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baltasar

idola

Baltasar Idola 1
Planvienut a casa, estimat estagiari !
Sergent Idola Baltasar ací, polícia nacionau.
Hèra plan, dens lo ton telefonet, qu'as tots los utís qui't cau entà tribalhar : telefòne
portable, boeita mail, aparelh fòto, dossièrs, eca... À, qu'i pensi, que caleré que passèsses
au comissariat entà encontrar los collègas. Jo que'm trobaràs a l'arcuelh. Ne't cau pas aver
páur de'm soar s'as hrèita un còp de man. Lo men numèro qu'ei en favorit en lo ton
repertòri. Dinc après.

Baltasar Idola 2
Plea lo ton formulari, entertant que finalizi la toa carta de polícia.

Baltasar Idola 3
Haut, estagiari, que t'i cau botar ! Vè-te au panèu deu comissariat, que n'i a dus. Quan i
sias, escaneriza dab lo ton esmartfòne las caras deus collègas, manièra de saber dab qui
auràs ahar.

Baltasar Idola 4
As escanerizat tots los tons collègas ? En mei de l'inspector, que vederàs mei tard, qu'èm
3 aus tons costats.

Baltasar Idola 5
Que cau que me'n digas un chic mei sus tu, se per escàs èras recercat per la polícia !
Vam, non te'n des, plea'm aqueth formulari, e ne't desbrombes pas d'ac validar a la fin.

Baltasar Idola 6
L'inspector que t'atend au panèu deu cafè Chas Nanon. Ne'u hàcias pas esperar ! Un còp
acerà, escaneriza la soa cara entà que't dèishe las soas directivas.

Baltasar Idola 7
Escaneriza lo jornau ! Que'n receberàs ua version electronica de mei bon léger. Que pòts
zoomar sus l'article qui t'interèssa. Puish, torna au panèu de la scèna de crimi.

Baltasar Idola 8
Que cau barrar l'article entà perseguir las investigacions ! Ne't chepiques pas, que'u
tornaràs tostemps trobar dens los tons archius se'u vòs tornar léger.
Qui a matat Francés Canat ? Una
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Baltasar Idola 9
Vè-te'n tau panèu carrèra Escorsièra, los testimònis que son suu lòc. Entà'us questionar,
que sufeish d'escanerizar las loas caras.

Baltasar Idola 10
Qu'as acabat de questionar los testimònis ? E n'ès segur ?

Baltasar Idola 11
Hèra plan, s'as acabat d'escotar los uns e los autes, vè tau panèu de la sala d'autopsia,
açò qu'ei au comissariat. Que i ei la terribla Annà Lisi qui t'espèra. Entà saber çò qui't vòu
contar, escaneriza la soa cara d'estatua plan solide !

Baltasar Idola 12
A tu adara d'examinar lo còs ! Qu'as d'escanerizar, fotografiar 4 indicis suspèctes. Las toas
fòtos que seràn enregistradas dens los archius. Ès segur d'aver escanerizat los 4 indicis
dab l'esmartfòne ?

Baltasar Idola 13
Quan aurés dobtes, que cau que respónias quauquarren a l'inspector Naudèl !

Baltasar Idola 14
N'as pas vist que t'èi enviat un sms ? E ben hòu... que't cau anar cuélher un cafè mon
dròlle ! Bon, que t'explicavi que lo rapòrt d'autopsia ei cadut. Entà'u léger, vè consultar lo
ton dossièr « Archius ».

Baltasar Idola 15
Hèi ! Que cau barrar lo dossièr entà passar a l'estapa seguenta.

Baltasar Idola 16
Qu'as un mail deu gran patron, que't convida a anar véder Lucàs Becon. Que se'n va
temps que vàdia utile aqueth ! Vè donc escanerizà'u la cara, açò que'u deishudarà.

Baltasar Idola 17
Dab Becon, que vas har la coneishença deus vesins deu Canat. Vè tau panèu de
l'immòble carrèra Escorsièra, puish escaneriza las caras deus sons charmants estatjants !
Qui a matat Francés Canat ? Una
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Baltasar Idola 18
As escanerizat los 6 estatjants ?

Baltasar Idola 19
Qu'as páur que quauquarren t'aja escapat, o qué ? Non te'n des mic, Becon qu'ei un
maniac, que l'agrada hèra d'establir fichas, e cadun deus vesins qu'a la soa petita,
estruçada com cau dens lo ton dossièr d'Archius. Vam, adara que vas Chas Nanon,
l'inspector Naudèl que't demanda au rapòrt.

Baltasar Idola 20
E hòu beròi, escaneriza l'inspector. N'ajas pas paur, ne'u harà pas mau.

Baltasar Idola 21
Qu'ei l'òra d'inspectar l'apartament de la victima, collèga. Vè tau bon panèu. Quan i sias,
espia com cau : qu'as d'escanerizar 7 indicis claus. Avisa-t'i, que i a dus indicis qui son en
realitat aumentada. Entà'us léger, qu'as de't clinar, e espiar çò qui esconen dehens, com
se lo ton esmartfòne estosse ua lópia.

Baltasar Idola 22
As escanerizat los 7 indicis dens l'apartament de la victima ?

Baltasar Idola 23
La legista que m'a deishat lo rapòrt deu labò. Cau que viengas l'escanerizar entà'u léger.
Qu'ei suu men burèu. Au comissariat solide, pas au Mac Dò.

Baltasar Idola 24
Mes tampa aqueth rapòrt hilh de pica, e vè léger lo mail de l'inspector Naudèl. Qu'ei plan
de léger los mails, mes que t'i cau totun respóner, mic, autament que'ns vas enqüèra
enmaliciar lo cappolicèr !

Baltasar Idola 25
Ua telefonada de l'inspector Naudèl : desgaha !

Baltasar Idola 26
Quan ajas copat, que vederàs que Becon e t'a enviat un sms. Que't perpausa de
Qui a matat Francés Canat ? Una

coproduccion CIRDÒC/In8 sus un concèpte original de
l'Atelier In8 - Adaptacion : Danís Chapduèlh / InÒc – Voses occitanas : Danís
Chapduèlh, Carolina Du Fau, Ives Durand, - Fichièrs sons e mai sus maleta.occitanica.eu/polar

questionar 3 suspèctes. Vè a la sala d'interrogatòri deu comissariat e causeish suu ton
ecran qui vòs enténer.

Baltasar Idola 27
Hèra plan, qu'as dejà entenut los 3 piros ? Lucàs Becon qu'ei devut partir, mes l'inspector
Naudèl que t'espèra Chas Nanon, prèst a estar escanerizat.

Baltasar Idola 28
Quiòc mic, e vedes quin son preciós los archius, que pòts anar consultà'us dab lo ton
esmartfòne, o tornar véder los panèus. Quan ajas las idèas mei claras, torna tà la sala
d'interrogatòri, e causeish un suspècte, entà'u har avoar aqueste còp !

Baltasar Idola 29
E ben, causeish-ne un aute, que vam har com se n'avèvam pas vist arren.

LUCÀS

BECON

Lucàs Becon 1
A... collèga ! Tombas plan, t'anavi sonar.
Vau anar far visita als vesins per establir lor perfil. M'acompanhas ?
I anem, direccion lo 26 carrièra Escorsièra.

Lucàs Becon 2
Al planpè, trobam evidentament la gardiana del Temple, aquela que dison Teresa Pepin,
consèrja de mestièr.
Dòna pichòta e redondeta, petofièra e pachaquièra naturalament, emai se a fòrça de
passar sas seradas davant de fulhetons a l'aiga de ròsa, manquèsse crudèlament de
conversacion.
Es demorada tantina. Aquò l'a pas empachada de desvolopar una tendéncia a se far cloca
pel jovenòt de l'immòble, lo paure Francés Canat.

Lucàs Becon 3
A, Elisabèt de Pasuei, la pus vièlha...
Una femna eleganta, faròta, l'estil aristò, veses ? Mas aquò fa bèl brieu qu'a pas mai lo
pòrtafuèlha pro garnit per poder seguir, paureta. Se pòt quitament pas mai pagar una
femna d'ostal.
Per bon astre, lo pichon Canat li montava las crompas, quora las fasiá pas el meteis.
Qui a matat Francés Canat ? Una
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Aquò's que, primièra estança sens lo monta-davala, quand as nonanta ans...
Enfin, a bona santat, la Pasuei, cap de malautiá invalidanta, pas res. Si, es sorda, sorda
coma un panièr, çò qu'es pas brica excepcional.

Lucàs Becon 4
Plau, Justin, o la testosteròna bruta.
A 38 ans, es en plen fòrt de l'atge...
Campion de bòxa quand aviá 20 ans, es totjorn un capmèstre, mas dins los afars ara. Lo
« business »...
Baileja una sala de bòxa.
E fa la nòça.
Viu la nuèch aquel d'aquí. Aprèp los tornegs del ser, es lo torn de las capèlas, a sas
entradas dins los clubs brancats, e ne torna totjorn amb una, una conquista d'un ser. De
polidas femnas aparentament. Son gost pel luxe e son pòrtafuèlha li ganhan las gràcias de
las bèlas domaisèlas.
Pauc de relacions amb la victima, sonque que se partejavan la meteissa estança. A, un
detalh d'importància, es el qu'a trobat lo còs, en tornant de serada justament.

Lucàs Becon 5
Ben tè ! A el, li va plan de demorar tot enaut, totjorn mai prèp del cèl...
Planeja Iomekrame. Normal que sa femna siá partida amb los dròlles, es dins son monde,
nòstre Faiçalon.
Un solitari, un paucparla, un depressiu.
Ò, lo retrach que te fau es marrit, mas es un tipe ensenhat, apassionant quand parla del
sieu mestièr.
Es traductor.
E puèi, totjorn plan cortés, discrèt. Al revèrs del bragard Justin Plau, veses ?
D'alhors, una causa que Iomekrame pòt pas sofrir es lo bruch, s'es ja explicat mai d'un
còp amb lo fringaire nuechenc.

Lucàs Becon 6
Estève Valentin. Un tipe simpatic. Lo quadrà classic, quadre comercial, esportiu del
dimenge – en l'ocurréncia anava córrer amb Canat, e trèva una sala d'espòrts lo dimècres.
Enfin, aquò l'empacha pas de començar de s'arredondir bravament, lo Valentin, la pança
del quinquà punteja a mesura que los tempes se despluman... Cal que s'agache, se vòl
contunhar d'agradar a sa bèla Caròla.
Lo parelh s'endeveniá plan amb Francés Canat. Sortissián totes 3, son partits amassa per
la dimenjada. Es aquò tanben, d'aver pas de dròlles, òm garda d'emplecs del temps de
joves !

Lucàs Becon 7
Caròla Valentin, femna d'Estève. Pimparèla è ?
Qui a matat Francés Canat ? Una
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Òm s'amalautiriá pas que per aver l'astre de se far sonhar per la polida infirmièra.
Òc, ne fa virar de caps... Del pic, es estranh que se tròbe sens cap de cavalièr per son
cors de tango argentin...
Dança cada diluns e dijòus de ser. Mas son òme es pas tròp « dança de salon ».
Se ditz qu'auriá enjaulat lo Canat. Ieu a sa plaça, un convit parièr, diriái pas de non...

Lucàs Becon 8
Bon, aquò rai, m'i cal anar.
Te boti totes los dorsièrs sul servidor, pòs espepissar a ton aise. De mai, as los relevats de
las detadas de cadun dels tipes, è ? Sabèm pas.

ANNÀ

LISI

Annà Lisi 1
Adiu ! N'as jamei assistit a ua autopsia ? E ben que vam har leugèr.
Que t'acontentas de relhevar los indicis visuaus e après que sorteishes. Pas nat besonh
d'un nauvienut qui s'esvaneish a la purmèra pishada de sang. Qu'ès dejà palle com un
linçòu, lavetz hè-t'i puish vè airejà't.

Annà Lisi 2
E vòs conéisher lo men sentit ? Qu'ei estranh...
Çò qui'm shepica, qu'ei qu'aquera victime defenestrada amuishe tant chic de sagnèras.
N'ei pas normau.
Be cau créder que n'èra pas mei en fòrma quan hasó la cabussada...
Que'n saberam mei d'ací quauquas òras : qu'ei demandat au labò d'analisar las emprentas
relhevadas suu còth, la bava, e las matèrias gastricas.

teresa

pepin

Teresa Pepin 1
Dison que siáu ieu que lo veguèri la darriera, es verai ? Paure poleton... M'aguèsson dich
qu'un jorn... Enfin. Que Dieu lo repause, Jesus Maria...
L'ai pas vist gaire. L'ai crosat que s'entornava dau burèu, devián èstre sèt oras.
Ieu ? Buai ieu sortiáu lei bordilhas ! Me saludèt, coma a cada còp, e li faguèri “esperatz
una segonda, vòstre corrier es arribat esto matin”.
Èra content, tot afogat aquí, es que leis esperava, sei bilhetas d'avion... Ieu li deviáu gardar
lo corrier dau temps que sariá ailà, deviá partir dins 2 jorns per un viatge grandàs ais
Americas. Per veire son fraire. S'es pas malurós...
Qui a matat Francés Canat ? Una
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Teresa Pepin 2
Ce que fasiáu dau temps dei fachs ? Es simple, lo dimècres de sera, sòrti lei bordilhas.
Coma va diguèri, crosèri aqueu paure Monsur Canat a-n-aqueu moment, a 7h, e li donèri
son corrier.
Puei, m'alestiguèri un platèu-repàs per agachar ma nòva seria sentimentala, Lei pantais de
Vanessà, vò. E m'anèri coucar puei.

Teresa Pepin 3
A aquò non, l'i siáu per ren, ieu ! L'aimavi ben Monsur Canat, de verai. Ò, siguèssi estada
mai joina, me sariáu enamorada d'eu.

Caròla
&

VALENTIN

Estève

Valentin

Interrogatòri del coble Valentin
- Quiòc mossur, que'ns podètz interrogar l'un e l'aute.
- Qué hasèvatz au moment de las hèitas ? Voi díser : quin avetz passat la serada ?
- L'òmi e jo qu'avem passat la serada amassa. Òh e puish, la mort de Francés, b'ei tant
òrra...
- Dises « la serada » mon cur, mas siam precís. Veiquí monsur : sei tornat vers 22h30 de
ma sala d'espòrt – òc-es, l'i vau lo dimecres au ser. Caròla ? Caròla era tornada mai
d'abora, après son trabalh. Io, me sentiá grolaud. Me sei eslonjat còp-sec e me sei
endurmit.
- Vertat, avóssetz vist la soa cara, qu'èra verdàs. Que's planhèva deu vente. Qu'e'u hasoi
compressas e massatges, suenhar qu'ei lo men mestièr, sabetz. Qu'arronquè tot de la
nueit. Los quites bruts estranhs deu vesin ne'u deishudèn pas. Iomekrame tempestava,
que dava tumadas au taulat, mes non, arren, Estève dromiva d'un som de mort. Fin finala,
que m'adromii, jo tanben, de cap a 1h o 1h30 deu matin.

Caròla Valentin
Jo, tuar Francés ? Mes que passi lo men temps a sauvar vitas, e credetz qu'aurí podut tuar
un amic ? Non mes aquiu que'vs borratz beròi.

Qui a matat Francés Canat ? Una
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Estève Valentin
Bon, z'admete, sei partit d'abora de l'espòrt arser, e sei passat chas Francés. Mas li ai ren
fach, zo promete !
Lo voliá sondar discretament, me... me damandava se ma femna e eu començavan pas a
s'agorrinar...enfin a...enfin vesetz que ! Caròla li aviá perpausat d'èsser son cavalier, e quo
es vrai que dempuei quauques temps, me visa pus parier...
Mas non, Francés me rasseguret. Partatget son dessierv coma io, pas tròp fresche
d'alhors, e parlèrem. Coma antan. Era franc, simple. Un companh vertadier.
A 10h30, ai tornat montar chas io, rassegurat mas... sarrat dau ventre.

LO

MENAIRE

DE

TAXI

Taxi
Òc-es, sei vengut querre Monsur Plau, mia-nuech. Anava Fox Box, quo es bar sus cais.
Coneisse bien Monsur Plau, client regulier, coma fau.
Quo era 3h, 3h manca un quart, eu me damandet de lo tornar. Per un còp era sole, òc !...
Non, pas de brava dròlla !
10 minutas, 10 minutas après, eram dins sa charriera. A, degun, quo era tot suau. Òc,
Monsur Plau òc benleu ben beguet un pauc tròp,
mas pòde dire que quante eu vist còrps, calmat regde. Òc, a dich parier : filh de garça !...
perdon monsur l'agent.
Òc, am 'pelat la poliça, òc.

JUSTIN

PLAU

Justin Plau 1
Voletz conèisser mon agenda, quo es quò ? Ma fe quo es simple. Torní de la sala de bòxa
devers 10 oras. Una docha, un chamison pròpe, e una mieja ora mai tard ieu aviá pres la
rota dau Fox Box.
Laissí lo bar a 3 oras manca un quart, en taxi.
A 3h, 'ribèrem charriera Escorsièra e descubriguèrem lo còrs de Francés Canat.
Avertiguèrem la polícia còp-sec.

Justin Plau 2
A 11h, surtiá d'en maison per 'nar au club. Sus lo palier, auviguí la musica dau vesin. Me
dissí : 's'es pas coijat, lo passe veire aurá, après s'envòla per los tropics e me prene
enquera una mesada dins lo nas'.
Un an que me lo trabalhe e me lascha ren quel eissorlat. Ieu li vòle tornar chaptar l'apart'.
Qui a matat Francés Canat ? Una

coproduccion CIRDÒC/In8 sus un concèpte original de
l'Atelier In8 - Adaptacion : Danís Chapduèlh / InÒc – Voses occitanas : Danís
Chapduèlh, Carolina Du Fau, Ives Durand, - Fichièrs sons e mai sus maleta.occitanica.eu/polar

Per me'n far un lòft. Aver tot l'estatge.
Me 'reste pas de subrencharir. Ai 'chabat per creire que se fotiá de ieu. Emb çò que li uefre,
eu podriá tornar 'chaptar l'apart' d'en dejós e ne'n botar un autre tant a la banca. Mas non,
rebufa. Ne'n vòu mai. Totjorn mai.
Me dubriguet en penchenador. Aviá 'na meschanta mina. Pas dau tot aimable.
Enaucí la votz. Se trufet de ieu. Pus ren a fotre de ma sòuna, çò ditz. Queste còp ieu
sabrondava. Lo butí a la fenestra, e sarrí, sarrí... Vesetz, que, sarrí !

Elisabèt

de

Pasuei

Elisabèt de Pasuei 1
Çò qui èi hèit de la mea serada ? Ò mes qu'èri au hons deu lheit, com a l'acostumat ; n'èi
pas mei vint ans despuish bèra pausa, mossur l'inspector.
E sabetz, aqueth joen monsur, ne'u coneishèvi pas tant qu'aquò, que'ns disèvam adishatz
quan nos contrapassàvam dens los escalèrs.

Elisabèt de Pasuei 2
E alavetz, que m'anatz hicar en preson, au men atge ? Hi hi hi. Alavetz quiòc, qu'ac
con·hessi, qu'èi hicat arsenic dens los cremuts dab chocolat.
Qu'avè de minjar los dus aqueth pelhèr, qu'ei hòu de las meas doçors, mes Francés qu'a
partatjat dab aqueth pepiàs de Valentin. Rrrr...
N'i hè pas arren. Que s'ei mort ? Non l'està pas lèd ad aqueth salopiòt. A l'òra d'ara, que
deverí estar acasada au casteròt deus Pasuei, en Medòc, dab lo supèr-esquipòt deu
lotomilion.
Pr'amor que soi jo qui èi ganhat ! JO !
Qu'aví los bons numèros. Dab LOS MENS sòus.
Qu'aví demandat a Francés de'm préner un bulletin en tornant de las crompas, dab la
moneda qui demorava. E sabetz çò qui'm mantienó ?
Que n'i avè pas pro !
Qu'avè devut hornir drin de la soa moneda.
E que'm perpausava de har a miejas, generós com un prince !
Tuta ! Que sèi quant costavan, las crompas, n'a pas devut hornir hèra !
La vertat, que la ve vau díser, b'ei que l'escadença qu'èra unica. N'anava pas deishar
l'esquipòt a ua vielhassa com jo.
E ben, ne s'ac harà pas seguir tau cèu, la vielhassa que l'entèrra !

Faiçau

Iomekrame

Faiçau Iomekrame 1
Mon emplec dau temps la nuech passada ? Auriá degut trabalhar, per 'mor que deve
Qui a matat Francés Canat ? Una
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'chabar una traduccion, mas io era malaudós, quo era impossible de me concentrar.
A 9h, era coijat après aver engolat mas potingas.
Ne'n sei surtit mas a 8 oras queste matin, quante los anar-venir de la polícia m'esvelheren.

Faiçau Iomekrame 2
Io era chabra, era vengut chabra. Ò, aviá ren contra eu è ? mas aquí m'a fait envirajar...
La deviá 'chabar, quela traduccion. Un roman de 1500 paginas en arabe literari... E queu
pitit colharaud decidet de botar la musica a plen luquet, a 11h !
Tustí un còp, dos còps. Eissaií las quitas bolas quiès. Credí. Soní, e respondet pas.
A 2h dau matin, 'chabí per davalar. La pòrta badava, e eu, preniá l'er sus lo balcon ! Mon
sang buliguet : trauchí la peça, l'emponhí, lo secodí, e... eu bancuolet.
Avant de surtir, apiegí simplament sus « pausa » sus l'ordinator, per 'restar la musica :
anava ENFIN poder trabalhar tranquille !

la

Liuraira

de

Quebab

Liuraira de quebab 1
Espiatz Mossur l'agent, n'èi pas gran causa a díser.
La botiga que'm demandè de liurar un menut.
Qu'arribèi suu lòc suu truc de 9h15, sabetz, que cau liurar dens l'òra, senon que'ns trucan
suus dits. E puish lo quebab hred, n'ei pas hèra bon, èh ?
Lo client, que semblava tranquille, arridolent, escricat que diserí. Quiòc, mes dab aquò que
m'a dat l'estrea .
S'èra solet ? Bò aquiu lavetz... Bò ne s'i entenèva pas arren dens l'apartament. Si, si, ja !
La tele, pro hòrt, dab bruts de fusilhada, sòrta filme d'accion, e sabetz quin ?

Quebab exprès
Aquiu Quebab exprès ! Bon, qu'ètz vos qui avetz comandat un « especiau Cabecon » entà
Lucàs Becon ? Bon, pr'amor que'ns demandan de liurar au comissariat, mes aquerò
que'ns sembla mauclar. N'ei pas ua farcejada au mensh ? Mercés de ns'ac confirmar au 0
810 810 810.

Messatges

telefònics

Pauleta
Alò Mimí ? Es Pauleta ! Diga, es per t'avisar, lo còp que ven l'acampada Tupperware se
farà a cò de Simòna. Bòn, veses çò que menas è ? Ieu fau lo cheesecake. Vaquí, fem
coma de costuma, mi vènes quèrre a 4h.

Qui a matat Francés Canat ? Una
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Limon Telecom
Limon Telecom, adishatz ! Que soi Julia ! Que v'apèri uei entà'vs har profieitar deus nostes
navèths prètzhèits 100% illimitats-tot comprés-n'ei pas car. Que podetz enviar dinc a 1000
sms per segonda ! De non pas créder, non ? « Dab Limon Telecom, la comunicacion qu'ei
telecom cau ! »

Ipsop
Bonjorn ! Antòni Ufanós Ipsop. Quo es per una enquesta. Setz estat retengut dins nòstre
esventau coma l'interlocutor idoneu. Auriatz un momenton a me consacrar ? Merces de
vòstra cooperacion. Quò vos prendrá pas mai de 30 minutas. Veiquí : enquestem sus los
vejaires daus Francés en matiera de testatge sus los 'limaus. Preste ? Comence :
« Pensatz-vos morau d'utilizar de l'urina de chameu pas chastrat coma reactiu chimic en
laboratòri ? »

Serafin

Naudèl

Serafin Naudèl 1
Alara, ès tu, lo novelari ? E ben, sèm pas sortits encara...
Bon, nos cal pas trigossar, avèm un còs suls braces pr'aquò, e lo prefècte nos a donat 24
oras cròno per resòlver l'afar.
As legit lo jornal ?
T’o cal legir, putanièr, règla n°1, totjorn aver un temps d'avança.

Serafin Naudèl 2
A la lèsta : Francés Canat. Jovent sens problèmas. Trobat defenestrat a 3h del matin en
bas del sieu ostal.
Murtre ? Suicidi ?
Personalament, ai mon vejaire sus la question, mas aquò's a tu de veire.
Çò que te conselhi d'en primièr : vai-te'n carrièra Escorsièra, agacha los luòcs e mai que
mai questiona un max de testimònis tant que son sus plaça.

Serafin Naudèl 3
Per ma fe, es tròp polit tot aquò.
Vòls saber mon intuicion de vièlh rainal de la polícia ?
Aqueles 6 vesins an benlèu la mina simpatica, son benlèu de testimònis, mas son tanben
totes suspèctes.

Qui a matat Francés Canat ? Una
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Serafin Naudèl 4
Naudèl. Escoti. D'acòrdi, va plan !
Los sagèls son pausats sus l'apart' de la victima.
T'i espèran per aviar las investigacions.
Afana-te, lo temps passa.

Serafin Naudèl 5
Cossí, causa de la mòrt desconeguda ? È ben, fisatz-vos dels òmes de sciéncia, çò
dison...
I a pas res que valga lo nas, aquò's causa mai segura.
Son ja 3h del vèspre, avèm pas de temps a pèrdre.
Nos manca pas pus que d'espepissar los alibis de nòstre pichon monde, entre 11h del ser
e 2h del matin...

Serafin Naudèl 6
A òc ? Alara la legista sap pas la causa exacta de la mòrt, mas tu sabes ? E ben as pas
paur de res mon dròlle...
Anem, arrèsta-te de dire d'asenadas e vai-te’n puslèu espepissar los alibis de nòstre
pichon monde entre 11h del ser e 2h del matin.

Serafin Naudèl 7
Alara, aqueste còp lo tenes ? Pas encara ?
Pasmens i a un tuaire entre los qu'as questionats.
Es simple, en te donant son alibi, a mentit.
Qual sospièchas ?
Escota, s'as un dobte, pòts totjorn tornar legir lo verbal dels interrogatòris, o consultar los
perfils establits per Becon.
A, a prepaus, lo labò m'a mandat los darrièrs resultats d'analisi. Es l'ADN d'Estève Valentin
qu'es estat trobat sul segond culhieron.
E ara qu'i pensi, quand tendràs ton suspècte, buta-lo a avoar en sala d'interrogatòri !

Serafin Naudèl 8
A, mon amic, urosament qu'ès pas qu'estagiari. Anam dire qu'es la pèca del novelari, è ?
Anem, dirai pas res, causís un autre suspècte.

Serafin Naudèl 9
Òsca, gafet ! Poirai lèu te prepausar pel gra superior.
Per dire la vertat, nòstra victima aviá mai d'un enemic, òc...
Tres personas ensagèron de lo tuar aquela nuèch, mas es Pasuei qu'aguèt la darrièra
paraula. Murtre amb premeditacion, pr'aquò...
Qui a matat Francés Canat ? Una
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Serafin Naudèl 10
Òsca, gafet ! Poirai lèu te prepausar pel gra superior.
Per dire la vertat, nòstra victima aviá mai d'un enemic, òc...
Tres personas ensagèron de lo tuar aquela nuèch, mas es Iomekrame qu'aguèt la darrièra
paraula. Un omicidi comés dins un moment de desvari, mas pr'aquò...

Serafin Naudèl 11
Òsca, gafet ! Poirai lèu te prepausar pel gra superior.
Sonque, as comprés qu'aquò's pas Plau que lo defenestrèt ? E òc, nòstre Canat foguèt
victima de 3 tuaires. Plau l'escanèt, un autre l'empoisonèt, lo tresen lo saquèt per la
fenèstra.

Serafin Naudèl 12
Alara, vaquí cossí las causas se debanèron.
Avèm un jovent plan coma cal. Deuriá pas aver d'enemics ! Mas aquel ser, cadun l'aviá a
la dent.
La vièlha dòna de Pasuei pensa que li an raubat son milion. Perque lo bilhet de loto que
Canat ten, qu'es lo bilhet que ganha l'esquipòt, foguèt pagat amb los sòus de sas crompas
a ela.
Per Estève Valentin, Canat agrada un pauc tròp a sa femna Caròla.
Justin Plau, el, guincha son apartament. Voldriá tenir tota l'estança per recebre sas
amiguetas.
Faiçau Iomekrame, el, es en retard dins son trabalh. Plan nerviós, lo mendre bruch lo fa
venir fòl.
Coma un bruch de musica a cò del vesin, per exemple.
Quand Canat torna a l'ostal aquela nuèch, es content coma un perdigal. Es milionari,
s'envòla dins 2 jorns per Argentina... Al programa de sa serada : quebab, tele, e empliment
de las maletas. Lo còp de pè de l'ase ? Elisabèt de Pasuei se vòl recuperar l'esquipòt. Li
aprèsta dos pastissons de crèma claufits d'arsenic. Murtre amb premeditacion... un
vertadièr assassinat !
Canat sospiècha pas res. Parteja quitament son dessèrt amb son companh Estève
Valentin, quand aquel d'aquí li ven parlar de sas relacions dobtosas amb la bèla Caròla.
Mas Valentin es al regim, acaba pas son pastisson.A 10h30, torna pojar en cò seu,
l'estomac un pauc pesuc, mas se'n tirarà aprèp una bona nuèch de sòm.
Canat, el, se sentís plan plan patraca. Alanda la fenèstra, bòta la musica a fons per l'ausir
de la docha.
Al dessús, lo bruch destorba pro lèu Iomekrame, concentrat sus sa traduccion.Son 11h
quand Plau partís pel Fox Box. Quand ausís la musica en cò de Canat, pren la libertat de
passar lo véser. Mas Canat, malaute a ne crebar, lo recep sens vam.
Crompar mon apart' ? Veirem aquò mai tard, mercés, bonser.
Al boxaire aquò li agrada pas. Auçan la votz.
Acantona Canat a la fenèstra, li sarra lo còl per l'espaurugar. Un bricon tròp fòrt. Canat
s'estavanís. Tomba sul bòrd de la fenèstra, contra la parabanda. Plau se'n va, enferonit. En
sortissent, atuda lo plafonièr, mas barra mal la pòrta darrièr el.Doas oras passan. Un
temps tròp longàs per Iomekrame, arredut per la musica. Un temps pro long tanben per
Qui a matat Francés Canat ? Una
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que l'arsenic de la vièlha faga efièch.
Canat a quitament pas agut lo temps de tornar prene coneissença. Es partit sens bruch.Es
mòrt, e plan mòrt, quand a 2h del matin Iomekrame finís que davala.
La pòrta es entrebadada. Dins l'ombrilha, lo traductor pensa que Canat s'aireja sul balcon !
Es pas possible !...
Iomekrame travèrsa la pèça, brandís aquel esterlucat, mas lo còs de Canat es
estranhament pesuc... Abans que Iomekrame comprenga, la baranda se copa. Entraina lo
còs dins sa casuda. Tot se debanèt tant lèu !... Mièg conscient, Iomekrame pren lo temps
de copar la musica abans de tornar pojar en cò sieu.
Son 3h del matin quand Plau torna del cabaret, e sona l'alèrta. Punt final.
Lo tuaire real de Canat se tròba doncas èsser de Pasuei.
Plau li faguèt sonque pèrdre coneissença, Iomekrame faguèt pas que defenestrar un
cadavre.
Anem, te daissi clavar lo dorsièr e transmetre tas conclusions al Procuraire, me cal anar
rendre compte al Prefècte.

Serafin Naudèl 13
Alara, vaquí cossí las causas se debanèron. .Avèm un jovent plan coma cal. Deuriá pas
aver d'enemics ! Mas aquel ser, cadun l'aviá a la dent. .La vièlha dòna de Pasuei pensa
que s'es facha raubar son milion. Perque lo bilhet de lòto que Canat ten e qu'es lo bilhet
que ganha l'esquipòt, foguèt pagat amb los sòus de sas crompas a ela.
Per Estève Valentin, Canat agrada un pauc tròp a sa femna Caròla.
Justin Plau, el, guincha l'apartament. Voldriá tenir tota l'estança per recebre sas
amiguetas.
Per çò qu'es de Faiçau Iomekrame, es en retard dins son trabalh. Plan nerviós, lo mendre
bruch lo fa venir fòl.
Coma un bruch de musica a cò del vesin, per exemple.Quand Canat torna a l'ostal aquela
nuèch, es content coma un perdigal. Es milionari, s'envòla dins 2 jorns per Argentina... Al
programa de sa serada : quebab, tele, e empliment de las maletas.Elisabèt de Pasuei se
vòl recuperar l'esquipòt. Li aprèsta dos pastissons de crèma claufits d'arsenic. Canat
sospiècha pas res. Parteja quitament son dessèrt amb son companh Estève Valentin,
quand aquel d'aquí li ven parlar de sas relacions dobtosas amb la bèla Caròla.Valentin
acaba pas son pastisson, Canat ne manja pas qu'un... Ni un ni l'autre engolís la dòsi que
lor seriá fatala. Mas aurán çaquelà un pauc mal de ventre !
A 10h30, Estève Valentin torna a l'ostal. Canat, el, se sentís patraca. Dobrís sa fenèstra, e
bota la musica a fons per l'ausir de la docha. Al dessús, lo bruch destorba pro lèu
Iomekrame, concentrat sus sa traduccion.Son 11h quand Plau partís pel Fox Box. Quand
ausís la musica en cò de Canat, pren la libertat de passar lo véser. Mas Canat, malaut a
ne crebar, lo recep sens vam.
Crompar mon apart' ? Veirem aquò mai tard, mercés, bonser.
Al boxaire aquò li agrada pas. Auçan la votz. Acantona Canat a la fenèstra, li sarra lo còl
per l'espaurugar. Un bricon tròp fòrt. Canat s'estavanís. Tomba sul bòrd de la fenèstra,
contra la parabanda. Plau se'n va, enferonit. En sortissent, atuda lo plafonièr, mas barra
mal la pòrta darrièr el.Entre l'arsenic e l'ensucada, Canat patís per tornar emergir. Doas
oras passan. La musica es totjorn a fons. Iomekrame es a calòs.
A doas oras del matin, finís que davala. La pòrta es entrebadada, e dins l'ombrilha, pensa
que Canat s'aireja sul balcon ! Es pas possible, çò ditz !...
Qui a matat Francés Canat ? Una
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Iomekrame travèrsa la pèça, brandís aquel esterlucat, mas lo còs de Canat es tant pesuc,
estranhament pesuc... Abans que Iomekrame comprenga, la baranda se copa. Entraina lo
còs dins sa casuda, direccion : doas estanças enjós. Bom. Un pataflòu atupit al sòl.
Iomekrame se rend compte d'un còp... Una estrementida li passa per l'esquina.
Desvariat, comet l'error fatala, lo daquòs pèc : atudar la musica abans de tornar pojar en
cò sieu ! E daissar sas emprentas... Son 3h del matin quand Plau torna del cabaret en
taxi. Punt final.
Lo vertadièr tuaire es doncas Iomekrame, copable d'un omicidi involontari. Perque Canat a
pas engolida la quantitat de poison que la vièlha aviá çaquelà plan calculada. E Plau li
sarrèt lo còl... mas pas al punt de l'escanar !
Anem, te daissi clavar lo dossièr e transmetre tas conclusions al Procuraire, me cal anar
rendre compte al Prefècte.

Serafin Naudèl 14
Alara, vaquí cossí las causas se debanèron.
Avèm un jovent plan coma cal. Deuriá pas aver d'enemics ! Mas aquel ser, cadun l'aviá a
la dent.
La vièlha dòna de Pasuei pensa que s'es facha raubar son milion. Perque lo bilhet de loto
que Canat ten e qu'es lo bilhet que ganha l'esquipòt, foguèt pagat amb los sòus de sas
crompas a ela.
Per Estève Valentin, Canat agrada un pauc tròp a sa femna Caròla.
Justin Plau, el, guincha l'apartament. Voldriá tenir tota l'estança per recebre sas
amiguetas.Per çò qu'es de Faiçau Iomekrame, es en retard dins son trabalh. Plan nerviós,
lo mendre bruch lo fa venir fòl. Coma un bruch de musica a cò del vesin, per exemple.
Quand Canat torna a l'ostal aquela nuèch, es content coma un perdigal. Es milionari,
s'envòla dins 2 jorns per Argentina... Al programa de sa serada : quebab, tele, e empliment
de las maletas.
Elisabèt de Pasuei se vòl recuperar l'esquipòt. Li aprèsta dos pastissons de crèma claufits
d'arsenic. Canat sospiècha pas res. Parteja quitament son dessèrt amb son companh
Estève Valentin, quand aquel d'aquí li ven parlar de sas relacions dobtosas amb la bèla
Caròla.
Valentin acaba pas son pastisson, Canat ne manja pas qu'un... Ni un ni l'autre engolís la
dòsi que lor seriá fatala. Mas aurán çaquelà un pauc mal de ventre !A 10h30, Estève
Valentin torna a l'ostal. Canat, el, se sentís patraca. Dobrís sa fenèstra, e bota la musica a
fons per l'ausir de la docha.
Al dessús, lo bruch destorba pro lèu Iomekrame, concentrat sus sa traduccion.Son 11 oras
quand Plau partís pel Fox Box. La setmana es estada afastiganta, a mestièr de se pausar.
Sul pompidor, ausís la musica, e decidís de passar véser Canat. Es lo moment, aprèp se'n
va en vacanças.
Mas Canat, malaute a ne crebar, lo recep sens vam.
Crompar mon apart' ? Veirem aquò mai tard, mercés, bonser.
Plau insistís, Canat rifanha. Amb tota la pecunha qu'a ara, segur que va pas trainassar
dins l'immòble.
Al boxaire li agrada pas. Brica.
Acantona Canat a la fenèstra, l'aganta pel còl, per la gargamèla, e se bota a sarrar,
sarrar... Tròp fòrt, tròp longtemps. Canat s'esfond. Son còs sens vida tomba sul bòrd de la
fenèstra, i a pas que la parabanda per lo reténer.
Qui a matat Francés Canat ? Una
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L'omenàs, desembriagat sul pic, se desvària, cor, atuda bèstiament lo plafonièr, barra mal
la pòrta d'entrada. E devala los escalièrs.
Doas oras passan. La musica es a fum. E Iomekrame es a calòs. A doas oras del matin,
finís que davala. La pòrta es entrebadada, e dins l'ombrilha, pensa que Canat s'aireja sul
balcon ! Es pas possible, çò ditz !...Iomekrame travèrsa la pèça, brandís aquel esterlucat,
mas lo còs de Canat es estranhament pesuc... Alavetz dins un gèste d'esglasi, daissa
tombar lo còs... que fa se copar la baranda e cabussa per carrièra. Dins una mena
d'estransi, Iomekrame atuda la musica e torna pojar lèu-lèu en cò sieu.
Son 3h del matin quand Justin Plau torna del cabaret, vei lo còs e sona l'alèrta. Amb un
pauc d'astre pensaràn al suicidi ? Aquò èra sens comptar sus la perspicacitat d'un jove
estagiari ! Punt final. Lo copable es doncas Justin Plau. Perque Canat engoliguèt pas la
quantitat de poison que la vièlha aviá çaquelà plan calculada... e Iomekrame faguèt pas
que defenestrar un cadavre.
Plau cometèt un omicidi sens premeditacion, cèrtas, es un còp de malícia, mas un omicidi
volontari çaquelà. Anem, te daissi clavar lo dossièr e transmetre tas conclusions al
Procuraire, me cal anar rendre compte al Prefècte.

Qui a matat Francés Canat ? Una
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