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EDITORIAL
Benvolgudes lectores (persones), un any més PARAULA D’OC es presenta al públic en els actes de la Dictada Occitana, com venim fent des de fa
uns anys, a Albocàsser, de la mà de l’associació l’Assegador i amb la col.
laboració de l’Ajuntament d’Albocàsser i de la Diputació de Castelló, als
quals agraïm profundament la seua complicitat en el projecte d’agermanament amb la cultura o cultures d’Oc.
En el número d’enguany tenim la inestimable col.laboració de Gerard
Loison que escriu sobre Lo Gascon i que, lògicament, recomana estudiar-lo. És absolutament necessari conéixer la modalitat lingüística gascona, si volem entendre la nostra llengua en general, i especialment, la
modalitat valenciana. Recomanació que fem especialmente als filòlegs
valencians que acaben la carrera –tots i totes- sense conéixer ni un mot
de les modalitats lingüístiques de l’altre costat dels Pirineus; analfabets
completament de la realitat lingüística gascona, llenguadociana, provençal… Mancança que tard o prompte s’ha de corregir.
Un article sobre toponímia “Topònim occitans a terres valencianes” presenta una realitat desconeguda d’un fum de mots occitans o d’origen
occità que viuen en la realitat valenciana sense que els seus usuaris tinguen consciencia de l’etimologia. Una proposta dedicada especialmente
a filòlegs, historiadors i cercaires de diverses matèries que obri la porta
a un món desconegut, confiem que per molts pocs anys més.
Els heretges occitans al Maestrat aporta, entre dades objectives i intuïcions, una sèrie de preguntats que, si troben respostes coherents, poden
resultar molt estimuladors de futures recerques. El Maestrat i les terres
del nord valencià estan plenes d’un magnífic solatge cultural i lingüístic
molt enriquidor que està estimulant al grup de cercaires del Maestrat a
treballar de valent, el qual, en un futur no molt llunyà haurà confeccionat, segur, un corpus importantíssim, si sap donar continuïtat a les seues
investigacions, cosa que no dubten gens, donada la energia i les hores
que han posat en este primer treball. La portada d’este número 19 amb
“El Guernica del Racó Molero” obri, encara més, la porta a la investigació. Si més no, a qui ho llegirà no deixarà de causar-li perplexitat el gran
paral.lelisme que hi ha entre el dibuix medieval i l’obra de Picasso.
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LO GASCON. Gerard Loison
Lo gascon e lo basco que son las duas lengas pròpias deus territòris
corresponent grosso modo a l’Aquitània de Juli Cèsar. L’emperador roman
que distinguiva tres populacions en Gallia : los Belgae (Belgas), los Aquitani (Aquitans) e los Galli (Galés), en precisant que l’arriu « Matrona » (Marna, Marne) separava los Belgae deus Galli e l’arriu Garumna (Garona) los
Aquitani deus Galli. Segon Cèsar, los Aquitans qu’èran diferents deus Galli
per las costumas e per la lenga e qu’èran mes afins aus abitants d’Iberia.
De fèit, que sabem gràcias a las prumèras inscripcions lapidàrias de l’epoca romana qu’en Aquitània s’i parlava ua lenga afina au basco, aperada
« aquitan ». Totun, en analisar los noms de totas las nacions aquitanas,
que’n podem dedusir que i avèvan Cèltas en Aquitània tanben, qu’ocupavan sustot la franja costèra de la Mar de Gasconha e la Vath de Garona
d’Aran dinc a Gironda, mentre los Aquitans qu’aucupavan la rèsta deu territòri. La lenga gascona qu’a eretat mots celtics e aquitans o bascos qui’u
son pròpis, a mei deus mots latins e germanics qui consitueishen per ua
gran part lo lexic comun a las lengas romanicas de França. Que i tornarèi.
La Gascogna qu’ei lo país aucupat a partir deu sègle VI peu pòble deus
Gascons (Wascones) e presentat com a tau au quite sègle VI enlà. Atau
que’us nse descriu Gregòri de Tours en 587 in Historia francorum: Wascones vero de montibus prorumpentes, in plana descendunt, vineas
agrosque depopulantes, domos tradentes incendio, nonnullos abducentes captivos cum pecoribus. Contra quos saepius Austrovaldus dux processit sed parvam ultionem exegit ab eis.
Autament dit, los Vascones de la region de Pamplona que s’èran installats en Aquitania e qu’avèn balhat lo lor nom au país e aus poblants
devath la fòrma latina de l’epòca Wascones. Devath aqueste tèrmi de
Wascones, no’s hasèva pas nada diferenciacion enter los qui parlavan
aquitan (protobasco) e los qui parlavan romanç (gascon). Qu’èran tots
« wascones » dinc au sègle XI.
8

Las activitats de bandolèrs robaires e sacamandejaires deus « Wascones » que mièn los Francs tà la creacion en 602 d’un Ducat aperat Wasconia, plaçat devath l’autoritat d’un « Dux Wasconum » o « Dux Wasconiae ». D’aquesta activitat vascona de bandolèrs sacamandejaires, lo
gascon que ns’a deishat un mot testimòni « arlòt » dont la significacion
prumèra ei « pilhard, bandolèr ». Aqueste mot arlòt que vien de arla,
lo mot especificament gascon per designar aqueste insècte deguastador deus teishuts . Arlà’s o arlar-se que’s ditz peu teishutdesguastat .
L’etimologia supausada deu mot arla que n’ei lo mot aquitan (h)ar qui
significa vèrmi (enqüèra en basco, lo mot ar qu’a guardada aquesta significacion), arlana= vèrmi de lana, > arla en gascon per pèrda de la « n »
intervocalica ; arna en occitan e en catalan. Deu vèrbe arlar lo gascon que
s’a tirat lo substantiu arlant, sinonim d’arlòt e d’arlant que s’a inventat lo
vèrbe arlandejar (cat. robar, arrebassar, pillar, saquejar). Lo mot arlòt que
viatgè per totas las lengas romanicas e dinc a l’anglés. Per ua irònia de l’istòria, los balears que l’emplegan tà díser gojat (val. xiquet) en prononciant
lo mot a la moda landesa (al.lot) mentre que los catalans emplegan noi,
un derivat deu mot gascon ninoi qui significa neci, inocent (compréner
donçel), faussament descompausat en catalan com a « nin noi ».
A l’epòca, segon las conclusions deus linguistas de la Sorbona Jean-Pierre Chambon et Yves Greub, lo (proto-)gascon qu’èra dejà format mentre l’occitan e, de segur, lo catalan n’ac èran pas enqüèra (Chambon e
Greub, 2002).. Los limits deu Ducat qu’èra mei o mensh los de l’Aquitània de Cèsar au nòrd, mentre qu’au sud non sabem pas exactament
dinc a on pretenèva anar. Qu’avem rasons de las bonas entà pensar
que la region de Pampalona hasèva part integranta deu Ducat dinc a la
creacion deu reiaume de Pampalona (futur regne de Navarra) au sègle
9. Bona part de Guipuscoa que ‘n hasè part tanben dab tota certitud,
puishque los limits oèst de Novempopulània èra la vath de l’Urrumea, o
siaque Sent Sebastian, ; Hernani, Hondarribia, Irun, Pasaia, Lezo, Oiartzun, Errenteria et Astigarriaga que’n hasèn part.Lo gascon qu’acabè per
extinguí’s a la còsta guipuscoana de cap a las annadas 1920.
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Aquesta posicion transfronterèra deu gascon, lo fèit qu’ua part deus
gascons èran bilingues gascon- francés mentre qu’ua auta part èran bilingues gascon-espanhòu va har deu gascon ua lenga pont permetant la
continuacion per la peninsula de mots viatjaires viengut deu continent.
Qu’ei lo cas per exemple du mot breton morch’ast qui designa ua sòrta
d’esquale, un raquin. Lo sintagma morc’hast que significa literaument
« canha de mar » en breton. Aqueste mot va estar romanizat en gallò
(lo breto-romanç) devath la fòrma la « marache ». Lo mot que migrè cap
au sud via los parlars romanics de l’oèst, peitavin, santongés, tà arribar
en gascon maritime qui l’adoptè com a« le marraisha » (le marrache en
ua auta grafia). Que cau raperar « le » qu’ei l’article definit feminin en
aquesta varietat de gascon , dit « gascon « negue ». Aquesta varietat de
gascon qu’èra parlada a la còsta basco-landesa : a las Lanas (Landes) e
a vilas bascas com Baiona, Sent Sebastian, Fontarràbia e Passatge (Pasai,
Pasajes). Le mot marraisha (o marrache segon lo vòstre sistèma grafic
preferit) qu’estó manlhevat en espanhòu devath la fòrma (el) marraxo
en espanhòu ancian e lo mot qu’evoluè en el marrajo en espanhòu modèrne. Notatz lo cambiament de genre devut a l’article gascon feminin
deu gascon costèr « le » e a la terminason neutra deus e e a finaus en
gascon occidentau com en catalan orientau. Lo mot gascon d’origina
bretona que s’arretròba en absoludament totas las lengas de la peninsulaiberica , en particular en catalan qui l’emprontè dus còps: lo mei
ancian devath la fòrma marraix (de marraxo) e en un aute, mei recent,
devath la fòrmamarraco. Aqueste darrèr mot que designa, deu costat
de Tarragona, un monstre de la tradicion populara, de l’adjectiu espanhòu marrajo. Lo mot espanhòu marrajo (= tibujón)que contunhè lo viatge en traversant los Pirinèus cap au nòrd enlà deu costat deu Lengadòc
orientau . Qu’estó manlhevat en lengadocian devath la fòrma « maraco », adaptada en« maraca » en gràfia alibertina (esquale, raquin). En
gascon, lo mot espanhòu marraja (perfida, faussilhassa) qu’estó adaptat
com a marraca com a sinonime detelaranha . Atau que viatjan los mots,
shens har cas deus dògmas ni demandar nat permís aus lingüistas.
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Lo gascon, lenga romana desvolopada peus Wascones qu’a la particularitat unica en la Romania de continuar de cohabitar dab la lenga descendent de l’indigèna pre-romana deus quites Wascones : lo basco. De
fèit, lo gascon que’s caracteriza per ua seria de mots d’origina aquitana
o basca qui son a còps pròpis ad aqueste idiòma. Que son, per exemple
esquèr e derivats, biscar e derivats, agòr, abòr e derivats (cat. tardor),
malhon (calhòc), man-a (estèrle, un vasco-celtisme) etc. L’auta lenga indigena deus Wascones, la celtica, enquèra que plan extinta, qu’a totun
deishat mots pròpis au gascon com, per exemple, cauerat o caurat (cat.
katxalot), calhòc (cat. gavina), colac (cat. alosa), creac (cat. esturjó), craca e crèqua (cat. contxa, ), com (abeuradèr, mot manlhevat peu catalan
de Catalonha), lugre e derivats : lugran, lugret, lugrèra, lugrir, lugrejar
(lugre, lugran : astre qui luseish, uelh) ; taram : tron, tronada ; dilhèu
tanbenarralh (arròca, esborrolhada arrocosa a causa de precipitacions,
cf. esp. argayo e cat. aragall).
Lo gascon qu’ei estat sovent considerat com a varietat periferica de l’occitan, çò qui va resultar en ua desamor universitari tà los estudis scientifics deu sistèma gascon au profieit de l’occitan non-gascon. Lo gasconisme com a sciéncia linguistica qu’a acumulat un retard deplorable
per arrepòrt a totas las autas lengas romanicas, lhevat l’arpitan, enqüèra
mei mautractat non pas lo gascon.
Com a exemple de la singularitat lexicau veritabla deu gascon, que
volh expausar las faiçons de virar lo mot occitan gabian (cat. gavià)
en gascon. Las lengas occitana e catalana e las iberoromanicas qu’utilizan derivats deu latin gavia (gaviota, gabian, gaivota, gavià, gavina etc.) tà designar lo calhòc (Larus argentatus.). N’ei pas lo cas
en gascon, n’i trobam nat derivat deu mot latin “gavia” tà designar
aqueste ausèth, aquesta particularitat que distingueish lo gascon de
las lengas vesias. Per contra, qu’avem mots especificament gascons
com lo quite calhòc e malhon, enter autes, qui son dus gasconismes
deus beròis.

11

gascon de las lengas iesias. Per contra, iu'aiem mots especiícament
calhòc e malhon, enter autes, iui son dus gasconismes deus beròis.

CALHÒC (Larus argentatus)

Calhòc que vien deu mot celtic “caliācos” qui significava poth, hasan
(ved. DicGaul Delamarre, EDProtocelt e CeltLexicon). Donc, lo mot
gascon calhòc qu’ei un cognat deus mots breton “kilhog”, guallés
“ceiliog”, irlandés “coileach” qui significan poth. L’etimon deu mot
celtic que haré referéncia au cant o crit sonòr de l’ausèth segon Delamarre e Matasović qui’s refereishen a l’arraditz IE *kelH1 dont lo
concèpte ei lo d’aperar, de cridar, cf. latin calo : qu’apèri, que cridi;
grèc kaleo : id.). Los Gascons de la còsta septentrionau qu’an conservat lo mot celtic deu poth tà nomentar l’ausèth marin com a “poth”
(de mar), allusion au caractèr cridassèr de l’ausèth. Notatz qu’a l’aute
estrem deu maine gascon, en gascon baionés, autanplan que disen,
o meilèu disèn, (un) “gàrie” per “calhoquet” o “malhoquet”, (cat.
gavina) segon lo diccionari de P. Rectoran. Aqueste mot gàrie qu’ei
ua fòrma masculina reconstrusida, probablament a partir deu derivat masculin afixat de garia (lat. gallina): garia (f) - &gt; gariat (m)
(= poret) --&gt; gàrie (m), adonc gàrie (garye) en plaça de la fòrma
etimologica “gath” deu lat. gallus (poth, hasan). Lo quite mot “gath”
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o meilèu disèn, (un) "gàrie" per "calhoiuet" o "malhoiuet", (cat
de P. Rectoran. Aiueste mot gàrie iu'ei ua fòrma masculina reco
partrfr.coq)
deu deriiat
de garia
(lat. gallina):
garia (f) (&lt; lat. gallus,
qu’ei masculin
raramentaíxat
present
en parlars
gascons,
--&gt;
gàriea(m),
adonc
gàrie (garye)
en“gat”.
plaça de la fòrma etmolo
probablament
espudit
causa
de l’omonimia
dab
(poth, hasan). Lo iuite mot "gath" (&lt; lat. gallus, fr.coi) iu'ei ra
gascons, probablament espudit a causa de l'omonimia dab "gat".

VANÈU
(Vanellus vanellus)
Vanèu
(Vanellus
vanellus)

Malhon iu’ei lo mot emplegat au sud de la còsta gascona. Qu'ei a
aute ausèth de lòcs umides: lo ianèu o pigueta de mar (ied. la fò
entà nomentar
ausèths
iue'sQu’ei
pòt comparar
d
Malhon qu’eiemplegat
lo mot emplegat
au sudaiuestes
de la còsta
gascona.
autanplan lo nom
balhat a un
aute ausèth
de lòcs
umides:
o Dic. E
concrètament
"marloi"
e "marloiñ"
segon
Agudloe vanèu
Toiar (cf.
pigueta de mar
(ved., "maloin"
la fòto). Lo
mot gascon
emplegat
marloiñ
e "maloiñ"
en “malhon”
basco labordin
(ied.entà
aiuiu). Lo m
nomentar aquestes ausèths que’s pòt comparar dab noms bascos deu
e Toiar, deu mot galician "merliao" (sic) . Lo mot galician iue deu
calhòc, concrètament “marloi” e “marloiñ” segon Agud e Tovar (cf. Dic.
aplicar, la
graía de
la Real Academia
Etim. Vasco),"merlón"
“marloin”,enmarloiñ
“maloin”
e “maloiñ”
en basco Galega.
labordinQu'ei un
de l'espanhòu
"merlo"
(gasc.
Segon lo Dicc
(ved. aquiu).augmentatia,
Lo mot que vieneré,
segon Agud
e Tovar,
deumerlo).
mot galician
Galega,
lo mot
merlón
iueestar
designa
peish, Labrus
merula (mer
“merliao” (sic)
. Lo mot
galician
que deu
meiun
precisament
“merlón”
en aplicar laied.
grafia
de laiue
Reali poderatz
Academiaescotar
Galega.loQu’ei
un derivat,
per Totun
aiuiu,
mot galician
tanben.
afixacion augmentativa,
de l’espanhòu
“merlo”
(gasc.
merlo). Segon lo
merlón, ornitologica
aiuesta,
n'ei pas
iniersemblanta.
Ua ipotè
Diccionario de la Real Academia Galega, lo mot merlón que designa un
haré deriiar lo mot basco "marloi" e las soas iariantas non pas d
eiuiialent en gascon negue (parlat a Baiona, Biàrritz e dinc au sè
Fontarràbia e Passatge e d'autecòps probablament a Sent Joan d
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gascon deu parlar de St Joan de L. deu sègle 17, a l'origina de cac

peish, Labrus merula (merlo de mar), que non lo calhòc, ved. aquiu, que
i poderatz escotar lo mot galician tanben. Totun ua auta significacion
deu mot merlón, ornitologica aquesta, n’ei pas inversemblanta. Ua ipotèsi alternativa, segon jo, que haré derivar lo mot basco “marloi” e las
soas variantas non pas d’un mot galician mès deu son equivalent en gascon negue (parlat a Baiona, Biàrritz e dinc au sègle 20 a Sent Sebastian,
Fontarràbia e Passatge e d’autecòps probablament a Sent Joan de Lutz,
cf. cachalut, un mot gascon deu parlar de St Joan de L. deu sègle 17, a
l’origina de cachalot), o sia deu mot gascon “merlon” prononciat (ancianament) [mƏɾˈloŋ], un derivat afixat de merlo dab valor augmentativa
de l’afix per influéncia de l’ibero-romanç. Aquò qu’explicaré l’obertura
de la prumèra sillaba /ma/ deu manlhèu en basco. En efèit, la derivacion deu mot gascon merlon- &gt; basco marloi qu’ei totafèit regulara.
Las variantas marloin, marloiñ, maloin, e maloiñ que son de botar en
relacion dab la prononciacion /ŋ/ de la n finau deu mot merlon en gascon negue com en galician. Aquesta n velara qu’ei un fonèma inexistent
en basco, çò qui explica las balanças de la fonetica deu mot en aquesta
darrèra lenga. “Malhon”, aquiu, que’n deu estar ua adaptacion gascona
possiblament per atraccion deu mot gascon mar [ma] (fr. mer) e sustot
per assimilacion fonetica de fòrmas com maloin e maloiñ au mot gascon
malhon (l’utís, fr. maillet). Un “malhon” que’s ditz autanplan d’un marin
de longa durada en lengatge familiar (Palay). Donc, l’etimon a l’origina
deu mot deus nostes ausèths e deu noste marin qu’ei en realitat lo latin
“merula” (gasc. merlo). Aquiu qu’avem ahar non pas a un “pòth de mar”,
mès a un “merlàs de mar”. Qu’èi notat que trobam en un tèxt medievau agenés redigit en gascon (1279) la mencion d’ua “merla blanqua”
, ausèth non identificat, possiblament un merlo blanc, qu’ei a díser qui
padeish ua anomàlia genetica pertocant la via de biosintèsi de la melanina (DAG, vol12, §1506).
En d’autes parlars gascons qu’emplegan lo mot cravan (prononciat
crauan) entà designar lo calhòc. Que’s tracta d’un vièlh mot oèst-germanic qui trobam aus lexics de las versions ancianas de l’alemand, deu
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neerlandés e de l’anglés. Lo vèrbe krauen que significa cridassar (per
un ausèth), croacar; subst. krauan, kraua : corbaish, corbashina ved. lo
dic. d’alemand deus hrairs Grimm, aquiu. Lo mot de l’anglés vielh krawe
qu’ei a l’origina deu mot modèrne crow (corbaishina). Lo vèrbe de l’ anglés vielh krawan qui significa croacar (fr. croasser) qu’ei a l’origina de
“to crow” qui significa “quiquiriquiquejar com un hasan” (e non croacar
com un corbaish). En francés, un “crave” qu’ei ua espècia de corvid.
Rabelais qu’emplegava lo mot “cravan” entà designar ua espècia d’auca
aurèsta (fr. espèce d’oie sauvage). En francés contemporanèu, lo mot
cravan que s’emplega entà designar ua sòrta de craca (fr. coquillage),
per confusion dab l’etimon galés cragācos qui significa etimologicament
“qui a ua clesca”, “clescat” (fr. qui a une carapace, carapacé) a l’origina
deus mots gascons creac (sinonime de breguin, fr. esturgeon) e craca,
crèca (cosquilha, fr. coquillage), ved. lo CNTRL aquiu.
Que trobam autanplan lo mot viravent. Aqueste sintagma, de significacion clarissima, qu’aludeish a l’engenh deu calhòc com a planaire.
Un aute mot qui non trobaratz tanpòc en nat diccionari de lenga occitana
qu’ei lo mot cauerat, var. caurat, autanplan grafiat caverat. Qu’ei sinonime de caishalòt, un aute mot dont l’origina gascona ei demorada largament ignorada, quitament deus mei bons lingüistas qui n’an prepausat
etimologias fantasiosas a basa de portugués. L’atestacion mei anciana
deu mot caishalòt o cachalòt (varianta segon lo sistèma grafic) que n’ei
devath la fòrma precisa e ben gascona de « cachalut », mot arrecuelhut
en 1658 a Sent Joan de Lutz com a designacion d’aqueste animau. Caishalut (cachalut) qu’ei un derivat afixat, de construccion hòrt regulara e
normau en gascon, de caishau (cachau) qui significa gròs dent, molara
(cat. queix). Caishalut qu’ei sinonime de dentut (cat. queixut, dentut).
Lo caishalut qu’èra aperat atau per oposicion a las baleias veritablas qui
n’an pas dents. Adara, aqueste suffix –ut gascon /yt/ estant imprononciable en basco labordincom en espanhòu, la derivacion cachalot per
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cambiament d’afix qu’estó favorizada per seleccion naturau. Lo mot
qu’estó manlhevat per un nombre extraordinari de lengas, las de la
peninsula iberica, lo francés l’anglés, lo rus, l’osbèc, lo roman, lo suedés, lo finés, las lengas gaelicas, l’esperanto etc, etc, etc. E totòm
ignòra lo mot qu’ei, en fèit, d’origina gascona ! Quant a l’aute mot
cauerat, var. caurat, la soa prumèra atestacion que remonta tà 1228,
en un manuscrit gascon de Baiona, devath la fòrma cauerac. Qu’ei
lo mot d’atestacion la mei anciana de totas las lengas romanicas tà
designar aquesteanimau segon lo Dictionaire de l’Ancien Gascon (vol.
12). Lo mot cauerac qu’ei celtic, que vien de kauarākos derivat afixat
de kauaros qui significa gigant, colòs, o sia lo cauerat significa literaument lo gigantesc, lo colossau. Lo gascon qu’ei la sola lenga romanica qui presenta aqueste etimon celtic. Lo cornic ancian qu’avè lo
mot cawr-march qui significava camèu, lit. gigant-chivau (cat. camell,
gegant-cavall).
Caishalòt qu’ei un bon exemple d’un mot gascon deu País Basco qui a
viatjat per un nombre impressionant de lengas shens qu’arren non sàpia l’origina gascona deu mot. Un aute exemple qu’ei lo mot tornado,
tornade. Qu’èi dejà parlat mei d’un còp deu mot francés “tornade” en
bèth explicar per qué pensavi que lo mot èra plan gascon e non pas
espanhòu d’origina. L’explicacion etimologica generaument avançada
que hè derivar lo mot anglés “tornado” deu mot espanhòu “tronada”.
Aquesta derivacion , a jo, que’m sembla complicada en bèth pausar un
doble problèma, fonetic e semantic. Fonetic, pr’amor la lenga anglesa
que sap perfèitament diferenciar foneticament l’o de San Francisco de
l’a finau de Montana o de Nevada. Semantic pr’amor lo mot anglés tornado n’apareish pas jamei associat au concèpte de tron, en nat tèxte,
jamei, mes tostemps dab lo de hòrta volada, de vent circular. Per aquestas rasons qu’èi prepausat lo mot “tornade” que representa ua fonetica
particulara, d’ahur baionés, deu quite mot gascon “tornada” (autanplan
escriut tournade en un aute sistèma grafic) qui significa volada, castig.
Lo mot que degó passar tau lexic deu registre maritime dab la significacion pròpiament meteorologica, adoptat atau en espanhòu, en anglés e
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en francés. Que supausi lo mot qu’ei d’origina baionesa, çò qui explicaré
lo cambiament de genre en espanhòu, exactament com çò qui venem
de véder dab lo mot espanhòu « marrajo derivat deu gascon baionés
le marraisha (marrache, s.f. ), autanplan lo gascon baionés “le tornade”
-&gt; espanhòu “el tornado” . En anglés que podem notar que balançavan enter ua fòrma d’ahur espanhòu e ua auta d’ahur gascon (ternado
un còp, de cap a 1550, totun tornathe e tornado au sègle 17). N’ei pas
lo solet mot gascon deu registre maritime passat tà l’anglés, “gadget”,
autant de famós com “tornado”, n’ei un aute. Jump(ar) qu’ei tanben
commun au gascon e a l’anglés, que provieneré de l’asturleonés passat tau castelhan dialectau (en parlars cantabres chombar= cabussar e
jumpiar = agitar, etimon plumbu). Lo mot francés tornade que deu provenir deu bilingüisme deus quites Baionés, çò qui explica que lo genre
deu mot b’ei plan corrècte en francés (la tornade), au contra deu mot
espanhòu (el tornado). Ja èi dit e torni díser la “o” /o/ de tornade que
deu proviéner de la fonetica deu mot baionés de l’epòca, fossilizada en
francés. Ua particularitat deu gascon de Baiona .La vila de Baiona qu’avè
ua hòrta activitat maritima, de tradicion flibustièra a mei de caçaires de
baleias. En 1554, lo corsari Jan de Sore e la soa flòta de vaishèths partits
de Baiona que prengón la vila de Santiago de Cuba e que l’arlandegèn
shens pietat, causant la ruina definitiva de la vila. N’èi pas nat dobte que
la significacion meteorologica deu mot tornada e la soa fonetica particulara: “tornade” be son d’origina baionesa e n’an pas arren a véder dab
la tronada. Sus la conservacion de la prononciacion de la “o” pretonica
deu mot “tornade”,
en gascon baionés ancian com en valencian, que’nse podem referir au
tèxte de la cançon Aitona Ixidro Elusu arrecuelhuda a Pasaia - Passaje
e publicada per Firmin Iturriza de cap a las annadas 1950. Que i legem:  le
niñ ploraue fr. l’enfant pleurait (ved. aquiu). Notatz que l’article feminin
« le » èra vadut epicèn en gascon de la còsta basca espanhòla. Notatz
tanben la fonetica de la fòrma verbau “ploraue” (de léger a la faiçon
valenciana e non occitana). Lo gascon de Passaje presentava trèits fonetics particulars, possiblament arcaïzants, per arrepòrt au biarnés com
la conservacion de la prononciacion /o/ de la o pretonica, que non /u/,
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totun non pas a tot còp, dilhèu pas sonque en mots on la o s’i trobava en
combinason dab “r” . En gascon passajar (passajar:= de Passaje), qu’escrivèvan en grafia espanhòla, pausats per exemple: “ploraue” (e non
pluraue); per contra plan “supat” e non “sopat” (cf. l’article de Múgica,
sopat en gr. alibertina, soupat en gr. IBG). En gascon de Baiona-Anglet-Biàrritz (BAB), qu’arretrobam aquesta faiçon de prononciar la
o pretonica vesiant la r. Que podem léger, per exemple, “oratge”,
“florete”, “trobat” etc. aus poèmas de l’escrivan baionés Justin
Larrebat en plaça d’ “ouratge”, “flourete”, “troubat” qui èran las
fòrmas emplegadas en biarnés contemporanèu de Larrebat e en
gascon occidentau de manèira generau cf. las “Poésies Gasconnes” de Larrebat e l’abans-díser d’ Henri Gavel on aqueste trèit
particular deu gascon baionés i ei soslinhat. Aquesta observacion
que hè hòrt probabla l’origina baionesa deu mot “tornade” (sic).
De notar en biarnés, lo toponime “Ortès” (fr. Orthez dab o prononciada o e non /u/, en gascon com en francés) que testimònia tanben, de manèira fossilizada, d’aquesta faiçon anciana de
prononciar. Ua auta particularitat deu gascon de Passaje qu’èra la
prononciacion de la v intervocalica a la faiçon deu gascon generau:
/w/, mentre qu’èra passada a /β/ en gascon de BAB com en parlars
de Biarn (hòra Vic-Bilh).
Dusau, en gascon occidentau, la “a’ pòst-tonica a la fin deus mots no’s
diferéncia pas foneticament de la “e”pòst-tonica. Que hè impossibla
la deduccion deu genre d’un mot a partir de la simpla terminason e o
a. Negue o nega que’s pronóncia tot parièr en gascon lanusquet. Qu’ei
ua caracteristica compartida enter lo gascon occidentau e lo catalan
orientau (negre = negra), dab las desinéncias deu subjontius en –i (subjontiu present deu vèrbe aver en gascon occidentau : agi, agis, agi, àgim,
àgitz, agin, deu vèrbe cantar : canti, cantis, canti, càntim, càntitz, cantin),
id per tots los vèrbes.
Lo gascon que demora ua lenga pòc sabuda peus linguistas. Aquò que
hè mantun mot d’origina gascona ne son pas arreconeguts com a taus.
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Qu’avem vist cachalot, tornada, n’i a d’autes com gal(l)et(e), galleta, galleda etc. qui son fòrmas diminutivas deu mot gascon gau = òc. canal.
La canaleta de la font = la galeta de la hont en gascon. Lo galet qu’ei un
canalet en fòrma d’embut, en particular l’anatomic (faringe, garganta).
D’aquiu los mots espanhòus gallete (garganta) e gallillo (úvula), el catalan galet (lo deu beure a galet, en gascon béver a galet, per oposicion a
béver a pòt)), valencian gallet etc. La galeta qu’ei ua canaleta e un recipient (catalan : galleda, gasconisme per poal), galleta en castelhan (el
recipient dab « galet »), galheta en portugués. Un galet qu’ei autanplan
un arrai de liquide, per confusion que’n disen un gallo en aragonés. Autanplan los aragonés que disen gallina per galleta (l’auta galleta, la galeta deus occitans o la galette deus francés, la coca en gascon).
Un aute mot d’origina gascona qu’ei lo mot avalot e lo son corresponent
espanhòu albaroto. Cèrtas que remontan tau mot latin voluta mès pas
dirèctament, sequenon n’i aurè pas ua « t » mès ua « d », puisque la t
intervocalica latina se hè « d » en nòstas lenguas. Qu’ei la fauta deus
gascons qui an faussament derivat lo mot masculin « abalut » a partir
d’ abaluda, varianta de « baluda » deu latin voluta. Lo mot abalut qu’ei
passat a abalòt com caishalut a caishalòt. D’abalot que’s formè lo vèrbe abalotar. Abalotar qu’a ua varianta locau gasconissima arbalotar, var.
arbarotar (com arturar per aturar, arcuélher per acuélher, arténher per
aténheretc , a causa de l’atracion de la protèsi gascona ar- qui correspon
a re- en catalan ). Abalotar e abalòt que passèn en catalan, arbalotar e
arbalòt que passèn en castelhan (alborotar e albarote, uei alboroto). Lo
gascon qu’a conservat au lexic los mots baluda, abaluda, abalut, abalutar, abalòt, abalòtar, arbaròt e arbarotar.
L’estudi deu gascon que permet de compréner l’origina de mantuns
mots en las lengas de la peninsula. Lo gascon que i èra parlat de manèira
indigèna en Aran e a la còsta basca.Mès qu’èra autanplan parlat aulhors
on i èrancomunautats de la diaspora gascona, locaument hòrt importantas. Lo gascon ques’ibridizè dab lo catalan. « Ha vingut el meu frai » qu’ei
un exemple de frasa en catalano-gascon. Cf..frai en D.C.V.B, frai – fray
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en espanhòu- qu’ei lo mot plan gascon per díser « germà », n’ei pas ua
abreviacion de qué qui sia. L’expression catalana (principatina) Deu n’hi
do ! , n’ei un aute exemple de catalano-gasconisme. Cèrtas, la formula
qu’ei gramaticaument corrècta, totun la significacion que i demora hòrt
misteriosa, enigmatica o sia ,guaireben nula, en realitat…sauv se la botam en relacion fonetica dab l’arneguet gascon « Diu me dau ! » formula
criptica e shens tròp de risc per « Diu me daun » (val. Déu em damne !).
Aquesta formula qu’eiabilament abilhada entà evitar lo castig divin o lo
de la Senta Inquisicion, dab aquesta varianta enqüèra mei explicita: Au
Gran Diu me dau ! (Au gran Déu em done !).
Un gran nombre deus mots particulars deu catalan principatin que son
lègs linguistics deus paisans e pastors gascons com galleda (de galeta),
noi (de ninòi, comprengut en catalan com nin nòi), com (sin. abeurall,
obi), aloja (hada, encantada, de gasc. aloixa = cat. afluixa), goja (hada,
encantada), gaús, gamarús, gam, gamar-se, gojat, xot, etc, shens mencionarlos localismes non passats au lexic generau deu catalan principatin. La lista que n’ei hòrt grana. Estudiar lo gascon qu’ajuda a compréner
l’evolucion deu lexic de la lenga catalana. Alavetz, estudiar lo gascon
que cau !
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TOPÒNIMS OCCITANS A TERRES VALENCIANES:
LA RIBERA
Joan Martinis, Roger Mira, Toni de l’Hostal, Lluís Fornés
En els estudis de toponímia, comprovem que, moltes voltes, els especialistes dediquen molt de temps a buscar etimologies complicadíssimes, especialment de procedència àrab, on mostren els seus
coneixements, i les seues habilitats intel.lectuals. Tan intrincat es fa
el viatge de la recerca etimològica que, en molts casos, es difícil no
perdre’s pel camí. En canvi, no trobem mai, incomprensiblement, etimologies que facen referència a la Llengua d’Òc, la llengua mare, germana o bessona o la mateixa que la nostra, segons les consideracions
que es vullga tindre. En el treball que presentem hui ens limitem
a aportar topònims, generalment menors, que omplin la geografia
valenciana de nord a sud, i que són mots que tenen la mateixa forma pràcticament que l’ús quotidià fa hui en dia a Occitània. N’hi ha
també que s’ha de fer el procés pertinent, a partir de les formes i
significats occitans; en estes opcions, posem a l’abast dels recercaires la possibilitat d’usar ferramentes occitanes que no se solen tindre
en compte. I acceptem la possibilitat d’equivocar-nos, pero, siga com
siga, haurem obert un camí que, no se sap perqué, no es transita mai.
El treball que presentem no és més que una mostra que obri diverses
possibilitats de recerca. L’objecte a estudiar és molt ample i extens,
pero el camí resta obert.
Acceptem com a topònims ‘francés’ i ‘gavatxo’-que significa ‘occità’i,
més exactament, provençal del nord- perque els “francesos” que trobem a terres valencianes, en tots els temps, són, majoritàriament, de
Tèrres d’Òc, o siga, de llengua d’Òc, la nostra llengua mare, i, fins que
es demostre el contrari, els donem per bons. En tot cas (i encara que
ja ho hem deixat escrit en diferents llocs, ho repetim) els investigadors
trobem una gran dificultat, especialment en qüestions lingüístiques, per
a distingir entre francesos d’oil i “francesos” d’òc.
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Per a més informació sobre el tema i, sobretot, a fi de contextualitzar-lo
millor, els autors recomanen els llibres de la col.lecció Després de la Batalla.
Els topònims localitzats a Altea, dels quals informa Miquel del Rei, es
poden deure, segons l’apreciació de l’autor, a “les aportacions decisives
al desenvolupament econòmic i agrari del nostre territori”, els quals van
possibilitar que els seus noms quedaren marcant-lo. (Levante-EMV 3009-2011). El nostre informant aporta també els antropònims ‘Drapier’ i
‘Carreres’.
Per al treball, ens hem basat, sobretot, en el Corpus Toponímic Valencià
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Això vol dir que el nostre objectiu, a llarg termini, és estudiar tots els topònims valencians d’origen
occità, o simplement occitans, dels quals oferim una mostra general hui,
però, centrant-nos en la Ribera en tenim un de toponímia major i, com
en tot el país, la major part de toponímia menor. Comencem pel primer,
CARLET:
En la Vikipèdia trobem l’únic topònim major de la Ribera, amb probable
procedència occitana: “Según Joan Coromines (1995), es probable que el
nombre de Carlet resulte del árabe vulgar valenciano Qalaét (Alcalans),
que significa “plaza fuerte”, “castillo”, reducido a Calet y contaminado por
la “r” del nombre de la Caverna de Matamón, a la que los moros llamaban
Garlédi (cueva infernal) o Gar-al-meit (cueva de los hombres muertos).
Sin embargo, el Diccionario Enciclopédico Salvat (edición de 1967), señala
que “el nombre de carleta (lima para desbastar el hierro) procede del francés carlette, cuya fonética es idéntica a la de Carlet, por lo que es probable
que el nombre proceda del antiguo occitano”. Esta última etimología concuerda más con la forma ortogonal de su plano urbano (V. més avall la definició de Bastida que fa Mistral a Lou Trésor) que se introdujo en España
en las tierras reconquistadas a los árabes, tal como ya se ha dicho. El motivo de esta afirmación se basa en que la forma del plano ortogonal urbano
corresponde a la Baja Edad Media procedente de las antiguas ciudades
fundadas durante el período del Imperio Romano (y heredado a su vez por
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el Imperio Carolingio) y distinto en su forma, por lo tanto, a las alquerías o
pueblos de origen árabe. Y en realidad, el pueblo o alquería fundado por
los árabes en Carlet no se encontraba en el emplazamiento actual sino en
el lugar, ahora despoblado, de Pintarrafes, que queda hacia el noroeste de
la actual ciudad. Este nombre de Pintarrafes (o Pintarrafecs) si tiene origen
árabe. En dicho lugar, donde hoy se levanta la ermita de San Bernardo, fue
donde nacieron San Bernardo Mártir, María y Gracia, hijos del rey moro,
que sufrieron el martirio por haberse convertido a la fe cristiana y ahora
son los patrones de Alzira”. (Vikipèdia)
En Lo Tresor trobem els següents significants per al mot ‘carlet’: A Llemotges té el sentit de ‘petita ampolla’. Després remet a ‘carrelet’: ‘jonc
florit’, ‘planta’, ‘petit cub’, ‘paviment enllosat’, ‘rajola’, ‘agulla grossa, espècie de llima’, etc. MISTRAL, F.
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TOPÒNIMS DE LA RIBERA

TOPÒNIM

MUNICIPI

UBICACIÓ

OBSERVACIONS

(PROVISIONAL)
El Pelaire

Xàtiva

E Sellent

Illot del terme de Xàtiva dins la Ribera, prop de Sellent

El Riurau

Rafelguaraf

NE Rafelguaraf

Riurau

L’Alcúdia

Partida a l’W de
l’Alcúdia

Polinyà del Xúquer

Polinyà del Xúquer

Pot vindre del poble català de Polinyà o del l’occità Polinhac o Polinhan.
Mistral els recull com a cognom i com
a topònim. (P.614-2)

Casa Peiró

Rafelguaraf

E Rafelguaraf i SE

Segons Moll, derivat hipocorístic de

del Riurau

Peire, forma antiga del nom personal
Pere. (De que és occità, no diu res)

Casa Peiró

Rafelguaraf

N Rafelguaraf

Segons Moll, derivat hipocorístic de
Peire, forma antiga del nom personal
Pere. (De que és occità, no diu res)

Casa de Faus

Rafelguaraf

SE Pobla Llarga N-NE De l’occità fau = faig (fagus sylvatica).
Rafelguaraf

Mistral ho recull com el nom de l’arbre (P.1104-1) I també com 2 topònims occitans (Faus) (P. 1106-1)

Casa Sos

Carcaixent

SE Carcaixent

No el recull Moll. Segons Mistral:
plur. Gasc. De so, sorre. També el recull com un topònim (P.903-2)

Motor de Sos / Fin- Carcaixent /Alzira

SE Barraca d’Aigües No el recull Moll

ca de Sos

Vives

Corral de Tarín

Guadassuar

NW de Massalavés

Segons Moll, possiblement del germànic Teuduin (F. 1452). Segons Mistral, nom d’un pardalet (P.958-2)
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Hort/ Casa Mulet

Llaurí

NW Favara /E de Al costat diu: “la porchada”. Possible
Llaurí

riurau?. Segons Moll, diminutiu de
mul. Mistral recull Mulet amb este
significat, però també recull Moulet
(P.357 i 358-2), on explica que és un
cognom variant del cognom Mollet.

Casa Lerón

Llaurí

S Llaurí

< Lairon?. No figura al mapa ICV

Casa Narbón

Favara

S Favara

Masculinització de Narbona (com Tarragó, Barceló)

Hort d’Arbona

Alzira

Al S de la urbanitza- Prové de Narbona, amb pèrdua de
ció el Respirall (ICV)

N- inicial.

Secanet de la Ma- Alzira

Al SW de l’urbanitza- Cognom documentat per Martinis.

riola

ció St. Bernat (ICV)

Casa Espanya

Alzira

Mistral recull formes similars.

NE Carcaixent / SE Espanha / d’Espanha: Cognom occità
Alzira

de la zona de Comenge i Fois, aplicat
a qui venia de l’altre costat del Pirineu

Barranc d’Espanya

Carcaixent

N de “los Amigos”

Espanha / d’Espanha: Cognom occità
de la zona de Comeenge i Fois, aplicat a qui venia de l’altre costat del
Pirineu

Casa Badia

Alberic

NW Alberic

Cognom documentat per Martinis.
Segons Moll, prové d’abadia i especifica que a certes regions significa
“rectoria”. Mistral també li dóna el
mateix origen.

Casa Badia

Albalat de la Ri- NE Albalat

La Peira

Benifaió

Cognom documentat per Martinis

bera
S de Benifaió

Segons Moll, variant arcaica i occitana de pedra

Camí de la Paira

Alberic

SW Alberic

<Peira? Al mapa de l’ICV figura la partida de la Paira.

La perola / pla de la Guadassuar / l’Al- W Montortal
perola

cúdia
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< peirola?

Barranc del Francés Catadau

39º 15’ 42” / 0º 38’
42”

Casa Seguí

Carcaixent

S Carcaixent

En occità existix el cognom Seguin
(en ortografia francesa: Séguy). Segons Moll, del germànic Siguwin,
compost de sigu=victoria i win=amic.
Seguino (1047). Mistral ho recull com
a cognom (P.870-2)

La Pitxona

Carcaixent

Font del Gas

Montserrat

725000 / 4331000 Femení de l’occità Pichon= xicotet
(ICV)
E Montserrat

Als poblats marítims de Valencia,
també existix la séquia del Gas. Segons l’informador Llorenç Romaní
(†), el nom original era séquia d’En
Gasch = gascó. Este pot ser el mateix cas.

Tisneres

Alzira

NE Alzira

De l’occità (gascó) tisnèr-a = teixidor-a, segons el DCOOC

Caseta de Fabra

Llombai

NW Llombai

Segons Moll, del llatí fabrum=obrer.
Mistral recull Fabre. Sembla que Fabra siga un cognom d’origen occità
però establert a la Catalunya oriental, on la –e ha esdevingut –a i posteriorment dut a terres valencianes.

séquia de Rizarbe

Sollana /Valéncia

39º 18’ 31” - 0º 21’ Té una variant que és Lizarbe, estesa
56”

per Euskadi i adjacents i també a les
Balears. Sembla un derivat del basc
Lizar = freixe. Potser siga lizar + gascó
arbe = arbre? La forma amb R- potser
siga d’origen gascó?
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Camí del Caliser Sollana /
Valéncia

~ 39º 19’ 02” N - Potser derive del gentilici dels
0º 23’ 10” W (ICV habitants de Calissana, llogaFull Almussafes) ret de la comuna de Lançon,
a l’W d’Ais de Provença. Així;
Mistral al TDF ens explica:
CALISSANO (b. lat. Calissana),
n de l. Calissane, près Lançon
(bouches du Rhône).
Pèiro de Calissano, pierre de
Calissane, tendre et belle.
Però també és possible que
se’n derive de l’occità calissièr
o canissièr, on la forma calissièr seria una forma dissimilada de canissièr.
Així, al TDF trobem canissièr:
CANISSIÉ, s. m. Ouvrier qui
fait des claies et des lambris
de roseaux, v. canissaire; endroit où l’on place les claies
sur lesquelles on fait sécher
les figues et les raisins, v.
greissié Respecte la dissimilació, trobem que es produïx
en una paraula de la mateixa
família:
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CALISSOUN, v. CANISSOUN
CANISSOUN, CANISSOU (l.),
s. m. Petite claie de roseaux,
clayon, v. levadou; claie ronde sur laquelle les pâtissiers
portent diverses pâtisseries, v.
campanège; sorte de biscuit à
la pâte d’amande.
Canissoun d’Ais, calissoun
d’Ais, canissons d’Aix, biscuits
renommés qu’on fabrique
dans cette ville.
Fès uno taulo aqui souto
l’oumbràgi
Dei canissoun qu’aro vous fau
leva.
J. DIOULOUFET. Perfum dei
bescuchello amaro,
Dou nougat e dei calissoun.
J. -B. GAUT.
De tartos e de calissouns
E de touto autro counfituro.
C. BRUEYS.
Per altra banda, el diccionari
francés “LE PETIT ROBERT”
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(Dictionnaire
alphabétique
et analogique de la langue
française [avec 60.000 mots])
no recull a la seua edició impresa la paraula “canissier”,
però si que ho fa l’edició en
CD-Rom i ens remet a:
canisse ou cannisse [kanis]
nom féminin
étym. 1600. mot provençal,
du bas latin cannicius « de
roseau », famille de canna «
roseau »
Famille étymologique >> canal.
Région. Assemblage de cannes de Provence refendues
formant des claies. Cultures
protégées du vent par des canisses. Vannier qui travaille les
canisses (canissier n. m.).
Al PR també trobem notícies
de la dissimilació:
calisson [kalis??] nom masculin étym. 1842. provençal
canisso « claie de roseau »
(>> canisse), du latin canna «
roseau »
Famille étymologique>> canal.
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Petit gâteau de pâte d’amandes, au dessus glacé, en forme
de losange. Les calissons d’Aix.
El Dictionnaire étymologique
& historique du Français LAROUSSE [avec 50.000 mots],
es referma en la mateixa línia:
CALISSON
XIIe s. (calison) “friandise”;
XVe s., Martin du Canal “claie”;
1838; prov. calissoun, forme
dissimilée de canissoun, clayon de pâtissier, du lat. canna,
roseau

.
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TERMINACIONS EN -AC
I, per mostrar que els topònims de la ribera no estan a soles, continuem amb una sèrie de topònims de tot el país, els primers, els
acabats en -ac, de flaire occitanòfona, dels quals n’hi ha que s’ha
de verificar més convenientment la seua etimologia, altres porten
noms de poblacions d’Occitània i alguns poden respondre a l’antroponímia occitana.
BAUSAC (Racó de)(Llombai)Nom de població occitana.
CARDELLAC (Pou de) (Sant Rafel del Riu)Nom de població occitana.
USACH (Corral d’) (Vila-real) Nom de població occitana.
BITXAT (Cal) (Meliana)
PITXAC (Altet de l’Onque)(Monòver)
Entenem que poden derivar de Bijac, que és un cognom de la Corresa,
per ensordiment.
Alfinac (la Llosa, Puçol)
Barranc d’Alfinac (Puçol)
Barranc del Surrac (Càlig, Sant Jordi, Vinaròs)
Basseta del Surrac (Càlig)
Camí d’Alfinac (Puçol)
Camí de Tarrac (Agost)
els Pins del Surrac (Sant Jordi)
els Terrers de Cirac (Estivella)
lo Surrac (Benicarló, Càlig, Sant Jordi)
Platja del Surrac (Benicarló)
Pont del Surrac (Sant Jordi)
Punta del Surrac (Benicarló)
Surrac (la Llosa de Ranes, Xàtiva)
Tarrac (Agost)
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BASTIDA
“Bastida: vilòta bastida a l’Edat Mejana, a l’entorn d’una plaça lèumens
amb d’arcadas; ostal; bòria; mas; capmas; ostal de mèstre”. Dic.Cantalausa.
Bastida, der. de bastir, ‘construcció de carácter provisional per a la defensa d’un lloc o per a la seua expugnació; ‘giny de guerra en forma d’una
torre’;armadura o cadafal fet de taulons i biguesi usat en una construcción’; ‘banc per posar en alt les botes de vi’. Dic. Coromines.
“Bastido, maison de campagne, ferme, villa, mas. Las Bastide, la Batie,
nom commun dans le Midi à plus de cent localités. On le donnait, au
moyen age, à des cités nouvellement baties. En Guienne, Gascogne et
Périgord, beaucoup de villes baties au 13 siècle, sous la domination anglaise, sont ainsi appelées; elles sont généralement très regulières et
coupées par des rues perpendiculaires formant au centre une place carrée entourée d’arcades.” Dic. Lou Trésor. (V. la correspondència amb la
descripció de Carlet).
__________________
“La bastide - ville occitane ici ou maison provençale là - nécessite d’aller
à la définition du mot pour mieux le comprendre. Ethymologiquement,
le mot “bastida” - bastit,
bastia - possède, à l’origine, un sens très large : construction récente ou
en cours, de quelque importance. C’est par la suite que le mot prend
deux significations différentes. Dans le Sud Ouest, le terme de “Bastide”
prend dès le 13° siècle le sens de : “ville neuve, peuplement nouveau
(“nova bastida”, “nova populatio”)”. La bastide se distingue alors de:
“villa”, “castrum”, “sauveterre”, “salvetat”, “castelnau”, “villeneuve”
d’origines différentes, souvent antérieures. Encore que les contemporains du phénomène des bastides ne se montrent pas pointilleux sur le
mot utilisé.
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En Provence, le mot “Bastide” connaît une autre signification, récemment vulgarisée, en désignant des “demeures campagnardes, complément des hôtels urbains. Résidences secondaires, au centre d’une exploitation agricole de rapport”. Ces “bastides provençales” apparues au
16° siècle ont vu leur plein épanouissement aux 17° et 18° siècles.
La Bastide classique est celle du XVIII° siècle. C’est : d’abord une propriété
rurale de rendement avec ferme et maison de maître ; la maison comprend
le plus souvent deux étages sur rez de chaussée avec façade au midi ornée
d’un cadran solaire, les murs en poudingue,
conglomérat sédimentaire formé de galets, et non pas en calcaire trop
dur, et en pierre de taille, le tout ayant 0,70 cm. d’épaisseur à la base
et 0,45 au 2ème étage, afin d’être protégé contre le froid et l’humidité
de l’hiver et de la chaleur de l’été. Parfois une terrasse servait de Belvédère. La porte d’entrée à double battant se trouvait au milieu de la façade parfis avec un perron de quelques marches. Enfin cette façade était
crépie. Ensuite une maison dans laquelle le rez-de-chaussée au plafond
très élevé avec poutres apparentes ouvrait sur un vaste vestibule dans
lequel donnait le salon de réception et la salle à manger. La décoration
est simple : une cheminée de marbre, un carrelage de mallons noirs
et blancs. L’escalier menant aux chambres est recouvert de tomettes
d’Aubagne et il surplombe les cuisines et leurs dépendances. Les chambres s’étirent le long d’un corridor. Le logement du “ Mégié “ ou fermier
comportait un cellier et l’habitation au premier avec une grande cuisine
où trônait la “ pile “ et le “ potager “, ainsi qu’une chambre. La bâtisse se
complétait d’une écurie, d’un hangar, d’un grenier etc?” LAURET, Alain
(1998)
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chambres s'étirent le long d'un corridor. Le logement du " Mégié " ou fermier comp
cellier et l'habitation au premier avec une grande cuisine où trônait la " pile " et le "
ainsi qu'une chambre. La bâtisse se complétait d'une écurie, d'un hangar, d'un grenie
LAURET, Alain (1998)

Bastida de
Bastida
del’Helion
l’Helion

(Típic mas provençal ara, casa rural. Els arcs carpanells recorden perfectament els de
riuraus)
-

(Típic mas BASTIDA
provençal(Barranc
ara, casa
rural.
Els arcs
carpanells recorden perfecde la)
(Moixent,
Peníscola)
(Camí
de la) (Fontanars dels Alforins, Moixent)
tament elsBASTIDA
dels nostres
riuraus)
BASTIDA (Casa de la) (Alacant)
BASTIDA(casa de la) o Corral de Sarrion (Moixent)
BASTIDA (Barranc
de(la)(Alacant,
la) (Moixent,
Peníscola)
BASTIDA
Albocàsser,
el Genovés, Onda, Pego,
Quatretonda,Sant
Mateu, ladels
Serratella,
Vallibona,
Xàtiva, Xert)
BASTIDA (Camí
de la) (Fontanars
Alforins,
Moixent)
BASTIDA
de
les
Alcusses
(la)
(Moixent)
BASTIDA (Casa de la) (Alacant)
BASTIDA (Morral de la) (Culla)
BASTIDA(casa
de la)(Racó
o Corral
Sarrion (Moixent)
BASTIDA
de la)de
(Culla)

BASTIDA (la)(Alacant, Albocàsser, el Genovés, Onda, Pego, Quatretonda,Sant Mateu, la Serratella, Vallibona, Xàtiva, Xert)
BASTIDA de les Alcusses (la) (Moixent)
BASTIDA (Morral de la) (Culla)
BELCAIRE/BIGORRA/BORDELLET
BASTIDA (Racó de la) (Culla)
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BELCAIRE/BIGORRA/BORDELLET
BELCAIRE: Riu de les comarques de castelló.
“Bèlcaire: Nom de vila de Provença (Occitània). Tot un fum de polits airals se sonan Bèlcaire”.Dic.Cantalausa..
BIGORRA (Canyada de) (Bétera, Olocau)
“Bigòrra: region de Gascunha (Occitània)”. Dic.Cantalausa
BIGORRA (Lloma de) (Olocau)
BORDELLET (el): Nom d’una antiga partida rural de Montcada.
Diminutiu palatalitzat derivat de bordèl, casa de pas. Bord-, Borda, Borde- casa/granja de camp. Entenem que seria més fàcil
atribuir-li un derivat de ‘bordell’, pero, donada la seua situació
rural és molt improbable.
BORDELLETS (els) (Fontanars dels Alforins)

CAPCIR
El capcinés és, o hauria de ser, considerat una microllengua dins
del conjunt occitano-romà. Els especialistes no s’han posat mai
d’acord perque els capcinesos són catalans pero parlen occità.
VILACAPCINS (les Llacunetes dels) (la Jana)

CROS/CRÒS
Els topònims ‘cros’, que trobem en les comarques de Castelló, poden
derivar de ‘cròs’: trauc/clot; fòssa; cavitat. Pero, també, de ‘crotz’, ‘cros’:
creu.
CROS (Barranc de) (Morella)
CROS (Mas de) (Morella)
CROSSANTO (Mas de) (la Vall d’Alba)
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De crotz santa (amb tancament de ‘a’ àtona final, com fan també
a Pego i diverses localitats valencianes). El significat en el valencià
actual: Mas de la Creu Santa.

GAVATXO1
GAVATXO (Casa del): Benifaraig, situada prop de la Casa de la Serena.2
GAVATXO (Casa del) Castelló de la Ribera. Segons informació de Valerià
Benetó: 3
.....................................................................

Gavatx/o deriva del parlar del nord de Provença, nord-provençal, per
tant; entenem que els anomenats
‘gabatxos’ són francesos d’Estat.
2
‘Serena’ és el nom en occità de ‘sirena’.
3
Quant a Benetó, cognom de l’informant, pot procedir “ del francés Beneteau, que està prou difós a la zona de la Vendée i nord oest d&#39;Occitània; Beneton és occità central (els occitans tenen la particularitat de
la conservació de l&#39;-n final.) Pot ser un cognom occitanitzat primer
i després valencianitzat a través de les migracions occitanes, tornant a
agafar la seua fonologia original: Beneteau/Beneton/Benetó.”. També
podria vindre de ‘Beneton’, amb pèrdua de ‘n’.
1

“Al meu poble, Castelló de la Ribera, també hi ha una “casa del gavatxo”. Desapareguda en l´actualitat, forma part del polígon industrial
del poble.

36

HOSTAL
“Veges mon cor en quina dolor jau: en ton hostal no mereix tan dur llit”.
Ausiàs March. Del poema “No so gosat en demanar mercé”. Antologia
Poetes Valencians. E. J.Verger.
És curiós que hi haja una gran concentració de topònims menors, en
este cas referits a cases, amb l’equivalent actual de l’occità ostal, principalment a les comarques del Maestrat, per on van haver tans Bons
Òmes. El DCVB i el Salt diuen que hostal és: “lloc on es menja o dorm
previ pagament”. No es este el cas per a cases i masos espargits pels
térmens de muntanya, els quals fan el paper normal d’allò que són, i que
ara diguem, cases. En el vers d’Ausiàs March que citem és evident que el
significat en la llengua actual és també ‘casa’. Segons el dic.Cantalausa:
“ostal es casa, maison (çò bastit per servir d’abitacion a l’ome)”. “Ostalet:
ostal pichon”. “Ostalàs: ostal grand”
				

HOSTAL/OSTAL
HOSTAL d’en Puça (Culla)
HOSTAL d’Esparreguera (Culla)
HOSTAL de Gàbia (les Coves de Vinromà)
HOSTAL de la Canada (Ares del Maestrat)
HOSTAL de la Lloma (Morella)
HOSTAL de la Roja (Castellfort)
HOSTAL de Libori (el Forcall)
HOSTAL de Marcel·lí (la Vall d’Alba)
HOSTAL de Nuella (Morella)
HOSTAL del Beltran (Morella)
HOSTAL del Blanco (les Coves de Vinromà)
HOSTAL del Boig (Albocàsser)
HOSTAL del Botiguer (la Serra d’en Galceran)
HOSTAL del Mestre (Catí)
HOSTAL del Ros (la Vall d’Alba)
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HOSTAL Nou (Ares del Maestrat, Cinctorres, Morella)
HOSTALS (els) (Ares del Maestrat, les Useres)
d’HOSTAL (Maset) (Vallibona)
l’HOSTAL (l’Horta de) (Llocnou de Sant Jeroni)
l’HOSTAL (Orpesa)
l’HOSTAL de l’Esquerra (Vilar de Canes)
l’HOSTAL del Mestre (Catí)
l’HOSTAL del Roig (Catí)
l’HOSTAL (Tossal del Mas de) (Vistabella del Maestrat)
l’HOSTAL (Mas de) (Vistabella del Maestrat)
l’HOSTAL de la Lloma als Llivis (Camí de)
l’HOSTALET (el Pago de) (Alcoi)
l’HOSTALET (Llucena)
l’HOSTALET (Mas de) (les Coves de Vinromà, Llucena, la Pobla de Benifassà)
l’HOSTALET (Pont de) (Vilar de Canes)
l’HOSTALET (Tossal de) (Benissa)
los HOSTALETS (Sant Rafel del Riu)
l’HOSTALÀS (Barranc de) (Vallibona)
l’HOSTALÀS (Camí de) (la Vall d’Alba)
l’HOSTALÀS (Culla, la Vall d’Alba)
l’HOSTALÀS (Mas de) (Vallibona
HOSTALASSOS (Camí dels) (Almassora)
HOSTALET de Benassal (Ares del Maestrat)
HOSTALET de Quitarte (Sant Rafel del Riu)
HOSTALET de Roc (Castellfort)
HOSTALET de Vilar de Canes (Ares del Maestrat)(Morella)
HOSTALET del Roig (Catí)
HOSTALET Nou de la Canada (Ares del Maestrat)
HOSTALETS (Camí dels) (Traiguera)
HOSTALETS o de Rossell (Camí dels) (Sant Jordi)
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HOSTALETS (els) (Puçol, Traiguera)
HOSTALETS Mas dels (Traiguera)
I
ICARD (Foia de) Altea. El Corpus Toponímic Valencià no l’arreplega.
L
LAIRON (Quadra de): Forma occitana de ‘lladre’. Castelló de la Plana.
Com a cognom es troba a Quart de Poblet i Paterna. El Corpus Toponímic
Valencià no el recull.

Situació
deQuadra
la Quadra
Lairon(Castelló
(Castelló de
de la
Situació
de la
dede
Lairon
la Plana)
Plana)

LAPEIRE
(Casa de) (Beniarjó)
LAPEIRE (Casa
de) (Beniarjó)
LAPEIRE
de) (Beniarjó)
LAPEIRE (Caseta
de)(Caseta
(Beniarjó)

M
MINGOT (Clot de) Altea.
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Donat que el nostre
informant, Miquel del Rey, diu que el d’Alt
vingut del sud de França, aportem també la resta de topònims qu

M
MINGOT (Clot de) Altea.
Donat que el nostre informant, Miquel del Rey, diu que el d’Altea és un
personatge vingut del sud de França, aportem també la resta de topònims que apareixen al Corpus, per si es vol continuar investigant.
Casa de Mingot (la Vila Joiosa)
Corral de Mingot (Montserrat)
Racó de Mingot (el Fondó de les Neus)
Serreta de Mingot (el Fondó de les Neus)
MONTCAU (Pont de) Altea (En gascó i provençal‘Mont-caud’, promontori
calent). El Corpus Toponímic Valencià no el recull.
MONTARROI (Partida del) (En gascó:‘Mont-arroi’, promontori roig)

PEIRA
PEIRA (Finca la) (Benifaió).
Paraula occitana que correspon a la nostra ‘pedra’. Els propietaris
actuals del restaurant La Peira van recuperar el nom i el van posar
al seu establiment. El lloc ara s’anomena “Pont d’Ausina” perque
un alcalde, Vicent Ausina, va fer un pont i li va posar el seu nom.
Doc. Empar Rovira, restaurant La Peira. Curiosament ausina és la
palatalització de ‘l’ en ‘u’ tan freqüent en occità:’ rural’, ‘rurau’. El
cognom Ausina també és de procedència occitana.
“Pèira: ròc; ròca; calcul biliar;(...); pèira preciosa”. Dic. Cantalausa.
PEIRA (Camí de la) (Benifaió)
La comprensió autòctona de la paraula occitana ‘pèira’ pot haver
donat lloc al tancament d’è’ en ‘e’, a la pèrdua de la ‘i’, i a l’obertura
de la ‘e’ en ‘a’.
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El canvi en ‘a’:
PAIRA (Camí de la) (Alberic)
PAIRA (la) (Alberic)
La pèrdua de la ‘i’:
PERALTA (Ca)(Fontanars dels Alforins) “de la peira alta”.
PERALTA (Camí de la)(el Puig)
PERALTA (el Castellet de la) (Vistabella del Maestrat) “el castellet de la
peira alta”.
els Peramunts del Pla del Pou (Paterna) (“Els muntons de peira”) (???)
EMPERADOR(Emperador)
L’incerta etimologia del nom d’este poble podria resoldre’s entenet
que l’emperador pot ser “l’empeirador”, el que empeira, posa peires.
l’EMPERADORA(Vilafamés)
PERALTA (la)(el Puig, Vistabella del Maestrat) La peira alta.
LA PERA (Lloma de)(Bolulla) Lloma de la peira.
Mola Llampera (Rossell) (???)
RAMPERA(Massalavés) (“rampa de peira”) (???)

PEIRÓ/PEIRON
“Peiron: banc de pèira; seca/escuèlh; pedestal; calfapança; pèira
lavadoira; paredon de pont o de cai; mesuret pel blat; airal que i se
vendia de gran; jelha de ròda”. Dic.Cantalausa.
PEIRÓ (el) (Catí, Llucena, Morella, Vallibona)
PEIRÓ de la Curra (el) (Castellfort)
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PEIRÓ del Mas de Moles (el) (Portell de Morella)
PEIRÓ (Bassot del) (Llucena).
PEIRÓa la Mola d’Ares (Camí del Mas del) (Ares del Maestrat)
PEIRÓ (Mas de) (Onil)
PEIRÓ (Mas del) (Ares del Maestrat)
PEIRÓ (Molí de) (Almoines, Quatretonda)
PEIRÓ de la Mare de Déu del Sargar (Herbers)
PEIRÓ de la Trinitat (Vilafranca)
PEIRÓ de Regatxol (Morella)
PEIRÓ de Sant Bernabé (Vallibona)
PEIRÓ de Sant Cristòfol (Vilafranca)
PEIRÓ de Sant Felip i Sant Jaume (Herbers)
PEIRÓ de Sant Gregori (Sorita)
PEIRÓ de Sant Isidre (Morella, Vilafranca)
PEIRÓ de Sant Marquet (Vallibona)
PEIRÓ de Sant Pere (Morella, Vilafranca)
PEIRÓ de Santa Creu (Sorita)
PEIRÓ del Mas de Moles (Portell de Morella)
PEIRÓ del Portell dels Montllats (Vilafranca)
PEIRÓ del Rei (Alcalà de Xivert)
PEIRONET (el) (Vallibona)
PEIRONET Trencat (el) (Catí)Diminutiu de peiró.
PEIRONET (Era del) (Vallibona)
PEIRONET de la Mare de Déu (Cinctorres)
PEIRONET de Sant Domingo (Vallibona)
PEIRAT (el) (Cullera) Lloc empedrat, empissat.

FRANCÉS
FRANCÉS (Barranc del)(Catadau, Llucena, Torís)
FRANCÉS (Barranc del Mas del)(Morella)
FRANCÉS (Caleta del)(Xàbia)
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FRANCÉS (Camí del)(Silla)
FRANCÉS (Casa del)(Alcoi)
FRANCÉS (Clapissa del)(Llucena)
FRANCÉS (el Clot del)(el Verger)
FRANCÉS (Finca Lo)(Crevillent)
FRANCÉS (Hort del) (Alginet)
FRANCÉS (Mas del)(Morella, el Puig)
FRANCÉS (Xalet del)(Vallibona)
FRANCESA (Hort de la)(Alzira)

GASCÓ/GASCON/GASCONA
GASCÓ (Alquerieta de)(Montcada)
GASCÓ (Caseta de)(Alfafar)
GASCÓ (Mas de) (Culla, Rossell, Vistabella del Maestrat)
GASCONA (la) (Riba-roja de Túria
GASCONA (Motor de la)(Rafelbunyol)
GASCONS (Carrer) (Valéncia ciutat)

NARBONÉS
NARBONÉS (Mas de)(Tírig)
NARBON (Pla de)(Favara)
				

BÒRD/BÒRDA/BORDAL/BORDAR

“BÒRD: (subs): marge/broa/talvera/aurièra/òrle; bèrle; rivatge; extremitat; naviri; costat d’un naviri”. Dic. Cantalausa.
“BÒRDA: Mas; casal; bòria; granja, immondícias, brisadís vegetal carrejat per la aigas; escobillas; t. tec. de botanica”. Dic. Cantalausa.
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“BORDA: maça; trica; baston de pastre corbat en cima; mast de sostén
per un naviri encalat; inflorescència de flors sessilas, sens pecol,
sens supòrt intermediari”. Dic. Cantalausa.
“BORDAL: Bòrda, bòria”.
BORDAR (v. tr. e intr): èsser al bord de; far un bòrd; cordurar una bordadura; caminar lo long d’un bord; far lo bordatge d’un naviri;
garnir de rems una barca; tibar una vela; deslargar d’asenadas.”
Dic. Cantalausa
BORD (el)(la Font d’en Carròs, Segart)
BORD (Pla del)(Alacant)
BORD (Racó del)(Orxeta)
BORD (Séquia del)(Guadassuar)
BORDET (Mas del)(Vallibona)
LA BORDA (Barranc de) (Teulada)
LA BORDA (Teulada)
BORDES (Coll de les) (Canet lo Roig, Xert)Plural de borda.
BORDES (Coma de) (Benissa)
BORDALES (Camí del Molí)(Sant Rafel del Riu) Plural de bordal.
BORDALES (Pont del Molí)(Sant Rafel del Riu)
BORDAR (el) (Torreblanca) “.
..................................................................................
Alqueria Laborde(Gandia)
Barranc del Bordà (Xert)
Casa de la Borderia (la Font de la Figuera)
Corral del Bordà (la Salzadella)
el Bordà (la Salzadella)
los Bordans (Rossell)

44

PERAIRE
PERAIRE: Topònim localitzat sobretot a les comarques de Castelló.
Dissimilació de l’occità ‘pelaire’, “persona que pèla”, segons el Diccionari Cantalausa. Equivalent de l’esquilador valencià, persona
que es dedica a esquilar les ovelles i altres animals.
PERAIRE (el Corral de) (Vilafranca)
PERAIRE (el) (Xàtiva)
PERAIRE (Foieta del) (Culla)
PERAIRE (Mas d’en) (Albocàsser)
PERAIRE (Mas de) (Atzeneta del Maestrat, la Serra d’en Galceran, la Vall
d’Alba)
PERAIRE( Mas del) (Culla, la Pobla de Benifassà)
PERAIRE (Maset del) (Vallibona)
				

RIURAU
RIURAU: El Riurau, llogaret de Rafelguaraf (la Ribera Alta).
Edifici per a guardar la pansa. Etim. Adjectiu substantivat, del provençal ‘rurau’. Es troben diversos llocs amb el nom en les comarques de la Safor i la Ribera; a la Marina, que és on més abunden,
no, allí apareix com a antropònim en dos pobles.Els riuraus valencians FORNÉS(2011:132-3).
RIURAU (Camí del) (Xaló)
RIURAU (Casa de Maragatos) (Beniardà)
RIURAU (el) (Agres, l’Alcúdia, Rafelguaraf, Xixona)
RIURAU de Forroll (Alfarb)
RIURAU del Botijós (Castellonet de la Conquesta)
RIURAU del Mortadell (Castellonet de la Conquesta)
RIURAU del Roig (Castellonet de la Conquesta, Ròtova)
RIURAU del Tros (Castellonet de la Conquesta)
RIURAU (Partida del) (L’Alcúdia, Xeresa) No es troba en el Corpus.
RIURAU de Botifarra (Camí del) (L’Alcúdia). No, en el Corpus.
45

SERENA/SIRENA
SERENA/SIRENA

Casa de la Serena, Alfara del Patriarca

Casa de la Serena, Alfara del Patriarca

“Si en

“Si en lo mal temps la serena bé canta,
io dec cantar, puix dolor me turmenta” io dec
Roís de Corella

SERENA (Casa de la): Casa d’ Alfaradel Patriarca del segle XV

SERENA
(Casa la
desirena.
la): CasaÉs
d’evident
Alfaradelque
Patriarca
XVI que
té unel mot i
mític,
ací nodelhisegle
ha dubte
entre
escut amb
animal
sirena.
És evident
que acíennoun
hi poeta
ha dubte
que,un
com
hemmític,
vist ladalt,
trobem
la paraula
clàssic v
entre el
mot
i
allò
que
designa.
No
és
estrany
que,
com
hem
vist
dalt,
Segle d’Or són fills de la civilització trobadoresca.
trobem la paraula en un poeta clàssic valencià: els nostres poetes del
Segle d’Or són fills de la civilització trobadoresca.
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EscutdedelalaCasa
Casade
delalaSerena
Serenad’Alfara.
d’Alfara
Escut

serena pot referir-se també a la humitat de la nit que es percep quan un es troba al ras.
ficació tan clara que tenim a Alfara del Patriarca no l’hem comprovada en els altres
ims que citem.

serena
referir-se també a la humitat de la nit que es percep
ENA (AltPero,
de) (la
Vila pot
Joiosa)
quan
troba
al ras. La identificació tan clara que tenim a Alfara del
ENA (Casa
de)un(laesVila
Joiosa)
ENA (la)Patriarca
(Xixona)no l’hem comprovada en els altres topònims que citem.
ENA (Pozo de la) (Montanejos)
SERENA (Alt de) (la Vila Joiosa)
SERENA (Casa de) (la Vila Joiosa)
SERENA (la) (Xixona)
SERENA (Pozo de la)VEYRAT/VEIRAT
(Montanejos)
RAT ( Carrer de l’Hort de) (Valéncia)
r del cap-i-casal
paral·lel a l'Avinguda d'Aragó. En ser nom de carrer, el Corpus
				
nímic Valencià no el recull.
antalausa.: “Veirat: contingut d’un veire”, got en provençal.
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VINYALS

VEYRAT/VEIRAT
VEYRAT ( Carrer de l’Hort de) (Valéncia)
Carrer del cap-i-casal paral·lel a l’Avinguda d’Aragó. En ser nom de carrer,
el Corpus Toponímic Valencià no el recull.
Dic.Cantalausa.: “Veirat: contingut d’un veire”, got en provençal.

VINYALS
Un terreny plantat de vinyes és, en valencià, un Vinyar o vinya,
segons el SALT. En occità Vinhal és ‘airal plantat de vinha’. Dicc.
de Cantalausa. Al costat dels topònims, trobem, també, el cognom
Vinyals. El DCVB assenyal Vinyal com a topònim i llinatge.
VINYALS (Camí dels) (Canals, Ondara)
VINYALS al Vincle (Camí dels) (Banyeres de Mariola)
VINYALS (el Racó de) (Ondara)
VINYALS (els) (l’Alcora, Beniarbeig, Canals, Portell de Morella)
VINYALS (Mas de) (la Todolella)
VINYALS (Ondara)
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ELS HERETGES OCCITANS AL MAESTRAT.

LA TROBALLA D’UNA ABRAXA AL MAS DEL CANTALAR I NOVES

LA TROBALLA D’UNA
ABRAXA
ALDEL
MAS
DEL MOLERO
CANTALAR I NOVES
INTERPRETACIONS
DELS
GRAVATS
RACÓ
INTERPRETACIONS DELS GRAVATS DEL RACÓ MOLERO.
José P, Martínez Montañes, Jovita Pitarch, Santiago Más Boix
José P, Martínez Montañes, Jovita Pitarch, Santiago Más Boix.

Durant la Diada de la Dictada Occitana a l’ermitori de Sant Pau d’Albocàsser,
sempre esDurant
crea una
atmosfera
tolerància,
d’escoltar
i ser escoltat.
la Diada
de lade
Dictada
Occitana
a l’ermitori
de Sant Pau d’Albocàs
es crea una atmosfera de tolerància, d’escoltar i ser escoltat.

Va ser justament eixe ambient de respecte i confiança el que va portar
Va ser justament
ambient
de respecte
i confiança
el que una
va portar al
al veí d’Albocàsser
José P. eixe
Martinez
Montañes,
“Pele”,
a contar-nos
d’Albocàsser José P. Martinez Montañes, “Pele”, a contar-nos una història
història que
havia circulat durant generacions dins de la seua família i
circulat durant generacions dins de la seua família i que ell encara va reco
que ell encara
valarecollir
de viva
veuRoca
de laFabregat
seua iaiai Nieves
Roca Fabregat
veu de
seua iaia
Nieves
sa tia Cecília
Montañes Roca.
La família
són els
Roca-Fabregat, masovers del Cantalar, un mas d’Ares
i sa tia Cecília
Montañes
Roca.
una bonica zona
plena de
aurons,
La famíliaenclavat
són els en
Roca-Fabregat,
masovers
delcingleres,
Cantalar,coves,
un mas
d’Arescarrasque
rupestres, on l’home ha viscut des de fa 12000 anys.
del Maestrat
enclavat en una bonica zona plena de cingleres, coves, aurons,
Un tros del terme que podem definir com una hierofania, un lloc sagrat du
que encara manté la seua màgia.

PanoràmicaPanoràmica
dels voltantsdels
del Racó
Molero.
voltants
del Racó Molero
Foto, José P. Martínez Montañés.
osé P. Martínez Montañés

Foto, J

La tradició oral recollida diu50
que fa molts anys al mas va arribar un grup d
vinguda de “França” compost d’hòmens, dones, xiquets i gent gran. La se
anomenava un “séquito” de gent, que portaven un gran tresor.

carrasques i pintures rupestres, on l’home ha viscut des de fa 12000 anys.
Un tros del terme que podem definir com una hierofania, un lloc sagrat
durant segles, que encara manté la seua màgia.
La tradició oral recollida diu que fa molts anys al mas va arribar un grup
de gent vinguda de “França” compost d’hòmens, dones, xiquets i gent
gran. La seua iaia ho anomenava un “séquito” de gent, que portaven un
gran tresor.
Els hòmens van deixar en el mas a les seues dones, xiquets i gent gran i
se’n van tornar a “França”. De tots aquells hòmens no en va tornar cap.
El tresor tal vegada no era monetari, qui ho sap? Ens ha arribat la informació que portaven llibres els quals van estar en mans d’esta família del
Cantalar fins a l’època recent.
El relat no dóna informació de l’època en que va passar tot açò.
Quin vincle tenien eixos “francesos” amb els masovers d’Ares?. Pensem
que ningú fa un viatge tan llarg per a deixar a les seues famílies amb
gent desconeguda. Qui era eixa gent vinguda de frança i deixada en bones mans al Mas del Cantalar?, eren Valdesos?, hugonots perseguits durant les guerres de religió?. De quins llibres parlem?, eren bíblies?, eren
llibres prohibits? José P. Martínez té constància de l’existència d’estos
llibres gràcies al relat dels seus familiars així com de testimonis de masovers de la zona.
Després de la Dictada Occitana del 2019 a Sant Pau, la família Roca-Fabregat es va reunir i van decidir fer una passejada pel Mas del Cantalar.
El patrimoni familiar dels Roca-Fabregat estava compost de grans superfícies de terra conreable i pastures, que abarca gran part del Barranc de
la Gasulla, Font de la Castella, Els Cirerals i arriba fins el Racó Molero,
una part molt important del Parc Cultural de la Valltorta-Gassulla.
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El patrimoni familiar dels Roca-Fabregat estava compost de grans s
conreable i pastures, que abarca gran part del Barranc de la Gasull
Castella, Els Cirerals i arriba fins el Racó Molero, una part molt imp
Cultural de la Valltorta-Gassulla.

Mas. del
Cantalar.
Foto,
José P. Martínez
Montañés
Mas del Cantalar
Foto,
José P.
Martínez
Montañés.

ElElCantalar
és un
moltmolt
anticantic
i que ien
origen
estava estava
fortificat,fortificat,
per
Cantalar
és mas
un mas
que
en origen
pe
l’estructura
cor del
mas,
amb grosses
mènsules
encara esque
potencara
vore es
alpot
corvore
del almas,
amb
grosses
mènsules
de pedra
per a de
sostindre
cabirons
robusts.
El mas
sofrit modif
defactura
pedra picada
bona factura
per a molt
sostindre
cabirons
molt ha
robusts.
i ampliacions
queamb
vénen
constatades
per les
Elreformes
mas ha sofrit
modificacions
reformes
i ampliacions
quedades
vénen picade
van
deixar
els
canters.
Fa
la
impressió
d’haver
sigut
un
mas molt pr
constatades per les dades picades a la pedra que van deixar els canters.
de glòria
desigut
la ramaderia.
Enpròsper,
l’actualitat
estàenmig
arruïnat i c
Fal’època
la impressió
d’haver
un mas molt
sobretot
l’època
de glòria de la ramaderia. En l’actualitat està mig arruïnat i caigut.

A punt de marxar cap a casa, Maria Elisa Montañes Esteve, cosina
baixcap
dels
seusMaria
peus,
en Montañes
una roca Esteve,
llisa oncosina
estaven
A adonar
punt de que
marxar
a casa,
Elisa
de parats
signes
dibuixos.
llum
capvespre
va llisa
afavorir
que es pogu
Pele,
es vai uns
adonar
que baixLa
dels
seusdel
peus,
en una roca
on estaven
de
la
família
els
havia
vist
mai,
i
això
que
no
estaven
molt
lluny del m
parats, es veien uns signes i uns dibuixos. La llum del capvespre va afavorir que es pogueren vore. Ningú de la família els havia vist mai, i això
que no estaven molt lluny del mas.
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Petroglif damunt de la roca. Foto, José P. Martínez Montañés.

Petroglif damunt de la roca. Foto, José P. Martínez Montañés.

José P. Martínez li va ensenyar les fotos a la Catedràtica de Prehistòria de la

Olaria,
perquè
ella havia
estudiat
jacimentsde
prehistòrics
JoséCarmen
P. Martínez
li va
ensenyar
les fotos
a la els
Catedràtica
Prehistòriaque hi ha
mas.
de la UJI, Carmen Olaria, perquè ella havia estudiat els jaciments prehisDies després, amb els propietaris del mas, van fer una altra visita acompanya
tòrics
que hi ha prop del mas.
Olaria i Joaquim Roca (Centre d’Estudis del Maestrat ).

Van esperar fins que la llum fora l'adequada i el petroglif va començar a most
Observaren uns símbols que no sabien interpretar, un text i unes serps dibuix
una data i un antropomorf.
53
Una vegada analitzades les imatges
preses aquell dia i havent recollit informa
d’altres fons podem dir que estem davant d’una representació del déu Abraxa

Dies després, amb els propietaris del mas, van fer una altra visita acompanyats de C. Olaria i Joaquim Roca (Centre d’Estudis del Maestrat ).
Van esperar fins que la llum fora l’adequada i el petroglif va començar a
mostrar-se.
Observaren uns símbols que no sabien interpretar, un text i unes serps
dibuixades, una data i un antropomorf.
Una vegada analitzades les imatges preses aquell dia i havent recollit informació d’altres fons podem dir que estem davant d’una representació
del déu Abraxas.

Petroglif
amb laamb
figura
d'Abraxas,
símbols,
data
i serpentiformes.
Petroglif
la figura
d’Abraxas,
símbols,
data
i serpentiformes.Foto, José P. Martí

Foto, José P. Martínez Montañés

El petroglif té a la seua part esquerra uns símbols compostos d’un ce
paregut a la lletra “E” i un quadrat amb un cercle dins. Després hi ha
El petroglif
té a la seua
esquerra
uns
símbols
d’un cercle,
antropomorfa
quepart
porta
a la mà
dreta
unacompostos
mena d’escut
de rodela am
un grafisme
paregut
a
la
lletra
“E”
i
un
quadrat
amb
un
cercle
dins.
Des-un ratlla
una mitja lluna a modo de fuet a la mà esquerra. Al cap porta
envoltat d’un cercle. També hi ha uns serpentiformes, una data “AN 1
desgastat per la climatología ja que les incisions fetes a la roca no só
54
diferència de les de la resta del
conjunt.
La paraula Abraxas té un significat i un origen incert, però pareix que

prés hi ha una figura antropomorfa que porta a la mà dreta una mena
d’escut de rodela amb un punt al mig i una mitja lluna a modo de fuet a
la mà esquerra. Al cap porta un ratlla (cresta) i està envoltat d’un cercle.
També hi ha uns serpentiformes, una data “AN 1402” i un text desgastat
per la climatología ja que les incisions fetes a la roca no són massa fondes a diferència de les de la resta del conjunt.
La paraula Abraxas té un significat i un origen incert, però pareix que va
sorgir a Egipte i d´ahí va passar a Frígia, Grècia i Roma i es va fusionar
amb altres conceptes orientals. És un Déu que representa la dualitat del
bé i del mal. Esta corrent filosòfic-religiosa va ser incorporada pels gnòstics, cristians primitius que a partir del segle III van ser declarats heretges. Un altra corrent que beu del gnosticisme és el catarisme, present a
les nostres comarques fins a la seua extinció el segle XIV.
Abraxas era un déu bo i pietós amb les persones que considerava bones,
i despietat amb les malèvoles. Es representa amb un escut a la mà per
a defendre als bons que l’invoquen i el fuet a l’altra per a castigar als
dolents. També es pot representar amb un sol a la mà (el bé / la llum) i a
l’altra la lluna ( el mal / la foscor ).
Segons C. Olaria el petroglif estaria fet amb la finalitat de protegir el
mas. Una interpretació que coincidix amb el que ens diu l’Abraxa trobada en Sidi Caddou (Tunísia) datada entre els segles II i III que té com
a finalitat protegir els cultius de les inclemències del temps i plagues. A
l’Abraxa se li demana que protegisca els camps durant tot el temps en el
que estiga enterrada en el contorn del camp. (1)
Trobem també un conjur contra el granís en la coneguda com a “pizarra
del Carrio” en Asturies datada en el segle X- o tal vegada a finals del
IX- on els elements pagans han sigut substituïts per altres de tipus
cristià (2).
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Foto Abraxas. Bernard de Montfaucon:L’Antiquité expliquée et représentée
en figures (1719 - 1724),15 vols.
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Olària ens va informar de que molt a prop d’allí estava el “Racó Molero” on també hi havia un single ple de gravats medievals, cosa que nosaltres desconeixíem perquè pensàvem que només hi havien pintures
rupestres prehistòriques. Ens va contar que hi havien unes representacions molt curioses de campanars amb moltes campanes sobreposades i
gent resant. També un pastor li havia dit que allí on estan els gravats del
Racó Molero s’escoltaven les campanes de Culla com si estiguessis al poble, i això que el poble de Culla està lluny. Ella ho havia comprovat i era
cert...A partir d’ahí la curiositat se’ns va disparar. Hi ha alguna connexió
entre el petroglif del Cantalar, els gravats medievals i la història familiar
de la qual Pele era sabedor?... Vam buscar en la xarxa informació del
racó Molero i els seus gravats medievals.
D’este lloc hi han varies publicacions. Nosaltres vam començar a treballar amb la informació de Ramon Viñas i Elisa Sarrià, i una vegada Pele va
visualitzar les imatges, va intuir que podríem estar davant d’una escena
relacionada amb processos inquisitorials a heretges i la seua cremació
en la foguera. Ens vam quedar “estorats”!!, perquè al fil del que ens contava, a primera vista els orants pareixien espantats amb aquelles mans
tan obertes demanant clemència, i l’orla de triangles que envolta alguns
personatges,que no se’ls veuen les cames, ens suggerien que estaven
dins d’una gran foguera.
Si llegim el treball de Ramon Viñas i Elisa Sarrià, comprovem que ells
també interpreten l’orla de triangles com a representacions de foc o
d’aigua (3).
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Vista general
del cingle
se situen
gravats
del panell
Foto 1.
José P. Martínez Montañ
Vista general
deloncingle
on seels
situen
els gravats
del1.panell

Foto José P. Martínez Montañés .

Vam visitar in situ els gravats del Racò Molero i ens vam trobar un conjunt
impressionant de gravats per la quantitat i per la dificultat que suposava dib
un punxó metàl·lic a tan gran alçada sinó era ajudant-se d’alguna escala o
despenjat amb una corda per dalt del cingle per a poder dibuixar. També v
58
comprovar que molts dibuixos estan encara per publicar i estan distribuïts a
panells. La persona que va fer tot aquell treball sabia dibuixar i escriure, en

Vam visitar in situ els gravats del Racò Molero i ens vam trobar un conjunt impressionant de gravats per la quantitat i per la dificultat que suposava dibuixar amb un punxó metàl·lic a tan gran alçada sinó era ajudant-se d’alguna escala o haver-se despenjat amb una corda per dalt del
cingle per a poder dibuixar. També vam comprovar que molts dibuixos
estan encara per publicar i estan distribuïts a manera de panells. La persona que va fer tot aquell treball sabia dibuixar i escriure, ens ho confirma una data i a més tindria força fisica ja que no és fàcil ratllar amb
un punxó metàl.lic la roca tan dura amb la precisió en la que està fet el
dibuix, a tot açò hi ha que afegir la dificultat del terreny.
No creiem que puga ser l’obra d’un boig o d’un xiquet com diuen alguns
autors (4) (5)
Passem a descriure el cingle del Racó Molero (panell 1 i panell 2), on
també hi ha un abric amb pintures rupestres que està tancat i protegit.

Composició general del panell 1, del Racó Molero, segons R. Viñas i E. Sarriá.

(Foto, general
R. Viñas i E. Sarriá)
Composició
del panell 1, del Racó Molero, segons R. Viñas i E. Sarriá.
Anomenarem PANELL 1,el
llenç deR.
paret
on estan
representacions de campanars
(Foto,
Viñas
i E.lesSarriá)

i campanes com si d’una catedral i plaça es tractara, hi ha personatges agenollats amb
les mans molt obertes i els dits ben estirats que com ja hem dit abans pensem que
estan demanant clemència davant d’un acte d’ajusticiament inquisitorial. En la imatge
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també podem observar el cercle de foc que
els envolta així com uns grans tectiformes
que podrien representar, a més d’una edificació religiosa, alguna estructura de fusta de
grans dimensions.També es veu alguna ballesta. A grans trets podem dir que l’escena

Anomenarem PANELL 1,el llenç de paret on estan les representacions
de campanars i campanes com si d’una catedral i plaça es tractara, hi ha
personatges agenollats amb les mans molt obertes i els dits ben estirats
que com ja hem dit abans pensem que estan demanant clemència davant d’un acte d’ajusticiament inquisitorial. En la imatge també podem
observar el cercle de foc que els envolta així com uns grans tectiformes que podrien representar, a més d’una edificació religiosa, alguna
estructura de fusta de grans dimensions.També es veu alguna ballesta. A
grans trets podem dir que l’escena no dóna la pau que hauria de donar si
considerem que els personatges estan resant. Algunes persones també
estan estesos al terra com si estaren morts, així com alguns altres que
pareixen empalats.
Pel que fa a la nombrosa representació de campanes podríem dir que
aquelles gravades amb més volum formarien part d’una catedral que
durant els actes inquisitorials solien començar a tocar les primeres a
l’eixida dels condemnats i que es veien reforçades pel toc de la resta de
campanes de la ciutat (6)
Si ens fixem la silueta dels campanars no és pròpia de les construccions
religioses d’eixa època al Maestrat. Eixa tipologia és més pròpia del sud
de frança i el Pirineu. També hi ha una data que segons Ramon Viñas i
Elisa Sarrià és 1498, però que altres autors com A. Cervera N.Mesado i
J. L. Viciano corregeixen i diuen que és 1598 ja que el numero “5” té la
grafia corresponent a eixe moment, finals del segle XVI. (7)
La data de 1598 també és molt curiosa i casual. J.Martinis ens informa
que al 1598 es va signar l’Edicte de Nantes, que va posar fi temporal a les
guerres de religió de França.
El Rei Enrique IV, que va ser cap dels hugonots i després es va fer catòlic
per poder regnar, va firmar este tractat per protegir els hugonots, protestants calvinistes.
Ací a España, el 3 d’agost de 1598, Felip II de Castella i I d’Aragó va celebrar a Saragossa, en la plaça del mercat, el darrer auto de fe del seu
regnat a terres aragoneses i va ser també el major auto de fe d’Aragó
durant el seu regnat. (8)
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Entre els condemnats d’este auto de fe hi havia quinze francesos, dos
italians, un portugués i un flamenc, entre molta més gent. Als francesos
se’ls va condemnar per luterans i alguns enlloc de morir cremats se’ls va
enviar a galeres. (9)
Qui sap si aquella gent refugiada al Cantalar va arribar per motius religiosos…?
Al costat de tota esta escena del panel 1 hi ha tres rèptils (llangardaixos
o salamandres).De dits animals es creia que el foc no podia cremar-los.
Tal vegada simbolitzen la fe indestructible dels heretges?

Rèptils i escaleriforme, panell 1.

Rèptils i escaleriforme, panell 1.

Dins de tot l’entramat i bigarrament de l’escena, amb gent agenollada, foc, campanes i
61mà. Perquè estan allí dibuixades les
diferents estructures, també hi han escales de
escales?, quina utilitat tenen?. Hem trobat que en moltes representacions d’escenes
inquisitorials apareixen escenes amb escales dibuixades, tant com a eina de tortura

Dins de tot l’entramat i bigarrament de l’escena, amb gent agenollada, foc,
campanes i diferents estructures, també hi han escales de mà. Perquè estan allí dibuixades les escales?, quina utilitat tenen?. Hem trobat que en
moltes representacions d’escenes inquisitorials apareixen escenes amb escales dibuixades, tant com a eina de tortura com per a pujar al cadalso.

Ampliació del
panell 1. R.del
Viñas
i E. Sarriá.
Ampliació
panell
1. R.

Viñas i E. Sarriá.

PANELL 2.
En el panell 2 del Racó Molero destaquen unes figures filiformes desmesuradament
62 de punt. La més gran té una mesura d’uns
grans amb un cap menut amb forma
setanta centímetres i representa un individu de sexe masculí.

PANELL 2.
En el panell 2 del Racó Molero destaquen unes figures filiformes desmesuradament grans amb un cap menut amb forma de punt. La més gran
té una mesura d’uns setanta centímetres i representa un individu de
sexe masculí.

“Gegants” panell 2. Foto José P. Martínez Montañés

“Gegants" panell 2. Foto José P. Martínez Montañés.

Les altres figures grans representen una dona amb un xiquet i un hom
63
envoltats de figures d’un tamany
més reduït. També es pot apreciar, m
dibuixada, una església amb campanes que està envoltada amb dents

Les altres figures grans representen una dona amb un xiquet i un home.
Estan envoltats de figures d’un tamany més reduït. També es pot apreciar,
molt ben dibuixada, una església amb campanes que està envoltada amb
dents de serra, com en el panel 1. També ens trobem amb alguna ballesta.

Representació de gegants amb altres figures de mida més menuda i església amb campanes. Foto José
Representació
de gegants amb altres figures de mida més menuda
P. Martínez
Montañés.

i església amb campanes. Foto José P. Martínez Montañés

Que volen representar estes figures?, és difícil de saber, però als segles XVI i XVII
durant les entrades triomfals amb motiu d’alguna visita reial o d’algun personatge
important es feien unes representacions amb decoració efímera amb la finalitat de
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Que volen representar estes figures?, és difícil de saber, però als segles
XVI i XVII durant les entrades triomfals amb motiu d’alguna visita reial
o d’algun personatge important es feien unes representacions amb decoració efímera amb la finalitat de moralitzar i adoctrinar els assistents.
Per a representar el mal que suposava per a la fe i el perill per a la nació,
el tema de l’heretgia es feien figures d’un o varis gegants com a representació dels heretges protestants. Segons FRANCO LLOPIS:
“Una de las maneras más comunes de representar a los herejes es en
forma de uno o varios gigantes. Así aparece en el arco diseñado por Giulio Romano para la entrada del príncipe Felipe y Carlos V en Milán en
1541, acompañado de otros dos que figuraban los turcos e indios. Esta
imagen se repitió en la entrada de Felipe III en Lisboa (1619), en las que
fueron cuatro los gigantes que decoraron el arco, al duplicar el elemento
islámico en dos, moriscos y turcos y cambiando los indios por los judíos. La
inclusión del elemento hebraico responde a la problemática que suscitó
en la corona lusa durante años el problema de su conversión o expulsión
. Todos estos grupos religiosos representados a modo de gigantes, según
una narración anónima conservada en la Catedral de Granada, debían
ser ajusticiados y pasto de las llamas gracias a la Inquisición.” FRANCO
LLOPIS, B. (2018:42) (10)

Al costat del panel 2 hi ha una figura inquietant, pareix un home en flames, i damunt, uns estels esquemàtics. També hi ha un llangardaix com
en el panel 1. Recordem que el llangardaix simbolitza l’animal que no és
crema dins de les flames. Pot ser alguna al.lusió a l’heretge cremat que
no perd la fe…?
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Representació
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en flames,
llangardaix;
i dalt,i dalt,
estels
esquemàtics..
Representació
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en flames,
llangardaix;
estels
esquemàtics..

Representació de personatge en flames, llangardaix; i dalt, estels esquemàtics..

Dibuix: José P. Martínez Montañés

Dibuix: José P. Martínez Montañés

Dibuix:ens
Josépodría
P. Martínez
Montañés
En conjunt l’escena
recordar
la simbologia Valdense, per les
l’home en flama, portador de la llum.

En l’escena
conjunt ens
l’escena
podríalarecordar
la simbologia
Valdense,
pe
En conjunt
podríaens
recordar
simbologia
Valdense, per
les
l’home en flama, portador de la llum.
estreles i l’home en flama, portador de la llum.
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Escut dels Valdesos amb el canelobre i l'inscripció - "Lux Lucet in Tenebris" - (La llum brilla en
tenebres) Escut
dels Valdesos amb el canelobre i l’inscripció
“Lux Lucet in Tenebris” - (La llum brilla en les tenebres)

Hi ha molts més dibuixos, com una construcció que pareix una església en fl

Hi ha molts més dibuixos, com una construcció que pareix una església
en flames.
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Interpretem que podria ser una església en flames

Foto, José P. Martínez
Montañés.ser una església en flames
Interpretem
que podria
Foto,
José
Martínez
Montañés
Interpretem que podriaP.ser
una església
en flames

Foto, José P. Martínez Montañés.

Església en flames, dibuixada per José P. Martínez Montañés.

Església en flames, dibuixada per José P. Martínez Montañés.

Església en flames, dibuixada per José P. Martínez Montañés.
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Trobem també una representació d’un vaixell, encara que no es pot vore
clar, degut a l’erosió de la roca. Podria ser una al.lusió als heretges conTrobem
també enlloc
una representació
d’un vaixell,
que no es pot vore
demnats a remar
a galeres
de morir cremats
a la encara
foguera.?

l’erosió de la roca. Podria ser una al.lusió als heretges condemnats a rem
enlloc de morir cremats a la foguera.?

Vaixell. Foto, José P. Martínez Montañés.

Vaixell. Foto, José P. Martínez Montañés

Tal vegada algun heretge, amagat com un masover més al terme d’Ares,
dibuixar tot açò després d’haver contemplat algun auto de fe o alguna en
que el va impresionar i ho va escenificar amb estos gravats?.
Va poder dibuixar tot allò, de la mateixa manera que mil.lennis enrere, al
Tal vegada algun
heretge,
com
masover
més al terme
d’Ares,i que ell h
al Barranc
de amagat
la Gasulla
unaun
escena
d’ajusticiament
prehistòric
va poder dibuixar
tot açò
després
contemplat algun auto de fe
descobrir
passejant
perd’haver
aquells cingles?.

o alguna entrada triomfal que el va impresionar i ho va escenificar amb
estos gravats?.
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Va poder dibuixar tot allò, de la mateixa manera que mil.lennis enrere,
algú va dibuixar al Barranc de la Gasulla una escena d’ajusticiament prehistòric i que ell havia pogut descobrir passejant per aquells cingles?.

Escena d'execució. Cova Remigia (Ares del Maestrat).

Escena d’execució. Cova Remigia (Ares del Maestrat)

Per acabar i entendre millor la hipòtesis que presentem sobre la important p
migratòria de “francesos” a la nostra comarca, destaquem el treball, “El llibre
de Benlloch (1554-1593)” d’Andreu Beltran Zaragozá on es registren els nom
casaments de francesos i franceses a Benlloc en la segona meitat del segle
Per acabar
i entendre millor la hipòtesis que presentem sobre la im12)

portant presència migratòria de “francesos” a la nostra comarca, destaquem el treball, “El llibre parroquial de Benlloch (1554-1593)” d’Andreu
Beltran Zaragozá on es registren els nombrosos casaments de francesos
i franceses a Benlloc en la segona meitat del segle setze. (11-12)
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inquisitorials
del Tribunal
de València
onresidents
son penitenciats
per luterans
(12)
francesos residents a Vilafamés i Cabanes.(12)
Considerant un espai físic més ample, les comarques circumveïnes també varen ser

Considerant
un espai
físic més
ample, les
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receptores d'importants
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durant tot circumveïnes
el període que també
varen
ser
receptores
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contingents
d’immigrants
abasta el present treball. Només referits a les comarques de La Plana de Castelló,occitans
tenim les tot
importants
aportacions
per:el present treball. Només referits a les
durant
el període
que fetes
abasta
-comarques
Carles Barquero
Genovés:
“Els
cognoms
occitans
i francesos
en la història aportacions
de Vilade La Plana de Castelló,
tenim
les importants
real
(segles
XV-XVIII)”
Societat
d'Onomàstica:
butlletí
interior,
ISSN
0213-4098,
Nº. 94,
fetes per:
2003, págs. 49-60.
- Josep Saborit Vidal: “L'empremta occitana en els llinatges de la Plana de Borriana”,
en Paraula d'Òc, época II, nº 14, pág. 7-54. ISSN
71 1577-2047.
- Gabriel Domenech: Los franceses de Nules, 2015, ISBN 978-1518704826.

- Carles Barquero Genovés: “Els cognoms occitans i francesos en la història de Vila-real (segles XV-XVIII)” Societat d’Onomàstica: butlletí interior, ISSN 0213-4098, Nº. 94, 2003, págs. 49-60.
- Josep Saborit Vidal: “L’empremta occitana en els llinatges de la Plana
de Borriana”, en Paraula d’Òc, época II, nº 14, pág. 7-54. ISSN 1577-2047.
- Gabriel Domenech: Los franceses de Nules, 2015, ISBN 978-1518704826.
Tenim un món encara per estudiar a les nostres comarques i un tresor que protegir com és el petroglif del Cantalar i els gravats del Racó
Molero…
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