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Perquè Cuba continua sent important
Por qué Cuba todavía importa

La publicació: MONTHLY REVIEW

L’autora: Diana Raby

A la dècada de 1990 hi va haver gairebé unanimitat en els
mitjans de comunicació, a l'oest dels cercles polítics, i fins i
tot entre els acadèmics que el col·lapse de la revolució
cubana era imminent. Fins i tot avui, molts observadors ho
consideren només una qüestió de temps per a Cuba que
haurà de sotmetre's a una transició a la democràcia (entesa
com una Poliarquia restringida) i una "economia de mercat."

Però el fet que el socialisme cubà hagi sobreviscut als
rigors extraordinaris del "Període Especial" i encara està
funcionant gairebé vint anys després de la caiguda del Mur
de Berlín hauria de fer reflexionar. Fins i tot la incapacitat
prolongada de Fidel Castro i la seva posterior dimissió com
a president no ha portat al caos o al munt de trastorns, com
molts van predir. Llavors, per què Cuba ha sobreviscut, i
què significa avui la política socialista i progressista?

La resposta més senzilla és que, per a tots els seus

Monthly Review
Célebre revista d’assaigs culturals i polítics que s’edita a Nova York
desde maig de 1949. En el primer número s’hi va publicae el mític
assaig d’Albert Einstein titulat "¿Perquè el socialisme?". Durant l’era
de McCarthy en els anys '50, els seus editors Paul Sweezy i Leo
Huberman foren assenyalats i perseguits com sospitosos d’agents
comunistes. El caso de Monthy Review va arribar a la Cort Suprema
dels Estats Units i fou considerat una fita en la lluita per la libertat d’
expressió. La línia editorial d’aquesta publicació ha estat sempre anti-
imperialista, tot i que s’ha mantingut independient dels compromisos
polítics del moment.
Font: Wikipedia.
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problemes i deficiències, l'ordre revolucionari existent segueix sent viable. Molts cubans encara creuen en els
principis socialistes, no obstant, naturalment, es queixen de l'escassetat i restriccions, però es fan poques il·lusions

sobre l'alternativa que se’ls ofereix a través de l'Estret de
la Florida.

Però per què és així?
Què fa diferent a
Cuba de la Unió
Soviètica i Europa de
l'Est? Per entendre-ho
és necessàri tornar als
orígens de la revolució
i de la notable
transformació que va
passar des de 1959
fins 1963.  Abans de
la revolució, Cuba era
un protectorat dels
EUA, una inmensa
plantació de sucre
governada per venals
governs "democràtics"

que s'alternaven amb les dictadures més brutals. La idea d'una revolució
socialista aquí o en qualsevol altre lloc -al pati dels "EUA" al Carib i Amèrica
Central- era impensable. Així que l'1 de gener de 1959, quan el dictador Batista
va fugir i els guerrillers barbuts van entrar a l'Havana i Santiago, gairebé ningú
va preveure l'abast i la profunditat dels canvis que s’esdevindrien.

La transició de Cuba cap al socialisme va ser una de les més ràpides i
completes de les realitzades fins aleshores a qualsevol part del món: la primera
i segona lleis de Reforma Agrària, la nacionalització de gairebé totes les grans
indústries i serveis, l'extraordinària campanya d'alfabetització i l'establiment de
l'educació pública gratuïta a tots els nivells, sanitat pública universal i gratuïta, i l'organització d'una milícia popular i
les organitzacions de masses disciplinades a nivell de barriada, tot en l'espai de quatre anys.

No obstant això, en els sis primers mesos de 1959 tota la
retòrica va versar sobre la democràcia i l'humanisme, el
socialisme, fins a mitjans de 1960 no fou mencionat, i no va ser
adoptat oficialment com la meta fins a l'abril del 1961, dos anys
i quatre mesos després de la victòria inicial (durant la invasió
de Bahía de Cochinos). El Moviment 26 de Juliol (M-26-7), que
havia encapçalat la lluita armada i la presa del poder va ser un
moviment ampli i heterogeni que tenia serioses diferències
amb el que llavors era el Partit Comunista de Cuba, el Partit
Socialista Popular (PSP).

La revolució va ser immensament popular, però molts
observadors esperaven (o temient) que eventualment patiria el
mateix destí que Guatemala cinc anys abans, quan el govern
Popular d'Arbenz va ser derrocat per un cop d'estat patrocinat
per la CIA.La tremenda eufòria generada per la revolució a
Cuba i en altres parts d'Amèrica Llatina, i la seva flexibilitat
ideològica inicial, són fonamentals per entendre el seu
significat. Al tenir lloc en una regió i en un moment en què

l'hegemonia dels EUA era indiscutible, on la gran revolució mexicana havia estat neutralitzada i els moviments
progressistes, com els de Sandino a Nicaragua, Grau San Martín a Cuba el 1933, Gaitán a Colòmbia, i Arbenz a
Guatemala havien estat esclafats per la intervenció dels EUA, manifesta o encoberta, el triomf de Cuba va tenir un
impacte simbòlic immediat.

Fulgencio Batista, qui encaçpalà la
dictadura a Cuba que fou derrocada pel
Triomf de la Revolució el 1 de gener de
1959

Tanca publicitària al·lusiva al Triomf de la revolución que l’any
2009 complí el seu 50è. aniversari

Imatge actual de Playa Girón, a la Bahía de Cochinos,
on les FAR cubanes l’any 1961 van foragitar la invasió
promoguda pels Estats Units
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En el seu primer viatge a l'estranger després de la victòria, a Veneçuela a finals de gener de 1959, Fidel Castro va
ser rebut per un públic entregat. Al febrer, l'aleshores senador xilè Salvador Allende va declarar que "La revolució

cubana no pertany només a tu ... estem tractant amb el moviment més
important que mai hagi tingut lloc a les Amèriques",1 i poc després, Gloria
Gaitán, filla del assassinat el líder popular colombià, va proclamar que
l'experiència cubana és "l'inici del gran alliberament de la Nostra Amèrica
[Nuestra América]." 2 ex president de Mèxic, Lázaro Cárdenas, autor de la
nacionalització del petroli el 1938 en aquest país, també va donar un suport
entusiasta a Cuba. El tret distintiu més evident de la revolució cubana i la raó
essencial de la seva capacitat per evitar la fi de la de Guatemala, es mostrà
derrotant a l’atac contra-revolucionari –promogut pels EUA- de Bahía de
Cochinos l'abril de 1961, va ser la victòria militar sense precedents de la
guerrilla de l'Exèrcit Rebel, contra les forces de l’exdictador Batista. També va
ser això el que faria possible per als marxistes, posteriorment, presentar el
procés com un cas de llibre de text de la tesi leninista de la revolució armada
dels treballadors. Però la força que va prendre el poder no era un partit
comunista o marxista, es tractava d'un ampli moviment democràtic amb una
ideologia eclèctica derivada de tradicions populars revolucionàries cubanes i
llatinoamericanes i vagues nocions de justícia social i d’alliberament nacional.
Els vells comunistes del PSP, que tenien  les seves arrels en el moviment

obrer i entre els intel.lectuals, però que s'havien posat en entredit pel seu suport anterior a Batista, en un principi
havien titllat a Fidel Castro i la guerrilla d’"aventurers petit-burgesos", i només van començar a donar suport al
moviment en la vigília de la victòria, a finals de 1958.

Això va fer encara més sorprenent per a molts observadors, que el lideratge
revolucionari, representat sobretot per Fidel Castro, seguís endavant malgrat tots
els obstacles en els primers tres anys a partir de principis de 1959 fins a 1962,
escombrant l'elit cubana adinerada i la classe terratinent i desafiant Washington
quan va començar a expropiar “ingenios” (explotacions sucreres) i hisendes,
nacionalitzar indústries, purgar l'aparell estatal dels partidaris de Batista, signar
acords comercials amb el bloc soviètic i, a continuación, es declaren socialistes.

Va ser aquest joc de mans premeditat per un lideratge comunista encobert, com
van al·legar molts comentaristes de dreta als Estats Units?

O va ser la reacció indignada dels nacionalistes populars quan s'enfrontaren a
l'hostilitat d’uns EUA maldestres i incapaços de comprendre, com afirmen els
liberals?

La veritat és més complexa i més interessant. En no haver pogut aconseguir la
independència en el segle XIX,
juntament amb la majoria de les
colònies americanes d'Espanya,
Cuba, més tard va desenvolupar
un moviment d'alliberament de
gran abast amb un caràcter
popular i radical pronunciat.

Els mambises, com la guerrilla
popular en els trenta anys
d'insurgència contra el domini
espanyol (1868-98) eren coneguts,
va fer èmfasi en la igualtat social i
racial, i va adquirir un component
anti-imperialista precoç, així com la
consciència anticolonial. Aquesta
fou expressada succintament pel gran home de lletres i l’anomenat
l’alliberador, José Martí, quan va declarar en la seva última carta el 1895:

"Tot el que he fet fins ara i tot el que faré en endavant, té com a objectiu evitar, a través de la independència
de Cuba, que els Estats Units d'Amèrica puguin caure amb el pes afegit damunt de la Nostra Amèrica." 3

Salvador Allende, president de Xile
elegit el 1970 i mort el 1973, víctima
del Cop d’Estat de Pinochet.

Els guerrillers Mambises, precedents dels
guerrillers anomenats “els barbuts”
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Aquest esperit anti-imperialista s'expressa de nou en la lluita contra el dictador
Gerardo Machado (1925-33) i la frustrada revolució de 1933, que va ser en
molts aspectes un precursor de 1959. Brutal repressió combinada amb una
desesperada situació econòmica causada per la depressió mundial va conduir a
un aixecament popular en la qual els obrers van prendre les fàbriques de sucre i
va aixecar la bandera vermella, els estudiants van ocupar el palau presidencial, i
els rangs inferiors de l'exèrcit es va revoltar i va enderrocar el cos d'oficials.

Un govern provisional
encapçalat per un professor de
medicina popular, el Dr. Ramón

Grau San Martín, va decretar moltes de les mesures progressistes
com la reforma agrària, la intervenció (control governamental), de la
US-Cuban Electric Company de propietat nord-americana, un salari
mínim, la jornada de vuit hores, i el sufragi femení. Però aquest
govern revolucionari no tenia suport polític organitzat, i aviat es va
fer evident que el cap de les tropes rebels, el sergent Fulgencio
Batista, era un oportunista que estava disposat a treballar amb
l'Ambaixada dels EUA

Sota la nova administració de Franklin D. Roosevelt, Washington,
acabava de proclamar la Bona Veïnatge i es resistia a enviar als
marines. No obstant això, amb vaixells de guerra dels EUA davant
la costa, es va exercir pressió sobre l'Havana i no va ser sorpresa
quan el gener de 1934 Grau Sant Martí va ser enderrocat per
Batista, qui es va convertir en el poder entre bastidors. Els propers
cinc anys seria veure desfilar un carrusel ronda de presidents
titelles febles, corruptes governs electes, i la dictadura oberta per Batista, amb una creixent frustració i el desencant
de la majoria dels cubans, ja fossin treballadors, camperols, o de classe mitjana. En particular, era el fracàs de Grau
i els seus associats en el Partit Autèntic (el Partit Autèntic de la Revolució Cubana), que va aplanar el camí per la

cruenta dictadura de Batista 1952-58 i la veritable revolució que van
seguir.

Encara que entre els joves revolucionaris que es van unir al voltant
de l'advocat activista Fidel Castro Ruz, a la dècada de 1950 hi havia
una certa familiaritat amb les idees socialistes, la seva formació
intel·lectual i política era molt variada i eclèctica. Fidel mateix era
membre del Partit Ortodox, que s'havia separat dels anomenats
“Autèntics” anys abans, en protesta per la seva corrupció i l'abandó
dels principis de 1933. El líder Ortodox Eduardo Chibás va ser un
adinerat “rebel” que havia estat dirigent estudiantil el 1933i va
captar una massa de seguidors des de 1949 fins 1951 amb una
retòrica apassionada contra la corrupció en les seves transmissions
de ràdio setmanal. Amb el seu lema "Vergonya contra diners",
Chibás va revifar l'idealisme moral que havia estat una tònica de
radicalisme a Cuba d’ençà de Martí. Chibás es va suïcidar en el seu
programa de ràdio a l'agost de 1951. Hi va haver manifestacions
massives de dol en el seu funeral, i el seu atractiu populista va ser
la inspiració dels ortodoxos, molts dels quals s'unirien al M-26-7 uns
anys més tard.

Una altra figura clau en l'origen
ideològic del moviment revolucionari va ser Antonio Guiteras, un jove que sent  encara
un estudiant graduat a la Universitat de l'Havana s'havia convertit en ministre de l'Interior
durant el breu govern de Grau San Martín. Fou Guiteras, que havia estat la força
impulsora de les mesures radicals decretades en aquests mesos de govern impetuós de
1933, i Guiteras, quan va ser enderrocat Grau va passar a la clandestinitat i va formar el
seu propi moviment insurgent, Jove Cuba, amb un programa explícitament socialista.
Com a figura popular i socialista activista independent del Partit Comunista, Guiteras era
clarament una amenaça i no és d'estranyar que fos assassinat el 1935.

Guiteras va ser un representant de la tradició marxista autònoma d'Amèrica Llatina
relacionada amb el peruà José Carlos Mariátegui, i això seria una important influència

1933.- El doctor Ramón Grau San Martín, elegit
president de Cuba després de l’aixecament dirigit
prr Fulgencio Batista.

El líder Ortodox Eduardo Chibás va ser un
adinerat “rebel” que havia estat dirigent estudiantil
el 1933.

Antonio Guiteras
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en diversos membres prominents de l'M-26-
7 com Armando Hart. També va ser la
principal influència ideològica del jove
revolucionari argentí Ernesto "Che"
Guevara, que es reuniria amb Fidel Castro i
els seus companys a Mèxic el 1955 i es
convertiria en una figura central dins la
revolució.
Però en molts sentits, la inspiració
fonamental de la insurgència del M-26-7
era la tradició revolucionària cubana dels
mambises, de José Martí i Antonio
Maceo, el general mulat de les forces
d'alliberament en les guerres contra el
domini espanyol, d'una ideologia radical

l'igualitarisme, anti-imperialisme, i l'auto-suficiència
agrària.
Hi havia molt en comú amb les tradicions de més àmplia
extensió a Amèrica Llatina que es remunta a Simón
Bolívar amb el seu ideal d'unitat continental i la seva
desconfiança cap a l'expansionisme gringo.

Això no vol dir que els revolucionaris cubans de la
dècada de 1950 fossin anticomunistes o que no els
afectessin les teories marxistes i socialistes
procedents d’Europa o de la resta del món. Però la
majoria d'ells eren independents del moviment comunista
internacional i també d'altres tendències organitzades
internacionals, com ara els trotskistes. Aquesta
independència i la flexibilitat ideològica i tàctica que
l’acompanyava, va ser crucial per al seu èxit.

Recolzant-se en les tradicions populars nacionals juntament amb la sensació de frustració i indignació contra la
corrupció, la repressió i dominació dels EUA, els revolucionaris van ser capaços d'aconseguir la victòria no només
militar, sinó també el suport popular de les masses i l'entusiasme exultant. El gener de 1959 hi va haver inmensa
eufòria combinada amb un sentiment generalitzat de què tot era possible, i això va ser expressat en les declaracions
dels dirigents: "La revolució no es pot fer en un dia, però tingues per segur que anem a dur a terme la
revolució. Tingueu per segur que, per primera vegada la República serà completament lliure i el poble tindrà
el que es mereix " (Fidel Castro, el 3 de gener) 4,"la Revolució és tan cubana com les palmeres" i "molta gent
encara no s’adona de l'abast del canvi que s'ha produït al nostre país" (Fidel, 24 de febrer), 5 "A primers de
gener de 1959 s'ha fet més que concloure la Guerra de la Independència, la Revolució de Martí comença
ara"(Raúl Castro, 13 de març) 66

En altres paraules, sense fer cap referència a Marx, el socialisme, o la lluita de classes, va mantener-se un
compromís inequívoc amb el canvi radical i al servei dels interessos populars. Les referències explícitament
ideològiques van ser per al patrimoni revolucionari nacional: la defensa de la reforma agrària, al juny de 1959, Fidel
va declarar que "el que estem fent, senyors que defensen els interessos dels poderosos, el que estem fent és
complir amb les declaracions i la doctrina del nostre apòstol [ Martí], que va dir que la pàtria pertanyia a tots
i era pel bé de tots” 7 i al juliol de 1959 va citar a Antonio Maceo: "La Revolució continuarà mentre continui
havent-hi una injustícia a la que no s’hi hagi posat remei."8

Que aquestes declaracions no eren pura retòrica ràpidament va quedar
clar, Perquè l'acció decisiva es va donar en tots els àmbits de la política, i
aquestes accions van servir per augmentar el suport popular aclaparador a
la direcció revolucionària. Amb un suport tan massiu i amb el monopoli de
la força armada, les noves autoritats a La Havana, gaudiren d’una llibertat
d'acció sense precedents, l'oposició interna estava pràcticament
paralitzada i cap partit polític o organització hauria pogut oposar-se al
prestigi de Fidel i del M-26-7 que s'havia convertit, en realitat, en el
moviment d'alliberament nacional del poble cubà.

En aquestes circumstàncies, un programa a priori socialista només hauria

Fidel y Armando Hart

Ernesto Guevara (1928-1967)

Antonio Maceo
Simón Bolívar
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estat un obstacle: la força de la revolució derivava del seu caràcter consensuat i global. Quan es va declarar el
socialisme, va ser més un reflex de la nova realitat, un estat inesperat de les coses que havia esdevingut com a
resultat d'un procés dialèctic. La fortalesa de la demanda popular per l'autodeterminació i la justícia social
combinada amb l'estructura monopolística de l'economia de les plantacions de Cuba i l'enfrontament directe i
inevitable amb l'imperialisme dels EUA va fer de la solució socialista l'única forma viable d'avançar des de principis
del 1960 en endavant si no es volia conduir la revolució al col.lapse mitjançant la divisió i la incoherència. En termes
d'economia política, una bona anàlisi d'aquesta dinàmica es troba en l'estudi de 1970 de James O'Connor, Els
orígens del socialisme a Cuba9.

La validesa d'aquesta anàlisi va ser confirmada per les
entrevistes que vaig realitzar a Cuba en la dècada de 1990.
Diversos ex membres del M-26-7, quan se’ls va preguntar
sobre l'evolució de la seva ideologia durant la lluita armada
i en els primers dos o tres anys després de la victòria
de l'1 de gener de 1959, van declarar que la seva visió
original era democràtica, anti-imperialista, i favorable a
la justícia social, però no socialista, i certament no
comunista o marxista-leninista. Va ser només en un
moment donat en la transformació revolucionària, que la
majoria d'ells identifiquen ente mitjans i finals de 1960-61,
que van arribar a la conclusió què el que estaven creant a
Cuba anava a ser una forma de socialisme, i la famosa
declaració de Fidel a aquest efecte durant la invasió de
Bahía de Cochinos, simplemente, ho va confirmar en la

seva ment: "Bé, sí: som socialistes!"

En la meva opinió això és quelcom més que una peculiaritat del procés cubà: confirma les implicacions de la tesi
de Gramsci que la ideologia del proletariat, la teoria marxista, per triomfar, ha de guanyar la batalla per l'hegemonia i
convertir-se en el "sentit comú". O, dit d'una altra manera, les abstraccions de la teoria marxista han de fondre’s amb
les tradicions populars democràtiques d'un país determinat abans que puguin arribar a convertir-se en
hegemòniques. Aquest, potser, és l'error fonamental de la majoria dels partits comunistes (i també
trotskistes): la idea que mitjançant la difussió en abstracte de la doctrina marxista-leninista que es pot
construir un moviment revolucionari de masses eficaç.

L'eufòria revolucionària de 1959-61 a Cuba tenen molt en comú amb
l'àmplia base de la ideologia democràtica de base de l'antiglobalització
i els moviments anticapitalistes dels últims temps. El rebuig dels partits
establerts i dels dogmes, la creença en l'acció directa, la recerca de
solucions noves i originals: aquestes eren les característiques de
l'efervescència creativa que va assotar a Cuba en els primers anys de
la revolució. És cert que des de 1962, aquesta originalitat va començar
a veure's compromesa per l'adopció de models soviètics, com a
resultat de l'aliança necessària pel context de la guerra freda de
l'època, però tot i això Cuba manté importants aspectes de la seva
autonomia i creativitat. La "heretgia cubana" de la recerca del "Home
Nou" i l'èmfasi en els incentius morals és un exemple d'això, com ho
va ser el suport de Cuba a la revolució armada a l’Amèrica Llatina i l’Àfrica (en contradicció amb l'objectiu de la Unió
Soviètica "coexistència pacífica").

Després de 1970, l'aparent fracàs de l'estratègia de desenvolupament idealista associada amb els "incentius
morals" i la derrota dels moviments insurgents a molts països va obligar a Cuba a adoptar un estil de política més
acord a la ortodòxia soviètica. Durant uns quinze anys això semblava donar resultats, amb altes taxes de creixement
del PIB i l'estabilitat econòmica. Però a mitjans dels vuitanta era clar que l'endeutament de Cuba, tant amb la Unió
Soviètica com amb els països capitalistes s'estva convertint en un problema, com ho va ser la combinació del
centralisme burocràtic rígid i el material dels incentius en el marc del Sistema de Direcció i Planificació de
l'Economia (Gestió Econòmica i Sistema de Planificació).10

Això va ser el que va conduir a la posada en marxa de la "Campanya de rectificació" el 1986 i al rebuig per part
de Fidel de la política soviètica de glasnost i perestroika. Vist per molts com "estalinista" o "conservador", aquest
rebuig de les polítiques de Gorbatxov va ser, de fet, tot menys això. Reflecteix l'enteniment clarivident i profètic del
líder cubà de què aquest tipus de liberalització de dalt a baix, portaria necessàriament cap al capitalisme. També
reflecteix la creença que a Cuba on -a diferència de la Unió Soviètica- la participació popular i l'idealisme
revolucionari encara no havia estat totalment esclafat per dècades d'autoritarisme i, de vegades, brutal repressió, el
socialisme podria ser enfortit per la combinació d'un lideratge visionari i la mobilització popular.
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L’èxit de Cuba al sobreviure als rigors extraordinaris dels pitjors
anys del "Període Especial", a mitjans de la dècada dels 90, no es
pot explicar d'altra manera que per la contínua vitalitat de la
revolució. L'escassetat i penúria era tal que qualsevol altre govern
s'hagués esfondrat en qüestió de mesos. Ningú que hagués visitat

Cuba en aquests anys podia deixar de sentir-se
impressionat per l'estoïcisme i el compromís del
poble cubà quan l’electricitat només funcionava
durant unes hores al dia, els aliments es pudrien
en els camps per falta de transport cap al
mercat, els treballadors passaven sis hores al dia
per anar i tornar a peu als selus llocs de treball,
només per descubrir, en arribar, que no es podia
treballar per falta de combustible, i els prestatges
de les botigues estaven literalment despullats.
Això va tenir lloc en un país que es va veure
inundat amb imatges de la societat de consum d’EUA i propaganda contrarevolucionària, i on tothom sabia que el
mur de Berlín havia caigut i que els països socialistes d'Europa de l'Est s'havien ensorrat com un joc de bitlles. No
obstant això, a Cuba només hi havia una protesta seriosa, l'agost de 1994, i encara que alguns van sortir amb
pateres per creuar l'estret de la Florida a la desesperada, la majoria es va mantenir fidel a la revolució.

Un factor crucial en la supervivència de Cuba va ser el compromís i l'exemple dels dirigents, especialment de Fidel.
No obstant això, un altre punt essencial és que l'orientació
socialista de la política mai va ser abandonada, a diferència de
la Nicaragua sandinista, que sota una forta pressió en els
darrers anys vuitanta va adoptar les recomanacions de l'FMI,
liberalitzant els preus dels productes bàsics, i privatitzant els
serveis socials, Cuba va mantenir gratuïtes l'atenció sanitària
universal i l'educació i taxes subsidiades per habitatge i serveis
públics. També es van intensificar, en lloc d'abandonar-se, la
consulta democràtica amb la massa de la població sobre les
mesures que s'havien d'adoptar. Just quan els exdirigents
comunistes van anar caient els uns sobre els altres corrent per
abraçar el capitalisme i els governs occidentals estaven dient a
les seves poblacions que no hi havia cap alternativa al
neoliberalisme, els dirigents cubans es van embarcar en un
extens procés de consulta als parlaments d'uns 80.000
"treballadors" a tot el país a fi per discutir les mesures

necessàries per resoldre la crisi econòmica.

Tot i la noció convencionalmente difosa de Cuba com
una dictadura (si bé, per a gent de l'esquerra, benèvola),
els cubans sempre han mantingut que tenen la seva
pròpia forma de democràcia socialista. Després del
que va passar a la Unió Soviètica i Europa de l'Est,
l'escepticisme sobre d'això és comprensible. Però un
dels grans errors del pensament progressista en les
últimes dècades ha estat l'acceptació incondicional de la
Poliarquia liberal com l'única forma vàlida de democràcia,
el rebuig de l'autoritarisme stalinista no ha de significar
l'abandonament de la crítica marxista del liberalisme
burgès.

La democràcia en el seu veritable sentit -el govern
del poble- s'inicia necessàriament en les comunitats
locals, amb la gent en els barris i llocs de treball
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implicant-se en la gestió dels seus propis assumptes. A aquest respecte, Cuba té un vigorós sistema de
democràcia local. La designació directa de candidats en les reunions de la comunitat i la seva elecció com a
delegats municipals del Poder Popular en diversos candidats, eleccions per votació secreta, a més de la seva
obligació d'informar en persona cada sis mesos en no només una sinó diverses reunions locals (amb una possibilitat
real de revocació), garanteix un grau de participació local i un control que es compara favorablement amb molts
països que tenen credencials1111 democràtiques
“impecables”.

És cert que en un nivell superior que hi ha
limitacions, amb els delegats provincials i
nacionals, que es presenten a les llistes amb un sol
candidat per a cada lloc, de manera que l'única
opció dels electors és la d'acceptar o rebutjar cada
candidat. Els debats polítics involucren la
participació popular àmplia a través
d'instruments com ara els parlaments dels
treballadors i les consultes de les comissions
de l'Assemblea Nacional, però aquest tipus de
debats operen clarament dins dels paràmetres
dissenyats centralment. En última instància, és
innegable que mentre els Estats Units estiguin
compromesos activament en l'enderrocament de la
revolució, l'expressió lliure i plena de la democràcia
socialista, serà impossible a Cuba, però donada la
forma en què les elits burgeses manipulen la
Poliarquia liberal per prevenir qualsevol problema
greu per al sistema capitalista, es pot argumentar que l'electorat dels països occidentals tenen menys
influència que els cubans en les decisions de política en àrees crucials com les finances, defensa i política
exterior.

No obstant això, per argumentar la importància de Cuba en el món d'avui està clar que no n'hi ha prou amb defensar
el sistema socialista del país en contra dels seus crítics. Al segle XXI, l'illa no té res millor a oferir que sigui només

un vestigi del passat?

La resposta és que hi ha almenys
dues àrees en les que Cuba ha fet
una contribució vital a l'aparició d'una
alternativa socialista o anticapitalista
nou. Una d'elles és en les qüestions
ambientals: inicialmente, com una
qüestió de necessitat, però ara també
com una qüestió de política, que ha
emprès un canvi fonamental cap a
l'agricultura orgànica i l'adopció de
pràctiques ecològicament sostenibles
a tota l'economia. Des de fa diversos
anys ha estat pionera en el
desenvolupament de l'agricultura
urbana, en petits solars, en
qualsevol superfície disponible de
ser lliurada a organopónicos, els
projectes dedicats al cultiu intensiu
d'una àmplia varietat de fruites i
hortalisses, en la seva majoria per
mètodes orgànics. Com a resultat
d'aquesta política, la ciutat de

l'Havana, ara produeix el 60 per cent de les seves fruites i hortalisses dins dels límits de la ciutat12, i el sistema està
sent adoptat a Veneçuela i altres països. La "Revolució Energètica" promou la generació d'energia descentralitzada,
de manera que l'electricitat és menys depenent de les plantes d'energia més grans i es produeix en petits
generadors locals, que són més eficients i menys vulnerables en situacions d'emergència. Les bombetes
incandescents han estat substituïdes en tot el país i hi ha inversions a gran escala en energia solar i eòlica.13

Funcionaris cubans ja afirmen categòricament que, tant els models tradicionals -capitalista i socialista- de
desenvolupament intensiu d'energia són insostenibles.
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La segona contribució essencial a l'aparició d'una nova alternativa rau en el suport de Cuba a Veneçuela, Bolívia i
altres països llatinoamericans que participen ara en la lluita per crear un model social i econòmic. Els comentaristes
freqüentment es centren en l'ajuda de Veneçuela a Cuba en forma de petroli barat, però la importància de
l'assistència de Cuba a la revolució bolivariana no ha de ser subestimada. Sense l'assistència de milers de
cubans, a Chávez li hauria resultat gairebé impossible posar en pràctica la notable missió “Barrio Adentro”
de promoció de la salut gratuïta o l'alfabetització de la Missió Robinson. De la mateixa manera, Evo Morales
hauria estat incapaç d'aplicar aquests programes a Bolívia, almenys en un termini tan breu, i donada la crítica
situació política a ambdós països, a curt termini ha estat i és crucial.

Però també en termes polítics més amplis, sense Cuba, a Chávez (i per tant, subsegüentment, Evo Morales a
Bolívia, Rafael Correa a Equador, i Fernando Lugo al Paraguai) haurien tingut moltes dificultats en l'obtenció d'una
major credibilitat als projectes d'enfortiment polític popular aplicats a través de l'apropiació i transformació de l'Estat.
La desorientació política de l'esquerra mundial va ser de tal magnitud que només un moviment totalment inexperta,
com el de Chávez, podria oferir un camí a seguir, i sense la inspiració i suport de Cuba en els moments crucials,
Chávez també podria haver fracassat. Aleshores, sense Cuba, Veneçuela no va, i sense Veneçuela, no va
Bolívia, no va Equador, no el Paraguai, i no s’emprèn un renaixement (encara que imperfecte) de la
Nicaragua sandinista.

Per descomptat, no és que no hauria passat res en aquests països, però és molt probable que sense l'exemple de
Veneçuela i Cuba, sense llur inspiració i ajuda pràctica, els poderosos moviments populars que haguessin sorgit,
haurien estat incapaços de dissenyar una estratègia adequada per assolir el poder i d'utilitzar-lo eficaçment per
revertir les polítiques neoliberals. Això no vol dir que Veneçuela o dels altres països són el que són simplement
copiant Cuba. Ells tenen molt clar que s'estan duent a terme recorreguts independents, amb els préstecs i el suport
dels uns als altres i de Cuba, però sense cometre l'error històric d'intentar imposar un uniforme "ortodox" de plantilla.

D'altra banda, els cubans han estat explícits en dir que no consideren el seu propi socialisme com un model
a copiar. El que Cuba sempre va ser un exemple de vida, una demostració de que, contràriament a la saviesa
convencional del "Nou Ordre Mundial", l'Estat no és impotent i que és possible construir i mantenir una alternativa no
capitalista. El que no era possible, era reproduir l'estratègia cubana de la revolució armada, i això va ser la gran
contribució de Chávez i els veneçolans: idear una nova estratègia que no era ni purament militar ni purament
electoral, sinó una combinació de la mobilització popular, les eleccions, i el suport militar.
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En el nou projecte de "socialisme del segle vint-i-u" i l'Alternativa Bolivariana per a les Amèriques (ALBA) que es
desenvolupa, Cuba també es vincula amb la inspiració cultural i ideològica de la lluita popular d'Amèrica Llatina de la
tradició anti-imperialista. Com hem vist, la ideologia cubana original derivada, com a mínim, tant de Martí i els
mambises com de la teoria socialista internacional, i en aquest sentit, enllaça perfectament amb bolivarianisme "de
Chávez." Es pot argumentar que, si bé la relació amb la Unió Soviètica era necessària en un moment donat per a la
supervivència de la revolución, vista en el context de la Guerra Freda i que va donar lloc a distorsions indesitjables
en el socialisme cubà, ara, la Cuba d'avui, alliberada de la camisa de força Soviètica i amb l'assistència dels seus
veïns d'Amèrica, està tornant a descobrir la seva originalitat.

En aquest context, les reformes actuals de Cuba no han de ser vistes com si avancéssin cap una direcció capitalista
(almenas, no necessàriament), sinó que s'adapta al projecte, més flexible i dinàmic, del "socialisme del segle vint-i-
u", que finalment trobarà semblants (però no idèntiques) formes d'expressió a Veneçuela, Bolívia i altres països. Es
basarà en el reconeixement que el socialisme no pot ser perfecte, ni totalment estable i segur, en un món
imperialista, i que la seva supervivència i renovació sempre dependrà del suport popular i la participació.14 El paper
de l'Estat continua sent important però permetrà més camp d’acció a la iniciativa local i popular i, de fet, pel que
abans podria haver estat condemnat com incentius materials capitalistes.

Però això es basa en un recconeixement de què l’igualitarisme
no pot imposar-se por decret, i que la millor garantia contra un
retorn al capitalisme radica en una vigorosa cultura de
participació col·lectiva en lloc de controls burocràtics. On l’estat
central és i seguirà sent primordial es tracta de proporcionar
una orientació general coherent, minimitzar l’invasió de capital
global i garantir la defensa militar, política i diplomàtica contra
l’imperialisme.  Per descomptat, al llarg dels anys, Cuba ha
comès errors, i no tots són atribuïbles a la influència soviètica.
L’estratègia económica inicial de la industrialització
d’emergència aviat va demostrar ser poc pràctica i fouue
reemplaçada per la dependència de es exportacions de sucre a
gran escala, como font d’acumulació per a la diversificació més
gradual. A continuació, el 1970, el voluntarisme gairebé causa
la desesperación popular en el cas de la meta fallida de la
collita de
sucre que es

marcava en deu milions de tonelades. La "gran ofensiva
revolucionària” de 1968 va conduir a la nacionalització precipitada
de petits negocis, amb greus conseqüències per a la disponibilitat
de béns de consum i serveis. També hi hagué errors greus en
l’àmbit de la política cultural que han estat àmpliament criticats.
Però el que preserva el socialisme cubà sempre ha estat un grau
de participació popular que rarament es troba en altres llos i la
capacitat de resposta contínua dels dirigents populars a inquietuts
i necessitats. Malgrat les seves greus queixes, sovint justificades,
la majoria dels cubans ha continuat sentint que aquesta és la seva
revolución i no sols el projecte paternalista d’un aparell
d’estat/partit remot, i el resultat és que avui en dia el país continúa entestat en fer seu l’objectiu -en tants aspectes

subjetiu- d’una alternativa anticapitalista.

Els mitjans de comunicació occidentals
han estat desitjosos d’interpretar les
recents reformes en l’agricultura, en
escales d’incentius i salaris, i en la
disponibilitat de l’electrònica de consum,
com una evidència de què Cuba s’stá
embarcant en una transició15 capitalista,
però no hi ha cap indici de
privatitzacions a gran escala en
l’ocupació de la mà d’obra o en un mercat

de capital privat amb una borsa i institucions capitalistas similares, són possibilitats no contemplades. El Govern ha
reiterat el seu compromís de mantenir gratuïts i universals l’educació, l’atenció a la salut i els altres serveis
socials. Cuba ha signat recentment importants nous acords amb diversos països, especialment Brasil i la Unió
Europea, que milloren la seva capacitat per resistir el bloqueig estadounidenc sense abandonar les seves prioritats
socialistes.  Per últim, l’extraordinària generositat i compromís de milers de cubans internacionalistas al
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proporcionar serveis mèdics i d’altres, en condicions que pocs acceptarien, és
testimoni viu de la realitat del projecte socialista del seu país. El veterà
periodista britànic Hugh O'Shaughnessy recentment oferí un relat  emotiu de las
misiones cubanas a Bolivia. Va citar a María de los Ángeles, una metgessa cubana,
treballant com a directora de l’Hospital Oftalmològic situat en el altiplà de
Bolívia, a quasi 4.000 metres d’altitut i en condicions molt dures: "Creo que hay
siempre un elemento de amor involucrado", digué: "Antes de salir
de Cuba para Guatemala y Bolivia, no sabía como era la pobreza real."16,
Mentre Cuba continuï practicant solidaritat com aquesta, la seva importància pel
moviment mundial anticapitalista amb prou feines pot ser qüestionada. Però també,
aquesta presència en els països de l’ALBA és una prova més de què Cuba no pot
separar-se dels nous esdeveniments edificants que tenen lloc a Veneçuela,
Bolivia i altres llocs: Amèrica Llatina avui demostra que realment un altre món és possible, i Cuba és fonamental per
a la creació d’aquest món.
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