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Rufián només es
disculpa pel to i
manté l’enuig de
Junts pel fons
a En defensa la “contundència” per no danyar la “credibilitat”
de l’independentisme relacionant-lo amb Rússia a JxCat vol

que també en desvinculi l’entorn de Puigdemont
J.A.
BARCELONA

Disculpa pel to i per la forma, però en cap cas pel
fons. El portaveu d’ERC al
Congrés, Gabriel Rufián,
va defensar ahir la “contundència” amb què es va
expressar dimarts responent a una pregunta sobre
els suposats contactes que
difonen alguns mitjans entre l’entorn de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el Kremlin el 2019, en considerar
que ho requeria perquè
“ens estem jugant la credibilitat de tot el moviment
independentista”. Va demanar disculpes per si “va
molestar segons qui” quan
va afirmar que aquestes
suposades
connexions
amb l’entorn de Puigdemont les van fer “senyorets que es passejaven per
Europa reunint-se amb la
gent equivocada perquè
així durant una estona es
creien que eren James
Bond; no ens represen-

Les frases

—————————————————————————————————

“Demano disculpes
per aquesta
contundència si va
molestar segons qui”
Gabriel Rufián

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

—————————————————————————————————

“La funció d’un
president és no
contribuir al soroll”
Pere Aragonès

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

ten”, però ho va justificar
dient: “La nostra política
internacional ha de ser
sempre amb democràcies
occidentals, i de cap manera ens han de vincular
amb el Kremlin.”
L’endemà de la tempesta que van provocar al si
del govern aquestes declaracions i de rebre dures
crítiques dels socis, que li
demanaven una rectifica-

ció i la “desautorització”
d’ERC a Rufián, Junts va
formalitzar la petició de la
seva compareixença a la
comissió
d’Assumptes
Institucionals del Parlament perquè s’expliqui sobre “les acusacions i difamacions que vinculen l’independentisme amb Rússia”. Ho va anunciar a les
xarxes el president de
JxCat al Parlament, Albert Batet, davant d’“un
silenci inacceptable” just
abans que es fessin públiques les noves declaracions del republicà. La nova reacció dels juntaires va
ser breu: “Junts valora la
rectificació de les formes
però no deixarem que quedi cap dubte sobre l’actuació internacional de l’independentisme.”
“ERC és una pinya”
Rufián també va deixar
clar que el fons de la qüestió, la necessitat de visualitzar que ERC es desmarcava de qualsevol suposat
vincle de l’entorn de Puig-

Gabriel Rufián en una compareixença al Congrés aquest mes ■ F. VILLAR / EFE

demont amb emissaris
russos, estava pactat amb
la direcció del partit. “ERC
és un partit que és una pinya”, va manifestar. Tot i
així, ahir es mantenia el silenci oficial des de les files
dels republicans. També
va esquivar fer-hi qualsevol esment el president de
la Generalitat, Pere Aragonès, que des d’Alemanya es
va limitar a subratllar que
“la funció d’un president és
no contribuir al soroll”.
El malestar, però, continuava latent a les xarxes
també. Al matí la portaveu
de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, en una entrevista a La Ser, retreia al
republicà “aprofitar la
guerra d’Ucraïna per fer el
joc brut a les clavegueres

de l’Estat” esmentant James Bond quan “treu la informació de Mortadel·lo i
Filemó”. I li recordava que
feien diplomàcia “explicant la situació política a
Catalunya i la repressió a
l’independentisme. De fet,
el cap de l’oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay,
en declaracions a Rac1 i a
elDiario.es, va admetre un
viatge ocupant aquest càrrec el 2019 a Rússia per
respondre a l’interès dels
mitjans russos per entrevistar l’expresident, com
feien d’altres d’arreu del
món, però no per demanar
el suport a la independència. Alay va demanar responsabilitat a Rufián per
donar “ales de veracitat a
relats de fantasia” que po-

den provocar que altres a
Europa s’ho creguin. El
mateix Puigdemont va
compartir l’entrevista a les
xarxes comentant que “el
contrast amb la hiperventilació d’alguns és molt
gran”.
L’oposició també intentava treure rèdit de la picabaralla. El PSC optava per
destacar que “el govern fa
temps que està trencat” i la
portaveu Alícia Romero
considerava les paraules
de Rufián una “falta de respecte” als seus socis. Cs registrava una proposta de
resolució al Parlament per
reclamar un informe a l’oficina de l’expresident sobre
els contactes del moviment
independentista
amb Rússia. ■

El Tribunal de Comptes obre nou
front en la repressió econòmica
Jordi Panyella
BARCELONA

El Tribunal de Comptes ha
obert un nou front en la repressió econòmica contra
els líders polítics del procés
independentista.
Aquest cop ho fa acceptant a tràmit una demanda de Societat Civil Catalana que reclama 5,1 mi-

lions d’euros que, en la seva opinió, s’haurien malgastat en operacions de
publicitat de l’1 d’octubre.
L’acció es dirigeix contra
Carles Puigdemont, Oriol
Junqueras, els membres
del seu govern, Dolors Bassa, Antoni Comín, Jordi
Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí i Lluís Puig, i
també contra Artur Mas,

Francesc Homs i Neus
Munté.
En la resolució coneguda ahir, el tribunal dona
20 dies de termini perquè
es pronunciï sobre l’afer.
També posa el cas en coneixement dels 11 demandats per tal que contestin la demanda, tràmit
que es durà a terme un cop
la fiscalia es pronunciï.

El Tribunal ja va condemnar Artur Mas i consellers del seu govern per les
despeses del procés participatiu del 9-N. Temps
després es va presentar
una altra demanda per la
despesa de l’acció exterior
que va ser resposta amb
una llei de la Generalitat
per avalar els denunciats. ■

Artur Mas i Carles Puigdemont, dues de les persones contra
les quals es dirigeix la nova acció del Tribunal ■ Q. PUIG / ARXIU
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El PSC troba a faltar sancions
a manifestants des del 2019

a Demana la compareixença del conseller d’Interior i amenaça de dur les actes de Mossos a fiscalia
a Admet que la majoria d’aldarulls greus han acabat a la via penal, per exemple en el cas Hasél
Xavier Miró
BARCELONA

El PSC troba a faltar expedients sancionadors a partir de les actes aixecades
pels Mossos d’Esquadra
durant manifestacions i
protestes independentistes dels anys 2019, 2020 i
2021. Ho atribueix en part
a possible “deixadesa o
manca de recursos” de la
direcció general d’Administració i Seguretat
(DGAS) del Departament
d’Interior però també a la
voluntat política de no tramitar-los.
Membres del grup parlamentari han pogut analitzar a la seu mateix del
Departament d’Interior
fins a 2.775 actes obertes
per agents dels Mossos en
les manifestacions contra
la sentència del Suprem,
contra la presó de Pablo
Hasél però també contra
desnonaments d’habitatges o del 8-M, entre d’altres. Els socialistes denuncien que el 2020 no es va
tramitar cap expedient

Tall a la Meridiana el gener del 2020, quan ja se n’havien fet 100 de consecutius ■ JUANMA RAMOS

sancionador tal com informa Interior mateix en la
memòria anual de l’exercici. Tampoc en el cas de sis
actes de manifestacions a
Sants, Gràcia, l’Eixample,
la Meridiana, Ciutat Vella
o Lleida, on, segons hau-

rien relatat els Mossos, es
van tallar vies públiques,
es va usar pirotècnia, es
van insultar agents o es
van cremar contenidors i,
en algun cas, es van detenir 15 persones. Els socialistes troben a faltar san-

cions administratives a
manifestants o organitzadors per aquests fets perquè, reconeixen, la majoria d’incidents greus –com
ara agressions a policies–
sí que s’han portat per la
via penal, per exemple en

els aldarulls del febrer del
2021 contra l’empresonament de Hasél.
El grup socialista explica que no “ha tingut accés”
a cap expedient dels tres
anys, tot i que Interior indica a la memòria del 2019

L’ANC triarà al
maig el relleu
de Paluzie
a L’assemblea

general que comença
avui ha d’avalar
calendari i full de ruta

X.M.
BARCELONA

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) votarà del
10 al 14 de maig la futura
direcció que substituirà
Elisenda Paluzie com a
presidenta i David Fernàndez com a vicepresident però també Patrícia
Sierra a la secretaria i Carles Xavier Gómez a la tresoreria. El calendari elec-

toral proposat per l’actual
secretariat nacional l’hauran d’aprovar les bases de
l’entitat en l’assemblea general ordinària que comença avui i que s’allargarà fins dimecres, dia 23.
L’elecció dels nous
membres del secretariat
es farà telemàticament
però també es podrà votar
presencialment durant el
matí del dissabte 14 de
maig a les seus habilitades. Els candidats electes
es coneixeran el mateix
dia 14 però els resultats no
es donaran per definitius
fins al 19 un cop resoltes
les possibles reclama-

que en va obrir 17 i en va
resoldre 15 –del 2021 el
PSC-Units per Avançar
desconeix si n’hi ha o no
tot i haver-los sol·licitat.
El diputat Raül Moreno
qualifica de “greu” que, de
150 actes aixecades pels
Mossos en la protesta continuada de l’avinguda Meridiana de Barcelona, no
s’hagi identificat cap participant. I el diputat i exconseller d’Interior amb
CiU Ramon Espadaler hi
afegeix que, per més pacífica que fos, “sense cremar
contenidors ni insultar els
agents, asseure’s al mig de
la Meridiana i tallar el
trànsit indefinidament ha
de poder ser susceptible
de sanció”. Perquè, si no,
conclou, es desautoritza la
feina dels Mossos –agents,
sindicats i comandaments
“estan molt molestos”,
sosté Espadaler. El grup
demana la compareixença
al Parlament del conseller
Joan Ignasi Elena per explicar-se i, si no els convenç, amenacen de fer arribar la documentació a la
fiscalia.
Sobre el fet que posin
d’exemple actes policials
sobre manifestacions independentistes que no
haurien cursat expedient,
el PSC afirma que, en les
protestes contra desnonaments d’habitatges, del
8-M i d’altres, els manifestants “obeeixen les ordres
dels agents” i, per tant, no
s’haurien tramitat expedients. ■

Experts
diversos per a
la nova direcció
—————————————————————————————————

El vicepresident, Fernàndez, i la presidenta, Paluzie, finalitzen el seu mandat ■ JOSEP LOSADA

cions. L’assemblea general que comença avui sí
que serà totalment telemàtica. A més de la convocatòria electoral, les bases
hi votaran els informes
econòmics i de gestió, el
pressupost i el nou full de
ruta polític, continuista

amb l’actual. Pendent que
els socis puguin incorporar-hi algunes de les esmenes que s’hi han presentat, la ponència manté la
crida a l’independentisme
a “preparar-se per un nou
embat” democràtic amb
l’Estat espanyol per acon-

seguir la independència.
El document polític que es
presentarà en un acte a
Sant Cugat del Vallès el 3
d’abril situa les fites que,
segons l’ANC, han d’assolir el moviment civil, les
institucions i els representants a l’exterior. ■

La jurista Dolors Feliu, del
Col·lectiu Praga i de l’Assemblea de Representants del
Consell per la República, és
un dels primers noms que
s’ha publicat com a candidata al nou secretariat. Amb
anys de sòcia, on integra la
sectorial Juristes per la Independència, el nom de Feliu
agrada al si de l’entitat. En
una etapa poc agraïda i transitòria com la que s’obre
–com ha estat també la de
Paluzie–, l’ANC intentarà enfortir-se internament i de cara a l’exterior per navegar enmig de l’enfrontament polític
i estratègic dels partits i en
espera d’un futur “nou embat”. El secretariat actual no
amaga que caldrien perfils
professionals de diversos
àmbits per a la nova etapa.
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Berenar per als presos comuns
que van ajudar els polítics

a El proper 10 d’abril, diumenge de Rams, activistes i Música per la Llibertat organitzen un acte de
suport als interns de Lledoners a Els consellers Jordi Turull i Josep Rull hi seran presents

Folgueroles. S’hi recolliran diners que es faran arribar a la caixa d’Alerta Solidària i també es recolliran joguines per donar-les
als familiars dels presos.
Hi haurà música, cançons, i “aquell dia crec que
no hi ha d’haver crits d’independència”, reflexiona
la Montse.

Jordi Panyella
BARCELONA

Diu Jordi Cuixart que les
lluites només mereixen la
pena si són compartides.
Hi ha un grup d’activistes
per la independència de
Catalunya que ho tenen
present i ho practiquen.
Aquest grup ha convocat
per al diumenge 10 d’abril
a les sis de la tarda, diumenge de Rams, un acte
de solidaritat amb els presos comuns que hi ha al
centre penitenciari de
Lledoners, a la comarca
del Bages. El motiu de la
iniciativa és mostrar-los
l’escalf i el reconeixement
per l’ajuda que van prestar
als presos polítics condemnats pel Tribunal Suprem quan van compartir
cel·la.
Com no podia ser d’altra manera, en la convivència a l’interior del presidi es va establir una bona
relació entre presos comuns i polítics. Aquests
últims van procurar donar
un cop de mà als primers,
en el que els podien ajudar,
i fins i tot fora de la presó.
Hi ha notícia, per exemple, que un noi d’origen
africà ha trobat feina a
l’aeroport gràcies a una
gestió d’un dels polítics.
“Els presos comuns
diuen que mai s’havien
sentit tractats amb tant
de respecte i que els han

Una actuació de Música per la Llibertat, a l’exterior de la presó de Lledoners ■ RAMON CREUS

La coca que menjaven a la presó també hi serà

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La coca serà protagonista en
el berenar del diumenge de
Rams. “Si hi ha unes duescentes persones, en portarem una vintena.” Ho explica
el pastisser de Folgueroles,
Josep Maria Coromines, pare
de la coca del Mossèn, una
delicadesa que els presos van
poder tastar a l’interior de la

presó de Lledoners. En Josep
Maria, amb la seva família, i la
seva filla Cristina, integrant
de Música per la Llibertat,
anaven molt sovint a Lledoners a fer costat als presos.
“Des de casa, per l’eix, hi tenim 40 minuts, com a molt”,
explica en Josep. A la presó
del Bages van conèixer els fa-

miliars dels presos, “i aquests
venien a casa i els donàvem
coca perquè l’entressin a la
presó”. Quan van ser indultats, alguns dels presos van
anar a agrair-los el detall,
com ara Quim Forn, que una
de les primeres coses que va
fer en quedar lliure va ser
anar a Folgueroles.

ensenyat moltes coses”,
explica Montserrat Morera, una sabadellenca de
qui va sortir la idea de fer el
berenar. Morera era una
de les habituals de les concentracions que es feien a
Lledoners i altres presons.

A aquesta sabadellenca
li sap greu que els presos
comuns “ara s’han quedat
orfes” i per això va decidir
que calia tornar-hi, ni que
fos només per un dia. És
així que s’ha començat a
organitzar la iniciativa del

diumenge de Rams, en la
qual, de moment, s’han
comprès els consellers
Jordi Turull i Josep Rull.
L’activista Jordi Pesarrodona també hi serà.
El berenar consistirà en
pa amb tomàquet i coca de

Els músics
A Lledoners no hi faltarà
Música per la Llibertat, ni
Anna Ortega, la veïna de
Sant Fruitós de Bages que
l’1 de novembre del 2017
va decidir que havia d’agafar la flauta travessera,
baixar a la plaça Major del
poble i interpretar El cant
dels ocells, en homenatge
als presos. La música va
prendre arreu i es va arribar a interpretar El cant
dels ocells a setanta municipis de Catalunya.
La iniciativa Música per
la Llibertat va néixer a Lledoners, on l’Anna va començar a anar. “No som
professionals, per això no
vam anar a aquell concert
tan maco que es va fer al
mig de la plaça Espanya”,
explica. Tot i això, Música
per la Llibertat agrupa
molts
instrumentistes
que ara, en comptes
d’anar a tocar a Lledoners,
es dediquen a fer actuacions els caps de setmana
per tot el país, allà on els
criden. ■

Torra afronta
el segon judici
de la pancarta
al Palau
Jordi Panyella
BARCELONA

Quim Torra tornarà a seure avui al banc dels acusats
per un cas de desobediència pel qual es demana una
condemna de 18 mesos
d’inhabilitació més una
multa. Es tracta del segon
judici per l’afer de la pancarta penjada al balcó del
Palau de la Generalitat i, a
diferència del primer,
aquest es durà a terme en
un jutjat penal, i no al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya perquè l’acusat ja ha perdut la condició
d’aforat.
Torra va ser denunciat
per l’exdiputat de Ciutadans José Domingo, i la seva associació, Impulso
Ciudadano. A l’acusació,
s’hi va afegir, de seguida, la
fiscalia, que va titllar el
president Torra de “contumaç rebel”. La pancarta
que no agradava era la que
portava escrit, en anglès i
català, “Llibertat presos
polítics”,
acompanyat
d’un llaç de color groc.
El procés per aquest cas
també va tenir una derivada al contenciós administratiu que va resoldre en
contra dels interessos de
Quim Torra. En aquell procés hi va haver, però, el vot
particular del magistrat
Eduardo Paricio Rallo, que
va sostenir que amb la collocació de la pancarta Torra exercia el dret a la llibertat d’expressió, que, en el
seu criteri, es troba per sobre de l’obligació de les institucions a tenir una conducta neutral. ■

Hisenda retorna tot el retingut en
l’IRPF als orfes de Germanwings
David Portabella
MADRID

A més del balanç dels 150
morts que anaven a bord
de l’Airbus A320 –144
passatgers, quatre tripulants i dos pilots–, una herència de la tragèdia del
vol de Germanwings 9525
que es va enlairar al Prat el
24 de març del 2015 amb

rumb a Düsseldorf va ser
deixar 54 orfes a l’Estat espanyol. Si bé les víctimes
alemanyes del sinistre no
van haver de tributar per
les beques d’estudi que els
va concedir Lufthansa,
aquí Hisenda va obligar els
orfes a tributar per la indemnització tot i el motiu
tan tràgic. Davant la croada de Míriam Nogueras

(Junts) per obtenir una
exempció fiscal als orfes
–va abanderar amb ERC
una proposició no de llei ja
fa un any i ahir va adreçar
una interpel·lació en nom
de Junts al govern en la
sessió de control–, la ministra d’Hisenda, María
Jesús Montero, prometia
que retornarà “aviat” tot
el retingut per IRPF.

“Hi ha el compromís de
solucionar la qüestió
abans que es produeixi la
liquidació de l’IRPF de
l’exercici 2021”, esgrimia
Montero. “Espero que finalment compleixin el que
porten quatre anys dient
que faran per unes persones que tenen dret a tancar aquesta carpeta”, va
advertir Nogueras. ■

La ministra Montero (Hisenda) responent a la interpel·lació
de Nogueras pels orfes de Germanwings ■ JAVIER LIZÓN / EFE
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Retrospectiva de
l’exili republicà
a Portugal

a La delegació del govern a Lisboa organitza un cicle sobre
memòria històrica a l’emblemàtic Museu do Aljube a El 1936

es van repatriar 1.400 andalusos i extremenys a Tarragona
Emili Bella
BARCELONA

L’exili català a Portugal és
força desconegut en comparació amb el francès. Josep Miquel Vidal (19272017), natural de Sant
Antoni de Calonge, va arribar el 1942 a la localitat
portuguesa de Cova da
Piedade (Almada, Setúbal), amb els seus pares,
fugint de la fam i la repressió franquista. Tenien el
contacte d’un republicà
català que ja vivia a Portugal, que durant la guerra
havia fugit inicialment a
França. “En la memòria de
Josep Vidal romania el so
dels bombarders al servei
de Franco, que el van turmentar durant dècades”,
explica l’antropòloga Dulce Simões. “La desesperació extrema de la fam el va
dur a robar un tros de pa
de la boca d’un gos i compartir-lo amb alegria amb
la seva família”, recorda
Simões, que va estudiar el
cas de Vidal i la seva lluita
com a resistent antifeixista sota la dictadura d’António de Oliveira Salazar.
L’antropòloga participarà demà, al costat de
historiador Manuel Loff,
en un cicle sobre memòria
històrica organitzat per la
delegació del govern de la

La frase

—————————————————————————————————

“Volem fer visible la
història catalana en un
moment en què la
qüestió dels refugiats és
d’extrema actualitat”
Rui Reis

DELEGAT DEL GOVERN A PORTUGAL

Generalitat a Portugal
conjuntament amb l’Institut Ramon Llull, que recordarà l’exili republicà al
país. La retrospectiva continuarà dissabte amb la
projecció de la coproducció catalana, francesa i
belga Josep, premiada
com a millor pel·lícula
d’animació europea el
2020, que explica la història d’exili del dibuixant català Josep Bartolí als
camps de concentració
francesos.
La ponència de Simões,
moderada pel periodista
Nuno Ramos de Almeida,
també abordarà les circumstàncies excepcionals
que van permetre la repatriació per mar a Tarragona de 1.445 republicans
andalusos i extremenys
detinguts a Portugal l’octubre de 1936 a bord del
Nyassa, uns fets que va
analitzar en la seva tesi
doctoral Frontera i Guer-

ra Civil espanyola. Dominació, resistència i usos
de la memòria, publicada
per la Diputació de Badajoz el 2013.
“L’interès de la delegació és fer visible la història
catalana en la societat portuguesa i fomentar la connexió de les dues cultures,
en un moment en què la
qüestió dels refugiats és
d’extrema actualitat a
causa de la situació a Ucraïna”, assegura el delegat a
Portugal, Rui Reis.
L’acte, en el qual intervindran la consellera de
Justícia, Lourdes Ciuró, i
el director general de Memòria Democràtica, Toni
Font, tindrà lloc al Museu
do Aljube, Resistência e Liberdade, el museu més important del país dedicat a
la memòria de la resistència al règim de Salazar. Es
troba a l’edifici d’una antiga presó política utilitzada
per la Polícia Internacional e de Defesa do Estado
(PIDE) on van tenir lloc interrogatoris i tortures a
opositors.
La intenció de Reis
és donar continuïtat a la
promoció de la memòria
democràtica catalana a
Portugal amb l’organització de més cicles a la
tardor o a principis de
l’any vinent. ■

Més de 160 catalans van arribar a Mèxic via Lisboa

Josep Miquel Vidal tenia 15 anys quan va arribar a Portugal amb els pares, el 1942 ■ EL PUNT AVUI

Els alumnes de batxillerat de l’institut
Comte de Rius recuperen la marató de
donació de sang
Després que el curs passat no fos possible organitzar-la per
motiu de la pandèmia, els alumnes de batxillerat de l’institut
Comte de Rius han impulsat la III Marató de Donació de
Sang al centre i han aconseguit una nombrosa participació
d’alumnes, professors, personal d’administració, famílies i
amics del Comte.
El centre i els alumnes organitzadors valoren molt positivament que la major part dels
donants van ser alumnes, més de la meitat dels quals era la primera vegada que donaven sang i quasi tots van manifestar la seva satisfacció amb l’experiència i la voluntat de
tornar a repetir-la.
La preparació de la jornada solidària va començar amb un concurs de cartells promocionals de la marató, que va tenir una forta participació d’alumnes i amb propostes molt
interessants. A més, els alumnes de batxillerat van implementar tot un seguit d’accions
divulgatives, dinamitzadores i organitzatives per maximitzar la participació de donants,
minimitzar els temps d’espera i l’impacte en les classes. El projecte també va tenir la implicació de professors i personal d’administració, que van animar i facilitar la participació dels alumnes.
La iniciativa s’emmarca en l’objectiu del centre de promoure la responsabilitat individual, el compromís social i l’impuls per part dels alumnes d’accions solidàries i transformadores. El centre sempre ha valorat com un dels seus punts forts el seu alumnat, que
es tradueix en un bon ambient d’estudi i creixement personal, i aquesta activitat ho confirma novament. El centre aposta per un batxillerat que promou la participació activa
dels alumnes, el treball en equip i vivències que enriqueixen la formació de l’alumnat en
aquesta etapa preparatòria per a estudis superiors.

Gilberto Bosques, batejat
com el Schindler mexicà. Els
republicans sortien del foc de
Franco per caure a les brases
de Salazar. L’única agència
humanitària que els atenia
era l’Unitarian Service Committee. La PIDE els perseguia,
detenia i repatriava. La majoria buscaven la manera de
viatjar a Mèxic. Altres passaven a la lluita clandestina,
com Josep Miquel Vidal. El
gros dels refugiats que van
arribar a Mèxic va ser el 1939,

però amb la caiguda de França
sota l’urpa nazi, la fugida dels
republicans es va complicar, i
va ser entre 1946 i 1949 quan
la via portuguesa va agafar
embranzida, fins al punt que
entre un 15 i un 30% del total
d’arribades anuals a Mèxic
procedien de Portugal. La legació mexicana a Lisboa va rebutjar un 20% de peticions de
visats: una part eren infiltrats
franquistes que miraven de
desarticular les xarxes d’ajuda, segons Velázquez.
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Un total de 162 catalans van
arribar a Mèxic entre 1936 i
1950 a través de Lisboa, segons dades del Registre Nacional d’Estrangers conservat
a l’Arxiu General de la Nació
Mexicana analitzades per
l’historiador Aurelio Velázquez. El 1947 és quan es va registrar un nombre més gran
de refugiats espanyols que
van seguir aquesta via, amb
gairebé 400, coincidint amb
el període en què l’ambaixador de Mèxic a Portugal era

