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PRÓLOGO Cristian López

A fuxida. A fuxida forzada polas bombas e a miseria. A fuxida 
como punto de partida cara á esperanza. Cando Europa espertou 
da súa apatía, os fuxidos chamaban por milleiros ás súas portas. 
A través de campos ermos e mares desoladores, o éxodo humani-
tario evidenciou o cinismo que se agochaba tras das libres fron-
teiras. Puxo a Europa fronte ao espello e o vello continente só 
reflectía un inxusto aceno de desleixo. Un continente cinguido 
de muros, levantados sobre a indiferenza, enfeitados con arame 
de espiño e gases lacrimóxenos. Un continente fortificado para 
impeler e repeler: para evitar a inevitable chegada de quen busca 
refuxio, para evitar que as nosas miradas vaian alén do valo.
Que consideramos «refuxio»? Que consideramos digno de tal 
significado? Por exemplo, unha tenda de campaña sobre terra 
enlamada? Unha carpa de plástico, sucia e abafante, onde se 
amorean centos de persoas? Ou máis ben un campo de inter-
namento-detención? Para quen perdeu todo, para quen deixou 
unha historia atrás, o refuxio non representa tan só un lugar 
físico. Mais as ilusións de futuro esvaécense a cada paso, a 
cada fronteira sorteada, a cada nova humillación. Non existe un 
camiño seguro con destino ao non-refuxio, non existe unha vía 
para chegar a Europa; cando se cede o control a mafias e trafi-
cantes, non existe ningunha ruta que non signifique arriscar a 
vida. Estafados e maltratados a cambio duns hipotéticos dereitos 
humanos, deportados con base en malabarismos (i)legais, aban-
donados no nome de todos. 

É nas miradas onde se agochan a maioría das respostas e este 
libro trata, precisamente, sobre a mirada. Sobre a ollada de catro 
fotógrafos que documentan a maior crise humanitaria que viviu a 
chamada Unión Europea, miradas propias cun elemento común: 
o foco posto nas vítimas e o lente orientado ao seu contexto. Páxi-
nas feitas de ollares de terror, de lembranzas que apenas poden 
contarse con palabras; de miradas que nos miran, preguntan-
do como e por que este trato; de que fixeron para merecer tal 
desprezo; de olladas cheas da abulia e desconfianza de quen as 
recibe; de miradas que berran inxustiza; de ollares cargados de 
angustia e desesperanza pasadas, presentes e futuras.
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LESBOS E ATENAS Adrián Irago

A salvación está diante dos fociños, tan preto que case poden 
sentila. O mar que os separa do seu destino fica en aparencia 
quedo. O día limpo, asollado, convídaos a partir. Gastaron centos 
de euros nese chaleco que disque salva vidas, cando en realida-
de os afundiría máis rápido. Deixaron as súas pertenzas atrás 
para poder arrexuntarse nese bote inchable, que de tanto peso 
o lóxico era que envorcase. Algúns nin sequera coñecían o mar. 
Pero conseguiron xa o máis difícil, pensan. Abandonar o seu país, 
atravesar Turquía e chegar ás portas de Europa. Que máis poden 
perder? A só sete quilómetros adiviñan a costa de Lesbos, a turís-
tica illa grega que representa, malia o paradoxo, o comezo da fin.

A maioría non esquecerá endexamais esa travesía
Cando chegan —os que conseguen chegar—, rezan e choran a 
partes iguais polo seu fado. Alédanse de medo e tremen de humi-
dade, próxima á hipotermia. Saben que ese mar —que parecía 
calmo— oculta en realidade un camposanto nas súas profundi-
dades, unha foxa de enganos, un cemiterio de xenofobia. Á calor 
dunha improvisada cacharela recuperan paseniño a vida, certos 
de que esta foi a proba definitiva. Xente voluntaria trata de arrou-
palos, de defender co seu esforzo esa Europa solidaria e compro-
metida que os gobernos se esforzan por negar e os turistas tratan 
de ignorar. O que aínda non poden imaxinar son os obstáculos e 
perigos que restan na súa viaxe; acaso deambularán polas fron-
teiras sen acadar nunca o seu destino.

Outubro de 2015
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Reporteiro gráfico desde 2009 especializado en fotoxornalismo 
e edición multimedia. Licencieime en Comunicación Audiovisual 
pola UPSA e cursei o Mestrado Internacional de Fotografía Docu-
mental no Centro Internacional de Fotografía e Cinema EFTI, en 
Madrid.

Os meus traballos céntranse na cultura, na antropoloxía e 
nos temas de interese humano. Obtiven o Premio Nacional de 
Fotoxornalismo da Asociación Nacional de Informadores Gráfi-
cos de Prensa e Televisión no 2012 por unha imaxe da Rapa das 
Bestas de Sabucedo. Colaborei coa axencia de noticias Contac-
to, publicando en medios internacionais e nacionais. Destacan 
tamén as miñas coberturas da crise económica en España e da 
recente crise dos refuxiados en Europa. 

A idea de participar neste proxecto parte do compromiso de 
deixar testemuño para as xeracións futuras, de mostrar unha 
realidade que non se debe esquecer e que nunca debe repetirse.

www.adrianirago.com 

Adrián Irago



A ruta dos refuxiados28

Juan Teixeira

Fotógrafo documentarista. Ás veces tamén escribo ou gravo 
vídeo, sempre buscando documentar situacións que me chaman 
a atención, normalmente por inxustas. Neste ámbito, traballo 
como freelance, esa verba maldita que se cargou os dereitos e 
a seguridade dos xornalistas. Ten un lado positivo: a liberdade 
total que ofrece. No entanto, para poder realizar unha reportaxe, 
hai que conseguir fondos dalgunha vía. Por iso, son tamén fotó-
grafo de vodas e organizo eventos culturais. 

Cheguei tarde ao mundo da fotografía, con 28 anos, despois de 
realizar un Mestrado de Xornalismo en Bilbao. Desde entón, 
viaxo a sitios como Kosovo, Irán, Xeorxia, Cisxordania ou Grecia, 
e adícome a buscar historias e lugares onde poder publicalas. 
Porén, o meu destino máis asiduo e que máis me marcou foi 
Ucraína, onde cubrín o conflito no Donbass case desde o prin-
cipio. Colaboro habitualmente co xornal Gara e tamén publiquei 
noutros medios nacionais e nalgún internacional. 
 
En marzo de 2016, viaxei ao campo de refuxiados de Idomeni. 
Foi toda unha labazada de dura realidade. Á volta, buscando o 
xeito de darlle visibilidade ás miñas imaxes para mexer algunha 
conciencia, coincidín con varios colegas que estaban na mesma 
situación. O resto viu de cara e rematou neste libro, que non 
pretende ser máis que un recordatorio das inxustizas da nosa 
sociedade. 

www.juanteixeira.com
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Felipe Carnotto

Fotógrafo documental. Nacín no Brasil, pero a miña familia 
emigrou a Galicia. Son licenciado en Comunicación Audiovisual 
pola UPSA de Salamanca. Conto historias persoais para dar voz 
aos que non a teñen. Desde as persoas sen fogar en Vigo até os 
milleiros que foxen das guerras para acadar unha vida en paz. 

Publico de forma independente para diversos medios e axencias. 
Entre os meus traballos, destaca a cobertura da crise dos refuxia-
dos e a reportaxe El asesino silencioso de Latinoamérica sobre o 
mal do Chagas en Nicaragua, publicado en Planeta Futuro-El País. 
A miña obra forma parte da colección da Deputación de Ponte-
vedra e do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Agora 
amplío o meu traballo co desenvolvemento dun proxecto docu-
mental que abranga o fenómeno migratorio dunha forma global, 
desde Turquía a Alemaña, pasando pola ruta dos Balcáns e a ruta 
africana. 

Cómpre denunciar a situación actual das persoas que escapan 
das guerras, moitas veces provocadas polo egoísmo e a avari-
cia dos poderosos. A ruta dos refuxiados sinala as duras condi-
cións de vida das persoas e, a través delas, trato de que o lector 
reflexione sobre este gran desafío que se nos presenta a todos.

www.felipecarnotto.com
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Unai Beroiz
Fotoxornalista freelance desde hai case dez anos, publico de 
forma habitual e profesional na prensa. Atraído por esta arte 
visual, obtiven en 2006 o título de Técnico Superior en Imaxe na 
Escola de Cinema e Vídeo de Andoain. Completei a miña forma-
ción co Curso de Fotoxornalismo de Sergi Reboredo e Albert 
Masó na Escola CEV de Barcelona, e con obradoiros impartidos 
por profesionais como Gervasio Sánchez, David Beriain ou Joan 
Roig.

Interesado nas desigualdades e nas inxustizas sociais, colaborei 
con organizacións humanitarias, en ocasións no propio terreo. 
En 2010, pasei un mes en Colombia co fin de facer visible a 
desnutrición na rexión selvática do Chocó. En novembro de 2015, 
cubrín durante semanas a crise dos refuxiados entre Turquía e 
Grecia. Os meus traballos saíron publicados en medios como 
La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Diario de Noticias de 
Navarra e prestixiosas cabeceiras como Makeshift. Recibín tres 
Mencións de Honra no Moscow International Foto Awards 2016.

Desa primeira viaxe, naceu a necesidade de dar a coñecer a gravi-
dade da situación, onde as autoridades miran cara a outro lado 
e as mafias explotan a desesperación. Volvín viaxar, esta vez ao 
campo de refuxiados de Calais, en Francia, en dúas ocasións entre 
xaneiro e abril de 2016. Neste libro, quixen deixar retratadas as 
vidas e testemuños que alí atopei.
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Cristian López
Xornalista / reporteiro. Conto historias, documento vidas, investi-
go cousas, escribo. Pasei por varios medios tras licenciarme, hoxe 
traballo e aprendo como periodista independente, pola miña 
conta e risco. 

Publico sobre todo, con especial atención aos problemas sociais. 
Aínda utilizo caderno e boli. Cubrín eleccións e manifestacións 
nas rúas, entrevistei ex-presidentes e heroinómanos. Escoito e 
pregunto. Un día decidín viaxar aos Balcáns, case sen pensalo, e 
alí comezou parte deste libro.   

Pero como falar dos sen voz cando a túa voz apenas se escoita? 
Só quedaba xuntármonos, sumar forzas, para deixar constancia 
do que encontramos no camiño, para combater este fluxo ince-
sante de (des)información. Unha testemuña coral que perdure no 
tempo e na memoria, un berro en formato libro fronte á indife-
renza. 

www.cristianlopez.es






