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EDITORIAL 
 
 

Fent un aggiornamento de la idea d’en Teodor Llorente, que aporta 

Núñez de Arenas a este número, obrim l’editorial amb una aposta que, 
rescatada del nostre passat literari, vol construir futur: 
Les modalitats lingüístiques actuals, o llengües occitàniques, derivades 
de la històrica Llengua d’Oc, reivindiquem l’Aliança de les nostres 
Repúbliques Literàries Independents. 
 
 
DE LA CANÇON DE SANTA FE A L’HAGIOGRAFIA OCCITANA DEL 
MAESTRAT 
Si l’any 2016 vam dedicar els actes de la Dictada Occitana als càtars, i 
més concretament a la Ruta dels Càtars Valencians, especialment per 
terres del Maestrat, enguany, per suggerència de l’associació 
L’Assegador, i a fi de compensar sensibilitats religioses, hem decidit 
dedicar-los a la importància de l’Església catòlica en la cultura, i, més 
concretament a temes relacionats amb la cultura religiosa del 
Maestrat , amb influències occitanes, que hi ha en la comarca. És per 
això que parlem del gran Cant a la unitat lingüística que supon el 
poema La Cançó de Santa Fe; també, de les Grisalles de sant Pau, per 
la seua rellevància cultural, poc coneguda i molt apreciada per les 
persones erudites. El treball de Soledad Beltran i Aitana Goicoechea les 
documenta alhora que obri camins, reflexions i estímuls. Si el número 
anterior el vam dedicar a qui millor va saber cantar, en temps de la 
Renaixença, a la unitat lingüística, Constantí Llombart, Enguany el 
dediquem especialment a l’altre patriarca renaixenciste, Teodor 
Llorente, de la mà de Sergi Núñez de Arenas. Es completa l’actual 
publicació amb els treballs dels autors locals Francesc Bellmunt i 
Joaquín Roca. I tot dedicat a l’ermitori de sant Pau d’Albocàsser, Porta 
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Càtara del Maestrat, lloc que, des de temps immemorials atrau 
diverses activitats, i actualment, seu, per quart any consecutiu, de la 
Dictada Occitana.  
La influència occitana en la cultura valenciana va molt més allà del 
Maestrat,  evidentment, abraça tot el país, de cap a cap, com informa 
el fullet que ha editat la Generalitat Valenciana:  
“Perseguits i encalçats, nombrosos1 càtars (‘purs’ en grec) van fugir des 
de la regíó de Tolosa de Lengadoc, Carcassona i Albi, en Occitània, fins 
les noves terres conquistades, pocs anys abans, pel rei Jaume I, el pare 
del qual havia mort en la batalla de Muret per defendre els drets de 
vassallatge i a la seua població, composta en gran part per càtars. Els 
càtars es van integrar en la societat que els va acollir i influïren 
notablement en el desenrotllament de sectors econòmics clau pera la 
Comunitat Valenciana, com ara el ramader, el tèxtil, l’arquitectura 
gòtica o l’art medieval, i van impulsar la notable expansió comercial i 
cultural de les poblacions valencianes en la Baixa Edat Mitjana. 
Els Ports i el Maestrat, el nou país dels càtars:  
La ruta, des d’Occitània cap al sud, va usar les històriques calçades 
romanes, camins medievals i sobretot, els camins de transhumància 
ramadera que foren utilitzats per als desplaçaments. Una visita a 
diverses localitats dels Ports i del Maestrat, com ara Morella o Sant 
Mateu, ens permetrà observar el llegat d’aquells càtars que 
s’assentaren en estes terres”. (Generalitat Valenciana. Turisme, 2016). 
Resta per explicar també per què l’occità sant Roc és venerat en la 
major part dels pobles valencians, per no dir en tots; i també té una 
gran importància la Magdalena, en este cas, a Castelló, especialment. I 
no deu ser casualitat que “La vida de santa Magdalena en cobles” de 
Jaume Gassull (1505) l’editara l’impressor occità, Joan Jofré, nascut a 
Briançon, la Provença, i mort a Valéncia el 1530, segons consta en el 
document d’aveïnament, de l’any 1506: 

                                                 
1  El subratllat és nostre. 
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“Die intitulato x marcij anno m.d.vj.” “En johan joffre stampador 
natural de brianfona duchat de bretania e de present habitant en la 
present ciutat de valencia.”  
En Paraula d’Oc seguim investigant les diverses matèries d’oc, i 
apostant per la unitat lingüística, la convivència i, sobretot, pel futur.  
Tanquem l’editorial amb un enorme agraïment a la Diputació de 
Castelló que patrocina este número 16 de Paraula d’Oc. 
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LA CANÇON DE SANTA FE, LO GRAND 
MONUMENT A L’ UNITAT LINGÜISTICA 

 

Lluís FORNÉS 
 
 

(LO CONTÈXT) 
 

Òc: Del punt de vista scientific ‘la Cançon de Santa Fe es lo grand 

monument a l’unitat lingüistica’. Mas cal dire tanben que lo 
secessionisme catalanista, vestit totjorn de sciéncia, pode pas ésser 
scientific perque es vengut de la man de la politica.  Julio Casares, 
Secretari de la RAE:  
“Y no està exenta de alcance político la rectificación que se ha hecho en 
las definiciones del catalán, valenciano, mallorquín y balear con el fin 
de ajustarlas a la lingüística moderna. Del valenciano se decía 
<<dialecto de los valencianos>>. Ahora se le reconoce la categoría de 
lengua <<hablada en la mayor parte del reino de Valencia>>". 
CASARES, J. (1959) 
 
Volem començar amb una afirmacion clara: Non al secessionisme. La 
Cançon de Santa Fe es escrita en occitan o en catalan? Se un jorn 
arriba qu’ om posca trobar lo document ont se ditz qu’es escrita al 
Rosselhon o Catalunha, serà catalan. Per què cal cercar diferéncias, 
separadoras, entre las modalitats lingüisticas del nord e del sud dels 
Pirenèus? Separacion es secession, e aquò es pas nòstre camin. Pel 
moment, la Cançon sembla escrita en tèrra occitana, e en lenga 
unenca. Per Antoine Thomas: “Nous pouvons tenir pour certain que 
notre texte appartient foncièrement à la région méridional du 
provençal”. THOMAS, A. (1974:XXVIII). L’autor parla amb mai de 
precision encara: “C’est dans l’Aude, région de Narbonne, que je place 



12 

la patrie de l’auteur de la Chanson de sainte Fois. Mais je le fais, bien 
entendu, sous toutes réserves”. THOMAS, A. (1974: XXXVIII). 
Per Jeanroy “Fut composée sur les confins de Bas-Languedoc et de la 
Cerdagne” (JEANROY 1945:9) 
Per Elcock “was originaly composed in the southern part of de 
Provençal area, most probably in the region of Narbonne” ELCOCK, 
W.D. (1960: 381) 
Sens resèrvas parla la Gran Enciclopledia Aragonesa per dire que la 
lenga es “un idioma desconocido”, e immediatament apond qu’es lo 
ribagorçan, e que s’escriguèt en Roda de Isábena: “El interés de esta 
canción de gesta reside tanto en su lengua, que no es francesa, ni 
castellana, ni catalana, ni provenzal; como en su fecha y lugar de 
redacción. Se puede datar en la segunda mitad del siglo XI. Recoge una 
noticia muy importante, pues compara a los que intervinieron en el 
martirio de Santa Fe con un tal Ainzón (peior forun q´Aicinonaus), 
personaje que nadie ha sabido identificar. Pero la documentación 
ribagorzana del siglo x recoge una tradición de un «traidor Ainzón», 
por lo que hay que identificar a ambos. Con ello, aparte de otros 
argumentos, habría que aceptar que la Canción de Santa Fe se escribió 
en Ribagorza y más concretamente en Roda de Isábena. Ello explicaría 
el culto a San Caprasio que se extendió por Aragón a finales del siglo XI, 
que no es de origen popular, sino culto. Y lo mismo las iglesias 
dedicadas a Santa Fe en Barbastro y Caparroso a principios del siglo 
XII. Pero lo más interesante resultaría que el desconocido idioma en el 
que está escrita la Canción de Santa Fe sería una muestra literaria y 
antecedente del actual ribagorzano, debiéndose resaltar que tal 
canción es anterior en más de un siglo al Cantar de Mío Cid”. Per 
d’autres autors la lenga es limosina, e n’i a que dison que es limosina 
de Limós. 
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LA LENGA LIMOSINA EN AUTORS VALENCIANS 
 
Carles Ros en Epítome del origen y grandezas del idioma valenciano: 
Aprés de dire que a Espanha i a tres ramas de lengas dise: “La 
valenciana es la tercera , que con nombre de Limosina se hablaba en la 
Proenza, toda la Guyana, la Francia gótica, Principado de Cataluña, 
Reino de Valencia, islas de Mallorca, Menorca, Ivisa y Sardeña, aunque 
ahora por aquí muy mudada y sin el nombre de limosina”. RAFANELL, 
A.  (1991: 61)    
Al libre Alabanzas de las lenguas trobem: “Como el rey (Jaume I) y los 
de su casa y corte y muchos de sus vasallos hablaban lengua de 
Provenza y de Limós, aquélla como a más común prevalesció, pero no 
sin grande mixtura de otras lenguas, y toda en junto fue nombrada 
lengua limosina”. MARTÍ DE VICIANA, a RAFANELL, A. (Ibid: 87) 
Los autors parlan de: “Lenga limosina” e Martí de Viciana ditz 
clarament que és “de Limós”. Trobarem tanben lo nom amb d’autras 
formas: ‘lemosina’, ‘limosina’, ‘llemosina’...; mas aquí avem clarament 
d’ont ven: Limós; e tanben Provença. Aquela procedura compartida 
provençal-limosina veirem après que  la trobem ja en las Regles de 
trobar de Jofré de Foixà, lo segle XIIIn. 
Mas, tornem a Limós, d’on avem aicí que ven, o d’ont era, la lenga, que 
es ço que dison los autors citats. Qué i a, qué i aviá, a Limós per poder 
èstre lo luòc ont nasquèt La Lenga? O escriguéri lo 1987 e se publiquet 
lo 1995, e, a l’ora d’ara soi, encara, mai segur que La Cançon de Santa 
Fe s’escriguet a l’encontrada de Limós, e d’aquí ven lo nom ‘lenga 
limosina’, lemosina, ecc. e pas de Lemoges. És la cultura religiosa, del 
sègle XIn, que balhet lo nom a la lenga comuna, e pas la cultura laïca 
dels trobadors, que comença un sègle mai tard. “Entre la regió de 
Narbona i el Conflent hi ha la ciutat, travessada pel riu Aude, que 
s’anomena Limós, i que s’ubica exactament 25 Km al sud de 
Carcassona. És famosa per les seues esglésies i convents. El fet de la 
seua ubicació i el de la seua tradició espiritual ens fa pensar que en 
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aquell centre d’espiritualitat pot haver estat escrita la Cançó”. FORNES, 
Ll. (1995: 68) Aquesta es la region ont la màger partida dels 
especialistas dison, clarament,  que s’escriguet la Cançon de Santa Fe. 
Ço que disem amb las reservas que cal faire. 
 
 
COINCIDÉNCIAS LHIMOSINO-CATALANAS 
 
Sus la lenga de Limós, August Rafanell apond: “Agafem, per exemple, el 
cas poc conegut d’unes observacions fetes a propòsit de la vila de 
Llimós, o Limós. Situada entre Perpinyà i Carcassona, Llimós, que havia 
estat seu del bisbat d’Alet, va ser la principal població del comtat de 
Rasès. Entre 1851 i 1852, el metge Louis-Alban Bouzairies n’edita amb 
circumspecció els antics reglaments. Del primer, que és de 1178, fins a 
un de 1530, la majoria dels textos estan escrits en un <<occità mitjà>> 
lleugerament acolorit pel llenguadocià de la zona. La resta és en llatí. 
Els dos últims documents, datats el 1535, ja figuren en francés. Per 
tant, els cònsols de la recòndita Llimós, que no havien fet altra cosa 
que reproduir els papers administratius en la llengua popular, 
s’avançaven inclús als designis de l’edicte de Villers-Cotterêts. Ara, 
l’edició d’aquells escrits llimosins (llimosins, no pas llemosins) va 
acompanyada per un tableau dedicat a la història de la vila. El mateix 
Buzairies es devia fer confegir aquelles notes. Arribat a un punt diu:  
<<(...) la langue vulgaire, parlée autrefois dans cette dernière ville 
(Limós), présente une grande analogie avec l’idiome catalan>>. 
RAFANELL, A. ( 2006:80-81).  
L’analogia entre lo catalan e la lenga de Limós es, de segur, una autra 
donada mai que podem pas daissar de considerar, e d’estudiar, mas 
abans d’o faire amb la prigondor que cal, v’aquí una pichòta mòstra: A 
Limós palatalitzan las ‘l’, pronuncian ‘Lhimós’, e aquel usatge l’avem ja 
a La Cançon ont i a mots del tipe: donzella, foll, ella, ell, aquell, voill, 
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baille, ecc. (observacion indicativa per la confirmar a posteriori, camin 
que daissem dubèrt ). 
 
 
LIMOSINS E LIMOSINOLS 
 
Item. Valencians e catalans avem fait grand usatge del nom lenga 
‘limosina’, ‘llimosina’, ‘llemosina’ e ‘lemosina’, mentre que los occitans 
an fait pas aquel usatge. Per qué? Aquò benlèu se pòde explicar 
perque l’adjectiu del costat de la lenga valenciana-catalana es 
‘llimosina’, ‘limosina’, ‘llemosina’, ‘lemosina’. Mas “Frederic Mistral 
ditz que: Limousis (Aude) dont les habitants sont appellés 
Limousinols/olas” (MISTRAL,F. Vol II (1983:219) Terric Lausa informa  al 
grup Dialèctes (març 2014), que l’adjeciu a l’ora d’ara es ‘limosenc’; en 
lenga de Limós: ‘lhimosenc’. Mentre que ‘lo lemosin’ es “l’occitan de 
Lemosin”, e tanben “relatiu a Lemosin”. CANTALAUSA (2003:600). La 
“lenga de Limós” de Martin de Viciana, qu’ es tanben lo nom qu’aviá 
dins lo temps, es clarament, aital: ‘limosina’, e pas ‘lemosina’. Los 
valencians e los catalans avián besonh de balhar nom a la lenga, que 
sabián, tradicionalament, que veniá de luenh, mas, es pas un besonh 
occitan. En agachant la lenga tota, e estudiant los fòrmas dialectalas, 
podem dire que: D’aver consciéncia que la lenga veniá del Lemosin, 
benlèu lo nom seriá compartit tanben per los occitans; s’aquò es pas 
aital, nos cal soscar que los adjectius que nos balhan Mistral e Lausa 
poirá èstre a la basa de la diferéncia de l’usatge adjectival: Lo gentilici 
occitan ‘limosinol’ o ‘lhimosenc’, poiriá explicar lo non usatge del mot 
‘limosin’ dels occitans. A considerar tanben que l’amor per la ‘lenga de 
Limós’ -de la Cançon de Santa Fe que veirem ara al sud- en tèrras de 
catolicisme èra fòrça importanta, per lo simbolisme e la defensa de la 
fe catolica; probablement, la provinença catolica en ço dels occitans, 
tèrras ereticas, èra mai complicada.  Dobrim lo camin als cercaires, per 
confirmar o pas nòstra proposicion, que fasem amb tòtas las resèrvas. 
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LENGA E RELIGION CATOLICA 
 
Volem remarcar que lo grand monument cultural-religiós, literari, e, 
especialament lingüístic e filologic, nasquèt un segle abans de 
començar la granda civilisacion trobadoresca; la lenga populara aviá 
pas fait encara sas composicions en trobar lèu o clus, e La Cançon ja 
nos balha aquèla revindicacion de la lenga del pòble, e la fa rica e 
plena, al costat del latin que serviá la cultura nauta. 
La Cançon que lo narrator canta per son auditori, a la manièra 
joglaresca,   conta l’istòria del vilatge d’Agen, al sègle IIIn, sota la 
dominacion romana, ont i a, majoritàriament, una cultura de diéus 
falses; pas que lo senhor del vilatge es cristian. Aquel òme es lo paire 
de la bèla e sàvia Fe que, avant d’aver dotze ans se despolha de sas 
riquesas per las distribuir entre los paures, e se liura a Dièu. Alara 
arriba a Agen lo felon Dacian, governador mandat per los emperadors 
Dioclecian e Maximin; e los abitants d’Agen li mandan una delegacion 
per l’advertir dels perilhs de la doctrina de la donzèla Fe, e li dison que 
cal la faire abjurar del Dièu dels cristians, e si o fa pas, caldrà la tuar. 
A l’ora d’ara nos cal comprener que del punt de vista cultural –e aquò 
vole dire: cultura de la Gléisa catolica, evidentament- nòstra santa Fe 
es un simbòl grand. Se comprén aital l’importància del nom d’ont ven 
la lenga que defén la fe dels cristians a travers de santa Fe: Limós, 
Lhimós coma dison los lhimosencs. La lenga de Lhimós, nomada 
‘llimosina’ per valencians e catalans es quicòm mai que lo simbòl de la 
revindicacion de la lenga populara per faire cultura nauta, es mai qu’ 
un monument filologic, es, sobretot, lo grand simbòl de la defensa de 
la fe. E benlèu caldriá apondre que de ‘la fe catolica’. Se la lenga que 
ven de Limós es lo simbòl de la vertadièra fe qu’impausa las idèias de 
Roma, e que s’impausarà a l’Islam de las novèlas tèrras conqueridas de 
Jaume I, es tanben lo simbòl catolic que cal impausar de pertot, e 
tanben dins son país, ont las idèas del catarisme prenon la populacion, 
coma dins lo temps, quand i aviá lo paganisme de Roma. Ara, l’eresia 
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albigesa s’escampa per Limós. Es Simon de Monfort que dominarà la 
ciutat per la fòrça de las armas, deroïrà lo castel bastit sus lo puèg de 
Lacanal “foc destruida la villa que era al pueg” Réglements...(1852:24) 
e deviendrà senhor de Limós, populacion malaisida, rebèla, que, 
finfinala l’arquevesque de Narbona decidarà d’excomunicar en lo 
concili provincial, del 1227.  
En tèrras conqueridas als arabes, a l’Islam, al sud dels Pirenèus, es 
normal trobar lo nom de la lenga que canta lo martiri de la santa Fe 
catolica triomfanta sus totas las autras fòrmas religiosas. La Fe que ven 
de Lhimós. E la lenga lhimosina acabarà per verdejar (coma lo laurèl 
dels erètges) en las tèrras conqueridas pels cristians, ont s’impausa la 
vertadièra fe: Fe, amb sa lenga populara, venguda de Lhimós. E, 
sobretot, es la Gléisa catolica la cargada d’elevar e d’escampar lo nom 
de la lenga limosina, aquèla que pòrta, per tot lo monde, la santa Fe, 
catolica, fòrça importanta, especialament pels novèls cristians 
valencians, e tanben per la Gléisa catolica catalana. La fe, de l’autre 
costat dels Pirenèus... n’i aviá de catolica, mas tanben d’albigesa. Los 
besonhs “culturals” èran diferents.  
Aquí avem qualques tèxtes qu’ exemplifican l’importància de la santa 
Fe catolica.  
“...e fo molt devot e bon: que en lo temps de sa vida lo faïa hom u dels 
mellors prelats del món e dels pus savis e honosts e aquell qui molt 
ajudà a créixer la santa Fe catòlica en Espanya e donà gran dan e 
baixament als sarraïns.” MUNTANER, R. Crònica (1979:36). 
“Emperò, pus que aquí era vengut, pensava’s que el viatge se complís a 
plaer de Déu e de la santa Fe catòlica.” MUNTANER, R. Crònica 
(1979:85)  
“E aital semblança pot hom fer de vós qui sots fill de Nostre Senyor 
quan volets perseguir los enemics de la fe e de la creu.” JAUME I Libre 
dels Feits (1982: 94) 
“E açò els prometem en la fe de Déu e en la nostra” JAUME I Libre dels 
Feits (1992:96). 
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D’EN PRIMIÈR ÈRA ‘LENGA LIMOSINA’ 
 
Amb la documentacion qu’avem fins ara, podem dire que dins lo 
temps i a pas que la fòrma en ‘i’ qu’apareis als tèxtes, la fòrma anciana 
-caldriá dire classica- es ‘limosí’, ‘llimosí’, amb ‘i’, exceptat la“parladura 
de Lemozí”, en ‘e’, de Ramon Vidal de Besalú en las Razos de trobar, 
circa 12002 . A part Vidal de Besalú, d’en primièr l’usatge del mot es 
totjorn en ‘i’. A partir del XVIn siècle apareis la fòrma en ‘e’, conviuran 
tanben lo XVIIn, e lo nom amb ‘i’ se perd a partir del sègle XVIIIn, e pas 
que sobreviu la forma en ‘e’. E cal se demandar per qué i a aquesta 
involucion e aqueste cambi.  
Abans d’aver un trabalh complet sul tèma, amb estudi de las fonts 
(camin dubèrt als cercaires), agacharem qualques tèxtes e lo libre de 
Rafanell ont presenta “El concepte de llemosí en la història del català”. 
El meteis parla totjorn de ‘llemosí’, jamai de ‘llimosí’. V’aquí l’usatge de 
la fòrma ‘limosí’, ‘limosina’ a travèrs los sègles.  
 
SÈGLES XIII-XIV 
Jofré de Foixà (Entre 1289 i 1291) Escriguèt l’autra gramatica 
importanta qu’avem d’aquel temps, las Regles de trobar, escritas per 
manament del rei Jaume, en aquel temps rei de Sicília. Ditz: “...E sàpies 
que en trobar proensalès se entén lengatges de Proença, de Vianés, 
d’Alvernya e de Limosí, e d’altres terres qui llur són de pres” DE 
RIQUER, M. (1982:180). Mas, en nota a pè de pagina, trobem la 
traducción que l’autor informa qu’ es de: “Edició Li Gotti, pàg. 78” on 
se perd aquela ‘i’ qu’interessa fòrça a nòstre estudi: “Has de saber que 
per trobar provençal s’entén llenguatge de Provença, del Vianès, 
d’Auvèrnia, e del Llemosí”.  
Andreu Bosc: “Lo que es troba és que encara en temps dels reis de 
Mallorca i comtes del Rosselló i Cerdanya (de l’any 1261 fins 1344) se 

                                                 
2  Avem pas vist l’original de las Razos de trobar. 
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parlava la llengua llimosina, com apar del cronista Muntaner; i així bé 
aprés, en temps del rei Don Pere III i sos successors, en los actes de 
corts i altres provisions se veuen continuades en dita llengua 
llimosina”. Rafanell, A. (1991:73). 
 
SÈGLE XV 
Luys Averçó (c. 1400) “lo parlar limosí”. Cita de COLON ( 1978: 46) 
Inventari dels béns mobles del rei Martí d’Aragó (1410) “...un altre 
llibre appellat de lletres del rey en Jacme en limosí scrit en pergamins. 
270 Item un altre libre appellat De art de trobar en limosí scrit en 
pergamins” Inventari (1905: 413) 
Documents per a la història de la impremta (1485) Un noble 
rossellonés reconeis aver reçauput de Ghilhèm de Vilarasa, resident a 
Valéncia, una quantitat de libres, e trobem: “Item un libre scrit en 
pergamí, e en limosí” Documents (1955:66) 
 
SÈGLE XVI 
Al sègle XVIn comença la palatalizacion en la lenga limosina 
sudpirenenca, mas lo castelhan encara sèrva la fòrma ‘Limós’, sens 
palatala, naturalament, mas amb ‘i’ encara, coma o avem en Martí de 
Viciana: 
Onofre Almudéver (1531) “Criat en la pàtria que es diu llimosina” 
Rafanell, A. (1991:47) 
Rafael Martí de Viciana (1574) “En lengua de Provenza y de Limós”  
Veire ut supra. A Rafanell, A. (1991:61).  
SÈGLE XVII 
Andreu Bosc (1628). “Per discurs del temps ha anat tant perdent la 
llengua llimosina de son natural que s’és vinguda a borrar d’ella la 
memòria, prenent quiscuna província nous i diferents vocables, de 
manera que ha vingut a tenir quiscuna llengua diferent títol, ço és, de 
catalana, valenciana, mallorquina, i així de les demés" Rafanell, A. 
(1991:73 
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Gaspar Escolano (1610). Ací avem un mesclum. “La tercera y última 
lengua maestra de las de España es la lemosina, y más general que 
todas después de la castellana por ser la que se hablaba en la Provenza 
y toda la Guyaina y la Francia gótica, y la que agora se habla en el 
Principado de Cataluña, Reino de Valencia, islas de Mallorca, Menorca, 
Iviza y Sardeña. Tuvo esta lengua su nacimiento y nombre de una 
ciudad de Francia que en tiempo de romanos fue llamada Lemonices y 
en el nuestro Limógenes, y la provincia, Limós”. Rafanell, A. (1991:68). 
Pere Gil (1621) “De la versió catalana sols he vist un exemplar 
estampat en forma de quart en llengua antiga, que era en bona part 
llimosina”. Rafanell, A. (1991:70). 
Francesc Marès (1666) “En la capella o església de Nostra Senyora de 
Núria hi ha una post agafada ab claus en la paret en la qual estan 
escrites les següents  indulgències sobre d’un pergamí, la qual 
escriptura posaré ací paraula per paraula de la mateixa manera que 
està en lo dit pergamí, encara que és en llengua llimosina”. Rafanell, A. 
(1991:79). 
 
SÈGLE XVIII 
Carles Ros (1734) “Tres son los ramos principales de las lenguas en 
España (...) La valenciana es la tercera, que en nombre de limosina se 
hablaba en la Proenza, toda la Guyaina, la Francia Gótica, principado 
de Catalunya, Reino de Valencia islas de Mallorca, Menorca, Ivisa y 
Sardeña, aunque ahora por aquí muy mudada y sin el nombre de 
limosina”. Rafanell, A. (1991:87) 
A partir d’aicí lo nom ‘limosina’ amb ‘i’ es acabat. Tornem ara al sègle 
XIn. V’ aquí, la lenga en verses: 
 
LA LENGA AL SÈGLES XIn e XIVn 
Introduccion al martiri de santa Fe d’Agen (fragment).  
“Totz temps avez audid asaz 
Q’Agenz fo molt rica ciutaz, 
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Clausa ab murs & ab vallaz; 
Garonnal corr per cell un laz. 
La gentz d’achi fo mal’ assaz; 
En oz esteron et en paz; 
Nons pars neguns dels granz peccaz, 
Plus cel q’es folz qetz mel membraz, 
Entro en pres Deu pietaz, 
Et en la crotz los ag salvaz 
E de Diable deliuraz”. THOMAS, A. (1974:5) 
 
Lo 1322 Ramon Muntaner, catalàn de Peralada, ciutadan de Valéncia, 
escriguèt –tres sègles mai tard que la Cançon de Santa Fe- aqueste 
‘Sermó’ (fragment) 
“En nom d’aicell ver Déus, qui fe el ceel e el tro,  
en son de Gui Nantull farai un bell sermo 
a honor e a laus del casal d’Aragó. 
E per tal que així sia, la salutacio 
diga chascus, si el plats, que la Verge nos do 
seny e’s entendiment, que en façam nostre pro 
per est mon e per l’altre, e que a salvacio  
vengon trastuit li comte, vescomte e baró 
cavaller e burges, mariner e peo, 
qui en est bon passage de Sardenya a bando 
metran si e sa terra e sa provesio 
e segran l’alt enfant n’Anfos, que es ganfano.” 
 
I a diferéncias entre los dos documents? Òc, cert; n’i a. I a diferéncias 
entre ‘lo gascon, lenga a part entièra’ e l’occitan de referéncia? N’i a 
entre l’occitan de referéncia e lo provençal, grafia mistralenca? Òc, 
cert. I a diferéncias entre lo valencian de la RACV e lo catalan de l’IEC? 
Òc, cert. Son lengas diferentas? N’i a entre lo catalan de l’IEC e 
l’occitan de l’IEO? Ont podem dire que i a doas lengas? Totas aquèlas 
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modalitats lingüiticas son aquò: modalitats? O dialèctes? O lengas 
bessonas? O de qué? 
 
 
LA CANÇON, SIMBÒL UNITARI, DE GARAIT A GUARDAMAR 
 
Per qué i a aquels dobtes sus lo nom ‘lenga limosina’? La Cançon es 
escrita en una lenga classica ribagorçana, valenciana, catalana, 
lengadociana, provençala, gascona, lhimosenca, ecc.? Òc. E ben, la 
Cançon es lo simbòl de l’unitat lingüistica? Òc. Ont es lo problèma? 
Aqueste primièr document en lenga “de Provença e de Limós”, La 
Cançon de Santa Fe, es lo simbòl de la lenga unitària, la ‘llengua 
llimosina’, ço que se ditz actualament lo diasistema occitano-roman, 
entre Garait, Guardamar, Bordèu e la Gàrdia piemontesa. A l’ora d’ara 
es pas clar encara se la lenga de La Cançon es catalan o occitan (o 
ribagorçan). Pensi que cal pas continuar de cercar: La Cançon es escrita 
en lenga de Limós, comuna a totas las contradas del nord e sud dels 
Pirenèus. De Limós venián a tèrras valencianas tanben los famoses 
draps de Limós, benlèu portats per los catares, o albigeses, qu’avian la 
costuma de trabalhar aquels produits fòrça apreciats a Valéncia.  
Probablement avian razon -especialament los valencians- que, pendent 
d’annadas an balhat lo nom de limosina, llimosina, a la lenga comuna 
que ven de Limós, ont s’escriguèt lo primier grand monument en lenga 
vulgara: La Cançon de Santa Fe, aquèla santa que era lo grand simbòl 
de la fe cristiana, cantada ja, al segle XIn, en lenga populara devenguda 
lenga de cultura, pas en latín.  
CONCLUSIONS 
 
Amb totas las reservas, disem que la Cançon de Santa Fe es escrita en 
Limós, en lenga de Limós -llengua llimosina- que és tanben la lenga de 
la fe, de santa  Fe d’Agen-, e la lenga dels trobadors, de la civilisacion 
trobadorenca, la lenga nòstra, de valencians, catalans, lengadocians, 
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gascons, auvernhats, lemosins, provençals, ecc. A l’ora d’ara, qualcuns 
se demandan encara se La Cançon de Santa Fe es escrita en occitan o 
en catalan. Benlèu caldriá pas continuar aquela cèrca inutila. Dins lo 
temps, la lenga era la meteissa, d’un costat e l’autre dels Pirineus. E la 
Cançon, escrita en Lenga Limosina, es lo simbòl, lo mai important de 
l’unitat lingüistica dels dos penjals dels Pirenèus. Abans, e ara tanben; 
per qué pas? Qui a paura? De qué? Per qué? Unitat lingüistica? Òc: La 
Cançon de Santa Fe. Non al secessionisme. 
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LES ‘GRISALLES’ DE SANT PAU D'ALBOCÀSSER 
(CASTELLÓ). ORTODÒXIA O HETERODÒXIA? 

 
Soledad BELTRÁN i Aitana GOICOECHEA 

 
 

A tres quilòmetres d'Albocàsser (Alt Maestrat) en un antic 

encreuament de camins que unix la carretera de Castelló amb les altes 
serres templeres, entre llegendes i tradicions, trobem l'ermitori de 
Sant Pau. Una hedra del segle XV entapissa l'arc pel qual ens endinsem 
en el frondós prat -antic pantà dessecat-, abraçat en forma de U per 
una ermita barroca (amb pintures en la seua cúpula de Vicent Guilló, 
de 1690), l'antiga hostatgeria i dos edificis amb porxes arquejats que 
les circumden. 
Des de l'escala oberta en el pati renaixentista de l'hostatgeria ens dóna 
la benvinguda una pintura en blanc i negre de grandària natural del 
Duc de Savoia, que ens invita a pujar al primer pis, a l'antic refectori. 
Mai habitat per monjos, l'ermitori va ser una “Santa Casa” propietat 
del poble d'Albocàsser fins que va passar a les mans de l'Església en el 
s. XVIII i després de la desamortització de Mendizábal (1836), com a 
donació devota de particulars. 
 
 
 
 
El duc de Savoia 
 
Ja les primeres preguntes sorgixen davant d'eixa enorme ‘grisalla’ del 
Duc. Qui era i què feia a finals del XVI tan important senyor en eixe lloc 
tan remot? (Fotografia 1) Cap notícia ni testimoni -ni tan sols en la 
tradició oral en forma de llegenda- existix sobre la presència i 
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motivació d'un personatge de tal envergadura en el santuari. Perquè 
en tal moment el ducat de Savoia, entroncat amb el Sacre Imperi Romà 
Germànic des d'antuvi, comprenia un gran territori que comprenia part 
dels Alps francesos i el Piemont italià, i arribava al Mediterrani per 
Niça. Un territori fonamental en el seu temps, tant per part de França 
com d’Espanya, per a controlar les possessions de la península italiana. 
Inclús els dos Ducs als que podria atribuir-se per època (i semblança) la 
identitat del retrat no van ser dos personatges irrellevants. El Duc 
Manuel Filibert de Savoia (1528-1580) era fill per via materna de 
Beatriu de Portugal, germana d’Isabel de Portugal (esposa de 
l'emperador Carles V) era, per tant, cosí germà de Felip II. Per via 
paterna, el personatge esmentat era cosí germà de Francesc I de 
França, ja que Lluïsa de Savoia i el Duc Carles II de Savoia, son pare, 
eren germans. Manuel Filibert es va educar junt amb el seu tio 
l'emperador Carles, i el va acompanyar en les seues batalles i fets 
històrics més rellevants; i ja durant el regnat de Felip II va exercir de 
governador dels Països Baixos -molt estimat pels flamencs per la seua 
tolerància- i va ser el vencedor de la batalla de Saint-Quentin (1558) en 
ser  comandant en cap de les tropes de Felip II contra els francesos. A 
més, era casat amb Margarida de França, filla de Francesc I. El fill 
d'ambdós, el Duc Carles Manuel de Savoia (1562-1630), l'altre candidat 
a Sant Pau, es va casar amb Catalina Micaela, filla de Felip II i Isabel de 
Valois (filla d’Enric II de França). Dos personatges massa importants en 
la seua època com per a passar desapercebuts si hagueren visitat 
l'ermitori. 
 
 
El Sant Sopar 
 
En la part alta de l'escala ens rep la Caritat, amb dos xiquets de la mà i 
dos aus sobre sengles columnes. En la gran paret de l'escala, el Sant 
Sopar, tema molt comú en els refectoris.(Fotografia 2) Però, els 
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nostres ulls es dirigixen, més que cap a la figura de Crist, cap a Sant 
Joan, reclinat sobre la taula com si estiguera dormint. El rostre de Crist 
té una marcada influència del gravat alemany del s. XIV. 
En la paret ubicada a la seua dreta trobem una sèrie de grisalles sobre 
la vida de Sant Pau, patró de l'ermita: Pau de Tars (Saül o Saule), soldat 
romà, rebent el permís del procurador per a perseguir els cristians del 
que hui és Síria. És dels pocs exemples existents en el món sobre este 
tema. A continuació, la seua conversió en caure del seu cavall camí de 
Damasc, enlluernat per un raig mentres sentia la veu de Crist. S’ha 
quedat cec i seguix agafat a les regnes. El casc ha caigut a terra. Un 
fardatxo l’observa. 
 
 
Maria Magdalena 
 
En la mateixa paret, sobre la finestra de la frontera de l'ermita, Maria 
Magdalena,(Fotografia 3) bella i totalment nua, interromp la sèrie de 
grisalles sobre el sant. En camp obert (no en la cova de Sainte-Beaume, 
la Santa Bauma), reclinada sobre el sòl i assenyalant una calavera. Al 
fons les tres creus, un arbre i la inscripció “Respise Finem” (“contempla 
el final” Quin final? La mort? La mort d'algú? O alguna grisalla en 
concret?). A la seua dreta l’Esperança, una altra virtut teologal, 
caracteritzada com la Fortalesa, coronada i amb una columna en els 
braços, representant la casta guerrera. És la mateixa imatge utilitzada 
per Mantegna en 1480 en el seu famós Tarot i que apareix en 
“L’Esperança de les Virtuts Teologals“ de tall maçònic. 
 
 
Sant Pau esperant ser decapitat 
 
Sempre cap a la dreta, en la següent paret prosseguix la història de 
Sant Pau: el baptisme del sant per Ananies, que li va curar la ceguesa. 
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Segons els Fets dels apòstols el va batejar per mitjà de la imposició de 
mans, forma paleocristiana de baptisme en certs sectors d'Orient, 
mantinguda segles després pels heretges càtars. Ací apareix un 
baptisme per aigua. La següent escena representa al sant, amb 
l’aurèola de santedat, predicant als gentils des d'un púlpit.(Fotografia 
4) La major part de la congregació són dones. Només hi ha un home. Al 
fons una porta fosca. La història de Sant Pau finalitza en la paret 
següent amb el martiri del sant. Està agenollat esperant ser decapitat 
per un soldat romà.(Fotografia 5) És de nit ja que apareix una òbila al 
capdamunt d’un arbre. Un pardal intenta atacar una tortuga. 
En la mateixa paret, sobre la finestra oberta al pati renaixentista, un 
seguici de personatges d'aparença aristòcrata escolten, (Fotografia 6) 
de peus, la prèdica d'un sacerdot (La història de Sant Pau?). Van 
abillats a la moda tardo-renaixentista amb elements que recorden la 
moda flamenca imperant en el regnat de Felip II. Que estigueren drets 
no té res d'estrany ja que “quan en la missa es lligen les epístoles de 
Sant Pau els cavallers romanen de peus en el seu honor, ja que va ser 
cavaller”. I per cert, el personatge central, que apareix agafat del braç 
d'una dama, és el mateix Duc de Savoia de l'escala. Què ens vol dir 
amb això el pintor? Un altre tret estrany és que, assentats davall del 
púlpit i d'esquenes al predicador, apareixen dos personatges d'aspecte 
humil, vestits amb túniques i abraçats per una dona més gran que ells. 
La raó d'estar representats allí s'ha atribuït a una antiga llegenda local 
en què el sant es va aparéixer disfressat de pelegrí a tres pastors tolits 
quan el lloc era un aiguamoll. Els va convidar a beure de l'aigua 
pantanosa que havia arreplegat en una carabassa, amb la qual cosa 
recuperarien la salut. Dos d'ells van beure i es van curar però el que es 
va negar va seguir amb la seua coixera (el relat d'una ‘conversió 
d'heretges’-‘tolits’- succeïda en el lloc?). No obstant això, costa 
identificar els personatges humils de l'escena amb pastors per tres 
raons: el poble pla mai podria ubicar-se en una església davant de la 
Noblesa sinó al final; a més, els personatges no porten els atributs de 
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pastor que serien requisit indispensable en una pintura d'este període 
(pellissa, gaiato…), i finalment, i el més important, estos personatges 
porten sengles llibres en els  braços, protegint-los i abraçant-los (els 
pastors del XVI eren analfabets). 
 
 
La Fe 
 
Davall del seguici de nobles i a la seua dreta es troba la Fe, la tercera 
Virtut Teologal, (Fotografia 7) portadora del calze amb la sagrada 
forma sobre ell. Però no porta els ulls embenats, està coronada i porta 
els pits descoberts amb els mugrons erts. Amb la seua nuesa i erotisme 
resulta una grisalla molt poc d'acord amb la Contrareforma imperant. 
Al seu costat, i enfront de l'escala, la Caritat, la Virtut Teologal més 
important, segons Sant Pau. A partir del XIV comença a representar-se 
amb dos o més xiquets i certes aus: el pelicà, el colom... Per la seua 
situació en la sala, seria la primera figura que els pelegrins veurien a 
l'accedir al refectori, explicat per la seua funció d'acollir i curar als 
necessitats. 
 
 
SÍMBOLS I PUNTS FOSCOS EN LES GRISALLES DE SANT PAU: 
 
Les grisalles de Sant Pau (Albocàsser) i de la seua veïna Mare de Deu 
de la Font (Castellfort) s'emmarcarien pel seu estil en un Renaixement 
tardà o Manierista, i no en el Barroc com s'ha afirmat. Potser les de 
Castellfort (de 1590, segons una inscripció) siguen més tardanes per la 
seua major elaboració i proximitat als cànons barrocs i 
contrareformistes, i a més sempre van ser conegudes des de la seua 
creació per les gents de la seua comarca. 
El primer punt fosc  a què ens enfrontem en les de Sant Pau  és la data 
en què van poder ser creades, ja que van estar ocultes (amagades?) 
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davall d’ una grossa capa de calç fins als anys 60 quan van ser 
descobertes. Ningú sabia de la seua existència ni apareixen en cap dels 
poquíssims documents existents sobre l'època (1568, 1595, 1663, 
1752), que, per cert, sí que relaten el miracle dels pastors tolits (amb 
distintes versions i contradiccions, però que no apareix suggerit en les 
grisalles, com hem vist). En la font de 1752 (que posa com a data de 
l'aparició 1590) també apareixen citades les pintures barroques de 
Guilló, la qual cosa fa pensar que les grisalles van ser pintades i 
ocultades abans del dit document. 
I això ens porta a una altra pregunta: En quina data i per quina causa 
van ser ocultades? Un canvi de gust artístic? Resulta difícil pensar que 
per tan nímia raó foren cobertes també de calç els retrats del Duc de 
Savoia de l'escala i del seguici de nobles que, tant si es tractara de 
Manuel Filibert o de Carles Manuel, representaven a un alt personatge 
del poder emparentat directament amb la família reial espanyola i 
francesa, un honor per al poble d'Albocàsser, molt més tractant-se de 
l'únic retrat d'un ‘poderós’ existent en tot el Maestrat. A menys que 
fóra alguna cosa relacionada amb Savoia allò que es desitjava ocultar, 
o una de les causes. 
Juntament amb les imatges sacres i laiques de l'hostatgeria trobem 
una sèrie de SÍMBOLS, aparentment pintats per a omplir espais, però 
que complementen el significat de les escenes de manera que només 
puguen ser captats per aquells ulls que els interessa que vegen. 
Vegem-ne alguns d'ells. 
 
1-EL FARDATXO de l'escena del camí de Damasc, que observa la 
caiguda del descregut i erràtic Saule, cec, sense pupil·les, el casc del 
qual jau en el sòl: la vida anterior i les antigues creences del 
perseguidor de cristians s'afonen. En la iconografia cristiana el fardatxo 
és un símbol de lògica, és l'ànima que busca la llum (del saber o de 
Déu). En l'Edat Mitjana creien que quan el fardatxo quedava cec, 
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recuperava la vista mirant cap a llevant, on naix el sol. Així doncs, el 
cristià cec se salvarà mirant a Crist, que és la llum. 
 
2-LA PORTA en la prèdica de Sant Pau. Ja batejat, predica a un grup de 
dones i un home, assentats junts i tractats com a iguals davant de 
l'apòstol, sense jerarquies (Fets dels apòstols: “quantes grans coses 
havia fet Déu amb ells i com havia obert la porta de la fe als gentils”). 
La porta del fons està oberta però en ella hi ha foscor. Les idees que 
predica a eixa majoria de dones i un home comporten algun perill? 
 
3-LA FE sol aparéixer amb certs atributs iconogràfics: calze, hòstia, 
creu, bena cobrint els ulls i aspecte exterior humil. Però no en Sant 
Pau: coronada, sense bena, amb el calze i l'hòstia, i diversos 
abillaments (collar, braçalets, ric cinturó) i vestidures clàssiques. Però 
porta els pits al descobert i no és cega, és una fe nua i ornata (la fe és 
l'únic adorn del fidel i la seua armadura. “Ornata” significa també 
“equipada”, “armada”). No obstant això l'existència de tal pintura crida 
l'atenció en plena Contrareforma. És en els gravats del nord d’Europa 
del s. XVI on trobem esta singular iconografia de la fe (pits descoberts, 
mugrons marcats, sense bena…) 
 
4-EL SANT JOAN EVANGELISTE de l'Última Cena. Des de l'art 
Paleocristià fins al Manierisme solem trobar-lo reclinat sobre Jesús, i 
també en la Divina Comèdia de Dante (“Este és el que va reposar sobre 
el pit”). Serà a partir del Barroc quan el pintaran de forma més 
convencional. En Sant Pau el veiem adormint-se, reclinat amb el cap 
sobre la taula, imatge molt pareguda a l'existent en la Bíblia de 
Zwinglio (cap a 1530). 
 
5-ELS PARDALS ATACANT LA TORTUGA en el martiri de Sant Pau per 
orde de Neró. Al ser ciutadà romà va tindre dret a morir decapitat, no 
crucificat. Junt amb ell, en ple camp, una tortuga (protegida per la 
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closca) és atacada per uns pardals, igual que els cristians primitius, 
amagats en les catacumbes, van ser perseguits per Roma. En 
l'Apocalipsi de Sant Joan es nomena a Babilònia com “la presó dels 
esperits impius, la gàbia dels pardals immunds”. Però des del s. XII i XIII 
per als heretges valdesos i càtars (el patró dels quals era Sant Pau), que 
vivien d’acord a l'evangeli, com els cristians primitius, i per als sectors 
reformats del nord i centre d’Europa del s. XVI (els protestants), Roma 
era la nova Babilònia. En una carta de Calví al comte de Bedford 
(1560), parlant de l'assetjament per part del poder i de la inquisició als 
hugonots francesos i als valdesos del Piemont, diu: “S’aquietaran estos 
disturbis i s'aplacarà l'estrèpit de les armes perquè així podeu disfrutar 
d’una poca tranquil·litat en què establir amb fermesa la pietat, i porgar 
el culte a Déu de tota contaminació papal (…)? Ja que nosaltres res 
desitgem excepte passar inadvertits, vivint en pau amb el món, fora de 
l'abast del dany, en el nostre xicotet racó, com la tortuga en el seu 
closca”. 
 
6- EL SEGUICI DE NOBLES. És, tot ell, un enigma. Situat en un lloc 
d'honor, sobre la finestra del pati renaixentista, les dos figures centrals 
corresponen al Duc de Savoia i la seua esposa (el mateix de l'escala). 
Els nobles estan sentint un sermó catòlic (sacerdot sobre el púlpit) 
però els ulls d'alguns d'ells pareixen seguir dos hòmens humils, vestits 
amb túniques, assentats en terra d'esquena al púlpit, abraçats per una 
dona més gran, i que protegixen en els seus braços sengles llibres. 
Estos dos hòmens troben el seu reflex formal en gravats de l'època i 
escultures que representen als diaques valdesos del Piemont, dits 
“Barbes”, que predicaven en parelles i portaven sempre les epístoles 
de Sant Pau i l'evangeli de Sant Joan (els dos sants que apareixen 
recalcats en les grisalles). 
 
7- EL DUC DE SAVOIA. Pareix que tot ens porta a algun dels dos Ducs 
de Savoia de l'època o cap a algun esdeveniment important succeït a 
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Savoia durant els seus regnats que tinguera alguna cosa a vore amb el 
rerefons de les grisalles de Sant Pau. 
 
a)-MANUEL FILIBERT I DE SAVOIA, cosí germà de Felip II i general 
victoriós de la Batalla de Saint-Quentin (1559). Amb la firma de la Pau 
de Cateau-Cambrésis (1559) recupera la majoria de les terres 
savoianes ocupades des de feia 23 anys per França i Espanya (i amb 
això l'honor del ducat) i es concerta el seu matrimoni amb Margarida 
de França, filla del seu difunt cosí Francesc I i germana d’Enric II. 
Recolzat per la seua esposa, promulga el 5 de juny de 1561 l'Edicte de 
Cavour en el que concedix la llibertat de culte i de consciència als 
valdesos de les valls alpines del Piemont, i només de consciència als 
hugonots (calvinistes) del ducat. Príncep catòlic, va mantindre un 
funcionariat majoritàriament protestant i no va fer distincions entre les 
creences dels seus súbdits, fidel a la tradició de tolerància que havia 
mantingut Savoia des del s. XIII-XIV quan es va convertir en refugi dels 
càtars i valdesos europeus fugits de la inquisició. Maquiavel, va 
mantindre relacions amb Espanya, França, Suïssa i els Països 
Protestants, acontentant a tots. Mor en 1580. 
La seua esposa la Duquessa Margarida, dona molt culta, estava 
rodejada d'una cort formada en gran nombre per hugonots fugits de 
França, i era venerada pels seus súbdits valdesos a què cridaven ‘la 
mare’, i deien que amb ella havia arribat a Savoia  ‘l'Edat d'Or de la 
Humanitat’. El seu fill va ser educat per preceptors hugonots. Mor en 
1574 (6 anys abans que el seu marit). 
 
b)- CARLES MANUEL I DE SAVOIA puja al poder en 1580, després de la 
mort de son pare i contrau matrimoni a Saragossa a finals de1585 amb 
la infanta Catalina Micaela, filla de Felip II i Isabel de Valois (filla d’Enric 
II de França). Duc molt catòlic i ferm seguidor de la Contrareforma. A la 
mort de la seua esposa en 1597 es refredaran les relacions amb 
Espanya.  
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Algun d'estos Ducs va poder haver visitat Sant Pau d'Albocàsser? 
Sabem que Manuel Filibert de Savoia va desembarcar en el port de 
Barcelona el 15 de juliol de 1551 acompanyant el seu cosí l'encara 
príncep Felip, i van emprendre un curt viatge fins a octubre visitant, 
entre altres zones, Saragossa. Disturbis en el seu país el van obligar a 
tornar. No va tornar mai ni sabem si va visitar alguna vegada les 
nostres terres. Pel que fa a Carles Manuel de Savoia tampoc hi ha 
testimonis. Després de la seua boda la parella va embarcar a Barcelona 
cap a Torí. Felip II, després de despedir-se d'ells, va mamprendre viatge 
a València. Va passar per Tarragona i La Sénia. El 6 de gener de 1586 va 
arribar a Traiguera (on va visitar el santuari de la Mare de Déu de la 
Salut) i d'allí va passar per Sant Mateu, Salzedella, Coves de Vinromà, 
Benlloc, Cabanes, Borriol fins a Castelló i València. Així doncs, ni Carles 
Manuel ni el rei Felip II van visitar mai Sant Pau. 
 
 
PREGUNTES QUE VAN SORGINT: 
 
1-Podria ser possible que un pintor o taller itinerant savoià que 
acompanyara el seguici de Felip II al gener de 1586, en algun moment 
(des de Coves) es desviara i es dirigira a Albocàsser? Tenim seriosos 
dubtes que així ocorreguera tenint en compte que des de 1575 s'havia 
establit la inquisició a Morella i contornada “per la gran quantitat de 
francesos que allí s'havien establit”. Dubtem que deu anys més tard, 
amb la inquisició assentada, ningú s'atrevira a pintar la Magdalena nua 
i ‘molt suggerent’ i la Fe de pits nus. El sentit comú ens diu que haurien 
sigut pintades abans de 1575, data en què haurien sigut esborrades. 
 
2-Qui va ser el Duc de Savoia representat en l'escala i en el seguici de 
nobles de Sant Pau? Tant Manuel Filibert com el seu fill tenien un gran 
paregut entre si i amb el Duc de Sant Pau. No obstant això un retrat de 
Carles Manuel de 1595 (10 anys després de la seua boda) aparençava 
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tanta joventut que és impossible identificar l'imberbe xic que seria en 
1585 amb el madur i barbut Duc de l'escala i del seguici de nobles del 
refectori. Si tenim en compte també altres aspectes temàtics que 
trobem en les grisalles, ens decantaríem per Manuel Filibert I. 
 
3-Qui eren els valdesos? Un antic grup herètic d'origen medieval que 
en el s. XVI habitaven a la Provença i a les valls alpines del Piemont (i 
encara seguixen habitant-los). El seu fundador va ser Pere Valdo i les 
seues creences estaven basades en l'evangeli i l'exemple dels apòstols i 
dels antics cristians. Amb el temps es van fondre amb les restes dels 
nuclis herètics càtars que, com ells, s'havien refugiat a Savoia en els 
segles XIII-XIV, amb els que coincidien en molts aspectes. En 1532 
(regnat del pare de Manuel Filibert), durant el Sínode de Chanforans, 
es van posar en contacte amb els seguidors de Zwinglio, a Zuric, i es 
van incorporar a la Reforma Protestant, però amb un estatus 
independent. A partir de 1561 van gaudir d'un llarg període de llibertat 
de consciència i de culte gràcies a l'Edicte de Cavour de Manuel Filibert 
I de Savoia i de la seua esposa la Duquessa Margarida. 
 
 
ORTODÒXIA O HETERODÒXIA EN LES GRISALLES DE SANT PAU? 
 
Repassem certs punts: 
A- Sant Pau, a més d'un sant catòlic, era el patró de valdesos i càtars 
(igual que Sant Joan) i els llibres que portaven els ‘barbes valdesos i 
càtars’ eren les obres de Sant Pau i l'evangeli i l'Apocalipsi de Sant Joan 
(els dos sants de les grisalles). Recordem que a finals del s. XVI ja els 
trobem integrats com a ‘valdesos’ en el Piemont. 
B- Les referències a la salvació de les ànimes per la fe (la figura dels pits 
nus) i a la busca del Déu de la llum (el fardatxo). 
C- La importància de les tres virtuts teologals en el catecisme valdés i 
dels hussites de Praga. 
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D- La importància de les dones per a càtars i valdesos en la predicació i 
en la seua fortalesa davant d'una fe plena de perills (la porta fosca) 
E- La factura d'algunes grisalles, que ens remunten als gravats 
alemanys, a pintures del nord d’Europa, a les Bíblies protestants i a 
gravats valdesos. 
F- Els llaços dels adeptes que lluïxen Ananies i Sant Pau en el martiri. 
G- La coexistència de les dos esglésies en llibertat en les valls alpines 
del Piemont gràcies a l'Edicte de Cavour de Manuel Filibert i 
Margarida, que apareixen del braç en el seguici de nobles? L'església 
catòlica personificada pel sacerdot del púlpit i el valdés, amb ‘l'Església 
de Déu’ -la dona- que protegix als dos barbuts assentats en terra que 
porten llibres? Els valdesos (i càtars) no creien en les esglésies de 
pedra, per això predicaven en la plaça o en un prat, assentats. 
H- La importància que se li dóna al Duc de Savoia: és qui rep en l'escala 
als pelegrins, els acompanya en l'oració i els despedix quan marxen. 
(Respise finem?) 
 
 
ALTRES PREGUNTES: 
 
1- Què havia volgut transmetre el pintor als pelegrins? A tots els 
pelegrins o a algun grup d'ells en particular? Que tal vegada poguera 
ser possible la llibertat de consciència i de culte (l'Era d'Or de la 
Humanitat) com en la Savoia de Manuel Filibert, Margarida i l'Edicte de 
Cavour? 
2- Per què ho havien ocultat amb calç i quan? Va estar relacionat amb 
un canvi de gustos estètics o per por de la inquisició instaurada en 
Morella en 1575? 
3- Va haver-hi en algun moment algun grup herètic en la comarca? No 
hi ha documentació que ens traga de dubtes. Va poder tractar-se tant 
de gent de pas sense importància ni en el seu moment ni cara al futur 
(en eixa època van arribar molts francesos), com d'algun nucli herètic 
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molt integrat en el temps i que vivia la seua existència en la 
clandestinitat més absoluta. Només tenim alguns indicis i molts dubtes 
i preguntats. I una gran curiositat. 
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EL LLEMOSINISME DE LLORENTE DEL XIX I EL 
VALENCIANISME OCCITANÒFIL DEL XXI 

 

Sergi NÚÑEZ DE ARENAS 
 

 
En Teodor Llorente 

 

Teodor Llorente, Patriarca de la Renaixença valenciana, figura central 

de la mateixa, fundador de la Societat d'Amadors de les Glòries 
Valencianes "Lo Rat Penat", advocat de formació i periodiste de 
professió, fundador del diari "Las Provincias", aixina com líder del 
Partit Conservador a Valéncia, sent diputat al Congrés dels Diputats 
per Llíria i per Sueca i també senador; és en definitiva una figura que 
personifica el fet valencianiste: complex, heterodox, polièdric i, com 
no, criticat, criticat per tot i des de tots els sectors: “conservador, 
defensor de la unitat de la llengua […], però defensor del nom històric i 
popular de valencià i llengua valenciana, de la valencianitat estricta de 
l’apoliticisme i de l’espanyolitat.” AHUIR, A. (2015:15). 
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Des de l'Associació Òc-Valéncia, s'ha decidit posar en valor l'indubtable 
aposta pel llemosinisme que sempre professà Llorente com a manera 
d'entendre el seu valencianisme. I com s'ha vist als últims treballs que 
s'han aproximat a la seua figura i al seu pensament lingüístic i literari, 
la manera que té el patriarca d'entendre el valencianisme, -emmarcat 
dins d'un fet més ampli d'abast europeu, que ultrapassa la frontera 
estatal- beu no només de la influència decisiva que Aguiló, en els seus 
anys de bibliotecari a la Universitat de València, va exercir sobre el jove 
Querol i sobre ell mateix (com explica, per exemple, en el pròleg al 
Llibret de versos el 1885), sinó també de precursors seus com Tomàs 
Villarroya. 
Val a dir, com a advertència, que no anem a parlar del Llorente polític. 
La vessant més coneguda del patriarca i que s'entremescla amb el seu 
pensament lingüístic-literari. No anem a descobrir ací res que no 
sapiam ja, Teodor Llorente, líder del Partit Conservador de la 
Restauració a Valéncia, líder de la burgesia urbana del cap-i-casal, 
acomodada al règim imperant, en paraules de Fernando Millan: “Mai 
se plantejarà la ruptura de l’estat espanyol naixcut en la Constitució de 
1812 ni es formularà ningun proyecte de l’estat valencià independent.” 
MILLAN, F. (2015:28). Fins ací res nou; no obstant, un fet molt cridaner 
és el que els valencianistes dels anys 30, sí que saberen distingir el 
Llorente polític, del qual no parlaren molt -i si ho feren fou amb un 
distanciament respectuós però clar- del Llorente cultural i literari, a on 
personalitats com Carles Salvador o Miquel Duran de València, 
d'indubtable valencianisme més enllà de l'estrictament literari, no 
dubtaren en reconéixer a Llorente com a Patriarca de la Renaixença 
valenciana. Sense cap tipus de reserva. Artur Ahuir aixina ens ho 
recorda: 
“Quan Carles Salvador publicava el 1956 l’Antologia poètica de Teodor 
Llorente comentava que ho feia, sobretot, perquè els valencians 
pogueren llegir-lo amb l’ortografia moderna. Tenia un objectiu que, 
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implícitament, indicava que Llorente era llegit pels contemporanis del 
gramàtic.” AHUIR, A. (2015:13). 
“Miquel Duran afirmava també en 1936: <Teodor Llorente és el primer 
poeta de la Renaixença a València; és un dels iniciadors del nostre total 
recobrament. Contribuí Llorente a ressuscitar la nostra llengua, a 
desvetlar la nostra consciència col·lectiva, a descobrir i refer el nostre 
patrimoni espiritual. De tots els títols que posseïa, el que més estimava 
era el de poeta valencià>.” AHUIR, A. (2015:16). 
 
 
LA DIFICULTAT ACTUAL D’ESTUDIAR A TEODOR LLORENTE 
 
És a partir dels anys 60 a on, en paraules de Vicent Simbor: 
"Llorente fou arrossegat pels canvis originats en la revisió de la 
Renaixença pels nous estudiosos, que començaren a exhumar molt 
críticament el paper exercit per aquell poeta, que al mateix temps 
assumia amb mà de ferro –o si voleu, amb ploma de ferro- la custòdia 
ideològica d'aquell moviment que ell mateix havia contribuït 
decisivament a engegar. Llorente, en poques paraules, era presentat 
com el guardià inflexible de l'apoliticisme de la Renaixença, prompte a 
declarar públicament - ell i els seus amics del sector cultista- la 
diferència clau que separava el moviment de Catalunya de l'homònim 
moviment valencià: la limitació de la Renaixença valenciana a la 
recuperació literària de la llengua i la negativa a entrar en el camp de 
les reivindicacions polítiques." ROCA, R. (2007:15). 
Simbor pareix donar en el clau: Per al valencianisme dels 60-70, 
Llorente i tot allò que l’envolta no es pot considerar vàlid per al 
valencianisme perquè no hi hagué voluntat de transcendir 
políticament. 
És efectivament a partir del "nou valencianisme", quan la figura de 
Llorente, fins i tot en les seues derivades literàries, són posades en 
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dubte, quan el seu "valencianisme apolític" passa a tindre una segona 
lectura. 
Aixina podem entendre com "els nous estudiosos" a diferència dels 
dels anys 30 afirmen coses com: 
"vista l'actitud ideològica de Llorente sobre la llengua, podem sospitar 
que un dels principals motius, si no el principal, que l'impulsaren a 
conrear-la de forma continuada fou mantenir el seu protagonisme 
intel·lectual sobre la Renaixença valenciana i, des d'aquesta 
plataforma privilegiada, evitar la transformació d'un moviment 
inicialment literari en un corrent políticament progressista. Les 
circumstàncies polítiques i econòmiques de la Restauració i la mort 
prematura de Constantí Llombart (1893) facilitaren l'acompliment dels 
seus objectius, que s'arrodoneixen a partir de la seua elecció com a cap 
del Partido Conservador a València (1895) i senador (1898). 
Si les conviccions de Llorente sobre la unitat de l'idioma de Catalunya, 
València i les Balears el dugueren a cultivar sempre una llengua 
literària convergent, el propòsit polític d'influir sobre les més diverses 
capes de la societat valenciana expliquen probablement la varietat de 
temes i registres lingüístics que observem en les seues poesies. La 
instrumentalització ideològica de la llengua presenta encara un altre 
aspecte: identificar el valencià com a llengua de la ruralia, no sols 
contribuïa a mantenir el distanciament de classe entre la burgesia 
urbana i el camperolat sinó també a preservar en aquest la vigència 
dels valors tradicionals. De fet, en blasmar la llengua dels escriptors 
popularistes, Llorente no feia sinó oposar-se a una forma d'expressió 
literària que qüestionava els valors ideològics dominants." FERRANDO, 
A. (1988:3). 
Altra de les línies de pensament revisioniste, i en la que sí que anem a 
esplaiar-nos, és en la que postula el llemosinisme de Llorente, com una 
espècie d'ambigüitat calculada, per tal de, sense trencar amb els 
corrents literaris renaixencistes, rebaixar o millor dit encasellar el fet 
literari valencià a un fet "quasi-sagrat" exclusiu, per a iniciats, lluny del 
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que seria l'inici de la normalització lingüística, tasca que sí que 
s'intenta engegar als 30. 
En paraules de Vicent Salvador: 
"No ens estranya, doncs, trobar aquesta mateixa ambigüitat al terreny 
estrictament lingüístic, [...] Llorente, que participà al Congrés de la 
llengua catalana, va mantenir sempre aquest principi de la unitat 
idiomàtica, però amb unes matisacions restrictives [...] la reducció de la 
llengua a llengua literària, la referència al passat històric - al tronc 
comú- i el sosteniment de la confusa terminologia llemosinista que 
obviava la denominació de "llengua catalana" i esborrava el concepte 
en un marc més ampli i difús. [...] D'on es dedueix que el rètol <llemosí> 
permet, no sols desdibuixar la delimitació geogràfica de la llengua i 
defugir el terme <català>, sinó també funciona com a marc de prestigi 
cultural –de llengua sagrada- en funció del seu caràcter de llenguatge 
antic, arcaic" SALVADOR, V. (1988:115).  
 
Per tant, segons les línies de pensament dels 80, emmarcades dins del 
“nou valencianisme” dels 60-70, uns dels motius -si no el principal 
motiu- de Llorente per convertir-se en líder de la Renaixença és el de 
torpedejar-la i evitar la seua hipotètica evolució cap a un possible 
moviment polític. És a dir, Llorente és llemosiniste i vol una Renaixença 
llemosinista, per a d'esta manera, evitar la seua possible catalanització 
i deixar-la com a un fet literari per a lletraferits. No anem a fer cap 
valoració al respecte d'eixes línies de pensament, simplement 
donarem la nostra visió a continuació. 
Realment, l'atac i la invalidació del llemosinisme de Llorente i els seus 
amics de "guant blanc", el pecat, el delicte que cometeren, fou el no 
haver evolucionat com ho feren els renaixencistes catalans, donar-li 
contingut polític, d'embranzida nacional i abandonar el llemosí, per a 
abraçar el català, com sí ho feren els germans del nord: 
"Entrats en la dècada dels 50 [del XIX], els suports que a la primera 
meitat del dinou encara podien explicar vagament la utilització del 
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concepte llemosí van entrar en crisi, i en un descrèdit generalitzat. Al 
Principat i a les Balears, si més no. Hem de registrar dues aportacions 
fonamentals que determinaren aquesta desarticulació: les dels filòlegs 
Antoni de Bofarull i Manuel Milà Fontanals. I, subsidiàriament, 
l'erecció, des de Barcelona, d'una plataforma a la qual no li calia el 
llemosí"català" pel fet que ja disposava d'uns referents propis, 
nacionals i nacionalitzadors. Em refereixo als Jocs Florals establerts al 
1859 i prosseguits amb èxit a còpia d'aportacions bàsicament 
catalanes, i també ocasionalment valencianes i balears. El cert és que, 
d'ençà dels seixanta [del XIX], molts intel·lectuals catalans veuran el 
llemosinisme com un pecat de joventut, fruit de la candidesa d'uns 
temps en què la Renaixença encara no s'havia estructurat 
orgànicament. Pel que toca als valencians, l’evolució va ser ben altra. I 
això que no ens consta que es produís cap reclusió intel·lectual del País 
Valencià, cap aïllament sobtat respecte a la Catalunya o a les Balears 
de l'època que pogués generar una via autònoma. La perpetuació i la 
crescuda del llemosinisme entre els valencians de la segona meitat del 
segle XIX em sembla que s'ha d'explicar d'una altra manera: o sigui, a 
pargr de l'especial atenció que van prestar les capes cultes del Sud en el 
moviment de la Renaixença catalana. I les subsegüents precaucions que 
es van desfermar entre les files d'aquest col·lecgu, i per extensió, de la 
landed gentry valenciana en bloc. Pargnt d'aquesta premissa, el 
llemosinisme [..] no apareixerà tant com un discurs d'afirmació, sinó 
més aviat com una ideologia bàsicament dissuasòria. En termes 
clàssics: com a ideologia tout court.” RAFANELL, A. (1991:36). 
Ací rau la qüestió, no s’abandonà “el pecat de joventut” del 
llemosinisme, per evolucionar cap al catalanisme (entenent-se este ja 
com a cosa seriosa, de majors… no?) 
Per tant, davant d’estes crítiques, s’han alçat veus com la d’Artur Ahuir 
(Teodor Llorente (1836-1911). Antologia Poètica) i especialment la de 
Rafael Roca, -convertit ara en el màxim estudiós sobre el nostre 
Patriarca-, al seu excel·lent treball “Teodor Llorente, líder de la 
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Renaixença valenciana” a on des d’un estudi rigorós i metòdic, 
s’estudia de manera integral i objectiva la figura de Llorente. Com a 
resum general d’una visió més global, ens quedem amb les paraules 
que Vicent Simbor escriu al pròleg del llibre: 
 
“Potser des d’una perspectiva actual se li ha demanat una actitud i, en 
conseqüència, unes responsabilitats difícilment assumibles per 
qualsevol membre de la seua classe social. Segurament hom havia 
posat més èmfasi en l’exigència d’un programa nacional reivindicatiu -
el nostre programa- que no en la comprensió dels entrebancs reals per 
a tal comesa, que la feien pràcticament irrealitzable en l’època. 
Llorente, quan adoctrinava des de les pàgines del seu diari, o quan 
comandava el partit conservador valencià davant Madrid, sí que 
representava naturalment els interessos de la seua classe. Però, els 
representava també quan reivindicava la renaixença literària 
llemosina?” ROCA, R. (2007:17). 
 
 
EL LLEMOSINISME DE TEODOR LLORENTE 
 
Una vegada hem posat en un context global, de manera resumida, la 
figura que de Llorente ens han donat l’actual intel·lectualitat 
valencianista, almenys la intel·lectualitat a partir dels anys 60, anem a 
detindre’ns ara en el Llorente en el que volem aprofundir, el Llorente 
llemosiniste. 
El llemosinisme de Llorente no es pot entendre sense l’amistat quasi 
idíl·lica -en paraules de Roca- que tingué el nostre patriarca amb el 
premi Nobel provençal, Frederic Mistral. Des que en 1859 un jove 



58 

Llorente, coneix el Mireio de Mistral, l’escriptor de Maiano esdevingué 
un autèntic model ideològic i literari per a Llorente.3 
En opinió de Roca, un dels motius pels quals Llorente confraternitzà 
tant amb els poetes provençals ha de raure, a més de la qüestió 
ideològica, en el fet que pensara que “los felibres provenzales han 
tendido la mano a los poetas lemosines; pero en España los nuevos 
cantos no han encontrado eco fuera de las provincias que aún guardan 
en el corazón los dulces ecos de la lengua de oc”4. 
Per a Llorente, els escriptors valencians, els catalans, els balears i els 
occitans, tots eren escriptors de la llengua d’oc, i eren anomenats com 
a llemosins; en la terminologia actual resultarà imprecís, inexacte, etc… 
però la consciència de formar part d’una “història, llengua i geografia” 
-a diferència de l’anàlisi que n’extrauen “els estudiosos”-  sí era ben 
precisa i sabia què volia dir quan ho deia, ara seguirem veent més 
exemples. 
A més a més, el llemosinisme de Llorente, a diferència del que alguns 
han volgut fer vore, no era un mer element estètic, no era una manera 
de donar prestigi a la llengua valenciana, convertint-la o millor dit, 
revestint-la d’una mística medieval. El llemosinisme de Llorente era la 
seua manera d’entendre el fet valencià, emmarcant-lo en el seu àmbit 
natural, convertint-lo en part constitutiva d’un moviment, la 
Renaixença, que abarcava des de Guéret a Guardamar. Este és el motiu 
pel qual, totes les referències que van a aparéixer a continuació en 
este treball s’han centrat en esdeveniments que han tingut a vore amb 
actes o personatges occitans, per a que d’esta manera, no puga hi 
haure cap interpretació insidiosa de quan es parla de la llengua 
llemosina, la cultura llemosina o els països d’oc. 

                                                 
3

 En l’anim de dotar de major agilitat i fer la lectura més amena, donat el caràcter divulgatiu del 

treball, s’ha preferit ressenyar les fonts bibliogràfiques extretes directament d’escrits de Teodor Llorente a 
peu de pàgina.  
4

 T. Llorente, “De la literatura catalana. Discurso de recepción de D. Víctor Balaguer en la 

Academia de la Historia”, Las Provincias (27-X-1875). 
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Exceptuant la primera ressenya, datada en 1876, la resta intenten 
portar un orde cronològic i en la seua major part formen part del 
capítol VIII del llibre de Rafael Roca, “Teodor Llorente, líder de la 
Renaixença valenciana”, titulat L’entusiasta admiració envers Frederic 
Mistral. 
 
 
En novembre de 1876, Joaquim Rubió i Ors adreça una carta a Teodor 
Llorente la qual comença: “Tal vez habrá visto usted en la última 
Renaixença, sección de Bibliografia, que el célebre filólogo Meyer ha 
dicho en la Romanía que nuestro renacimiento literario era posterior al 
de Provenza, y hasta si mal no recuerdo, hijo de este.” 
 
I li fa les següents preguntes: “1- El renacimiento de la literatura en 
lengua vulgar ¿fue ahí espontáneo, o hijo de la influencia del nuestro o 
del provenzal? 2- ¿En qué años comenzaron a escribir en verso o en 
prosa lemosina usted, los citados Querol y Labaila, y demás amigos de 
usted, y qué fue lo que les movió a escribir en dicha lengua? 3- ¿En qué 
tiempo, año más o menos, empezaron a tener ustedes noticia de la 
moderna poesía provenzal y de sus obras más notables?” 
 
Llorente, li respon: “En 1857 escribí yo los primeros versos valencianos 
y ya ha dicho el Calendari de Briz, en los apuntes biográficos que me 
dedica este año, que me los inspiró el Gayter del Llobregat. Mi amigo 
W. Querol siguió mi ejemplo, y con nosotros se unió D. Mariano Aguiló, 
entonces bibliotecario de nuestra Universidad, para fundar la escuela 
poética valenciana. Este es su verdadero principio, y entonces 
conocimos lo que se hacía en Provenza y Cataluña. En 1858, estando yo 
en Madrid, compré el Mireio (de Frederic Mistral) y es indudablemente 
el primer libro de la moderna poesía provenzal que se vió en Valencia.” 
LLORENTE FALCO, T. (1932:68). Així doncs, com ja senyala Lluís Fornés 
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a L’alienació elitista, “el poema del Gaiter el va posar en marxa, pero 
“indubtablement” el Llibre va ser la Mireia que van imitar ell i Constantí 
Llombart”. FORNES, L. (2017:27). 
 
Un dels relats que en féu Llorente al seu diari i que és una bona mostra 
de la comunió occitano-valenciana que des d’aquell moment quedaria 
segelleda per a sempre és el següent, el qual narra un moment de la 
peregrinació realitzada a la muntanya de Montserrat en maig de 1868: 
 
[…] pudimos llegar al vértice del pico. ¡Momento solemne e inolvidable! 
Las nubes que nos perseguían, asaltando tras de nosotros la montaña, 
habíanse reunido en una masa compacta, de color grisiento, y nos 
cercaban por todas partes. El horizonte desapareció. Sólo 
alcanzábamos a ver un fondo pálido y vago, en el que parecía vacilar y 
volar arrebatado por el viento el estrecho peñón en el que nos 
agrupábamos azorados, oyendo como un remoto trueno que 
anunciaba la tempestad a nuestros pies. Nuestros brazos uniéronse 
instintivamente para resistir las ráfagas que nos azotaban: luchaban en 
nuestro ánimo el entusiasmo y el pavor, cuando una voz poderosa y 
simpática, la voz de Mistral, gritó “¡Viva Cataluña!”; y aún rodaba 
repetida por todos los ecos de la sierra su acento conmovedor, cuando 
otro grito de “¡Viva Provenza!” fe a unir los dos nombres gemelos en la 
inmensidad del espacio. Estaba vencida la impresión del espanto: el 
júbilo estalló en gritos de triunfo, en esclamaciones de alegría y de 
esperanza; abrazados los hijos de Provenza y Languedoc, de Cataluña y 
de Mallorca y de Valencia, nos dejamos arrebatar por el vértigo del 
entusiasmo. La unión fraternal de todos los poetas lemosines fue 
proclamada en aquella cima como el juramento de los montañeses 
suizos  en la cima de sus montes patrios, y llevaron los vientos de la 
tempestad las aclamaciones que todos fiamos llenos de confianza a 
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esas ráfagas que arrastran las ideas para que arraiguen y germinen en 
el porvenir.5 
Crec que no cal dir res, ni fer cap interpretació o anàlisi sobre què 
entenia Llorente per llemosí, ni quina era l’extensió geogràfica de les 
terres que abarcaven el fet, la llengua i la cultura llemosines. 
En setembre de 1868, quatre mesos després del certamen català, 
tingueren lloc les festes felibrenques de Saint Remy; Llorente, Querol i 
Ferrer i Bigné, adreçaren una carta d’adhesió a Mistral: 
 
Avuy qu’els fills dels trovadors, ajuntats en eixa poética terra, de tots 
los endrets de Provença y Catalunya, festejen sa germanía que de nou 
los uneix, alçant la senyera de lo vièi parla roman, sía permés als més 
húmils dels poetes valencians, que así baix, en les darreres encontrades 
hon vers mitjorn viu y floreix eixa dolía llengua, respondre ab 
picaments de mans á vostra estrénua veu, crit de renaiximent, cántich 
de victoria, falaguer signe de gloriós esdevindor. MARTI ADELL, C. 
(1990:200) en ROCA, R. (2007:331). 
 
 
El moment que podríem considerar el punt més àlgid del llemosinisme 
llorentiniste és al final de setembre i principi d’octubre de 1876, 
Llorente publicà un parell d’articles al seu diari; al primer d’ells, titulat 
“Literatura de la lengua de oc. La Academia del Mediodia”, en paraules 
de Roca “Llorente començava fent un poc d’història de les relacions 
que, modernament, havien unit valencians i catalans amb els literats 
de Provença. Afirmava que “el primer grito de alianza y hermandad 
entre los felibres de Provenza y los cultivadores de las letras lemosinas 
en España, fue la célebre y magnífica poesía de Federico Mistral a los 
trovadores catalanes, poco posterior al restablecimiento de los juegos 

                                                 
5

 T. Llorente, “Juegos Florales”, Las Provincias (13-V-1868). 
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florales de Barcelona en 1859”.6 Assegurava que a aquella fraternal 
crida havien respost amb entusiasme els partidaris de les renaixences 
d’aquesta banda dels Pirineus. ROCA, R. (2007:332). 
Potser havia arribat el moment de donar un pas més, de fer més 
estreta la unió “centralizando, por decirlo así, los esfuerzos hasta ahora 
separados, y convirtiendo (para usar un lenguaje político) la alianza 
instintiva de independientes repúblicas literarias en una estrecha y 
reglamentada confederación, que dejando a cada una de ellas su 
libertad de acción, establezca, sin embargo, una autoridad común y 
superior, para atender los intereses generales”.7 
 
"El renacimiento de la literatura lemosina en España y de la provenzal 
en Francia no tuvo mutua dependencia. Sin ponerse de acuerdo, sin 
conocer sus comunes aspiraciones iniciaron algunos ingenios 
precursores de la gran cruzada, este movimiento literario a una y otra 
parte de los Pirineos. Pero, como era natural, apenas tomó cuerpo esa 
tendencia, que obedecía a los mismos sentimientos, fraternizaron los 
nuevos trovadores. […] A la fraternal llamada del gran poeta [Mistral] 
contestaron todos los partidarios de este renacimiento literario, y cada 
dia se han ido estrechando más las relaciones entre los escritores 
catalanes, valencianos, mallorquines, languedocienses y provenzales. 
[…] Todos se consideran de una familia, pues todos cultivan diferentes, 
pero no muy distintos dialectos de un solo idioma, la antigua lengua de 
oc."8 
Tots estos són extractes de l'article "Literatura de la Lengua de Oc. La 
Academia del Mediodia" publicat per Teodor Llorente al diari "Las 
Provincias" el 27 de setembre de 1876. L'article, molt més extens, 
articulava la composició i el funcionament d'una imminent Acadèmia 
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 “Literatura de la lengua de oc. La Academia del Mediodía”, Las Provincias (27-IX-1876). 
7

 Ibidem. 
8

 Ibidem. 
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de la Llengua d'Oc. Resulta evident que aquella acadèmia de la que 
parlava Llorente, "que regularia el sistema lingüístic global de Guéret a 
Guardamar, no es va posar en funcionament [més enllà d’unes inicials 
reunions, ROCA, R. (2007:338)], pero la idea de comunitat lingüística sí 
que continuà tenint-se en tot el nostre àmbit geogràfic." FORNÉS, L. 
(2010:81) 
És evident que tots estos projectes, no farien gens de  gràcia al poder 
cultural i polític establit a Madrid. El fet que catalans, valencians, 
balears i provençals s’anaren a unir per a crear un nou centre comú, 
encara que fóra exclusivament literari, diferent del castellà. Cal tindre 
en compte que la incipient germanor, per no dir ja la imminent 
coordinació d’eixos territoris amenaçava directament la viablitat dels 
dos estats, per això Llorente tenia el màxim interés en desmentir la 
intencionalitat politica, per a poder evitar la revolta en contra del 
poder central. És aixina com s’entenen millor les acusacions de 
separatisme que rebien els renaixcencistes, i a les quals responien 
enèrgicament. 
 
 
Altre moment significatiu fou durant les festes llatines de Montpeller 
en 1878, a on a l’article que va escriure a Las Provincias, parla de “los 
mayorales españoles había representación de Cataluña, Mallorca y 
Valencia: Quintana, Aguiló y el que esto escribe atestiguaban con su 
presencia que toda la España lemosina se asociaba a la fiesta de 
Montpeller”.9 Catalunya, Mallorca i Valéncia, són per a Llorente, 
l’Espanya llemosina. 
 
 
___ 
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 T. Llorente, “Una visita a los felibres. III”, Las Provincias (30-V-1878). 
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En 1880, sent Llorente president de Lo Rat Penat, publicà un llibret 
dedicat a la regina dels primers Jocs Florals de Lo Rat Penat, la seua 
filla Maria. L’objectiu era “publicitar aquella primera edició del 
certamen poètic en la persona de la seua filla adolescent, cal pensar 
que amb el noble propòsit d’ajudar a fer quallar aquell novell concurs 
que amb tantes dificultats havien aconseguit engegar, finalment, els 
ratpenatistes. […] Amb aquest motiu, el 15 de febrer de 1880 el 
valencià s’adreçava per carta a l’Homer de Provença [per a demanar-li 
un favor.] El favor, ja ho sabem, era que tinguera a bé “escriure quatre 
versos” per al llibret. […] El més interessant del cas, però, és que gràcies 
a aquesta carta sabem que la intenció última de Llorente era, “pera 
perpetuar la memòria de esta restauració”, publicar el gravat de la 
reina de la festa que havien realitzat diversos artistes “juntament ab la 
poesia premiada, y ab altres tres, que en nom de Catalunya, Mallorca y 
Valencia, li dedicaren Víctor Balaguer, Marian Aguiló y Vicent Querol”. 
MARTI ADELL, C. (1990:206) en ROCA, R. (2007:350). Llorente, no 
obstant, no deixà fora Provença, perquè la considerava com a part 
integrant i fonamental del moviment restauracioniste, i per això 
s’adreçà a Mistral. 
El Virgili de la Provença, també li va correspondre més d’una vegada -a 
diferència del que alguns -RAFANELL, A (1991)- han volgut donar a 
entendre, amb mostres de germanor llemosinista, com la carta que li 
envià a Llorente en novembre de 1909, en motiu de la coronació 
popular de Llorente com a “Poeta de Valéncia”,  publicada en Las 
Provincias el 23 de novembre, traduïda al castellà a on Mistral 
afirmava: 
 
“Me asocio con todas mis admiraciones al solemnísimo y conmovedor 
homenaje nacional que la ciudad de Valencia acaba de tributar al 
poeta de su idioma, de sus glorias y de su patriotismo. ¡Mi buenísimo 
Llorente, nosotros somos los últimos de la pléyade catalana, valenciana 
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y provenzalque tuvo el honor de impulsar el renacimiento del país de 
Oc! Abrazémonos, y que Dios nos guarde.”10 
 
 
Llorente morí el 2 de juliol de 1911, l’endemà, Mistral adreçà una carta 
de condol a la família de Llorente. Carta que amb el títol “El pésame de 
Mistral” i traduïda al castellà fou publicada en portada de Las 
Provincias el dia 8 de juliol. “Mistral lamentava la pèrdua que, per a 
“nuestra llengua d’oc, valenciana, lemosina, catalana y provenzal”, 
suposava la defunció del patriarca de la Renaixença valenciana.” ROCA, 
R. (2007:383) Mistral destacava que “el gran patriota Llorente, 
eminente sucesor de Ausias March, había hecho que volviese a florecer, 
bajo las más puras formas, la lengua popular del reino de Valencia, y 
desde los primeros tiempos de nuestro Renacimiento meridional 
habíamos rendido homenaje a su maestría, otorgándole el título de 
Mayoral de Felibres.”11 
 
 
CONCLUSIÓ OCCITANÒFILA 
 
Com hem dit al principi, la figura de Teodor Llorente és primer que res 
complexa, i ho és perquè el Patriarca de la Renaixença, ha sigut 
estudiat des de molts enfocaments i moltes perspectives -no anem a 
parlar-ne més ací- des d’un punt de vista polític, el seu pensament és 
de sobra conegut, des d’un punt de vista cultural i literari, els estudis 
fets últimament, estan restaurant la figura del patriarca i dotant-la de 
la profunditat i del mèrit que es mereixen, molt possiblement, no 
podia haver-se fet altra Renaixença que haguera tingut èxit com el que 
va tindre Llorente i gràcies al seu treball, els valencianistes de l’etapa 
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 “El poeta Llorente. Adhesiones a su homenaje”, Las Provincias (23-XI-1909). 
11

  F. Mistral, “El pésame de Mistral”, Las Provincias (8-VII-1911). 
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1909-1930, estos sí, netament conscients de la idiosincràsia del poble 
valencià com a poble diferent i diferenciat dins dels pobles hispànics i 
europeus, continuaren la faena iniciada pel patriarca. 
Però a on sí que cal posar en valor i engegar una tasca de reivindicació 
en positiu, és en la visió llemosinista que tenia Llorente de la llengua 
valenciana, més enllà de la crítica actual que es queda en la 
superficialitat de la llengua arcaitzant que usava Llorente, sobretot en 
la poesia. El llemosinisme de Llorente no era estètic -que també- sinó 
que era una postura ideològica i cultural conscient, i és en este punt on 
els valencianistes occitanòfils del segle XXI hem de reivindicar la figura 
del Patriarca -en majúscules- per a posar en valor una manera 
d’entendre el valencianisme, que no només és integradora, sinó que és 
el valencianisme primigeni, perquè -s’ha de dir- és el valencianisme en 
estat natural, la valencianitat, la valenciania. 
Uns han atacat a Llorente per no seguir els camins dels renaixencistes 
catalans que abandonaren el llemosinisme, amputant la llengua i la 
cultura per motius polítics. Efectivament, Llorente mai va defendre cap 
tipus de catalanisme o pancatalanisme cultural -no cal dir del polític- 
sempre es va mostrar fidel al pensament llemosiniste, ara seria 
classificat com a panoccitanòfil. En eixe aspecte, Llorente va ser un 
traidor. 
Altres, atacaren a Llorente per defendre un model de llengua massa 
arcaitzant, distant del “valencià que ara’s parla”, fins i tot tatxant-lo de 
buscar solucions massa “convergents”, amb la resta de modalitats 
lingüístiques del diasistema. En eixe aspecte, Llorente va ser un 
col·laboracioniste. 
Fent una reducció a l’absurd, Llorente és atacat simultàniament 
d’anticatalanista i de pancatalanista. És el problema de vore la realitat 
en un sistema bidimensional, la realitat és més complexa, i la nostra, la 
valenciana, no anava a ser diferent. A l’igual que passa amb el càlcul 
multivariable, un mateix problema pot tindre solucions diferents, el fet 
que Llorente defenga la llengua i la cultura valencianes com a fets 
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únics, diferents i diferenciats, no entra en conflicte en acceptar al 
mateix temps que la llengua valenciana és part constitutiva de la 
llengua d’oc, concepte que ha evolucionat en el modern diasistema 
occitanorromànic. I a l’igual que defenia Llorente -i Mistral-, el fet que 
cadascuna de les parts del diasistema tinga la seua entitat i 
particularitat, no és incompatible en que estes es puguen coordinar en 
un ens superior, -com era el desig dels llemosinistes-, o sent realistes 
ara, des de cadascun dels seus ens propis. 
Eixe és el llemosinisme de Llorente, i no només de Llorente, eixe era 
també el llemosinisme de Llombart, de Pizcueta… dels patriarques de 
la Renaixença els quals compartien la visió llemosinista de la llengua, 
com ho prova el “Calendari Llemosí" que va publicar Llombart.12 
El valencianisme occitanòfil, l’actualització del llemosinisme 
renaixenciste, no va contra cap concepte dels valencianismes, accepta 
la particularitat, l’entitat i el nom propi de la llengua valenciana, i 
també accepta l’incardinació de la llengua valenciana en un ens 
superior al qual pertany, la llengua d’oc, coneguda ara com a 
diasistema occitanorromànic, i al qual, dins de la genuïnitat de la 
llengua valenciana, pot coordinar-se sense que això suponga cap 
renúncia a la particularitat de la mateixa. 
Perquè com va dir Llorente: 
 
“Hiá un muntó de diccions que s’han perdut en uns punts, y en altres se 
conserven; que’ls ciutadans de Valencia ya no empleen, y alguns no les 
coneixen, y que aixís qui eixim al horta les trovem vives y significatives. 
Formar, ab eixos elements, una poesía lliteraria y popular ensemps, 
que agrade en les Academies y Atheneus y siga compresa y sentida per 
la gent que té per llengua seva la valenciana, y que en ella s’ha criat y 

                                                 
12

  Es pot consultar a la web de l’AVL: http://www.avl.gva.es/web/publicacions --> facsímils 
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vol criar á sos fills, no es obra d’un día, pero tampoch tan dificultosa y 
llarga com “l’obra de la Seu”.13 
 
 

                                                 
13

  T. Llorente, “L’endreça” en Llibret de versos, 1885. 
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LA FIRA DE SANT PERE I SANT PAU 
D’ALBOCÀSSER L’ANY 1877 

 
Joaquín ROCA ALBALAT 

 
 

Aprofitant la publicació número 16 de Paraula d’Oc, i la celebració, 

l’últim cap de setmana de gener, ací a l’ermitori de Sant Pau, de la 
Dictada Occitana, he cregut interessant aportar  aquest article que 
recorda la gran importància de la nostra fira que es celebrava per 
l’onomàstica de Sant Pere i Sant Pau, el 29 de juny, encara que avui en 
dia, com passa amb altres importants fires i romiatges, la data de 
celebració s’avança o es retarda, segons convinga, al cap de setmana 
més proper. 
A hores d’ara, i amb la documentació de què disposem, és ben bé 
impossible datar l’inici d’aquesta fira de Sant Pere i Sant Pau ací a 
Albocàsser però, com ja he apuntat en diverses ocasions, sóc de 
l’opinió que la construcció, cap al segle xv, de la primitiva ermita 
(perfectament identificable amb l’actual sagristia, ja que té totes les 
traces d’ haver estat una xicoteta església, tota de pedra carreu, d’estil 
gòtic i que encara conserva el forat per on probablement passava la 
corda de la campana) estava ja lligada a la fira. El que sí que podem 
contrastar a traves de diversos autors (Mn. Agustín Sales, Carles 
Salvador i Casimiro Melià Tena) és la importància i gran concurrència 
que ha tingut la nostra fira al llarg de la seua història. Avuí, i 
corroborant allò dit pels esmentats autors, tractarem un document 
sobre la fira de Sant Pere i Sant Pau de l’any 1877, document que 
conservem gràcies a la gran tasca com a copista de Casimir Melià Martí 
i que pertany als fons de l’Arxiu Municipal d’Albocàsser. 
El document ens relaciona, una per una, totes les parades de venda 
que es van muntar en 1877 a Sant Pau amb motiu de la fira, el lloc 
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aproximat de la seua ubicació i el preu pagat per aquelles. Vegem la 
transcripció (la numeració de les parades és de l’autor) de l’esmentat 
document: 
 
 
 

Feria de S. Pablo. Tiendas. 
 Paradas de la Feria de S. Pablo,  

del año 1877 
 
 

Acera izquierda 
 

 
Nº de Paradas Valor ellas  

(en reales) 

1. Antonia Llopis 1 4 

2. Nicolás González 1 4 

3. Francisco Benedicto 1 4 

4. Andrés Ribot 1 4 

5. Juan Arenero calderero 1 3 

6. Vicente Dols 1 4 

7. Tomás Rallo 2 8 

8. Carmen Visiano  1 4 

9. Ramón Viscarro 1 ½  6 

10. Domingo Pons 1 4 

11. Agustín Viscarro 1 10 

12. Valdo Gavaldà 1 10 

13. Francisco Melià 1 25 

14. Domingo Martines 1 15 

15. Joaquín Martines 1 15 



73 

16. Antonio Adell 1 10 

17. Manuel Moso 1 3 

18. Antonio Machí 1 10 

19. Juan Belengué 1 4 

20. Manuel Chiva 1 4 

21. Joaquín Adell 1 4 

22. Jaime Solé 1 4 

23. Domingo Navarro 1 4 

24. Antonio Castelló 1 4 

25. Tomás Salvador 1 4 

26. Miguel Moliner 1 4 

27. Francisco Monferrer 1 4 

28. Cristóbal Lino Vives 1 4 

29. Miguel Peraire 2 8 

30. Vicente Llopis 1 4 

 

Primera acera de lienzos 

 

31. Vicente Colomé 1 4 

32. Vicente Ruis 1 4 

33. José Badenes 1 4 

34. Luis Renau 1 4 

35. Francisco Martines 1 4 

36. Vicente Castillo 1 4 

37. Vicente Gimeno 1 4 

38. Felipe Jauvell 1 4 

39. Ramón Alba 1 4 

40. Vicente Pascual Ruis 1 4 

41. José Gomes 1 4 

42. Jaime Sanahuja 1 4 



74 

43. Tomás Camañs Arems 1 4 

44. Bartolomé Obiol 1 4 

45. Bartolomé Obiol y 
Dragó 

1 4 

46. José García Bois 2 8 

47. Ramón García 1 4 

48. Joaquín Adell 1 4 

49. Ramón García 1 4 

50. Josefa Alcántara 1 4 

51. Tomás Pastor 1 4 

52. María Alcantaro 1 4 

53. Josefa Ripoll 1 4 

54. Juan 1 4 

55. Agustín Queralt 2 4 

56. Rafael Penalba 1 4 

57. Teresa Delarte 1 4 

58. Ramona Adell 1 4 

59. Francisco Monferrer 1 4 

60. Trenitario Pons 3 12 

61. Francisco Adell 2 8 

 
Hojalateros 

 

62. Julián Serrano 1  

63. Joaquín García 1  

64. Tomás Salvador 1  

65. Trenitario Pons 
Martines 

1  

66. Dámaso Sales 1  

67. Tomás Moliner 2  

68. José Albert 1  
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69. Joaquín Fabregat 2  

70. Bautista Sans 1  

71. Francisco Homs 2  

72. Bartolomé Pons 2  

 

Corderos 

 

73. Juan Pascual Vilanova 1  

74. Agustín Gil 1  

75. Gabriel Solá 1  

76. Vicente García 1  

77. Agustín Besalduc 1  

78. Vicente García menor 1  

79. Justo Solá 1  

80. Domingo Gil 1  

81. José García 1  

82. Vicente Roda 1  

83. Gaspar Castell 1  

 
 

Plateros 

 

84. Vicente Llorca  12 

85. Lorenzo  8 

86. Francisco  6 

87. Pascual Cerda 1 4 
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Segunda Calle 

 

88. Matías Colom 1 4 

89. Joaquín Colom   

90. Guillermo Sales 1 3 

91. Mariano Marco 1 4 

92. José Bordes 1 4 

93. Margarita Forné 1 3 

94. José Esteller 1 4 

95. Pedro Visieres 1 3 

96. Manuel Giner 1 3 

97. Bautista Visieres 1 3 

98. Bautista Meseguer 1 4 

99. Mundo 1 4 

100. Domingo Cucala 1 4 

101. Blas Cucala 1 4 

102. Juan Cucala 
Besalduc 

1 4 

103. Joaquín Cucala 
Besalduc 

1 4 

104. Ángel Besalduc 1 4 

105. José Besalduc 1 4 

106. Bautista Besalduc 1 4 

107. Jaime Fabregat 1 4 

108. Francisco Roda 1 4 

109. José Fabregat 1 4 

110. Vicente Monterde 1 4 

111. Juan Rodrigues 1 4 

112. José Montañés 1 4 

113. El zapatero del lado  3 

114. Luna 1 4 
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115. José Sales 1 4 

116. Cristóbal Visen 1 4 

117. José Martí 1 4 

118. Manuel Martí 1 4 

 

Botigas 

Dentro del Ermitorio 
 

119. Peregrín María 
Alcón – Albocácer  

 30 

120. Vicente Segarra – 
Villafamés 

 40 

121. Daniel Colom – 
Benasal  

 30 

122. Ricardo Miralles – 
Albocácer 

 30 

123. (en blanc en 
l’original) 

 24 

124. Vicente Melià – 
Sierra  

 30 

 
 

Porche de la Purísima 

 

125. Cristóbal Miralles – 
Alcora   

 30 

126. Manuel Pitarch – 
Villafranca 

 30 

127. Ramón Fabregat –  30 
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Villafranca   

Porche del Puente 

 

128. Joaquín Serrano – 
Castellón 

 30 

129. José Gomes – Alcora   30 

130. José María Vives – 
Ares  

 30 

 

Porche nuevo 

 

131. Jaime Adell – Catí   30 

132. Pedro Miravet  – 
Alcora  

 30 

133. Cristóbal Miravet – 
Alcora   

 30 

 
 

Porche de la sala larga 

 

134. Elías Colom – 
Benasal  

 30 

135. José Dols – Albocácer   30 

136. Leopoldo Martí – 
Albocácer    

 30 
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Del document es desprén la disposició dels firers o “fireros” al Prat de 
Sant Pau en tres files o “fileres” formant dos carrers. A l’esquerra del 
Prat degué hi haver la primera fila composta de trenta parades. Al 
centre la fila degué ser doble, és a dir degué tenir punts de venda 
mirant a l’esquerra i altres, a l’esquena de les anteriors, mirant a la 
dreta. A la de l’esquerra hi havia segurament els qui venien lienzos 
(teles de lli) i a la de la dreta els llauners (hojalateros), corders 
(cordeleros) i els argenters (plateros), que degueren sumar un total, 
entre les dues, d’unes cinquanta-set parades. Al carrer de la dreta hi 
havia possiblement trenta parades més. Així doncs, al Prat degueren 
estar instal·lats els primers cent divuit firers; els altres, els de les 
botigues eren a l’interior de l’ermitori, segurament als porxos del pati 
de l’albergueria o hospederia, al porxo de la Puríssima (el porxo a 
l’esquerra abans de creuar l’arc d’accés a l’ermitori), al porxo del Pont 
(a la dreta de l’arc d’accés a l’ermitori, on es conserva l’exemplar 
d’heura més interessant de la nostra província), al porxo Nou (el porxo 
adossat a l’albergueria o hospederia) i el porxo de la Sala llarga 
(probablement davant de l’entrada del que va ser restaurant). 
 
Entendrem molt millor la fama i prestigi de la nostra fira de Sant Pere i 
Sant Pau veient la quantitat de firers o “fireros” que va haver-hi en 
aquesta fira de 1877, i encara caldria afegir al llistat els que no van 
pagar les seues parades de venda i “los falseros Garrañanas”-fabricants 
de falçs i corbelles-  que “pagaron y tienen su parada al mismo sitio” 
(no sabem a quin lloc es refereix Casimir Melià Martí)  
Segurament aquests “fireros” van poder degustar els fesols de Ciríaco 
Sales (que va ser ermità de Sant Pau durant molts anys a partir de 
1875), “judías tradicionales, célebres por la especialidad de su guiso”  i 
que venia Ciríaco “a medio real el plato a los feriantes y a cuantas 
personas gusten probarlas proporcionándose con ello un buen día de 
ingresos llenando los estómagos vacíos”,  segons ens  conta mossén 
Josep Miralles Sales al seu llibre La Muy Leal y Noble Villa de 
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Albocácer, d’obligada lectura per a conéixer la història del nostre 
poble, la nostra història. 
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LLÀTZER DE LA REGANYA I EL GALL 

DE SANT MIQUEL 
Francesc BELLMUNT GIL 

 
 

Albocàsser és un poble, al cor del Maestrat, on el vessant més 

espiritual de la condició humana ha regit l'afany constructiu durant 
segles, materialitzat arreu de la vila i terme.  I és que si parlem de 
forma quantitativa, dubto molt que haja altres pobles similars en el 
nostre àmbit on al llarg de la història s'hagen alçat més edificis o 
monuments de caire religiós. El terme d'Albocàsser està esquitxat 
d'ermites, de xicotets santuaris de diversa advocació que afonden les 
seues arrels en les  tradicions locals més antigues i sense les quals el 
patrimoni d'aquesta vila perdria el seu punt més fort. I d'entre totes 
aquestes joies de l'arquitectura popular religiosa, vull posar el focus 
avui sobre l'ermita de Sant Miquel. 
Aquesta, la més llunyana al nucli urbà, s'alça a la vora del camí de Catí, 
en les immediacions de la possessió nobiliària dels Brusques i ben a 
prop d'una cova on encara avui es poden apreciar escapades pel terra 
les restes dels aixovars funeraris que allí es depositaren en l'edat del 
bronze... 
No és gratuïta la menció del cognom Brusca, el mateix que duia aquell 
cavaller que encapçalà el poblament d'Albocàsser al s.XIII i que dona 
nom als dos masos de la vora: el mas de Brusca i el mas de Brusqueta. 
De fet, la tradició popular, que sovint ha codificat en forma de mite 
algunes veritats antigues per a facilitar el seu record a través de les 
generacions, ens conta que l'origen d'aquesta ermita fou el desig de 
Miquela, filla del fundador Joan de Brusca, d'assistir a missa sense 
caler desplaçar-se des del seu mas fins l'església de la vila d'Albocàsser. 
Llegendes a banda, avui en dia és el destí d'una processó que es 
celebra el dia de l'aparició de Sant Miquel, on es reparteix la caritat en 
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forma de primes(mena de coca de pasta de pa, fina i dura, amb 
matafaluga) almenys des del s.XVII i que té, com a elements 
arquitectònics, l'ermita pròpiament dita, un porxo lateral afegit 
probablement a principis del s.XX (es parla de com un accident 
meteorològic li costà la vida a un llaurador i de com es decidí evitar-ne 
un de futur amb la construcció d'aquest aixopluc) i una cisterna 
adossada a aquest conjunt durant la Segona República per part de 
l'ajuntament. 
Pareix ser que la gènesi d'aquesta ermita es remunta a les darreres 
dècades del s.XV, encara que el fet en el que avui vull detenir-me amb 
aquest article és en certa reforma, de considerable magnitud, que es 
donà més d'un segle després, pels voltants de 1599.  
L'únic llibre d'època foral que conserva l'ajuntament de la vila, el de 
Determinacions del Magnífic Consell d'Albocàsser, ens parla d'aquesta 
reforma. A grans trets se'ns diu que en l'any esmentat, el mestre 
d'obres que llavors estava treballant en la reforma de Sant Miquel es 
queixa de que s'ha quedat sense diners per continuar construint i per 
pagar-li el jornal al seu menobrer, un tal Esteve Bèrnia. El mestre era 
Llàtzer de La Renyaga, cèlebre constructor que obrà en diversos 
indrets del nostre entorn (Serra d'en Galceran, Sant Mateu) i del qual 
s'ha dit sempre que era d'origen francés. En la documentació que jo he 
pogut tocar al respecte, minsa i quasi anecdòtica, no he trobat cap 
indicació sobre la seua procedència immediata, però com que els 
investigadors també anem a muscles de gegants i aquells qui l'han fet 
francés disposen de més documentació que jo en aquests moments, 
accepto la seua nacionalitat francesa. Em costa més, però, acceptar 
sense més l'origen immediat francés de Esteve Bernia, com també s'ha 
suggerit. Encara així, em cal fer dues aportacions. 
La primera gira en torn al cognom del mestre d'obres: no crec que siga 
extremadament agosarat atrevir-se a suggerir que aquest no és La 
Renyaga, com entenen que s'ha d'escriure els escrivans del país sinó 
Larrenyaga o millor Larranyaga. En la segona puntualització que faré hi 
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parlo del perquè, però vull deixar clar que aquesta opció és més que 
provable. Malgrat que existeix el cognom Reñaga, gens vinculat per 
cert als llinatges de la nostra terra com tampoc ho és Larrañaga, no he 
aconseguit documentar la utilització de l'article La davant d'aquest 
cognom. Tampoc és aliena a la nostra història una mala interpretació 
d'un cognom o topònim amb el que la gent d'ací estava poc 
familiaritzat. Com a exemple, fins a cert punt no exempt de la seua 
gràcia, en Albocàsser mateix i en un document de l'època s'escriu 
Vilafranca dels Panaders en compte de Vilafranca del Penedès... I 
menys encara es pot acceptar la forma amb que sovint s'ha reproduït, 
a partir d'una mala interpretació del document original d'Albocàsser 
que he nomenat, i que el bateja com a La Renjosa. En açò darrer no 
mereix la pena deturar-se.  
La segona aportació que humilment faig, a mode de hipòtesi, gira en 
torn al seu origen o millor dit, de la seua nacionalitat. Si partim de que 
el seu cognom genuí pogué ser Larrenyaga o Larrañaga, no m'importa 
amb quines grafies s'escriga, aquest seria indubtablement èuscar. El 
seu significat és el de placetes o eres, i avui en dia encara el podem 
trobar tan en la part espanyola com en la francesa del País Basc. Sobra 
dir que en s.XVII els bascos eren súbdits o bé del rei de Castella o bé 
del de França, pel que a grans trets no deixaven de ser espanyols o 
francesos i més encara per a la gent del Maestrat, amb poca costum de 
tractar amb navarresos o biscaïns  i per als quals l'èuscar els parava ja 
molt lluny... 
Un mestre d'obres basc, d'altra banda, no haguera pogut anar enlloc 
en el món laboral del nostre país sense parlar cap llengua romànica, 
així que amb tota seguretat el mestre Llàtzer  parlaria occità (si és que 
certament provenia del País Basc francés) i probablement català, 
aragonés i/o castellà.  Faig aquest matís perquè és molt possible que 
sovint hagem fet occitans a aquells que tenim documentats en la 
nostra terra com a francesos, quan en terres del rei de França 
coexistien diverses realitats culturals, lingüístiques i nacionals a banda 
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dels de llengua d'oc i dels de llengua d'oïl. D'altra banda, des de la 
repoblació medieval fins època moderna fou habitual que picapedrers i 
obrers de les regions basques i de l'occident occità vingueren a 
treballar, i sovint poblar, la nostra terra. Ells ens portaren, amb quasi 
total seguretat, les esteles discoïdals que assenyalaven les nostres 
sepultures, i ells incorporaren entre nosaltres també alguns dels seus 
cognoms.  
No vull amb açò eclipsar la visió que tenim ja feta dels occitans que 
vingueren fins a les nostres comarques a treballar i habitar, doncs vora 
Albocàsser mateix, en el hostal de la Segarra que hi ha en terme de 
Vilar de Canes, he documentat en la segona meitat del s.XVII la 
presència de la família francesa Clausen, qui llavors reformaven dit 
hostal i que serien occitans vers.  
Ignoro, per tant, si La Renyaga fou en veritat Larranyaga, i si aquest 
Larranyaga nasqué ja en terra occitana o si la seua llengua materna fou 
el basc. Però si em permeteu, a mode de tancament un poc romàntic 
però possiblement amb certa base històrica i simbòlica, volia deixar-
vos una darrera pinzellada.  
Aquest mestre Llàtzer de La Renyaga que treballà en l'ermita de Sant 
Miquel d'Albocàsser s'encarregà d'allargar l'ermita, a petició del 
consell de la vila, pels peus. És a dir, que s'allargà per la part contrària 
al cap, a l'altar. L'ermita s'allargà vers l'entrada, pel qual tota la façana 
amb la porta i l'espadanya inclosa s'hagué de desmuntar per a, després 
d'executar el dit allargament, tornar-la a alçar. Donat que sembla ser 
que en aquella obra treballà poca gent (La Renyaga sols nomena un 
menobrer, Esteve Bèrnia) i que el mestre Llatzer declara en els 
documents ser pobre, dubto molt que construïren una nova façana, 
amb la magnífica porta de dovelles que encara podem veure i els 
carreus cantoners, ells sols i suposadament en poc de temps. Més bé, i 
com es solia fer en l'època, es desarmà i muntà de nou un tros més 
avant, just aquell convingut, i s'aprofità tota la pedra arreu com millor 
vingué. Per a mostra, en la mateixa façana de l'ermita podem veure en 
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un petit finestró que hi dona al cor uns carreus amb solcs, fora del seu 
emplaçament original, que podrien bé ser on antigament fregava la 
corda o cadena de la campana en ser tocada en l'ermita original.  
On vull anar, però, és a un detall que em fascina des que es poden 
veure bé la totalitat de pedres que conformen la porta. A baixa alçada, 
en un considerable carreu que configura la portalada, un gran gall 
inscrit en la pedra pareix saludar-nos a l'entrar en l'ermita. Un pollastre 
de factura poc acurada, esquemàtic, però suficient per a ser 
correctament interpretat, resta immòbil, gravat en la fina i espaiosa 
pantalla de roca. I jo em pregunto: quan i qui ho picà en la pedra? 
Certament mai ho podrem saber. Potser fora dibuixat quan es construí 
la porta per primera volta, o potser algú el gravara, per motius que se 
m'escapen, molt de temps després, potser en època recent, encara 
que la ermita estigué completament emblanquinada almenys durant el 
darrer segle. Però aportant una nova hipòtesi, per què no podia ser 
una mena de signatura d'aquell qui traslladà façana, i amb ella la porta, 
en aquelles acaballes del s.XVI?  
La presència de galls en els temples cristians, en les esglésies, no és 
inhabitual, i prové de l'alta Edat Mitjana. El pollastre era un recordatori 
de la negació de Sant Pere i també el símbol de l'aplegada del dia, de la 
llum, del despertar. Però alhora que existia aquesta simbologia, 
eminentment religiosa, una altra utilització del gall anava prenent més 
i més força, sobretot a partir del renaixement. El gall era França, i els 
francesos eren galls. Ja els romans s'adonaren de la similitud del mot 
Gallia i gallus, i sobretot del gentilici llatí de la gent d'aquesta regió avui 
en dia coneguda com a França.  
Potser estiga fora de lloc el meu apunt com a historiador, aquesta 
mena d'hipòtesi barreja de romanticisme i de recerca de respostes 
difícils d'esbrinar, però qui sap si Llatzer de La Renyaga, francés 
almenys en quant a súbdit del rei de França i habitador de la Gàl·lia, 
volgué posar la seua estampa, el seu segell o la seua signatura en 
aquella portalada que tant d'esforç li costà traslladar i tants treballs li 
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donà, a jutjar per les mancances econòmiques i probablement també 
de mà d'obra, amb que bregà per tal de satisfer el sempre exigent 
consell d'Albocàsser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


