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Aquestes arpilleres neixen a partir de l’exposició 
“Després de les onades” que va tenir lloc al novembre 
de 2016 a l’Ateneu Sant Roc. Dibuixos i fotografies ens 
van portar a la reflexió sobre la crisi dels refugiats i a 
posar-nos en la pell de milers de persones, descobrir 
històries i testimonis que, lluny de deixar-nos indiferents, 
ens han fet passar de la indignació a l’acció.

Des del llenguatge de l’arpillera hem volgut denunciar 
i plasmar les dificultats i el patiment dels refugiats. Amb 
robes, agulla i fils hem recreat vides fugint dels desastres 
de la guerra i cosint solidaritat i desitjos d’esperança.
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54 La Cueca sola • Gala Torres (1989) • 49 x 38 cm

La Cueca sola 
Gala Torres

Aquesta arpillera mostra a dones soles ballant la 
tradicional Cueca, dansa nacional de Xile que representa 
les diferents emocions i etapes del festeig. Es balla en 
parelles i portant roba de colors. 

En aquesta arpillera les dones ballen soles vestides de 
blanc i negre, i al cor porten la imatge del seu estimat 
“desaparegut” durant la dura repressió del règim militar 
d’Augusto Pinochet.

Fugida pels Pirineus · CATALUNYA 
· 1939
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L’exili, republicans travessant els Pirineus •  

Grup d’arpilleres Fundació Ateneu Sant Roc (2012) • 42 x 49 cm

L’exili, republicans  
travessant els Pirineus 
Grup d’arpilleres  
Fundació Ateneu Sant Roc

Memòria col·lectiva. L’any 1939, al final de la Guerra Civil 
espanyola, milers de republicans van fugir a França 
amb l’esperança de ser acollits. 

L’arpillera representa la fugida i les dures condicions que 
van viure al camp de refugiats d’Argelers, on van patir 
fred, fam, superpoblació, malalties, violacions, mort...

Fugida pels Pirineus · CATALUNYA 
· 1939



98 Un salt a l’esperança • Manoli Garcia (2015) • 43 x 50 cm

Un salt a l’esperança
Manoli Garcia

Quan veig a les notícies tantes injustícies i tanta falta 
d’humanitat, em sento molt indignada! Impotent per 
no poder fer res. Per això recorro a la millor manera 
que puc denunciar-ho, aquí està la meva arpillera pels 
drets dels refugiats.

La valla de Ceuta · 2014 
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Article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans •  

Pilar López (2017) • 38 x 45,5 cm

Article 13 de la Declaració  
Universal dels Drets Humans  
Pilar López

“Tenim dret a circular i a escollir el lloc de residència 
a l’interior d’un estat. 

Tenim dret a entrar i sortir del nostre país quan vulguem.”

La construcció d’un món solidari, sense injustícies ni 
violència, només és possible si totes les nacions i tots 
els individus ens esforcem a promoure, arreu del món, 
els drets i les llibertats de la Declaració Universal dels 
Drets Humans.

Anna Eleanor Roosevelt · Comissió 
per als Drets Humans · 1948 



1312 I després, què?• Manoli Garcia (2017) • 46 x 37 cm

I després, què?
Manoli Garcia

Veiem rius de gent, tenint cura els uns dels altres, fugint 
de la mort o trobant-la pel camí, penso en la capacitat 
de les persones de superar les pitjors proves de la vida. 
Fugen amb l’esperança de trobar pau en algun lloc... 
on sigui, i tornar a començar.

I després, què? Molts països no els reben, o si ho fan, 
en quines condicions? Debades troben altres horrors 
com la nena de l’arpillera que esguerrà la seva cara 
bonica per lliurar-se dels seus violadors.

Després n’hi ha que són capaços de donar tot pels altres. 
Sense importar-los posar en risc les seves pròpies vides, 
retornen esperança i donen suport als supervivents. El meu 
reconeixement a Proactiva Open Arms de Badalona 
i a tots els que salven vides al mar i fora d’ell. Gràcies!

Fugida de Málaga a l’exili · ESPANYA 
· 1939 · Robert Capa



1514 La solitud del desert • Justa Martín (2017) • 37 x 47 cm

La solitud del desert
Justa Martín

Als seus curts anys, i després de perdre-ho tot, la seva 
família, la seva llar i potser el seu país, vaga sol pel desert. 
Només amb el seu gos i malgrat tot no l’abandona, 
amb ell comparteix la seva fam i la seva solitud.

Els dos famèlics i carregant el poc que tenen, quan 
creu tot perdut, a l’horitzó, descobreix una mica de 
vida, i amb ella... l’esperança!

Camí del camp de refugiats de 
MALI · 1984 · Sebastião Salgado



1716 Ajuda humanitària: UNICEF • Anita Ramonet (2017) • 37 x 47 cm

Ajuda humanitària: UNICEF
Anita Ramonet

Refugiats saharauis al desert d’Algèria. Viuen en “haimes”, 
amb molta calor durant el dia i molt de fred a la nit. 
Viven en condicions austeres i la majoria no veu cap 
final a l’exili. Depenen de l’ajuda internacional i amb la 
crisi econòmica han patit moltes retallades. UNICEF, amb 
tots els seus mitjans, intenta consolidar campanyes de 
vacunació, crear centres de família, distribuir material 
escolar, millorar la formació de professors...

Amb aquesta arpillera he volgut recordar les condicions 
de vida d’aquest poble en camps de refugiats i la 
tasca dels cooperants. 

És necessària l’ajuda de tots, no ho oblidem!

Camp de Tinduf · ALGÈRIA · 2016 · 
Orquesta de Cámara de Siero



1918 Què faríem nosaltres si fóssim al seu lloc?• Mercè Monge (2017)• 36,5 x 46 cm

Què faríem nosaltres  
si fóssim al seu lloc?
Mercè Monge

Si les bales xiulessin a les nostres finestres i les bombes 
caiguessin als nostres carrers, si veiéssim els nostres 
familiars, amics i veïns morts a les nostres voreres... 
esperaríem o al contrari, agafaríem la família i aniríem 
a la recerca de la vida, de la pau de l’esperança.

Hem vist i sentit centenars d’històries, d’una crueltat 
infinita, de la guerra i les seves conseqüències. Què 
faríem nosaltres si fóssim al seu lloc?

Si per als altres països, ells són com peces d’escacs que 
no saben com moure i les ajudes són mínimes, llavors 
només els queda, el dret a escapar, fugir.

Aquesta arpillera, vol ser una petita instantània, cosida 
puntada a puntada, per reflectir, el que troben a la 
seva fugida aquests éssers humans. Amb aquests fils 
i aquestes teles l’arpillera crida quant de dolor!

PERQUÈ ESTÀ PASSANT AVUI I ARA.   
Què podem fer nosaltres per ells?

SIRIA · 2014 · Tolga Bozoglu



2120 Terra maltractada • Antonia Amador (2017) • 39 x 45 cm

Terra maltractada  
Antonia Amador

Terra maltractada per la natura, coberta de lones i de 
teles velles fent formes de barraques per poder pro-
tegir-se del fred i del sol. Quanta història hi haurà sota 
d’aquestes teles que no se sabrà mai, gent destrossada, 
il·lusions perdudes, sense trobar un futur.

Quanta gent es queda pels camins fins trobar aquests 
camps de refugiats!

Això és el que jo he sentit quan vaig veure aquesta 
fotografia.

“Gran part de les dificultats per les quals travessa el 
món, es deu al fet que els ignorants estan completa-
ment segurs i els intel·ligents, plens de dubtes.”

Bertrand Russell

Camp de refugiats saharauí a  
Al-Aaiun · MARROC · 2010 · Youssef 
Boudlal
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Carregar amb la vida
Loli López

Quan fugen de les guerres no només carreguen amb 
el poc que poden, també carreguen amb les pors, la 
ràbia, les injustícies...

Carreguen amb els seus fills i amb els seus grans amb 
l’esperança de donar-los una vida digna, i durant el 
camí, també carreguen amb dificultats i dubtes sense 
saber en quin indret els acolliran.

Sirians fugint de la guerra · 
TURQUIA · 2014 · www.nacion.com

Carregar amb la vida • loli López (2017) • 36 x 48,5 cm



2524 Una mica d’esperança• Antònia Amador (2017) • 47 x 39,5 cm

Una mica d’esperança
Antonia Amador

Reflexionant sobre els camps de refugiats, penso que 
aquelles persones vénen fugint d’aquestes maleïdes 
guerres, de la fam i de tota mena de necessitats.

Després de donar molts tombs per camins, creuant 
muntanyes i desorientats arriben a una frontera. Pensen 
que el pitjor ja ha passat, però no és així. Es troben amb 
aquests filferros que els prohibeixen el pas.

I a alguns d’aquests homes, dones i nens se’ls emporten 
a camps de refugiats i allà es troben també amb 
mancances i fam.

Però també hi ha grups de voluntaris que intenten 
fer-los el dia a dia menys dur. Els ajuden dintre de les 
seves possibilitats i sobretot els escolten. Intentant que 
vegin una mica d’esperança.

Ekocamp · GRÈCIA · 2016 · Marta 
Vázquez



2726 I’m tired (de Kabul a Lesbos) • Pilar López (2017) • 40,5 x 49,5 cm

I’m tired (de Kabul a Lesbos)  
Pilar López

Nova arpillera. Una nova història.

Li dono voltes a la història de la noia afganesa que, 
quan li demanen que faci un dibuix (estan a un camp 
de refugiats a Lesbos o Idomeni), només se li acut 
escriure “I’m tired” (estic cansada).

I penso en el seu llarg i dur viatge, des de Kabul (ima-
gino), entre burques i explosions suïcides. Després mun-
tanyes, ben altes, fredes, nevades. I desert, per Turquia 
(invento) fins travessar el trosset de Mediterrània que 
la porta fins una illa grega, antic paradís, ara presó.

Dibuix d’una nena afgana a 
Lesbos · GRÈCIA · 2016



2928 Fugir • Mònica Moro (2017) • 38 x 47,5 cm

Fugir
Mònica Moro

Fugir de casa teva, del teu poble, del teu país, deixar 
endarrera la família, els amics, la feina. Fugir cercant 
un millor futur, però incert. Quina valentia que tenen 
els que ho fan i travessen contrades hostils i descone-
gudes. I amb tot això al meu cap vaig començar a 
fer aquesta arpillera, senzilla i planera en la que cada 
puntada era un toc de realitat. La platja de Lesbos, 
els bots plens de gent, el rescat i l’arribada a la platja. 
A la tela hi ha tres petits mons: els nens que juguen 
malgrat tot, els socorristes d’Open Arms que ho donen 
tot per salvar vides i un metge atenent un infant que 
ha aconseguit arribar en vida. Quin mal cor i quanta 
realitat, què necessari no oblidar...

Platja de Lesbos · GRÈCIA · 2015 · 
lakaseta.com



3130 La traveta • Paqui Báez (2017) • 37 x 45 cm

La traveta
Paqui Báez

La meva arpillera és una denúncia del tracte que van 
rebre uns refugiats a la frontera entre Sèrbia i Hongria, 
que corrien buscant la seva llibertat i uns periodistes 
que cobrien un reportatge per a la televisió, un d’ells va 
posar la traveta, tirant a un home serbi que portava a 
el seu fill en braços fugint de la policia i amb la intenció 
de creuar la frontera i aconseguir una vida millor.

HONGRIA · 2015 · Marko Djurica



3332 Salvament a Lesbos • Encarna Ortega (2017) • 37 x 46 cm

Salvament a Lesbos
Encarna Ortega

En la meva arpillera explico la gran tasca que fan els 
nois de Badalona. Vaig escollir aquest tema com a 
homenatge a ells, per la gran tasca que fan salvant 
vides i exposant la seva. Tots hauríem de ser més 
humans i ajudar més.

Salvaments a Lesbos · GRÈCIA · 2015 ·  
Proactiva Open Arms · (c) Santi Palacios
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