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Emplec especific deu vèrbe condar : 

- Mes qu’as donc a cridar atau ? 

- Qu’ei aqueste gatòt qui’m hè vader craba ! Mossur non minja pas çò qui’u balhi e tanlèu 

qui’m viri d’esquia que’m pana quauquarren sus la taula. Que pòts condar que n’èi hartèra ! 

Que’m vau gahar l’escoba e tà dehòra ! 

Que pòts (pòdes) condar : que pòts (pòdes) créder. 

 

Locucion metaforica : bàter la pavana 

- Vam e quin va lo vesin ? 

- Non me’n parlis pas, que pegueja a mei har ! Tot d’aqueste vrèspe, dab la gran calor que 

l’avès per dehòra a bàter la pavana ! 

Las expressions entà designar quauqu’un qui a perdut lo cap, la rason, non mancan pas. Au dia de 

uei los malauts deu cap que son embarrats mentre que autes còps, mei que mei, que demoravan en la 

familha. Donc que se n’i vedè capvath deus vilatges monde tocats de la cerimana… 

Aquera expression bàter la pavana que vien d’ua dança originària de Pàdoa (« Padoue », Padova en 

italian dab ua fòrma locau Pava). 

Ua etimologia qui ei faussa que ditz lo dançaire que hè l’arròda com lo pavan « paon » e que marca, 

que bat lo pas dab un anar estranh coma ac hè l’ausèth. Beròi explic… si èra vertadèr ! 

Donc entà har brac, lo qui bat la pavana que hè moviments estranhs com si marcava lo pas d’aquera 

dança italiana. Qu’ei pèc. 

 

Vocabulari : cap coi 

E condas, dab lo hred qui hè que te’n vas per dehòra (dab) lo cap coi (o tot cap coi)! Mes per 

ma fe hica’t donc lo bonnet ! 

Coi que vòu díser pelat, « chauve ». Qu’avem un exemple dab lo Pic du Soum Couy a l’estacion 

d’esquí de la Pèira, « La Pierre St Martin ». Que’u disen lo Som Coi probable pr’amor non i a pas 

nat arbo. 

Ací  Anà’n (dab) lo cap coi  o  Anà’n tot cap coi  que vòu díser passejà’s shens arren suu cap e quan 

hè hred n’ei pas conselhat ! Notem enfin que los aulhèrs e disen tóner o cojar las aulhas. 

 

Arrepoèr 

Lo mau deu pè 

Non pòrta pas (o non tòca pas) a l’erbèr. 

L’erbèr qu’ei l’estomac de la vaca qui apèran atau pr’amor que minja sustot èrba. Mes ací qu’ei drin 

entad arríder pr’amor que designa l’estomac uman.  

Lo qui s’ei blaçat o qui a un problèma au pè que va aver bon apetit parièr. Que disen tanben : 

Lo mau deu pè 

Non puja pas tà l’erbèr 

Lo comparèr dab l’estomac de la vaca qu’ei plan causit entà quauqu’un qui a bon apetit pr’amor las 

vacas que minjan hèra ! 

 

Borra 

Que’s passa pendent l’ivèrn. Lo pair e lo hilh que son devant lor. Un vesin qui passa que demanda 

au hilh : 

- Adiu Jan, qué hès de beròi ? 

- Oc e…arren ! 

- E lo pair ? 

- Tè, que m’aida !!! (HL) 


