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Introducció 

Actualment, des d’una perspectiva comunista, ens trobem no només en una derrota de les 

aplicacions històriques-polítiques del marxisme, és a dir, dels països socialistes, sinó que també 

afrontem la derrota del marxisme com a teoria d’avantguarda, com a teoria del partit 

revolucionari del proletariat. En altres paraules, ens trobem també en un context de derrota 

organitzativa, sense partit revolucionari del proletariat en la majoria de països.  

Per tant, la tasca indiscutible i immediata dels i les comunistes és reconstituir el marxisme en el 

pla ideològic per poder reconstituir Partit Comunista en el pla polític, és a dir, treballar per la 

reconstitució ideològica-política del comunisme; hem de posar de nou el marxisme com a teoria 

d'avantguarda, com a consciència, com a ideologia directora del proletariat.   

En aquest sentit, doncs, perquè el marxisme pugui elevar-se a teoria d'avantguarda, cal recollir 

la síntesi crítica i creadora dels encerts, errors i limitacions de la praxi revolucionària del passat 

per situar-lo en un punt més alt, en un punt més adequat per a l'actualitat. Síntesi de la teoria 

revolucionària a partir de la pràctica social experimentada per situar-la en un punt més elevat 

per desenvolupar la praxi. En altres paraules, cal un balanç crític i ampli de la praxi 

revolucionària de les últimes experiències revolucionàries, a la vegada que l’aplicació de 

l’estudi marxista sobre la correlació de forces actual en les condicions objectives-materials, per 

poder reconstituir el marxisme en la seva nitidesa com a teoria d'avantguarda.  

Aquesta tasca ideològica, que inclou, com no podria ser d'altra manera en tant marxisme i 

revisionisme formen la unitat dialèctica de la consciència del proletariat, la lluita implacable 

contra les formes del revisionisme modern, es tradueix en un moviment d'avantguarda per 

constituir la avantguarda ideològica, capaç de recollir la síntesi del marxisme i la seva aplicació 

per a la situació actual-concreta —línia política—. D'aquí, en tant es recupera el marxisme com 

a teoria d'avantguarda en la seva síntesi de la praxi revolucionària, es pot donar el pas per a la 

constitució política en forma de Partit Comunista, amb la fusió de l'avantguarda ideològica 

(socialisme científic) amb els elements més avançats i preparats de les masses, vinculant així 

l'avantguarda amb les masses i podent, a partir d'aquí, desenvolupar el Partit la seva activitat 

revolucionària.  

 

Com es veu, la necessitat del treball ideològic és vital per a la tasca actual dels i les comunistes; 

menysprear la teoria revolucionària en el transcurs de la vida o treball pràctic, això és deixar de 

banda la seva reconstitució com a teoria d'avantguarda, significa adherir-se al moviment 

espontani i immediat (sindicats, etc.), abandonant el proletariat en mans del revisionisme i els 

interessos d'altres classes. 

Per tant, en definitiva, en aquest context, en el moviment d’avantguarda per recuperar el 

marxisme com a teoria d’avantguarda per la formació del Partit, és vital oferir un anàlisis 

crítica de les experiències pràctiques per desenvolupar el marxisme en la seva nitidesa i validesa 

en l’actualitat. 

D’aquesta tasca inqüestionable es desprèn la necessitat d’un anàlisis crítica i profunda, des del 

màxim rigor històric possible i des de la llum del marxisme, de l’experiència cubana, per 

l’enorme repercussió que té sobre una gran varietat de concepcions actuals. 
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Balanç crític i necessari de la Revolució Cubana 

Aquí es pretén demostrar que: 1) Cuba va ser un país sotmès voluntària i conscientment al 

social-imperialisme soviètic, adoptant la forma de capitalisme monopolista d’Estat, de tipus 

revisionista soviètic; 2) Cuba va centrar els seus esforços en la producció agrícola de 

monocultiu en interès del social-imperialisme, enlloc de desenvolupar les forces productives 

sobre la base d’un projecte socialista; 3) Cuba va haver de reformar el capitalisme monopolista 

d’Estat dependent del social-imperialisme de la URSS per poder sobreviure a la seva dissolució 

—reformes de privatització, atracció de grans capitals estrangers, etc.—; 4) Cuba, per tant, és un 

país capitalista.   

Per poder estudiar les característiques de Cuba, s'ha de tenir clar el caràcter i el significat de la 

Revolució Cubana (1953-1959). Aquest procés revolucionari va ser una lluita democràtica-

nacional interclassista contra les ingerències dels Estats Units i contra la dictadura de Fulgencio 

Batista. No es pot entendre la Revolució Cubana com un procés explícitament socialista, basat 

en el marxisme-leninisme, tant en els seus objectius i com en el seu camí. La seva dinàmica 

inicial va ser la lluita per obrir més espai a la burgesia cubana nacional; això es veu clarament 

en els primers governs formats. 

«El gabinet a partir del qual es va organitzar el Govern Provisional, el 1959, estava integrat 

fonamentalment per elements representatius d’una tecnocràcia reformista que defensava obrir més espai 

al desenvolupament de la burgesia nacional i fer-la menys dependent dels Estats Units, però sense 

alterar amb això les premisses bàsiques del sistema. Moltes de les principals posicions les ocupaven 

homes que abans del triomf revolucionari havien coquetejat amb els apropaments nord-americans per 

vertebrar la tercera força que moderés el procés»[1].  

La teoria marxista-leninista ens ensenya que els processos nacionals revolucionaris, o lluites 

democràtiques-nacionals d'alliberament, han de ser recolzats i dirigits pels comunistes, 

convertint-se així en un pròleg de la revolució socialista. Si el Partit Comunista comprèn 

encertadament l'etapa històrica de la lluita democràtica-nacional i actua coherentment, 

convertint-se en bandera d'aquesta lluita, podrà afrontar la lluita pel socialisme amb més forta 

vinculació i fusió amb el proletariat. En la revolució democràtica-nacional, el proletariat pot 

formar aliances tàctiques amb altres faccions socials que comparteixin els interessos 

revolucionaris i, en la revolució socialista, el proletariat s'ha d'alçar com a única classe 

revolucionària, recolzant-se en la pagesia pobre i mitjana si és necessari en les condicions 

concretes, tot creant, desenvolupant i imposant el Poder proletari. La qüestió clau, aquí, és si en 

la Revolució Cubana (1953-1959) existia una organització política proletària de classe —Partit 

Comunista— capaç de dirigir la pròpia lluita democràtica-nacional i fer valer els interessos del 

proletariat. Això, en el cas cubà, no existia. El Partit Comunista de Cuba es va formar el 1965 i, 

per tant, en el bloc interclassista revolucionari en el període de la lluita democràtica-nacional no 

hi havia una organització proletària de classe.  

El transcurs de la Revolució Cubana es va donar sobre tres tendències: conservadora, reformista 

i «radical». La tendència «radical» —liderada per Raúl Castro, Che Guevara, etc.— va acabar 

imposant-se sobre les altres dues, posteriorment a la victòria inicial de 1959. La tendència 

«radical», que representava o s'identificava amb el marxisme-leninisme, no tenia cap partit 

polític al llarg del procés de lluita democràtica-nacional i les seves concepcions eren anti-

marxistes. Es va anteposar l'Exèrcit Rebel com a expressió revolucionària i es va defensar la 

tàctica foquista-guerrillera com a conceptes substitutius del paper del partit leninista de classe 
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en el període de lluita democràtica-nacional com a pròleg de la lluita pel socialisme. Com va 

admetre Fidel Castro en el I Congrés del Partit Comunista de Cuba: 

«l’Exèrcit Rebel fou l’ànima de la Revolució. De les seves armes victorioses va emergir lliure, bella, 

pujant i invencible la pàtria nova... Quan es fa fundar el Partit, el nostre exèrcit, hereu al seu torn de 

l’heroisme i de la puresa patriòtica de l’Exèrcit Alliberador i continuador victoriós de les seves lluites, 

va posar en les seves mans les banderes de la Revolució, i fou a partir d’aquell instant i per sempre el seu 

més fidel, disciplinat, humil i incommovible seguidor»[2]. 

Així, doncs, la victòria en aquest període revolucionari de lluita democràtica-nacional es va 

donar sense que el proletariat cubà comptés amb l’organització política de classe. (En les lluites 

democràtiques-nacionals d'alliberament a Albània o Europa de l'Est, a Xina o Vietnam, per 

exemple, sí que hi havia partits comunistes que dirigien i recolzaven aquests processos). En 

definitiva: 1) la Revolució Cubana no es va aixecar inicialment sobre un projecte socialista; 2) 

la tendència «radical», que pretenia identificar-se amb el marxisme, no seguia un camí marxista-

leninista. 

Havent expulsat a la burgesia monopolista dels EE.UU. i havent enderrocat a la dictadura de 

Batista; havent-se imposat la tendència «radical» dins de la Revolució Cubana, quina va ser la 

relació amb l'URSS a partir de la qual es va edificar el «socialisme cubà»? A causa de les 

errònies i anti-marxistes bases programàtiques de la tendència «radical», davant el repte de 

construir el socialisme van flaquejar les forces, no es van disposar dels instruments necessaris ni 

amb les directrius teòriques necessàries. Sense l’aplicació adequada de la teoria marxista 

revolucionària, l’orientació del moviment obrer descarrila del camí ferm per la revolució 

socialista. En paraules de Iósif Stalin: 

«la pràctica és cega si la teoria revolucionària no il·lumina el seu camí. Però, la teoria pot convertir-se 

en una formidable força del moviment obrer si s’elabora en indissoluble lligam amb la pràctica 

revolucionària, perquè ella, i només ella [nota: la teoria], pot donar al moviment obrer seguretat,  

capacitat per orientar-se i la comprensió dels vincles interns entre els esdeveniments que es produeixen 

al nostre voltant; perquè ella, i només ella [nota: la teoria], pot ajudar a la pràctica a comprendre, no 

només com es mouen i cap a on marxen les classes només en el moment actual, sinó també com han de 

moure’s i cap a on han de marxar en un futur pròxim»[3]. 

Així doncs, es van donar certes bases econòmiques pel socialisme i l'element subjectiu estava 

comparablement avançat, però els errors de la línia política de la tendència «radical» i la 

incomprensió de les condicions històriques i econòmiques van obstaculitzar el procés socialista 

i van obrir la porta al social-imperialisme soviètic. (No és l’objecte d’estudi, aquí, les 

confrontacions a tres bandes entre els EE.UU., Cuba i la URSS que van donar lloc a la subjecció 

al social-imperialisme soviètic). Fidel Castro va visitar vint-i-tres vegades la Unió Soviètica; 

l'última vegada el 1985. El 13 de gener de 1964, Fidel Castro va iniciar el seu segon viatge a la 

URSS. Com a resultat de les negociacions corresponents entre els governs de Cuba i de la Unió 

Soviètica, va ser signat el primer conveni a llarg termini que garantia el mercat entre els dos 

països i els preus estables del sucre cubà, la producció del qual per la Unió Soviètica es venia a 

gairebé la meitat del preu mitjà mundial i havia d'assolir la quantitat de 10 tones per any entre 

1965 i 1970, superant les 3,9 tones de 1963. Però, la producció de sucre mai va arribar a les 10 

tones anuals; en els anys 80 era d'unes 8 tones, caient a les 3,5 tones en els anys 90 després de la 

dissolució de l'URSS. El 1972, Cuba va entrar a la COMECON, l’organització econòmica que 

la URSS social-imperialista utilitzava per sotmetre i explotar els països del «bloc socialista»[4]. 

Des de 1959 fins a 1982, la Unió Soviètica va comprar el 43,5% de les exportacions de sucre de 
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Cuba; entre 1963 i 1974, les exportacions de sucre van suposar entre el 70 i el 90% del valor 

total de les exportacions de Cuba. Alhora, el 52% de les importacions de Cuba provenien de la 

URSS i, en els anys 70 i 80, entre el 70% i el 75% de les relacions comercials de Cuba eren 

amb la Unió Soviètica, com es pot veure en aquest gràfic (línia vermella): 

 

Com es pot veure, Cuba va abandonar el camí d'una plena i necessària industrialització 

socialista i el camí de la diversificació de la producció agrícola per desenvolupar les forces 

productives i assegurar en cert grau l'autosuficiència i l'avanç del socialisme, per centrar-se en la 

plena dependència del comerç amb el social-imperialisme soviètic. La producció nacional, el 

desenvolupament de les forces productives i el benestar de la classe treballadora quedaven 

supeditats als interessos comercials de la bèstia social-imperialista soviètica; la resta d'aliments i 

de productes necessaris serien importats amb els diners obtinguts del servei al social-

imperialisme. La dependència del capitalisme imperialista soviètic era total, era l'eix sobre el 

qual girava la política cubana. El mateix Fidel Castro ho explicava, en relació a l’impacte que va 

tenir sobre Cuba la dissolució de la URSS: 

«quan es va produir la desintegració de la Unió Soviètica, que va ser per a nosaltres com deixés d'existir 

el sol, la Revolució Cubana va rebre un cop demolidor. No només es va traduir en un abandó total dels 

subministraments de combustible, materials i aliments; vam perdre els mercats i els preus assolits per als 

nostres productes en el dur bregar de la lluita per la sobirania, la integració i els principis. L'imperi i els 

traïdors, plens d'odi, esmolaven els punyals amb què pensaven passar a ganivet als revolucionaris i 

recuperar les riqueses del país. El Producte Intern Brut (PIB) va començar a decaure progressivament 

fins a un 35%. Quin país hauria resistit tan terrible cop? No defensàvem les nostres vides; defensàvem 

els nostres drets. Molts partits i organitzacions d'esquerra es van desanimar davant el col·lapse a l'URSS 

després de la seva titànic esforç per construir el socialisme durant més de 70 anys»[5]. 
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Ell mateix reconeix la subordinació total a la Unió Soviètica. Però no només això. Reconeix, en 

un clamorós exercici anti-marxista, que La URSS va fer un «esforç titànic per construir el 

socialisme durant més de 70 anys», això és: la URSS dels anys 60, 70 i fins i tot 80 era 

socialista ! Segons les seves concepcions, similars a les compartides per moltes seccions del 

Moviment Comunista Internacional actual, va ser l'error de la Perestroika el fet que «introduir» 

el capitalisme a la Unió Soviètica. De nou, això mostra les llacunes teòriques sobre les que 

s’aixecava la tendència «radical-marxista» i que obstaculitzà el correcte camí socialista.  

Tornant a l'escenari de la dependència comercial amb el social-imperialisme soviètic, és clar 

que la producció especialitzada, massiva i barata per a la venda exterior és l'activitat més 

rendible en termes capitalistes, en substitució dels processos d'industrialització pesada i de 

diversificació de la producció agrícola per construir i enfortir el socialisme al país —amb la 

necessària lluita política-ideològica de masses per resoldre les contradiccions romanents, 

facilitant així el desenvolupament ulterior de les forces productives i el futur pas al comunisme, 

i per enfortir la línia proletària envers la lluita reaccionària-capitalista—. 

Reafirmant la rendibilitat capitalista de la subordinació al comerç amb el social-imperialisme 

soviètic i sobre la possibilitat de desenvolupar potencialment altres branques de l'agricultura i 

les forces productives i treballar per una certa autosuficiència socialista enlloc de voler 

augmentar un milió i mig la producció de sucre pel comerç social-imperialista, Fidel Castro va 

assegurar que: 

 
«per arribar a ser autosuficients en arròs [...] hauríem d'utilitzar 330.000 hectàrees més de terres de reg 

i invertir el nostre escàs subministrament d'aigua ... Sens dubte, no seria convenient per al nostre país 

que deixés de produir un milió i mig de tones de sucre, que és el que podríem produir en 330.000 

hectàrees de terres irrigades plantades amb canya de sucre, i que augmentaria la nostra capacitat de 

compra a l'exterior per més de 150 milions $, amb la finalitat de produir en aquesta terra, amb el mateix 

esforç, arròs valorat en 25 milions $»[6]. 

Efectivament, el monocultiu de sucre reportava major benefici en sentit capitalista, en el sentit 

del comerç exterior amb el social-imperialisme, activitat econòmica que impedeix el 

desenvolupament socialista del país en qüestió. Monocultiu del producte més rendible per als 

interessos social-imperialistes, tal és el punt cardinal sobre el qual girava l'economia cubana. No 

sobre què és convenient per al socialisme, per al desenvolupament de les forces productives, per 

a la classe treballadora cubana, no; sobre el major benefici que pot reportar certa activitat 

econòmica sobre les altres, en què se centren, doncs, tots els esforços. 

 
«Objectivament, aquesta va ser una decisió de desenvolupar Cuba exactament com els imperialistes 

nord-americans l'havien desenvolupat -d'una manera desequilibrada i per sempre depenent, d'acord amb 

el que era més rendible-. Va ser particularment desastrosa perquè Cuba no va poder produir els 10 

milions de tones, però fins i tot si aquest objectiu s'hagués superat, l'efecte bàsic en l'estructura de 

l'economia -la dependència del imperialisme- hauria seguit sent el mateix. I en aquesta situació, és 

definitivament més rendible conrear canya de sucre de desenvolupar la indústria a Cuba; en cas contrari 

els imperialistes nord-americans haurien industrialitzats Cuba fa molt de temps»[7]. 

Si la subordinació al social-imperialisme soviètic significà una determinada orientació de la 

producció i del desenvolupament de les forces productives segons el seu interès, no podia deixar 

de significar també una determinada forma de l’estructura econòmica afina a ell. Aquesta 

estructura econòmica es basava pròpiament en les mesures capitalistes que van prendre’s a la 

URSS al llarg dels anys 60. Referint-se a elles, el Primer Ministre soviètic Alekséi Kosygin deia 

en un discurs de setembre de 1965 que: 
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«un sistema complet de mesures està sent proposat amb la finalitat d'ampliar la independència 

econòmica i la iniciativa de les empreses i les associacions i augmentar la importància de l'empresa com 

la principal unitat econòmica en la nostra economia»[8]. 

I, en una altra ocasió, que: 

«els gerents industrials seran plenament responsables dels sectors de producció que els ha encomanat 

l'Estat. Aquesta responsabilitat, el paper de la gestió d'un sol home en la producció, s'està convertint 

especialment important ara»[9]. 

Així doncs, a Cuba també es va difondre la descentralització econòmica i l’impuls de la 

independència dels administradors industrials per dirigir la producció: 

«el preu del renovat suport soviètic va ser una certa descentralització de la presa de decisions 

econòmiques i la introducció d'una gamma limitada dels mecanismes de mercat. Des del començament 

dels anys 70, els dirigents cubans van tractar de reformar les estructures econòmiques i polítiques de 

Cuba per donar cabuda al nou model. [...] Les reformes que van seguir a la primera meitat de la dècada 

dels [anys] 70 a Cuba anaven en consonància amb la línia de la Unió Soviètica; sota la cooperació de 

nombrosos assessors soviètics es van reestructurar els organismes i les empreses econòmiques de Cuba. 

Una comissió soviètica-cubana es va crear al desembre de 1970 per coordinar l'ús de l'ajuda soviètica i, 

dos anys més tard, Cuba es va convertir en un membre de ple del mercat comú del bloc soviètic, el 

COMECON. Un nou sistema de gestió econòmica es va establir progressivament els anys 70, i estava en 

ple funcionament a finals de la dècada. Es van introduir un cert grau de responsabilitat financera, la 

rendibilitat, així com la introducció d'una àmplia gamma d'incentius materials. [...] Fidel Castro no va 

ser moderat en els seus atacs a l'excessiva centralització en la planificació econòmica i als 

administradors de l'empresa se'ls va donar més poder per prendre decisions a nivell de les empreses 

individuals»[10]. 

Tot això no fa més que mostrar, ineluctablement: 1) absència completa del socialisme a Cuba; 

2) concepcions burgeses sobre l'economia i sobre el social-imperialisme per part del Partit 

Comunista de Cuba —format, recordem, posteriorment a la Revolució Cubana de 1953-1959— 

i del Govern cubà. 

Aquest model econòmic de dependència de potències social-imperialistes va implicar que, per 

exemple, quan el 1976 el preu mitjà mundial del sucre va caure prop d'un 900%, Cuba va haver 

d’intensificar encara més la producció de sucre per exportar, per tal de satisfer els ingressos 

necessaris dels quals vivia, en detriment d'altres productes agrícoles. A més, alguns d'aquests 

productes agrícoles, com el cafè, que només podia prendre’s sota racionament, van haver de ser 

exportats també immediata i massivament, reduint encara més la disponibilitat per als propis 

cubans.  

De la relació amb la URSS i de les concepcions dirigents del PCC, es desprèn que Cuba va ser 

deliberada i conscientment sotmesa al paper d'una economia agrícola exportadora, enquadrada 

perfectament en la divisió internacional del treball del social-imperialisme soviètic                    

—organitzada a través de la COMECON—. Cuba va tenir el paper de productor de sucre per als 

interessos soviètics, de la mateixa manera que la burgesia burocràtica-monopolista soviètica 

pretenia fer d'Albània un país enterament productor de taronges. (La posició marxista-leninista 

del Partit del Treball d'Albània va evitar aquesta submissió a l'imperialisme soviètic i va 

permetre desenvolupar, en cert grau, el socialisme a Albània). Del domini i jou colonials dels 

EE.UU., al domini i al jou neo-colonials de la URSS social-imperialista: aquesta va ser 

l'evolució de la situació cubana. No es pot caure en teories revisionistes segons les quals un 

país, tot i estar controlat i subordinat als interessos d'una potència imperialista, regit per un 
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model econòmic basat en la divisió internacional del treball i dirigit per un partit revisionista, 

per algun motiu secundari, pot ésser socialista o pot estar en el camí del socialisme. El 

socialisme no es pot construir mitjançant mètodes capitalistes de producció i de comerç. De tot 

això es desprèn, innegablement, que Cuba: 1) va ser un país sotmès a la divisió internacional del 

treball d'acord amb els interessos del social-imperialisme soviètic; 2) va centrar els seus 

esforços en el monocultiu de sucre per a la seva exportació; 3) no es va dirigir pel camí 

socialista, a causa de les diferents raons aquí exposades.  

Què va passar quan la URSS es va desintegrar? Si Cuba era un «satèl·lit» del social-

imperialisme soviètic, quins efectes va tenir-hi la caiguda del gegant soviètic? Com ha explicat 

Fidel en una cita anterior: 

«quan es va produir la desintegració de la Unió Soviètica, que va ser per a nosaltres com deixés d'existir 

el sol, la Revolució Cubana va rebre un cop demolidor. No només es va traduir en un abandó total dels 

subministraments de combustible, materials i aliments; vam perdre els mercats i els preus assolits per als 

nostres productes en el dur bregar de la lluita per la sobirania, la integració i els principis. L'imperi i els 

traïdors, plens d'odi, esmolaven els punyals amb què pensaven passar a ganivet als revolucionaris i 

recuperar les riqueses del país. El Producte Intern Brut (PIB) va començar a decaure progressivament 

fins a un 35%»[11]. 

Les conseqüències van ser nefastes; amb la dissolució de la URSS i la pèrdua pràcticament 

completa i sobtada del 70% de les seves relacions econòmiques amb l'exterior, Cuba va veure 

tremolar perillosament la seva economia capitalista basada en la subjecció al social-

imperialisme soviètic. A causa d'això, la producció de sucre va deixar de ser el centre neuràlgic 

de l'activitat econòmica i de la subsistència del país, caient de la producció anual mitjana de 8 

tones a les 3,5 tones. Com a conseqüència de tot això, es van buscar noves sortides per a 

l'economia capitalista, impulsant el turisme com a principal activitat econòmica per al país i les 

reformes d'obertura capitalista al capital estranger. En el context d'atracció de capital estranger, 

ja des del 1982 hi havia una base legal per associacions independents de capital estranger i, el 

29 de març del 2014, es va aprovar l'actualització de la Llei d'Inversió Estrangera per facilitar tal 

procés d’atracció del capital estranger. Per altra banda, el turisme ha substituït la producció de 

sucre com a principal font d'ingressos, atraient a uns 2,5 milions de turistes anuals. Per poder 

sostenir el règim socio-econòmic capitalista sobre els fonaments en què s’havia aixecat, es van 

haver de prendre diferents reformes enfocades a fer-lo viable sobre altres eixos i activitats. Igual 

van fer Vietnam o Corea del Nord. En l'àmbit de l'agricultura, a causa de la crisi en la producció 

de sucre i a la pèrdua del seu principal mercat exterior, es van dur a terme també una sèrie de 

reformes. Entre 1993 i 1994 es van crear les Unitats Bàsiques de Producció Cooperatives 

(UBPC), institucions cooperativistes a les que es van vendre els mitjans de producció i es va 

cedir indefinidament la terra per al seu lliure ús. Les UBPC funcionen per agrupacions superiors 

en forma d'empreses, les quals a partir d'un mínim de recursos assignats per l'Estat decideixen 

independentment què produir, com, en quins terminis, etc., en funció dels seus interessos 

capitalistes. Amb la irrupció de les UBPC, la propietat no-estatal va passar del 18% al 42% 

entre 1989 i 2005, com es veu en la taula adjuntada a la pàgina següent. Aquesta 

descentralització denota, perfectament, la desviació de qualsevol possible camí socialista; el 

socialisme exigeix la propietat social dels mitjans de producció i dels recursos naturals per tota 

la classe treballadora en el seu conjunt, en forma de la centralització econòmica basada en 

l’interès i participació de tota la societat. Però, la centralització econòmica no implica 

necessàriament el socialisme, tal i com es mostra en els capitalismes de monopoli estatal (URSS 

revisionista, Cuba, Corea del Nord, etc.). Per altra banda, a més, es va fomentar la lliure  
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producció i el lliure mercat en l'important sector agropecuari, que atrau el 20% de la població 

cubana econòmicament activa. 

En l’àmbit de les relacions internacionals, durant quatre anys després de la dissolució de la 

URSS, les relacions amb Rússia, i amb els altres països integrants de la URSS, van quedar 

bloquejades; van ser nul·les. A poc a poc, es va anar iniciant un nou apropament, degut en gran 

part a la mútua necessitat —per fer front als Estats Units i per «superar» les seves respectives 

crisi—. Finalment, el 2005 es va constituir una Comissió Mixta de Cooperació entre Cuba i 

Rússia, a partir de la qual s'inicien i es gestionen importants convenis d'intercanvi comercial, 

projectes econòmics i inversions, etc, involucrant a més de 70 importants empreses russes. El 

novembre de 2008, el president de la Federació Russa, Dmitri Medvédev, va visitar L'Havana. 

D'altra banda, Raúl Castro, president de Cuba després de la renúncia de Fidel Castro el 2008, va 

visitar Rússia el 2009 El mateix any, el 2009, els dos països van signar un «Memoràndum sobre 

la Cooperació Estratègica», en el qual s'establien les principals condicions que reglamenten 

conjuntament les seves relacions econòmiques. S'establia, a més, la concessió d'un mega-crèdit 

estatal a Cuba, s'impulsaven projectes de cooperació científica i s'acordava el lliurament gratuït 

a llarg termini de 100.000 tones de blat a Cuba. Aquestes relacions econòmiques capitalistes es 

van intensificar encara més el 2011, amb la signatura d'un nou «Pla d'Acció» entre els dos 

països. L'intens i interessat intercanvi econòmic ho mostren les tensions entre les empreses 

petrolíferes monopolistes de Gazpromenft i Zarubezneft. En tot aquest període, l'imperialisme 

rus ja ha donat crèdits per valor total de 350 milions $ a Cuba. Concretament, a inicis de juliol 

de 2014, la Duma russa va aprovar la condonació del 90% del deute total que Cuba tenia amb la 

URSS —uns 35.200 milions $—. El 10% restant —uns 3.520 milions $— queda per pagar 

durant els propers deu anys, en quotes semestrals. Amb aquest apropament a l'imperialisme rus i 

l'aparent «amabilitat» d'aquest, s'han de tenir en compte els veritables interessos en joc i el 

veritable significat d'aquestes relacions econòmiques en el marc de la situació cubana 

d'actualització del capitalisme. Com deia Enver Hoxha: 

«el capitalisme mai no pot invertir en altres països, concedir préstecs i exportar capitals, sense calcular 

prèviament els beneficis que s'embutxacarà. Si als grans monopolis i bancs, que s'han estès com una 

teranyina pel món capitalista i revisionista, no se'ls presenten dades concretes sobre els possibles 

ingressos a obtenir de l'explotació d'una mina, de les terres, de l'extracció del petroli o l'aigua en un 

desert, no donen crèdits. També hi ha altres formes de concedir crèdits, que es practiquen de cara als 

Estats pseudo-socialistes que busquen camuflar el camí capitalista que segueixen. Aquests crèdits, que 
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assoleixen grans sumes, es concedeixen en forma de crèdits comercials i es liquiden, naturalment, a curt 

termini. Aquests crèdits són donats conjuntament per molts països capitalistes, els quals han calculat 

prèviament els beneficis econòmics, i també els polítics, que van a treure de l'Estat que els rep, tenint en 

compte tant el potencial econòmic, com la solvència dels mateixos. Els capitalistes en cap cas donen 

crèdits per construir el socialisme, sinó per destruir-lo. [...]. És sabut que el capitalista no concedeix 

ajudes a ningú sense abans considerar, en primer lloc, el seu propi interès econòmic, polític i ideològic. 

No es tracta únicament del percentatge que obté com a guany. El país capitalista que concedeix el crèdit, 

juntament amb ell, introdueix al país que rep «l'ajuda» també la seva manera de vida, la seva manera de 

pensar capitalista, crea les seves bases i s'estén insensiblement com una taca d'oli, amplia el seu 

teranyina; i l'aranya està sempre al centre i xucla la sang a totes les mosques que cauen a les seves 

xarxes»[12]. 

Tot això mostra el caràcter inequívocament capitalista de les mesures reformistes adoptades des 

dels anys 90. Però, aquestes reformes es prenen per «corregir», per «assegurar», el socialisme? 

No. Ja hem vist que el socialisme a Cuba va ser i és un miratge, a favor del capitalisme 

monopolista vinculat als interessos soviètics. Les reformes econòmiques són, doncs, per 

«corregir», per «assegurar», el capitalisme. D'un putrefacte capitalisme d'Estat al servei del 

social-imperialisme soviètic, a un capitalisme més obert: evolució del model socioeconòmic de 

Cuba. En aquest context de reformes, Raúl Castro, en el XX Congrés de la Central de 

Treballadors de Cuba el 9 de febrer de 2014, admet obertament que es donen en un context que 

no correspon al socialisme: 

«malgrat lo sensible i complexa que resulta la qüestió del sistema salarial vigent en l'economia estatal, 

no puc deixar d'abordar-lo, encara que ja altres vegades m'he referit a aquest tema.  

Coincideixo plenament amb vostès que l'actual sistema salarial no es correspon amb el principi de 

distribució socialista «de cadascú segons la seva capacitat a cadascú segons el seu treball», o el que és 

el mateix, no garanteix que el treballador rebi segons la seva aportació a la societat. També és cert que 

el salari no satisfà totes les necessitats del treballador i la seva família, fet que genera desmotivació i 

apatia cap a la feina, influeix negativament en la disciplina i incentiva l'èxode de personal qualificat cap 

a activitats millor remunerades amb independència del nivell professional requerit. Així mateix, frena la 

promoció dels més capaços cap a càrrecs superiors, a conseqüència del nociu fenomen de la «piràmide 

invertida», que es tradueix en el fet que, generalment, a major responsabilitat menor ingrés personal.  

Al mateix temps, hem patit d'un enfocament integral en l'aplicació de la política salarial i d'estimulació, 

que va conduir a l'aprovació puntual al llarg dels anys de diferents sistemes de bonificació extrasalarial 

en sectors i activitats, que no en tots els casos estan vinculats amb el resultat del treball i l'increment de 

la seva productivitat. Tampoc podem oblidar-nos de gairebé un milió set-cents mil ciutadans que van 

dedicar desenes d'anys a la feina i que avui gaudeixen del dret a la seva merescuda jubilació, les 

pensions dels quals són reduïdes i insuficients per enfrontar el cost de la cistella de béns i serveis»[13]. 

De tot això es desprèn el veritable caràcter i significat de les reformes socio-econòmiques de les 

últimes dècades i s'entén la repercussió que va tenir la desintegració de l'URSS sobre l'economia 

cubana. 
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Conclusions 

Per totes les raons aquí exposades, des de la línia política de la tendència «radical» fins a la 

configuració econòmica de Cuba, i a mode de resum, l’anàlisi de la Revolució Cubana porta a la 

conclusió de la victòria inicial d’una revolució de tipus democràtica-nacional que, enlloc de fer 

camí per la revolució proletària i el socialisme, acabà conscient i voluntàriament sota les urpes 

del social-imperialisme soviètic, en forma d’un capitalisme monopolista d’Estat de tipus 

revisionista i social-feixista que actualment, amb la caiguda de la URSS, necessita «actualitzar-

se». En altres paraules, a mode de conclusió: 

«hem defensat la revolució cubana perquè estava dirigida contra l’imperialisme nord-americà. Com a 

marxista-leninistes, aturem-nos un moment per analitzar aquesta revolució i les idees que la van inspirar. 

La revolució cubana no es va iniciar sobre la base del marxisme-leninisme ni es va desenvolupar segons 

les lleis de la revolució proletària, per les quals es regeix un partit marxista-leninista. Tampoc després de 

l’alliberament del país, Castro va posar-se en el camí marxista-leninista, sinó que, pel contrari, va 

continuar inspirant-se en les idees liberals. Això és un fet, i ningú pot negar-lo, que els integrants 

d’aquesta revolució van empunyar les armes i van guanyar les muntanyes, però també és un fet 

incontestable que no van lluitar com a marxista-leninistes. Eren combatents alliberadors que s’aixecaren 

en lluita contra la camarilla de Batista i la van vèncer, precisament perquè aquesta constituïa un esglaó 

dèbil del capitalisme»[14]. 

Després del triomf en la Revolució Cubana, Cuba va esdevenir un país destacadament líder en la 

causa progressista de la lluita democràtica-nacional i d’alliberament nacional, en tant el triomf 

en aquesta causa encara era pendent en la majoria de països d’Amèrica Llatina i Amèrica 

Central. En altres paraules, Cuba aixecà la bandera de la lluita contra l’imperialisme nord-

americà per la causa democràtica-nacional, tot i que la seva subjecció al social-imperialisme 

soviètic posà certs límits a aquest abanderament. En tot cas, Cuba no podia ni pot ésser 

considerada un bastió de la causa socialista ni, per tant, un exemple a seguir en la lluita pel 

socialisme —tot i que, efectivament, s’han d’extreure conclusions útils en base de la crítica 

estratègica-pràctica—. 

Seria convenient analitzar també algunes de les concepcions «marxistes» majoritàries sobre 

Cuba. 

A part de la concepció errònia de l'existència del «socialisme cubà», i lligada a aquesta, encara 

hi ha «comunistes» que justifiquen el «retorn» obert al capitalisme per «rellançar» el socialisme. 

És a dir, partint d'un sistema socialista, justifiquen la restauració capitalista per desenvolupar les 

forces productives i donar benestar a la classe treballadora. Recorren al capitalisme no per crear 

condicions òptimes per al socialisme, sinó per «millorar», per «solucionar» el mateix 

socialisme. Aquesta concepció mostra bàsicament dues coses: 1) incomprensió de la teoria 

marxista, en general, i del caràcter contradictori entre les relacions socials de producció 

capitalistes i l’ulterior desenvolupament de les forces productives, en particular; 2) debilitat o 

nul·litat del socialisme en el país en qüestió. En el segon cas, l'única solució és construir el 

socialisme i corregir els errors des del marxisme-leninisme.  

Per altra banda, repassant altres concepcions anti-marxistes sobre la Revolució Cubana, si es 

reconeix una suposada necessitat d'abraçar el social-imperialisme soviètic per frenar 

l'imperialisme dels EE.UU. s'abandona ipso facto la possibilitat del socialisme i s'admet que la 

Revolució Cubana s'ha de frenar en l’etapa de la lluita democràtica-nacional; o, pitjor encara, 

que s'ha de sotmetre a un nou imperialisme per frenar un altre imperialisme —argument social-

imperialista—. I això va ser el que, amb tot, va succeir. El socialisme s'ha de dur a terme 
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mitjançant la direcció política de l'organització proletària de classe, la concepció de la qual era 

deformada en la tendència «radical», i es basa en la lluita implacable en tots els fronts contra la 

burgesia nacional i internacional, fet que no es va donar amb la inclinació cubana cap al terreny 

soviètic. S'han de tenir clares dues consignes marxistes generals: 1) el socialisme no pot 

construir-se mitjançant la subordinació a alguna potència imperialista o social-imperialista, ja 

que es pren part en la divisió internacional del treball, es pren el camí capitalista i s'obstaculitza 

el desenvolupament de les forces productives; 2) la lluita anti-imperialista no té valor si només 

és parcial, això és si es presenta una política o una opció imperialista en la lluita contra un altre 

país o bloc imperialista, ja que llavors no és una lluita contra l'imperialisme des de posicions 

revolucionàries proletàries, sinó des de posicions imperialistes o social-imperialistes. Per tant, si 

accepta que la causa cubana només podia solucionar-se amb la submissió al domini soviètic, 

s'està defensant de fet: 1) la renúncia al socialisme; 2) la renúncia consegüent a la lluita 

antiimperialista.  

La revolució socialista a Cuba havia de comptar amb un Partit Comunista regit pel marxisme-

leninisme i no havia de caure a les mans del social-imperialisme soviètic, premisses que es van 

incomplir clamorosament des de l'inici. Aquesta revolució socialista, que no es va donar per les 

causes esmentades, hauria d'haver desenvolupat ràpidament les forces productives, especialment 

la indústria pesada i en diversificació de l'especialització del monocultiu agrícola; organitzat un 

fort Poder Proletari i un Exèrcit Proletari; establert relacions sòlides amb els Partits Comunistes 

i els països socialistes, etc. 

Però, al cap i a la fi, podria haver-se llançat una revolució social proletària a Cuba? Sí; les 

condicions materials-objectives-econòmiques adequades —desenvolupament capitalista de les 

forces productives, existència del proletariat, etc.— estaven donades i s'havia triomfat en la 

lluita democràtica-nacional. Això no vol dir que el camí fos fàcil, que fos ràpid i plàcid; 

l’amenaça de l'imperialisme nord-americà i l’interès dels social-imperialismes soviètic i xinès i 

el variat revisionisme que dominava l'espectre polític revolucionari cubà —des del dretanisme 

fins a l’aventurisme— eren dificultats enormes per als objectius socialistes. De fet, 

l'organització política de classe del proletariat encara havia (o ha) de formar-se. Però, què 

significa això per les possibilitats de la revolució socialista a Cuba? El proletariat revolucionari 

no pot descansar en el derrotisme i en la passivitat expectants; la revolució socialista ha de ser 

realitzada allà on es donin les mínimes possibilitats, on es donin les condicions materials-

objectives corresponents i es desenvolupi un correcte treball revolucionari en base dels principis 

generals del marxisme. L'únic camí segur per a la revolució mundial proletària és 

l'incondicional apoderament del proletariat a cada país en tant les condicions objectives i 

subjectives dels seus contextos concrets siguin mínimament possibles. La conseqüència 

d'aquests apoderaments o processos revolucionaris és la necessària acceleració de les condicions 

objectives i subjectives de la revolució proletària en altres països —fet que, actualment, 

requereix una coordinació unitària de totes les forces marxista-leninistes en una nova 

Internacional—, a causa del fet que les condicions interiors i nacionals de cada país estan 

relacionades potencialment per la dinàmica internacional impresa per l’imperialisme. El pas de 

les economies nacionals com a unitats altament independents, del desenvolupament 

explícitament interior dels països, a una economia mundial basada en l’imperialisme, en la 

cadena mundial del capital monopolista, significa també el pas de la revolució proletària com 

una qüestió purament nacional, limitada a l’interior de cada país en concret, a la revolució 

proletària com una qüestió mundial, basada en la dinàmica del front internacional del capital i 

en els esglaons que constitueixen els països en ell. Per tant, qualsevol avenç revolucionari, per 



Reflexió Marxista-Leninista http://reflexiomarxistaleninista.wordpress.com/ 

13 
 

mínim que sigui, repercuteix dialècticament en la resta de països. Així doncs, la lluita pel 

socialisme en les diferents condicions, o millor dit, en els diferents esglaons de la cadena 

imperialista mundial, que ofereix la geopolítica i economia capitalistes, desfent-se de laments 

contemplatius i passius que esperen «situacions idíl·liques», és un immens impuls per al 

transcurs revolucionari en altres països. 

Per tant, havent argumentat el degenerat i evolutiu camí capitalista de Cuba i postulat, doncs, la 

necessitat de la verdadera revolució socialista, cal esmentar algunes nocions generals per a ella. 

Prendre el camí marxista-leninista, això és el camí de la revolució social proletària per la 

consecució del comunisme, no pot donar-se mitjançant una suposada reafirmació d'un Estat 

social-feixista i revisionista organitzat sota relacions capitalistes de producció, com és Cuba. La 

revolució socialista només, i només, pot donar-se mitjançant la lluita política revolucionària del 

proletariat dirigit per la seva organització de classe, el Partit Comunista de Nou Tipus. Així 

doncs, en l'estat actual de coses, Cuba com Estat capitalista no té intrínsecament, per ella 

mateixa, opció marxista-leninista en tant és un Estat burgès; el camí marxista-leninista emana de 

la imprescindible formació del Partit proletari i de l'organització i lluita independents del 

proletariat revolucionari per la construcció, desenvolupament i imposició del Poder soviètic o 

Poder proletari.  

La constitució de tal partit proletari, de l’organització de classe que fusiona en un tot únic el 

socialisme científic amb les masses, tant a Cuba com en la immensa majoria de països del món 

sencer, és la tasca principal inqüestionable dels comunistes, desenvolupant el moviment 

d’avantguarda necessari i establint la més resolta lluita en el pla ideològic contra el revisionisme 

que inunda les organitzacions «comunistes» i «revolucionàries». El revisionisme corca el gruix 

de les organitzacions «comunistes» o «revolucionàries» i, en tant enemic del marxisme, és vital 

i imprescindible combatre'l i exposar la seva naturalesa per poder construir el Partit Comunista 

de la classe treballadora. No només s'ha de tenir en compte la lluita teòrica o ideològica per 

conquerir primerament l’avantguarda, que s’ha de lliurar en el moment actual immediat, sinó 

que  també cal tenir present que, una vegada constituïda aquesta, haurà de lliurar una lluita 

pràctica incessant contra les organitzacions i partits revisionistes, de les quals molts militants 

honestos passaran segurament a formar part del nou partit comunista. Del revisionisme en 

general que inunda les organitzacions «comunistes» o «revolucionàries» cal destacar 

concretament la variant jrushchovista —pretensions pacifistes, sindicalisme, electoralisme 

(dretanisme), etc.—. De l'objectiu general de lluita contra el revisionisme en el moviment 

d’avantguarda per la reconstitució del Partit Comunista s'ha de ressaltar la consigna concreta 

de la lluita contra el revisionisme jrushchovista. Això pren encara més força en el cas de Cuba. 
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