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Personatges dens l'ordi d'entrada : 
 
− Vaca 3152 
− Vaca 2025 
− Tirahòrtepetaclar, lo tractor 
− Lo hasan 
− la potha 
− Marisa-Enriqueta, la dauna 
− Loís, lo mèste 
− Quilhaurelhas  6153, lo Pòrc 
− Lo gat, musician 
− Lo vesin vielh 
− La vesia vielha 
− Xavièr Duperailh, lo piro 
− Lo brojader – compactaire 
− Lo mecanician 
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Hèita 1 – Devís 1 
 
Decòr : Parguia de bòrda en 1987. Darrèr, ua muralheta e un camin au ras... 
  Duas vacas pigalhadas, blanc e negre, qu'entran en batalant. 
 
La vaca 3152 : E tu, 2025, quant n'as hèit de lèit, au contròle de performança ? 
La vaca 2025 : 5 150 litres... mes a 72 gramas de matèria seca ! E totun se n'aví pas avut aqueth 

salopèr de mamita au mes d'octobre, que't hasí petar los 5 500 litres ! Qu'ac tieni de familha. 
Qu'èm escrivudas desempuish dotze generacions au Herd Book de la raça Holstein. 

La vaca 3152 : E donc jo, per ma fe ! Los 6 000 litres en un parelh d'ans autan plan que'us te 
pisharèi ! Òc ben quiò, beròja ! Que m'i hèi a estudiar un metòde de relaxacion orientau qui't 
hè produsir mei de lèit. Que cau dromir lo braguèr virat de cap a l'Est e armugar en aledar de 
plan. 

La vaca 2025 : Jo que m'estimi mei las vitaminas. Sèt unitats de vitaminas per cada pastura e que'm    
vederàs las popas en tres mes d'ací ! 

La vaca 3152 : A tu hòu ! Las popas, las popas... Son pas las popas qui comptan mes meilèu çò qui 
i hicas dehens ! Espia la 1667 : que s'arrossega un braguèr com ua barrica de vin e totun, l'an 
passat, que se'n vedó tà arribar aus 4 900 litres. Tè ! Qu'ei com aqueras pimpinelas qui se'n 
creden tant au salon de l'agricultura. Qu'an las popas qu'escoban lo sòu e que t'i jògui çò qui 
volhis que non son pas tan fièras en ua sala de mólher ! 

 
 
 

Hèita 1 – Devís 2 
 
Lo tractor  (qu'arriba en espetarrant) : Tè ! Adishatz gojatas ! 
Las vacas 3152 et 2025 (au còp) : E adiu, tirahòrtepetaclar ! 
La vaca 3152 : E lavetz ? Aquera trescolada d'òli ? 
Lo tractor  : Figura't  ! Arren, qu'èra. Sonque un segment qui se m'èra halhassat. Mes lo haur que 

m'a pedaçat aquò en dus còp de martèth. A jo, e sabetz, que me'n cau mei qu'aquò entà 
m'arrestar. En dètz ans, soi pas passat mieja dotzena de còps en çò deu mecano. (A chebits) E 
sabetz pas la darrèra ?  

La vaca 2025 (suspresa) : La darrèra ? 
Lo tractor  (l'aire gormand, a mieja votz) : Òc ben quiò, beròjas, la darrèra ! Figuratz-ve qu'espèri 

ua charrua navèra de ueit sòcs, dab relhevatge idraulic doble, reglatge de la pregondor per 
lasèr, dab cèrca electronica deus calhaus e deus pèiragriths, un vareder de geometria variabla, 
un estarrocader per ultrasons, e un compensader d'omogeneïzacion agrodinamic integrat per 
comanda numerica ! Que vederatz aqueras arrècas qui curarèi a la tardor ! 

La vaca 2025 : Que serà beròi, segur ! 
La vaca 3152 : Be deves estar fièr, Tirahòrtepetaclar ! 
Lo tractor  : Aquò rai ! Tè, que v'i jògui cinc cents mila liuras que non hiqui pas sheis òras 

cinquanta minutas entà laurar lo camp de devant casa ! Lo còp passat que m'avè calut ueit 
òras, quaranta duas minutas, vint e quate segondas e ueit detzaus. Mes la tèrra qu'èra hòrta deu 
sequèr, vertat ei...E non passarèi pas las tres òras entà virar lo de la plana. Que vei d'ací estant 
lo mus qui haràn los autes quan laurin d'aqueth costat. Sustot lo Mac Cormick deu Laveiria ! 
Autanplan que'n crebarà d'ua crisi d'autoalucatge !... (un temps) E vosautas, la lèit ? Quin va ? 

La vaca 3152 : Que pòt anar... sonque aqueths putas de montants compensatòris. 
Lo tractor  : Que va, que va ! Que m'ac as dejà explicat cent còps e non t'i èi pas jamei comprés 

arren, jo, ad aqueras colhonadas de montants compensatòris ! Qu'ei com lo deficiency 
payment, lo clause-back, lo dequerò de F.E.O.G.A. O la sèrp monetària europèa... 

La vaca 3152 (doctorau) : E totun, qu'ei aisit ! A las frontèras, entà compensar las diferéncias de 
nivèu enter las monedas... 
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Lo tractor (copant-la) : Quiò, quiò, quiò, quiò, quiò ! Jo, parla'm de gasòli, de diferenciau, de 
relhevatge idraulic... aquí, òc, tant que volhis. O lavetz de m'atalar ua remorqueta de las 
beroginas (clinhet). A, que dequerò... endòra, suu camin, qu'èi crotzat lo navèth inseminator. 

Las vacas 3152 e 2025 : A quiò ? E quin ei ? 
Lo tractor  : Non l'èi pas podut véder guaire, qu'ei passat  com un eslambrec. Eths tanben qu'an a 

har rendament (que tiran tots tres de cap a la coladissa), qu'an a emprenhar  tres vacas a l'òra... 
La vaca 3152 (en har lo mus) : E lo sentiment macarèu ? On lo hican ? 
 
 
 

Hèita 1 – Devís 3 
 
(Entrada deu hasan a tot petar. Qu'acorsa ua garia qui carreja un apèr musicaire guitarra o acordeon 
– en sauta còrn. Tots dus que tornejan sus la scèna). 
 
Lo hasan : Anem, anem, poriquetas ! E pas tant de faiçons que v'ac prèi ! Trenta poriquetas a l'òra ! 

Qui i vòu har dab jo ? Tostemps rede e prèst ! Vam, daunina, non vaga pas ! Ejaculacion de 
pos e galhir e córrer ! E tribalh de profesionau ! Anem, anem, poriquetas ! 

 (Còp sec, la potha que'u se vira de cap, que'u truca a còps de peruc, que'u hè rampèu, 
decidada, trufandèca. Puish que's bota a cantar en s'acompanhar dab l'acordeon (o la guitarra). 

La potha (cantant) : L'amor que vos e'm voletz har 
   Que'n soi harta e non n'èi que har 
   Lo men hasan qu'ei lo mei bon 
   N'ei pas un poth de seleccion ! 
   N'ètz pas qu'un hasanhòt pauruc 
   Qui's merita còps de peruc. 
   Vòsta faiçon de galhir viste 
   D'i pensar que'm hè vàder trista. 
   Que'm podetz beròi har l'aleta 
   Non soi pas vòsta poriqueta 
   E que podetz tostemps tutar 
   No'm deisharèi pas mei sautar ! 
   Qu'èi un amic, un hasanhon 
   Qui n'ei pas poth de seleccion... 
Lo hasan (que'n demora drin pèc ua pausòta, puish que s'arregaha) : que s'apèra aquera cançon ? 

Madama qu'ei, segur, ua dauna "desliurada”, o qué ? Las garias, abans, que's guardavan lo 
peruc clavat tant qui n'avèn pas hèit l'ueu ! A tu, mau galhida ! (que l'acorsa cap a la 
coladissa). Anem ! Pro batalat atau ! Rendament ! Rendament ! Trenta poriquetas a l'òra ! 
Ejaculacion de pos e galhir e córrer ! De bona traca de galhardàs de Brèssa. Lo men pairan 
qu'estó premiat dus còps au concors de Dax ! Per ací, poriquetas ! Anem, haut ! Rendament ! 
Rendament ! 

 
 
 

Hèita 1 – Devís 4 
 
(Lo paisan e la paisana qu'arriban en córrer, lo paisan au darrèr de la paisana). 
 
Lo Paisan : Rendament ! Rendament ! (Que's vira de cap au public com un presentador 

d'espectacle). Vint e cinc ectaras S.A.U. complement de hòra-sòu !  
 A man dreta, l'obrador de las vacas ! (que hè aplaudir lo public) 
 A man esquèrra, lo talhèr de las aulhas ! (que hè aplaudir) 
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 Aquí devant, la cort deus pòrcs ! Adishatz los pòrcs ! 
  E... (solò de bateria) ne'ns desbrómbim pas los vetèths en bateria ! (que hè aplaudir, lo solò de 

bateria que dura un temps. L'òmi e la hemna que tornan har en córrer lo torn de la scèna). 
 Rendament ! Rendament ! (la hemna que sorteish). 
 
 
 

Hèita 1 – Devís 5 
 
lo paisan : Tirahòrtepetaclar ! On lo diable ei passat aqueth enqüèra ? (que shiula com tà aperar un 

can, lo tractor qu'arriba en córrer. Lo paisan que'u sauta sus l'esquia. Lo tractor que desamarra 
suu còp. Mes la hemna qu'arriba a hum dab un casco a la man). 

La paisana : Loís, Loís. Que t'as desbrombat lo casco ! 
(lo tractor que s'arrèsta, que hè marcha en arrèr tà que la hemna e balhi lo casco a l'òmi). 
Lo paisan : Mercés  hèra Marisa ! A, la mea hemnòta doça e tendra e... seleccionada... que voi díser 

atencionada... Que m'aví desbrombat que tà hejar a cent a l'òra, adara lo casco qu'ei obligatòri 
! Anem, anem ! Productivitat ! Tecnicitat ! Eficacitat ! Cagar e córrer ! Rendament, rendament 
! Adara que vam saber çò qu'as en las tripas Tirahòrtepetaclar ! 

Lo tractor  : Tienetz-ve de plan, que vam tirar camin ! (que desamarra en bronir e tirar hum). 
 
 
 

Hèita 1 – Devís 6 
 
(La paisana demorada sola que canta, la garia que l'acompanha a l'acordeon/o a la guitarra) 
 
La paisana :  Voletz que'vs disi quauquarren ? 
  Jo, praubòts, non hèi pas arren ! 
  Soi ua hemna shens tribalh 
  E shens mestièr oficiau. 
  A, segur, que m'i hèi de plan 
  Entà ajudar lo men paisan ! 
   
  Uei, vedetz, que m'i hètz pensar, 
  Qu'èi enqüèr' los comptes a har,  
  Enviar los mainats tà l'escòla, 
  Anar tau Crèdit Agricòla, 
  Tornar lèu tà har lo disnar, 
  Se n'ei pas prèst que va cridar ! 
   
  Puish, lavar la sala de mólher 
  E abans que torni la ploja 
  Plantar lèu un cent de caulets 
  E picar un tornèr de blets, 
  Semiar tres linhons de carròtas 
  Suenhar lo gat e la canhòta. 
 
  Qu'ei a plenhar la lavapelha 
  E a lissar un hèish de pelha, 
  Lissar beròi e shens un plec 
  Sarrar tot aquò a l'aplec. 
  Après, passar lo shucaprova 
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  E a la bòrda un còp d'escoba. 
  Hicar las trojas au verrat, 
  Anar har crompas au marcat, 
  E prene'm a la farmacia 
  De qué limitar la familha ! 
  Deishar l'auto au garagista 
  Qu'a l'òli pertot que shiscla ! 
 
  Que cau que toni la pelosa 
  E telefonar tà Tolosa 
  Tà comandar engrèish e gran 
  De semença e que cau que hasqui 
  Lo palhat aus lapins, que dasqui 
  La pastura a tot lo mairam 
 
  Apuish que harèi confitura 
  La prua adara qu'ei madura 
  Au perceptor qu'èi ad anar 
  Recuperar la T.V.A. 
  Enguiserar guits e aucats, 
  Esténer l'arredalh au prat. 
 
  E tot matin, lhevà'm de d'òra 
  Tà har lo cafè. Qu'ei lèu l'òra 
  D'anar tau casau amassar 
  Los legumes e de'us pelar 
  Tà har bèth topin de garbura 
  Lo tribalh l'estomac que cura. 
 
  E au lheit estar tostemps prèsta 
  A arcuélher lo noste mèste. 
  Qu'ei dur lo dever conjugau 
  Mes que voletz, que's passa atau ! 
  Jo que soi hemna shens tribalh, 
  N'èi pas nat mestièr oficiau ! 
 
 
 

Hèita 1 – Devís 7 
 
(De las coladissas, s'entenen tròç de "O sole mio” cantats a plen de cap d'ua votz retrenienta. Lo 
cantaire qu'arriba. Qu'ei un pòrc, vestit de torista, dab un "bòb”, lunetas de sorelh, camisa florada, 
shòrt). 
 
La paisana (emberbequida purmèr, puish esmalida) : Aquera n'ei pas l'auta ! Craonés 

shunderberland Quilhaurelhas 6153 ! Qui v'a permetut ?... 
Lo pòrc : Adishatz, dauna ! La pòrta de la sot qu'èra desflisquetada, que n'èi profieitat entà anar dar 

un torn e préner un chaure.  E se'vs disí de qu'ei lo purmèr còp despuish qui soi vadut qui 
hiqui lo nas dehòra. (En sospirar) N'aurí pas jamei pensat de qu'estossi tan beròi per dehòra ! 
Tot aquò : l'èrba, lo cèu, lo sorelh... lo sorelh... Digatz, shens vos comandar... e'm poderetz 
ensenhar quauque cantonet tranquille dab un beròi clòt de hanga tà m'i poder borclar e tà 
poder bronzar un drin ? (en tot en parlar que's tira la camisa). 
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La paisana : Bronzar ! Òc ben quiò, bronzar ! Ètz pas drin pèc, non, Craonés shunderberland 
Quilhaurelhas 6153 ! E que diserén los consomators ? Eths qui tostemps e cridan entà aver 
carn blanca com la nèu ! Carn mofla, amadurada devath de la lutz deus projectors ! E que 
voleretz bronzar !  
(Qu'amassa un vielh sac per tèrra – o un tròç d'apriga que l'i geta). 
Anem ! Cobritz-ve de plan l'esquiau abans que lo sorelh no'vs hasqui la codena tota negra ! 
(qu'espia inquièta autorn d'era). E qu'espèri que nat consomator non v'aurà vist per dehòra... O 
sinon, sinon, praube de vos, nos seretz pas veneder ! "Impròpi tà la consomacion !” aquò que 
seretz. E qu'ei aqueth, l'aviéner qui desiratz ! E pensatz un drin a tot lo tribalh qui'ns datz entà 
v'engreishar ? Anem, anem, adara, a la sot, e har lèu ! 

Lo pòrc : Que va, que va... que v'escoti dauna e ne'vs volí pas briga esmalir ! (que's sauva en 
córrer). 

La paisana (de mau hum) : A plaser ! A plaser ! Hòu ! Doçament ! 
Lo pòrc (en s'arrestar còp sec) : Per aquò, que caleré saber çò que voletz ! 
La paisana (esmalida) :  Craonés shunderberland Quilhaurelhas 6153 ! Mes n'ètz pas drin pèc, non 

? Que v'èi arrecomandat cent còps de caminar a plaserinas, shens ve pressar ! A cada pitnetada 
qui hètz que'ns minjatz lo reviengut... Totas aqueras calorias qui s'escampan au lòc de har carn 
! E perqué e credetz que v'embarram en un cortilh tant estret que non podetz pas solament 
arrevirà'vs entà har un pet ? 

Lo pòrc (l'aire inspirat) : Adara que compreni. Qu'ei per aquò !... 
La paisana : E lavetz ! Que'vs harèi véder lo fascicule 5-4 bis de la Fondacion Nacionau tà la 

Recèrca e lo Desvolopament Porcatèr ! Que i ei escrivut que a cada pas qui hè un emplastre 
de la vòsta traca e de la vòsta pagèra, peu torn de 85 quilos, que consumeish quauquarren com 
0,121 calorias. Deu porcau, d 'on non deveretz pas jamei sortir, qu'avetz hèit dinc ací... (que 
calcula)... disem, 250 pas, au mensh. L'anar e tornar que'ns costarà doncas, peu mensh,... (que 
calcula)... 60 calorias ! E tà 60 calorias que'vs cau, beròi Mossur, 250 gramas d'aliment 
complet a 1,75 liuras lo quilo ! Imaginatz simplament que cada un deus vòstes 260 parions 
qui son embarrats a la sot agi avut aqueste matin la medisha idea pèga e sia sortit tà's passejar 
peu campèstre ! (que l'escarneish en cantant : "O sole mio”). E se n'èram pas aquí entà hicar 
ordi, la corriulèra que seré lèu a la mòda ! Imaginatz,  Craonés shunderberland Quilhaurelhas 
6153, de que prenóssitz  la costuma, vosautes, los 260 pòrcs, d'aquera corriulèra cada matin... 
(que'u torna escarnir en cantant : "O sole mio”, puish  que's pren ua mina espaurida). Sonque 
d'i pensar, que'm gaha lo variòu ! 60 calorias per 260 pòrcs per cada un deus 365 dias de 
l'annada... Las consequéncias que serén incalculables entau noste neurissatge ! E que caleré 
barrar, e lèu ! (qu'espia au pòrc, dret au uelhs) E qui seré lo mei borrat, e ? Qui ? A, que seretz 
beròis se'vs vienèvam díser doman : anem, la porcalha, que clavam ! D'ara enlà, cada un per 
si !... dehòra tot lo monde ! Anatz-ve har engreishar on vólhitz ! (lo pòrc, confús, que baisha 
lo cap). Non,  Craonés Shunderberland Quilhaurelhas 6153, pas tant de fadèr, que v'ac prèi ! 
Que v'ac disi to brac, que'n deveretz aver vergonha de las vòstas ideas ! Dab tot çò qui hèm 
entà v'arregolar ! Qu'ètz neurit, lotjat, en ua sot ventilada, aseptizada, climatizada a la 
temperatura qui cau. Dus còps per dia, qu'avetz a la tòssa 3 quilolitres 155 gramas d'aliment 
energetau a 1,75 liuras lo quilo ! Aliment complet de purmèras, qui hèm viéner a còp de 
camion cada mes ! Dab antibiotics contra : lo mau roi, la frèbe porcina, la rinofaringiti deu 
mus, la pasteloròsa, lo mau jaune, la frèbe quarta, la caguèra negra e la petèga rossa... 

 Anem, Craonés Shunderberland Quilhaurelhas 6153 ! Non demóritz pas aquí plantat com ua 
hica torçuda que'n poderetz atrapar quauque entec que lo fabricant d'aliments n'auré pas 
previst !... Anem, haut ! Amanejatz-ve a plaser tà ve'n tornar tà la sot. E n'èi pas nada enveja 
de'vs tornar véder per dehòra ! 

 (Lo pòrc que se'n torna a plaser, que s'i enten ua bronitèra de "Formula I”). 
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Hèita 1 – Devís 8 
 
 (Lo tractor que travèrsa la scèna a hum tà sortir de l'auta part. Lo paisan, suu tractor, que crida en 
véder lo pòrc). 
 
Lo paisan :  E que lo diable e hè aqueth aujami dehòra ? Marisa, Diuvivant ! Torna'u barrar, e har 

viste !  
 (La hemna que hè com qui vira lo pòrc. Lo tractor que sorteish. Lo pòrc que contunha de 

sortir a plaser. Lo gat que'u vien seguir dab l'acordeon, en cantant, trufandèc : 
 
Lo gat( que canta) : Tres talhucs de tripa 
  E de saussissa 
  Drin de carbonada 
  E un pichèr de vin 
  T'anar dromir. 
  Dus greisherons tà esdejuar 
  E chichons tà vrespejar 
  E lo jambon tà tot anar. 
  Bona garbura dab l'esquiau 
  Drin de péber e drin de sau 
  E lo pòrc que's minja atau... 
  Atau... Atau... E tant qui haram atau 
           Tornam pas tà la bòrda 
           E tant qui haram atau 
           Tornam pas tau porcau ! (sorteishen) 
 
 

Hèita 1 – Devís 9 
 
(Qu'entra la vaca 2025, espaurida). 
 
La vaca 2025 : E hòu, dauna, que'vs volerí véder ua minuta ! 
 
La paisana : Non podètz pas càder mei mau, Holstein 2025 ! Vam...sonque ua minuta, que cau 

qu'ani enviar las bimas. 
 
La vaca 2025 (tota excusèra) : Que dequerò... que s'ageish de la mea racion... 
 
La paisana (seca) : E lavetz ? De qué, la vòsta racion ? 
 
La vaca 2025 (vergonhosa) : Que'm sembla qué... que voi díser, au darrèr contròle de 

performancia, qu'èi  escadut los 5150 litres e... 
 
La paisana : 5150 litres ! Per ua Holstein seleccionada qui avem pagat mei de un milion, no'm 

sembla pas que sia un bèth dequé ! Que crei de que poderetz har mei, hèra mei ! E que v'ac 
conselhi ! (En cabossejar mespresiva). 5150 litres ! De tota manièra, que vien har aquí la vòsta 
racion ?  

 
La vaca 2025 (en gemicar) : E si justament ! Que'm sembla que poderí har miélher en saborar ua 

punhada de haria de mei. O, pas guaire... Sonque quauques gramas tà remplaçar l'ensilatge... 
(confidenciau) Tà plan díser, l'ensilatge non m'escad pas guaire d'aquesta passa... que'm da 
hissadas a l'estomac, que'm hè petar e rotar a contunhar e... 
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La paisana (copant-la tot sec) : Escotatz beròja ! La vòsta racion qu'ei estada compausada 

scientificament per un dietetician deu Centre Regionau de Neurissatge e calculada au peu per 
un ordinator. Tots los paramètres que son estats pres en compte : lo vòste atge, lo vòste pes, la 
temperatura ambienta e la matèria seca de la vòsta lèit. Non pensi pas que sii possible de har 
miélher. De tota manièra, no'vs vei pas pro sabenta  entà criticar estudis tan minuciós ! A 
mensh qu'àgitz lo bac agricòla ? O quauque brevet de tecniciana superiora de l'Escòla 
Agricòla de Purpan ? (Maternau) – Holstein 2025, guardatz-ve reflexions d'aqueras ! Hètz-ve 
passar çò qui'vs balham, e pro !A armugatz tranquillament shens ve pausar tandas questions 
!Balhatz-nse de bona lèit plan rica en matèria grassa e deishatz har los especialistas tau rèsta. 
Que'm podetz créder. Holstein 2025, dab l'òmi, que nse'n vedem hèra entà manejar ua bòrda  
de 25 ectaras S.A.U. dab complement de hòra-sòu.... (Doctorau) Que cau tecnicitat, 
productivitat, e tà díser las causas de plan, que cau rendament ! Tostemps mei de rendament ! 
Cadun a la soa plaça qu'ei lo màger rendament assegurat e las vacas que seràn plan guardadas 
! 

 
La vaca 2025 : Òc ben quiò, Dauna. 
(que sorteishen totas duas e lo gat que canta comm en un teatre d'ompras) 
 
Lo gat :  Tropèths de bèths balons negres capvath las pradas 
 E semblant-se, de luenh, a veishigas pintradas 
 Ompras hartas d'erbar, d'ensilatge e d'engrèish 
 Rondalejant peus camps que carrejan lor hèish. 
 
 Totas redondas e pigalhadas au còp, 
 Un tròç de hèr que las tien l'aurelha a l'estòc... 
 E la fatiga en-hlant los braguèrs aflaquits 
 D'estar shucats, lo ser, per uns pòts metallics. 
 
 Pensionàrias de negre e de plaps blancs pintradas 
 De l'estabulacion libra prestint la hanga 
 Apuish tau molheder presentant los braguèrs 
 Pesucs, pishants de lèit, qui las travan los pès. 
 
 Vente arron e tibat com de bèras barricas 
 Que'n van, còth estirat per la còrda  electrica 
 Los còrns beròi copats suu cap e plan au ras 
 Lo plaser de hular, eras ne'u saben pas. 
 
 En negre e blanc, en unifòrme de leitèra 
 Armugant tristament sus un palhat de tèrra 
 Armada deu progrès, hèitas tau rendament, 
 Hartar e pishar lèit, nat plaser, nat torment. 
 
 
 

Hèita 1 – Devís 10 
 
(Lo tractor qu'arriba a hum, lo paisan sus l'esquia. Que s'arrèsta sus la parguia, lo paisan que sauta a 
tèrra). 
 
Lo paisan : Rendament ! Rendament ! Duas ectaras de hen de copats ! Duas ! (que baila lo tractor). 
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        A tirahòrtepetaclar, se sabès quin m'agradas ! 
 
Lo tractor  (modèste) : Anem, anem, mèste ! Dalhar, e sabetz, aquò qu'ei arren entà jo ! Que 

vederatz tà l'ensilatge ! Se a quate òras n'avem pas acabat lo prat de casa que voi que'm peti lo 
junt de culassa ! E que v'i jògui  dus mila litres de gasòli que doman matin qu'abracam tot lo 
prat de l'omprèr ! 

 
Lo paisan (en har lo plen de gasòli) : Nani, Tirahòrtepetaclar. Doman qu'ei la hera d'Ortès. Que cau 

que i ani entà véner las vetèras. 
 
Lo tractor  : Bon, e ben... Velhatz de tornar de d'òra. 
 
Lo paisan : O, que n'èi per la matiada, e plan. 
 
Lo tractor  : A diuvivant ! Tot lo matiau entà véner tres putas de vetèras ! E que vatz enqüèra 

arrossegar per las aubèrgas dab aqueth pelieràs de Chupinton de vesin ! E har petar la garbura 
e la moleta de pipèrs ! E la botelha de Madiran...Se n'ei pas duas ! A, que'u vaga au vesin dab 
sas tres vacas, sos cinc ectaròts de tèrra e lo son vielh Pony de tractor qui huma com ua 
cheminèia ! 

 (Qu'escarneish la votz deu vesin) : 
 "Anem, anem, que pagui la mea... Tornatz avelhar tot aquò !... E tornar  har lo monde ! Lo 

prètz de la lèit n'ei pas jamei cadut autant baish... jo, tè, s'èri lo Ministre de l'Agricultura... que 
caleré copar los camins ! E batala que batalaràs... E e't soviens d'aqueth sanglar qui tuèm l'an 
passat ? E los mosserons qui amassèm !” 

 (Que torna préner la soa votz) Que soi segur non tornaratz pas abans tres òras ! Tè, hètz çò qui 
vólhitz mes no'vs viénitz pas plànher, arron, de non pas amortir lo materiau. Un apèr de 25 
milions com jo, que deveré virar au mens quatorze òras per dia ! Que disi plan au mensh. 
Calculatz : qu'èm luenh deu compte. Tè, sonque ger, que passètz mieja òra a parlassejar au 
hons de la prada de l'arribèra dab aqueth Patòish de Peirolàs de la Heuguèra ! Se pensatz de 
har hòrt de rendament atau ! Jo que n'aví las sopapas que cliquetejavan d'impaciéncia ! 

 
Lo paisan : Tirahòrtepetaclar, que començas de m'avejar ! 
 
Lo tractor  : E òc, que m'aprenerà a díser çò que pensi... De tota manièra, n'ei pas en demorar ací 

qui's va ensilar lo prat de casa ! 
  
(Lo paisan que torna pujar sus l'esquia deu tractor). 
 
 
 

Hèita 1 – Devís 11 
 
"Un cople de vesins vielhs qu'arriba peu camin au ras de la parguia, valisa en man). 
 
Lo vesin vielh (arrestant-se) : E lavetz, aqueth hen ? Avança ? Augan, que hè lo temps qui cau !... 
 
Lo paisan (la man sus la tireta deu desamarrader) : Òc ben, òc ben, mes que'm demandi se aquò va 

durar... N'ei pas guaire franca la meteo aquestes torns. 
 
La vesia vielha : M'estonaré pas que virèsse a la ploja. Ger ser, lo darrèr de cap a Bordèu qu'èra tot 

roi ! 
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Lo tractor  : Haut ! Adara que son partits suu temps qui deu har ! 
 
Lo paisan (a l'aurelha deu tractor) : Que i vam anar ! Que i vam anar ! (Aus vesins) E vosautes, que 

v'anatz passejar ? 
 
La vesia vielha : Lo car que'n vien cossirar suu caminau. Que'ns vam passejar per tres dias en 

Bretanha dab l'Atge Tresau de la comuna. 
 
Lo paisan : Aquò qu'ei plan ! 
 (Que s'i enten ua petarrada de luenh, com un còp de canon, e un  obús que shiula. Lo 

paisan espaurit que sauta deu tractor e que s'i estuja darrèr. Un sembla obús que va 
càder au pè d'ua cibla pintrada – "telecòm” / "pòsta” / "airpòsta”... apitada en un còrn de 
la parguia). Avisatz-ve ! Qu'envian lo corrièr ! (Lo paisan que va amassar l'obús, 
qu'obreish lo cubertís, que'n tira letras e jornaus). 

 
La vesia vielha : Non m'i poish pas acostumar ad aquera mòda navèra de distribucion deu corrièr ! 
 
Lo vesin vielh : Qu'ei com en 14 ! Quina vergonha  ! A, que l'avèn dejà inventada la "distribucion 

simplificada” quauques ans a... de un dia a l'aute, lo factor que deishè de passar per las 
maisons, que hiquèn bueitas a las crotzadas e cadun que s'anava cercar lo corrièr ! Tè, lo 
men can que n'a crebat d'avegèr de non pas poder mei nhaular de cap au factor ni gahà'u 
a las culòtas ! E adara n'an pas trobat arren de miélher que d'apitar un gran canon suu 
teit de la pòsta. E pom ! E pom ! Cada dia. Que t'envian lo corrièr dirèctaments tà sus 
las bòrdas dab los lors putas d'obús. Non riscam pas arren, ce disen ! Teleguidats, 
reglats per ordinator, que te'n sèi, jo ? E que son de cauchó... Non m'agradaré pas , totun 
de'n recéber un suu mus, e ! 

 
Lo paisan : E, que voletz, aquò, qu'ei lo progrès. Las pòstas tanben qu'an a har rendament ! 
 
Lo vielh vesin : Rendament ! Rendament ! Sabetz pas díser qu'aquò ! E que n'avetz de mei de 

tribalhar com hòus ? N'ètz pas mei urós qu'abans ! 
 
Lo tractor  : E anem ! Tostemps arremoliar la medisha sonsaina. E l'ensilatge qu'espèra ! 
 
Lo paisan vielh : Que'vs cau de mei en mei de vacas, de tèrras, de tractors e d'apèrs. E se per aquò e 

podèvatz préner la vita deu bon costat... mes non ! Haut, vaga pas ! Tostemps cagar e 
córrer ! E har viste ! Tostemps mei viste  ? Mei de produccion ! Mei de rendament ! A, 
deu men temps !... (que persegueish dab ua cançon sonsainèca e arressèga, acompanhat 
a l'acordeon per la garia). 

  
 A, praubòts, deu men temps, 
 N'avèm pas guaire ben, 
 Mes qu'èram plan contents 
 Ns'amusavan d'arren. 
 
 E que sabèm cantar 
 Au camp com au tojar 
 Cantar e racontar 
 Que'ns sabèm arrestar. 
 
 A, praubòts, deu men temps 
 N'èri pas hèra ric 
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 Que bohèssi lo vent 
 Se n'aví pas nat pic. 
 
 Tot qu'anava de plan 
 Carboada e de bon plan ! 
 Au lòc deu medecin, 
 Quauques pintons de vin ! 
 
 A, praubòts, deu men temps 
 Sòus non n'avèm pas guaire 
 Mes qu'èram plan contents 
 Tribalhant en plen aire. 
 
 N'avèm pas nat tractor 
 E que s'i calè har ! 
 N'avèm pas nat motor 
 Tà mólher o tà laurar. 
 
 A, praubòts, deu men temps 
 Que calè passar pena 
 Mes qu'arridèm sovent 
 La pança qu'èra plea. 
 
 N'avèm pas cap d'auto 
 Au beròi temps passat 
 Qu'anàvam en velò 
 N'èram pas tan pressats ! 
 
 A, praubòts, deu men temps 
 L'aiga qu'èra a l'arriu 
 Non i avè pas corrent 
 Que hasèm shens, perdiu ! 
 
 E shens bueitas de nueit ! 
 Dançàvam lo rondèu 

Beròi tota la nueit 
Mon Diu, be n'èi degrèu ! 
 
A, praubòts, deu men temps 
N'avèm pas guaire sòus 
Que passàvam lo temps 
Shense córrer com hòus. 
 
Non sabetz pas çò qu'ei 
D'anar tranquillament 
La vòsta sola fe 
Sonque lo RENDAMENT ! 
LO RENDAMENT !... 
 
 
(la garia que sorteish tan lèu acabà's la cançon). 
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La vesia vielha : Lo rendament : A, lo rendament ! Nosautes, los vielhs, qu'èm mei savis, 
urosament ! Lo coneishem pas lo vòste rendament ! 

 
Lo tractor  : Que començan de m'escauhar las aurelhas aqueth par de vielhs atrús ! Se continúan, 

que'us esglachi ! 
 
Lo paisan : Lavetz, atau, que ve'n vatz en Bretanha ? 
 
Lo vesin vielh : E òc ! Tres dias, dab l'aròu de l'atge tresau. 
 
La vesia vielha : Ne còsta pas que 700 liuras per persona. D'abitud, e sabetz, que son sortidas plan 

organizadas. Qu'avem un president qui s'i sap har e qui s'amaneja ! L'an passat, en 
Andòrra, qu'avom dus coquets tà esdejuar ! Dus ! E quatre sòrtas de confitura ! E en 
mei un tarròc de burre com la mieitat de la man ! E hromatge e dessèrt tà disnar e tà 
sopar ! E credetz ! Qu'ei com lo repaish deu Club la setmana passada : que mingèm au 
Cotoliu a Auloron, e figuratz-ve : que'ns balhèn tà començar ua bèra salada de tomatas 
e de pipèrs, dab cocoms e aspèrjas. Un bèth punhat d'aspèrjas entà cadun ! E jambon e 
puç ! E après peish dab saussa blanca, mm ! B'èra bon ! Puish que t'avom ua saussa de 
vetèth de purmèra dab bocadas de la reina plan plenhas, que me'n prenoi dus còps ! 
B'èra bon tot aquò ! E juranson e madiran deu bon, a volentat ! O per aquò, lo noste 
òmi que n'avè pro ! E jo, tè, qu'èri... contenta ! E que deishèn lo hromatge d'aulha sus 
la taula ! Quins talhucs de qui n'i a que's servivan ! E tà fenir la moleta norvegiana e 
cafè e possacafè. Tot aquò per cent liuras tot comprés ! Quina hartèra, amics ! 

 Ò, e, aquesta sortida en Bretanha be serà parièr. Quina organizacion ! En tres dias que 
v'ac hèn véder tot ! Que partim adara, que rotlam de nueit, qu'arribaram doman matin.  

 (D'aquí enlà, los dus vielhs que's dan la replica, suu ton d'ua cançon de mainatge en 
accelerar lo ritme) 

 
Eth : A ueit òras a Vannas qu'èm 
Era : A a visitar que ns'i hèm 
Eth : Un còp visitat ad arron 
Era : Que desbarcam a Quiberon 
Eth : E a onze òras a Pen'Mar 
Era : Que gradilham tau som deu fare 
Eth : E d'aquí enlà tà Carnac 
Era : On anam tots minjar un nhac. 
Eth : Puish de cap a Lòc'Mariaquer 
Era : On i a un menir per tèrra. 
Eth : Après, un saut tà Concarneau 
Era : Tres minutas tà la fòto ! 
Eth : E puish a hum e vente a tèrra 
Era : Tà la punta deu Finistèrra. 
Eth : Que minjaram a Plougastèl 
Era : On avem retiengut l'otèl 
Eth : Lo dimars que tornam partir 
Era : Tot en vistalhant Lòc-Tudy. 
Eth : Aquí que bevem un pinton 
Era : En minjant ústrias deu canton. 
Eth : E un quart d'òra au mercadet 
Era : De la ciutat de Benodet. 
Eth : Beveram un còp d'idromèu 
Era : A la botiga deu Carmèu 
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Eth : A dètz òras qu'èm a Quimpèr 
Era : Que's pareish, aquí, qu'ei "supèr” ! 
Eth : Abans mieidia a Pont-Avèn 
Era : Tà gostar las còcas qui hèn. 
Eth : Puish tà Audierne e au mei lèu 
Era : Abans que clavi lo musèu 
Eth : E un torn sus l'isla de Sen 
Era : Entaus qui n'an pas paur au vent. 
Eth : A hum tà la punta deu Raz ! 
Era : Que cau accelerar lo pas  
Eth : Se volem anar dar un torn 
Era : Au gran arsenal de Cherbourg. 
Eth : Sonque un còp d'uelh a Douarnenez 
Era : Vaga pas de har los nenès ! 
Eth : A la cridada a Lorient 
Era : Que ns'estangaram un moment, 
Eth : Tà un soparon dab candelas 
Era : Au barri de la Ciutadèla. 
Eth : E que dromiram au convent 
Era : Plan beròi a l'acès deu vent. 
Eth : L'endedia, a Pleumeur-Bodou 
Era : Que beveram cidre deu bon ! 
Eth : Apuish, l'usina de la Rança. 
Era : E se tot va plan, s'avem chança, 
Eth : Que poderam véder Etretat. 
Era : Longtemps non ns'i podem estar 
Eth : Que calerà partir, har lèu, 
Era : Visitar lo Mont-Sent-Miquèu. 
Eth : A Vierzon que haram la pausa 
Era : Abans de la gahar tà casa. 
Eth : A, los amics, quina campanha 
Era : Aqueths tres dias en Bretanha ! 
Eth : Quina campanha aqueths tres dias 
Era : En Bretanha e en Normandia ! 
Eth : Que seram fatigats, com hòus, 
Era : Mes tè, que n'averam peus sòus ! 
Eth : L'atge tresau se'n va de viatge 
Era : Tostemps dab lo medish coratge ! 
Eth : L'atge tresau qu'a endavant, 
Era : Com a la guèrra diuvivant ! 
 
(Se'n van au pas comptat com ua tropa en marcha. Las replicas qui segueishen que deven estar au 
medish ritme). 
 
Lo tractor  : Que me'n hèn mau los engranatges ! 
Lo paisan : Anem viste tà l'ensilatge ! (sorteishen) 
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Hèita 1 – Devís 12 
 
(Entra la hasan acorsant la garia, que travèrsan l'empont. Tostemps au medish ritme). 
 
Lo hasan (ensajant de sautar sus la potha) : Que i passaràs be, poriqueta ! 
 
La potha (arrevirant-se, revendida) : A tu, que't coparèi la teca ! 
 
(Lo pòrc qu'entra quan van sortir). 
 
Lo hasan : Tu, que't passejas de la sòrta ! 
 
Lo pòrc (en arríder) : N'avèn pas flisquetat la pòrta ! 
 
Lo hasan : N'ei pas en córrer suu camin 
                   Qui haràs carboada e sagin ! 
 
(Que sorteishen). 
 
 
 

Hèita 1 – Devís 13 
 
(qu'entra un piro costumat, caravatat, dab un capèu, un cartable espés a la man). 
 
Lo piro  : N'i son pas arrés, per ací ? No's lhèvan pas mei de matin ?  
         (Que torneja per la parguia, qu'espia pertot. Puish que's planta cap au public badant 

d'admiracion).  
               Vivant, quina porcatèra ! Que contunha d'ensenhar la soa admiracion. Lo paisan qu'arriba  

suu tractor.). 
 
Lo paisan (baishant deu tractor) : Adishatz, Mossur. Que'm cercàvatz ? Que  v'èi vist deu bèc deu 

camp estant. 
 
Lo piro  : Adishatz ! Que'm presenti : Xavier Duperail, controlaire de las espleitacions a la 

Direccion  Departamentau de l'Agricultura. E vos, b'ètz lo sénher Loís Emile de Petriat ? 
 
Lo paisan : Òc ben quiò. 
 
Duperail (en tirar documents de la saca) : Loís-Emile Petriat, 39 ans, vadut a Saut-de-Navalhas, 64, 

proprietari espleitant a Salespissa 64, dab la soa esposa Marisa-Enriqueta Cantaberòi 
vaduda a Balansun la Brana, 64, shens profession... 

 
Lo paisan : Òc, òc, que soi jo, sonque que ... 
 
Duperail (espiant lo document) : Lo vòste pair que demandè l'I.V.D. E que prenotz la succession lo 

20 d'abriu de 1971 com cap d'espleitacion. 
 (que horuca en sos documents) Que s'ageish d'ua proprietat de 25 ectaras de superficia 

agricòla utila. Que i cau ajustar 8 ectaras de bòsc e de tojars e de galihòrças qui non valen 
pas arren ni tà la cultura ni tau neurissatge. Bon !... La vòsta activitat principau qu'ei lo 
neurissatge... Qu'avetz un tropèth de 45 vacas tà la lèit, la màger part de raça Holstein... 
Que mesclatz lo hen e l'ensilatge de mei d'ua pèça, que hètz sonque duas ectaras de milhòc 
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– exactament ua ectara, 90 aras e 8 centiaras... Dongas, que hètz neurissatge de hòra-sòu... 
qu'avetz un centenat de motons tà engreishar, uns 200 pòrcs, un vintenat de trojas... 
Qu'avetz ua bateria de 50 vetèths... Question d'apèrs, que vèi de qu'avetz un tractor 
Renault de cent chivaus dab quate arròdas motriças. 

 
Lo tractor  (fièr) :  Òc, que soi jo ! 
 
Duperail : Encantat ! Qu'avetz tanben ua lauradera de quate socs, ua remòrca qui pòrta cinc tonas 

en carga, un espartider de hems, ua tona tau lisièr de 5 000 litres, ua dalhadera dab 
disques, un semiader de gran... 

 
Lo paisan : Mes, que v'arregarda, a vos, tot aquò ? 
 
Duperail : Sénher Petriat, qu'èi la terrible mission, com controlaire de las  Espleitacions a la 

Direccion Departamentau de l'Agricultura, de vos... de'vs... de v'anonciar... que ... enfin... 
que segon las nòrmas novèlas de l'Euròpa... la vòsta espleitacion que vien d'estar, per un 
decret deu Ministèri de l'Agricultura qui pareisherà doman au Jornau Oficiau, la vòsta 
espleitacion, ce disí, que vien d'estar... d'estar... classificada dens la categoria "T.R.O.P.” 

 
Lo paisan : De qué ? 
 
Lo tractor  : Praube hilh de puta ! 
 
Duperailh : Be devetz conéisher lo sens d'aqueste sigle : "T.R.O.P.”... (Que d'estaca) T...R...O...P... 

en anglés : "Terminal Rural Ocupacion Plan”. Qu'ei la solucion darrèra qui, malaja, e son 
estats obligats de préner los Ministres de l'Agricultura de la Comunitat entà's virar los 
excedents agricòlas. La classificacion "T.R.O.P.”, "Terminal Rural Occupation Pl an”, 
que data de quauques mes. Qu'ei la de las espleitacions mei charras. Que son 
scientificament notadas per un ordinator, en foncion de critèris minuciosament establits 
qui prenen en compte lo rapòrt talha-productivitat/aptitud au desvolopament. Non 
v'aprenerèi pas, sénher Petriat, que las espleitacions qui caden dens la classification 
"T.R.O.P.” que presentan quauquas impossibilitats. D'abòrd ua, non pòden pas mei 
comercializar la loa produccion qui deu estar esbrojada, destrusida sus plaça. Mes la Lei 
qu'ei umana : lo paisan qu'ei indemnizat peus poders publics au prètz deu marcat. Que pòt 
contunhar de produsir com abans. Que'n pòt har mei se vòu, mes avisatz-ve ! Non deu pas 
jamei aumentar los sons mejans de produccion. Tot investiment qu'ei interdit. Non pòt pas 
crompar mei tèrra, ni tanpòc apèrs bons. E quan s'arrèsta de tribalhar, sia tà la retirada, sia 
abans, n'ei pas autorizat a causir l'eretèr : que deu véner las tèrras a l'Estat. Que son 
afectadas au Fons Nacionau deus Espacis Toristics. Pr'amor que cau tirar lo mei possible 
de tèrras deu patrimoni agricòla. Segur, aquera reglamentacion que harà l'objècte, dens la 
soa aplicacion, de contròles regulars dens las espleitacions 

 
Lo paisan : Se compreni plan, los paisans classificats "T.R.O.P.” que son pagats entà destrusir la loa 

produccion. 
 
Duperailh : Que's poderé resumir atau. 
 
Lo paisan : E se vòlen ganhar mei, n'an pas nada auta solucion que de tribalhar mei entà destrusir 

mei de produccion ! 
 
Duperail : Entà la vertat díser... 
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Lo paisan : Be seré autant intelligent de pagà'us entà s'arrajar las puç ! 
 
Duperail (pòtprim) : Se'm demandatz lo men avís personau, non crei pas de que seré un gran aunor 

tau país d'encoratjar los paisans a har deus pelièrs. Tribalhar, quan serà tà har arren, b'ei 
tostemps tribalhar. Mes en tant que foncionari que'vs diserèi que non soi pas jo qui hèi las 
leis ! Que soi sonque encargat de las har aplicar. 

 
Lo paisan (hòu de malicia) : Mes e au diuvivant, e v'i vederetz, vos a'vs har trempa la camisa tot lo 

sent dia entà copar e getar tot lo ser ? Autant valeré de har clòts e de tornà'us boçar lo ser ! 
Que i a de qué estar fièrs de sentí's de tròp tot lo restant de la vita ! Tribalha fenhant ! Hè-
t'i e matcha hòrt entà que posquis crebar lèu ! Non veds pas que hès empach ? Qu'ei aquò 
çò qui vòu díser lo vòste puta de "Terminal Rural Occupation Plan”. 

 
 
 
 

Hèita 1 – Devís 14 
 
La paisana (arribant de pos) : Loís ! Que s'i passa ? 
 
Lo paisan : Que's pareish que serem classats "T.R.O.P.” 
 
La paisana : E qu'ei aqueth ústria qui ei viengut entà'c díser aqueró ! (que's gaha ua horca e 

qu'acorsa a Duperail a tot lo torn de la parguia). 
 
Duperail (en sortir un petit pòste emeteder de la pòcha) : Alfà – Limà – Tangò ! Alfà – Limà – 

Tangò ! Ací Sierrà – Oscar – Viparets ! Ací Sierrà – Oscar – Viparets ! Lo temps que 
s'encrumeish ! Torni díser : lo temps que s'encrumeish ! A vos... 

 
Ua votz (nasicaire sortint deu pòste) : Recebut 5 sus 5, Sierrà – Oscar – Viparets... Ací Alfà – Limà 

– Tangò... Los batedors son prèstes a partir en batèra.... Acabat. 
 
Lo paisan (ganhant la hemna a la braça e mestrejant-lo) : Anem, Marisa ! Non hacis pas la sauma ! 
 
Duperail : Si'm permetetz, Dauna, lo conselh qui'vs da lo vòste òmi que'm pareish hèra bon... Non 

poish pas har de mei que de'vs confirmar çò qui vien de'vs díser. La vòste espleitacion que 
vien d'estar classada dens la categoria "T.R.O.P.”. Cregatz plan de que me'n sap mau per 
vos. Per aquò, se contunhatz de miaçar dab aquera horca la mea modèsta persona, per 
compréner hèra plan de que síitz esmalida, a maugrat que n'i sii pas jo per arren... que serèi 
obligat de tornà'm servir d'aqueste utís e non trigaretz pas de véder arribar en aqueste 
parguia l'equipa de seguretat qui m'acompanha tà har lo men tribalh... Que valeré autant, 
daunina, ensajar de'n se n'aviéner... Vist que d'ara enlà que calerà que vieni har contròles 
qui seran necessaris pr'amor de la navèra classificacion de la vòsta espleitacion...  

 
La paisana : Praube hildeputa ! Lo mes passat b'èram enqüèra dens la horqueta... Lo noste 

tecnician que ns'avè dit non riscàvam pas arren. 
 
Duperail : Lo mes passat qu'èra lo mes passat ! Entertant, la comission europea qu'a tornat hauçar 

la barra entà virà's los excedents. (Consulta sos document). Vertat ei que se n'a mancat per 
prim que la vòsta espleitacion escapèssi a la classificacion "T.R.O.P.”. Qu'èi ací los calculs 
taus qui sortin de l'ordinator. Que se n'a mancat per prim ! La classificacion que pren en 
compte lo reviengut brut d'espleit, que s'i ajusta lo percentatge nacionau deu S.M.I. 
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ponderat per la S.M.I. regionau. Aquò que's divisa per la Superficia Agricòla Teorica 
multiplicada per dus còps la Superficia Agricòla Utila. Perqué dus còps ? Tot simplament 
per tiéner compte de las distorcions deu R.B.A. dens las diferentas zònas ! Atau donc... que 
divisan lo tot per 4,5 çò qui correspon au coeficient nacionau de productivitat. E qu'ei 
totun ua bona sòrta d'aver obtiengut l'aplicacion d'aqueth coeficient meilèu que lo 
coeficient europeu que los anglés e demandavan e qui'vs seré estat hèra mei desfavorable ! 
Donc que divisan per 4,5 e qu'obtienen çò qui s'apèra lo T.M.P., lo Taus Moderator de 
Probabilitat. Tot que's tien sus aquera chifra qui suu plan matematic e da ua apròcha 
hidabla de la produccion normativa de l'espleit considerat. 

 
Lo paisan : "Considerat” dab hèra de consideration, qu'ac cau díser ! 
 
Duperail (en har deu shord) : Un còp obtiengut aqueth T.M.P. non demora pas qu'a aplicar lo 

coeficient de ratrapatge tà ua zòna de costalats com la nosta : 0,59. Mes... mes aqueth 
coeficient que deu estar multiplicat per 1,32 se lo desnivelat de la comuna ei egau a o en 
devath de 200 mètres. S'ès au dessús, que multiplican sonque per 1,21. Qu'ei aquò lo gran  
dequerò navèth. Qu'ei aquò çò qui la comission de Brussèlas e decidí lo mes passat... E 
que's tròba que lo desnivelat de la vòsta comuna qu'ei de 201 mètres, exactament. S'èra 
estat sonque de 200 mètres, non seretz pas estat classats "T.R.O.P.”... O lavetz, entà tornar 
har lo calcul diferentament, qu'auré calut (que sorteish la calculadeta)... vam... 534 de 
productivitat mei 332 de R.B.A. que multipliqui per 4,5... que i horneishi 66 per 0,59... 
que multipliqui dongas per 1,21... e que divisi per la superficia agricòla utila qui ei 25... 
Tietz ! Espiatz : que'vs mancan sonque 3,7 aras ! Estossi estat lo vòste endret mei gran de 
3,7 aras, que passàvatz ad aise... 

 
Lo paisan : 3,7 aras ! 
 
La paisana : Mes e... aquò non hè pas solament la mieitat deu casau ! 
 
Lo paisan : 370 mètres carrats de mei e que passàvam ! 
 
La paisana : O l'altitud de la comuna a 1 mètre de mensh ! 
 
Duperail : Que voletz ! Be cau plaçar la marca en quauque part...E l'ordinator qu'ei shens pieitat. 

(Sevèr) E que vau mei non pas amusà's a cercar derogacions... 
 
Lo paisan (alucat) : 3,7 aras ! Que'm mancan sonque 3,7 aras ! Se compreni plan, que'm classan en 

"T.R.O.P.” pr'amor n'èi pas pro de tèrra ! E que serí autorizat a participar aus excedents 
se'n podí har mei ! 

 
Duperail (pòt prim) : Que'vs torni díser de que soi encargat sonque de har aplicar la lei. N'èi pas a 

discutir-là... Que m'ajudaratz en la mea mission en m'actualisant l'inventari deu vòste 
espleit... Que'vs pregarèi tanben d'emplear la formulari de demanda de subvencion entà 
crompar un brojader-compactaire. Aquera engibana que'vs serà necessaria entà crascar la 
vòsta produccion... Que calerà trobar tanben ua plaça entà apitar la pancarta "T.R.O.P.” 
hens la parguia. La reglamentacion qu'a previst que sia plan en vista entà que arrés non 
posquin ignorar que d'ara enlà qu'ei defendut de crompar arren a vòste. 

 
La paisana : Vivant ! Adara que cau amuishar la nosta misèria dab ua pancarta ! Lo monde que 

ns'aperaràn "la familha "T.R.O.P.””. 
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Hèita 2 – Devís 2 
 
(Qu'èm hens la parguia. Que's ved de plan la pancarta "T.R.O.P.”. En un còrn, lo brojader-
compactaire qui, a maugrat de linhas modèrnas e atrevidas, e hè pensar a ua vielha batusa. La lutz 
que puja a plaser com a l'esguit deu dia). 
 
Lo hasan (en s'espiar la montra) : 5, 4, 3, 2, 1, ca, ca, ca, ca caracà ! Qu'èm, qu'èm tots fotuts ! (que 

parteish en córrer per la coladissa). Haut, pimpinetas ! Qu'ei l'òra ! Lhevà's ! 
 
Lo brojader-compactaire (qui's desvelha, s'estira, badalha) : Aaaaa ! Quina dromida ! Que va caler 

hà's anar per aquò... Uei, qu'avem l'operacion de destruccion... Qu'ei sonque un còp per 
mes mes aqueste còp que n'an hèit rendament !  

 (Las vacas 2025 e 3152 qu'arriban en trotejar). 
 
La vaca 2025 : Viste, viste ! Que vam enqüèra estar en retard au molheder ! 
 
La vaca 3152 : O, e saps, que s'anin passejar ! Que'ns preneràn quan arríbim ! Per çò qui'n hèn 

adara, de la nosta lèit ! Jo n'èi pas mei nada enveja de'm crebar la puç ! Que m'acontenti de 
har conscienciosament lo men tribalhon tà que n'agin pas arren a díser, e pro ! Dètz e sèt o 
dètz e ueit litres per dia tranquillòta, que va, be ! E a 70 gramas de matèria seca non crei 
pas que posquin arrepotegar ! E productivitat e eficacitat e tecnicitat e rendament ! A, que 
pòden tostemps tutar ! 

 Vivant ! Crebà's las popas, hà's tenejar lo braguèr de un cap de l'an a l'aute per arren ! Entà 
har lèit qui n'interèssa pas ad arrés ! Be sabes quin m'i aví gost abans. E ben, adara, n'i crei 
pas mei ! A, s'aví sabut, s'èra ad arrehar, non prenerí pas lo mestièr de leitèra, que harí auta 
causa... 

 
La vaca 2025 : A quiò ! Que pensas lhèu que seré miélher d'estar ua bèstia tà la carn, tau pic ? 
 
La vaca 3152 : Tè, au mensh, n'an pas a estar molhudas matin e ser com nosautas. Las bèstias de 

carniceria que son mei libras, que pòden sortir... quan tà nosautas, las de la lèit, qu'ei las 
galèras ! Que cau està'i cada dia. No't pòdes pas perméter de mancar un sol còp ! 

 
La vaca 2025 : Anem, anem ! Que i a broncs pertot. (Qu'espia deu costat deu brojader). E a causir, 

que m'estimi mei hà'm tibar las popas que de har lo lèd tribalh que daubuns e 
hèn...(Qu'espia dab insisténcia de cap au brojader-compactaire)... Òc, lo led tribalh de 
daubuns qui non son pas luenh d'ací... briga luenh d'ací ! 

 
 
 

Hèita 2 – Devís 2 
 
Lo brojader-compactaire : Qu'ei de véder, Dauna, de que v'at avetz dab jo ! Se sabetz çò qui'm pòt 

har ! Que hèi aunèstament lo men tribal entau quau e soi estat hèit e apracticat. Que sabem 
hèra plan, dab los confrairs que lo monde que ns'espudeishen. Aquò rai ! Se n'i èram pas, 
la societat que seré completament negada dens los excedents agricòlas. Tots que'ns 
critican, mes hè pas arren. Pr'amor ne's planhen pas de que siam aquí entà esglachar, 
esbrisar, asclar, estroçar, amenudar, estripar, crascar, mesclar, malaxar, prestir tot çò qui la 
Comunautat non pòt pas ni consomar, ni véner, ni devèrzer, ni har partir ! 
E n'ei pas aisit, qu'ac podetz créder ! A nosautes tanben que nse'n sap mau de que posqui 
paréisher tot aquò com sòus getats per la frinèsta. Non s'agrada pas au delà d'aver a 
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esglachar de beròja fruta qui s'ameritaré d'estar saborada, de beròi bestiar de qui la carn e 
seré tan tendra entaus consomators. N'avem pas un còr de pèira. A ! la frescor d'ua salada, 
la doçor d'ua tomata madura, la bailina de la lèit de la qui hètz ! Que m'agrada de v'ac 
díser, Daudinas, e de ve'n felicitar. Mes qu'avem a har carar los nostes sentiments entà 
complir shens flaquèr  lo prètzhèit entau quau èm estats pensats e programats... 

La vaca 3152 : Tè, que's desvelha lo minjacaga ! Quin bataladís de matin ! Que se'n viraré la ploja ! 
Mossur que'ns voleré har la morala ! D'abòrd ua, minjacaga, las toas felicitacions, que las 
te pòdes hicar... on me pensi ! 

 
Lo brojader-compactaire : Dauna, ne'vs permeti pas de'm tutejar ni de m'insultar en me dar un 

chafre d'aqueths ! Que soi un esbrojader-compactaire dab comanda electronica e doble 
maisherar d'acèr e dab un secader de honsòcs incorporat. Aperatz-me tot simplament... 

 
La vaca 3152 (copant lo) : Minjacaga ! Minjacaga ! Minjacaga ! Minjacaga ! 
 
Lo brojader-compactaire (tarritat) : A quiò ! Anatz-ve har mólher, arrossecs de popas ! Que soi jo 

qui la beverèi la vòsta lèit ! E que ve'n harèi un dequerò, un bèth non-arren, ua pishada de 
gat ! Dab 60 % de matèria grassa ! Un bèth dia que v'engolirèi per la coda e tot que i 
passarà : lo braguèr e lo cuer, lo romstèc, las tripas e los còrns ! Tot ! Ua crosteta de mèrda 
que harèi de vosautas parelh d'excedents ! (Arriba lo gat qui canta en s'acompanhar dab 
son apèr musicau) 

 
 

 
Hèita 2 – Devís 3 

 
Lo gat :  Repic : A, temps deus excedents 
   Qui hèn croishir las dents ! 
   Los uns mancan de tot 
   Los auts qu'ac getan tot ! 
      

Que i a tròp de hartèra 
De vacas leitassèras 
los frigòs que son plens  
Qu'estocam europeu ! 
 
Que ploran a Brussèlas 

   Burre que n'an a pièlas 
   Hens la lèit son negats 
   E que i a tròp de blat. 
 

Que cau tuar las vacas 
Esglachar las patatas 
Las tomatas au clòt 
Qu'èm a l'escanacòth. 

  
   Cau darrigar las vinhas 
   E copar las barricas 
   Bevem pas pro de vin 
   Qu'avem tròp d'arrasim. 
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   Las pomas que's poireishen 
   Las peras que pudeishen 
   Los pòrcs ne'n vòlen pas 
   Que passam los quòtas. 
 
   Caleré minjar hèra 
   Tà véner la hartèra 
   Mes lo monde son harts 
   Ne hèm pas çò qui'us platz 
 
   Tot qu'ei car a la vila 
   Que'n cau bilhets de mila ! 
   Praube consomator 
   Tròp luenh deu productor ! 
 
   Be seré totun miélher 
   De har mensh, de har miélher 
   Aquò qu'ei complicat 
   Entà un tecnocrata. 
 
   Paisans hilhs de la tèrra 
   Qu'avem lo cuu per tèrra 
   Qu'èram intelligents 
   Que ns'an hèits indigents. 
 
(Lo pòrc qu'arriba sus la scèna). 
 
 

Hèita 2 – Devís 4 
 
   
Lo gat (suspres) : Craonés Shunderberland Quilhaurelhas 6153 ! E on te'n vas atau ? 
 
Lo pòrc (hant semblant d'estar contrariat e contrit) : La pòrta qu'èra mau flisquetada un còp de 

mei ! (que guinha de cap au brojader, interessat). Que volí véder aquesta mecanica que se 
n'i parla tant ! 

 
Lo brojader-compactaire (alihèr e en-hlat) : Ça vietz, ça-vietz, l'amic, apressatz-ve ! Soi plan urós 

de'vs conéisher. Hètz-ve ençà, ne'vs minjarèi pas ! Pas de uei ! 
 
Lo pòrc (admiratiu) : Qu'èi entenut a díser de que v'ac podetz tot engolir 
 
Lo brojader-compactaire :Tot ! Lèit, dab lo bidon se cau, dinc a ua vaca o un pòrc sancer... shens 

ve voler ofensar, e !... (tot ahiscat) Qu'ac engoleishi tot e qu'ac hèi tot a tròçs menuts e en 
bròja. Que moli lo blat mei fin que haria. Qu'esglachi la fruta mei moth que compòta. Que 
cracarí calhaus s'ac calè. Que m'avalarí un tractor tot cru. Moth o dur, solide o liquide, 
organic o metallic, pluma o plomb, rond o carrat, menut o gròs, en sacs o a barreja, en 
garbas o en horcaderadas, en barras o en bòtas, en blòcs o en granulats, viu o inèrte, cau o 
hred, per carretadas o a cariòts, que m'empassi las 8 tonas a l'òra ! Rendament, rendament ! 

 
Lo pòrc (admiratiu) : Be devetz engreishar hèra ! (Professionau) Digatz-me, shens indiscrecion, 

quau ei lo vòste coeficient d'assimilacion ? 
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Lo brojader-compactaire : Jo, Mossur, non mingi pas entà apielar quilòs ni tà har lard. Que marchi 

dab fiol agricòla, 200 litres a l'òra. Que hè bèth drin, qu'ac arreconeishi, mes qu'ei pagat per 
lo Fons Europeu de Luta contra los Excedents. Que mastegui, que claqui, que devèrzi, 
sonque tà destrusir. E que restitueishi integraument tot çò qui avali, en fòrma de teulons 
hèits peu secader-compactaire integrat. Qu'èi tanben un detectaire d'arrais lasèrs suber-
perfeccionat qui quantifica suu pic cada produit qui'm passa enter los caishaus e qu'ei 
connectat au men cervèth electronic qui classa e comptabilisa au milligrama près tot çò que 
destruseishi : tant de lèit de tant de matèria seca, tant de truhas de tau varietat, tant de carn 
de bueu, dab tau percentatge de magre e de gras, tant de lard e tant de moton... Tot qu'ei 
enregistrat sus banda magnetica sagerada hens aquera capsa negra. Espiatz, que l'èi aquí 
devath deu vente. Que soi programat entà enviar automaticament en fin de mes, per ligason 
hertziana, tots aqueths resultats a la Direccion Departamentau de l'Agricultura. Atau 
l'espleitant que pòt estar indemnizat lèu sus la basa precisa de la soa produccion destrusida. 

 
Lo pòrc (shiulant d'admiracion) : E ben hòu ! Ne s'arrèsta pas lo progrès en agricultura ! 
 
La potha (trufandèca) : Qu'as au devant de tu lo minjacaga mei perfeccionat deu monde. Que 

t'engolirà un dia shens béver dab los peus, los òsses e la carn. N'auràs pas lo temps de har 
un pet e que't trobars cambiat en teulons pur pòrc. Sonque que arrés non vederàn la 
diferéncia dab briquetas de bueu, de blat ou de leituga. Que tribalha tan plan aqueth 
minjacaga, que t'ac crasca, que t'ac copa, qu'ac esglacha, que t'ac mescla, qu'ac molina, 
qu'ac esbrisa e qu'ac seca tan plan que a la sortida n'arreconeishes pas arren : ni lo gost, ni 
la color, ni l'aulor, ni la fòrma, arren ! Que t'ès hèit teulon e qu'ei tot. 

 
Lo brojader-compactaire : Atau, nat arregrèt. Nat traficadís possible tanpòc... Tot uniformizat ! La 

destruccion deus excedents n'ei que miélher. Que pòrti aquí la marca de fabrica d'ua 
enterpresa qui tien la prumèra plaça suu marcat de l'Euròpa. Qu'avem quitament reussit a 
har entrar los nostes brojaders-compactaires en America ! A l'òra d'ara qu'avem sus l'entin 
l'estudi d'un asclaire equipat especiaument taus país sosdesvolopats. La nosta enterpresa 
que vien de trobar lo biais de provocar artificiaument los excedents dens los país praubes. 
La luta contra aux excedents que va dongas deviéner mondiau. Aquò qu'arrepresenta un 
marcat de prumèras. Doman, s'ac cau, qu'aniram crascar lo ris de China, la maniòc 
d'Africa, los lamas deu Peró... las fòcas de l'Alascà... E qu'arribarà la dia qui calerà 
tribalhar au prètzhèit en India entà avalar los excedents de populacion umana. Qu'avem 
nosautes un aviéner fabulós ! (Isteric) Viscan los excedents ! Visca la França ! Visca 
l'Euròpa ! Visca lo monde ! Visca l'univèrs ! Doman, s'ac cau, qu'anirèi crascar la lua dab 
las dents !... 

 
 

Hèita 2 – Devís 5 
 

Lo paisan (arribant a hum. Que ved lo pòrc) : Craonés Shunderberland Quilhaurelhas 6153 ! Qué 
diable arromeratz per ací, au rebat deu sorelh e a dus cents passes de la sot ? Be v'ac avem 
totun explicat que non devetz jamei sortir ! 

 
Lo pòrc (en har véder que sap) : Figuratz-ve que non soi pas shens saber que un tau desplaçament, 

sus ua distància de 400 mètres, anar et tornar, que'm hè despéner ua quantitat de calorias 
qui aperaram X... Sia Y lo prètz deu quilo d'aliment complet Energetal, se l'òm tien compte  
de que... 

 
Lo paisan (copant-lo) : Que haretz miélher de tiéner compte de çò qui'vs disen ! 
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Lo pòrc : E vedetz, que m'aví imaginat, peus temps de subèrproduccion qui vivem, que non 

rasonàvam pas mei com aperabans. Que m'avè semblat la mea corba d'engreishament n'avè 
pas importància au delà. Dongas, que pensavi... 

 
Lo paisan (copant-lo) : Pensar ! Pensar ! Mes e, quan ei donc, qui deisharatz de pensar ? Com 

s'èratz pagat entà pensar Craonés Shunderberland Quilhaurelhas 6153 ! N'avetz pas  qu'ua 
causa a har : engreishar ! Har sagin com abans. Qu'èm pagats a la produccion, ne v'ac 
desbrómbitz pas ! A la produccion destrusida ! Entenetz ? Suberproduccion o pas, n'ei pas 
lo voste ahar ! 

 
Lo pòrc : Per aquò, jo, que pensavi... 
 
Lo paisan (copant-lo) : Craonés Shunderberland Quilhaurelhas 6153, n'avetz pas comprés arren ad 

arren e n'avetz pas a pensar ! Anem, tà la sot e de tira ! E a plaser, que v'ac prèi tà non pas 
despéner calorias inutilament. 

 
Lo gat (que canta) : Tres talhucs de carn e de saussissa (véder cançon acte I, devís 8). 
 
 
 

Hèita 2 – Devís 6 
 
Lo brojader-compactaire (solet) : 
  Tres talhucs de carn e de saussissa 
  Drin de carbonada 
  E un pichèr de vin 
  T'anar dromir... 

E que mei ? Bò, tot, tè ! Que vatz véder lo confit de casa qui harèi jo un d'aquestes dias ! E 
tu, garia beròja, que'u te harèi passar lo gost deu milhòc e lo de cantar ! Que't vau beròi farcir 
e hà't au topin dab la mea saussa vinagre, que vederàs ! (que sosca ua pausòta). 
A nueit passada que saunegèi de que'm clacavi tanben lo mèste et la dauna... 

 
Lo paisan : Qu'as a díser, Minjacaga ? Que'm parlavas ? 
 
Lo brojader-compactaire : Que non, que non, mèste ! Saunejar que hasí, sonque... Per aquò, 

avisatz-ve que n'avetz pas lo dret de m'insultar. Per estar lo mèste, ne v'ac podetz pas tot 
perméter ! Que soi un brojader-compactaire e non pas çò qui vienetz de díser... 
 

La paisan : E hòu, minjacaga, carà's e mocà's e clavar-la que t'ac prèi ! Tè, question  de clavar, que 
calerà clavar lèu los comptes deu mes en har la destruccion mensuau. E que pòts condar que 
n'avem hèit  rendament ! Minjacaganeton, que pòdes començar de t'agusar los caishaus, ne 
serà pas lo moment de busoquejar ! 
 

Lo brojader-compactaire : Que tot cadun e hasqui lo son tribalh ! Mes d'ara enlà, ne'vs voi pas 
mei paraula díser ! Ni ad arrés mei d'ací ! 

 
Lo paisan : Tant de bon ! Tant mensh e t'enteni, tant mei plan que me'n pòrti ! 
 
 
 

Hèita 2 – Devís 7 
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(Un bèth calhau que cad au miei de la parguia. Que s'entenen de las coladissas votz de mainatges 
qui cantan) 
 
 Qu'ei la familha T.R.O.P. 
 Hèn pas que saunejar, 
 Hèn pas que marronar 
 Qu'ac hèn tot en crostets 
 En crostets e en pets 

Que's cagan aus esclòps 
Qu'ei la familha T.R.O.P. 

 Que son de tròp, de tròp, de tròp... 
 
(Los mainatges s'escapan en arríder). 
 
Lo paisan (que'n va en córrer cap a las coladissas) : Pistolets ! Monards ! Se n'atrapi un ! 
 
La paisana (de la coladissa estant) : Dèisha'us córrer Loís ! Hèn pas que repetir çò qu'entenen a 

casa... Que'n calerà parlar a la reunion sindicau deu canton. 
 
 
 

Hèita 2 – Devís 8 
 
(Lo mèste e la dauna que tornan sus la scèna. De las coladissas, d'en fàcia, qu'arriban lo vesin e la 
vesia vielha). 
 
Lo vesin vielh : Alavetz... Se harà beròi per aquesta destruccion mensuau ?... 
 
La vesia vielha : Que hè gai quand pòden tribalhar dab lo sorelh... sustot en vàder vielhs. Lo men 

òmi que gaha tostemps quauque malandrèr se's hè trempe devath de la ploja. 
 
La paisana : Qu'ètz plan braves de'ns viéner har còrda... 
 
Lo vesin vielh : On enter vesin, totun... 
 
Lo paisan : E se n'i avè quauqu'un de mei, non seré que miélher. (Que's vira cap au public). I a pas 

arrés qui vòu viéner ? Que'ns hè hrèita monde. Anem, un beròi gèste ! Com un còp èra tà las 
batèras, las dalhaderas... Haut, qui vien entà esglachar las nostas causas ? Vos aquí, tè... Si, 
si, vos, qu'ètz gualhard, qu'anirà ! E vos, au tresau reng, òc, vos, anem haut, ça-vietz har 
còrda. E la beròja acerà, darrèr lo mossur deu tricòt blanc... anem, vos tanben... 

 
(Quan i a pro de monde, la destruccion que comença, ua cadena s'organiza de cap au brojader 
compactaire, lo paisan qu'ac agèrga tot. 
 
 
 
 
 
 

Hèita 2 – Devís 9 
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Lo paisan : Que vam començar per har passar la lèit peu minjacaga, los guits e los aucats gras, 

après qu'esbrojaram lo milhòc e las pomas de tèrra. Vos, e vos, que haratz passar los sacs e 
los bidons. Vosautes, ací, qu'amassaratz la briquetalha au cuu d'aqueste apèr e que 
l'apielaratz aquí. Anem, haut, har tirar ! 

(Los produits que son barrejats hens l'engibana qui vira dab un brut de batusa. Au cap d'ua pausa, lo 
vesin qu'entamena ua cançon coneguda com "Haut Peiròt”... Lo bordèr e la bordèra que hèn lo 
mus). 
 
Lo vesin vielh : Un còp èra, lo monde que sabèn cantar. Los joens, adara, ne'vs sabetz pas mei 

amusar. De l'un camp a l'aute que cantàvam. E quan las avèm totas passadas, que'n hasèm 
mei. Que'ns responèm los uns aus autes, qu'èram urós de víver e de tribalhar. Sinon que 
adara... (que torna cantar, lo paisan et la paisana que hèn mei anar lo mus). 

 
Lo vesin vielh (deishant de cantar) : E per las batèras ! Que dançàvam tota la nueit. E lo matin 

tornar partir ! Vagava pas de dromir ! 
 
Lo paisan (esmalit) : Mes e Diu vivant de hilh de puta, que voleretz har la hèsta un dia com uei ! E 

getàvatz la lèit a l'arriu quan èratz joen ? E lo hroment ? Que'u barrejàvatz a la descarga 
publica ? E credetz que n'èi enveja, jo, de cantar, quan me cau dar tot açò au minjacaga ? 
Existiva lo minjacaga quan èratz joens ? A, Diu Vivòstas ! (que canta esmalidàs) 

 E tant que haram atau 
 Tornaram pas tà casa 
 E tant que haram atau 
 N'aniram pas tà Pau. 
 Un còp, dus còps, tres còps... e un herrat de lèit, e dus herrats de lèit tau minjacaga e un sac 

de hroment ! Tè, harta, minjacaga, harta ! Alisa't de plan las tripas, harta ! Quina brava 
engibana lo minjacaga : que claca los nostes excedents : A, be n'èm fièrs deu minjacaga ! 

(Que's cara. Lo vesin que n'ei tot estabordit. Lo tribalh que contunha un temps. Non s'i audeish pas 
arren que lo brut de batusa o de ronbalèr). 
 
La paisan : E donc, tè, qu'avem hèit. Quan son pro de monde, ne pren pas guaire de temps... (aus 

ajudaires) E ben, brave monde, un grand mercés ! Mes demoratz, demoratz, que vatz béver 
un còp abans de ve'n tornar... 

 
(Qu'arriba la paisana dab un tistèth cobèrt per un eishugader de carrelets. Que'n tira un pinton de 
vin, veires, ua còca). Que minjan un nhac suu punh e que beven un còp en tot batalar un drinòt). 
 
Lo vesin vielh (en ensenhar lo veire de vin) : E'u vedes, aqueth, minjacaga ? Aqueth no't darà pas 

mau de vente ! (que vueita lo veire). 
 
La vesia vielha : Qu'ei bon aqueste gatò, (o auta causa) que's dèisha minjar. Per aquò, non vau pas 

lo qui's hasè un còp èra dab haria de blat-moro e aiga de flor d'irange... Tietz, la mea prauba 
mamà... (lo vesin vielh que la tusta dab lo cobde e que's cara). 

 
La paisana (a un espectator-ajuda) : Qu'èra lo prumèr còp qui avètz lo parat de destrusir hartèra ?... 
 
Lo paisan (a un aute) : Digatz-me : que'm sembla de'vs conéisher. N'ètz pas vos qui venetz tistèths 

lo dimars, a Ortès ?... 
 
Lo vesin vielh (a un aute) : E vos, quau ei lo vòste mestièr ?... Qu'avetz dit ? Curè ? Qu'avetz plan 

rason, tè ! Vos, au mensh, la vòsta produccion, l'avetz pas a copar. A, s'èra ad arrehar !... 



 26

 
La paisana : Òc, tuta, vèn ! S'èra ad arrehar, que t'i tornarés. Tu, la tèrra, que l'as a la sang... 
 
Lo paisan : ... A la sang ! Au cuu, òc, que l'avem la tèrra ! Vivant de vivant ! Bon, aquò n'ei pas lo 

tot. Se'n volem aver mei a copar tà l'aute mes, que cau tornà's botar au tribalh... (que 
segueish los espectators qui se'n tornan). Qu'èi cinc ectaras de milhòc ad amassar, qu'ei plan  
madur. Anem, brave monde, mercés e a un aute còp se s'escad. Qu'auram lèu un centenat de 
guits gras a har engolar au minjacaga, e se'vs ditz arren... E en un par de mes un trentenat de 
pòrcs peladers... Que poderam har la hèsta de la pelèra comm disetz a la vila... E hòu, 
minjacaga ! Vertat que la haram la pelèra ? Trenta pòrcs gras deus beròis ! (A ua 
espectatora) Que'ns vieneratz ajudar, daunina ? Anem, adishatz, mercés enqüèra e hètz 
beròi ! (los espectators  que's van tornar assèder. Los actors que sorteishen sonque 
l'esbrojader-compactaire. Qu'arriban duas vacas qui espian lo pielòt de teulons dens la 
parguia). 

 
 

Hèita 2 – Devís 10 
 
 
Vaca 2025 : E ben hòu ! La recòlta qu'ei estada  bona aqueste còp !... Diga-me e sabes çò que'n hèn, 

apuish, d'aqueras briquetas ? Que s'i ved cada còp un camion qui las vien cuélher. 
 
Vaca 3152 : L'estat que las a pagadas, que son soas. Que disen de que las torna véner a un fabricant 

d'aliment tau bestiar. 
 Que's pareish de qu'ac tornan closcar e mesclar dab d'autas saloperias entà'n har haria e 

granulats. 
 
Vaca 2025 : E que t'i jògui çò qui volhis que las nse tornan servir hens las nostas racions. 
 
Vaca 3152 (espantada) : Pensa-tu ! Tè, n'i aví pas pensat. (ua pausòta) Que vòs díser de que i poderé 

aver lèit de vaca dens la haria qui ns'empassam matin e ser ? 
 
Vaca 2025 : O tè, praubina, perqué pas ? Be hèn secar la lèit de vaca entà'n har podra qui vénen per 

las bòrdas. Que la mesclan dab aiga entà balhar-la aus vetèths en bateria... 
 
Vaca 3152 : Bèèè ! Sonque de pensar de qu'èi podut minjar de la mea lèit aqueste matin, que'm da 

las ganas de vomir ! (que hè minas de vomir e que se'n va en córrer per las coladissas 
seguida per l'auta vaca). 

 
 

Hèita 2 – Devís 11 
 
Lo gat (qu'arriba e qu'encadena sus aquesta cançon) 
 
 Mes qué çò qu'as en ton assieta ? 
 Ei carn, hromatge, o e son mongetas ? 
 N'ei pas tenhèr, tilhut, ni moth 
 Tà plan díser, n'a pas nat gost. 
 
 Que s'apèra aquera assietada ? 
 Bodiu la lèda carrhonada ! 
 Que vòs har dièta o emposoà't ? 
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 Qu'ei ariçon, gat o arrat ? 
 
 Un còp passat a la padèra 
 La porcion n'ei pas hèra bèra ! 
 Qu'a fondut com la nèu au só ! 
 Ei carn, o tripa ou saussisson ? 
 
 Mes qu'ei aquera mascadura ? 
 Sembla estar vielha confitura ! 
 De't véder atau quin me hès dòu ! 
 E qu'ès palle com un linçòu ! 
 
 Mes qué çò qu'as en ton assieta ? 
 Ei hamburger, fastfood d'atleta ? 
 Quin salopèr ! B'ès mau partit ! 
 Semblas pas aver apetit ! 
 
 (en sortir) 
 
 Mes qué çò qu'as en ton assieta ? 
 Qu'ei lèd com ua caguilheta ! 
 Pas estonant sias malaut ! 
 Qu'ès palle e magre com un clau ! 
 
 

Hèita 2 – Devís 12 
 
Lo paisan (arribant, l'aire pressat) : Rendament, Rendament ! (apèra) Tirahòrtepetaclar ! (lo tractor 

ne respon pas) On ei enqüèra partit aqueth hilhdeputa ! Tirahòrtepeteclar, hòu ! On ès ? 
Vam, que cau partir !... E on ei passat ?... Arribas o qué ?... Qué hès, tirahòrtepeteclaronet ? 
La segairabatusa qu'ei aquí. Qu'avem  a har un viatge de palha de tira ! Haut, vaga pas ! 
(Que'u shiula com un can). Tirahòrtepeteclar, ça-i, ça-i ! (que s'i audeish a gemicar dens las 
coladissas. Lo tractor qu'entra en trantalhant, gemicaire, que chanca e que s'espatarra suu 
sòu, shens coneishença). 

 
Lo paisan (espantat) : Tirahòrtepeteclaroneton ! Qué t'arriba ? Qu'ès malaut ? (que s'acata au ras 

d'eth e que'u segoteish doçament) Qué çò qu'as ? Ne va pas ? (que'n va en córrer ta la 
coladissa) Marisa ! Marisa ! Telefona au mecanician, hè viste ! Que vieni de tira ! 
Tirahòrtepeteclar qu'a ua ataca ! 

 
La paisana (de la coladissa estant) : Ne'ns mancava pas qu'aquera ! (qu'entra e que lhèva los braç 

au cèu, desesperada – lo bordèr que torna tau ras deu tractor). 
 
Lo paisan : Respon-me ! Ditz-me quauquarren ! Vam, qu'as ? (que'u baila com un mainat) Lo men 

tractoret ! Le men beròi tractoron ! Que i a ? Lo men amic ! Lo men hrair ! Qu'as ? Ne i avè 
pas aiga dens lo gasòli, au mensh ? E seré l'escapament ? Un gran pet  qui ne pòdes pas har ? 
Praubon ! Praubichon ! Parla, vam ! Que vau har jo shens tu ? Despuish lo temps qui èm 
amassas ! E't sovien quan te crompèi, tot joenòt ? B'èras beròi dab las arròdas lusentas ! Que 
semblavas estar un joguet de mainatge. E dejà gormandet dab aquò ! Tostemps ahamiat ! 
Que'u te shucavas lèu un biberon de gasòli, e ! Que'n volès tostemps mei ! E quan t'ensenhèi  
a laurar de dret en seguir beròi l'arrèca quan non pensavas qu'a pitnetejar ! E lo purmèr còp 
qui anèm dalhar ! E't sovien ? L'èrba hauta que't hasè calicas au vente e que te n'arridès com 
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un pèc. A be n'èri fièr de tu ! Dab los tons dus cents chivaus e las quate arròdas motriças 
qu'èras lo mei beròi de la comuna ! Lo mei hòrt ! Que't crompèi la lauradera de quate socs, 
la horca idraulica entà cargar lo hems, l'estarrocadera, l'arrascla de herrets variables, ua 
beròja remorca, lo semiader de comanda electronica, l'escalhasocas... Qu'èi emprontat entà 
tu au Crèdit Agricola, que'm soi cargat de deutes entà tu ! Qu'ac èi hèit  tot entà tu ! Que t'èi 
hèit passar abans la maison, abans jo medish, abans la hemna ! Tirahòrtepeteclaronet, ditz-
me quauquarren, vèn ! 

 
(que s'i audeish un tutar d'ambulància, ua frenada, portièra qui peta) 
(la paisana que'n va tà la coladissa) 
 
 

Hèita 2 – Devís 13 
  
La paisana (dens la coladissa) : Òc, qu'ei ací ! Hètz viste, ça-vietz, per ací ! (que torna en córrer 

seguida per un mecanician qui carreja ua caisha d'utís) 
 
Lo mecanician (examinant lo tractor) : Hm ! Que se'n ved tà respirar. Que'u cau har compressas de 

gasòli, suu nas sustot. (que'u hèn compressas, que'u hican un masque...) 
 
Lo paisan : Digatz-me : ne's va pas morir ? Sauvatz-lo me, que v'ac prèi ! 
 
Lo mecanician : Qu'a la tension hèra baisha... La temperatura de l'aiga, que pòt anar... L'òli 

tanben... Lo fiol... que vam purgar drin lo filtre... atau, là !... La pompa d'injeccion... que va 
tanben... La bateria... qu'ei bona... S'ei sovent malaut ? 

 
Lo paisan : A que non, jamei ! Qu'ei hòrt com un bueu ! Ne s'ei pas jamei hèit portar malaut 

desempuish qui l'èi. 
 
Lo mecanician : Se shucava hòrt aquestes torns ? 
 
Lo paisan : Pas mei que de costuma. Qu'a tostemps hèit los 15 litres a l'òra, e arren mei. 
 
Lo mecanician : E drom plan ? 
 
Lo paisan (ploriquejant) : E quin pòt dromir quan i a tant de tribalh a har ? Ad aquesta sason que 

cau desamarrar a punta d'auba... Ne's hè pas tot sol, sabetz ! Dab tot çò qui ns'avem botat 
sus l'esquia entà aver ua proprietat rentable !... Per aquò, n'èri pas jo devath deu hangar 
entà'c véder, mes que'm pensi ne devè pas aver besonh d'estar breçat ni jumpat lo ser entà 
s'adromir. 

 
Lo mecanician : E huma ? 
 
Lo paisan : Nani, e jo tanpòc fumi pas ! 
 
Lo mecanician : Aurés pas l'escapament boçat ? 
 
Lo paisan : N'èi pas arremarcat arren d'anormau. 
 
Lo mecanician : Se pareishè encuentat d'un biaish o d'un aute aquestes torns ? 
 
(lo tractor que's torna quilhar còp sec. Qu'espia a tot lo torn l'aire dolorós) 
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Lo paisan (contentàs, que'u sauta au còth, l'abraça) : Tirahòrtepeteclaronon ! Lo men amic ! 
 
Lo mecanician : A ! las vapors de gasòli que l'an arreviscolat. Que serà arren per aqueste còp, 

anem ! 
 
Lo paisan (en lo bailant) : Praubin, praubichon ! Lo men petit dus cents chivalòts quate arròdas 

motricetas ! Que va miélher, e ? 
 
Lo tractor  (que's bolega, que s'ahisca, inquiet, que gemiqueja, que'u tornan har compressas suu nas, 

que las se vira, que s'esplorasseja hòrt e que crida enter dus sanglòts) Lo minjacaga ! Lo 
minjacaga ! Aqueth gran carcant, ne'u pòdi pas mei sentir ! 

 
La paisana : Ad eth tanben com a jo que l'esvarja aquera engibanassa ! 
 
Lo tractor  (sambuquejant mei que mei) : Ne voi pas mei véder la minjacaga ! Que'n soi hart, jo, 

d'aqueth apèr ! Que ns'ac pana tot, que ns'ac desrueish tot ! Pr'amor d'eth, que tribalham tots 
per arren ! Tiratz-lo me de davant, que'm hè hasti ! 

 
Lo paisan (punh sarrat de cap a l'esbrojader-compactaire) : A putarís ! Aquò qu'ei la toa fauta ! 
 
(Qu'entra lo vielh vesin) 
 
 
 

Hèita 2 – Devís 14 
 
Lo vesin vielh : Qu'èi vist  a passar l'ambulància deu mecanician, que vieni véder çò qui 

v'arriba... Ne va pas lo tractor ? 
 
Lo paisan (lhevant lo punh de cap au brojader-compactaire) : Qu'ei pr'amor d'aqueth salopèr ! 

Aqueth carcan que'ns hè vàder crabas a tots :... 
 
Lo mecanician  (examinant-lo) : Hm... La pression deu gasòli qu'ei hèra baisha... que va caler 

véder la pompa d'injeccion... hm... que tosseish, qu'aurà un injector de boçat... la bateria 
tanben que sembla estar hèra flaca... pas estonant que sia en aqueth estat ! Ua bèra 
depression generalizada, òc, que hè ! Ua depression de las bèras ! Qu'ei ua question de 
morau. Que'u vau dar un arreconstituent entà l'arremontar mes que'u calerà repaus, hèra de 
repaus... 

 
Lo tractor  (tostemps sambuquejant) : Ne voi pas mei véder lo minjacaga ! Ne'u voi pas mei 

véder ! 
 
Lo paisan (calinejant-lo) : Anem, anem, mainat, ne ploris pas ! 
 
Lo mecanician : Tienetz-lo luenh d'aquera manicla, purmèra causa ! Hètz-lo tribalhar drin se vòu, 

a plaser... e un petit viatge de quan en quan tà'u cambiar las ideas, miatz-lo tau marcat 
d'Ortès lo dimars, tà la hèra de Pau qui arriba...e nada ahiscada, sustot ! 

 
Lo tractor  (enter deus sanglòts) : Lo minjacaga que ns'ac claca tot ! 
 
Lo paisan : Demora, demora, petiton ! Que't vam suenhar. 
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La paisana (a despart au mecanician) : Mes e quin vam har ? Qu'èm au mei hòrt deu tribalh ! 

Qu'a de virar au mens dotze òras per dia per aquesta passa ! 
 
Lo mecanician : A que non, que n'a per ua pausa tà guarir ! Dinc a la tardor, au mensh... (ua 

pausa)...Mes, escotatz-me be i a dètz ans qui l'avetz ? Que va caler pensar a'u cambiar... 
Tè, que s'escad de plan, qu'èi quauques prospèctus dens l'auto... 

 
La paisana (ploriquejant) : Mes l'òmi ne se'n va pas voler desseparar ! 
 
Lo vesin vielh (qui escotava) : Hm... que m'estonaré hèra que lo Loís e deishèssi partir atau lo son 

Tirahòrtepetaclar ! Tè, jo ne compreni pas que posquin estacà's atau a ua mecanica ! Un 
par de bueus, qu'ei auta causa ! Jo, per exemple, lo Haubin et lo Palet, mei de vint ans 
que'us guardèi. A quinas bèstias ! Qu'arribavan sols tà's har júnher... Que's lhevavan quan 
èra l'òra... Que s'arrestavan quan èra l'òra de la sopa... que sabèn tots los camins... per drin 
mei que m'aurén menat e comandat a jo ! Tè, lo dia qui'us hasoi partir entau pic que'n 
plorèi tota ua setmana e que me'n sap mau enqüèra ! Aquò, òc, que mèrca un òmi !... 

 
Lo mecanician (a la paisana) : Arren non v'empacha pas de'u ve guardar lo vòste tractor vielh 

se'vs hè gai... qu'anirà tostemps entà bricolejar. Tè... que'u poderetz deishar la horca de 
cargar hems tà non pas desmontar-là a cada còp... Mes crompatz-ne un aute, tot nau, un 
sheis cilindres en linha turbo de tres cents chivaus ! Anem, doman, que v'envii lo 
representant ! 

 
La paisana : Que'vs desbrombatz de que vienem d'estar classats en T.R.O.P. ! N'avem pas lo dret 

d'investir  en apèrs deus naus. Se hè hrèita que podem tant per tant cambiar lo tractor en 
per un aute de medisha fòrça. Mes ne nse'n deisharàn pas crompar un nau. N'avem pas lo 
dret ! 

 
Lo vesin vielh : Bò, bò, bò ! Quauque còp, e sabetz, quan n'an pas lo dret, que cau har shens ! 

N'avetz pas qu'a ve'u guardar lo vòste Tirahòrtepeteclar e quan lo controlaire e passi que'u 
diseratz que l'avetz hèit partir tau pic... se'vs demanda arren. Pr'amor e sabetz, 
l'administracion... se pensatz qu'ac pòden véder tot e tot verificar !...Tietz... e'vs sovienetz 
quan la comuna e decidí de distribuir las tèrras comunaus aus paisans ?... Non ?... Qu'èratz 
drin joenòta lavetz e n'èra pas aquò qui v'encuentava... e donc, jo, qu'eretèi de un troçòt de 
quate aras qui'm permetón d'aquerir beròi lo camp de l'arribèra. Qu'ei chic de causa, quate 
aras, mes tè, tà virar servici !... E, e sabetz, aqueras quate aras, quan tornèn har lo cadastre 
en 1971, que's desbrombèn completament de las me marcar ! E com lo maire avè hèit las 
causas en règla, davant notari, meas que son ! Mes com los deu cadastre e las m'an 
desbrombadas, l'administracion ne'n sap pas arren e tad era que son tostemps comunaus. E 
jo ne pagui pas nat impòst sus aqueth troçòt de tèrra ! Per aquò, n'ei pas la soma qui haré, 
mes tè, aquò de ganhat ! N'ei pas que per díser, un foncionari que's pòt enganar com tot lo 
monde. E vosautes, tau vòste ahar de tractor, s'ètz drin fins e malinòts... 

 
La paisana (sobtament empensada) : Demoratz ! Que voletz díser qué... lo camp de l'arribèra, lo 

qui'vs logam despuish sèt ans, b'ei aqueth que... 
 
Lo vesin vielh : E òc, ne n'i a pas cinquanta ! Que voi parlar deu camp de l'arribèra qui m'avetz 

pres en fermatge quan jo e m'arrestèi... e justament, que calerà que'n tornim parlar 
d'aqueth camp e mei que mei deu montant deu fermatge... Be comprenetz, un pòrc per an, 
per tan gras que sia, aquò non hè pas guaire en per un camp qui da bèth crip de beròi 
milhòc cabelhut... lavetz... 
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La paisana (a despart) : Mon Diu, mes e seré vertat ! Se compreni plan, lo camp de l'arribèra que 

compta quate aras de mei que la superficia oficiau... B'ei aquò ? 
 
Lo vesin vielh : Exactament, com vieni de v'ac explicar... 
 
La paisana : Loís, Loís ! L'aute escodahigas quan s'anonciè de qu'èram classats en T.R.O.P., quan 

nse digó exactament que'ns mancava de tèrra ? 
 
Lo paisan : 3,7 aras, que crei. De tota manièra, n'arribava pas a las quate aras. Mes, perqué ?... 
 
La paisana (subergaujosa, sautant au còth de l'òmi) : Pr'amor que las avem aqueras 3,7 aras ! E 

que n'avem 30 metres carrats de mei ! Lo camp de l'arribèra que hè quate aras de mei que 
la superficia oficiau portada suus papèrs ! 

 Qu'ei lo pepé, ací, qui  vien de m'ac explicar. (que sauta au còth deu vesin vielh e que'u hè 
dus pòts). 

 
Lo paisan (virant-se de cap au vesin vielh) : E n'ètz solide ? 
 
Lo vesin vielh (en abraçar la bordèra e hant-la pòts) : Solide de qué ? Solide que soi que lo vielh 

n'ei pas enqüèra fotut e se ua hemna joena e beròja e'm cerca, que'm trobarà ! E que'n 
coneishi un qui poderé portar un bèth parelh de còrns ! 

 
Lo paisan (impacient) : Quiò, quiò, quiò ! Vam, ètz segur de que hè quate aras de mei lo camp de 

l'arribèra ? 
 
Lo vesin vielh (tornant har un poton a la bordèra ) : Autan segur com soi segur que non capbaishi 

pas enqüèra ! Que's desbrombèn de'm comptar la mea part de comunau quan tornèn har lo 
cadastre. 

 
Lo paisan (de cap a la hemna) : Mes lavetz... 
 
La paisana : Lavetz que tornam passar la barra e n'i a pas nada rason que siam classats en 

T.R.O.P. ! 
 
(que va tà la pancarta T.R.O.P., que la desapita, dab l'òmi que la copan, que la presteishen, que 
s'abraçan, que cantan, que pitnan, que dançan com hòus). 
 
Lo tractor  (qui s'ei tornat lhevar a plaser) : E har tirar ! Au cap e virà's ! E a hum de calhau ! 

Dehòra lo minjacaga ! Dehòra ! Que va miélher Diu vivant ! Rendament ! Rendament ! 
Petar e córrer ! (que vira per sus l'empont, que sauta, que se'n arrid... las vacas e lo pòrc 
qu'arriban tà véder puish que participan a la gaudença generau). 

 
Lo mecanician (drin premut) : Bon, e ben, que crei ne m'an pas mei besonh per ací... 
 
Lo vesin vielh (au mecanician) : N'ei pas de uei qui'u veneratz un aute tractor ! (ua pausa) Tè, 

que'us vau anar cuélher aqueth acte de las quate aras deu camp de l'arribèra. (enter eth 
medish). Que'u me trobèi enqüèra delà ger au cabinet de la sala en cercar la botelha de 
riquiquí... (lo vesin vielh e lo mecanician que sorteishen). 

 
Lo paisan : Tan lèu qui posqui que harèi un saut a la Direccion Departamentau de l'Agricultura 

entà har rectificar...  
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 (que va tau tractor, que s'abraçan au mei har, que se n'arriden , que's trucan sus l'espatla de 
jòia). 

 Rendament, rendament ! Tirahòrtepeteclar n'as pas acabat de córrer, jo que t'ac dic ! 
 
Lo tractor  : Mes lavetz, l'endret de la Heuguèra qui ei tà véner, e'u crompam ? 
 
Lo paisan : Segur que'u vam crompar ! E las tèrras de Lafòra tanben ! E lo camp de la Vinhassa... 

e l'endret deu Cavalèr quan sia tà véner ! 
 
La paisana : E l'endret de la Horcada se podem. E lo camp deu Belon entà agrandir la pèça 

màger. Que vederam ne'ns mancan 3,7 aras ! 
 
Lo paisan (pòts arregussats, dents aparentas, l'aire carnassèr) : A quiò ! Rrrrrrrrrrrrrrrrrendament ! 

Rrrrrrrrrrrrrrrrendament, vivòstas ! 
 
Lo tractor  : E hòu, mèste ! E la vam ensajar aquera lauradera de ueit socs ? 
 
(Mentre que tots e sorteishen que s'i audeish ua bramadassa. Lo brojader- compactaire que 
s'aclapa, tot desmanegat) 
 
Lo brojader-compactaire (agonisant, en un marmús) : Que la tornaràn pujar  la barra ! Los 

nòrmas que seràn mei anar mei estretas, mei restrictivas ! E mei en haut que serà la barra. 
Un aute brojader-compactaire que vienerà perseguir l'òbra dab mei poténcia, mei mejans, 
mei tecnologia, mei de rendament ! (que hè duas estrèitas, dus sanglòts e en un darrèr 
badalh) 

 La tornaràn pujar la barra (que's moreish). 
 
Lo hasan (entra, acorsant la garia) : Anem ! Anem ! Rendament ! Rendament ! Tres cents 

poriquetas a l'òra ! Qui i vòu har dab jo ? Tres cents poriquetas a l'òra. Rendament ! 
Rendament ! 
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