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I Chelti ënt ël teritori ët Couni
Ël valade ët la Bizimaouda a l’an vist a parte dal ‘800 prima ët Nousnhoû ël pasage da
l’Eouropa ët l’est e dai teritori ët l’aouta part ët l’Alpi d’ën baroun ët tribù cheltique
d’ourigine indoeouropea que a sërcavou ët tère da travaiâ ënt la piana drua dël Po que
ënloura a l’era cuatâ d’arbou ët roul e pin (dal cheltic pados “pin” aruva ël nom ët la piana
e ëdcò ël vei nom dël Po, “Padus”). Ëste poupoulasioun, qu’a l’erou chamèe Keltoi dai
Grec e Galli dai Roumèn a l’erou ën mëschou ët jant diferente.
Coura que jant si a l’é aruvâ ën Piemount, couma ën tute ël tere d’aramba al mountanhe,
a s’é mëschâ bin coun qui que a ëstazìou ja sël teritori: ënt ël cas dël Piemount
ouchidental i Taurisci (Taurini) a l’an pià ël post ët la poupoulasioun preindoeouropea di
Ligouri vèrs ël V-IV secoul prima ët Nousnhoû. Ësti abitènt ët na vota a l’an tacà a pasturâ
ën mountanha e a l’an fèt diventâ parèi ët tère sërvaie ët pasture vèrde. Ël nom alpe ou
aruva propi da alp, parola preindoeouropea qu’a vœl dî “post aout”. Ël poupoulasioun
cheltique o ligouri a l’an portà ët langue diverse qu’a l’an lasèt ët marque ënt i nœmi di
pœst e ënt ël manere ët dî que a ‘s dœourou ëncoû encœ. Për ezempi la reis cheltica
serres a ‘s trœva ënt ën baroun ët nœmi di pœst ët mountanha. Ezempi ët nœmi ët post
cheltic ët la Bizimaouda a soun: ël sèr, ël sèr majoû.
Couma ou l’a ëscrit Plinio la piana dël Po a l’é ëstèta abitâ dai Taurini (ël nom ou aruva da
Taur –mountanha, e ou vœl dî abitènt dël mountanhe). Coun ëstou nom a ’s chamavou
tute ël jant cheltique que a ëstazìou sël mountanhe (per ezempi i Taurisci dël Norico).
Caburrum (ëncœ Cavour) a l’era la capital di Caburri e so teritori ou ëndazìa dai pé ët
l’Alpi Cozie, a l’aout cours dël Po, e ou counfinava a mezanœt coun i Taurini. I Bagienni a
ëstazìou ënt la piana tra ël Langue e i pé ët l’Alpi Marittime e a l’erou na branca di Caturigi
(catu = souldà, rig = re) e i sœ paìs pi grœs a l’erou Carrea (Carù, fourtificasioun ët quèr),
Bagienna (ëncœ Bene – it. Benevagienna) e Baginas (dal so nom nasiounal).
Ligouri ët mountanha a l’era ël nom ët divèrse poupoulasioun ët l’Alpi Marittime, que pœl
dase que a l’aveisou n’acordi fra ët lour. Ën Val Varaita, quërcun ëd qui que a fazìou ël
mape dël teritori prima ët Napouleoun a l’an butà i Galliti, que a soun arnuminèe ënt ël
Trofeo ët la Turbie, mentre que ën found ët la valada ël nom dël paìs ët Broundel ou ‘s pœl
coulegase coun quèl di Brodonti. La Val Maira a l’era abitâ dai Veamini, mentre que i
Vergunni o Veromori a ëstazìou ën Val Grana, pi vèrs mezdì la Val d’Ëstura, la Val Ges, la
Val Vermenanha a l’erou souta ël doumìni di Venini. La part aouta ët la val dël Tanaro a
l’era souta ël countrol di Epanteri e ët sigur i abitènt ët quëlla que ëncœ a l’è Cheva, a
l’erou ët la ëstesa raza. Ounda ëste valade a ’s drœvìou ës la piana a l’erou countroulèe
dai Pedati d’aramba a Couni e dai Auriati, abitènt dël teritori ët Carai, për finî ‘s sa nhant
bin ounda a ësteisou i Soti e i Turi; pœl dase que i Turi a ësteisou d’aramba a Busca e
Tarantasca mentre que i Soti a pœlu ese couleguèe al nom dël post Soutana, tipic ët la
zona ët Moundouì.

