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EL POBLE CATALÀ A LA GUERRA 

(Del nostre redactor en Frederic Pujulà i Vallès) 

Queviures 

 

Vuit mesos de guerra fan oblidar moltes coses de la pau. Sovint ens preguntem si, quan 
tornarem, si tornem, sabrem dormir en un llit i menjar a taula i beure en una copa, i si no 
demanarem una garba de palla per a ajeure’ns i no torçarem totes les regles del ben tenir-se a 
taula i arreu. Menjar la sopa freda amb una mica de terra no vos lleva l’alegria, perquè per evitar-
ho hi ha la raça de pel mig, però vos modifica moltes idees i vos ne fa oblidar moltes d’altres. 
Així jo no sabria dir si és cert que en temps de pau l’alegrar-se de la misèria dels altres és cosa 
deplorable i que prova un baix nivell moral. Me sembla, sense que pugui arribar a assegurar-ho, 
que sovint el pa menjat en temps de pau m’ha semblat insabor per haver pensat, 
involuntàriament, en la molta gent que hi ha que no’n té ni un tros per a dur-lo a la boca. I’m 
sembla haver trobat molt natural la pena que’m produïa la manca dels altres i que no hauria 
pogut comprendre que ningú es podés alegrar d’aquesta. 

Doncs bé, ho confesso, el pa que menjem me sembla cent mil voltes més saborós cada vegada 
que al menjar-lo penso que la racció dels senyors alemanys s’escursa de mica en mica. 

S’ha de veure el nostre pa i s’ha de tastar per a comprendre el plaer que’s pot trobar al menjar-
lo. La sola visió de la quantitat vos ompla l’esperit d’alegría. Els carrors dels convois n’arriben 
curullats d’aquestes boules amables qui evoquen cent amables visions. Vos evoquen la visió del 
blat, dels camps de blat, de les eres, dels ports on els vapors atrafegats i pantejant hi 
descarreguen els grans. Un home qui té un grapat de blat a la mà és més riuc que l’home qui té 
un porc a l’eixida. S’ha dit de tal o quan poble: “és el graner de l’Europa” perquè tenia blat. Mai 
s’ha dit de tal poble: “és el corral d’Europa” perquè hagi tingut més porcs. I no obstant...Un 
home sembrant blat simbolitza la vida, la riquesa, el treball útil i agradable. Jamai a cap artista 
se li han ocorregut representar aquestes coses per un home donant de menjar a un porc. 

Si la visió i la profusió de les boules és agradable, el gust encara ho és més. La boule te’l pès i el 
gust de nostre pa de tres lliures, i sa molla, força més atapaída, ne la blanca color. 

No’s plany el pa en l’exèrcit francès. Cada home reb una boule cada día i trobeu per a tota arreu. 
Amb el pa que sobra, que resta inutilitzat, se podria alimentar a tot un poble. 

Menjar la boule, sentir l’olor de la farina qui vos recorda els forns i fleques, tot pensant a la 
boulimie alemanya, a la fam d’aquest poble qui’s proposava fer-la sentir als altres, és un plaer 
indescriptible...Però el plaer és força limitat. Els alemanys, d’habitut no’n menjen de pa! 

L’alemany se noidreix de carn de porc, la bestia inmonda proscrita de la minestra de Jehova va 
dictar al séu poble. Es sens dubte, a causa de la transgressió, que malgrat tots els afalags i 
manyagadures verbals dels alemanys vers la divinitat, Jehova fa’l sort i deixa que l’elegant 75 
vagi fent el séu fet. 
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