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P er parlar de I'evolució recent de la polí- ,- segueix apostant per una acceleració 
tica cubana cal comen~ar amb dues pre- de la mort del castrisme, el que explica 
cisions per acotar I'ambit de I'estudi: a) la continuació i aprofundiment de la polí- 
donat que a Cuba, com es prou cone- tica d'acorralament de I'illa per mitja de 
gut, impera constitucionalment un regim La p&rdua de les relacions I'embargament. 
de partit Únic i d'economia estatitzada, 
es difícil d'esbrinar la frontera entre la privilegiades amb els 
política i I'economia en qualsevol canvi 
o evolució. Hi ha fortes connotacions 

germans del camp s o c i a l h  Cobertura econbmica 
que contaminen una aproximació d'ana- suposi un cop molt i el descontentament social 
lisi política que no impliqui obligatoria- considerable al projecte 
ment I'economia. Per aixo, sense entrar 

polític i econbmic Malgrat tots els esfor~os desplegats 
a fons, haurem de parlar de les reper- pel regim per mostrar-se ferm i a la vega- 
cussions polítiques d'alguns canvis seguit des dels anys seixanta da amb un projecte que, pensaven, tenia 
economies. b) Un altre element que inter- futur, s'anaven fent evidents varies 
fereix en I'analisi es la forta incidencia esquerdes. La penúria economica de la 
que tenen dos fenomens exteriors en la població cada cop era mes latent, amb 
política interna cubana: I'evolució de el consegüent descontentament social. 
I'embargament per part dels EUA i les Ja en els primers anys de la decada dels 
relacions privilegiades que havia man- anys noranta, la perdua de legitimitat 
tingut amb I'extinta URSS i els pai'sos nost. A mida que passava el temps, i el mostrava diferents símptomes, espe- 
de I'Europa de I'Est. Per aixo, cronolo- procés es veia irreversible, I'emfasi per cialment en el descens de la participació 
gicament ens centrarem entre finals dels part del regim de Castro va anar en la popular en les organitzacions de mas- 
anys vuitanta i el que va de la present direcció de distingir-se del model socia- ses (el PCC, la Central de Trabajadores 
decada. lista sovietic i tractar de convencer tot- de Cuba, la Federación de Mujeres 

hom que el socialisme cuba era diferent, Cubanas, la Unión de Jóvenes Comu- 
considerant un error historic el trasllat nista~, les organitzacions estudiantils, 

Corfandat i el període automatic del model europeu a Cuba. A els Comites de Defensa de la Revolu- 
la vegada, es va remarcar I'interes per ción). 

especial voler intentar mostrar el caire naciona- En moments fins i tot mes explosius, 
lista de la revolució cubana. com el que va detonar la crisi dels bal- 

Sens dubte, la perdua de les relacions Aixo va implicar un tancament de files seros, el Govern va obrir I'aixeta a la fugi- 
privilegiades amb els germans del camp entorn de la doctrina ortodoxa del Par- da del pas. Es calcula que mes de 35 
socialista suposa un cop molt conside- tit Comunista Cuba (PCC) i el rebuig de mil persones es Ilenqaren al mar I'agost 
rable al projecte polític i economic seguit tot el que suposes una translació de del 1994 cap a Miami. Aixo va crear un 
des dels anys seixanta a Cuba. No cal I'oberturisme polític de I'antic camp greu conflicte amb els EUA i s'ha mirat 
insistir en I'evaporació dels beneficis socialista. De pas es va aprofitar, el juliol d'anar reconduint amb les negociacions 
economics de tota mena. Ens interessa del 1989, I'acusació de corrupció i tra- que van portar a la signatura entre els 
mes, pero, parar atenció en la condició fic de drogues contra el general Ochoa dos pa'isos dels acords sobre migració 
d'orfandat política en que resta el regim i altres implicats, amb judici sumaríssim, el 1995. 
cuba sense els seus antics aliats poli- execucions i penes molt fortes, per refer- En aquest context s'han d'entendre 
tics i ideologies. mar, sota el control de Raúl Castro, el les mesures economiques com la des- 

En un principi, la confusió era gran, comandament sobre totes les Forces de penalització limitada del treball autonom 
mentre no s'acabava d'aclarir en que Seguretat de I'Estat (FAR i MININT). (agricultura, petita manufactura i alguns 
quedava tot el camí iniciat per Gorbat- També es va posar mes interes en serveis de reparació de tota mena), 
xov amb la política deperestroika i glas- remarcar la tradicional política de con- I'obertura controlada dels mercats Iliu- 

frontació amb I'enemic per antonoma- res per a productes agropecuaris de 
. Kcpo,lrahle drl dcp.,rrame,lt d.Am&rica I, larina de I.I sia: el capitalisme representat pels EUA. consum basic, la despenalització de la 
1.~1ndaci6 ( : I I ) ~ R .  Val a dir que des de Washington se possessió de dolars ... En definitiva, peti- 
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tes accions per tractar de compensar la 
progressiva miseria. De pas, també, per 
descomprimir el descontentament social 
i que no esdevingués en polític. Pero la 
reforma mes important ha estat I'ober- 
tura a les inversions exteriors i les faci- 
litats a les empreses estrangeres per tre- 
ballar a Cuba, encara que en condicions 
molt controlades. 

La transició cap 
a la democricia, per a quan? 

Per definició, una transició implica que 
els mecanismes polítics del moment no 
funcionen i es volen substituir per altres. 
El consens internacional actual de la 
majoria de pa'isos advoca pel sistema 
de representació democratica; es a dir, 
llibertat d'expressió, de reunió, pluri- 
partidisme, eleccions lliures i represen- 
tatives. De moment, pero, el regim cuba 
manté un model representatiu molt 
peculiar, que podria resumir-se en la 
popular frase de Fidel Castro: <<dentro 
de la revolución todo, contra la revolu- 
ción nada.,. Així, no es pot esbrinar 
actualment quin significat, legitimitat i 
suport social té el regim. Nomes a tall 
d'exemple, en les eleccions parla- 
mentaries (Asamblea Nacional del Poder 
Popular) del febrer del 1993, els meca- 
nismes no permetien candidatures d'o- 
posició organitzades, havien de ser a 
títol personal. La campanya i la pressió 

oficial, que disposava de tot I'aparell 
d'informació Únic i estatal, va ser molt 
forta, el que va influir en la rotunditat dels 
resultats: els candidats oficials, el 70% 
dels quals eren membres del PCC, obtin- 
gueren el 98,8% dels vots. 

Malgrat tot, ningu creu actualment en 
la realitat monolítica que el regim pre- 
tén. Hi ha prou evidencies de I'existen- 
cia de sectors mes oberturistes i mes 
reaccionaris al si del mateix. A tall 
d'exemple, hi ha la petita obertura 
economica que a llarg termini podria tenir 
algunes conseqüencies. Tambe hi ha 
diferents intel.lectuals i artistes que, 
encara que obligatoriament funcionen 
dins d'institucions oficials, exposen ide- 
es mes obertes. Finalment, la partici- 
pació social voluntaria en les organitza- 
cions de masses i activitats de la comu- 
nitat ha baixat molt o no te el caire 
entusiasta que se li suposa. Hi ha molt 
descontentament amagat i fins i tot 
resignació. De tota manera, Castro i el 
búnquer del PCC han acceptat les befor- 
mes economiques, potser fins i tot a 
desgrat, per retenir el poder autoritari i 
evitar I'hecatombe economica. En can- 
vi, no encaixen be les crítiques, ni en 
política ni en economia. Ni de I'exterior 
ni, evidentment, de I'interior. 

No obstant, a banda del poder, es 
conegut que hi ha una dissidencia dins 
de I'illa, que encara no ha tingut I'opció 
de constituir-se en una oposició orga- 
nitzada. Des de les associacions per a 
la protecció dels Drets Humans, que 

depenen dels marges de tolerancia ator- 4 
gats arbitrariament per les autoritats, 
fins a petits grups de tot color polític, i= 
obviament difícils d'identificar per les 
condicions repressives del sistema. O Tambe en el camp de la informació hi L 
ha periodistes independents que fan 
arribar com poden, al món i als seus 
compatriotes, notícies i opinions dife- 
rents de les oficials. I, finalment, hi ha 
I'Esglesia Catolica, que va incrementant 
el petit pes que historicament ha tingut, 
i no nomes actua en el camp de la reli- 
gió. Actualment, cerca un camí de la 
concordia social que ningu sap encara 
quin futur pot tenir. 

Part de tot aquest conglomerat intern 
va intentar, per primera vegada, una 
aproximació mútua per debatre idees, 
posicions i expectatives. La reunió tenia 
el nom de Concilio Cubano i estava pre- 
vista per al mes de febrer del 1996. Cem- 
presonament dels principals organitza- 
dors va dinamitar la iniciativa, que era 
ben vista des d'Europa i considerada un 
test de la capacitat d'obertura del regim. 
Per deixar mes clara la posició oficial, 
Raúl Castro exposava el marq del 1996, 
davant del V Ple del Comite Central del 
PCC, que la lluita actual del regim es 
contra la quinta columna, dins el partit 
i en la societat. 

Tambe hi ha I'exili exterior, fonamen- 
talment a Miami, que políticament esta 
f o r ~ a  dividit. Alla trobem grups que pro- 
picien el dialeg amb el regim, com Cam- 
bio Cubano de Gutierrez Menoyo, la Pla- 
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tafomla Democratica Cubana -que agru- 
pa socialdemocrates, liberals i demo- 
cratacristians- i la mes potent Funda- 
ción Nacional Cubano Americana 
(FNCA), liderada per Jorge Mas Cano- 
sa, que des de posicions mes conser- 
vadores pugna per un canvi radical al 
Govern de I'illa. 

En aquestes circumstancies es fa molt 
difícil vaticinar quan arribara la democra- 
cia a I'illa. Hi ha pensadors cubans que 
diuen que les coses es van movent i que 
<denta y sigilosamente, ya comenzó una 
transición política en Cuba,, (Jorge I. 
Domínguez, .<La transición política en 
Cuba>,, Revista Encuentro de la Cultura 
Cubana, no 1, Madrid, 1996, pp. 5-1 2). 
D'altres aposten per un consens gene- 
ral de tota I'oposició, interna i a I'exili, i 
de la mediació de la comunitat interna- 
cional, incloent-hi els EUA (que haurien 
de variar radicalment la seva política 
d'assetjament). Cobjectiu seria encetar 
vies que possibilitin la transició a la 
democracia a Cuba. Amb Castro o des- 
prés de Castro (Jesús Díaz, <<Una deli- 
cada bomba de tiempov, N País, 
30/11/96, p. 11). 

Espanya i la UE 

Les relacions d'Espanya amb Cuba 
han tingut, de sempre, un caire altament 
emocional. D'entrada va ser I'última 
colonia (1 898). El caire de guerra civil 
que tingué el conflicte hispanocuba, i el 
paper final jugat pels EUA, va deixar en 
els espanyols un posit de rancúnia 
envers els americans com a enemic ima- 
ginari. Finalment, hi ha I'enorme pes de 
I'emigració i, tal vegada, el llegat hispa- 
nic en I'economia, la cultura i part dels 
valors. 

Aixo explica que, des de diferents 
perspectives i evidentment ideologies, 
la continu'itat en les relacions s'hagi man- 
tigut des de Franco fins a Suarez o Gon- 
zalez. En tot cas, a partir del 1989, quan 
es desencadena el procés de canvis a 
I'ex-URSS i I'Europa de I'Est, la per- 
cepció del Govern socialista espanyol 
es modifica. 

El model aplicat va ser seguir una 
línia pragmatica en les relacions econo- 
miques i polítiques amb I'illa, pero posant 
mes emfasi en la demanda de reformes 
economiques i de la flexibilització del 
regim, per tal de facilitar un procés de 
transició cap a la democracia. Aquesta 
política era també la dels altres pa'isos 
europeus i va acabar conformant la línia 
d'acció de la Unió Europea. Cincrement 
notable de les inversions europees a 
Cuba junt amb les constants sol.licituds 
a Castro per introduir canvis en el regim 
n'han estat la mostra. 

A instancies de la UE, el comissari 
Marín va encetar, a finals del 1995, 
negociacions amb les autoritats cuba- 
nes per tal de signar un acord de coo- 
peració. Tot aixo en el context mes 

F ~ d r l  Castro 

constructiu per part d'Europa i en con- 
frontació amb els EUA, fonamental- 
ment per la llei Helms-Burton. El pro- 
blema va venir de part del Govern 
cuba que no acceptava les condicions 
comunitaries de reformar el Codi Penal 
i donar mes autonomia al sistema judi- 
cial. Així es frustra I'intent europeu de 
cercar un espai a Cuba mes tolerant 
amb I'oposició interna. 

El tema va quedar congelat durant 
mesos fins que el Govern del president 
Aznar, que propugna un gir polític per 
assetjar mes el regim cuba, va presen- 
tar, el novembre del 1996, una nova pro- 
posta a la UE, amb algunes condicions 
mes estrictes sobre I'obertura democra- 
tica de I'illa i amb terminis mes peremp- 
toris. Aixo, i les interpretacions de les 
declaracions d'algunes autoritats espan- 
yoles en diferents mitjans de comunica- 
ció, va ser considerat una actitud beblige- 
rant pel Govern cuba, que va respondre 

retirant el placet al nou ambaixador espa- 
nyol. Cescalada conflictiva, sobretot a 
nivell verbal, poc a poc s'ha anat recon- 
duint a una esfera diplomatica de dis- 
tensió i tothom espera que no vagi mes 
enlla. 

Finalment, la UE ha consensuat una 
proposta de negociació per cooperar 
amb Cuba amb certes condicions i gra- 
dualitat, pero sense tantes pressions. 
En definitiva, s'han imposat els criteris 
de continui'tat en la política comunita- 
ria. Fins hi tot les discrepancies d'Eu- 
ropa amb els EUA es podrien congelar 
si Clinton veta, per un nou període, les 
parts mes conflictives de la llei Helms- 
Burton. La incognita, ara, sera veure 
com evolucionen les futures nego- 
ciacions entre el Govern cuba i els 
representants comunitaris. Tampoc cal 
descartar algun tipus d'apropament indi- 
recte per part de I'Administració nord- 
americana cap a Cuba. . 


