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Como Presidenta do PEN Internacional amoso o
meu profundo respecto polo labor de LIBERTAS,
o cal nos recorda que a literatura, o xornalismo e a liberdade de expresión non poden estar
separados.
A literatura ten un extraordinario poder para infundir empatía, coñecemento e cambio social. Sen
liberdade de expresión, como pode un escritor
contarlle ao mundo acerca da beleza e o terror da
experiencia persoal, a cal é á súa vez experiencia
universal?
Cando observo un mapa do mundo, vexo como os
riscos para a liberdade de expresión e o aumento
da intolerancia por parte de axentes tanto estatais
como non-estatais ameazan a moitos. Como consecuencia, a autocensura crece tamén por culpa do
medo. O respecto pola opinión dos demais é crucial
nun mundo no que a xente é encarcerada, silenciada e asasinada por diferenzas de opinión, políticas
e crenzas relixiosas – ou simplemente por dicir a
verdade. E a verdade non pode ser coñecida nin
examinada sen liberdade de expresión polo que,
como se dunha ecuación se tratase, a liberdade
de expresión é tamén coñecemento.

A través do labor de LIBERTAS podemos ver claramente como a liberdade de expresión é tamén o
camiño da memoria. Esta exposición recórdanos
a fraxilidade de todas as liberdades, e a valentía
daqueles que defenden o esencial dereito de ser
testemuñas da súa propia historia e tempo.

Jennifer Clement
Presidenta
PEN Internacional

“Todo individuo ten dereito á liberdade de opinión
e expresión; este dereito inclúe o non ser molestado por causa das súas opinións, o de investigar e
o de recibir informacións e opinións, e o de difundilas, sen limitación de fronteiras, por calquera
medio de expresión.” (Artigo 19 da Declaración
Universal de los Dereitos Humanos).
A pesar de ter sido acreditado hai 68 anos como
un dereito irrenunciable e inherente ao lexítimo
desenvolvemento democrático de todos os pobos,
cada ano, en todo o mundo, centenares de escritores e xornalistas son acorados, perseguidos, encarcerados e asasinados por exercitalo. O dano
de cada un destes ataques é, en si mesmo, unha
expropiación das nosas respectivas liberdades,
unha rabuñada á democracia, un empurrón á
nosa independencia. Opinar dende o respecto non
é un delito, é crecer na escoita, na tolerancia e na
pluralidade. Indefectiblemente, a emancipación
da opinión favorece a xerminación de noso rol de
cidadáns.
Impenitente pois debe ser o noso compromiso
para custodiala dos seus depredadores. Tan só
ese desvelo permitirá que creza dinámica, hercúlea e invencible. Debemos liberala, nutrila, promovela. Non podemos permitir que o medo ampute a
opinión, ou desviar a nosa mirada ante o silencio
imposto. Debemos esixir este dereito sen que nos
trema a voz.
O proxecto Libertas nace coa pretensión do fomento, sobre todo entre a xente nova, deste ideario.
Xorde dende o convencemento de que os valores
democráticos son un imperativo ético que se constrúe, e de que a paz se conquista.

A liberdade, pese a ser sublime, é fráxil, pero non
é unha estirpe aristocrática, é un patrimonio común. É un dereito, non una mercé. Non se mendiga,
perténcenos.
Olegario Sampedro

Presidente do IMER (Instituto de Mediación Educativa de
Ribeira)

FEDERICO GARCÍA LORCA
Elixín este soneto porque me parece difícil mellorar ese “libre signo de normas oprimidas serei”.
Laura García-Lorca
Presidenta Fundación Federico García Lorca

Soneto

mercurio de vixilia, casto espello
onde me crebe o pulso do estilo.

Que se a edra e o frescor do fío
foi do corpo a norma que eu deixo,

silencio sen roibén de crocodilo.

E ben que nunca ha ter sabor de chama
a miña lingua pomba aterecida
mais deserto gusto a xesta amarga

libre signo de normas oprimidas
serei, e no colo da irta rama

Federico García Lorca

JUDE DIBIA (Nigeria)
Jude Dibia tén 41 anos, é nixeriano e, dende o
2015, coma escritor convidado, habita un espazo
da “City of Refuge” en Malmö, Suecia. Desque en
2005 publicara a novela Walking in the Shadows,
facendo do cotián dun personaxe homosexual materia literaria, os ollos da crítica, as angueiras da
o persoal como peza de aprendizaxe para o comunal semellaba ter na súa escrita un lugar de
existencia e de consciencia.
O recoñecemento público para Dibia chega na
compaña de premios, de nominacións, de traducións. A aposta medra con Unbridled, neste caso
coa emancipación da muller como marco e a violencia sexual na familia como territorio a visibilizar. Jude Dibia era, é, o corpo da teoría que un representante do pensamento crítico coma Frederic
Jameson argumenta cando estuda a denominada
literatura do “Terceiro Mundo” e as alegorías que
is always an allegory of the embattled situation of
the public third-world culture and society.
Agora escribo eu, unha xove poeta e xornalista
galega de 23 anos, exiliada entre o 1974 e o 1976,
sobre Jude Dibia. Escribo para expresar, unha vez
outra, coa liberdade e a igualdade, como valor incorporado nunha sociedade, depende da posibilidade do seu uso cotián, do seu uso para cada
cidadá, cada cidadán, para ese Nós que é a Nación.
A prol da xustiza e contra da lei imposta no 2014
en Nixeria, que impide o casamento entre parellas
do mesmo sexo.

En 1978, na pasaxe da ditadura a un tolleito proceso democrático no Estado español, e no periódico A Nosa Terra, publiquei a primeira entrevista
reivindicando esa diferenza. “Eu son homosexual”
fora o seu título. E cada día respectamos e defendemos esa diferenza. Tamén cando recibín
en 2002 o premio do colectivo Lesbigai en Vigo,
co meu colega Fernando Franco. Aínda chegaba,
anos despois, a institucionalización dese dereito
no Estado español.
En 1928 Walter Benjamin entrevista a André Gide
en Berlín. Nun momento determinado falan do mamos a illa démoslle o nome de Illa Salvador. Entón,
lémbranos Benjamín, Gide pronuncia esta frase
nous la nommons. (Ao deixar atrás algo é cando
lle damos un nome)
Jude Dibia tivo que abandonar Nixeria. “Na sociedade africana existen persoas homosexuais”
repite. E por iso temos o deber de nomealas e de
unírmonos a esa existencia. Canda el.

Margarita Ledo Andión
Escritora e cineasta. Numeraria da Real Academia Galega

XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN (GALICIA)
Tempos sombrizos
No ano 1969, o escritor Xosé Luís Méndez Ferrín
viaxou a América, onde se entrevistou cos resistentes na diáspora bonaerense e venezolana, sendo detido á volta e posto baixo a férula do exército.
Esa tentativa de proceso por rebelión militar decaeu en principio, porque nin sequera os xuíces
castrenses encontraron a maneira de aplicarlle
un código pensado para reprimir os levantamentos
armados. No entanto, pouco tempo despois, e no
contexto dun estado de excepción decretado por
Carrero Blanco, número dous do réxime fascista,
viuse de novo nas poutas da Brigada Político-Social, da policía política encirrada polo gobernador
da provincia de Pontevedra. Rexistráronlle a casa,
incautándose dunha novela inacabada aínda hoxe
das Obras completas de Hô-Chi-Minh, mentres o
autor pasou a disposición do Tribunal de Orden
Público que o condenou a dous anos de cadea.
Cumpriría esa dura sentenza (o xuíz considerou
intolerable que a novela inconclusa arriba citada
levase no limiar unha dedicatoria aos guerrilleiros
galegos que loitaran contra Franco) nos cárceres
da Coruña e de El Dueso, onde escribiu tres das
Antón e os inocentes e Elipsis e outras sombras.
Curiosamente, as mostras de solidariedade internacional superaron ás rexistradas en España ou
na propia Galiza, e entre elas destacouse unha
carta do Pen Club asinada, entre outros, por Arthur Miller e Tennesse Williams.

Ata aquí un comprimido resumo dun atentado contra a liberdade de expresión (política e literaria)
que acaso debería ter redixido algún correlixionario de Méndez Ferrín ou polo menos un escritor pertencente ao seu círculo literario. Tocoume
outro título que o de ser admirador dunha obra
situada no centro do noso canon (ningún literato
de nós pode escapar ao agón con Familia de agrimensores ou Cuarteto con Alemania) e cómplice
dos vivos e dos mortos.

Bieito Iglesias
Escritor

LIU XIAOBO (China)
O cabalo negro. Querendo ser Liu Xiaobo
É fácil ser crítico en estados democráticos. O difícil
é ser Liu Xiaobo. Coñecer a liberdade, pero volver
voluntariamente ao terror. Poder agacharse para
escribir detrás dun acubillo nalgunha das dúas
beiras do Atlántico norte, pero encararse cos cenvida de cárcere e dor. O fácil é ser cabalos brancos, pero o difícil é pintarse de negro e enfrontar
ao demo cara a cara para dicirlle ás claras “Es
cruel e non me importa que me mates por dicircho”. Velaí o cabalo negro que todo escritor leva
dentro e que só os mellores logran ceibar polo oco
milimétrico que queda entre a pel e os grillóns da
cadea.
Pero ninguén se atreve a matar a Liu Xiaobo porque el xa logrou o que só logran as palabras que
mesmo reborda o terror e a represión, a tortura,
o medo, a imposición, a censura. Acabar con Liu
Xiaobo sería romper un teito de cristal e que os
anacos caian sobre a ditadura chinesa para que,
polas feridas, comece a pingar a liberdade. E velaí
o está. O Premio Nobel da Paz chegoulle a Liu Xiaobo en 2010 mentres cumpría unha condena de 11
anos por publicar, en 2008, un manifesto a favor
da defensa dos dereitos humanos e a liberdade de
expresión. A súa voz traspasa sempre os muros
da prisión.
É fácil falar en liberdade. O difícil é alzar a voz na
China e que te escoiten en todo o mundo. O difí-

cil é que o viño co que brindar no teu aniversario
quede no felpudo que uns gardas converteron en
fronteira. O difícil é ollar pola xanela un país gris
cun horizonte azul e branco que soñaches tan nidiamente que te manca. O difícil é tamén sentirse
culpábel polo arresto da súa dona, polas mentiras,
pola indignidade. É fácil querer ser Liu Xiaobo. O
difícil é resistir con ese nome e seguir na loita.
Inma López Silva
Escritora

SUSANA CHÁVEZ (México)
Quen cerceou a árbore da voz?
Susana Chávez Castillo naceu en Ciudad Juárez,
estado de Chihuahua, México.
Antes de que a palabra morte irrompera na súa
vida, con apenas 11 anos, Susana iniciouse na
poesía. O seu diálogo co mundo foise construíndo
poema a poema, mentres a súa mente inqueda e
o seu corazón combatente exploraban horizontes.
Fíxose avogada e xornalista e puxo todo o aprendido ao servizo das mulleres da súa Ciudad Juárez;
a súa Cidade Ferida por crimes repetidos contra
mulleres, cada cal máis horrendo que o anterior,
todos impunes, un suma e segue que chegaría a
alcanzar centenares de mortes violentas, tantas
como para facer emerxer un concepto a inscribir
Crime masivo cuxas vítimas eran mulleres xoves
de familias humildes, mulleres diana nunha guerra
soterrada e covarde, da que elas eran unha moeda de cambio a cambio de nada. Susana batallou
para que Juárez deixara de ser a capital mundial
do feminicidio. “Ni una muerta más” escribiu sen
saber –pode que sen temer– que ela podería engrosar esa lista. Pero ese día fatal chegou pouco tempo despois de que expresara canto lle doía
cada vida masacrada de mulleres de idade e tra“Sentín dor antes de que se recruara toda a violencia que estamos a vivir os cidadáns desta a miña
natal Juárez. Pero agora sinto baleiro, desamparo
e impotencia, supoño que como moitos (...) pero a

esperanza téñoa aínda, porque son muller de fe.
Viva Juárez!”.
Susana empregouse a fondo como activista dos
Dereitos Humanos. Coa valentía que dá a convicción sumouse ás manifestacións que percorrían
Juárez, nas que despregou unha e outra vez os
seus versos para dar voz ás voces silenciadas.
disparou os seus poemas con toda a forza cívica,
empeñada en deter a man negra dos feminicidas.
Estaba a punto de sumar a licenciatura en psicoloxía aos seus outros estudos, á vez que falaba
dende o seu blog titulado Primera Tormenta, supostamente como anuncio doutras tormentas por
vir. O seu rostro de indíxena guapa, os seus ollos
que brillan dende dentro e a súa cabeleira castaña séguenos mirando dende as ventás da Internet
como luces invencibles, inextinguibles. Hai que ler
e reler as noticias do 11 de xaneiro de 2011 para
asegurarse de que eses días nos foi arrebatada
para sempre; hai que intuír entre liñas a dor dos
seus ao ir recoñecer ese día á rapaza alegre desres e asasinos. Quixeron cercear a árbore da voz,
ignorantes de que Susana sementou con sangue
unha fértil semente de futuro.
Paco Lobatón
Xornalista e escritor. Presidente da Asociación Europea por
las personas desaparecidas

ORHAN PAMUK (Turquía)

A última noticia que tiven de Orhan Pamuk foi o
pasado 12 de setembro de 2016. Unha desas notas
Informaba que o Nobel de literatura Orhan Pamuk
viña de denunciar o “réxime de terror” que vive
Turquía, e facíao xustamente despois do arresto
de xornalistas que criticaban as purgas en mara encarcerar a todas as persoas que se atreven
a expresar críticas (...) baseándose no odio máis
feroz”.
nidade, outra vez a mover o silencio. Outra vez a
arriscar a cabeza.
Cando falamos do compromiso do escritor, un
asunto que ás veces incomoda e pon a algunha
xente á espreita como cando se albisca unha tormenta, lembro unha expresión moi sinxela e atinacoserse” do tempo en que vive.
ces da dor. Desentenderse do “tempo de agora” e
subordinarse a unha realidade falsa, a do “imperio do baleiro”. Hai xente que o fai, o descoserse
do “tempo do agora” e alugar un apartamento de
luxo na Torre de Marfil. Mais, como dicía Flauvén unha enxurrada de merda que a abanea e a
derruba.

Neste tempo en que as palabras semellan murchas, vítimas elas tamén como os vagalumes do
“cambio climático”, o lugar de Pamuk é o do espazo
creativo onde nacen e renacen as palabras para
mesmo dicir “o que non se pode dicir”.
polo menos, un sempre pode ir dar un paseo polo
Bósforo”.
Bósforo é Istambul, mais é tamén o local univerpalabras.
É comprensíbel o fondo desacougo de Pamuk cando no entorno dese lugar xerminal as palabras son
detidas, maltratadas, esmagadas. Cando a gorxa
da liberdade é acalada e fanada.
Por ese Bósforo persoal, pola corrente escrita de
Pamuk, vai a literatura da mellor estirpe universal.
Por unha banda, loita contra a Historia como ferramenta de Tánatos, como maquinaria destrutiva,
onde rexe o partido da inhumanidade. Por outra,
o espazo creativo que é cada unha das súas novelas ten a pulsión de Eros, do gozo da vida, unha
costura sensorial que nos apreixa e conmove en
cada puntada.
Orhan Pamuk xa fora procesado en 1995 por manifestar aquilo que “non se pode dicir”. Neste caso,
cando denunciou o “negacionismo” do xenocidio
armenio en 1915 e o incumprimento dos dereitos
humanos coa comunidade kurda. Agora a súa gorxa ceibe, rigorosa e honesta, desparafuxa a pantalla virtual, o retablo mentireiro, para mostrar a
realidade do que está a pasar en Turquía. Un es-

critor é alguén fráxil, mais a verdade íntegra pode
desequilibrar a un poder intolerante.
E esa súa voz, a gorxa de Pamuk, soa como un
Bósforo.

Manuel Rivas
Escritor

ÁNGEL CUADRA (Cuba)
Ángel Cuadra, habaneiro todo el, de leis e legal,
dende o berce á expatriación, cultiva ideais perdurables que o levan a oporse, a destro e sinistro,
á dupla ditadura castrobatista, co mesmo tesón e
inminencia. Pero, ai! que tamén o levan ao cárcere
por uns tesos e longos quince anos! Privación que
non amortecen as honras e recoñecementos de
Amnistía Internacional ou do PEN CLUB, nin logo a
Florida do exilio forzoso.
o amor a Cuba como Verdade, Xustiza, Reconciliación, Democracia. E dende a inmensa diáspora
do desterro, empeñouse en recuperar tanto a memoria do vivido como os presaxios esperanzados
do porvir.
dade, sementada en sucos de urxencia e necesidade. O tempo achega mansamente fronteiras distantes e cóbreas de fraternidade, pero nunca de balde
nin por azar. Así, como poeta, unha ducia de títulos
o contemplan, que falan do home, do desasosego,
do amor, da patria. Porque a súa vida foi como un
inmenso “Peldaño”, ou “Unha voz inevitable” que se
nos fai imprescindible para entender o seu berro
de compromiso e liberdade.
nitivamente, pese ao desterro, físico e sentimental,
da súa Matria, esa “conciencia e fusión de amor e
esperanza”. Aínda mozo, emprende unha esgrevia
viaxe, da que caen anacos de historia como esqueletos famentos, por vías sen tren e sen luz á

saída. E, mesmo na dúbida do seu propio “EU”, non
abandona a urxencia que o reclama.
perdeuna nese longo camiño de sombras e reixas.
Pero saíu amando a Elisa e a Patria, como un único amor encarnado. Salvouno tal vez o amor, esa
música; tamén o amor por Martí, ese profeta; e
A súa obra nace percorrida por un silencio vixiado e forzoso, sen correspondencia inmediata, pero
sabéndose profética por necesaria. A paixón e a
forza, incontables, vixían a súa derrota onde a voz
se fai inminencia. Un poeta patriota, preso do afán
clandestino e humanitario, nun incandescente escenario político que perde a súa liberdade para
gañar a de todos nós. Unha grandísima voz que
nunca deixou de entoar a favor da desobediencia
obrigada contra toda opresión. Sempre viviu entre
a posibilidade e a impotencia, no límite fráxil de pel
e ameaza, entre a espada e o insomnio, que é “morrer sen morte”, ou peor, “amor sen nicho”, dende
Cuba, ou dende “a outra ourela”, de balseiros e
repudiados.
Ángel Cuadra, “ese home común e poeta”, achéganos á dor, individual e colectiva, dende a palabra
arrincada, símbolo sempre de dor e autenticidade.
Palabra libre, epifanía joyciana, sorriso instantáneo e vital, feita de azul e esperanza, nun álxido
intento de preservación da “nación cultural cubana no exilio”.
Fixo da máxima dor beleza máxima. Como prisioneiro, precisaba dicir, dicirse, porque a palabra é
a arma da inmediatez e da urxencia interior que
pode salvarnos do peso do tempo e do estupor da

clandestinidade. Palabra e memoria –ese arco tendido ao porvir– entre a pel e a espada, que corta o
insomnio e a distancia.

Eme Cartea
Crítico e traductor

MAE AZANGO (Liberia)

A mutilación xenital feminina é unha forma de tortura que viola os dereitos das humanas.

2.-Na extirpación do clítoris e dos labios menores
3.-Na extirpación de todos os xenitais externos se-

Practícase sen anestesia a dous millóns de nenas
cada ano con consecuencias horribles para a saúde, e pode producir a morte. Ten como obxectivo
das mulleres.
Dous millóns de nenas son mutiladas xenitalmente
ao ano.

Benin, Burkina Faso, Camerún, República CentroEtiopía, Gambia, Ghana, Guinea; Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República Democrática do
Congo, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán,
Tanzania, Togo, Uganda e Yibuti.

BERRA CAMOMILA
A negra Camomila
vai casar.
A negra que contenta
ten que estar.
Camomila
Ti non vas chorar.
Non, non.
Toca tambor toca
boa voda, moza berra.
Todas danzan, todas
na aldea.
Canta dor
na negra Camomila.
O papá bebe que bebe
A mamá canta que canta.
Toda a aldea vai danzar
Boa voda, moza grita.
Por que chora Camomila
Por casar?
A mamá está tan leda,

a mamá vaise anoxar.
Camomila berra, ouvea
a vergonza da aldea.
Filla, ti non vas chorar.
Boa negriña
está boa para casar.
Dorme, dorme negriña…
a mamá suxeita os brazos, negriña.
Mamá Lú de Malí
fai talladuras.
Mamá Lú de Malí
fai nenas puras
Mamá Lú de Malí corta
cli
to
ris.
Camomila ti non vas
gritar
non, non.
Ponte quieta, negriña…
Mamá Lú de Malí
fai coseduras.

Canta dor entre as pernas!
Cala, cala neniña
Camomila
ti non vas gritar.
Logo un noivo terás e casarás.
O papá bebe que bebe,
boa voda
boa negra.
O papá amosa dous dentes
ao cantar na aldea.

por casar.
A mamá, Camomila
vaise anoxar.
Toca tambor toca
Mozas cantan e bailan
na aldea.
Camomila ten labios cosidos.
Vai casar.
Noivo negro afía o coitelo
Ti a calar.
Negro noivo tamén baila

na aldea.
A saia de Camomila
ten un coitelo pintado.
Boa voda
negra linda está cosida
noivo negro vai gosar.
Camomila vai chorar
na aldea.
María Xosé Queizan
Escritora

QUEIMAS DE LIBROS
Os bonzos
Cada libro queimado ilumina o mundo R. W.
Emerson
Os bárbaros estaban máis aló das fronteiras do
mundo no que un vivía... non se lles entendía e, por
iso, dicíase deles que gaguexaban. Cando nos referimos a un acto de barbarie tendemos a esquecer
o compoñente de outredade que contén a palabra
orixinal. Ao dicilo, nós pretendemos amosar unha
enorme dose de animalidade nun acto determinado
“cometido por alguén, en certa medida, alleo a nós,
porque nós non somos así de bestas. E,así, con esa
facilidade que temos para escaquearnos, “zafar”,
de todo o que nos poida comprometer, alonxamos
todo o máis que poidamos a quen comete un acto
de barbarie. E non un só, senón en multitude, tanta
mazada, cun bo amoado e levedada, o tempo preciso... e ao forno!
A queima de libros é un deses actos de barbarie?
Si, porque é cometido por persoas cun compoñente de animalidade que reborda o común..., porén
debemos estar moi atentos a atribuírlle ese acto
a alguén alleo a nós, un Outro, un “forasteiro”, un
gaguexante! Cando alguén queima un libro (e, aínda hoxe é un acto moi común) pretende facer un
guntémonos en que consiste ese acto, cal é a súa
un libro (e nunca é un individuo aillado, senón unha

“valente” xa que o Acto ten que ser o máis coordinado posible... e, de ser acompañado de orneos
moito mellor) o que queima son as ideas contidas
da por alguén que coñece o seu poder), e táchaas
de perniciosas. Dese xeito pretende que desapareza toda pegada desas ideas, e non ignora que está
a queimar tanto aos lectores pasados como aos
futuros. Mais descoñece que se está a queimar a
si mesmo, xa que a lectura é unha das bilmas máis
descoñece, tamén, que, se ben o medo ten unha
memoria intemporal (como a fame), a intelixencia
deixa unha pegada imborrábel... Tamén é certo que
o cretinismo é ben difícil de extirpar!
Cando alguén queima un libro o que fai é deixar ao
descuberto a súa imbecilidade. Trátase dunha acción de animais domesticados, dunha interminábel
bonzo no nome da ESTUPIDEZ. Canta docilidade!
Que medo!
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