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COOPERACIÓN: CUBA

«En Cuba, hai unha abertura 
para descargar a estatización  
da economía e a vida social»*

Carles Masià – @chmasia

Cuba atópase nun momento de cambio, co 
desxeo das relacións con Estados Unidos e 
a reestruturación do modelo económico. 
Como se vive na rúa este debate político?
Nestes momentos, Cuba é un espazo de estu-
do moi interesante por moitas razóns. En 
primeiro lugar, polo cambio que están expe-
rimentando os cubanos e as cubanas. Falamos 
dun proxecto social que hai 58 anos que se 
enfronta á hexemonía dos Estados Unidos. O 
proxecto cubano é de loita e resistencia e isto 
ten un custe, mesmo, de esgotamento. Porén, 
estase a producir un cambio de liderádego 
histórico, unha nova xeración está asumindo 
o goberno. A diferenza do que todo o mundo 
pensaba, está sendo menos traumático. Isto 
prodúcese nun contexto global de crise e, 
ademais, nun país que sofre un bloqueo. Se 
nos deixaran buscar as nosas propias alter-
nativas, poderíase xulgar o proceso –se Cuba 
se equivocou ou non–, pero hai que ter en 
conta que somos o único país do mundo que 
non ten finanzas externas, que non pode facer 
transaccións con dólares, que non pode pór 
dólares en ningún banco mundial..., as rela-
cións entre Cuba e Estados Unidos e a aper-
tura das embaixadas non cambiaron nada da 
vida da xente; EEUU non fixo absolutamen-
te nada para eliminar todas estas restriccións 
que, fundamentalmente, afectan ás posibi-
lidades do país de buscar unha alternativa 
económica.

Hai cuestións do día a día, non obstante, 
que non teñen nada que ver co bloqueo...
Certo. Temos problemas internos de buro-
cratización, formalización das institucións, 
falta de creatividade, paternalismo do Esta-

do..., algo que moitas veces tamén limita as 
posibilidades de que as iniciativas prosperen, 
que as empresas teñan máis autonomía... Hai 
unha serie de cousas que temos que arranxar 
internamente, que non dependen da relación 
con EEUU. Con todo, EEUU mantén unha 
política de fustigamento cara a Cuba porque, 
dalgunha maneira, o proxecto da revolución 
cubana, en términos éticos e civiles, é un 
referente distinto ao do dominio do capital. 
Agora mesmo, acabamos de discutir popular-
mente todos os documentos do Congreso do 
partido. A xente participou e houbo diversi-
dade de opinións. Ao contrario do que está 
pasando en moitos lugares –onde gran parte 
da xente abstense de participar–, en Cuba, a 
demanda e a esixencia foi poder participar.

Hai pouco, comentaches que «non se pode 
deixar todo en mans do goberno, do par-
tido comunista ou das organizacións por-
que o destino de Cuba é un problema de 
cada habitante». Que papel debe desem-
peñar a sociedade civil ou os movementos 
sociais no contexto actual?
Non me gusta falar en termos de sociedade 
civil versus Estado porque creo que é unha 
falacia. A sociedade civil non escapa do 
Estado nin á inversa; e ninguén vive á marxe 
do Estado nin da sociedade civil. É unha 
dicotomía construída. En Cuba, potenciar 
a sociedade civil quere dicir que o Estado 
tamén ten que cambiar.

En que dirección?
En Cuba, formalizáronse moitas das orga-
nizacións impulsadas pola sociedade civil e 
o mesmo proxecto revolucionario. Influíron 

Georgina Alfonso, filósofa cubana, investigadora do colectivo Galfisa (Grupo 
América Latina, Filosofía Social e Axiología) e directora do Instituto de Filosofía de La 
Habana, visitou Cataluña o pasado mes de outubro –invitada por Entrepobos– para 
participar na Feira de Economía Solidaria de Cataluña (FESC) e coñecer a realidade 
do movemento da economía social e solidaria, de onde levou o convencemento de que 
«se debe apostar por afortalar as redes de traballo cooperativo e solidario a escala local, 
rexional e global». 

* Entrevista publicada no nº 418 de Directa.
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moito os anos do período especial (1990-
2000), nos que o prioritario era sobrevivir. 
Hai dúas xeracións post periodo que o 
único referente que teñen do socialismo é 
aquela crise e isto marca a maneira de ver o 
proxecto. É importante afortalar os nexos 
da sociedade civil e, sobre todo, a relación 
co Estado. O proceso cubano sacou moitas 
relacións do espazo da dicotomía público-
privado, como o coidado das crianzas, a 
maternidade ou o aborto. Trasladáronse a 
un espazo social e convertéronse en dereitos 

das persoas. As institucións estatais e as da 
sociedade civil deben ter como referente os 
dereitos sociais conseguidos e o obxectivo 
de que se establezan como dereitos cidadáns 
e non se convirtan en políticas públicas, que 
moitas veces quedan só no papel. Necesí-
tanse novas relacións entre o espazo público 
e privado, unha nova sociabilidade.

En canto ás alternativas, unha das posi-
bilidades é o cooperativismo. Tradicional-
mente, en Cuba, creáronse cooperativas 
agropecuarias, pero, dende o VI Congreso 
do Partido Comunista (2011), abriuse a 
posibilidade de facer cooperativas de tra-
ballo. Poderías facer unha breve radio-
grafía do estado actual do cooperativismo 
cubano?
O cooperativismo agropecuario está reco-
ñecido constitucionalmente e, actualmente, 

hai unha apertura para descargar o Estado 
dunha serie de funcións e, sobre todo, des-
cargar a estatización da economía e a vida 
social, que é un lastre que arrastramos do 
modelo socialista soviético. Non só se pro-
moveu o cooperativismo, tamén a pequena 
e a mediana empresa mercantil. No caso das 
cooperativas –onde nos centramos nós–, 
moitas eran empresas estatais de servizos ou 
que non formaban parte de medios de pro-
dución fundamentais. En moitas ocasións, 
pasaron a ser cooperativas da noite á mañá. 

Noutros países, o Estado envía todos os 
traballadores a casa e dilles que se busquen 
a vida como poidan. En Cuba, a estratexia 
consistiu en convertilas en cooperativas, 
aínda que moitas veces seguen a funcionar 
seguindo a lóxica estatal. Na Feira de Econo-
mía Solidaria de Cataluña (FESC), comentei 
que, aquí, inculcar o traballo solidario e coo-
perar é máis difícil que en Cuba, xa que alí 
temos unha cultura de traballo cooperativo 
e un proceso histórico de 58 anos de soli-
dariedade interna e externa. Por outro lado, 
non obstante, temos en contra o exceso de 
paternalismo do Estado, que saca iniciativa 
e autonomía económica ás empresas.

Como se pode favorecer que as cooperati-
vas ‘inducidas’ polo Estado acaben sendo 
reais e que as traballadoras se sintan máis 
autónomas e apoderadas?
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Nun principio, algúns traballadores non 
querían transformarse en cooperativa ou 
ben se sentían inseguros. Pensábamos que 
o proceso para entrar na lóxica do coope-
rativismo se alongaría máis, pero foi máis 
rápido do que prevíamos. As cooperativas 
teñen falla de recursos a raíz do bloqueo 
económico, é moi difícil acceder ás materias 
primas, pero creo que os traballadores non 
van querer volver á estrutura de empresa 
estatal porque melloraron economica-
mente, teñen máis autonomía para decidir 
e poden organizar o proceso produtivo. 
Aínda dependen do Estado, pero chegará 
un momento en que a cooperativa se sepa-
rará definitivamente.

En Venezuela, creáronse moitas coopera-
tivas nun tempo récord (de 1.000 a máis 
de 300.000 entre 1999 e 2011), pero moitas 
desapareceron en poucos anos. Unha das 
lecturas é que faltou formación e alianzas 
por parte dos organismos estatais para 
que se consolidaran. Dispoñen dunha 
estratexia para xestionar estes aspectos?
O pensamento e a práctica de esquerdas 
son moi boas en política, pero moi malas 
en economía. En América Latina, sabemos 
cómo tumbar un goberno, pero cústanos 
gobernar. Son moitos séculos de loita para 
chegar ao goberno e, cando chegas, o que 

atopas é que o Estado aínda está construído 
como un Estado nación. O reto do pensa-
mento emancipador –non o chamaremos 
nin de esquerdas nin de dereitas, porque á 
esquerda tamén hai capitalismo– é pensar e 
facer unha nova economía. O que sucedeu 
coas experiencias dos gobernos progre-
sistas de América Latina é que os estados 
pasaron a unha lóxica distributiva. No caso 
específico de Venezuela, pasou a distribuír 
as rendas petroleiras. En América Latina, 
hai tanta miseria que, cando un goberno de 
esquerdas chega ao poder, moralmente, non 
pode facer outra cousa que sacar as persoas 
da pobreza. O único que non se pode cues-
tionar a ningún dos gobernos de esquerdas 
do continente que accederon ao poder é 
que acadaron que moita xente deixara de 
ser pobre. Agora ben, desgastáronse moito. 
Paralelamente, deberían ter cambiado a 
lóxica económica de produción e reprodu-
ción da vida, o que implica pensar que non 
só é produtiva a gañancia empresarial e a 
eficiencia, senón que tamén o é velar para 
soster a vida das persoas.
 
É necesario un cambio cultural?
O reto e o que nos aporta a experiencia de 
América Latina é, efectivamente, que ten 
que haber un proceso de cambio cultural e 
civilizatorio. E que a economía debe con-
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cebirse dende esta lóxica. A lóxica do capi-
tal é a do custe-beneficio, pero a eficiencia 
da empresa non se pode medir así, xa que 
se poden diminuír os custes e aumentar os 
beneficios con mecanismos de explotación, 
discriminación e degradación do medio 
ambiente. É a lóxica capitalista, aínda que 
esteamos en Cuba. Existen outros criterios 
aparte do Produto Interior Bruto (PIB), 
como a sustentabilidade da vida, incluín-
do a espiritualidade. O ser humano debe 
poder crear pensando a realidade. E, para 
iso, debe ter cultura, saúde, tempo libre, 
praceres, coidados... Todos estes elementos 
teñen que entrar na economía. A primeira 
causa de suicidio no mundo é a soedade; 
somos seres sociais e, polo tanto, necesita-
mos a comunidade e deseñar unha comuni-
dade economicamente. O problema é que a 
economía está pensada para que as persoas 
queden soas.

En Europa, a muller entrou no mercado 
laboral como vía para emanciparse, pero 
moitas veces acabou asumindo unha tri-
ple carga (tarefas domésticas, coidados 
e traballo no mercado laboral). Cal é a 
estratexia para loitar contra esta diná-
mica?
A muller cubana sempre soportou as tres 
cargas. Desta maneira logramos que as 
mulleres sexan o 60% da poboación con 
estudos técnicos e superiores. Agora, hai 
un avellentamento da poboación e a muller 
debe facerse cargo dos nenos e dos anciáns. 
Esta é a loita da muller cubana. Lamenta-
blemente, a raíz da crise, temos perdido 
cousas: as garderías e os centros de aten-
ción ás persoas maiores reducíronse e a 
poboación esixe que se solucione o proble-
ma porque representa unha carga forte para 
as mulleres. É unha situación que se agrava 
ante a falla de opcións do Estado para poder 
solucionalo.

Por último, en referencia ao novo con-
texto político, unha vez dixeches que «as 
proxeccións do país, aínda en proceso de 
proba, entregan unha marxe de creati-
vidade infinita». Atréveste a facer unha 
proxección de cómo pode ser o teu país 
dentro de dez anos?
Hoxe en día, ideoloxicamente, podes ser 
disidente dende a esquerda e afastarte da 
cultura tradicional que vén da esquerda. 
Pero a ética pasa por riba de todo isto. 
Debemos asumir que o futuro da huma-
nidade non pode pasar porque a maioría 

morra. Xa non é unha aposta por un posi-
cionamento político e ideolóxico, trátase 
dun tema ético. O que impulsou á humani-
dade cara ao cambio foi a busca constante 
da felicidade, pero diso fálase pouco. E, se 
se fai, é en termos moi abstractos, ata nos 
quitaron o crer que podemos ser felices. A 
felicidade pode ser un instante, pero débe-
se tentar que sexa cada vez máis frecuen-
te. Facendo unha proxección de dez anos, 
espero que poidamos reconstituír nexos 
sociais que se convertan en paradigmas, 
en termos éticos, para o resto de persoas 
pobres e humildes do planeta. Sempre digo 
que o pobo cubano se sacrificou para este 
proxecto. Non sei cantas persoas de esquer-
das do mundo estarían dispostas a ser de 
esquerdas en Cuba, con todo o que implica 
a escaseza e as necesidades. Quen marcha de 
Cuba no o fai rexeitando o proxecto, senón 
porque todo isto ten un custe e un sacri-
ficio. E non todo o mundo os quere asu-
mir. Pero a xuventude que se vai de Cuba e 
coñece outros contextos vólvese crítica con 
aquelas realidades e recoñece que vén dunha 
experiencia que lle ensinou que había outras 
posibilidades de vida. n
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