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es grans fortunes
que defrauden

–rics de veritat– es fre-
guen les mans quan
partits dits d’esquerra
proposen apujar els

impostos que paguen treballadors i jubi-
lats. Aquests dies reciten un altre cop la
cantarella inspirada en la ignorància in-
gènua o en interessos foscos: que paguin
més els que ja ho declaren tot. No diuen
que abans d’augmentar impostos cal
obligar que tothom en pagui. És la canta-
rella plaent als aprofitats de l’economia
submergida, sicavs i societats fantasma
dins i fora de paradisos fiscals. En un país
amb xifres colossals de frau és propi de
la dreta egoista fer pagar més als qui ja

ho paguen tot. La Generalitat ha de re-
captar més. Però ¿només a costa de la
gent honrada? ¿Per què els partits d’es-
querra no posen la lluita contra el frau
com a primera fita fiscal? ¿Per què opten
per la solució hipòcrita d’incrementar la
recaptació per l’IRPF, confiscadora de
salaris i pensions? Diuen, de bona o mala
fe: “Que paguin més els que guanyen
més.” Amaguen que els que pagaran
més són “els que ho declaren tot”: assa-
lariats i pensionistes, sense excepció; i
autònoms, pagesos i empresaris hon-
rats. Fa pena que aquesta esquerra, alia-
da potencial de rics estafadors, ignori la
seva pròpia tradició a la Catalunya repu-
blicana. Fou un ministre català, Jaume
Carner i Romeu, l’autor de la llei espa-
nyola del 1932 que feia pagar per signes
externs. Pagava més qui més gastava en
cotxes, joies, embarcacions i residències
de luxe. Carner era un progressista intel-
ligent, transparent, amb sentit comú.
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De set en set
Josep Maria Casasús

Són
esquerra?

¿Per què els partits
d’esquerra no posen la lluita
contra el frau com a primera
fita fiscal?

Josep Rull, CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

“La reunió amb Renfe ha anat malament, i la d’ahir
[dimecres], pitjor”

La frase del dia

“Aquells camps
de refugiats
francesos avui
s’alcen com a
testimoni de càrrec
davant de la
vergonya que cau
sobre Europa en la
repetició de la
història

a guerra del desastre nacional, per
dir-ho en paraules de Joan Sales,
marca amb senyal de foc el segle XX a

Catalunya. Les seves conseqüències, a l’in-
terior, l’intent de genocidi cultural d’un
poble i la repressió política als demòcrates;
a l’exterior, l’èxode de milers de catalans.
La derrota de la República va ser alguna co-
sa més que la caiguda d’un règim polític;
per a Catalunya va ser l’esfondrament ab-
solut. “Sí, Catalunya ha perdut”, deia Ga-
ziel, ara que està tan de moda recordar el
periodista terceraviista d’abans de la guer-
ra, però poc l’Agustí Calvet indignat de les
Meditacions en el desert. I mentre a Cata-
lunya s’abatia el terror (afusellaments, de-
puracions, censura, prohibicions, multes,
desterraments), la diàspora republicana
agafava proporcions colossals. Es calcula
que dels prop de 470.000 espanyols que
van marxar a l’exili, gairebé 150.000 eren
catalans.

ROVIRA I VIRGILI, XAVIER BENGUEREL, Mi-
quel Joseph i Carles Pi i Sunyer van escriu-
re quatre de les cròniques més conegudes
d’aquella marea humana que fugia. Són la
representació més ben acabada d’una cul-
tura esclafada, un país destruït en totes les
seves ambicions. Tot s’ensorrà i passà avall
per aquella generació: la lluita per la lliber-
tat, per trenar un país culturalment avan-
çat, per redreçar nacionalment un poble.
Anaven construint nació, avançaven, qui
sap on haurien arribat, i de sobte va aparèi-
xer la daga que va comportar la llarga nit de
la cultura catalana.

I TANMATEIX, NO PODEM PARLAR D’EXILI, si-
nó d’exilis. Com deia Carles Fontseré, hi
havia exiliats de primera i exiliats de “ter-
cera”. És a dir, aquells que, passada la rat-
lla, anaren a raure als camps. El seu testi-
moni humà, el d’Agustí Bartra, Pere Vives,
Ferran de Pol, Agustí Cabruja, Pere Carbo-
nell o Jaume Pla (que serviria de base a
Benguerel per a escriure el seu relat) tam-
bé formen part del Llibre negre de l’exili
que, a manera de com Vasili Grossman i

L Ilyá Ehrenburg van escriure sobre el geno-
cidi jueu, ens caldria també recollir per al
catàleg complet de la infàmia. Gairebé
80.000 persones van acumular-se a la ciu-
tat de fusta, derrotada, en plena sorra d’Ar-
gelers en ple l’hivern; 100.000 a Sant Ce-
brià. Pocs llibres produeixen una tal sensa-
ció de desesperança i calfred com Campos
de concentración, escrit per Narcís Molins
i il·lustrat per Josep Bartolí, on el dolor és
viu, cru, punyent.

DEIXATS ANAR, CONVERTITS en autènti-
ques desferres humanes, vigilats per poli-
cies francesos sense cap mena de contem-
plació, a tots els exiliats que passaran pels
camps els quedarà sempre una sensació de
maltractament i d’injustícia, un xoc emo-
cional que va ser un daltabaix, davant
d’una rebuda tan inesperadament cruel
per part de l’Europa democràtica. “Ciutat
de derrota. Haver estat vençut no era prou
(…) Al nord, filferrades; al sud, filferrades; a
l’est, filferrades. Ah, però a l’est hi ha el

mar!”, escriu Bartra al seu monumental
Crist de 200.000 braços. Jaume Pla narra
els primers dies al camp, en plena tramun-
tana de febrer, i unes fustes com a coberta,
només amb la fam de companyia i l’aigua
dessalada com a destrossabudells. Pere
Carbonell, el Nadal de 1939, encara al
camp, va organitzar un pessebre...

LA MAJORIA D’ AQUELLS que no van poder
fugir o trobar una feina, acabarien essent
mobilitzats per l’exèrcit francès en tasques
de fortificació o de treballs forçats. A mesu-
ra que arribés l’avanç imparable dels nazis,
serien capturats i enviats als camps alema-
nys. Només a Mauthausen, de les 200.000
persones empresonades, 6.000 eren repu-
blicans espanyols i 3.000 catalans, valen-
cians i illencs. 120.000 van morir.

EN TOTS ELS EXILIATS, EL RECORD dels
camps francesos és un malson inesborra-
ble; en els que podran agafar els vaixells cap
al Nou Món, en canvi, l’arribada a Mèxic o
als països que els acullen, és un moment
d’extraordinària alegria, de retrobament
amb la pau.

AQUELLS CAMPS DE REFUGIATS francesos
avui s’alcen com a testimoni de càrrec
davant de la vergonya que cau sobre Euro-
pa en la repetició de la història en l’allau
dels fugitius polítics sirians a Grècia.
Idomeni és el mirall d’Argelers, senzilla-
ment persones que fugen d’una guerra i
d’una repressió.

CATALUNYA ÉS UN PAÍS D’EXILI i més que
cap altre hauria de demostrar avui que és
un país d’acollida. Ser sobirans, exercir la
sobirania, vol dir exactament això: acollir
qui més ho necessita, perquè per humani-
tat i dignitat ens sembla que ho hem de
fer –que és l’únic límit que ens hem de reco-
nèixer–. Com a catalans i europeus no po-
dem sentir-nos-en exclosos de cap manera,
ans al contrari, la nostra memòria com a
poble ens ha d’interpel·lar i ens ha d’exigir
actuar.
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