- e combate- o
que.combatia
na
r , e g l m es e g r e g a c l o n l s t a
Africa do Sul. Hoje, o CNA
apostaquasetodo o seu cacife
político no carisma dele, seu
por
ficou
EIe
27.anos,
prelo
.
desdeo mêspassado,
seismeses,seisdias,umahorae presidente
para
demrbar
um dos últimos
trintaminutos,isoladocomoterroristapelo regimeracistasul- muros do planeta:o que sepÍua
africano.Solto, comandauma negrose brancosem seu país.
Desdeo final do ano passarevoluçãopacíficapara acabar
que mantém do, Mandelatem se sentadoà
com a segregação
25 milhõesde negrosà margem mesapÍìranegociarcom o preside umasociedade
feitaparacin- dentesul-africanoFrederikWilpela
co milhõesde brancos.Na ca- len de Klerk, o responsável
deia, não tinha rosto, porque abertura sul-africana,que teve
nemmemoretratosseuspodiam seuspontosaltosjustamentena
de Mandelae na legasairdo confinamento.
Hoje,sua libertação
fisionomiaé reconhecida
inter- lizaçãodo CNA.
Masaindafaltamuito.Mannacionalmente
comosímboloda
luta de um povo. Negro num delaexigea voltade milharesde
dospresos
paísondesó brancostêm direi- exilados,a libertação
tos políticos,é um dos homens políticos, a formaçãode um
poderosos governode transiçãoe eleições
mais autenticamente
do mundo.ComNelsonMande- livresgerais.Klerk, branco,inla chegahoje.ao Rio uma das tegrantede uma elite que há
dominao país,pisaem
mars rmpresslonantes
encarna- décadas
para
ovos,
apesar
da disposição
da
História
deste
século.
ções
comandar
uma
virada
mesa
de
A lendade NelsonMandela,
quanhoje com 73 anos,começouhá no paístão impressionante
quase30, em 5 de agostode to as reformasde Gorbachevna
1962,quandofoi condenadoà URSS.
Enquantoestevepreso,Nélprisãoperpétuapor subversão
e
Mandelatransformoua prison
luta armadaparaa demrbadado
governosul-africano.Mandela sãode Pollsmor,Cidadedo Caeraadvogado,
o quenuncaexer- bo, num dos principaiscentros
ceu, e um importantelíder e de atividadepolítica do país.
incentivadordo Umkhonto we Dali, com ajudade funcionários
Sizwe(Lançada Nação),braço e, nos últimostempos,de um
aparelhode fax, liderouseupoarmadodo CNA, Congresso
Na- vo e manteve-se
sempreem evicional Africano, organização dência.Na celade 84m2,onde

Nelson Mandela
urna luta pacÍfica

lhe coubeviver por quasetrês
décadas,
desenvolveu
uma rotina espartana.Fazia duas horas
de ginásticapor dia paramanter
em forma e elegantesseus
1,90m de altura. Afïnal, um
líder de massasqueesteveinvisívelpor tantotempo,nãopoderia decepcionar
na saída.O resto
do tempo- muitotempo- dedicou ao estudoe desenvolvimenpolíticoou
to de seupensamento
à leirurade romancese biografias de artistas.Tambémcuidava de umapequenahortae meditava, como bom metodista
praticanteque é.
No dia I I de fevereirode
1990,quandoÍinalmente
foi libertado,Mandeladeixoude ser
um líder invisível,mas perrnaneceuuma lenda. Por trás da
aparência
elegante
e do jeito de
homempacato,habitaum revoIucionárioque estálongede se
dar por satisfeitocom as conquistasdestepoucomaisde um
ano em liberdade.Ao sair da
prisão,fez questãode repetiras
palavrasquedisseem seujulgamento:"Lutei contraa dominaçãobrancae contraa dominação
negra. Acalenteio desejo de
uma sociedadedemocráticae
livre em que todas Íìs pessoas
vivessem.juntas,
em.harmogia
e
comiguaisoportunidades.
E um
ideal pelo qual esperoviver, e
ver se concretizar.Mas se for
necessário,
é um idealpeloqual
estoudispostoa morrer."

