
Conselh de guerra 

 

- Aqueste, que'm demandi ço qui hè aciu, ce digó dauna Cruisheta ... 

- Au men avis que seré miélher a pèisher dab los asos en un camp, ce horní senhèr 

Aguirral ... 

- Que çò qui podem har dab eth, ne sap pas léger, ni escríver, ne compren pas arren ... 

- Que'ns a hèit un beròi present lo Francò dab aqueste, ce hasó senhèr Montentor. 

- E vos, senhèr Labordeta, ce demandè lo provisor en se virant de cap au vielh 

professor d'istòria ? Que semblatz hort empensat ! Que se m'avè escapat qu'avevatz perdut la 

lenga a Craonne. Que'n disetz ? 

- Abans de partir tà la guerrà, la mea sòrta qu'èra enquèra mei compromesa que la 

d'aqueth gojat, ce responó Andreu de Labordeta. 

Lo professor que pausè las mans sus la taula, lo son espiar que's perdó dens la ploja... 

10 d'abriu de 1917. Plan de Craonne. Que plavè. Qu'avè hred. La hanga que'u pujava 

dinc aus jolhs. L'aiga dens lo horat qu'èra enquèra frementa de la shiulèra dens obus qui 

s'ataisava. En las tirant totas que passè lo cap a rasèras. Uns camaradas que jasèvan. Au 

demiei d'aqueras caras ensagnosidas e esmostradas, Labordeta que cerqué un coneishut. 

L'espiar que s'estè sus ua mostaisha grisejanta. Que coneishó a Dupleish, lo regent de Sent 

Haust. Qu'èra eth qui aucupava l'espèra en escoliant aus camaradas. Que l'at devè tot, eth, lo 

paisanòt de Gelòs, lo cabdèt de Labordeta, qui non sabè ni legér ni escriver, e qui los ordis de 

la societat e condemnavan a vivautejar dens l'ompra. Mepresant lo dangèr que s'arrosseguè 

dinc au Pelut. Dupléish qu'èra mort. Labordeta que's clinè, qu'estè ua pausa, prostrat. Un obus 

que s'abató dens lo horat, de la hanga qui s'arrecaptè lo casco que'u tremolava. 

D'aviada, Labordeta que copè la placa a la lèsta e que la se prenó. Just s'avè gahat la 

corruda ua idea que l'arribè. Que tornè de cap tau mort e que's gahè a paupà'u. Dens un 

espataquet que's trobè lo cuadernet deu regent. Que halè. Labordeta qu'avè coneishut au 

lòctenent Dupleish lo 30 de genèr de 1915 peu torn de Jumigny. Qu'èra uns dias au-darrèr d'ua 

batèsta tarribla dens lo bòsc Foulon dab lo 18au de Pau. Labordeta qu'avè de cuélher sopa e 

Dupléish que miava ua seccion tà la purmèra trencada. Que's saludèn. 

- Se son hardits a la hèsta, ce demandè Dupleish ? 

- Pensatz! Dab tot çò qui's hartèn, ce responó Labordeta. 

- Be vatz tornar lèu dab la vòsta potinga entad arrehortir tot aqueth monde, ce digó lo 

lòctenent ! 

Los dus òmis que's liguèn a Jamigny, a comptar deu més de genèr de 1915, au bèth 

miei d'ua tempsada de relambi e d'avegér. De-qui-ne-i a, que'us se virava lo cap. Los bascos e 

los gascons que cercavan a's desavejar en hant au mus. Dupleish qu'avè entinoat cors. Au 

demiei deus quaus qu'aprenèva lo Francés aus qui ne'u sabèn léger ni escriver. Labordeta 

qu'èra un deus sons pauques discipols. Quan estó pro escoliat, shens díser arren lo regent que 

l'auherí un cuadernet, com lo qui Labordeta avè vist au rebraç de la vèsta. 

Ua nueit, quan lo 18au l'avé tirat tà Verdun, aprofieitant d'ua trèva, los enemics 

qu'eran atroperats a béver autorn d'un horat d'obus, com solèvan. 

- Puta de guèrra ! ce hasó un alemand. 

- Qu'at pòdes diser, ce'u responó Labordeta qui bevè au ras d'eth. 

Just s'avè responut, que legó l'esvarj dens los uelhs de l'Alemand qui's fijè. Que's 

virè. Un eslambrèc qu'esquicè la nueit. Lo son compair que s'ahoní : qu'èra mort. 

Labordeta que halè, esbatohit, au bèth miei d'autes espataquets e deus còs qui 

cadèvan. Qu'èra Superviela, lo lòctenent d'Areta, un omenàs, qui, arribat suu cant de l'ola, a la 

vista de l'Enemic, arraujós, avè rompit la trèva. 



Au sortit d'aquesta nueit, Labordeta que's gahè lo cuadernet deu mèste e que 

s'esloishè com hasèva lo mèste quan e's credèva solet. Un dia lo discipol qu'èra cadut suus 

escriuts qui lo lòctement s'avè desbrombat sus un planchòt d'arrecapt. 

Aus purmèrs dias de mai lo 18au qu'avè marteroat tà Craonne. Davant las sofrenças e 

las pertas, un vam de descorament e de susnauta que ganhava los Peluts. Bèra pausa hasè, 

Dupleish, qui s'èra prosejat dab los insurgents, ne dobtava pas mei de l'absurditat d'ua guèrra 

qui n'èra pas mei qu'ua tuadera. Ne'u vedèn pas mei d'aquestes torns. 

Qu'avó de paréisher tornar au 4 de mai. "Ara qu'ei l'òra, hidança, coratge e visca la 

França !" ç'avè dit Nivelle en sagerant la sòrta deu 18au. 

Un còp los canons Francés bocaclavats, lo lòctenent que's pitè suu parapèc, e, a la 

shiulada, que dè la senhau de l'assaut. Qu'estó la darrèra causa qui Labordeta e entenó d'eth. 

En s'aviant de cap a l'enemic, Dupleish que s'avalí hens lo hum de la batèsta e que s'arruè au 

rende-ve dab la mort. Los camaradas qu'avèn gahat pè a de bonas hens ua trencada alemanda. 

D'instint Labordeta que'us corró de cap entà s'endostar e que sautè. Just se l'avón 

hicat de pè, lo paisanòt de Gelòs que's gahè a encamar los còs e los autes que seguín, 

impensadament. Lèu que s'entenón votzadas alemandas. A la virada que's trobèn nas e nas. 

Labordeta n'avó pas lo temps de tirar, ua bala que'u trauquè l'espatla e que cadó au renvèrs, e 

que s'esvaní quan los autes e's còsgahavan dejà dab los alemands en trepejà'u. Mei enlà que 

sabó aqueste cop l'assaut que se i èra escadut. E Dupleish n'èra pas mort tad arren. Labordeta 

que's deishudè dens ua portadera en un tilhòt, au demiei dens autes alebats, lo braç en estai. 

Que'u mandèn en un espitau d'Amiens entà remétè's. Aquiu que podó totun obrir lo cuadernet 

de Dupleish. Que cadó sus la darrèra pagina e que's gahè a léger : 

"Adiou la bite, Adiou l'amou 

Adiou toutes las hemnes 

Qu'ey a Craonne sou planè 

Qui deben deycha la pèt  

Permou qu'èm touts coundemnats 

Qu'èm lous sacrificats." 

Labordeta que s'ahoní hens lo lhèit, desconortat. Atau lo capitani medecin que'u 

trobè, emplorit. Los dias seguints ne podó pas engolir que que sia. Lo son estat de flaquèr e la 

hrèita de lhèits, qu'avienón de'u har reformar. 

Paucas setmanas au darrèr d'estar tornat en Gelòs, Labordeta que recebó ua letra de 

convòca d'un nomentat Peirotet, notari en Aubertin. 

- Qu'ètz plan Andrèu de Labordeta, ce demandè lo jurista ? 

- Quiò, que soi jo. 

- Que coneishètz a Francés de Dupleish de Sent Haust ? 

- Quiò, qu'èri au front dab eth. 

- Monsur Dupleish, qui n'avè pas nat successor legau, que m'escrivó ua letra 

quauques temps abans la soa mort entà'm har saber que horetz vosautes lo son eretèr... 

Labordeta que n'estè ua pausa, esmudit... 

- Vam, non sabetz pas signar, ce reprenó lo notari ? 

- Qu'ei eth qui m'aprenó, ce sospirè lo paisanòt. 

Au sortit de l'estudi que s'estè ua pausa com qui's vòu tornar amassar los esperits. 

Puish que lhevè lo cap e los uelhs que's claverèn sus l'Aussau qui estinglava au só. Qu'èra lo 

pè deu cèu qui s'alandava au davant d'eth en tot caminar. 

Que hasó anar l'endret entant qui l'ainat e tardava au front dab lo 148
au

. Puish, dab 

l'eretatge deu mèste, que hasó valer la soa decision de repréner los estudis. B'èra enquèra pro 

joen tad aquò. En 1922 qu'estó nomat regent en Arbús. E en 1936 que passè professor d'istòria 

e geografia, en Pau a Louis Barthou, shens jamei perdè's l'ideau de Dupleish... 

 



- Monsur Labordeta, que'vs sentitz plan ? ce reprenó lo provisor ? Lo vielh professor 

qu'èra blasit. 

- Be cau aver sobrat ua situacion comparadera entà compréner aqueste gojat. Vertat 

qu'a hèra de mau apréner e que destorba los vòstes cors permor n'enten pas arren. Dab jo ne's 

passa pas atau. Qu'ei volontós, qu'a hami d'apréner, que pausa questions, qu'ei arrapaire. Qu'ei 

lo sol qui'm vien trobar au burèu a la fin deu cors. Tà díser la vertat que'm hè hasti d'enténer a 

parlar atau. E puish que'm parlatz de la guèrra, Monsur lo provisor, que serém estats campats 

en Craonne dab monde d'aquesta traca... 

- Hèra plan ! Mes adara, que preconizatz, ce'u copè lo provisor ? 

- Aqueste gojat, com hèra d'autes, qu'averé hrèita d'estar sostienut, agulhat se lo cas 

ei. Tota causa qui la nosta institucion, qui'm sembla drin impotenta, senon demissionària, ne 

permet pas guaire au dia de uei. N'avem pas lo monde de qui cau, lo temps que'ns manca. E'ns 

autoriza pr'aquò a deishà'c tot atau, a denegar a tots los miscabats de la vita las claus de 

l'integracion ? Que cau balhar ua escadença a Esteban. E si n'ètz senhs que l'apararèi com 

estoi aparat, e si ns'i gaham amassa que s'at virarà. 

... 


