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Al món hi ha comptabilitzats 75 para-
disos fiscals. Territoris on s’amaguen
capitals de qualsevol procedència
que eludeixen així els impostos que

haurien de pagar al país on han obtingut els
guanys. Tan clara com antiga és aquesta tram-
pa. A França es calcula que el frau fiscal costa
uns 40.000 milions d’euros anuals, un volum
semblant al dèficit pressupostari de l’Estat;
els EUA deixen d’ingressar un terç del que
hauria de ser la recaptació fiscal. Pel que fa a
l’Estat espanyol, el sociòleg i economista suís
Jean Ziegler considera que s’hi perden “dese-
nes de milions d’euros en impostos no pagats
per empreses i particulars”.

MENTRE TOT L’ANTERIOR ES VA POSANT DE MANIFEST,
també es publica que els fons de clients es-
trangers a Suïssa, per citar un exponent, ar-
riben als 1,5 bilions d’euros, o que el BBVA es
va retirar l’any 2008 de 36 paradisos fiscals. I
abans, què? ¿No eren sabudes les operacions
d’aquest banc, no es vigilaven, tant se li’n do-
nava al govern?

MALGRAT QUE LES SUCCINTES INFORMACIONS esmen-
tades eren arxiconegudes, no ha estat fins ara
que, de sobte, les democràcies occidentals
han posat el crit al cel per tal de desmantellar
uns circuits financers que durant anys i panys
han estat robant les hisendes públiques. És a
dir, han estat impedint inversions possibles i
necessàries per a tota la població, tant quant a
infraestructures com a sanitat, educació o
serveis socials. No deixa de fer rumiar que els
governants hagin començat a denunciar els
amagatalls del capital just quan el crac finan-
cer obliga els Estats a abocar diners per salvar
les entitats bancàries. Una pràctica que va
buidant les arques estatals fins a requerir la
injecció de més ingressos. És en aquestes cir-
cumstàncies quan els capitosts decideixen
“lluitar” (empren aquest vocable) contra els
paradisos fiscals. No ho havien fet per poder
dotar la ciutadania de les degudes inversions

en benestar social, però ara ho fan per poder
socórrer els grups financers quan fan fallida.
Vet aquí la gran hipocresia.

JA FA TEMPS QUE DIVERSES ORGANITZACIONS cívi-
ques internacionals van engegar la Campa-
nya europea contra la delinqüència finance-
ra i els paradisos fiscals. I malgrat que l’ONU
té establerta una llista d’aquests enclava-
ments, les accions governamentals han estat
nul·les fins a l’esclat de la crisi financera. Al
Carib se’n coneixen 17, d’aquest tipus de cen-
tres financers; a l’Àsia i el Pròxim Orient n’hi
ha 14; 3 a l’Àfrica i l’Oceà Índic, i fins a 14 a
l’exemplar Europa. Caus on multinacionals i
grans fortunes deixen de pagar els impostos
deguts allà on han de fer-ho.

ALGUNS TERRITORIS ES MOSTREN DISPOSATS a aixe-
car en part el secret bancari, per entrar així
a la llista dels bons, al contrari dels que es
mostren díscols davant les noves consignes.
Durant dècades, els països desenvolupats
han patit, encara pateixen, aquesta sagnia de
l’erari públic; durant dècades, els països del
Sud han sofert encara en major mesura l’es-
poli de les seves hisendes. Amb la fugida de
les grans fortunes dels seus dirigents cap a
bancs estrangers, però també per la presèn-
cia d’empreses multinacionals que no paguen
impostos perquè estan registrades en paradi-
sos fiscals.

LA CONNIVÈNCIA ENTRE ELS PODERS ECONÒMIC i po-
lític, l’occidental en concret, resulta escanda-
losa, fins al punt que Intermón Oxfam i altres
ONG denuncien que els 100.000 milions de
dòlars d’ajut internacional destinats als paï-
sos pobres es veuen superats pels 124.000
milions en impostos que, segons càlculs,
s’evadeixen. Una impostura que continua,
atès que el clam contra el secret bancari no
sorgeix en defensa dels drets dels contribu-
ents sinó, senzillament, perquè els de dalt ne-
cessiten diners.

Eulàlia Solé Sociòloga i escriptora. Autora de
‘Quatre fets singulars’ (Meteora)

Paradísfiscalihipocresia
“La connivència entre els poders
econòmic i polític, l’occidental
en concret, resulta escandalosa.
El clam contra el secret bancari
no sorgeix en defensa dels drets
dels contribuents sinó,
senzillament, perquè els de dalt
necessiten diners”

AbellóexplicaAnglada

L’editorial empordanesa
Vitel·la ha iniciat la publica-
ció, cada 8 de març, Dia Inter-
nacional de la Dona, d’una
ressenya literària en home-
natge a dones il·lustres de
les comarques gironines.

Enguany, han començat
amb l’obra de Maria Àngels
Anglada, als deu anys de la
seva mort, un dia de Sant
Jordi, que ella visqué molts
anys signant exemplars
dels seus llibres de poemes,
novel·les i assaigs per als
seus lectors de tota edat
que començaren a llegir-la
a l’escola.

Era natural que la
col·lecció comencés amb
l’obra de la vigatana Angla-
da, guardonada amb pre-
mis rellevants com el Josep

Pla de narrativa i, especial-
ment impactant, el de
Novel·la de l’Any 1994 pel
seu El violí d’Auschwitz.
Montserrat Abelló em-
prengué la tasca d’explicar
la polifacètica Anglada en
les 25 pàgines de l’opuscle
que els editors tingueren
l’encert d’encarregar-li. Sa-
bien que la gran poeta Abe-
lló, recentment premiada
per la Generalitat, era la
més indicada per a la tasca.
En la introducció, ella hi fa
referència recordant la

seva amistat en els anys
més difícils per a la seva vo-
cació literària i per a la
seva activitat cívica. No es
limita a explicar cronològi-
cament els llibres més em-
blemàtics en els diferents
gèneres que Anglada culti-
và, també parla de les
seves afinitats culturals i
socials relatives al feminis-
me i al sentiment de perti-
nença al país, i no per coin-
cidència generacional: An-
glada va morir abans de
complir seixanta anys i

Abelló la sobreviu i en té
noranta. A la ressenya in-
clou un poema que defi-
neix l’esperit inconformis-
ta que les uní. Es titula Se-
nyal de perill i diu
“Convidar les poetes és
cosa perillosa. / Dic les poe-
tes, no els joglars del rei. /
No treuen cap colom de
dintre d’un copalta, / però
potser dards de flama del
seu fatigat cor / o d’una nit
insomne”. Escrit l’abril de
1993 per al llibre de poe-
mes Arietta.

EN DIRECTE

Madoff
i Woody

En el barri de l’Upper East
Side de Manhattan hi viuen
moltes persones estafades
per Bernard Madoff. Algunes
han passat de tenir milions
de dòlars a no poder com-
prar menjar. Els veïns
s’han solidaritzat amb ells.
Nino Selimaj, el propietari
d’un conegut restaurant,
ofereix un sopar gratuït a
les víctimes de l’estafa. Seli-
maj, que va perdre diners a
Wall Street l’any 2000, ha
aconseguit que molts altres
negocis impulsin iniciati-
ves similars. La carnisseria
més antiga de Manhattan
ha donat tres-cents bistecs
a dos restaurants perquè
persones que han perdut la
feina hi puguin sopar. La
carnisseria ja va donar
carn als clients afectats per
la Gran Depressió l’any
1929. La companyia de vols
JetBlue no cobrarà penalit-
zacions a aquells clients
que s’han quedat a l’atur i
hagin de cancel·lar un viat-
ge. FedEx ofereix serveis
gratuïts de copisteria a les
persones que estiguin bus-
cant treball i fotocopiïn els
seus currículums. Woody
Allen, que viu a l’Upper East
Side, ha dedicat a les vícti-
mes de Madoff un conte
que recorda La metamorfo-
si de Kafka i ha publicat a la
revista The New Yorker.
Dues víctimes de Madoff,
Abe Moscowitz i Moe Silver-
man, es reencarnen en lla-
gostes. Uns dies abans,
quan van saber que s’havien
arruïnat, Abe va morir d’un
atac de cor i Moe es va suïci-
dar. Les dues llagostes aca-
ben en el viver d’un restau-
rant d’Upper East Side amb
tanta mala sort que Madoff
hi va a sopar i les escull com
a primer plat. En el conte
guanyen les llagostes, que
decideixen que no acabaran
en el plat de Madoff per se-
gona vegada.
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