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Lo borir de l’aiga 

Quan hès borir aiga tà començar qu’arrid puish arron que parlaca e a la fin que boreish a parlacs. 

Qu’avem ací de beròis imatges entà descríver las diferentas estapas quan hèn borir l’aiga suu huec. 

En feit lo monde n’avèn pas las coneishenças scientificas entà explicar aqueths fenomènes. Que 

hasèn donc referéncia a realitats de la vita vitanta … qui coneishèn de plan ! 

  

Adverbi : dehèt 

Que cau descargar lo bròç. La carga n’ei pas trop grana, que vam har dehèt. 

Ací « har dehèt » que vòu díser har viste, aver viste hèit. 

Aute exemple quan t’adreças a quauqu’un qui hè un tribalh qui’s ved (porgar, estruçar, netejar…) :  

 E be hòu ! Que n’as hèit dehèt !  (que n’as hèit hèra) 

 

Borra 

- Qu’ei çò qui as minjat entà sopar ? 

- Nondigas cueitas au só e arrajadas a l’ombra ! 

Còps que i a que remplaçan « nondigas » per « higas ». Qu’avem ua varianta : 

- Nondigas cueitas au só e arrajadas a la lua ! 

Qu’ei estranh : no’t pòdes pas arrajar ni a l’ombra… ni a la lua ! 

En la lenga de uei aqueth « nondigas » no’s compren pas guaire mei. Palay qu’explica que vien de 

« Non pas díser arren ». Autes còps, qu’avè lhèu ua auta significacion.  Ua causa segura : qu’ei ua 

faiçon d’enviar tà pèisher lo qui ei drin abans hèit e qui v’embruma dab las soas questions.   

 

Formuleta 

- Vam, quin s’apèra la mair ? 

- Pierina 

- E lo pair ? 

- Catalin 

- Quin s’apèra lo hrair ainat ? 

- Jan 

- E lo dusau ? 

- Jantin 

- E lo tresau ? 

- Jacolin 

- E lo quatau ? 

- Capdeton 

- E lo cincau ? 

- Jantet  

- E tu, quin t’apèras ? 

- Victòr 

- Vam, ditz-ac viste 

- Pierina, Catalin, Jan, Jantin, Jacolin, Capdeton, Jantet, Victòr (HL) 

-  

L’interlocutor que demanda en purmèr lo nom de la mair. Que hè atau aunor a las hemnas… n’ei 

pas tostemps lo cas en la nosta cultura tradicionau ! Avisem-nse totun pr’amor Pierina qu’ei tanben 

un petit nom taus òmis (ex : Pierina Gaston Sacaze lo botanista aussalés). De mei Catalin n’ei pas 

corrent, que trobam mei sovent Catalina tà ua hemna de segur. E i averé ua inversion ? Lo pair, quan 

desglarava los noms, que’m sembla hèra que disè Catalin… 

Qu’avem ací un exercici de diccion deus bons qui amusava los petits… e los grans ! 


