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Hi va haver un temps que els catalans es van 
convertir en pàries sense papers, sense un 
lloc on caure morts. Hi ha hagut dos grans 

exilis polítics: el del 1714, que en termes relatius 
continua sent el més gran (i encara tan desco-
negut), i el del 1939, aquest prou estudiat i di-
vulgat amb els camps de refugiats a França, els 
vaixells cap a Amèrica, la diàspora, Tarradellas... 
I el del 2017 ençà té noms i cognoms, i caràcter 
de símbol. El tenim molt present en el dia a dia po-
lític. I després, esclar, hi ha hagut i encara hi ha 
l’emigració econòmica, sovint tant o més dura 
que la política, de gent que va pel món a la recer-
ca d’una oportunitat: són l’altra cara de la mone-
da dels immigrants que arriben a Catalunya. 

Els exiliats del 39 han deixat molta literatura 
testimonial, de Rovira i Virgili a Benguerel, entre 
tants altres. Com sempre recordava el cartellista 
republicà Carles Fontserè, hi va haver “exiliats de 
primera i de tercera”. Ningú s’ho va passar bé, pe-
rò alguns se’n van sortir millor. Fontserè mateix, 
malgrat la queixa, no va ser dels pitjors, entre al-
tres coses perquè va col·laborar com a dibuixant 
amb els ocupants nazis de França. No se’n va ama-
gar mai, ni allò va minvar el seu antifeixisme. Ar-
tista entranyable i inconformista, ja de gran sem-
pre protegit per la Terry Broch, la seva companya 
–s’havien conegut a Nova York–, recordo amb 
afecte la visita que els vaig fer a Porqueres, a la ma-
sia on vivien sols a tocar del llac de Banyoles. 

 

El cas de Josep M. Poblet 
Tot això ve a tomb perquè ara s’ha publicat el tes-
timoni d’exiliat del periodista i home de cinema 
Josep M. Poblet (1897-1980), De Barcelona a l’Ha-
vana... passant per Darnius (Adesiara), a cura de 
Jaume Ferrer i Puig. Poblet rebaixa el dramatis-
me d’aquell èxode. La seva mirada és costumista 
i curiosa. Amb 41 anys en el moment que creua la 
ratlla amb el grup del president Companys, sen-
se responsabilitats ni lligams familiars, viu l’exili 
com una aventura, com la porta a un nou món. No 
té cap ganes d’amargar-se l’existència. La vida 

continua, malgrat tot. Un punt naïf, optimista i ci-
nematogràfic, escriu com si filmés una pel·lícula 
de peripècies. Alguns li van retreure la lleugere-
sa. Però ell, sentimental i jovial, no volia esdevenir 
“un home amargat”. Tampoc no era una figura po-
lítica destacada, com demostra el fet que al cap 
d’una dècada va poder tornar a Catalunya. 

Amic i protegit del també montblanquí Josep 
Andreu i Abelló, president de l’Audiència de Bar-
celona i del Tribunal de Cassació de Catalunya, 
va tenir el seu suport econòmic a França. Abans 
d’embarcar-se cap a les Amèriques amb un vai-
xell de segona, el Bretagne, Poblet va poder es-
quivar els camps de concentració i anar a parar 
primer a Marsella, després a un poblet de la Cos-
ta Blava i finalment a París. La preocupació eren 
sobretot “els papers” per poder embarcar-se 
rumb a Cuba, com així va ser. 

Un cop travessat l’Atlàntic, li va tocar canvi-
ar de vaixell, aquest cop amb el Saint-Domingue, 
“construït l’any de la Maria Castanya”. A cada 
parada coneixien “el català del poble”. Fins al 
punt que quan va arribar a Santiago de Cuba va 
ensopegar amb “un negre” que parlava un per-
fecte català i que s’acomiadava amb un genuí 
“fins després!” I què feien els exiliats? Doncs el 
que podien: “A l’exili hem vist un banquer con-
vertit en fabricant de xoriços; un conseller de 
la Generalitat al capdavant d’un establiment de 
peix fregit; un advocat disfressat de faquir dins 
d’una barraca; i un arquitecte fent filigranes per 
ràdio amb un xilòfon”. A ell el va acollir un al-
tre fill de Montblanc, Josep Conangla i Fontani-
lles, independentista declarat. Poblet també va 
fer tots els papers de l’auca, de representant co-
mercial a actor professional per a la companyia 
de José María Béjar en una gira fent el Don Juan 
Tenorio de Zorrilla. 

Després d’uns quants anys a Mèxic, i ja havent 
tornat a Catalunya, durant la postguerra Poblet 
no va parar d’escriure, especialment comèdies 
i adaptacions teatrals. I pocs anys abans de mo-
rir, el 1976 va publicar les seves Memòries d’un 
rodamón. !
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Els llibres i les coses

El corrent del políticament correcte ha 
resolt, sens dubte, diferències i injus-
tícies latents, de tota mena, a la nostra 

societat, però ha generat una sèrie d’expres-
sions, discursos i sofismes que són incorrec-
tes si es mira des d’un altre punt de vista. 
Per exemple, dir “tots i totes”, seguit d’un 
verb, quan es parla davant un auditori és 
una barbaritat lingüística. No perquè reu-
neixi els sexes masculí i femení, sinó perquè 
els adjectius tots i totes demanen un subs-
tantiu, no per nassos masculins, sinó per 
l’ús habitual de la llengua, creada des de 
sempre per les dones i els homes d’una co-
munitat: aquestes dues paraules són allò 
que se’n diu un adjectiu col·lectiu universal. 
Si diguéssim: “Tots els homes i totes les do-
nes, etc.”, això seria correctíssim. De fet, 
tampoc cal; aquest ridícul “tots i totes” pot 
substituir-se per allò que els catalans sem-
pre havíem dit: “Tothom”, tenint present 
que aquest hom de la paraula no té a veure 
amb home sinó amb la suma d’home i dona, 
com quan diem, per exemple: “Hom desit-
ja que Catalunya sigui un país indepen-
dent”. ¿Qui és, aquest hom? Pot ser un home 
o una dona, o molta gent, o la suma del mas-
culí i el femení. Mai no s’ha sentit, ni se sen-
tirà –això significaria una manipulació lin-
güística més abominable que la que ja és vi-
sible–: “Don desitja...”. 

Com que, justament, qui més fa servir 
aquestes mostres d’incorrecció lingüística 

són els polítics, i 
aquests surten 
contínuament a la 
televisió, hem de 
considerar que es-
tan pervertint la 
ciutadania en 
comptes d’enno-
blir-la: la primera 
garantia d’una alta 
civilitat es troba en 
l’ús correcte del 
llenguatge. Ciceró 
ho creia amb els 
ulls tancats. 

Dit això, recordarem avui que Elena Cor-
naro Piscopia, noble veneciana, va ser la pri-
mera dona que va obtenir un títol de docto-
ra en filosofia, per la Universitat de Pàdua, 
l’any 1678. Als set anys dominava el grec i el 
llatí, i més endavant va aprendre hebreu, cas-
tellà, francès i àrab. Més tard va estudiar ma-
temàtiques, filosofia i teologia, i, quan la se-
va fama es va escampar, va ser convidada a 
formar part de nombroses societats erudites. 
Per fi, va ser elegida presidenta de l’Accade-
mia dei Pacifici –les dones han estat general-
ment més pacífiques que els homes; no és cap 
tòpic–, de Venècia. I no m’imagino la sàvia i 
feminista Cornaro adreçant-se als membres 
de la seva Accademia amb aquestes paraules: 
“Grazie di tutto a tutti e tutte”. !
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