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AGENDA 

 

Corses 
 

Corses d’occitan pels adults debutants e 
confirmats a Pàmias, Le Fossat, Foish, 
L’Avelhanet, Sent Guironç, Saurat. Per mai d’entre-
senhas : 05.61.69.60.96 o ieo09@ieo-oc.org 

 

Talhièrs 
 

Talhièrs de danças, cants, musica, tricòt a 
Pàmias (Espaci occitan) pels adultes e mainatges. 
Organizat per la Lauseta. Per mai d’entre-senhas : 
06.17.53.29.62 o lauseta@gmail.com   

 

Ràdios 
 

Del diluns al divendres, a l’entorn de 8h20 e 
18h50, lo dissabte a 14h00 e lo dimenge a 11h00 
sus Ràdio Transparence (93.7 FM), De còr e d’òc.  
Cada dimars, de 19h00 a 20h00 - Era votz 
dera montanha, sus Ràdio Coserans 94.7 FM. 
 

Acamps 
 

05 e 26/02/2015 a 20h30 a Pàmias (Espaci 
occitan) - Acamp del Cercle Occitan Prosper 
Estieu.  
Contacte : 05.61.69.60.96 o ostaloc09@club-
internet.fr 
 

07/02/2015 a 9h30 a Pàmias (Espaci occitan) - 
Conselh d’administracion de l’IEO-Arièja. 
Contacte : 05.61.69.60.96 
 

Animacions 
 

20/02/2015 a 20h45 a Montaut (sala de las 
fèstas) - Teatre en occitan « La gata de la barona » 
jogat pels Galejaires. Contacte : 06.95.30.50.34 
 

21/02/2015 (ora non confirmada) a Vilanòva 
d’Òlmes (sala de las fèstas) - Projeccion del DVD 
« Memòrias d’Arièja » prepausat per la Comuna. 
Contacte : 05.61.69.60.96 
 

28/02/2015 a 20h30 a Bèthhag (sala de las 
fèstas) - Serada (gascona) amb « La Bethmalaise » 
organizada per l’Ostau comengés. Participacion 
liura. Contacte : 05.61.04.49.24 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
Mot de la presidenta de l’IEO d’Arièja 

 

Caris sòcis, 
 
 Milierats d’innocents crèban cada jorn dins le mond tot, al 
nom de Dieu, d’una idèa, de l’argent, d’una pretenduda  
superioritat e de la neciesa… 
 Sabi pas les mots per dire l’òrre. E uèi, un còp mai, es en çò 
nòstre que l’òrre truquèt ! 
 Aquelis assassins plan segur que son imperdonables, mas 
nosautres tanben sèm responsables, las nòstras societats de 
païses rics, auturosas e que daissan un fum de mond de costat. 
Vòli pas parlar de tròp d’aquel afar que ne sèm abeurats  tot lo 
sant clame del jorn dempuèi, ailàs, que se passèt. Avèm tornat 
descobrir a-n-aquela escasença que i aviá en çò nòstre e 
endacòm mai un molon de gents estacats a la libertat, òmes e 
femnas de tot temps e de totas condicions. Espèri plan que tot 
aquel mond, ara, se botarà al trabalh per aprene a totis les que 
sabon pas, l’acceptacion de l’autre. Fòrça causas son de 
cambiar. Uèi, al trabalh o dins la vida vidanta, cal « tuar » le 
concurrent, cal tostemps far mai, aver mai, le mond qu’avèm 
daissat edificar es atal. La carn dels flacs, noirís la dels potents. 
E dins aquel mond aquò’s pas aisit d’aprene la tolerància e 
l’amor dels autres que ne parlan, pasmens, totas las religions. 
Les òmes de poder aiman e se sèrvon de la guèrra e de la 
violéncia, l’Istòria es pas qu’una seguida d’atrocitats e 
d’injustícias. E encara uèi, dins le nòstre mond « civilizat ». 
Mas tanben, i aguèt totjorn d’unes òmes capables de çò 
melhor. Amb aquelis poirem anar endavant e fargar una 
societat que la paur, l’asirança e l’intolerància i seràn pas 
mèstras. 
 Sembla pas de bon, mas en França, al jorn de uèi, i a 
d’escolans que sòrton de l’escòla amb 500 mots de vocabulari. 
Pensatz qu’aquò sufís per soscar e comprene le mond e sa 
complexitat ? Çò mai important foguèt totjorn e demòra encara 
l’educacion, l’accès de la màger part a la coneissença. Son pas 
que les sucs plan garnits que poiràn resistir a 
l’endoctrinament dels que rasonan coma tambors banhats. 
 Me sembla d’enfonzar de pòrtas dubèrtas mas quand la 
situacion es grèva, cal tornar als fondaments ! Son tròp les que 
sabon pas la valor de l’escambi e la riquesa de la diferéncia. 
Occitània, del temps que la lenga viviá, èra una tèrra de 
convivéncia e de tolerància. Pensi qu’aquò demòra dins nòstra 
cultura : un biais de véser e de pensar las causas, diferent e pas 
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que nòstre. La lenga d’òc es l’aisina per contunhar d’exprimir nòstres punts de vista, emai siá pas aisit a l’ora 
d’ara que la lenga se mòr. 
Sabi pas l’avenidor de la lenga polida. D’unes, occitanistas dels bèls, avián perdut l’espèr : 

« Cresi que siam un pòble vièlh, 
E cresi que i a pas de remèdi 
Per que los vièlhs son per morir. » 

 

    Ives Roqueta 
 

 Benlèu soi pas encara pro vièlha e i vòli creire encara. An pas capitat de la far crebar dempuèi sègles 
qu’ensajan. De mots e d’expressions d’òc eissamèron cap al francés del miègjorn. Coma l’aiga que raja, totjorn 
trapèt un camin per subreviure. Cal daissar - les occitanistas- d’aparar pas que son pradelet per pensar a 
l’interès màger de la lenga. 
 La maire dels  jorns es pas mòrta, traparem amassa, le biais mèstre per anar cap als endemans cantarèls, e 
entre totis farem tot. 
 

Annia Wolf 
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Corses d’occitan pels adultes 
 

Aquí los lòcs e oraris dels corses d’occitan del departament per 2014-2015 
 

Pàmias (Espaci occitan) - Cors confirmats : lo diluns de 18h30 a 20h00 ; Cors debutants : lo dijòus de 
18h30 a 20h00 
Sent Joan del Falgar (Fogal rural) - Talhièr de lenga lo diluns de 20h30 a 22h00  
Saurat (Maison d’Amont) - Cors totis nivèls : lo dimars de 14h00 a 15h30 
St Guironç (sala del secors catolic) - Cors debutants : lo dimècres de 17h00 a 18h30 ; Cors confirmats : lo 
dimècres de 18h30 a 20h00  
Le Fossat (Prat de Versalhas) - Cors totis nivèls : lo dimècres de 20h30 a 22h30 
L’Avelhanet (Centre multiespòrts) - Cors debutants : lo dijòus de 17h00 a 18h30 ; Cors confirmats : lo 
dijòus de 18h30 a 20h00  
Foish (Club de lésers « Le Leo ») - Cors totis nivèls : lo dimars de 17h30 a 19h00 

 

Entre-senhas al 05-61-69-60-96 o per mèl a ieo09@ieo-oc.org 
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La corgeta de Mossur Buzenet del Molin de Lirbat 
 
 Per un bèl dia d'estiu, qu'èra asseguda devant la pòrta, aishús un cadieron, a pelar les legums andà l'asinat 
(trufas, carròtas, pòrres…). Passa al mièg de la cort Mossur Buzenet, amb la sèva dus chavals, cap a l'engar del 
fons. 
 Aquí que’l demorava Guilhaumes. Aquel òme que venguia cercar trufas ; Papai que li omplic le sac, e que’l 
carguèren totis dus. Le crompaire que’s traguèc le pòrta-moneda de la pòcha, e que presentèc un bilhet andà 
pagar. E qu'ausí : 
 « Mossur, se vos estimatz mès que vos renda la moneda, o se vos do una corgeta ? ».  
 E que li presentèc un legumàs a fèr paur. 
 « Sabètz, que son plan bonas. Fifí que las fè còser de diferentas faiçons : en salsa tomata, al forn plan 
dauradas… » 
 A escotar’l qu'aurias cresut qu'èra un rei de la cosina, el que non avia jamès tocat una padena ! 
 E Mossur Buzenet de respóner : « O non, Guilhaumes que m'estimi mès les dètz francs ». 
 Le meu paire que puegèc amb la corgeta al punh, que la getèc devèrs la pòrta tot disent : « Quin con ! ». 
Pueish que s'anèc cercar les sòuses a la sèva cramba andà tornar-li la moneda. 
 E que l'ausí rebotregar per l'escala amont. Que’m pensi que parlava d'aquel professor del Molin, que 
mespresava la sèva corgeta que li avia dat tant de trebalh. 
 Andà plan fèr, que cal ajustar que Guilhaumes e Fifí que non’s minjavan cap las sèvas corgetas : que 
n'aimavan cap aquel legum tròp modèrne ! Ça disian : « Que las anam fèr minjar als parisians ; quand vengan 
per las vacanças que se n’afartaràn ». 

 La cronica de Maria Sutrà 
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 Las personas en question, qu'èram nosautris, la sèva filha, le gendre e las mainadas. Que cal díser que 
fòranisè, a vint ans, and'anar’m ganhar la vida pr'aquí aval, pròishi de la Leira, ont devenguè « regentòta de 
mèrda », coma me disia le meu paire quand èra encolerit. 
 Mès pr'aquò, j'èra plan content de mos véser arribar quand se calia ocupar de l'èrba ! Andà desfèr, girar, 
arrudolar, rastelar, cargar las carretas e anar-las vuedar a la cleda, n'avia cap le mème discors ! Aquí, n'èram 
cap mès fonccionaris de m'as colhonat : que trebalhàvam d'adret ! 

 

Maria SUTRÀ 
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Òmes de glèisa 
 

 Temps passat quin onor d'èsser un òme de glèisa ! Pròva de bona instruccion, gatge d'una bona situacion 
pro avesada aquela renomenada resquitava sus la familha tota, sustot quand es la d'un modèste picapèiras de 
Rivèl. Rasseguratz-vos, avuèi tot aquò es acabat ; l'aura dels curats s'es amoissada e demest la familha i a 
quitament pas le mendre grelh d'un clerjon.  
 Dos fraires de mon pepin fasquèron de la glèisa lor botiga ; le Josèp coma abat puèi canonge e le Pèire 
qu'acabèc archiprèire e mai que cugèc èsser avesque. Curiosament avuèi, l'abat es encara fòrça conescut dins 
Occitània tota mentre que Pèire es un brave desconegut ; coma que le títol fa pas la glòria. 
 Pèire nasquèc en 1884 a Rivèl e i visquèc una enfança gaireben sens istòrias. Pas res le predispausava al 
mestièr eclesiastic e sustot pas sas fantasiás,  ja que coma totes les mainatges de la familha èra un pauc testut e 
capriciós. A còpses per cas de contrarietat aviá arrapat la tissa de tombar regde, inanimat sens gaitar ont e de 
quina nautor. 
 A sapier s'èra una malautiá ? Avuèi per un cas atal aniriam a las urgéncias de l'espital, puèi consultariam 
de cranes medecins e per clavar le tot acabariam a Tolosa per visitar de psicològs tan saberuts que carestioses. 
 Se passèc pas atal. Curiosament le Pèire se trobava mal ediu quand son paire quitava l'ostal e aqueste agèc 
lèu fèit de se n’avisar per ne venir fòrt sospeitós. Un jorn le dròlle se malfisèc pas, cresiá son paire partit enlòc 
mai e sus una lunada agèc una bona crisi. En guisa de medecin ganhèc la cinta, mejan d'educacion fòrt presat a 
l'epòca. La maire escartada per evitar que le pare, le remèdi fusquèc administrat. Ja le caparrut tenguèc còp un 
bocinòt mas se trobèc lèu garit. Una polida garison ja qu'al Pèire, les malaises le daissèron a tot jamès.  
 Aquò l'empachèc pas de butar estudis serioses al seminari de Limós. Debutèc rector a Caunas Menerbés e 
apuèi la requisicion de la guèrra de catòrze venguèc archiprèire de Limós en carga de la glèisa Sant Martin. A 
son grand regret li escapèc l'avescat. 
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Los escolans de la 
Calandreta del País de 
Pàmias realizèron un 
calendièr per l’annada 
2015. Se pòt crompar a 
l’Espaci occitan de 
Pàmias. Prètz liure 
(minimum 3 € per cobrir 
los fraisses 
d’estampatge).  
 
 
 
 

 
 
 

"leutres a l'Henri", le Front Popular en 
gascon ! 
LEUTRES a L’HENRI 
(Lettres à Henri) de 
Pierre Roumégous, cronicas 
politicas gasconas del 
jornal Le Travailleur 
landais (1936-1948) 
presentadas e reviradas per 
Micheline Roumégous e Guy 
Latry. Ofrís un còrpus unenc 
dins son genre a aquela 
epòca dins l’escrit occitan. 
(412 p., 27 euros + 4,30 € de 
pòrt). De comandar a LCDPU 
- 18.20, rue Robert Shuman - CS 90003 - 94227  
Charenton-Le-Pont  Cedex 

Istòrias del temps passat de 
Joan-Pèire Salvat 
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Omenatge 
 L’annada 2015 comencèt mal pel mond occitanista… Lo divendres 2 de genièr se n’anguèt Marcèl Esquieu, 
aviá 84 ans. Èra escrivan, professor de letras classicas e co-fondador de l’Escòla Occitana d’Estiu. Aquí un 
conte sieu tirat de Contes à deux voix : 

 
Jòga menut 

 

Jòga menut sus ta guitarra, 
Per encantar lo vièlh estiu… 
Un fòc morís dins la nuèit clara… 
Jòga menut sus ta guitarra… 
Lo còr me dòl d’un cant d’adius… 
 

Aquí, i aviá lo potz e son ferrat de gràcias, 
Aquí, lo forn, madur del pan de cada jorn, 
Aquí, dins lo codèrc, un grand tilh en pregària 
E de vira-solelh, plegats a l’ofertòri… 
Aquí, lo riu corrent, dins l’encens del 
mentastre 
La trèfla e lo serpol doç a s’estavanir… 
Aquí, l’amor de Diu rajava sul campèstre, 
Aquí, fasiá bon viure, aquí, caliá morir. 
 

Jòga menut sus ta guitarra, 

Per encantar lo vièlh estiu… 
 

Aquí, i aviá l’utís e la man, que s’aimàvan ; 
La tèrra se fendiá, del plaser de l’araire… 
Aquí, dròllas e blats se ligàvan en garbas… 
Aquí, de camins fòls, partits a punta d’alba, 
Tornàvan, al seren, tot belegants d’estèlas… 
Aquí, i aviá l’ostal, secrèt coma una glèisa, 
E nòstre amor en crotz al lindal de la pòrta… 
Aquí, fasiá bon viure, aquí, caliá morir. 
 

Jòga menut sus ta guitarra, 
Per encantar lo vièlh estiu… 
Un fòc morís dins la nuèit clara… 
Jòga menut sus ta guitarra… 
Lo còr me dòl d’un cant d’adieus… 

 
 
Dos jorns apuèi, Ives Roqueta lo seguissiá. El tanben un grand nom dins Occitània. Foguèt escrivan, òme de 
letras, poèta, conferencièr… . Li rendèm omenatge amb un poèma tirat de Pas que la fam  La faim, seule 1958-
2004, Edicions Letras d’òc, 2005 
 

Quand aurai tot perdut 
 

 
Quand aurai tot perdut 
Ma memòria ma lenga e lo gost de luchar 
Me virarai encara un còp cap a vosautres 
Òmes mieus 
Carretièrs jornadièrs pastres varlets de bòria 
Caratges doblidats esperduts renegats 
Òmes dels vilatges esconduts 
Dins un temps que vòl pas 
Que pòt pas espelir 
E traparai dins vòstre agach 
Dins lo quichar de vòstras mans 
Dins vòstres crits mandats de lònga 
De fons a cima de la tèrra 
E que degun pòt far calar 
Una rason de creire encara. 

Tornarai èsser per vosautres 
Abitants greus e maladrechs 
D’un país de la votz d’enfança e de tèrra 
Lo mainatge qu’ai pas quitat d’èsser 
Un enfant de la vila en cerca de l’amor 
Del pibol plegadís coma un cant de pelhaire 
Trevant los nauts pelencs de la vòstra mementa 
D’òmes que sabon tot sens aver ren legit 
Que lo libre del temps que fai. 
 
Quilharai una taula 
Contra lo vam dels sèrres 
E me farai per vosautres 
Escriveire public. 
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Amassada generala  
del Cercle Occitan Prosper Estieu de Pàmias 

 
 Lo 22 de genièr passat lo cercle occitan de Pàmias tenguèt son Amassada Generala. Lo president Daniel 
Pedoussat presentèt lo rapòrt d’activitats e lo balanç moral e financièr. Foguèron votats a l’unanimitat. 
Lo burèu per 2015 se compausa coma sièc : 
President : Daniel Pedoussat 
Clavaire : Joan-Claudi Respaud 
Secretària : Loïseta Colosetti 
 


