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Nota de premsa 

 
The most important thing 

Retrats d’una fugida 
 

Què és el més important per a tu i que t’enduries si de sobte haguessis de 

fugir de casa teva i del teu país? Tot i que et pot semblar inimaginable, 

aquesta és una pregunta que milers de persones es veuen obligades a 

respondre cada dia. 

En els darrers tres anys, els conflictes a Síria, el Sudan del Sud, la 

República Centreafricana i Mali han donat lloc a greus crisis humanitàries. 

A conseqüència de la persecució, la violència generalitzada o les 

violacions de drets humans en aquests països, més de 15 milions de 

persones s’han vist forçades a fugir de casa seva, un terç de les quals 

han marxat a altres Estats i han esdevingut refugiats.  

L’exposició The most important thing. Retrats d’una fugida, organitzada 

per l’Obra Social ”la Caixa” i l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per 

als Refugiats (ACNUR), que presenta fotografies del fotoperiodista Brian 

Sokol, és una mirada a la vida d’aquestes persones. El principal objectiu: 

reflexionar sobre què és el més important per a tota aquesta gent, que 

s’ha vist forçada a fugir de casa seva.  

La mostra es podrà visitar a CaixaForum Saragossa fins al 15 de gener de 

2017. 

 

 

Saragossa, 21 de setembre de 2016. L’Àrea Internacional de l’Obra Social 
”la Caixa” i l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) 
han inaugurat avui a CaixaForum Saragossa l’exposició The most important 

thing. Retrats d’una fugida, que vol sensibilitzar la ciutadania sobre la situació 
dels refugiats i desplaçats, reflexionar sobre com els ha afectat en el seu dia a 
dia el fet de veure’s forçats a fugir, quines decisions importants han hagut de 
prendre i, a la vegada, fer que el visitant es posi en la seva pell. 

Partint dels retrats del fotoperiodista americà Brian Sokol, l’exposició s’apropa 
als testimonis de 24 persones concretes que, en el moment de ser 
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fotografiades, acabaven de veure’s forçades a fugir de casa seva enduent-se el 
més important per a elles. Són testimonis que conviden els visitants a 
reflexionar sobre què farien si es trobessin en la mateixa situació. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Comitè Català de l’ACNUR:  
unint esforços 
 
Des de l’any 2002, l’Obra Social ”la Caixa” i el Comitè Català de l’ACNUR han 
contribuït al desplegament de catorze projectes d’acció humanitària executats 
per l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats (UNCHR/ACNUR) en països 
en vies de desenvolupament, onze dels quals s’han dut a terme a l’Àfrica 
(Etiòpia, Txad, Kenya, República Democràtica del Congo, Sierra Leone, el 
Sudan del Sud, i Uganda) i tres a Àsia (l’Afganistan, Síria i Sri Lanka). Aquests 
projectes, tots destinats a poblacions refugiades, s’han dedicat a la dotació de 
productes de primera necessitat, a la millora de l’accessibilitat de l’aigua i el 
sanejament, la lluita contra la malnutrició, així com la repatriació i reintegració 
dels refugiats als seus països d’origen ,a més a més  de l’atenció a les víctimes 
del conflicte a Síria. En total, s’han atès gairebé 1 milió de persones en situació 
de màxima vulnerabilitat. 
 
L’Obra Social ”la Caixa”, a través del seu Programa de Cooperació 
Internacional, té el compromís d’ajudar a eradicar la pobresa a les poblacions 
més vulnerables. Des d’aquest programa es promouen accions de protecció i 
assistència a víctimes d’emergències, catàstrofes naturals o conflictes armats, 
prestant una atenció especial a les crisis humanitàries causades per la 
impossibilitat d’accedir als aliments. Les iniciatives d’acció humanitària se 
centren a donar suport a la lluita contra la malnutrició infantil i a les campanyes 
d’emergència, ajudant les víctimes de catàstrofes naturals o desplaçades per 
conflictes bèl·lics. 

D’altra banda, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats 
(ACNUR) és un dels organismes humanitaris més importants del món. Present 
a 126 països, té la missió de protegir i ajudar els refugiats i buscar solucions a 
la seva situació. L’ACNUR coordina la resposta a emergències i èxodes 
massius, per a la qual cosa instal·la camps de refugiats, distribueix aigua 
potable i aliments, com també mantes i materials d’ajuda humanitària. També 
s’encarrega de proporcionar protecció legal i de registrar les persones 
refugiades. Quan s’acaba un conflicte, l’ACNUR col·labora en la repatriació 
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voluntària, facilitant el retorn de les persones refugiades que vulguin tornar al 
seu país d’origen i promovent programes educatius i de generació d’ingressos. 
 
En reconeixement a la seva tasca, l’ACNUR ha rebut el Premi Nobel de la Pau 
el 1954 i el 1981, i ha estat guardonat amb el Premi Príncep d’Astúries de 
Cooperació Internacional el 1991. 
 
Brian Sokol 

 
Brian Sokol és un fotògraf nord-americà dedicat a documentar les violacions 
dels drets humans i les crisis humanitàries. Escriptor de formació, utilitza les 
paraules i les imatges per explicar històries de persones que passen 
desapercebudes als mitjans de comunicació.  
 
La seva carrera va començar al Nepal, on, a més d’aprendre l’idioma, es va 
submergir profundament en la cultura del país. El 2011, es va traslladar al 
Sudan del Sud per documentar, des de dins, els 18 primers mesos de la vida 
del país més nou del món. 
 
Li ha estat concedida la beca Eddie Adams de la revista National Geographic i 
és un dels fotògrafs seleccionats a PDN’s 30 New and Emerging 
Photographers to Watch. Entre els seus clients hi ha Time, The New York 

Times, The New Yorker, Geo, Stern, Ogilvy & Mather i Philips.  
 
Treballa regularment amb l’ACNUR i altres organitzacions humanitàries per 
documentar i crear consciència sobre els problemes socials al món.  
 
Actualment, reparteix el seu temps entre Europa, sud d’Àsia, Amèrica Llatina, 
Àfrica Central i Orient Mitjà. És membre de l’agència fotogràfica Panos 
Pictures.  
 
 
 
Més informació 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 626.282.905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
Sala de premsa multimèdia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
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THE MOST IMPORTANT THING: RETRATS D’UNA FUGIDA 

 

L’Omar, 37 anys, a la seva tenda de campanya 

al campament de refugiats de Domiz al 
Kurdistan, Iraq (16 de novembre de 2012). 
L’Omar va fugir de Damasc amb la seva dona i 

els seus dos fills la nit en què els seus veïns van 
ser assassinats. «Van entrar a la casa i van 
esquarterar el meu veí i els seus dos fills. Van 

arrossegar els cossos fins al carrer, on els vam 
trobar al matí.» El més important que l’Omar es va emportar és el seu buzuq, 
l’instrument que mostra en aquesta fotografia. «Tocar m’omple d’un sentiment de 

nostàlgia i em recorda la meva terra natal. Durant una estona, m’alleuja les penes.» 
 

 
La Iman, 25 anys, amb el seu fill Ahmed i la seva 

filla Aishia, al camp de refugiats de Nizip, Turquia 
(4 de desembre de 2012). Després de mesos de 
conflicte, la Iman va decidir fugir a Idlib (Síria) 

quan va sentir parlar de casos d’assetjament 
sexual a dones a Alep. Poc després d’arribar-hi, 
Idlib va ser atacat i la Iman va perdre cinc 

membres de la seva família; la casa on es 
refugiaven va quedar destruïda. Aleshores va fugir a la ciutat turca de Nizip. El més 
important que la Iman es va emportar és l’Alcorà que sosté a la fotografia. L’Alcorà li 

inspira sensació de protecció. «Sempre que el tinc amb mi, estic connectada amb 
Déu», explica. 
 

 
L’Alia, 24 anys, al camp de refugiats de Domiz al 

Kurdistan, Iraq (15 de novembre de 2012). L’Alia 
va fugir de Daraa, Síria, a causa dels combats 
quatre mesos abans que es fes aquesta 

fotografia. «Al començament del conflicte la 
meva família va decidir quedar-s’hi perquè 
pensàvem que acabaria aviat. Tenia por que 
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fugissin i em deixessin sola», confinada en una cadira de rodes i cega. L’Alia diu que 
l’única cosa important que es va emportar és la seva ànima, «res més, res material». 
Quan li van preguntar sobre la seva cadira de rodes es va sorprendre: ella la considera 

una extensió del seu cos, no pas un objecte.  
 

 
L’Ahmed, 70 anys, al camp de refugiats de 

Domiz al Kurdistan, Iraq (14 de novembre de 
2012). L’Ahmed va fugir de Síria amb la seva 
dona i vuit dels seus nou fills; la seva casa a 

Damasc havia estat destruïda en un atac. El fill 
de l’Ahmed que es va quedar enrere va ser 
assassinat; després d’una explosió, va sortir al 

carrer per ajudar un amic ferit i va morir en una 
segona explosió. El més important que l’Ahmed es va poder emportar és el seu bastó. 
Diu: «Sense ell no hauria fet la travessia a peu fins a la frontera iraquiana […]. Només 

vull que la meva família trobi un lloc on puguin estar fora de perill i quedar-s’hi per 
sempre». 
 

 
La Leila, 9 anys, a Erbil, Kurdistan, Iraq (17 de 

novembre de 2012). Amb les seves quatre 
germanes, la mare, el pare i l’àvia, la Leila va 
arribar a Erbil fugint de Dayr al-Zawr, Síria. Diu, 

sobre el més esgarrifós abans de la seva fugida: 
«Era el soroll dels tancs, fins i tot més aterridor 
que el dels avions, perquè em semblava com si 

els tancs em perseguissin». El més important 
que la Leila es va poder emportar són els pantalons que agafa en aquesta fotografia. 
«Quan vaig veure aquests pantalons, vaig saber immediatament que eren perfectes, 

perquè tenen una flor i m’encanten les flors.» Només els ha fet servir tres vegades, 
totes a Síria. 
 

 

La May, 8 anys, al camp de refugiats de Domiz, 
Kurdistan, Iraq (16 de novembre de 2012). La 
May i la seva família van fugir de Damasc, Síria, 

de nit. La May va plorar durant tot el recorregut, 
patint fred, mentre la seva mare portava el seu 
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germà de 2 anys a coll. Des que va arribar a Domiz, la May té malsons en els quals el 
seu pare és assassinat violentament. El més important que es va poder emportar són 
les polseres que porta a la fotografia. «Les polseres no són les meves coses 

preferides. El meu objecte preferit és la meva nina Nancy, però amb les presses me la 
vaig descuidar sobre el llit.»  
 

L’Omar Ag Chakude, 41 anys (amb un turbant 

tuareg), amb la seva família al camp de 
refugiats de Goudebou, Burkina Faso (9 de 
març de 2013) En una tenda tradicional tuareg 

feta amb pells d’animals, l’Omar i la seva família 
es reunien cada dissabte per prendre grans 
decisions. Quan es van assabentar de les 

matances del poble tuareg, van decidir fugir. 
Van triar emportar-se la seva tenda tuareg. La tenda, que sostenen a la fotografia, 
simbolitza el vincle amb els seus ancestres i el seu estil de vida nòmada. L’Omar va dir 

que no podia suportar la idea de deixar-la: «M’hauria sentit com si hagués deixat tota 
la meva vida enrere». 
 

 
L’Homaia Ag Bara, 60 anys, amb la seva dona i 

els seus fills al camp de refugiats de Mentao, 
Burkina Faso. Quatre dels seus fills seuen sobre 
un dels dos rucs que es va emportar després de 

perdre dos fills, assassinats a Mali. Els rucs van 
carregar els seus set fills durant la travessia de 
deu dies pel desert. Van salvar la seva família, 

diu l’Homaia, encara traumatitzat. «Quan tothom 
torni, jo em quedaré aquí, a Burkina Faso. Estic massa espantat per tornar, massa 
espantat per enfrontar-me a aquests terribles records.» 

 

 
Abdou Ag Moussa, 34 anys, al camp de refugiats 
de Mentao, Burkina Faso. Abdou s’asseu al 

costat de la seva família sobre la moto que 
assegura que li va salvar la vida. La família de 
l’Abdou va fugir de casa seva a Mali després que 

la seva mare i quatre dones més van ser 
segrestades, portades al desert i assassinades. 
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Quan l’Abdou es va assabentar del que havia succeït, va esperar que es fes fosc i va 
escapar amb la seva dona i els seus dos fills al desert. Va tornar al cap de pocs dies 
per enterrar la seva mare, i després va ficar la seva dona i els seus fills en un cotxe 

mentre ell i el seu pare els seguien amb moto.  
 

 
La Mariam Diallo (centre), la seva filla (esquerra) 

i la seva néta mostren peces de joieria que es 
van emportar quan van fugir de Mali al 
campament de Mentao, a Burkina Faso. La 

Mariam, de 55 anys, mostra unes arracades que 
per a ella són el més important que es va 
emportar de Mali. Ella i la seva família són 

nòmades de l’ètnia peul. Van fugir després que 
els militants amenacessin la Mariam per no portar un mocador que li cobrís tot el cap. 
A la Mariam li encanta la joieria tradicional peul i diu que, després de viure espantada i 

sense poder lluir el seu vestit tradicional, les joies simbolitzen la seva llibertat.  
 

 
L’Omar Al-Bashir, amb els seus fills, al campament 
de Mentao, a Burkina Faso, sosté el seu preuat 

rellotge digital. Curandero tradicional i mestre de 
l’Alcorà, diu que un veritable líder ha de garantir que 
es respecti el temps. «El respecte pel temps —diu— 

em fa bo en el que faig i, per tant, un líder 
respectat.» Ell i la seva família van fugir de Mali 
perquè temien ser l’objectiu de les tropes en retirada 

al començament del 2012.  
 

 
El Doud Ag Ahmidou, 45 anys, amb la seva dona 

i els seus fills al campament de refugiats de 
Goudebou, a Burkina Faso. Van fugir de casa 
seva a Mali després que un poble veí va ser 

atacat i molts dels seus habitants van ser 
assassinats. El més important que el Doud es va 
emportar en el seu viatge va ser el coixí tuareg 

que sosté a la mà dreta. Diu que el coixí li 
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proporciona una connexió directa amb els seus avantpassats i les seves tradicions, i 
que va oferir comoditat a la seva família durant la fugida.  
 

 

El Bonheur (segon per la dreta), 9 anys, al camp 
de refugiats de Boyabo (República Democrática 
del Congo) amb la seva família. Ha vist el terror 

de prop, ja que va presenciar l’assassinat del seu 
amic Princi quan els combatents de Séleka van 
arribar al seu poble de Moungoumba. «Vaig 

escapar mentre plorava.» Aquest fet terrorífic va 
provocar la seva fugida cap a la República 
Democràtica del Congo. Amb la seva família, va passar tres setmanes amagat en una 

illa enmig del riu Ubangui. «Pràcticament no dormíem a la nit i no fèiem gairebé res de 
dia. Teníem por tothora.» Encara que va perdre les seves possessions, diu: «El més 
important que tinc és la meva vida i la meva família».  

 

 

El Jean-Baptiste, infermer, 45 anys, al poble de 
Libenge (República Democrática del Congo) amb 
la seva possessió més important: el seu carnet 

d’identitat de la República Centreafricana. «És 
l’única prova de ciutadania que tinc. Demostra al 
Govern i a la gent qui sóc i per què sóc aquí […]. 

Demostra que busco refugi i em dóna dret a 
registrar-me a l’ONU.» El Jean-Baptiste va fugir a 

la República Democràtica del Congo després d’haver tornat al seu poble natal, 

Moungoumba, des de Bangui. Està convençut que el vigilaven. A Libenge, va trobar 
refugi a casa d’una família congolesa, on va esperar que la seva dona i els seus fills es 
reunissin amb ell.  

 

 
La Lucie, 38 anys, amb el seu marit i el seu fill. 
Pateix una discapacitat física des de petita: no 

pot estirar una de les cames. Fa poc, uns metges 
italians la van operar amb la intenció de restituir-
li la mobilitat, però, abans que li poguessin retirar 

el guix, els combatents de Séleka van atacar el 
seu poble, Moungoumba (República 
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Centreafricana). La família va fugir i la Lucie es va emportar la seva possessió més 
important: una Bíblia. El seu marit la va portar fins a la riba del riu, on van pujar en un 
vaixell que els va portar fins a un indret segur al poble de Libenge, a la República 

Democràtica del Congo. La Lucie diu: «La meva preuada Bíblia em guia en la vida».  
 

 
La Fideline, 13 anys. Ella i la seva família van 

fugir per salvar la vida i van pujar en un vaixell en 
direcció a Batanga, a la República Democrática 
del Congo. La gota que va fer vessar el got va 

ser quan l’adolescent i els seus amics van veure 
com executaven sumàriament un home de 
negocis. La Fideline recorda que cridava mentre 

corria cap a casa. El seu pare va decidir 
immediatament que havien de marxar. «No vaig poder agafar ni la cartera de l’escola, 
ni les sabates, ni les cintes de colors per als cabells, però sí que vaig agafar els meus 

quaderns i el meu bolígraf», diu la millor estudiant. «¡Hem patit tant!», diu. I afegeix: 
«Vull estudiar per poder ser algú a la vida».  
 

 
El Benjamin, amb la seva màquina de cosir, de la 

qual diu: «És la meva vida, és la meva sang. La 
faig servir per poder comprar menjar per a la 
meva família». A Batanga, a la República 

Democràtica del Congo, guanya alguns diners 
arreglant la roba dels refugiats i de la població 
local. El Benjamin va decidir fugir després de 

veure com un combatent de Séleka matava d’un 
tret un mercader a la zona portuària de Bangui. Va córrer cap al seu poble natal, 
Mongo, per recollir la seva dona i els seus fills, però el lloc era buit. Va agafar la 

màquina de cosir i se’n va anar a buscar els seus, i els va trobar a la parcel·la familiar. 
L’endemà van fugir cap a Batanga.  
 

 

Jean, 36 anys, pescador a la riba del riu Ubangui. 
Va fugir de la ciutat centroafricana de Batalimo 
cap a Batanga, a la República Democràtica del 

Congo, amb la seva preuada xarxa de pesca. 
«Alguns dels peixos que pesco els venc, i altres 
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ens els mengem. Utilitzo els diners per comprar roba i plàtans, mandioques i 
cacauets», explica. Va fugir de casa seva quan els combatents de Séleka hi van 
irrompre de nit i van degollar la seva mare. Ell va sobreviure perquè es va amagar sota 

el llit. L’endemà, el Jean va trobar la seva dona i els seus fills a la muntanya i van 
creuar el riu amb la seva piragua. «Moltes persones han patit, la meva és només una 
història més.» 

 

 
 
Quatre mesos abans que es fes aquesta 

fotografia, els soldats van arribar al poble de 
Makaja, situat a l’estat del Nil Blau al Sudan. És 
el poble de la Maria, de 10 anys. Enmig de la nit, 

els soldats van calar foc a la casa de la Maria, 
que va cremar amb tot el menjar que hi havia a 
dins. L’endemà, la Maria, sense sabates, va 

iniciar un viatge de tres mesos fins a la frontera 
del Sudan del Sud. Durant el camí va contraure la malària i va arribar a estar cinc dies 
sense menjar. El més important que es va emportar és el bidó d’aigua que sosté en 

aquesta fotografia, feta al campament de Jamam, al comtat de Maban, Sudan del Sud.  
 

 
La Magboola, 20 anys, al campament de 
refugiats de Jamam, Maban, Sudan del Sud. Ella 

i la seva família van resistir diferents atacs aeris 
durant mesos, però van decidir marxar del seu 
poble, Bofe, la nit en què els soldats s’hi van 

presentar disparant. Amb les seves tres filles, va 
viatjar durant dotze dies des de Bofe, a l’estat 
sudanès de Nil Blau fins a El Fudj, a la frontera 

amb el Sudan del Sud. El més important que es va emportar és l’olla que sosté en 
aquesta fotografia, prou petita per poder-se-la endur durant el viatge i prou gran per 
cuinar-hi la melca per a ella i les seves tres filles durant el viatge. 

  

 
El bombardeig aeri va obligar l’Ahmed, de 10 
anys, i la seva família a fugir de casa seva al 

poble de Taga, a l’estat del Nil Blau del Sudan, 
set mesos abans que es fes aquesta fotografia. 
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El més important que es va poder emportar és el Kako, la seva mona mascota. El 
Kako i l’Ahmed van fer el viatge de cinc dies des de Taga fins a la frontera amb el 
Sudan del Sud junts a la part posterior d’un camió. L’Ahmed diu que no pot imaginar la 

vida sense el Kako, i que el més difícil d’abandonar el Nil Blau va ser haver de deixar-
hi l’ase de la família. Campament de refugiats de Jamam, Maban, al comtat de Maban, 
Sudan del Sud.  

 

 
El Hassan, que no està segur de la seva edat, 
però que creu que té entre 60 i 70 anys, posa per 

a un retrat al camp de refugiats de Jamam, al 
comtat de Maban, Sudan del Sud. El conflicte 
bèl·lic va obligar el Hassan i la seva família a 

fugir de casa seva a Maganza, a l’estat del Nil 
Blau del Sudan. El més important que es va 
poder emportar és la cartera buida que sosté. Tot 

i que ara es troba en la indigència, va abandonar Maganza amb prou diners per 
comprar menjar per a la seva família durant el viatge de vint-i-cinc dies que van fer fins 
a la frontera del Sudan del Sud.  

 

 

 
Alguns mesos abans que es fes aquesta 
fotografia, els constants bombardejos van 

obligar la Dowla, de 22 anys, i els seus sis fills a 
fugir del seu poble, Gabanit, a l’estat del Nil Blau 
del Sudan. El més important que es va poder 

emportar és el pal de fusta que balanceja 
damunt les espatlles, amb el qual va transportar 
els seus sis fills durant el viatge de deu dies que 

van fer des de Gabanit fins al Sudan del Sud. De vegades, els nens estaven massa 
cansats per caminar, la qual cosa l’obligava a carregar-ne dos a cada banda. 
Campament de refugiats de Dor, al comtat de Maban, Sudan del Sud.  

 

 
 
Els tirotejos i els bombardejos aeris van obligar el 

Howard, de 21 anys, juntament amb la seva dona 
i els seus sis fills, a fugir de casa seva al comtat 
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de Bau, a l’estat del Nil Blau del Sudan, quatre mesos abans que es fes aquesta 
fotografia. El més important que es va poder emportar és el llarg ganivet que sosté, 
anomenat shefe, que va utilitzar per defensar la seva família i el seu ramat de vint 

animals durant el viatge de vint dies que van fer des del comtat de Bau fins a la 
frontera amb el Sudan del Sud. Campament de refugiats de Yusuf Batil, comtat de 
Maban, Sudan del Sud.  


