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I les persones?
JOAN SAUMOY i GREGORI

La setmana passada va 
venir plena de noticies 
amb un nexe comú: el 

tracte diferenciat a les perso
nes. Van morir 15 immigrants 
africans ofegats per voler en
trar a Ceuta nedant des de la 
platja marroquina del costat. 
A Suïssa va guanyar un re
ferèndum que obliga el govern 
a lim itar l’accés de persones 
estrangeres al país, inclús des 
de la Unió Europea. A Mallorca 
va declarar la infanta Cristina 
de Borbó com a imputada per 
delicte fiscal i blanqueig de ca
pitals. I el govern espanyol do
narà la nacionalitat espanyola 
als descendents dels jueus se
fardites expulsats d ’Espanya 
fa 500 anys.

Suïssa ha decidit limitar el 
nombre de persones que en
trin al país a treballar-hi. Tots 
els països de la Unió Europea 
ho fan, inclosa Espanya. Llevat 
de les persones que són de la 
UE. ni aquí ni arreu de la UE es 
deixa entrar lliurement a una 
persona d'un altre país, excep
te per fer de turista. I per què 
ha aixecat tanta polseguera a 
la UE el resultat del referèn
dum de Suïssa? Doncs perquè 
limitarà l ’entrada de persones 
de la Unió per treballar a Suïs
sa. Si ho limita a persones

d'altres llocs del 
món, a la Unió 
Europea tant li 
fa. Tampoc opina 
res la UE sobre el 
fet de que entrar 
a Suïssa a deixar 
diners als seus 
bancs continuarà 
sense limitacio
ns. El gran tema 
de fons és com
posa per dues 
grans dicoto
mies: persones i 
diners, persones 
riques i persones 
pobres.

A Suïssa costa
rà anar-hi per treballar. Però no 
hi haurà problemes per anar-hi 
a deixar diners, sigui als bancs 
o per fer turisme. De fet, els 
bancs suïssos són els grans 
dipositaris de diners proce
dents de tot tipus de delictes: 
des d'evasió fiscal a blanqueig 
de diners, passant per tot ti
pus de tràfic il·legal de dro
gues, d'armes o de persones. 
Inclús hi ha esportistes d'elit, 
empresaris milionaris i altra 
gent rica que tria Suïssa per 
viure-hi, sobretot perquè pre
senta força avantatges fiscals. 
Per aquestes raons, sorprèn 
que la infanta Cristina de Bor-

Frontera de Ceuta
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"Espanya i el 

conjunt de la Unió 
Europea no volen 

estrangers, a no ser 
que siguin rics”

bó visqui a Suïssa, quan pre
cisament dissabte passat va 
declarar imputada per delicte 
fiscal (no pagar impostos) i per 
blanqueig de diners.

Espanya i el conjunt de la 
Unió Europea, per molt que es

queixin de la de
cisió suïssa, fan 
el mateix: no vo
len estrangers, 
a no ser que 
siguin rics. A Es
panya, un estran
ger pot adquirir 
immediatam ent 
el permís de re
sidència si com
pra un xalet de 
300.000 euros. 
Si un estranger 
de la mateixa 
nacionalitat in
tenta arribar en 
pastera o ne
dant a Ceuta, 

serà immediatament expulsat. 
Fonts de l'AUGC (sindicat clan
destí de guàrdies civils) expli
quen que les instruccions del 
govern del PP són evitar “com 
sigui", l’entrada de ningú a 
Ceuta i Melilla, saltant valies 
o nedant. D'aquí provenen 
les 15 morts d'immigrants 
ofegats la setmana passada. 
Abans se'ls recollia per evitar 
que s ’ofeguessin. És el ma
teix concepte que les fulles 
tallants posades a les valies 
fronteres, que no aturen ningú 
però fereixen greument.

És sempre el mateix estil de 
diferenciar persones en funció

de la seva riquesa i origen. La 
decisió de donar la nacionali
tat espanyola als jueus sefar
dites descendents dels jueus 
expulsats d'Espanya al 1492 
pot semblar positiva. I no n'hi 
ha massa que vulguin venir a 
Espanya a viure. Però el que 
oblida l'actual govern és que 
al 1492 i posteriorment, tam
bé centenars de milers de 
persones foren expulsades 
d’Espanya: els moriscs. Les 
ciutats marroquines de Fes 
(té un barri andalús), Tetuan i 
Tánger foren grans receptores 
de moriscs espanyols, i la ciu
tat de Xauen fou fundada per 
refugiats granadins a finals 
del segle XV. Però no hi ha in
terès per donar la nacionalitat 
a tots aquests descendents 
d'espanyols expulsats. La raó 
és que són marroquins i, per 
tant. pobres i amb el risc de 
que vulguin venir aquí.

Els Drets Humans s'han 
convertit en una norma secun
dària davant del poder dels di
ners i dels rics. Avui. a Espan
ya, a Suïssa, a la Unió Europea 
i arreu d'Europa ser estranger 
i pobre comporta tenir menys 
drets que qualsevol persona 
amb diners. La crisi no és no
més econòmica, sinó d’una 
profunditat ètica enorme ■

Pérdida de identidad
Al leer que el Ayuntamiento 

ha modificado el Plan General 
de la manzana que ocupa la fà
brica Artextil, donde está pre
visto edificar pisos, un institu
to y urbanizar una plaza (D.S. 
11-02-14), he sentido una 
gran pena. Ya sé que es el sig
no de los tiempos, pero a los 
que pasamos ya de los seten
ta nos cuesta mucho aceptar 
la transformación de nuestro 
Sabadell que ha ido perdiendo 
su carácter industrial para con
vertirse en no sabemos qué. 
Porque antes, cuando algún fo
ráneo nos preguntaba cuáles 
eran las ocupaciones mayori- 
tarias de los sabadellenses, 
no teníamos dudas y respon
díamos: el textil, el metalúrgi
co y, algo después, también 
la banca y la informática (en 
nuestra zona nacieron Centre 
de Càlcul y Logic Control). Si 
me preguntan ahora, la verdad 
es que no sabría qué respon
der. Sí, ya sé que a nuestro 
alrededor tenemos grandes 
centros comerciales, pero no 
hay comparación con la activi
dad industrial. Porque Artextil 
no es. desgraciadamente, la 
única gran empresa que ha 
dejado de funcionar y para dar
nos cuenta de la magnitud del 
cambio (cambio no sé a qué) 
sería interesante que D.S. h¡- 
ciesa una relación de las em-
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presas que hemos perdido en 
los últimos quince años. Con 
estas pérdidas, Sabadell ha 
perdido gran parte de su iden
tidad. Siento pena.

R afael Ramírez

IsaVel: un gran musical 
a la Farándula

Fa unes setmanes vaig tenir 
l’ocasió de veure el musical 
“ IsaVel" al Teatre Municipal de 
Girona. És una obra genial que 
tracta de la vida de la primera 
sindicalista catalana, Isabel 
Vila, que va viure de 1880 a 
1896 a Sabadell. Hi va diri
gir una escola laica al carrer 
de Sant Cugat. És una obra 
senzillament genial, amb mú
sica del mestre Antoni Mas. 
Compta amb grans cantants, 
com Carlos Gramaje (el Said 
de ‘Mar i Cel'), Iris Vilà -excel. 
lent en el paper de protagonis
ta, i el popular Carles Casano
vas. del grup Port Bo, que hi fa

un paper extraordinari. L'obra 
explica la vida de la primera 
sindicalista catalana, Isabel Vi
la. Realment és una gran obra, 
altament recomanable. Doncs 
ara hem sabut que aquesta 
obra ara ve al Teatre de la Fa
ràndula. el dia 23 de març. La 
tornarem a veure encantats!

M ontserrat Pardo M ir

Família agraïda

Voldríem fer públic, mit
jançant la publicació d'aquesta 
carta, l ’agraïment de la meva 
família i del meu propi a tot el 
personal -metges, infermers, 
auxiliars i personal de ser
veis- de la primera planta de 
l’edifici VII Centenari del Parc

Taulí de Sabadell per la seva 
professionalitat. dedicació i 
amabilitat amb les que hem 
estat tractats en el transcurs 
de l’hospitalització i darrers 
dies d'un ésser estimat per 
tots nosaltres. A tots ells, mol
tes gràcies.

Dídac García I fam ília  
Santa Perpètua de Mogoda
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