
Lexic, torns de lenga, dísers, arrepoèrs, istuèras e condes, medecina populara… Fica n°54 

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

 

Indeterminacion deu subjècte 

Jana de Lassègas que’s planh drin a la soa amiga : 

- Tè,  que m’auré hèit gai* d’amassar tota la familha per la hèsta deu vilatge… mes que son 

tots partits tà la mar ! 

- Saps Jana, quan son joens** ne’s renden pas compte ! 

* « cela m’aurait fait plaisir » ** « quand on est jeune » 

Qu’avem ací ua de las construccions mei correntas : l’indeterminacion deu subjècte qu’ei marcada 

per l’emplec de la tresau persona deu plurau. 

En francés, aquera indeterminacion qu’ei tostemps marcada per l’emplec deu pronom indefinit 

« on » + un vèrbe a la tresau persona deu singular. 

 

Plàver: 

- Diga’m Maria. A plavut per vòste aqueste vrèspe ? 

-  Dià* ! Tant per tant** quate gotas pègas ! 

* « bah ! » **« à peine » 

Quate gotas pègas qu’ei ua expression tipica entà díser qu’a  plavut  hèra hèra chic. Ací l’adjectiu 

pèc, pèga qu’ahorteish la chifra quate qui marca ua quantitat indefinida mes hèra petita ; aquerò, lo 

francés qu’ac mèrca dab un adjectiu diferent « quatre misérables gouttes ». 

 

Díser : 

- Be n’as popat lèit de sauma ! 

Que’s ditz mei que mei entà’s trufar de quauqu’un qui ditz peguessas. Mes que i pòt aver darrèr un 

sosentenut a prepaus d’un problèma d’ereditat, de bestiessa familiau, qui seré estada  transmetuda 

per la lèit de la mair.   

 

Arrepoèr : 

Uei heurèr, doman Candelèr 

La Candelèra qu’ei tostemps lo dus de heurèr. Qu’ei ua faiçon de’s soviéner d’aquera data qui ei 

fixa en lo calendari. 

 

Medecina populara 

Aquesta istuèra que’s passè per las annadas 60 en un vilatge au ras d’Auloron. Qu’ei ua mainada qui 

avè atrapat la cocolucha. Entà suenhar-la, ua vesia que la preparava tisanas. E aquera mainada que 

trobava estranh de caler amassar escargòlhs entà’us balhar ad aquera vesia. 

Tots que s’i hicavan : lo pair, la mair e la mainada de segur : 

- Saps, a la vesia, que l’agradan hèra los escargòlhs ! 

 Per aquò, qu’èra aisit de’n trobar : per aqueths parçans camps, maisons e casaus que son 

emmurralhats e los escargòlhs que’s plasen enter los calhaus. 

E aquò que durè dinc au dia quan la mainada e comprenó que los escargòlhs qui amassavan e 

servivan entà har tisanas tà guarir-la de la cocolucha. Lavetz, no’n voló pas béver mei d’aquera 

potinga* ! Totun que guarí pr’amor la malaudia qu’arribava au cap… 

* « potion » 

En internetejar, que poderatz descobrir que la bavira d’escargòlh ei bona entà suenhar los problèmas 

de pèth (acne, irritacions, pic…) e tanben la tos. Atau, au dia de uei, que trobatz siròps a la bavira 

d’escargòlh entà guarir de la tossiquèra.  En la fica 7, que vedom quin har partir los hics  dab bavira 

d’escargòlh. Aquera bavira que sembla donc aver hèra de vertuts ! 


