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Després de 27 anys
de presó, la llibertat
El pres 46664 és
alliberat el 1990,
convertit ja en un mite
de talla mundial.

Carisma
interior,
lideratge global

Mandela és, per a una política òr-
fena de líders, un símbol moral
per diverses raons.

Resistència. «He estat 27 anys a
la presó, però la meva ment no
ha estat mai la presó», va dir al re-
cuperar la llibertat. Va demostrar
que la resistència física a la tortu-
ra i a la privació eren part de la
resistència política a l’apartheid.
El seu cos va aguantar el que la
seva ment i el seu esperit van pro-
tegir: la dimensió humana, la
consciència política. Allà va néi-
xer el mite.

Superació. La seva aposta per
la reconciliació va ser una lliçó
per als seus compatriotes i per als
seus aliats polítics. El seu somriu-
re, profundament harmoniós i
dolç, ha trencat tabús i prejudi-
cis. Superar l’odi i canalitzar el
rancor en coratge democràtic és
una lliçó moral i ètica.

Universalitat. Mandela repre-
senta el concepte d’un sol món,
una sola humanitat, un sol plane-
ta. És referent mediàtic d’artistes
i esportistes globals, com els va-
lors de concòrdia que representa.
Ha fet de cada foto un missatge
audiovisual de gran eficàcia plàs-
tica i estètica. És una icona jove.

Modernitat. Sud-àfrica és un
exemple per a l’Àfrica, i Mandela,
la seva marca nacional més mo-
derna. El Mundial de futbol del
2010 serà el moment culminant
de la projecció del país. Mandela
farà la sacada d’honor al centre
del camp, serà una de les imatges
del segle XXI. És el capità de
l’equip de la humanitat. La mi-
llor selecció. H
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Salvant les distàncies, De Klerk va
ser l’Adolfo Suárez de Sud-àfrica, un
home capaç de comprendre que el
vell model racista no podia seguir
existint i d’acceptar la lògica de
Mandela. Hi ha qui diu que no no-
més es van respectar, sinó que van
arribar a ser amics. Quatre anys més
tard, el 1994, un Mandela triomfant

es va convertir en el primer presi-
dent negre de Sud-àfrica. L’apartheid
havia mort i la temuda venjança de
negres contra blancs no es va pro-
duir. No hi va haver bany de sang. És
el gran llegat de Mandela. H

Premi Nobel de
la pau el 1993
Compartit amb De
Klerk pel procés
de liquidació de
l’apartheid.

El primer
president negre
Guanya les eleccions
del 1994 i consagra
el seu mandat a la
reconciliació nacional.
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«El més semblant
a un sant secular»

Per José C. Rodríguez*

Fa poc es va saber que va
començar a dialogar amb
el Govern de l’‘apartheid’ el
1985, encara a la presó

Cinc claus que el converteixen en referent

www.elperiodico.cat/fuentesnilo

Blocs del món

«Si el món pogués tenir un pare,
l’home que tots triaríem seria Nel-
son Mandela». Això va dir el músic
Peter Gabriel fa anys i ho va repetir
l’actor Hill Smith el 27 de juny al
concert organitzat a Londres per la
Fundació 46664 de lluita contra la
sida, que Mandela presideix.

A més del llegat com a activista
polític, lluitador contra l’apartheid,
premi Nobel de la pau i primer
president negre de Sud-àfrica, Man-
dela és un dels models de lideratge
del nostre món i «el més semblant
que tenim a un sant secular».

Des del meu punt de vista,
aquestes són algunes de les claus
que el converteixen en un referent:

– La solució als problemes és ne-
gociar. Fa poc es va saber que va
començar a dialogar amb el Go-
vern de l’apartheid el 1985, encara a
la presó. Els seus dots negociadores
van evitar una guerra civil i va faci-
litar una transició pacífica.

– «S’ha de liderar des del darrere,
no des de davant». Buscava el con-
sens. Mandela va dir en una oca-
sió: «El secret de liderar està a es-
coltar, persuadir les persones per-
què vagin en una direcció i fer-los
creure que és idea seva».

– Coneix el teu enemic, i aprèn el
seu esport favorit. El 1960, Mande-
la va començar a aprendre l’afri-
kaans, la llengua dels blancs bòers

sud-africans que van crear l’apartheid
i va aprendre a jugar rugbi. L’acosta-
ment als seus enemics va acabar per
desarmar-los. Fins i tot va travar una
gran relació amb l’últim president
de l’apartheid, Frederick de Klerk,
amb qui va compartir el Nobel de la
pau el 1993 i a qui va fer vicepresi-
dent.

– Les aparences importen, i molt.
Es va prendre seriosament la seva
vestimenta i aparença física i va
creure en el poder dels símbols. Als

blancs, els va demostrar que no era
el líder negre amb set de venjança i
als negres, el seu caràcter encanta-
dor i jovial, li va servir per transme-
tre el missatge del triomf sobre
l’opressió.

–El lideratge es demostra retirant–
se a temps. Hauria pogut ser un
president vitalici, però es va retirar
als cinc anys de mandat. Va crear un
precedent en un continent on hi ha
pocs presidents que es retiren vo-
luntàriament. H

*José C. Rodríguez ha viscut els úl-
tims 20 anys a Uganda
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