
Dictada Occitana  nò 24 – 30 de genièr de 2021 –  Formula novèla –  Corregit

D’aprèp Eliana Pinhòl (Ortalejar pòt èsser un flum longarut e intranquil, Lo Lector del Val
n° 22, 2020, p. 83.)

Remarca : Tota contribucion al concors de novèlas de Lector del Val, edicion de 2019-20,
deviá partir de la frasa impausada : Un títol gròs en primièra pagina..."Estranhs ortalièrs
dins l'òrt partejat !" E l’autora aquesta contunhèt atal :
« Atal titrava La Dépêche, edicion de Carcassona, del dimenge 29 de febrièr de 2072. »
A contunhacion, aicí lo tèxt de la Dictada :

[L’ÒRT MISTERIÓS DE LA RELHA]

Opcion 1 (Dictada a traucs) Totas categorias : enfants, joves, adultes

Una fòto d'una còla d'insèctes lusents e gaireben fosforescents, coma pintrats de fresc,
ocupava la pagina tota del jornal. Aquelas bestiòlas pujavan sus un ramèl d'oliu, e semblavan
lo recubrir quasi tot.
Agaitèri d'un pauc mai près : èran vertadièrament curioses, aqueles babaus. La fòto èra pas
d'una qualitat perfièita, mas i aviá quicòm que trucava, e sabiái pas qué...
De veire de pus près, remarquèri un detalh estonant : se los uèlhs me fasián pas bavarilhas,
vesiái de pichòtas ròdas en plaça de patas. E n'i aviá quatre, e non pas sièis coma per tot
insècte que se respècta.
Decidiguèri de menar mon enquista. Alavetz prenguèri la marrida decision que me menèt dins
aquela trapèla...
Lo dimenge 15 de març, de matin, m’enanèri cap a la Relha. Èra un bèl matin de prima, l'aire
èra sec e vivificant, linde, coma pòt èsser a n'aquela sason... un matin de se passejar...
Me parquèri davant lo grand portal. Aquel èra tampat. I aviá un placard pegat sul costat ambe
un sagèl oficial del ministèri de l'interior: “Es enebit de dintrar” en letrassas rojas.

(30 trauquets per un total de 180 mots)

+ Frasa entièra per tot lo monde :

E, en dejós, èra precisat qu'aquí se menavan d'ensages que fasián besonh d'isolament per las
experiéncias realizadas sus las plantas. (20 mots)

Total bonas responsas :  ____/ (30+20) 50

Opcion 2 (Dictada classica) Tres categorias : enfants, joves, adultes

Aquò rai, mas un fais de questions me tafuravan : qu'èran devenguts los ortalièrs abituals? De
qu'èran aquelas experimentacions que devián demorar secrètas ? Perqué lo ministèri de
l'interior e pas lo de l'agricultura? (20 + 32 = 52 mots ; aicí s’arrèstan los pichons.)

Me'n caliá saupre un pauc mai.
Me rementavi que i aviá de portalets dins lo cledat qu'enròda las parcèlas. N'i aviá al mens
tres. Totes barrats! E, en mai d'aquò, m'avisèri que i aviá un aram crancut e un fial electrificat
al som de la cleda. (52 + 46 = 98 mots ; aicí s’arrèstan los joves.)

Alavetz, me recordèri que, al fons de la parcèla del Bernat, los ragondins avián fait de tunas
per passar jos la barradura e s'anar quèrre d'ortalissas a gràtis.
I anèri e trapèri aqueles traucasses, plan amagats dins los bartasses al fons de l'òrt. Èra
possible de s'i endralhar e, al prètz de m'enfangar, passèri dins l'òrt. (98 + 57 = 155 mots)

(Tèxt entièr : 180 + 155 = 335 mots)
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