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Encá cau   o no'n cau l'Hou d'Orcheta

Ricart García Moya

L'artiste belga Enca Caen, Cauen o Encá Noncauen, vehí
d'Orcheta, está arrematant un hou1 de prop a 5 metros d'altea.
L'home,  filosófic  a  temps  lliure,  diu  que  vol  simbolisar  el
renaiximent  raere  de  la  chichina  feta  en  mosatros  per  el
chinocovit (covid-19). Orcheta es poble tranquil y net, en gent
educá; encá que por tots els puestos trobem la falsa morfología
'Orxeta', imposició del comisariat llingüístic que's gasta els dinés
de mosatros en catalanisar.
HERALDICA D'ORCHETA  Sempre  en l'hou com l'asunt  de
conversació, parle del escut del poble en l'arqueólec y archiver
d'Orcheta,  Sergio  Llorens,  home cult  que  mostra honradea y
pasió  per  la  veritat  documental,  sinse  esvararse  a  dreta  ni
esquerra  per  contaminacions  polítiques.  Llunt  d'amagarse  en
retóriques y bisantinismes de frivolité en ganchet, reconeix que'l
contingut  de barres y  Creu  de Sent  Jaume (o 'Santiago')  es
invent modern, del 1980, y que vol fer referencia al Reine de
Valencia y l'Orde a la que perteneixía el poblet per desig soberá
(¿Jaume I o II?). 

Lo que no está clar, perque l'artiste belga no heu sap, es
que'n  1980  els  catalanistes  inventaven  heráldiques  a  tutiplé
pera'ls  pobles  que no  ne  teníen,  com El  Campello,  ahon un
sinyor  indocumentat  també clavá  les  cuatre  barres  en  u  dels
pobles més catalanisats,  que apenes allunta sa historia més allá del 1900. En fi, es evident que si volíen fer
referencia al Reine, l'escut  podía dur la Creu de Sent Jaume y, per supost, les barres en corona sobre'l
heráldic blau y, en lo més alt,  el Rat Penat. Per cert, no hia millor eixemple del maremágnum llingüístic que
patíen les neolletines migevals que les variants del hebreu  Ya'akov y lletí Sanctus Iacobus > San Tiago, Sant
Iaco,  Sant  Yago,  Sant  Iagüe,  Sent  Jacme,  Sent  Jaume,   Tiago,  Diago,  Diogo,   Diego...   (estos  últims,
embolicats boirosament en el grec Didachus).

Y, en valenciá,  el topónim es 'Orcheta'
En serenitat y aséptic, l'archiver2 Llorens recorda que lo que ix en els manuscrits del sigle XIII es la

grafía Orcheta, desde temps de Jaume I; y que 'Orxeta' es l'actual, que ell no discutix. No es el cas meu, que
soc terroriste blaver, y no ducte de que's imposició del fascisme expansioniste catalá del 1980, sinse'l respet3

que mereix nostra morfología arrailá y clásica. Al costat del Ajuntament,  damunt del bar 'La Plaça', tenim un
lletrero  ahon llixc  'Orcheta',  fent  referencia  a  la sosietat  musical  'Lira  Orchetana'.  Lo  que a  lo  millor
desconeixen els seus components es que 'Orcheta' está ben escrit en idioma valenciá, y que eixa morfología
es la que copiaren els notaris y retors cuan feen escrits en castellá; vullc dir que respetaven el nom que trobá
la gent que reconquistá la població d'Orcheta, en la ch- que Corominas creu mosárap. La 'Lira Orchetana',

1 En val. modern du h-  pera trencar l´anfibología en oír (tu ous, ell ou): “¿Ous caquechar les gallines?” (Gadea:
Ensisam, 1891, p.84); “se ou la veu de...” (Badenes: Tápat sego,1945, p.16); “una moneta (de Pascua). que tinga
dos hous” (Ros: Romanç del jochs, c.1730); “els hous sempre els ven prou cars” (Coloqui nou a una fornera...,
c.1740); “tots los anys hous y colomins” (Galiana: Rond. 1768, p.91); "aquell de hou y tomata” (Martínez Ruiz:
Canyisaes, Monóver, 1907, p. 60), etc.
2 Del lletí archivarius: “dit ofici de archiver” (A. Hist. Oriola, Llibre de Prov. 1569, f. 78); “sols los pot traure lo
archiver” (Furs y Privilegis, Valencia, 1580); “archiver” (Exulve: Praeclarae artis, Valencia, 1643); “Vicent Gil,
prevere archiver” (Gil, V.: Relació de la Segón Cent. 1655), etc.
3 Del lletí respectus: “tornarán a mereixe(r) el respet de que abans...” (Canyisaes, Monóver, 1914, p. 216); “ahon
siga respetá com ella mereix”  (Buil: El tenorio del carrer, 1926, p.24); “molt respetables” (El Tío Nelo, 10 maig
1862, p.1), etc.

Image del gran Hou d'Orcheta en mig de
la  naturalea  (Las  Provincias,  06  /  05  /

2021). L'heráldica es invent del 1980, un
producte  del  catalanisme  industrial  y
parásit. A vórer si la joya d'Enca Cauen,

cuan fique dalt  del hou la Real Corona,
está més nugá a lo nostre.



2

segons els vehins, te més d'un sigle d'activitat, y els músics coneixíen cóm escriurer el topónim.
A l'artiste belga Enca Cauen, lo mateix que'l periodiste de 'Las Provincias' que doná la noticia  del Hou

d'Orcheta, es millor que sapien cóm enganya el fascisme expansioniste catalá y els comisaris d'À Punt, l'AVL
y l'eixércit d'inmersos del catalá, al que diuen valenciá pera fer la guillerma4. Els que millor estudiaren el
topónim desde'l  1200 foren el  navarro5 Huici  Miranda y la  valenciana Amparo Cabanes, erudits  que'ls
catalanistes rechasen6, mes els manuscrits demostren que'l topónim mosárap, en -ch-, está documentat en els
anys 1245, 1270, 1427, 1489, 1499, etc. Vejam uns pocs eixemples:

Orcheta  “Orcheta” (Huici Miranda: Docs. Jaime I, any 1245)
Orcheta "termens de Polop,  e llochs de dita  Baronia,  Callosa,
Finestrat,  Bollulla,  Orcheta,  Sella..."  (Real  Pragmática...  Don
Phelip... any 1586)
Orcheta “Orcheta  es  una  de  les  veues  del  Bras...  “  (Ginart:
Reportori del Furs, 1608, p. 55)
Orcheta “lo Comanador de Orcheta” (Fábrica de Murs y Valls,
1675, p. 10)
Orcheta “Oliva,  Orcheta...  Polop...”  (Ordens  del  Tribunal...,
otorgació de les 13 Piles dels Senyors Comissaris Gaspar Grau, F.
Fenollet..., en Valencia a 9 de juliol de 1697)    
Orcheta  “els pobles de Alacant ¿Quíno es el que més se pareix a
la horchata? Orcheta”  (El Tio Cuc, nº 58, Alacant, 1924, p.1)

Per  cert,  els  de  les
banderoles  sempre  ixen
en l'aldracá de la soterrá
Corona  d'Aragó  pera
aumplir  de cuatre barres
tot el territori. També podíen fer memoria dels vius reines de
Valencia y Espanya; encá que'ls catalanistes bufaríen, perque
asoles consideren progresiste a qui defén la bufalagamba de
la  Gran  Catalunya.  Aixina  que  u  es  progresiste  si  es
catalaniste; y retrógrat si es nacionaliste valenciá y espanyol.
La  veritat,  es  un  punt  de  vista  fasciste  que  no  acabe
d'enténdrer.

Un eixemple: en l'any 1929, en les Fogueres d'Alacant
no se patía l'opresió dels catalanistes y no teníen porega de
eixibir els simbols de tots els valencians; en este cas, la Real
Senyera en la  franja blava,  sinse corona per simplificació,
pero en Rat Penat. Hui, baix el poder dels catalanazis sería

temerari (image del  Tratado de la Real Señera, 1993, p.402). Ara que pense, l'artiste Encacauen es belga,
ahon estava de baldraga l'albolotapobles Puigdemont... ¿serán amigachos els dos?  

4 “Ferli a u la guillerma: fastidiarle a uno, incomodarle” (Escrig: Dicc.1887); “guillermejar: tacañear u obrar con
ruindad, malicia o picardía” (Escrig: Dicc. 1851); “¡tinc unes ganes qu´envíe / el teatro a la guillerma!” (Colom y
Sales: Lo que fa la roba, Castelló, p.8), etc.
5 Abanda del gentilici, com apellit es u dels més comuns desde temps de la Reconquista en el Reine: “ordenades
per  lo  reverent  mestre  Bernat  Vilanova alias  navarro”  (Vilanova,  Bernat:  Notes ordenades,  Valencia,  1500);
“cavaller  navarro”  (Bib.  Nac.  Ms.  Trobes de mossen Jaume Febrer.  c.  1670);  “navarro: natural  de Navarra”
(Escrig: Dicc. 1851); "un mostrari humá... navarro; el tosc aragonés; el vengatiu mursiá" (Valero: Consolar al trist,
1914,  p.5); “el  nom del...  fallit  tenor  navarro y per...”  (La Chala,  12 /01/   1929,  p.  1); “  els  Navarros,  els
Aragonesos...” (Valls: Matí de Gloria, Alcoy, 1932, p. 3), etc.
6 Galicisme valenciá, del fr. migeval rechacier:   “lo impuls em rechasá de la intenció” (Gilart, I.: Aprobació al
Ramellet  del  bateig,  1667); “anarse rechaçant”  (Ros,  Carlos:  Romanç dels  jochs, c.  1730); “per nostra  part
rechasem la moda, sinse fer dengues” (El Bou solt, 1877, p.101);“qu'el mon el rechasaría per inútil”  (Comes, P.:
¡Mareta santa!, 1926, p.14);“rechasat” (Peris Igual: El banquet en l’alquería, Castelló, 1928, p. 17), etc.

 Desfaenat  terroriste  blaver
que,  empanfilat,  dotoreja  el
lletrero dels músics d'Orcheta
y,  tot  serio,  pensa, ¿per ahón
caurá l'hou d'Enca Cauen?


