
Lexic, torns de lenga, dísers, arrepoèrs, istuèras e condes, medecina populara… Fica n°51 

Joan Pau LATRUBESSE CIVADA dab l’ajuda amicau de Maurici ROMIEU 
 

Vocabulari : espachiu 

Lo Jacolet de Lacrotz que hè lenha. Qu’ei espachiu*, lo tribalh ne’u pesa pas. En lo véder har, lo 

monde que disen : 

- Aqueth, hòu !** que’n haré autant com lo curè benedíser*** ! 

* « rapide, expéditif ». En aqueth parçan deu Seuvestre que’s pronóncia espat.thiu. En d’autes 

endrets que disen purmèr esdeburiu. ** « Celui-là, dis donc ! » *** Qu’avem vist aquera expression 

en la fica 37. Lo curè que pòt benedíser adarron, dab abonde. E lo Jacolet de Lacrotz, pr’amor 

d’estar adret e valent, que pòt har lenha en grana quantitat. Aqueth comparèr dab lo poder d’un òmi 

de glèisa que valoriza lo son tribalh e de mei, atau, que sembla estar aidat peu cèu… En aquera 

expression, benedíser a l’infinitiu que pòt suspréner. Qu’ei ua particularitat de la lenga populara. 

En lo Palay non trobam pas espachiu mes despachiu, lo contrari de empachiu. Dens la lenga 

populara, espachiu qu’ei ua varianta de despachiu qui ei la fòrma referenciau. 

Lo vèrbe esdeburà’s qu’a un adjectiu : esdeburiu. Mes non i a pas obligatoriment un adjectiu  –iu, -

iva derivat deu vèrbe. Atau lo sinonime amaneja’s n’a pas nat adjectiu correspondent. 
 

Moneda… 

Entà pagar, un òmi que sòrt un gran bilhet e que demanda au venedor : 

- As moneda ? 

- Que quiòc,  que n’èi. 

- Lavetz que va anar pr’amor que’s sap que  au casso que s’i hè estèras ! 

Expression metaforica : dab un gran bilhet que vatz aver moneda en abonda e dab un gran casso que 

podetz har ua gran pièla de lenha. Ací lo crompador qu’ei rassegurat : lo comerçant qu’a de que 

tornar las monedas… çò qui n’ei pas tostemps lo cas. De segur, l’òmi qu’ei fièr d’aver aqueth gran 

bilhet pr’amor  autes còps ne n’avèn pas sovent !  

 En principi l’estèra qu’ei  l’esclat qui hè lo boscassèr* quan copa ua branca o un arbo dab la 

destrau**. Que trobam dísers e arrepoèrs dab aqueth mot estèra qui vòu díser mei generaument 

lenha : branquetas, brancas, arramas e tronc. 

* « bûcheron »  ** « hache » 
 

Pas tà devant… mes tà darrèr 

Ençò d’un bochèr* un òmi que demanda costetas e que precisa : 

- Ne las voi pas de cap tà l’esquira ! 

*mot emprontat au francés. Lo mot vertadèr,  carnissèr. EM, lo noste collaborador, que l’a entenut 

un còp o aute au sègle passat.  

Los professionaus qu’ac saben: las costetas que son mei sabrosas*, mei tenhèras** donc mei bonas  

de cap tà la coa ! Donc aqueth client qu’ac sabè e tà designar lo devant de la bèstia, que parlava de 

l’esquira qui ei tostemps penuda au còth ! 

* « savoureuses » ** « tendres » 
 

Expression metaforica : caishau d’eretèra ! 

L’òmi qui’s marida dab ua eretèra que serà sovent comandat per aquera dauna. Mes lhèu un dia que 

n’aurà hartèra e que’u diserà : 

- E donc que l’as lo caishau d’eretèra ! 

Que vòu díser que la dauna e vòu daunejar. Qu’a caishaus deus bons entà minjar mes tanben entà 

nhacar de cap a l’òmi tà’u raperar de qu’ei era l’eretèra. Eth qu’ei donc lo gendre e autes còps 

n’avèn pas gran reconeishença en la familha. Los vielhs qu’ac sabèn díser : 

 Lo gendre qu’ei mèste de hicar las cans dehòra. 

(Qu’arremerciam tà la soa collaboracion a E.M. qui viu en lo Seuvestre) 


