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–Ti sempre chamas Madiba a Nelson Mandela, non é, avoa?
–Chamo, si. Gústame máis nomealo así. Como a moita xente,
eu creo que á maioría. É, ao mesmo tempo, un sinal de agarimo
e de respecto. Supoño que sabes a razón, non?
–Sei, claro, porque ese é o nome do seu clan.
–Así é, fillo. E do teu, tamén ti es Madiba, non o esquezas.
E o clan leva o nome dun dos xefes da vosa tribo, os thembu,
que gobernaba o Transkei, esta rexión en que vivimos,
hai moito tempo, no século XVIII…
Hai un lugar no mundo onde se garda a memoria
de Nelson Mandela. É un museo que leva o seu nome
na aldea de Qunu, onde pasou a súa infancia. Alí traballa
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como guía Sipho, o vello compañeiro do líder, que adoita narrar
aos visitantes do museo secuencias da vida de Mandela.
Ata alí chega un día o mozo Walter na procura das súas raíces
e con moitas preguntas por facer: por que os brancos de África
do Sur desprezaban os negros ata encerralos en guetos?
Por que un acomodado negro se rebelou contra a tiranía
dos brancos poñendo en perigo a súa propia vida?
Canto custa facer o camiño cara á liberdade?
“Nelson Mandela. O camiño cara á liberdade” é a biografía
novelada do líder contra o apartheid cando se conmemoran
os cen anos do seu nacemento. Antonio Lozano conta fielmente
como foi a súa vida e como desenvolveu a súa obra política.
Mais tamén crea varios personaxes de ficción que axudan
a entender a extraordinaria historia dun home cuxo nome figurará
para sempre entre os máis grandes que deu a humanidade.
“Logo de escalar un grande outeiro, un atópase só con que hai
moitos máis outeiros que escalar”, dixo Nelson Mandela.

Antonio Lozano
(Tánxer, 1956)
Estudou Maxisterio, Tradución e Interpretación.
Ademais de traballar como docente, a súa actividade
profesional céntrase na promoción da cultura nas Illas
Canarias. Foi director durante anos do Festival del
Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes e tamén do
Festival Internacional de Narración Oral «Cuenta con
Agüimes», o de maior antigüidade de cantos se
realizan en España. Como escritor, é autor de novelas
de xénero negro, polas que recibiu varias distincións
como o Premio Novelpol, o Premio Internacional de
Novela Negra Ciudad de Carmona ou o Premio de
Novela Benito Pérez Armas. No ano 2014 publicou
“Eu son Suleimán”, que axiña se converteu nunha
obra teatral de grande éxito: estivo nominado aos
Premios Max de Artes Escénicas na categoría de
Mellor Autoría Teatral polo seu guión adaptado,
producido en castelán pola compañía Unahoramenos
que, con esta representación, gañou seis Premios
Réplica 2015.

É unha das frases recollidas polo autor nun anexo que contén
outros enunciados do Premio Nobel da Paz. Tamén se narran
os momentos máis importantes de Mandela na súa loita contra
a segregación racial. En novembro de 2009 a Asemblea Xeral
das Nacións Unidas proclamou o 18 de xullo, data
do seu nacemento, como Día Internacional de Nelson Mandela.
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