perpetuar 
paradigmes amplament superats i alhora, aclarir l’enterbolit univers 
existencial dels valencians, llargament malinterpretat i capgirat per uns i 
per altres en benefici sempre dels qui volen acabar amb la nostra cultura. 
Va ser Lluís Fornés, qui amb la seua intuïció creativa ens va obrir els 
ulls, fent de pont amb allò que fins als anys 30 de segle XX havia segut 
una realitat entre els més grans literats i pensadors d’una gran part del 
sud d’Europa. La germanor entre totes les terres d’Oc de les dos vessants 
pirinenques; les lletres llemosines que lloaven Llombart, Llorente o 
Querol; van ser les darreres manifestacions d’una relació forjada per fets 
històrics contrastats i altres encara per descobrir, una relació més estreta i 

                                                 
76 Dades extretes de l’Association de Recherches sur l’Histoire des Familles (ARHFA), 
généalogie dans le Lot et le Cantal. (http://arhfa.free.fr) 
77 Amb documentació i criteri científic, no consultant obres d’armorials i genealogies 
quimèriques. 
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afí que la que més avant tindrien estats sorgits arreu d’Europa en altres 
circumstàncies. 
No és la nostra intenció elucubrar amb propostes d’enginyeria política, 
tot i pensar-ho i temps hi haurà per a fer-ho. Només pretenem sacsar la 
somorta consciència valenciana i mostrar als nostres connacionals la gran 
quantitat de documentació que demostra de manera objectiva l’existència 
d’una identitat sensiblement diferent a la considerada com ortodoxa. 
Gran part de la culpa en el conflicte enquistat en el si de la societat 
valenciana durant els darrers decennis, ha segut producte de l’autoodi 
generat per no tindre resolta l’adscripció nacional. Per a qué defendre una 
estricta valencianitat si gran part de la població té repartides les seues 
fidelitats més enllà de les nostres fronteres? 
La fractura social que travessa totes les estructures del que queda de 
poble valencià té, ella a soles, prou entitat com per a afollar qualsevol 
intent de reviscolar un mínim de consens necessari per a la salut política 
del nostre, i de qualsevol poble que consideràrem. És per això que furgar 
en les ferides obertes no ens permetrà eixir de l’atzucac on ens va abocar 
el meninfotisme de molts que alguna volta pogueren haver fet més per la 
seua pàtria. 
Per això, la nostra proposta es basa en observacions diverses i en dades 
empíriques fàcilment comprovables; es a dir, no són suposicions ni 
elucubracions historicistes, són evidències incontestables que ens 
ajudaran enormement en la definició d’un espai, d’un diasistema basat en 
la unitat i en la diversitat, lluny per tant de qualsevol intent d’assimilació 
o absorció d’alguna de les parts per altra i que tant de malestar ha generat 
i genera encara en diferents indrets de l’espai occitano-romà (a Valéncia, 
a Gascunya, a Provença) 
Una vegada hem exposat totes les evidències sobre les que formulem les 
nostres hipòtesi, cal fer una reflexió desapassionada al voltant de les 
cites, memòries i descripcions documentades contemporàniament als fets 
estudiats... eren afirmacions exagerades? 
Hem pogut observar com les cites vénen d’ambdós parts afectades: 
emissors i receptors de la migració, que parlen de quantitats exagerades 
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de persones en un context de freqüents enemistats i conflictes entre 
l’Imperi dels Àustria i el Regne de França. Per açò, d’exagerar les dades 
alguna de les parts, haguera segut necessàriament per a minusvalorar els 
fluxos migratoris per la sagnia que produïen a uns i el descrèdit o 
decadència dels altres.  
Tot i això estes citacions no són més que una visió congelada en el temps 
d’allò que veren els observadors. Així, les dades numèriques que hem 
extret en diferents moments de la investigació es convertixen en la 
demostració de la veracitat d’aquelles i analitzant-les podem comprendre 
afirmacions com “fent-los eixir (als francesos) el país haguera quedat 

buit i inhabitat” o “no hi ha (al Regne de Valéncia) més llauradors que 

moriscos i francesos.” 
És molt important també, constatar com cadascuna de les afirmacions 
sobre el gran número de francesos immigrats a Valéncia, reflectixen 
l’estat del context social en el moment precís dels fets. Es a dir, quan 
Montchréstien, després de l’expulsió dels moriscos, afirma que al Regne 
hi ha més de 30.000 francesos, estos són els que en eixe  moment exacte 
es consideren o són reconeixibles com d’esta nacionalitat i no els que 
d’una o un altra manera ja s’han naturalitzat, com el mateix autor 
s’encarrega de certificar o podem observar en la seua i altres obres. Quan 
els altres autors parlen de la quantitat de francesos que migren cap ací 
“encapsulen” en una gota d’ambre allò observat i no fan un altra cosa que 
un suma i seguix acumulatiu, en la llarga sèrie de reiteracions sobre la 
mateixa idea. 
I més important encara és constatar la diferència essencial de partida del 
nostre país respecte a la resta de territoris beneficiats per la sang i la 
genètica occitanes. Quan es produïx l’expulsió, el Regne de Valéncia és 
el país més perjudicat demogràficament i encara que l’onada immigrant, 
bàsicament occitana, va escampar-se per molts territoris hispans, 
l’impacte produit sobre la població preexistent no deu de ponderar-se 
igualment per a tots ells. Si al conjunt de la Corona d’Aragó el seu 
impacte va ser innegable no està tan clar que a Catalunya, on quasi no hi 
havia moriscos, les més recents investigacions valoren molt positivament 
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l’aportació humana; mentrimentres la més absoluta invisibilitat cau sobre 
la poderosa i demostrada repoblació nord-pirinenca de Valéncia, 
possiblement per la gran similitut dels nouvinguts i la població anterior 
però també, possiblement, per la  nostra secular desídia cap a les coses 
pròpies i l’afecció cap a les alienes. 
De la importància, mai ben explicada ni ponderada, del component occità 
en el naixement d’una nova societat cristiana després de la conquesta del 
Regne de Valéncia pel rei Jaume I d’Aragó, ja se’n va ocupar Lluís 
Fornés al seu llibre on deixava obertes una sèrie de qüestions sobre la 
nostra pertinença a l’espai comú de les tèrres d’Òc, principalment 
referides al temps de constitució social i política del nou estat de la 
Corona d’Aragó. Les hem observades també en la Història de Gomez 
Miedes que lamentablement no van tindre continuïtat entre els 
historiadors valencians. 
Si les suposicions de Fornés foren correctes, que ho creguem, tindríem 
que la nova societat cristiana seria el resultat d’un mestall de pobles amb 
un percentatge prou important de gents procedents d’Occitania78 i que, 
com crec haver demostrat, no es varen deixar de rebre durant l’Edat 
Mitjana, en quantitats per determinar,  continuats degotejos de gents de 
les terres d’Oc (FORNÉS, LL. 1995). 
La nostra investigació és per damunt de tot la constatació documental  
que el Regne de Valéncia va viure un intens procés de re-occitanització 
des de mijans de segle XVI fins a l’any 1611. Esta data no posa fi al 
procés, que s’allarga de diferents maneres en el temps fins al segle XIX, 
transformant-se progressivament d’una massiva migració de classes 
baixes, populars i famolenques (POITRINEAU, A. 1973:104-106), en un 
altra, més selectiva, de treballadors especialitzats i comerciants 
(POITRINEAU, A. 1973:128-129). 

                                                 
78 “Huytenament. Car havets de governar molt poble e daquell hi ha molt ajustadiç de 
diverses terres…”. “La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de 
diverses lengues que li son entorn…”.  Regiment de la cosa Publica, obra dirigida per 
Frances Eiximenis als jurats de la ciutat de Valéncia. 1499. 
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En el transcurs d’estos segles l’impacte de les successives onades 
d’immigrants occitans degué ser tan intens que postulem per una nova 
interpretació del concepte “llengua llemosina” utilitzat principalment 
entre els escriptors valencians i catalans per a referir-se a la llengua 
comuna o antiga koiné (ARACIL, LL. 1982) (A.V.L., 2005). El nom de 
llemosina per a la llengua valenciana, creguem estaria més a prop d’allò 
que varen dir els escriptors Villarroya i Labaila: “la llengua de mos/los 

avis”, i també Agustin Sales, presbiter de l’església Patriarcal de Sant 
Bertomeu del Sepulcre en el “Juicio” a l'obra Diccionario valenciano-

castellano de Carles Ros: “I le juzgo mui necessario para mantener en su 

dignidad, i esplendor el propio Idioma de que usaron nuestros 

Mayores… Esta Lengua nuestra que llamamos Lemosina…”; no com 
antiga unitat normativa i sí com a d’una unitat de cultura amb les 
persones que parlaven la llengua d’Oc, recordant com i de quina manera 
els avantpassats propers nomenaven la llengua que parlaven. 
També tenim el testimoni (MIRALLES, 1902) de l’acceptació popular 
del nom “llemosí” per a referir-se a la llengua parlada, en este cas a la 
part septentrional del Regne de Valéncia que va pertànyer (i encara hui, 
en part) al bisbat de Tortosa. Repassant el llistat de poblacions 
valencianes del bisbat s’observa que en referir-se a la llengua parlada en 
cadascun d’ells se l’anomena indistintament valenciana i llemosina en 
contraposició a la part catalana del bisbat on majoritàriament es parla de 
català amb alguna excepció, la qual cosa pot entendre’s i interpretar-se 
per la major immigració rebuda a la part valenciana des de terres 
occitanes. 
Tot i açò, és encara més esclaridora l’afirmació de Jean-Charles-Léonard 
Simonde de Sismondi qui en l’any 1813, és a dir en vida dels avis de 
Villarroya i Labaila, va escriure: 

“...de les tres llengües romanes que parlaven llavors els pobles 

cristians d’Espanya, el català, el castellà, i el gallec o portugués, 

la primera era quasi absolutament semblant al provençal; i 

encara que s’haja allunyat prou a continuació, sobre tot al regne 

de Valéncia, sempre ha segut designada pel nom d’una província 
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francesa. La gent del país la nomena Llemosí o Lemosín.”  

SIMONDE DE SISMONDI, J. (1813) 

 

La població de l’ espai cultural occità desplaçada a les nostres terres, en 
eixe moment i encara hui, no té consciència de pertànyer a cap entitat 
política i menys encara de parlar un idioma comú als territoris 
meridionals de la corona francesa. Tot lo més, existia aleshores certa 
unanimitat a nomenar la seua llengua pel nom de la varietat amb més 
prestigi literari: el llemosí, com més avant ho serà el provençal. 
Desplaçats ací massivament, i parlants de diverses modalitats inteligibles 
de la mateixa llengua, seria d’allò més lògic que es referiren a la seua 
llengua com a llemosí la qual al mateix temps era prou semblant i també 
inteligible per als habitants del Regne de Valéncia. No de bades les actes 
notarials escrites en alguna de les varietats de l’occità i incorporades o 
transcrites als Llibres d’Aveïnament no varen ser traduïdes, la qual cosa 
sí que es feia per a les poques que estaven escrites en llengua francesa 
“per no entendre-les (sic)” els funcionaris municipals. 
Per açò resulta sorprenent que s’haja intentat donar les explicacions més 
extravagants a la predisposició valenciana, fins fa ben poc de temps, a 
dir-li “llemosina” a la nostra llengua quan resultaria més simple i lògic 
pensar en el manteniment del nom de la llengua per una part important de 
la població. Així tindríem que inconscientment varem mantindre 
fossilitzat un moment important de la nostra història i societat en el nom 
de la nostra llengua. 
Dit d’un altra manera, el nom de llemosí poguera haver estat en 
concurrència entre les classes populars junt al de valencià, degut a la 
mútua inteligibilitat entre la nostra modalitat de la llengua i les modalitats 
llenguadociana, llemosina i gascona79, les quals no deixarien de parlar els 
immigrats pel simple fet de vindre-se’n a Valéncia i menys encara 
siguent una part important de la població. Els escriptors dels segles 
XVIII i XIX que utilitzaren el nom de llemosí només certificarien allò 
                                                 
79  Hi ha entre els immigrants occitans un important número d’auvernyats, de la regió 
sud de Cantal. Esta zona està inclosa entre els parlars llenguadocians. 
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que oïen dir al poble, així com una part important del nostre poble 
nomenava  la seua llengua; independentment de l’aportació d’autors com 
Marc Antoni Orellana i Gregori Mayans els quals varen defensar la 
particularitat del valencià dins del grup de llengües bessones d’aquella 
parlada al Llemosí. 
Però no és a soles el nom de la llengua que temporalment s’empraria per 
a denominar-la, també caldria revisar els axiomes establits al voltant de 
la dialectologia valenciana pel que fa a l’Apitxat de les comarques 
valencianes més centrals; sobre quina seria la influència real de 
successives onades d’immigrants sobre el solatge antic; el perquè s’han 
considerat els seus trets més característic directament castellans sense 
adonar-se’n que molts podem trobar-los arreu les regions de l’Occitània 
estricta, les quals obviament queden fora de tota sospita castellanitzant. 
Passat un temps, i en el marc de la construcció del modern estat nacional, 
l’incipient nacionalisme espanyol del s. XIX, obertament anti francés, 
acabaria amb els lligams i relacions teixides al llarg de centúries, faria 
amagar la consciència colectiva i en conseqüència s’imposaria la 
denominació més lògica per a la llengua de tots, antics i nous valencians: 
valencià. 
Una desconnexió forçada entre terres d’un mateix espai cultural, 
econòmic i social però amb la desgràcia de no compartir un espai polític. 
I precisament per esta darrera circumstància totes estes persones, tot el 
procés, tota la casuística associada van esdevindre invisibles per a la 
història escrita dels nostres pobles. Xavier Torres Sans, catedràtic 
d’història moderna a la universitat de Girona en referir-se al mateix 
procés, que com ja sabem també afectava el territori català, i relatant una 
sèrie de testimonis de persones represaliades en un dels múltiples intents 
de control, deia: 

“Los ejemplos, claro está, podrían multiplicarse, monótonamente. 

Sin embargo, estos pocos casos serán suficientes probablemente 

para plantear algunas cuestiones o incluso conclusiones. Para 

comenzar: ¿se puede llamar o seguir considerando como 

inmigrante un nonagenario que lleva más de tres cuartos de siglo 
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en un mismo sitio? Al parecer, la condición de inmigrante se sabe 

cuando empieza, pero no donde ni cuando acaba. Por otra parte, 

¿cómo se compadece una realidad semejante –hecha más bien de 

trabajo personal y precariedad, según los relatos 

autobiográficos- con una percepción tan acusadamente fantástica 

o inexacta, que confundía o asimilaba fácilmente los inmigrantes 

con los herejes y bandoleros? La información, pues, existía e 

incluso se conocía. Sin embargo, las autoridades coetáneas –e 

incluso muchos contemporáneos- debieron “leer” tales 

testimonios en otra clave, con otros ojos: vieron en ellos a los sin 

papeles, a los bandoleros, a los herejes en potencia, pero no a los 

demás, es decir, aquellos inmigrantes demasiado anónimos o 

demasiado parecidos al resto como para interesar a los literatos 

o a los archivos de la represión. Así, pues, el auténtico problema 

parece ser más bien que sólo se ve aquello que se quiere ver. 

Dicho de otro modo, a la manera de John Berger, un verdadero 

experto en el arte de (no) ver: lo que sabemos o creemos no 

siempre nos ayuda a ver mejor, sino más bien todo lo contrario. 

Ciertamente, la historia no se repite, pero, ¿y la moral de la 

historia? TORRES, X. (2002:347-361) 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Tenim així demostrada, documentalment, l’ascendència occitana recent 
de bona part de la població d’orige valencià antic; la conseqüent 
implantació onomàstica occitana, fossilitzada i transmesa en els nostres 
cognoms; una denominació, fins a temps recents, per a la llengua que 
l’allunyava del gentilici territorial propi i l’acostava a un altre estranger; 
la constatació d’una relació ancestral entre els territoris de la Corona 
d’Aragó i de l’Occitània estricta, coneguda al llarg de la historia i 
desmuntada en temps recents, primer per odis generats pels estats 
nacionals moderns i després pel trencament impost per les elits burgeses 
catalanes al primer terç del s. XX (Fornés, 2010). 
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La nostra vertadera història, llengua, cognoms, avantpassats, 
sentiments... han viatjat molt de temps per un camí prou divergent del 
que hui està oficialitzat i s’ensenya als nostres col·leges i universitats. 
Assumir com a propis dels valencians els resultats de la nostra 
investigació, obliga al nostre poble a interioritzar una condició 
sensiblement diferent, però no excloent, de tot allò considerat com 
axioma en la nostra personalitat diferenciada. Que una bona part de la 
nostra genètica està més amunt del Pirineus no ens obliga a renunciar a la 
nostra brillant història ni a la nostra manera de ser i parlar. Som el que 
som, però alhora hem d´ estar orgullosos de formar part d´una cultura 
policèntrica que va possibilitar el primer renaixement europeu... en fi, del 
nostre país natural. Amb totes les nostres opcions de futur obertes, 
convergents o divergents, valencians i occitans... occitans o valencians. 
Som conscients que intentar capgirar qüestions de fe és summament 
difícil, però tenim el convenciment que la nostra proposició de 
redefinició del marc cultural valencià compta amb la força afegida de ser 
integradora i basada en fets contrastats. Les diferents sensibilitats 
valencianistes haurien de fer una intensa i profunda autocrítica i 
reconèixer que no hem valorat totes les opcions possibles, per l’única raó 
del convenciment personal; lluny per tant de la necessària racionalitat i el 
criteri científic desitjables en la cerca de la concòrdia. 
Esta és la meua humil aportació al conflicte identitari valencià; una 
proposta per a fer valdre la forta personalitat del nostre poble dins d’un 
conjunt de pobles germans, Occitània, sense els quals i amb les dades 
aportades, és certament complicat explicar la nostra història, llengua i 
particularitats. 
Sense complexos i conscients de la reversibilitat de les estructures socials 
i polítiques. 

Joan Martinis. 

Valéncia i Carcassona, tèrres d’Òc, 2009-2010.
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Gràfic núm. 1 
 

Any Aveïnats Occitans % Occ. % Corregit 
d´Occ. 

1540 76 9 11,84 18,37 
1541 47 3 6,38 9,09 
1542 54 7  12,96 20 
1543 55 2 3,64 6,06 
1544 70 3 4,29 6,25 
1545 73 8 10,96 16,67 
1546 72 11 15,27 21,57 
1547 90 9 10 14,75 
1548 130 19 14,62 30,16 
1549 85 13 15,29 20,63 
1550 103 12 11,65 17,14 
1551 30 8 26,66 34,78 
1552 61 13 21,31 27,08 
1553 36 4 11,11 20 
1554 58 6 10,34 14,63 
1555 55 11 20 24,44 
1556 57 4 7,02 15,50 
1557 38 4 10,52 14,81 
1558 23 4 17,39 23,53 
1559 57 3 5,26 10 
1560 60 8 13,33 21,05 
1561 61 9 14,75 20,45 
1562 62 9 14,52 20,45 
1563 49 4 8,16 13,79 
1564 52 5 9,62 16,13 
1565     
1566 68 14 20,59 29,79 
1567 51 4 7,84 10,81 
1568 39 3 7,69 8,33 
1569 40 3 7,50 11,11 
1570 37 5 13,51 21,74 
1571 48 6 12,50 23,08 
1572 38 4 10,26 16 
1573 49 3 6,12 9,38 
1574 44 6 13,66 18,75 
1575 49 13 26,53 37,14 
1576 62 17 27,42 37,77 
1577 46 8 17,39 25,81 

1578 33 3 8,83 13,64 
1579 33 4 12,12 19,05 
1580 24 3 12,50 25 
1581 36 4 11,11 17,39 
1582 33 13 39,39 54,16 
1583 28 9 32,14 40,91 
1584 24 3 12,50 18,75 
1585 12 4 33,33 50 
1586 38 6 15,79 31,58 
1587 3 7 21,21 38,88 
1588 43 12 27,91 50 
1589 30 4 13,33 22,22 
1590 19 2 10,53 20 
1591 21 4 19,05 26,66 
1592 19 2 10,53 18,18 
1593 18 4 22,22 40 
1594 34 6 17,65 35,29 
1595 26 12 46,15 52,17 
1596 33 10 30,30 41,66 
1597 21 7 33,33 43,75 
1598 33 7 21,21 36,84 
1599 26 9 34,62 50 
1600 28 2 7,14 16,66 
1601 55 20 36,36 48,78 
1602 31 9 29,03 47,36 
1603 27 4 14,81 25 
1604 33 5 15,15 27,77 
1605 29 9 31,03 47,37 
1606 20 7 35 53,85 
1607 18 2 11,11 16,66 
1608 19 11 57,89 78,57 
1609 21 7 33,33 41,18 
1610 27 10 37,04 58,82 
1611 23 12 52,17 80 
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Gràfic núm 3 

Pobles relacionats en la Imposició dels francesos de 1674 i la seua distribució 

proporcional sobre el total sense comptar la Ciutat de Valéncia. (Font: El·laboració 

pròpia) 
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Taula núm. 1 
OFICIS DELS REGISTRES ALS LLIBRES D’AVEÏNAMENT DE LA C. DE VALÉNCIA 

 
 

ABAIXADOR 

AIGUARDENTER 

ALGEPSER 

ALUDER 

BALLESTER 

BARBER 

BARRETER 

BLANQUER 

BOTIGUERS VARIS 

CABACER 

CABANYER 

CABRITER 

CALSATER 

CANELER 

CANSALADER 

CARNISSER 

CARRETER 

CELLER 

CIRURGIÀ 

CORDER 

CORREDOR 

CORRETGER 

DONZELL 

ESCOPETER 

ESMOLADOR 

ESPASER 

ESQUIMADOR 

ESTAMENYER 

FLAQUER 

FLASSADER 

FORNER 

FUSTER 

GANADER 

GARBER 

GIPONER 

GUANTER 

GUARNICIONER 

GUIPALER 

HOSTALER 

LLANTERNER 

LLAURADOR 

LLENÇER 

LLIBRER 

LLISTER 

MANYÀ 

MARCHANT 

MARGENTER 

MATALAFER 

MERCADER 

MERCER 

METGE 

MOLINER 

PASAMANER 

PASTOR 

PEIXCADOR 

PEIXCATER 

PELLER/PELLICER 

PENTINER 

PERAIRE 

RAFIER 

SABATER 

SALINER 

SASTRE 

SEMOLER 

SOBRESTANT 

SOMBRERER 

TAPIADOR 

TAPICER 

TAVERNER 

TEIXIDOR 

TENDER 

TINTORER 

TONYINER 

TORCEDOR DE 

SEDA 

TRACTANT 

TRAGINER 

VARIS 

VELLUTER 

VIDRER 
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Taula núm. 2 
OFICIS DELS REPRESALIATS EN LA IMPOSICIÓ DELS FRANCESOS DE 1674 

 
ABAIXADOR 

ADREÇADOR 

CABELLERES 

AGULLA 

ALBAÑIL 

ALGEPSER 

ARGENTER 

ARROBER 

ASAONADOR 

BARRETER 

BLANQUER 

BODEGONER 

BOTIGUER 

BOUER 

BRODADOR 

CABANYER 

CADIRER 

CALDERER 

CAMUSER 

CANELER 

CANTER 

CANTERER 

CAPADOR 

CARBONER 

CARNICER 

CARRETER 

CEGO 

COMPANY 

CORREDOR 

COTXER 

CRIAT 

CUINER 

DAURADOR 

DOMADOR DE ROCINS 

EMBLANQUINADOR 

ESCOPETER 

ESCUDER 

ESMOLADOR 

ESPARDENYER 

ESTANYER 

ESTUDIANT 

FERRER 

FORMER DE BOTONS 

FORMER DE BROTXES 

FORNER 

FOSER 

FUSTER 

GALAPÀ/GANAPÀ 

GENTILHOME 

GUADAMACILER 

GUANTER 

GUARDA DE CAMINS 

HOSTALER 

LACAYO 

LLAURADOR 

LLENCER 

LLIBRER 

MANÇEBO/XICON 

MANYÀ 

MERCADER 

MESONER 

MESTRE DE PINTES 

MESTRE DE VIHOLES 

MESTRE D'ESCOLA 

MOÇO CAVALLS/MULES 

MOLINER 

NAIPER 

NETEJADOR SÈQUIES 

NEVATER 

NOTARI 

OLIER 

OLLER 

PALAFANGUER 

PANADER/PASTISER 

PASTOR 

PEDRAPIQUER 

PEIXCADOR 

PELLER 

PENTINER 

PERAIRE 

PERDIGONER 

PESADOR LLOTJA PES 

DEL REI 

QUINCALLER 

RANDER 

REGADOR 

REMENDÓ 

ROBER 

SABATER 

SABONER 

SAGRISTÀ 

SALINER 

SASTRE 

SEMOLER 

SERRADOR 

SOGUER 

SOTACOTXER 

SURRADOR 

TABAQUISTE 

TACONER 

TAPERER 

TAVERNER 

TEIXIDOR LLANA/LLI 

TIRASACS 

TONYINER 

TORÇEDORS SEDA 

TORNER 

TRAGINER 

TRIADOR DEL RAMAT 

DE LA CIUTAT 

VAQUER 

VELLUTER 

VENEDOR PA 

VERGUETA 

VIDRER 

VINAGRER 
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IL·LUSTRACIÓ 1 

 

 

 
 
Podem observar com la isoglossa es fa comprensible si l’emmarquem correctament abastant tot el 
diasitema occitano-romà. Eixí el valencià, el català occidental i l’aragonés per un costat dels 
Pirineus i el gascó per l’altre, compartixen una mateixa isoglossa front a les altres varietats o 
dialectes de la llengua d’Òc. (Font: El·laboració pròpia) 
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IL·LUSTRACIÓ 2 

Mapa de bisbats francesos abans de la Revolució. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En les zones marcades, localització aproximada dels territoris amb una freqüència més alta de 
naturals occitans inscrits en els Llibres d’Aveïnament, tenint en compte les indicacions al bisbat 
d’on era natural l’aveïnat. Ambdós zones coincidixen bàsicament amb les descrites per diferents 
observadors al llarg del temps: Auvernia, Gascunya, Llemosí i Llenguadoc. (Font: El·laboració 
pròpia) 
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ANNEX Nº 1 
Relació unificada de cognoms occitans i francesos. 

 
Abad, Abat 
Aceviola 
Acreyas 
Adell 
Adiner 
Agasa/Agassa 
Aigües 
Ais, Aix 
Aizach, Aisach, Isach 
Alacot, Alabort 
Alamany 
Alapont 
Alberica 
Albert 
Alberti 
Alboret, Alvoret 
Alcamí 
Alera 
Alexandre, Aleixandre 
Alfonso 
Aliot 
Aloset 
Alquia 
Alsayet 
Amat 
Amellan 
Amic 
Anbiba/Ambiba, de 
Anday 
Andazu 
Andres 
Andreu 
Anger 
Antinyach 
Antonio 
Anvila, Envila 
Aparici, Aparisi 
Aponté 
Aran 
Archer 

Arcons, des 
Ardosell 
Arenes 
Arguella, Arguelles 
Arguero 
Ariano 
Arisu, Arizu 
Arnal 
Arnau 
Arricau 
Artiaga 
Artiga 
Artús 
Astorch 
Atisars, Atisacs 
Audaix 
Audalenth 
Audehui 
Audet 
Audivert 
Auduy 
Augel, Augé 
Aulada 
Aurell 
Auriac 
Auriach 
Avillon/Anillo 
Ayssaguer 
Babià, Babia 
Bacala, Bacalla 
Bach/Baga 
Badal 
Baderes, Badenes 
Badet/Bodet 
Badia 
Bailach, Railach 
Bailesa 
Bajo, Bacho 
Bala 
Baladó 

Balaguer 
Balaysach 
Balcet, Balset 
Balda 
Baldoma 
Bales, Vales 
Balleros 
Ballester 
Balona 
Bals 
Balset 
Balsites 
Baños 
Baranya/Varanya 
Barat 
Baratier 
Barba 
Barbé 
Barber 
Barceló 
Barda 
Bardanacia 
Barel 
Barella 
Barelles, Varelles 
Bares 
Bargas, Bargues 
Barger 
Bargues 
Barjau 
Barjo 
Baró 
Baron 
Baros, Boros 
Barqué, Barquer 
Barral 
Barran 
Barrau 
Barreda 
Barreig, de 



 

201 

Barrera 
Barreres 
Barrullet 
Barsagal 
Bartha 
Bartolo 
Barvega 
Basco 
Bassa 
Bastera 
Bastida 
Batist, Batiste 
Bau 
Baubera, Barbera 
Baucis 
Bauminer 
Bauños 
Baurrion 
Bayarri, Bayarre 
Baylach 
Baylasuch 
Bayle 
Bayona 
Bechambres 
Beffara 
Beguer 
Beix 
Beixeres 
Bel denJoan 
Belan 
Belardo, Belart 
Belchome 
Belen 
Beliet 
Bellés 
Belor 
Belsus 
Beltran 
Belux, Belucs 
Benafont 
Benaimé 
Benasach 
Benavent 

Benavente,Benavent 
Benegat 
Benet 
Benias, Berias 
Benia-s-t 
Berbier 
Berbiller 
Berch 
Berdot 
Bered 
Berenguer 
Bergas 
Bergoña 
Berguer 
Bergues, Vergues 
Bernardo 
Bernat 
Bernet 
Bernia 
Berry, Berri 
Bertet 
Berti, de 
Bertomeu 
Bertran 
Bes 
Besanch 
Besedor 
Beseños 
Bessan 
Bessó/Bossun 
Betanot 
Betí 
Betinyach 
Betsana 
Biarn 
Bidart 
Bieisa, Bielsa 
Bigot/Vigot 
Bigre 
Biles 
Binola, Viñola 
Biñol 
Biolut 

Bistor, Vistor 
Bla 
Blacar 
Blanch 
Blanquer 
Blasco 
Blat 
Bleda 
Bledo, Bleda 
Blondel 
Bo 
Boba 
Bochet, Boquet 
Bochex 
Bodebes 
Bodero 
Bodet 
Bodí 
Boer/Bué 
Boigues 
Boira, Boires 
Boira, Laboira 
Boix, Boyx 
Boixà, Boixar 
Bolin 
Bollé 
Bompar 
Bonafé 
Bonafont 
Bonbezin 
Bonda 
Bonet 
Boneu 
Bonjoan 
Borau 
Borda 
Bordalat 
Bordalonga 
Bordanova 
Bordaries, Borderia 
Bordas/Bordes 
Borderias, Borderia 
Bordes 
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Bordiu 
Bordo 
Bordolló 
Bordonado, Bordonau 
Borgonyesa 
Borgonyò 
Boria 
Boriach, de 
Borios 
Bornave 
Bort 
Bos, Box 
Bosca/Boscas 
Bosch 
Boso 
Bosses, Boses 
Boteta 
Bots 
Bou 
Bous, Bou 
Box 
Boyer 
Boygues 
Boysorn 
Boyzon 
Braga 
Braonat 
Breinós 
Brell 
Bresa 
Bresó 
Brisnau 
Brito 
Brosa 
Brot 
Bru 
Brun 
Brunet 
Budet 
Bueños, Buinos 
Buer, Bues 
Buiçon 
Buñol, Bunyol 

Burches, Burges 
Burgada 
Burgart 
Burges 
Burguilla 
Burliu 
Busach 
Buxeda, Bujeda, Bugeda 
Caballer 
Caballeria 
Cabana 
Cabanes 
Cabanyes 
Cabarri 
Cabet 
Cabort 
Cacherga, Cachera 
Cadierguer 
Cadillach 
Cagrach 
Calerra 
Calmejan, Calmejean 
Calnujan 
Calveries 
Calvi 
Calzada, Calsada 
Camallonga 
Camay 
Camberer, Cambrer 
Cambia, Cambiac 
Cambien 
Camborda 
Cambra 
Camí 
Camion, Camio 
Camós 
Campaña 
Campo, Camp 
Campos 
Camps 
Canbossa, Caubossa 
Cance 
Cancer 

Cancrós 
Canet 
Canmell 
Canova 
Cansa 
Cantagrelles 
Cantal 
Cantaloba 
Cantó 
Canton, Cantó 
Cantor 
Cap 
Capdevila 
Capdevila, de 
Capella 
Caperet 
Cardona 
Carot 
Carràs, Larràs 
Carrera 
Carreras 
Carreres 
Carsí 
Cas 
Casabona 
Casajust 
Casals 
Casamayor 
Casan, Cassan 
Casanes, Casans 
Casanova 
Casans/Cassans y Magmary 
Casany, Casañ 
Casanyes 
Casaña 
Casaña, Casanya 
Casañes 
Casares 
Casasús 
Casau 
Casaus 
Cascall 
Cases 
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Casola/Casala 
Cassanya 
Castany 
Castañer 
Castell 
Castellnou 
Castelló 
Castells 
Casterà, Casteran 
Castes 
Castillo 
Català 
Caumont 
Causada/Calsada 
Causillona 
Causola 
Causta 
Cavaller, Caballer 
Cavanell 
Cavarch, Lavarch 
Cayrel 
Cera 
Cerdà 
Chafrion 
Chalmeta/Calmeta 
Champels/Campells 
Chapa 
Charels, Carels 
Chervert 
Chiqueu-n 
Chontanisna 
Chusma 
Cifre 
Ciudad 
Claramunt 
Claret, Clared 
Clavell 
Claver 
Clavera 
Claveria 
Claverias 
Climent 
Cobolay 

Coderch 
Coderes/Codere 
Coll 
Coller 
Colomina 
Comba 
Combes 
Combó 
Comet 
Cones 
Conil, Conill 
Cor 
Coral 
Corbin 
Corell 
Coret 
Corna 
Correas 
Corresa 
Cors, cots 
Cort, Lacort 
Cortada 
Cortada, de 
Cortadeta 
Cortell 
Cortey, Cortell 
Corvet, Corbet 
Coses 
Cosme 
Costa 
Costa, Lacosta 
Costey, Costell 
Cot 
Cramalleres/Cramarelles 
Creisach 
Cremon 
Creu 
Crocelles 
Cros 
Cruz, Cros 
Cruz, de la 
Cucaña 
Cucart 

Cueta 
Cujabol 
Curçonat 
Dabic 
Dampe 
Danabian 
Dangay, Engay 
Dardena 
Dardinyach 
Dargañon 
Darina 
Darnés 
Daus, Baus 
Davat 
David 
Davis 
Decruz 
Del Rio 
Delàs 
Delforn, Forn 
Delmas, del Mas 
Delrio, Rio 
Deltell, Tell 
Dente 
Descop, Escop 
Despiau 
Desplà, Esplà 
Desprau, Despiau 
Destarroja 
Destén 
Desvalls, Valls 
Dias, Diaz 
Dies 
Diusna/Diuma 
Divers, Diveis 
Divos, Dibos 
Dolí 
Dols, Dolz 
Dolz, Dols 
Domal 
Domech, Domec 
Domene, Dumene 
Domenge 
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Domengo, Domingo 
Domeyro 
Domingo 
Domingues 
Dominica 
Domos, Dornos 
Donaures, Domabres 
Dones 
Donzell 
Doradilla 
Dornu 
Dosset, Duset 
Dual 
Ducros 
Dulch 
Dumergues 
Dupí 
Durà 
Duran 
Duré 
Durell 
Duset, Dosset 
Ebiat 
Encausa, Causa 
Enchirs 
Enrich 
Entraigues 
Envila, Anvila 
Envile, Envila 
Escapre, es Capre 
Escobedo 
Escociu, Lescociu 
Escous 
Escrivà 
Escura 
Escusa 
Espaliu 
Espanyolet 
España 
Espariu 
Esparza 
Espés 
Espinàs 

Espineta 
Espinosa 
Espolet 
Espolin 
Espuig 
Estel, Estela 
Estellach 
Estevan, Esteban 
Esteve 
Estop 
Estrada 
Estradiot 
Estrem, Estrems 
Estrot, Strop 
Estruch 
Fabado 
Fabia 
Fabra 
Fabré 
Fabres 
Fabró 
Fac, Faig, Lafac 
Faet 
Fairé 
Falaig 
Falla, de la 
Fancho 
Farga 
Fargas 
Farges 
Fargues 
Fau/Faur, den 
Fauche 
Faula 
Fauque, Fauquer 
Faura 
Fauré 
Fauria 
Favet 
Favustar/Faustar 
Febrer 
Feixer 
Feixos 

Felçinas 
Fellit 
Fengas 
Ferniach 
Ferran 
Ferré 
Ferrer 
Ferreres 
Ferrés 
Ferrió 
Fert 
Fertadí 
Fez, Fes 
Fiel 
Figueres 
Fillol 
Fita 
Fital 
Fiumbe 
Flor 
Flores 
Fluixach, Fluixà 
Follos 
Fonca¿? 
Fons 
Font 
Fonta 
Fontana 
Fonts 
Forcada 
Forjet 
Forn 
Forn, del 
Forner 
Foro 
Fort 
Fortich 
Fostroit, Hostroit 
Fradeyna 
Franca 
Francés 
Franch 
Franjoan 
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Frasca 
Frassi, Frassin 
Freixa 
Frenach 
Frespech 
Freu 
Fries, Freis 
Fronach 
Fuente 
Fuentes 
Fulles 
Fullola, Fillola 
Fuset 
Gaciol 
Gafrà 
Gaite 
Galau 
Galcerà 
Gali, Galli 
Gallach/Gallart 
Gallarde, Gallart 
Gallart, Galart 
Gallart/Gallach 
Galteries 
Galtià 
Galtier 
Galvan 
Gamet 
Gan 
Garay 
Garcelló 
Garcerà 
Garcet 
Garcia 
Garí 
Garibo 
Gariçer, Gariser 
Garmoset 
Garniel 
Garrich 
Garrier 
Garriero, Garrier 
Garriga 

Garrigós 
Garrigues 
Garrós 
Garrotet 
Garsó 
Garucia 
Gasal 
Gasen, Gasent 
Gaspar 
Gassa, la 
Gastall 
Gastat 
Gaurell/Gamell 
Gauter 
Gautier 
Gay 
Gayol 
Gayrardel 
Gayrí 
Gays, d´en/Engays, d´ 
Gebart 
Gelós, Chelós 
Gendocha 
Geri 
Germe 
Germen, Germin 
Geroni 
Gesa, Chesa 
Gibró 
Gil 
Gilabert 
Giner 
Giors 
Girart 
Gisbert, Gisvert 
Glera 
Goda 
Godes 
Gombart 
Gomit 
Gony 
Gordell 
Gorrio 

Gota 
Goti 
Gracia 
Gradella 
Grafà 
Gran 
Grana 
Granat 
Granchat, Branchat 
Granel, Granell 
Granerias 
Granja 
Grasatia 
Gratian 
Grau 
Graules 
Gregori 
Grillet 
Grimaldos 
Grinyó 
Gros 
Guarda 
Guardia 
Guerra 
Guidarrua 
Guillem 
Guillermo 
Guillermy/Guillermyn 
Guillot 
Guimerà 
Guinet 
Guion, Guió 
Guiot 
Guixart 
Guixot 
Gurrea 
Gurrera, Guimerà 
Gutierres, Gutierrez 
Gutierres/Gratierras 
Hardó 
Hernandez 
Hernando 
Higuerte 
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Hospital 
Hostal, del 
Huguet 
Hui, Gui 
Ibial 
Igol, Igon 
Imbert Grillet, de 
Inglada 
Iren, Irene 
Iretasa, Iretaza 
Iroz, Iroiz 
Isach, Isac 
Isidoro 
Jaconi, Chaconi 
Jafre, Chafre 
Jampon, Jan Pont 
Jannera 
Janyol, Jañol 
Jaullera 
Jayme, Jaime 
Jelets 
Joan 
Joli 
Jordà 
Jordi 
Jové 
Joya 
Joyas 
Julià 
Juncar 
Jurceu 
Just 
La Borda 
Labadia 
Labal, Laval 
Laban 
Labarona, Barona 
Labart 
Labarta 
Labarta, Alabarta 
Labastro 
Labat, Lavat, Llavat 
Labay, Lavall 

Labayla, Labaila 
Labeira 
Labernia 
Labert 
Laberte 
Labes 
Labestera, Bestera 
Laborda 
Labordali 
Laborde 
Laboret 
Laboria 
Laborio 
Labosa 
Labrera 
Labrit 
Labro 
Lacan, Lacand 
Lacart 
Lacasa 
Lacasanya 
Lacassa 
Lacoma 
Lacoma/Lacuma 
Lacomba 
Lacombiada 
Lacondrade, Condrade 
Lacons 
Lacosta, Costa 
Lacruz, Cruz 
Lacumba, Lacomba 
Lades 
Ladrao, Lladrao 
Laesçire 
Lafacha 
Lafages, Fages 
Lafalla 
Lafarga 
Lafaya 
Lafita 
Lafont 
Laforga 
Lagarriga, Garriga 

Laguardia, Lagarda 
Laguna 
Lairac 
Lalana, Lana 
Laliga 
Laltre 
Laman 
Lamarca 
Lamberto 
Lamola 
Lamoneria 
Lamorella 
Lample, Ample 
Lan 
Lana 
Landa 
Landes 
Langosa 
Lanuza 
Laois 
Lapedra, Lapiedra 
Lapera 
Laperga 
Lapergue 
Lapeyra, Lapeyre 
Laplaza 
Lapluña 
Laporta 
Lapuente 
Larena 
Larguillo 
Laribes 
Laroqueta, Laroca 
Larras 
Larreira, Larrera 
Larroy, Roy 
Lasala, de 
Lasaña 
Lasierra 
Lassala, Lasala 
Latapia, Tapia 
Latecom 
Latorre 
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Lauga 
Laurena 
Lauriach 
Lausucq 
Lava 
Lavado, Llavador 
Laval, Labal 
Lavaquera, Vaquera 
Lavàs 
Lavat, Labat 
Lavespera, Labespera 
Lavilla, Villa 
Laviña 
Layresa/Layresia 
Len 
Lena 
Leon, de 
Lerm 
Lerma 
Lerp 
Les 
Lescostes, Lacosta 
Li, Lli 
Lidó 
Lisongues/Lisorgues 
Listan 
Llach 
Llana, Lana 
Llansó 
Llauguer, Llauger 
Lleonart 
Llombart 
Llonch 
Llongo 
Llorens 
Lluch 
Lobona, de/Bona, de la 
Lodet/Odet 
Lonca 
Lorenzo 
Lorga 
Lori, Llori 
Losa, de 

Lostalot 
Lostau, de 
Luis 
Luna, de 
Lunyen 
Macari 
Macé 
Maçeres 
Machoru, Machonu 
Macià 
Macià de Lucia 
Maciel 
Macip 
Madalon/Medalon 
Madern 
Mal 
Malan 
Malbé 
Malbech 
Malbet 
Mallols 
Mamols 
Mandarion 
Manladia 
Mansech 
Manuel 
Manyà, Mañá 
Manyeres/Manyheres, de 
Maravilla 
Maraylon 
March 
Marco 
Mardany 
Mare--no 
Margas 
Marge, Mage 
Marí 
Maria 
Marigó 
Mariole/Mariola 
Marmiessa 
Marmontes 
Marraset, Marrasé 

Marró 
Marronqueo 
Marsé, Marcé 
Marsella 
Marsillach 
Martell 
Martet 
Martí 
Martié 
Martin 
Martines 
Mas 
Masderiu, Mas de Riu 
Mases 
Maset 
Masip, Macip 
Masó, Massó 
Masonanda 
Masple 
Massó 
Masuer/Masoer 
Matet 
Mateu 
Matheu 
Mató 
Maurí 
Mauris, Moris 
Maus 
Maylech 
Mayre 
Medan 
Medina 
Mela Orella 
Melendes 
Menau 
Mensonalta 
Mercader 
Mercer 
Mercier 
Merich 
Merol/Meral 
Meron 
Mesanova 
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Mespolles 
Messerga 
Mestre 
Mestros, Mestres 
Micó/Bidó 
Miguel 
Milan 
Millá 
Millan 
Millat 
Millet 
Milvaques 
Mimbiela 
Miquel, Miguel 
Mirabel/Mirabet, de 
Mirabet, Miravet, Mirabeut 
Miramon 
Miranda 
Mirapeix 
Molada 
Moles 
Molinos 
Molins 
Mollà, Molla 
Monar 
Monard 
Monasot 
Moniseu 
Monlada 
Monmessan/Monmessà 
Monpaysent 
Monsegur 
Montal, Montalt 
Montana 
Montaner 
Montanya 
Montanyes 
Montaut 
Montel 
Montell 
Montemar 
Monter 
Montés 

Montiel 
Montull 
Moñas 
Mora 
Moran 
Moras 
Moreno 
Morgues 
Morises, Moriset 
Morlana 
Morvel 
Mostela 
Moylach, Mollach 
Muixinach 
Mulet 
Muntier/Monter 
Muñoz 
Murat 
Nadal 
Nadeu 
Nalet/Nallet 
Nar, Har/Far 
Narbona, de 
Naurí 
Navaixera 
Navarot 
Navarro 
Navatier 
Necoix 
Nemo 
Neulas, Niulas 
Nisart 
Noguera 
Nogués 
Nolivos 
Nomico 
Nonartiel 
Noria 
Nort 
Obier 
Olamrcal 
Oliver 
Olives 

Oller 
Onarsegon 
Orchet 
Orga, Lorga 
Orgàs 
Orset 
Orta/Horta 
Ortané 
Ortet 
Osau-n, de 
Osses 
Ostalet 
Ostau, Lostau 
Otancades 
Palanger 
Palau 
Pallarés 
Pallarga 
Pallargues 
Pallàs 
Pallet 
Palo 
Palomar 
Pamirol 
Pardo 
Pariach 
Paris 
Parra 
Partariu, de 
Pasalga 
Pasqual 
Pasquet 
Pati 
Pau 
Paula 
Payà 
Payan 
Payo, Pajó 
Payró, Pairó 
Paysa 
Paysas 
Pedrós 
Peig 
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Peix 
Pelechà 
Pellera 
Pellicer 
Pelosi 
Penetit 
Peña 
Pere 
Peres 
Perier 
Peris 
Peris de Barda 
Perullana 
Peset 
Pestell 
Petit 
Peynares, de 
Peyrat 
Peyre 
Peyrera 
Peyró, Peiró 
Pi 
Picanya 
Pichon 
Picó 
Piedal 
Pierrós 
Pigrot 
Pilau/Pilan 
Pinyol, Piñol 
Pion 
Piquer 
Pisa 
Plaçanova 
Plagnol 
Planes 
Plano 
Plantada 
Plañol 
Playa 
Plaza 
Poderós 
Pofia/Puiga 

Poget 
Polat 
Poma 
Pomer 
Pons 
Pont 
Porsell, Porcell 
Port 
Porta 
Portich 
Potich 
Poudic 
Poy, Roy 
Pradella 
Pras 
Prat 
Prats 
Primoy 
Propig 
Puchet 
Puchol, Pucho, Puchou 
Puchols 
Puey 
Puig 
Pujades 
Pujòs 
Puxens, de 
Rabere 
Raig 
Ramon 
Ramos 
Raso 
Raufana 
Raus 
Ravanals 
Raviron 
Raymon, Ramon 
Real, del 
Recier 
Redolossa, Redo 
Redolsa 
Regada 
Regàs 

Regi, Rechi 
Reglà 
Reinals 
Reinós 
Renac 
Renó 
Revelat 
Revias 
Rey 
Reynal, Reinal 
Reynau 
Reysanson 
Ribas, Ribes 
Ribera 
Ribes, Rives 
Ricart 
rich/ric, de 
Richart 
Riera 
Rigal 
Rigart 
Rio, Riu 
Rius 
Rivera, Ribera 
Robel 
Robert 
Robolay/Robalay, de 
Roca 
Rocafort 
Rocha 
Rocheblave 
Rochela 
Rocher 
Rochier, Rocher 
Rochieria 
Roda 
Rodes 
Rodet 
Rodrigo 
Rodriguez 
Roger, Rocher 
Roglà 
Roig 
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Roldan 
Rolla 
Roller, ¿Roger? 
Romigueres 
Roncal 
Ronet 
Ronques 
Ronquil 
Roqueda 
Roquet 
Roqueta 
Ros 
Rosa, Larosa 
Rosales 
Roscu 
Rosell, Rossell 
Rosiñol 
Rostans 
Rous 
Rovelló 
Rualga 
Rubert 
Rueda, Roda 
Rufat 
Ruiz 
Rutel 
Ruvira, Rovira 
Sabadia 
Sabater 
Sabes 
Saboya 
Sadirat 
Sala 
Salacreu 
Salanc 
Salanova 
Salat 
Salavert 
Salazar 
Salbordon 
Saleix 
Sales 
Salines/Salmes 

Salis 
Salvador 
Salvany 
Salvanyach 
Salvat 
Salvaterra 
Salvinyach 
Samier 
Samper 
Sandets 
Sandier 
Sangerman 
Saniguet/Sarniguet 
Sanmartin 
Sans, Sanz 
Sanso, de 
Sant 
Santal 
Santamaria 
Sañas, Sañes 
Sarrés 
Sarthou 
Sastiuser 
Saurí 
Sausi 
Savoy 
Scuder i de Fontanet, del 
Sego 
Segón 
Segorech 
Segot 
Selauset 
Selle 
Selva 
Semedat 
Senar 
Senmartí 
Sent Martí, de 
Sentís 
Senyora 
Sepulveda 
Serban, Servan 
Seres, Serer 

Serneguet/Sarneguet 
Serra 
Serrata 
Serrut 
Ses 
Sevilla 
Siana 
Sichet 
Sifre, Cifre 
Sillas 
Siman 
Simó 
Sirés, Serés 
Siries 
Sirivell/Siribell 
Sitau 
Sival 
Sobrevia 
Sobreviela 
Sobrevila 
Soca Faulic/Faulis, de 
Soch, Boch 
Sodenc/Soderc 
Sol 
Solà 
Solano 
Soler 
Solonia 
Solva, Solba 
Soquet 
Sora 
Sorena, de 
Sorolls 
Soy 
Sozada 
Subies 
Sudar 
Sumbiela 
Tahallera, Tafallera 
Tallafer 
Tallant 
Tamborrer 
Tampera/Tapedra, de 
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Tapia 
Tapies, Tapias 
Tapiola 
Tarrissa 
Tasparra 
Taulera 
Taullera 
Taullero 
Tauran 
Teis, Teix 
Tel 
Tell, del 
Tera 
Tesell 
Tesunyeras-es 
Texiner 
Tinier 
Toler 
Tolosa 
Toloy/Toló 
Tomas 
Toran 
Torators/Toratos, de 
Torner 
Torondel 
Torres 
Torron, Tornon 
Tortonda 
Tova 
Toya 
Toyet 
Tressos, Tresols 
Tristany 

Tronch 
Tullet/Rullet 
Ubia 
Utreno 
Utrevo 
Utrey 
Vainat 
Vairat 
Vaixeda 
Valens 
Valero 
Valls 
Valot 
Vaquer 
Veclar, Beclar 
Vegué 
veguer, Beguer 
Vera 
Vercher, Verger 
Verdeguer 
Verderà 
Verdier 
Verdilla, Verdella 
Verdú 
Verger/Berger 
Vermanda, Bermont, 
Vermont 
Vernesa, Verneza 
Verniol, Verniols 
Vernioles 
Vert 
Vez, Bez 
Vicen 

Vicent 
Vicente, Vicent 
Vichach, Bichach 
Vichie 
Vichot 
Vidal 
Vidriel 
Vidrier 
Vier 
Vila 
Vilanova 
Vilaret 
Vilatge, Vilache 
Villa, Vila 
Villach 
Villanova 
Villes 
Vinaró, de 
Viniarta 
Vinyal 
Vinyals 
Vinyes 
Viñas, Viñes 
Viñola 
Viola 
Visoños 
Vispolet 
Viuda/Virida 
Vives 
Yela 
Ytart 
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ANNEX Nº 2 
 

EMIGRATION ANNUELLE DES MONTAGNARDS DU MIDI. 
Gustave Aymar 

(dins de la revista mensual La mosaïque du Midi, segon any. Tolosa i Paris 1838. pàgs. 
179-183) 
 
Als primers dies de maig, quan les 
oques salvatges, dispostes en columnes 
de forma triangular passen per damunt 
dels nostres camps i tornen del Midi al 
nord, s’opera com una emigració 
d’hòmens en alguns dels nostres 
departaments meridionals. 
Els nombrosos habitants no poguent 
trobar en l’esterilitat del sòl els 
recursos suficients per a les seues 
necessitats, s’exilien voluntàriament, 
cada any, i van a cercar lluny de les 
seues llars allò que els nega l’avara 
natura.  
Qui no s’ha trobat en les principals 
rutes de França cap colla joiosa 
d’emigrants muntanyencs? Qui no els 
ha oït cantar coralment les velles 
balades del país, per a descansar de les 
penes del seu llarg viatge? 
Els llauradors de la Cruesa/Creuse, 
Auvernia, les tribus nòmades eixides de 
les gorges de les muntanyes de 
Losèra/Lozère, s’espargixen per tota 
Europa com les aus passatgeres; París, 
Espanya, Itàlia, veuen cada any arribar 
cantant a les caravanes d’obrers, 
disseminar-se pels seus camps per a fer 
les collites, entrar en les grans viles per 
a lliurar-se als més penables treballs. 
Res no és impossible per a estos 
hòmens de ferro: uns tallen les pedres 
destinades a construir els palaus dels 
grans senyors, els altres marxen corbats 
del matí fins a poqueta nit baix el pes 
d’enormes fardells. Estos hòmens de 
treball dur i dedicació semblen 
multiplicar-se, i es troben allà on hi 
haja diners a guanyar amb la seua suor. 
Estes emigracions anuals es remunten 

als temps més allunyats; durant varis 
segles, els llauradors de la Cruesa/ 
Creuse i els muntanyencs de la regió 
d’Auvernia fan a París l’ofici penós 
d’obrer i aiguader; des de temps 
immemorial, l’espanyol indolent espera 
cada any als laboriosos habitants de la 
Losèra/Lozere per a compensar la seua 
peresa.  
L’esterilitat dels sols, comunicacions 
difícils i molt cares, l’agricultura 
estacionaria i fins i tot endarrerida, 
forçaren en altre temps, com hui, als 
muntanyencs emigrants a l’exili huit 
mesos de l’any per a sostindre a les 
seues famílies: Tot i això, des que el 
nou sistema fiscal ha vingut a furtar en 
estos països tan pobres tot el seu capital 
metàl· lic, l’emigració s’ha tornat més 
nombrosa, perquè els llauradors amb el 
treball més penible i la major economia 
no podien escapar dels turments de la 
misèria. 
El departament de Cruesa/Creuse hui 
fornix el major nombre de treballadors, 
eixí parlarem amb detall de les seues 
migracions, que són de les mateixes 
característiques que les d’altres parts. 
L’exili anual de la classe obrera que 
viu al departament de la Cruesa/Creuse 
és immemorial. Cercar l’orige de estes 
migracions seria llançar-se en el caos 
fosc dels segles passats. Eixí que ens 
contentem amb una estadística clara i 
succinta de les diferents modificacions 
que han pogut patir. 
M. Partouneaux, ex secretari general de 
la Cruesa/Creuse, ha elaborat sobre les 
emigracions d’este departament, un 
tractat d’on citarem els principals 
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passatges, junt amb les observacions 
que nosaltres hem fet personalment.  
 
”Comptem entre els emigrants, va dir 
Partouneaux, de mestres i d’obrers. Els 
mestres mamprenen les obres; els 
obrers es limiten a eixecutar-les a 
jornal. Qualsevol obrer que, se senta 
capacitat per a dirigir ell mateix els 
treballs, s’ocupa d’algun negoci, i pren 
un cert nombre de jornalers pel seu 
compte, i es torna mestre només per 
este fet. No obstant això, no és sinó 
després de varies campanyes, després 
de guanyar alguns diners, i eixercir un 
nombre d’anys com a jornaler, que ell 
pot aplegar a ser contractiste.  
L’obrer no te edat fixa per a emigrar, 
l’època de la seua entrada en 
campanya depèn de la seua constitució, 
i el grau d’ambició dels seus pares, 
més que la seua edat. 
Hi ha alguns que s’allunyen de les 
seues llars abans de l’edat dels quinze 
anys, i esta edat es generalment massa 
prompte, vista la feble constitució dels 
xiquets als quals la mala nutrició deté 
el desenrroll. El pare els confia, o 
millor dit els lloga a un mestre obrer 
del poble per a la temporada que 
generalment dura nou mesos. Els 
salaris de la primera temporada són de 
50 a 75 francs, i subordinats a la força 
dels xiquets, sobre els quals els altres 
obrers del poble eixercixen, el 
l’absència del pare, un útil i estricte 
control. Hi ha que reconèixer que esta 
autoritat temporal no és mai injusta i 
opressiva; el mestre obrer s’acosta 
dins de les possibilitats a la regència 
paternal. L’escenari de la partida és un 
trist espectacle; es plora, s’abraça; la 
mare cobrix al fill de benediccions; 
l’esposa encomana a la Mare de Deu i 
a tots els sants al seu marit; en una 
paraula, les persones que queden en la 
vila festegen als emigrants durant els 
dies anteriors a l’eixida de la 

caravana. Al seu càrrec, els obrers que 
són caps de família, asseguren a les 
seues dones i fills els mitjans per a 
viure mentre estan absents. 
Ordinàriament, encarreguen a un veí 
propietari per a fornir de forment i els 
altres objectes necessaris; els més rics 
els deixen diners. A la tornada, tots els 
compromisos assumits per les famílies 
són fidelment acomplits. 
Els treballadors emigrants viatgen en 
menuts grups de quatre a dotze, estes 
caravanes poc nombroses a l’hora de 
l’eixida, a sovint es troben en ruta i 
caminen junts, però sense confondre’s. 
Trobem d’algunes que van eixina 
reunides amb almenys tres-cents 
individus.  
Acostumats des de la seua infància a la 
més gran parsimònia, els obrers no es 
gasten quasi res en els seus viatges. 
Ixen de bon matí, seguint rarament, 
quan marxen a peu, les grans rendes 
que allargaran els seus camins; 
mengen pa, i cada jornada marxen 
dotze o quinze hores, fan dotze o quinze 
llegües, i es refugien a la vesprada en 
els més modests albergs. Acaben a 
sovint son sopar dansant al so d’una 
musette (gaita) amb la que 
s’acompanyen quasi sempre. Estos 
pobres aventurers quan s’exilien 
momentàniament de la seua pàtria, no 
volen oblidar els cants i diversions. El 
so de la gaita (musette) és per a ells 
com el de les vaques per a un pastor de 
Suïssa que no veu més els seus chalets i 
glacials. 
El cap que dirigix la colla, sense que 
per això estiga sotmesa  a cap 
disciplina, posa el preu dels menjars i 
fixa allò que cadascú aportarà. El 
frugal sopar, compost d’una sopa i un 
poc de carn, costa cinc, sis, huit sous a 
cada  hoste, que també rep a la granja 
o a l’estable, un asil per a la nit.  
Els emigrants, encara que duts a una 
parsimònia que, amb raó, podríem 
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qualificar amb el nom d’avarícia, no 
sempre viatgen a peu; quan els treballs 
urgents reclamen la seua prompta 
arribada, viatgen alegrement en grups 
de vint a trenta persones. Lloguen 
carros tirats per dos i de vegades tres 
cavalls, i fan eixí vint-i-cinc llegües per 
dia. Animats per l’esperança d’un 
guany quasi segur, pensant en el plaer 
que sentiran quan tornen, després de 
nou mesos d’absència, els seus pares, 
esposes, fills, ells cantussegen les 
modestes cançons del poble, mentre 
que els jovens parlen de la bellesa de 
les seues amigues que esperen 
impacientment l’hivern, estació 
tradicionalment consagrada a la 
celebració dels matrimonis. 
Si els obrers no tenen, abans de 
l’eixida, els treballs assegurats, 
s’encomanen ordinàriament als caps 
de colla, sempre coneguts en els llocs 
de destinació, ells s’encarreguen 
d’explorar el país on volen fixar-se, i 
formar empreses. Si no poden treballar 
junts, lo que succeix a sovint quan són 
obligats a disseminar-se pels camps, 
aquells que els donen treball els 
allotgen i els donen de menjar deduint-
los-ho del seu salari. 
Però generalment, troben grans tallers, 
s’associen als empresaris, i 
permaneixen units, vivint junts en cases 
obertes; un mateix llit per a molts, i el 
més a sovint dormen en la palla, fins i 
tot en l’estació més rigorosa. En 
aquelles llars que hagueren desalenat 
l’impassibilitat d’un espartà, els obrers 
de la Cruesa/Creuse viuen en la més 
estricta economia, i el màxim de les 
seues despeses, a París mateix, no 
passa a més d’un franc al dia. En les 
províncies, és de quinze a dihuit sous. 
També els seus menjars consistixen 
només que de pa, de sopa i un poc de 
carn els diumenges i festes solament.  
Condemnats a un gènere de vida tan 
dolorosa i austera, els obrers pareixen 

contents amb la seua sort. S’ha 
reconegut, llevat d’algunes rares 
excepcions, que aquells que vénen de 
la Cruesa/Creuse, són d’un natural 
plàcid, poc abocats a la luxúria i al 
llibertinatge. El desig d’acumular, que 
els fa treballar els diumenges i les 
festes, i la seua avarícia de alguna 
manera instintiva, són una garantia 
dels seus bons modals. 
Treball, esperança de guany, família, 
amics i país natal, són totes les 
preocupacions de l’obrer de la 
Cruesa/Creuse. Els enviaments de 
sumes considerables als seus parents 
que estan necessitats, el retorn anual a 
les seues llars, la alegria que esclata 
en retrobar-se, proven prou que el 
temps, l’absència i l’estança en les 
grans ciutats alteren poc este viu amor 
per tot allò que els va vore nàixer, i per 
aquells que han deixat. Hi ha d’alguns, 
certament, que s’establixen lluny del 
departament de la Cruesa/Creuse, als 
llocs on trobant un treball assegurat, i 
un salari decent, han amassat xicotetes 
fortunes; però entre els mateixos, hi ha 
qui torna  a visitar les seues 
muntanyes, i establir-se quan poden 
deixar de treballar; es pot jutjar de la 
conducta i la moralitat dels obrers de 
la Cruesa/Creuse per este sol fet: que 
de vint-i-tres mil emigrants, no n’hi ha 
anualment cinquanta que són multats o 
condemnats a les penes més greus. Este 
es el resultat de l’examen exacte dels 
juis enviats pels diversos tribunals a 
l’administració del departament.  
Ja han passat nou mesos de 
l’emigració; els dies de treballar i de 
penar van a cessar; no entendràs al 
obrers que es reunixen en colles més 
alegres que a la partida, cridant amb 
alegria: el país! El país!...L’instint de 
la pàtria està ben arraïlat en el cor 
dels emigrants! Les pompes de la 
capital, un cel més bell, una terra més 
fèrtil, una vida més fecunda i joiosa, 
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res d’açò els pot retindre quan els caps 
de colla donen el senyal de retorn. Se’n 
van cantant de París, i després de 
l’exili de nou mesos en la més bella 
ciutat del mon, no sospiren més que 
quan tornen a vore les seues àrides 
muntanyes, les seues planes cobertes 
de castanyers i bruc. 
Les primeres gelades, va dir el Sr. 
Partouneaux, són el senyal de retorn 
per als obrers que van eixir al març. 
Vegem en esta època les seues tropes 
joioses armades amb bastons, 
carregats amb motxilles menys llaugers 
que al dia de la partida, travessar, 
cantant, les viles, ciutats i pobles. A 
sovint, com quan ixqueren, les gaites 
els precedixen i mesclen els seus 
rústics acords amb els seus cants. 
Alguns més impacients per aplegar a 
les seues llars, se’n pugen en els 
vehicles públics en les rutes on els 
transports són poc costosos. L’apogeu 
del retorn general,  i la nit de Nadal. 
Relaxats en tornar a vore el poble, als 
seus parents i tot allò que s’han perdut 
en l’absència, tots se’n van a la missa 
del gall (de mitjanit). És un antic 
costum que han cuidat de no perdre.  
Els següents dies de l’arribada dels 
emigrants, són consagrats a les festes, 
a les celebracions a les quals tots els 
habitants del poble estan disposats a 
participar. En els balls rústics, que a 
vegades s’estenen durant tota la nit, els 
jovens obrers trien ordinàriament entre 
les filles jovens, per a casar-se abans 
de la propera eixida. Rarament es 
casen fora del seu país, tot i viure lluny 
la major part de l’any. És en l’hivern, 
durant la seua estada al poble quan 
tenen lloc els matrimonis de la seua 
classe. 
Els pares s’estimen més els obrers 
emigrants que no als qui no emigren. 
Cerquen per a les seues filles, els 
obrers que fan bones campanyes, i si 
no tenen fills, reben també a casa a un 

gendre en el qui funden l’esperança 
d’augmentar el seu benestar i fortuna. 
Inclús es conta que els habitants del 
camp que tenen filles menesteroses i 
treballadores, consenten difícilment 
desprendre’s d’elles. Molts caps de 
família s’estimen més rebre un gendre 
en sa casa, casant-la amb la seua filla, 
que tindre una nora. En este cas doten 
als novençans i els establixen fora de 
sa casa. 
No obstant les festes i celebracions de 
matrimonis no absorbixen tot el temps 
dels obrers durant la seua estada al 
país. Quan l’efervescència de l’alegria 
causada pel retorn, s’ha calmat un poc, 
es posen mans en l’obra en les seues 
ocupacions.  
L’obrer jove disposa del producte de 
son treball segons sa posició en relació 
a la seua família. Si te germans i 
només ell ha emigrat, dona a son pare 
els beneficis de sa campanya que són 
empleats ordinàriament en interés 
comunitari, com a compensació del 
treball dels seus germans que han 
cultivat la propietat comuna. El pare 
satisfà, amb estos diners, les càrregues 
de la família, o els utilitza per a 
adquirir algun tros de terra. En 
qualsevol cas, disposa a la seua 
voluntat , i sense retre comptes a aquell 
mateix que li va lliurar els diners. 
Si l’obrer només te que germanes, i 
remet els seus estalvis a son pare, este 
li compensa, o bé amb la compra d’una 
propietat al seu nom, o bé en la 
bestreta de la porció de la seua fortuna 
que la llei li deixa dispondre.  
En un altre temps l’obrer quedava en 
la casa paterna fins al casament, i son 
pare li constituïa una dot que a sovint 
no era ni la dècima part d’allò que el 
xic havia successivament guanyat. 
Però hui, a l’edat de dihuit a vint anys, 
els xicons s’emancipen i formen un 
peculi particular; amb les seues 
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economies, es tornen els amos, es 
casen i compren bens. 
El major de la família fa ordinàriament 
una ocupació diferent del fruit dels 
seus treballs; les propietats d’esta 
classe d’habitants son molt exigües, els 
repartiments resulten difícils, i són eixí 
mateix poc freqüents. Una subdivisió 
reduiria al no res la part de cadascun 
dels qui es repartixen. El major, que 
molt a sovint és avantatjat en la quota 
disponible, es queda com a únic 
propietari dels bens patrimonials, i 
s’ocupa, a través de les seues 
economies, de l’establiment dels seus 
germans i germanes. Compta amb la 
condició d’hereu declarat del pare, i 
després de la mort d’este, paga en 
efectiu la part de l’herència dels més 
jovens, qui, per poc que hagen 
treballat, poden d’esta manera 
establir-se convenientment." 
  
No conclouria este curt anàlisi de la 
racional obra de M. Partouneaux, sense 
afegir les ressenyes correctes i certes 
que va obtindre després d’extenses 
recerques, sobre el nombre d’obrers, i 
la seua divisió per estat; sobre la 
direcció de la migració, i sobre els 
beneficis que resulten de les 
emigracions anuals. 
 
“Sobre un nombre de 22.488 obrers 
l’emigració dels quals ha se segut 
recentment constatada, ni havien 
13.425 obrers de vila o manobres; 
1.982 pedrapiquers; 1.942 fusters; 
1.847 serradors; 944 ensostradors; 
803 cardadors de cànem o de llana; 
802 teulers; 545 empedradors; 90 
ferradors; 63 algepsers i 45 miners.  
Tots els districtes envien a l’exterior 
als obrers de vila i manobres, als 
serradors i piquers de pedra.  
Els d’Aubusson fornixen ells a soles els 
canters, els teulers, els cardadors de 
cànem i llana. Els fusters i els 

ensostradors ixen dels voltants de 
Boussac i de Garait/Guéret. Boussac te 
més ensostradors; Garait/Guéret més 
fusters. Els voltants de Garait/Guéret 
fornixen tots el empedradors, els 
ferradors i miners; i els algepsers 
vénen quasi tots dels voltants de 
Boussac i d’Aubusson.  
Els obrers només eixir del departament 
de la Cruesa/Creuse, prenen diverses 
direccions. 
Els dels voltants d’Aubusson se’n van 
més especialment cap al departaments 
del Sena, del Rodan, del Loira, del 
Cher, de la Nièvre, de l’Yonne, la Côte 
d'Or, de la Vendée, del Le Puy -de-
Dome, de la Charente Inferior, Saône-
et-Loire, l’Allier, Charente i del  Jura.  
Els dels voltants de Bourganeuf, cap 
als departaments de Sene, Rodan, 
Seine-et-Marne i Marne. Els de la zona 
de Boussac, cap als departaments de 
Sene, Cher, Nièvre, de l’Indre i del 
Loiret; per últim, els dels voltants de 
Garait/Guéret van cap als 
departaments de Seine, del Loiret , de 
l’Yonne, Côte d'Or, la Vendée, el 
l’Indre i de l’Allier. 
El nombre de mestres, diu M. de 
Partouneaux acabant la seua 
estadística, es a la dels obrers, com 1 
és a 23: el benefici mitjà de la 
campanya, d’un mestre és de 380 fr., i 
la d’un obrer de 164 fr.; per últim, 870 
mestres i 21.612 obrers, han aporta al 
departament, pel benefici de la 
campanya d’un any, la suma de 
3.872.194 francs, que igualen amb una 
diferència aproximada, de prop de 
140.000 fr., tots els imposts del 
departament de la Cruesa/Creuse. 
Lamentablement tots els anys no són 
tan productius. "  
 
Possiblement m’he extés en les 
sinuositats àrides de l’estadística 
departamental. Però estes migracions 
són les més importants de tot el Midí 
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pel nombre d’obrers que abandonen 
anualment la seua terra natal, i pels 
resultats obtinguts fins al present, eixí 
que vaig pensar que no estarien fora de 
lloc per a donar informació ben 
detallada. Ara, la meua tasca està 
complida, he contat els fets, he descrit 
costums reals, usatges encara en vigor; 
deixe als nostres publicistes, als nostres 
economistes infatigables, l’encàrrec de 
jutjar si les emigracions són 
avantatjoses o perjudicials per al país.  
El departament de la Cruesa/Creuse, no 
es l’únic que envia cada any les 
caravanes d’obrers als països veïns. El 
Cantal i la Losèra/Lozère tenen també 
els seus emigrants. 
Els auvernyats, tot i la seua misèria 
sempre van ser industriosos, i es 
llancen als treballs més penosos amb 
una constància i paciència a tota prova. 
A primers d’octubre, abans que les 
primeres neus de l’hivern hagen tallat 
el pas dels ports de muntanya, emigren, 
deixen a les seues dones i fills, es 
disseminen pels departaments veïns i 
alguns van a l’estranger. El major 
nombre d’emigrants, es dirigix cap a 
París. Eixercixen l’ofici d’aiguaders, 
carboners o de comissionari; alguns 
d’ells es fan conserges de les presons, 
altres es rebaixen fins a les vils 
funcions del carceller. Però, en les 
diverses ocupacions en les quals 
treballen es fan de notar per al seua 
fidelitat i integritat a prova de tota 
seducció: estes qualitats han passat als 
provervis, i es diu a París: Probe et 
fidèle comme un Auvergnat. 
Quan partixen, algunes colles es 
separen de la gran caravana, i es 
dirigixen cap a les províncies més 
remotes d’Espanya: ací com a París 
gojen de la confiança pública per la 
seua rígida probitat, i a sovint arriben a 
conseguir una gran fortuna, són 
calderers, xocolaters, forners i cuiners.  
Molts auvernyats viatgen també cap als 

departaments meridionals; però estes 
migracions parcials no oferixen res de 
particular, i no tenen cap importància 
per elles mateixes. Els desgraciats 
fonedors que vegem, tots els hiverns, a 
les nostres aldees, fabricant vaixelles 
d’estany, reparant la ceràmica o portant 
el fardell de droguer, no són més que 
marginats per la gran tribu dels 
emigrants.  
La part oriental del departament de 
Losèra/Lozère és sense dubte la regió 
més àrida del sud de França. Els 
habitants de les Cevenas/Cévennes, 
reduïts a no tindre altres aliments 
durant una gran part de l’any, que les 
castanyes i un poc de pa negre, 
necessiten de tots els recursos que 
suggerix l’indústria per a sostraure’s a 
la misèria que els amenaça 
contínuament.  
A més, tots els anys, un gran nombre 
d’obrers d’este departament emigren a 
les comarques mediterrànies, per a fer 
els treballs de la sega i la collita, i del 
cuidat del cuc de la seda. Deixen les 
seues llars, com els habitants de la 
Cruesa/Creuse, al principi de la 
primavera, i tornen a passar els mesos 
de l’hivern amb les seues famílies.  
Alguns, més coratjosos que els seus 
companys, abandonen el sòl de França, 
i se’n van fins Espanya. Els orgullosos 
castellans els confien tots els treballs 
penibles. Coneguts amb el injuriós nom 
de Gavatxos, els emigrats de la 
Losèra/Lozère viuen en l’abjecció i 
suporten el menyspreu dels seus 
indolents mestres, amb l’esperança de 
tornar a vore prompte les seues 
estimades muntanyes. 
A Espanya, un Gavatxo és un pària que 
hi viu relegat en els barris més apartats. 
Objectes d’un despreci universal, com 
els Bohemis a França i Anglaterra, no 
repleguen més que xicotetes sumes de 
diners fent abnegació del seu orgull 
nacional.  
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Però, tornant a les seues llars, estos 
hòmens es consolen de les tribulacions 
que han patit durant els dies del deu 
exili voluntari, lliurant-se a l’alegria del 
retorn. Així és com compensen 
l’esterilitat del seu sòl, que la cultura 
més activa no podrà posar mai en 
producció.  
El més gran nombre dels muntanyencs 
emigrants correspon a les Cevenas/ 
Cévennes pròpiament dites, els altres 
són del Gavaldà/Gévaudan. 
No es podria demanar als hòmens 
d’estat que s’ocupen de l’economia 
política, la solució d’este problema?  
Els muntanyencs del Midi emigraran 
sempre? Si la indústria informa cada 

dia de novells prodigis capaços 
d’acomplir les brillant promeses que 
esta ha fet a la humanitat, els habitants 
de la Cruesa/Creuse, Cantal i 
Losèra/Lozère, aniran a cercar en altre 
lloc allò que ells podran obtindre 
fàcilment ací? 
Jo crec que, sense haver fet extensos 
estudis al voltant de les diverses 
ramificacions de la indústria francesa 
es puga resoldre així la qüestió:  
Tan prompte com els departaments 
pobres puguen abastir les necessitats 
dels seus habitants, no hi hauran més 
emigracions. 
 

Gustave Aymar
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