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SINOPSE
a

Guinea Ecuatorial independizouse de 
España hai 50 anos, e actualmente é 
un dos países máis illados de África. 
O escritor máis traducido deste país 
é  Juan  Tomás Ávila  Laurel,  que en 
2011 viuse obrigado a refuxiarse en 
España por denunciar a ditadura de 
Teodoro Obiang, a máis  lonxeva do 
mundo. A través dos seus libros en-
tramos nun recuncho de África onde 
se atopan algunhas das vítimas máis 
invisibles do franquismo e que, aínda 
agora,  sofre  as  consecuencias  de 
dous séculos de dominación colonial.

ENTREVISTA A JUAN TOMÁS ÁVI-
LA LAUREL

En 2011 realizou unha folga de fa-
me en Guinea. Que lle levou a iso?
A situación de desamparo, a repre-
sión continua, a falta de liberdades, 
mesmo  de  materiais...  Daquela  o 
norte  de África estaba a  arder  por 
mor da Primavera Árabe e visitounos 
o presidente do Congreso de España, 
José Bono, quen se reuniu con Teo-
doro  Obiang,  o  ditador  de  Guinea, 
para  reforzar  os  lazos  entre  ambos 
os países. Sentín que viña tranquili-
zar  ao  ditador,  non  a  preocuparse 
polo  pobo  guineano,  e  indigneime. 
Como non pertencía a ningún partido 
político, optei por este acto de pro-
testa.

Desde entón vive refuxiado en Es-
paña.  É guineano, español,  ambas 
as cousas...?
Vivo en España desde 2011, pero son 
guineano. Non teño pasaporte espa-
ñol, só documento de residencia. Eu 
nacín  en 1966,  dous  anos  antes  de 
que Guinea se independizase de Es-
paña, así que estou entre dous mun-
dos... E talvez en ningún, xa que os 
guineanos perdemos a nacionalidade 
española coa independencia e, can-
do  deixamos  Guinea  durante  moito 
tempo, quítasenos tamén a naciona-
lidade  guineana  como castigo...  Os 
vínculos  históricos  son  moi  fortes, 

pero eu non me considero español e 
desde logo España non se me consi-
dera español.

Como é vivir entre dous mundos?
En realidade na superficie a vida en 
España e Guinea non é tan diferen-
te. A fin de contas, os países coloni-
zados  buscan  calcar  os  costumes 
dos  países  colonizadores.  Guinea 
ten un estilo distinto, pero hai moi-
tas  similitudes,  polo  menos  cando 
tes poder adquisitivo. O que cambia 
é a concepción da democracia e os 
dereitos  humanos.  En  España,  a 
xente ten dereito a protestar polo 
que  considera  inxusto;  en Guinea, 
non. E é moi difícil acceder á cultu-
ra;  eu  son  escritor  e  apenas  teño 
formas de acceder á literatura alí. 
Guinea  non  desenvolveu  técnicas 
nin  infraestrutura  para  evitar  de-
pender do exterior.

España e Guinea teñen unha rela-
ción histórica, pero alí sábese to-
do de aquí e aquí, nada de alí...
Porque  as  autoridades  españolas, 
mesmo o pobo español, así o que-
ren. Ninguén ama o que non coñe-
ce, e Guinea en España non se co-
ñece nin se quere coñecer. É unha 
estratexia para evitar pensar en de-
terminados temas embarazosos. Bo-
rrar Guinea da axenda política é o 
camiño máis fácil. É triste, porque 
non  hai  persoas  guineanas  visibles 
na sociedade española. De feito, os 
meus últimos libros nin sequera se 
publicaron en España, senón que fo-
ron  directamente  a  outros  países. 
Con este documental tentamos bo-
tar luz sobre o asunto, pero tivemos 
moitas  dificultades  para  facelo  e 
para distribuílo. 

O documental podería servir para 
que coñezamos e amemos Guinea.
Non  necesariamente  que  se  ame, 
pero polo menos si que se coñeza, 
que é o primeiro paso, porque efec-
tivamente, se non fose polo docu-
mental,  non  me estarían  entrevis-
tando agora. Grazas a el, outra xen- 

te me descubrirá,  poderán lerme e 
formarse unha opinión...

Como  xurdiu  a  súa  participación 
nesta película?
Eu son unha persoa coñecida por dar 
a cara en Guinea Ecuatorial, entre a 
folga  de  fame  e  os  meus  escritos. 
Cando vivía alí, escribía cousas que 
asustaban aos mesmos guineanos, e 
terían asustado aos españois de le-
las. O director Marc Serena ten unha 
forte  conexión  con  África:  adoita 
asistir ao festival de cinema africano 
de Tarifa-Tánxer, e hai uns anos ro-
dou  Tchindas en  Sao Vicente,  unha 
pequena illa  de  Cabo  Verde.  Como 
amante de África,  é  lóxico  que lle 
atraia Guinea Ecuatorial, a ex colo-
nia española. A través de amigos co-
múns, decidimos embarcarnos nesta 
viaxe xuntos.

Guinea aparte, vostede é o prota-
gonista. Como se sentiu?
Moi ben, en realidade foi fácil. É ci-
nema, e por tanto é inevitable per-
der  espontaneidade,  pero  polo  de-
mais estiven moi tranquilo. A fin de 
contas, xa estou afeito dicir as cou-
sas claras sobre o que está a pasar 
en Guinea.

E como se sente ao ver Guinea re-
presentada noutras obras?  Palmei-
ras  na  neve (Fernando  González 
Molina, 2015), por exemplo, foi un 
éxito en España...
Non  quero  falar  mal  da  obra  de 
ninguén: cada un fai o seu esforzo. 
Pero debemos loitar para que a in-
tención de ocultar o guineano deixe 
de existir. O exotismo de  Palmeiras 
na neve, que está baseada na novela 
de Luz Gabás,  non é un problema, 
ou  non  o  sería  de  non  ser  porque 
despois se tapa a realidade de Gui-
nea Ecuatorial  e,  por tanto,  os es-
pañois só coñecen esa. Buscar rela-
cionar o meu país con algo falso si é 
perigoso,  gustaríame que se  empe-
zase a falar de Guinea sen dar tantas 
voltas, que se deixase de marxinar-
nos.
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