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PRÓLOGO
Seguramente el lector hallará en las páginas de este libro el deseado encuentro
entre Cataluña y Cuba. Sobre todo porque abre nuevas pistas para entender la historia
compartida entre ambas naciones desde el siglo XIX, priorizando su estudio desde el
fenómeno de la comunicación. Resulta de notable importancia la relación académica
que mantienen la Universidad de Girona con la Universidad de La Habana y con el Instituto Superior de Diseño de La Habana. Sin duda, la labor del Grupo de Investigación
Comunicación Social y Institucional de la Universidad de Girona, dirigido por el doctor Lluís Costa, garantiza la interrelación y el aporte de conocimientos entre Cataluña
y Cuba.
Nací un 11 de septiembre y, tempranamente, alguien me hizo saber que esta
fecha tenía un alto significado en el destino de una singular comunidad humana que
llevó su idioma y sus señas de identidad a los puertos del Mediterráneo. También su
visión particular del arte se difundió a través de las rutas del comercio hacia la Tierra
Santa y la sagrada capital Jerusalén.
Esos viajeros no eran otros que aquellos mismos catalanes que, durante la
Edad Media, se empeñaron en levantar una catedral emblemática donde un día memorable sería depositado el Cristo de Lepanto. Es cierto que fueron uno de los últimos en
trasponer el Atlántico, pero en este lado del mundo su presencia fue crucial en todos
los ámbitos: comercial, político, cultural… Tal es así, que hoy es posible afirmar, sin
ninguna duda: Cuba le debe mucho a Cataluña y viceversa.
Sin embargo, el hecho de que exista amplio consenso sobre esa interrelación
raigal, no significa que el tema haya sido agotado, todo lo contrario. Múltiples y variopintos son los puntos de contacto, como bien ha entendido Lluís Costa luego de
dedicarse con amor a analizar el universo comunicativo de Cuba, aplicando su mirada
básicamente catalana.
Como Historiador de la Ciudad, para mí existe un imaginario indeleble que,
reconocido como “modernismo catalán”, es parte consustancial del paisaje arquitectónico de La Habana y otras ciudades cubanas.
Con su prolijidad para comunicar nuevos códigos visuales, labrando la piedra, doblegando el hierro, emplomando el vidrio…, los artesanos y maestros de oficios
provenientes de Barcelona, Girona, Begur… contribuyeron a transformar las fachadas
de las casas habaneras y su inmobiliario durante el siglo XX, desde las más simples
hasta las más suntuosas, como esos palacios que, en nuestro residencial Vedado, tienen
colocado un vitral sobre el primer descanso de la escalera marmórea.
Pero si bien ese legado arquitectónico ha sido bastante estudiado, otras formas de comunicación como la publicidad, el cartel, las revistas…, en las que también
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hay una impronta catalana en el estilo, no lo han sido tanto. Y a ello apunta este libro
que busca paralelismos, similitudes, correlatos… incluso entre la creación artística
fruto de la Revolución Cubana y, por ejemplo, la Cataluña republicana.
Podemos afirmar que el sueño redentor de los cubanos halló siempre inspiración o motivaciones en las profundas aspiraciones del pueblo catalán. En Barcelona
estudiaron Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, e Ignacio Agramonte,
quienes dieron su vida para liberar a Cuba del dominio colonial español.
De modo que la Ciudad Condal resultó el paradigma de una modernidad que
sorprende hasta hoy, a la par que no olvidamos el más recoleto de sus templos antiguos, Nuestra Señora de la Merced, y la ermita de Montserrat, erigida en lo alto de una
verde colina. Ambas hablan por sí mismas de la contagiosa devoción que anualmente
convoca a infinitud de peregrinos, los mismos que solían reunirse –y lo hacen hoy
todavía– en el casal de la calle Perseverancia.
Todo esto que brevemente he enumerado está vivo y latente en la intención de
editar este libro, al que aporto mi preámbulo con el regocijo de contribuir a estrechar
nuestros lazos culturalmente consanguíneos.
Eusebio Leal Spengler
Historiador de la Ciudad de La Habana
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PRESENTACIÓ:
COMUNICACIÓ POLÍTICA, SOCIAL I CULTURAL ENTRE
CUBA I CATALUNYA
Lluís Costa
Un sòlid projecte d’investigació entre Catalunya i Cuba
El Grup d’Investigació Comunicació Social i Institucional de la Universitat
de Girona té com una de les seves línies de recerca l’anàlisi, des d’un punt de vista
històric i actual, de les interrelacions i influències comunicatives, econòmiques, polítiques, socials i culturals entre Cuba i Catalunya. En aquest context va organitzar,
conjuntament amb la Facultat de Turisme i el Departament de Filologia i Comunicació
de la mateixa universitat, el mes de novembre del 2010, les I Jornades de Comunicació
i Societat, dedicades, en aquesta primera ocasió, a la comunicació a Cuba, on es va
analitzar una àmplia mostra del conjunt comunicatiu cubà: el disseny gràfic, el disseny
industrial, el cartellisme, les tanques publicitàries, el cinema i la docència. Així mateix,
les jornades s’englobaven en la voluntat de la Universitat de Girona d’intensificar les
relacions acadèmiques entre Cuba i Catalunya.
Estudiar el fenomen de la comunicació implica considerar la manera en què
s’estructuren, produeixen i reben els diferents tipus de missatges. Entenem, però, que
cal centrar l’anàlisi, també, en l’àmbit de les idees i els valors que circulen a través
dels diferents mitjans i suports i les relacions de poder que s’hi vehiculen. En el cas de
Cuba, l’anàlisi de la comunicació és molt interessant, ateses les particularitats de l’illa.
De fet, des de la perspectiva de la docència, l’ensenyament de la comunicació a Cuba
ja es planteja com un instrument per reforçar les estratègies de la revolució.
Des del punt de la comunicació, la Cuba de les darreres cinc dècades ofereix
un model absolutament condicionat a la lògica del règim comunista i de les seves
vicissituds. La caiguda del Bloc Socialista va comportar el que s’ha conegut com a
Període Especial, una penosa època en què els dissenyadors cubans van haver de cercar solucions i alternatives d’acord amb la nova i complicada realitat. El disseny, tant
gràfic com industrial, va haver d’adaptar-se a un procés de producció caracteritzat
per l’estalvi de matèries primeres. En el pròsper sector del turisme, els dissenyadors
gràfics i industrials van trobar un camí per recórrer.
Els anuncis publicitaris a Cuba són substituïts per una altra mena de reclam:
els missatges polítics socials i culturals que la Revolució Cubana estén per tota l’illa.
[15]

Aquesta estratègia comunicativa disposa d’uns referents històrics molt clars a la Unió
Soviètica, però també, per exemple, en els cartells de la Guerra Civil espanyola. Les
tanques que poblen el paisatge cubà poden servir, així mateix, i des del camp de la
recerca històrica, per interpretar l’evolució política del país. Proclames, consignes i
dissenys constitueixen la més pura i genuïna gràfica revolucionària.
Un altre llenguatge comunicatiu molt característic a la Cuba revolucionària
és el cinema. De fet, tot el cinema llatinoamericà, a partir dels anys seixanta, va iniciar
un procés d’immersió del fervor revolucionari i, amb una notable qualitat estètica, es
va convertir en una punta de llança de la lluita per l’emancipació llatinoamericana
del control cultural, econòmic, social i polític nord-americà. El cinema a Cuba és un
instrument valuosíssim per conèixer la realitat quotidiana d’un país tan particular i
que provoca tantes passions, amb una finalitat inserida en l’àmbit de l’educació, de
la difusió cultural, de la informació documental, de la propaganda ideològica; molt
més que servir com a eina d’entreteniment i d’expressió artística, a pesar que la forta
tradició del cinema soviètic i del neorealisme italià va possibilitar que, una vegada
iniciada l’etapa comunista, es consolidés una personalitat cinematogràfica pròpia i que
ha quedat totalment assimilada per les següents generacions de cineastes, tant els més
institucionals com els dissidents.
Una història compartida
Els lligams que uneixen Catalunya i Cuba són molt intensos i de diversa índole: culturals, històrics i acadèmics, entre d’altres. Sens dubte, doncs, plantejar la
celebració d’unes jornades dedicades a la imatge i comunicació a Cuba responia a
raons de notable pes específic. És cert que en el marc de la investigació al voltant de la
història comuna entre Catalunya i Cuba, tradicionalment s’ha prioritzat el tema de les
relacions comercials i migratòries entre ambdós països. Tant els estudis d’àmbit més
general, com els més estrictament emmarcats en la història local conflueixen en aquest
tipus d’anàlisi, i ajuden a constatar una realitat que fa molt temps tenim perfectament
assumida: Cuba i Catalunya participen, sobretot a partir del segle XIX, d’una història
compartida que no es pot comprendre si no s’examina de manera conjunta.
En les jornades es va procurar, en gran mesura, analitzar l’univers comunicatiu de Cuba aplicant una mirada bàsicament catalana, per tant, amb una perspectiva
que contenia el pes d’una indiscutible tradició històrica.
La interrelació d’influències i coneixement entre catalans i cubans ens permet
plantejar una hipòtesi de treball: les estratègies comunicatives elaborades a partir de
cartells i murals per part de la Revolució Cubana participen, entre d’altres, del model català implantat pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya en
temps de la Guerra Civil espanyola (1936-1939). Una anàlisi comparativa de les dues
realitats ens aporta una argumentació ben fonamentada. La Catalunya republicana del
temps de la guerra elabora “un cartellisme que va saber prescindir de la retòrica pròpia del cartell cromolitogràfic que havien començat a conrear a final del segle XIX
Toulouse-Lautrec a París i Casas a Barcelona per transformar-se en una ‘arma’ al servei d’una situació revolucionària. Efectivament, va ser tan alt el grau d’ideologització
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que va viure el nostre país aquells anys que els dibuixants publicitaris, els il·lustradors,
els decoradors, els pintors, es van transformar en soldats d’un exèrcit de paper que va
exercir una influència decisiva en l’opinió pública del moment”.1 La propaganda mural
cubana es nodreix d’una base professional –i també artística– que sovint prioritza –o
si més no, intenta fer compatible– objectius propers a la creació artística i intel·lectual
amb objectius polítics, ideològics i pedagògics. Com els catalans de la República, els
cubans de la Revolució articulen el seu llenguatge més a prop de l’eslògan i la imatge
que no pas de la retòrica discursiva.
L’artífex del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, primer gran instrument de propaganda governamental de l’Europa democràtica, fou el
català de Figueres Jaume Miravitlles, qui tenia molt clara la idea que calia estimular
la moral al front i a la rereguarda, per contrarestar els missatges dels feixismes i per
oferir una imatge moderna i avançada de l’obra de la Generalitat i de la República. La
Revolució de Cuba, des del mateix any 1959, té també com a objectius inalienables la
necessitat de legitimar-se davant la mirada internacional i de crear un àmplia i indiscutible acceptació entre la població. Així mateix, també té com a prioritat bàsica fer front,
en el camp propagandístic, al seu gran i etern enemic: els Estats Units d’Amèrica.
Alfons González en el seu llibre sobre la gràfica revolucionària cubana expressada en
les tanques,2 demostra que aquest és un tema recurrent al llarg de la història recent cubana, això sí, adaptat a la conjuntura de cada moment: “Señores imperialistas ¡no les
tenemos absolutamente miedo!”, “Girón, primera gran derrota del imperialismo en
América Latina”, “Hasta aquí llegaron los mercenarios”, “Yanquis, lumpens, delincuentes, flojos: recuerden Girón”, “3 días de bloqueo equivalen a los lápices, libretas
y demás materiales de un curso escolar”.
La iconografia del Comissariat de Propaganda de la Generalitat ha deixat
veritables símbols que formen part de l’imaginari popular. Un cas ben significatiu és el
cartell “Aixafem el feixisme”, en què es pot veure una espardenya trepitjant l’esvàstica
nazi. L’autor d’aquesta brillant i contundent creació era el fotògraf Pere Català Pic,
impulsor de la psicologia publicitària a Barcelona, sota la seva direcció es van editar
cartells i es van publicar llibres, opuscles, postals, àlbums i revistes. Va dirigir Nova
Ibèria, “revista mensual il·lustrada” que es va publicar durant els primers mesos de
1937, i que constitueix un dels instruments periodístics més potents de la Generalitat
en favor de l’objectiu d’oferir a l’exterior una imatge positiva del govern català. En
l’article “Estructuració d’una nova propaganda”, publicat en el primer número de la
revista, el febrer de 1937, Pere Català Pic associa el concepte de propaganda al de
la transmissió de l’ideal republicà en favor de la victòria contra l’exèrcit franquista:
“Propaganda, heus ací la paraula màgica, poderosa, que determina l’èxit o el fracàs,
no ja d’una marca, d’un article, d’un prestigi, sinó també del pervenir esplendorós o
de decadència d’un moviment polític”. Els missatges de les tanques cubanes sostenen
bona part del seu discurs, també, en l’apologia revolucionària, en la pedagogia ideològica i en la idealització dels seus líders: “A cumplir todos con la legalidad socialista”,
“Seguimos unidos junto al partido y Fidel”, “Con la fuerza del ejemplo”, “En esta
GIRALT-MIRACLE, D. (2006), “Els cartells del Comissariat; cultura informativa i modernitat”. La revolució del bon gust. Jaume Miravitlles i el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya,
Barcelona: Viena Edicions, p. 108.
2
GONZÁLEZ, A. (2009), Vaya Valla! Gráfica revolucionaria cubana, Barcelona: Edicions Casa Amèrica
de Catalunya, pp. 254-295.
1
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“Aixafem el feixisme”, creació del fotògraf Pere Català Pic

“Con tu ejemplo comunista. Hasta la victoria siempre”
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hora voluntad de héroes. Natalicio Maceo y Che”, “No dejaremos que nada ni nadie
cambie la línea pura y recta de la revolución”, “El pueblo gobierna”. Possiblement
aquest muralisme té més connotacions amb el clàssic pamflet que no pas l’obra propagandística del Comissariat. Amb tot, caldria convenir que tant en un cas com en l’altre,
hi destaca una significativa cultura informativa.
La vigència d’uns símbols
En l’àmbit de la iconografia revolucionària cubana hi ha un referent indiscutible: la figura del Che Guevara, que complementa i culmina el potent mosaic constituït
pels grans personatges que dibuixen el panorama de la combativa història de Cuba:
Félix Varela, José Martí, Antonio Maceo, Camilo Cienfuegos o Fidel Castro. En definitiva, es tracta dels protagonistes dels principals processos revolucionaris cubans,
projectats com a veritables conductes a imitar.
L’evolució del muralisme cubà reflecteix amb precisió l’evolució històrica
de Cuba. La simbologia expressada en les obres gràfiques revolucionàries va recórrer
i colpir molts segments de la joventut mundial, i també de la catalana. El personatge
d’Ernesto Che Guevara és va convertir en una icona de la cultura de masses. Amb tot,
no sembla que el missatge revolucionari continuï captivant de manera indiscutible la
majoria de joves. Com ha dit el periodista nord-americà Jon Lee Anderson, autor d’una
de les més importants biografies del Che, “vivim en un món postideològic, globalitzat,
en què regna el consumisme i el sentit pragmàtic, on el ciutadà està més preocupat
per pagar la hipoteca de la casa o el crèdit del cotxe”. En aquest context, el mite del
Che –el vessant iconogràfic– ha augmentat en la mateixa proporció que el seu discurs
s’ha vist menystingut per una societat cada cop més frívola i materialista, situada als
antípodes dels valors que ell representa. Com ha apuntat un altre biògraf, l’escriptor
argentí Pacho O’Donnell “la caiguda del règim comunista ha desposseït el Che de la
seva condició ideològica, amb la qual cosa només ha quedat el seu idealisme i la força
del personatge. Mentre s’incrementi l’absència de valors, més creixerà el mite”.
Avui dia, de fet des de ja fa temps, sovintegen les samarretes, els gots, els
clauers, els tatuatges i un nombre infinit d’elements que tenen estampada la imatge del
Che. Per tant, què representa l’actual Che? El guerriller de Sierra Maestra o la imatge
frivolitzada del marxandatge? Naturalment, darrere la icona hi ha la història del revolucionari i malgrat que s’ha convertit –fins i tot a la mateixa Cuba– en un producte de
consum, hi ha qui pensa que a través del fetitxe es pot arribar a les seves idees.
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LA TANCA POLÍTICA CUBANA EN LA CONSTRUCCIÓ DE
L’IMAGINARI DE LA REVOLUCIÓ
Alfons González Quesada
Un dels aspectes que sorprenen en visitar Cuba és l’absència de publicitat
comercial. El seu lloc l’ocupa el missatge polític. Fa anys el cartell va dominar el
paisatge urbà, avui només les tanques són omnipresents. Coronen edificis, cobreixen
les seves façanes. N’hi ha en fàbriques, davant hospitals, en marquesines i ponts, en
encreuaments de carreteres. Donen la benvinguda al viatger a les entrades de les ciutats
principals… Aquesta omnipresència va despertar la meva curiositat des de la primera
vegada que vaig visitar l’illa. I em va assaltar la idea que aquells enormes panells, més
enllà de ser exemples de propaganda política, eren i són les peces d’un mosaic que
explica, a través del seu discurs, l’evolució del procés revolucionari. Amb el temps la
idea es va concretar en projecte, i una de les vies en què es va materialitzar va ser a
través d’una exposició inaugurada el setembre de 2009. Vaya valla: gráfica cubana,
organitzada per Casa Amèrica de Catalunya i de la qual vaig ser cocomissari, va ser la
primera mostra a Espanya que recollia un fenomen comunicatiu tan singular, i el punt
de partida per a noves exploracions que he fet sobre el tema.
La meitat de les imatges de Vaya valla procedia del fons documental de
l’Editora Política del Partit Comunista de Cuba. La resta les havia pres en diferents
viatges a l’illa. Del centenar d’imatges que va incloure la mostra poques formaven
part del paisatge cubà en aquell moment. El novembre de 2010, quan Vaya valla es
va exposar en les I Jornades Internacionals de Comunicació i Societat, aquest nombre
era encara menor, perquè les tanques no es conceben per ser exposades de manera
permanent. Els seus missatges estan sotmesos a l’avatar del procés històric, per això
canvien, s’actualitzen, tornen o s’esvaeixen per sempre. Són reflexos de l’esdevenir,
cronistes que conformen un mosaic difícil de recompondre, perquè són peces de naturalesa efímera, condemnades a desaparèixer. Només la voluntat del fotògraf les pot
rescatar de l’oblit. És molt difícil saber quantes tanques s’han dissenyat des de 1959,
però perfectament podrien superar diverses desenes de miler. Aquesta dada revela la
magnitud de la inevitable i, alhora, enorme parcialitat de Vaya valla.
No obstant això, la parcialitat del material no va limitar la comprensió de
l’itinerari narratiu creat en l’exposició. Vaya valla va oferir una lectura transversal del
discurs propagandístic. Les imatges es van articular al voltant de vuit nuclis temàtics
que resumeixen els àmbits sobre els quals la propaganda ha concentrat la seva atenció
per construir l’imaginari de la Revolució. Transcorreguts uns quants anys des de la
[21]

concepció original de l’exposició, i després d’aprofundir en l’estudi de la tanca política, gràcies a l’accés a la totalitat del fons documental de l’Editora Política, l’estructura
narrativa de l’exposició manté la seva validesa, tot i que s’ha enriquit amb l’anàlisi
de nous aspectes. A continuació es descriu el contingut de cadascun dels vuit nuclis
temàtics, posant l’accent, sempre que ha estat possible, en els recursos gràfics emprats
i en la relació entre el discurs propagandístic i l’evolució del procés revolucionari.
¡Cuba, qué sería de ti si hubieras dejado morir a tu Apóstol!
L’imaginari de la Revolució Cubana s’ha construït sobre dos pilars bàsics. El
primer correspon a la tradició de rebel·lia, inaugurada per l’independentisme del segle
XIX i represa en la lluita contra Batista. El segon correspon al culte als líders, herois i
màrtirs de la Revolució.
La iconografia explica el triomf de 1959 amb la culminació de les guerres per
la independència, i presenta els seus màxims protagonistes (Máximo Gómez, Antonio
Maceo i José Martí, entre d’altres), com els precursors de la tradició revolucionària
heretada després pels homes que prenen el poder el 1959. Martí va ser el principal
ideòleg i organitzador de la guerra de 1895. En aquest any va tornar a Cuba de l’exili
per encapçalar la insurrecció. La inexperiència militar el va conduir a la mort en la
seva primera escaramussa amb tropes espanyoles. Va passar molt de temps fins que
Martí va ser reivindicat com el referent del nacionalisme cubà. Per Fidel Castro, va ser
l’inspirador de la seva decisió de combatre la dictadura de Batista. El règim sorgit el
1959 hi ha volgut veure el precursor dels seus principis polítics, i la propaganda ha destacat la dimensió humanista del seu pensament amb l’objectiu de demostrar la vinculació ideològica de Martí amb el procés revolucionari. Les tanques han reforçat la idea
de continuïtat entre ambdues generacions establint certs paral·lelismes entre les figures
de Martí i Fidel Castro, d’una banda, i les d’Antonio Maceo i el Che, de l’altra. En
¡Cuba, qué sería de ti si hubieras dejado morir a tu Apóstol! la presència del retrat de
Martí darrere d’una imatge de Fidel Castro en els dies de la seva detenció per l’assalt
al Moncada, suggereix el vincle entre els objectius i accions d’ambdós personatges, a
més de recordar la reivindicació que els joves de la generació del centenari van fer de
José Martí. En el cas d’Antonio Maceo i Ernesto Guevara, la coincidència en la data
del seu naixement ha permès ressaltar trets comuns del seu ethos revolucionari, com
l’heroisme i l’exemplaritat. Maceo y Ché, dos épocas y un mismo ideal o De su estirpe
se nutre la patria són alguns exemples del paral·lelisme establert entre tots dos.
Entre les fites que van conduir al triomf de 1959 sobresurten dos fracassos
que l’atzar va transformar en victòries: l’assalt al Moncada i l’expedició del Granma.
El març de 1952 Fulgencio Batista va donar un cop d’estat. El 1933 ja havia
frustrat les esperances de reforma social i de regeneració política iniciades amb la revolució popular que va apartar del poder el general Machado. Des de llavors, Batista
havia estat el garant dels interessos nord-americans al país. El seu retorn desfermà la
repressió i la corrupció va aconseguir nivells increïbles. La tímida oposició a la dictadura dels partits tradicionals persuadí Fidel Castro que l’única via per fer fora Batista
era la lluita armada. Per això va planejar assaltar la caserna Moncada de Santiago de
Cuba, confiant a desencadenar una insurrecció que derroqués la dictadura. L’atac del
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26 juliol de 1953 va acabar en un complet desastre. La meitat dels assaltants van morir
i Castro va ser capturat. Les tanques commemoratives d’aquella jornada solen utilitzar
la consigna Siempre es 26 per remarcar l’exemple de coratge i de confiança en la victòria que va suposar aquell revés.
Fidel Castro va ser condemnat a 19 anys de presó. El 1955 va ser amnistiat
i poc després es va exiliar a Mèxic, des d’on va començar a preparar l’expedició que
el retornaria a Cuba. A finals de 1956, el Granma, un petit iot d’esbarjo, va salpar
amb 82 expedicionaris per tal de reprendre la lluita. La travessa va ser calamitosa i
el desembarcament, un altre fracàs. Aquest havia de coincidir amb un aixecament a
Santiago de Cuba i en altres ciutats d’orient. La lentitud de la travessia per la sobrecàrrega de l’embarcació va frustrar el pla. A més, l’exèrcit controlava els accessos a la
Sierra Maestra, perquè Batista coneixia els propòsits de Castro. Per això, després d’un
desembarcament accidentat, els expedicionaris es van veure obligats a dispersar-se en
petits grups. Les escaramusses amb l’exèrcit van provocar les primeres baixes. Setmanes després, poc més d’una dotzena dels expedicionaris es va reunir a les muntanyes.
Entre ells hi havia els futurs comandants de l’Exèrcit Rebel: Fidel i Raúl Castro, Ernesto Guevara, Juan Almeida i Camilo Cienfuegos. Després s’hi van unir els primers
camperols. A partir d’aquest moment, la lluita va continuar fins que la Caravana de la
Llibertat va entrar a l’Havana. Precisament, una instantània presa per Raúl Corrales,
que mostra Fidel Castro i Camilo Cienfuegos en un jeep encapçalant aquella columna,
és el motiu habitual de les tanques commemoratives del primer de gener. Al costat
d’aquesta imatge, la de les muralles emmerletades del Moncada i la del Granma constitueixen els principals símbols fundacionals de la iconografia revolucionària.
Alguns detalls de la realitat històrica, premeditats o no, han ajudat la propaganda a remarcar la continuïtat entre les lluites independentistes i la que va culminar
el 1959. El Granma va desembarcar no gaire lluny d’on ho va fer Martí el 1895. Una
tanca a Cajobabo ho recordava. Honrar, honra mostra Fidel Castro portant la bandera
cubana com a tribut als qui van iniciar en aquell lloc la lluita conclosa per l’Exèrcit
Rebel. Fidel Castro va entrar a Santiago, la mateixa ciutat on es va consumar la derrota
espanyola i, on el 1898 els nord-americans van impedir que ho fessin les tropes del
general Calixto García, frustrant així la victòria mambí. Y esta vez los mambises sí entraron en Santiago recull les paraules de Castro pronunciades en aquesta ciutat el 2 de
gener de 1959. La imatge de mambises cavalcant, mentre enarboren la bandera negra
i vermella del 26 de juliol, reflecteix la culminació del projecte independentista posat
en marxa més de mig segle enrere.
El segon pilar sobre el qual descansa l’imaginari fundacional de la Revolució
correspon als seus protagonistes.
La Revolución no olvida a sus mártires, diu una tanca. Una de les moltes
que actua com a tribuna per honorar-los. Carreteres i camins solen mostrar els retrats
d’herois i màrtirs locals. Des de 1953 aquest panteó no ha deixat de créixer: als caiguts
al Moncada els van seguir els expedicionaris del Granma; més tard, els guerrillers
morts a la Sierra Maestra, i després, els joves que van acompanyar en la mort José Antonio Echeverría en l’atac al Palau Presidencial. Les tanques tampoc no obliden Frank
País, el líder del Moviment 26 de Juliol a Santiago assassinat per la policia. Després
de 1959 la Revolució ha conegut altres herois i màrtirs, com ara els mestres voluntaris
que van perdre la vida en la Campanya d’Alfabetització, els milicians que van frustrar
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la invasió de Playa Girón, o els homes que van morir al costat del Che a Bolívia, entre
altres molts herois anònims. La Revolució va triar la data de l’assassinat de Frank País
per recordar i honorar els que hi han donat la vida. Des de llavors, el 30 de juliol és el
Dia dels Màrtirs, i una fulla verda que brolla és el símbol que sol acompanyar el lema
En nosotros renace su gloria.
Camilo Cienfuegos i el Che, les dues grans llegendes de la Revolució, comparteixen un tret essencial en la construcció del seu mite: morir sent joves. Més enllà
de l’ardor combatiu, de la mútua admiració i de la seva fidelitat al lideratge de Castro,
no hi ha entre ambdós més elements en comú. Les tanques mostren Camilo com la
Imagen del pueblo, proper als cubans, sense cap rastre del poder que breument va tenir
com a cap de l’Exèrcit Rebel. És un tractament que difereix del que la propaganda
ha reservat al Che. La repercussió del seu pensament i experiència vital és la raó fonamental. Guiat per un compromís radical amb la lluita antiimperialista, Guevara va
abandonar Cuba per combatre en altres terres, i mentre ho feia, les tanques es feien
ressò de les seves paraules. Crear dos, tres... muchos Vietnam, es la consigna, es llegia
a la plaça de la Revolució de l’Havana. Esta gran humanidad ha dicho ¡basta! y ha
echado a andar proclamava una altra consigna, anunciant la reunió de la Conferència
Tricontinental de 1966. Amb la seva mort, la propaganda va engrandir la llegenda.
El 1968 va ser declarat Any del Guerriller Heroic. Hi va haver profusió de tanques
dedicades a ell. Per a la desfilada de l’1 de gener, un mural amb els rostres del Che i
Camilo cobria la façana del Ministeri de l’Interior. Es va dissenyar també una sèrie de
tanques que resumia la seva trajectòria revolucionària. Fins a la safra de 1970, Cuba
va viure immersa en el fervor del voluntarisme i del suport a les lluites anticolonials al
Tercer Món. El Che era la icona ideal per parlar dels dos temes. Fins i tot la seva imatge
il·lustrava frases de Fidel, com ara La obligación de todo revolucionario es hacer la
Revolución.
El viratge polític i econòmic dels 70 va comportar certs canvis en el discurs
propagandístic sobre el Che. La seva imatge es va desplaçar dels temes que descrivien
el curs del procés revolucionari, per acompanyar consignes idealitzadores de la seva
figura, com ara Comandante amigo, Caballero sin tacha y sin miedo, Hombre de alto
valor. El Che es convertia així, en un exemple atemporal que ha permès fer d’ell un
model de compromís i fermesa en els moments en què la direcció del país ha hagut
de reforçar els valors revolucionaris, enfrontar l’enduriment del bloqueig, exigir més
sacrificis de la població o recordar la necessitat de treballar. Hasta la victoria siempre.
Així va acabar el Che la carta amb què s’acomiadava de Fidel Castro per prosseguir la
lluita lluny de Cuba. Es va fer pública durant la constitució del primer Comitè Central
del Partit Comunista, el 1965. Aquell comiat és avui la consigna més habitual associada a la imatge del Che, i que se suma a les múltiples tanques que projecten cap al futur
l’esperança de la Revolució.
A Cuba no hi ha carrers, ni places, ni ciutats que portin el nom de cap dirigent
en el poder, ni monuments erigits en honor seu. La seva imatge tampoc apareix en
monedes ni bitllets. Però el culte a Fidel Castro existeix. La seva presència constant
en els mitjans de comunicació ha contribuït a engrandir en l’imaginari la dimensió
de la seva personalitat. Les tanques mostren, com si es tractés d’un àlbum, la trajectòria vital i política de Fidel Castro. Des del vigor impetuós dels seus primers anys de
govern que s’exhibeix en Todos a la plaza, fins a la senectut del governant reflexiu i
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experimentat de Cero derroche. La propaganda continua oferint els extrems d’aquest
recorregut vital. Continua servint-se d’imatges de la seva joventut. Solen aparèixer en
tanques commemoratives o al costat de lemes molt repetits i coneguts. Comandante
en jefe, ¡ordene! s’ha acompanyat habitualment d’una figura de grans dimensions de
Castro, de cos sencer, amb motxilla i fusell a l’espatlla. Es tracta d’una fotografia presa
el 1962, al cim del Turquino. Les instantànies dels dies de Girón han il·lustrat també
una vella consigna com és Patria o muerte.
Fins que el juliol del 2006 va cedir provisionalment el poder, Fidel Castro
havia personificat el procés revolucionari, havia marcat el camí que havia de recórrer,
fins i tot semblava ser el seu oracle. La Revolución marcha bien assegurava en una
tanca de 1975 i, vint anys més tard, en ple període especial, repetia confiat Vamos bien.
Malgrat el relleu en el nucli del govern, la propaganda no ha deixat de referir-se a ell.
Alguns dels dissenys del 2007 van presentar un missatge inusual, encara que fins a
cert punt lògic, si es pensa en el secretisme al voltant del seu estat de salut. Semblava
que preparessin la població per a la seva desaparició definitiva de l’escena pública i
anunciar el seu testament polític. Les tengo a ustedes, amb aquesta frase es resumia la
seva confiança en el futur, encarnat per la infantesa. La seguretat en la continuïtat de
la Revolució, a través del relleu generacional, era subjacent també en la sèrie Fidel es
un país. La composició mostra el iot Granma en segon pla, representant el passat; en
primer pla, el present correspon, segons el cas, a un grup de pioners, de joves soldats
o de nens atletes, sempre somrients. Són les noves generacions que reben el testimoni
revolucionari del líder absent, evocat pel seu nom i per la gesta del Granma.
La presència d’imatges de Raúl Castro a la propaganda gràfica és el resultat
lògic del relleu en el poder. Les tanques en les quals apareixen els dos germans, com
en Hacer del trabajo la meta para vencer, reforcen la idea de continuïtat en la política
empresa per Raúl. D’aquesta manera, Fidel no ha desaparegut del discurs visual. La
seva imatge segueix vinculada a certs temes, com el de la unitat a l’entorn del projecte
revolucionari, Siempre unidos Fidel, o el de la construcció d’una nova Amèrica, on representa el nexe que enllaça la tradició inaugurada per Martí amb la generació liderada
per Hugo Chávez.
Con la fuerza de la unión
El projecte revolucionari no hauria sobreviscut a les dificultats que ha hagut
d’afrontar sense l’adhesió popular. Mig segle de Revolució ofereix múltiples testimonis d’aquesta adhesió. Dos bons exemples són els centenars de milers de voluntaris
que van col·laborar en la campanya d’alfabetització o la mobilització del país durant
la safra dels deu milions. També ho són la infinitat de concentracions multitudinàries
que han omplert de gom a gom les places per escoltar Fidel en les principals celebracions de la Revolució, durant moments històrics com ara en les dues declaracions de
l’Havana, en la cerimònia en record de les víctimes de l’atemptat de Barbados, i en
la marxa que va congregar més d’un milió de persones al malecón de l’Havana per
exigir als Estats Units la devolució d’Elián González, el nen balsero. Aquestes i altres
concentracions han estat part de la litúrgia que ha escenificat la unitat dels cubans al
voltant del projecte revolucionari i la seva direcció.
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Revolución es unidad es llegeix des del 2001 en molts punts de l’illa. La frase
correspon a un discurs de Fidel Castro en què va definir què entenia per revolució.
Per a la direcció del país la cohesió interna és una condició essencial per garantir la
continuïtat en la construcció del socialisme. Unidad, firmeza y victoria proclamen les
tanques que celebren l’1 de gener. Avui aquesta unitat en la Revolució sembla més
desitjable que real, perquè les reformes econòmiques imposades per afrontar la crisi
dels 90 van salvar les conquestes socials a canvi de generar desigualtats. Tot i això les
tanques també afirmen que Todos somos Revolución.
El discurs propagandístic ha recorregut a adjectius com ara todos, unidos
i juntos per parlar d’unitat. Todos somos uno es va fer popular durant la Crisi dels
Míssils, l’octubre de 1962. Todos al desfile i Todos a la plaza con Fidel han estat missatges habituals per animar la població a assistir a les celebracions del règim. Tanques
i murals continuen demanant als cubans que es mantinguin Unidos junto al Partido
y Fidel. Un disseny del 1975 apuntava els dos pilars del partit: la seva unitat i la seva
ideologia. Juntos y adelante va ser el lema del seu quart congrés. En el següent, la idea
es va reforçar amb la consigna jamás entregaremos su unidad. El manteniment del
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model social ha apel·lat a fórmules similars: Una familia unida todo lo puede, Unidos
por el socialismo, o Unidos en el deber. La defensa de la pàtria exigeix actuar Como
en Girón, todos en armas. Fins i tot les eleccions són tiempos de unir. La Revolució
es protegeix amb la fuerza de la unión dels CDR. Tarea de todos s’ha emprat per a
proposar la consecució de fites socials i productives, com en Todos en pie de zafra.
Una de les vies que condueixen a la unitat és la participació en alguna de
les diverses organitzacions de masses. El vell lema Unidas por la patria recorda el
compromís revolucionari de la Federació de Dones Cubanes, creada el 1960. Amb el
propòsit de persuadir les noves generacions d’ingressar a la Unió de Joves Comunistes, la propaganda va emprar, en els noranta, consignes com ara Súmate i Síguenos.
Pueblo, masas i patria constitueixen la base lèxica amb què la retòrica sol al·ludir a la
idea d’unitat, identificant així els actors del procés revolucionari. El poder del pueblo,
ese sí es poder, o El genio está en las masas són dos exemples d’aquesta estratègia
retòrica. En altres casos s’ha emprat el pronom nosotros. De nosotros para nosotros
deia una tanca de 1976 dedicada a l’aprovació del text constitucional.
Entre els recursos visuals per referir-se a la unitat en destaquen tres: el primer
correspon a l’ús de la imatge d’una multitud o d’un grup humà nombrós, en què no sol
ser identificable el perfil sociològic dels seus components, el segon mostra un nombre
molt més reduït de figures humanes, representatives de la pluralitat social expressada
mitjançant diferències de sexe, edat, professió o raça, l’últim es podria definir com una
sinècdoque visual, ja que si bé no es recorre a la representació de figures humanes, es
fa referència als col·lectius a què pertanyen mostrant algun element distintiu de la seva
activitat o àmbit professional, (fonendoscopi-personal sanitari; clau anglesa-obrer;
llapis-escolar, etc).
La ciencia del ejemplo
Edificar una nova societat és una tasca complexa que exigeix l’aprenentatge
i l’assumpció de nous principis. El Che assegurava que el socialismo es la ciencia del
ejemplo. La propaganda ha mostrat múltiples exemples a imitar, d’acord amb l’ètica
de la Revolució, i procedents de tres tradicions diferents.
La primera correspon a l’imaginari de l’independentisme. La gràfica mural ha
presentat Martí, Maceo i altres herois històrics, com a símbols de patriotisme i de lluita
per la justícia i la igualtat. Sabremos ser capaces de seguir su ejemplo, Hoy como ayer
inclaudicables o Nosotros como ellos són algunes mostres de missatges que, a més
d’evocar el seu exemple, conviden a actualitzar-lo.
La segona tradició, i la que proporciona major nombre d’exemples, s’inaugura
amb la represa de la lluita revolucionària el 1953. Como entonces, seguros de la victoria proclamava una tanca que el 2004 celebrava l’aniversari del desembarcament
del Granma. Fites d’aquesta significació, com el del 26 de Juliol, o el triomf de l’1 de
gener s’han usat per infondre moral de victòria, a més de reforçar els ideals d’unitat i
esforç col·lectiu. Però, sens dubte, la fita exemplar més recurrent per referir-se a aquest
tema el constitueix Girón. L’esperit d’aquelles jornades ha transcendit en la propaganda la dimensió militar que va tenir. Como en Girón ha estat la consigna proposada en
la conquesta de múltiples objectius econòmics.
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Encara que l’ús d’elements comparatius hagi estat el recurs verbal més habitual per mostrar el valor exemplar de Girón, en altres casos la comparació s’ha basat en
elements gràfics. En tiempo de abril presenta dues siluetes retallades amb idèntic posat. Ambdues figures estan en plans diferents. La que apareix en segon pla evoca Fidel
Castro baixant d’un tanc durant la invasió. Correspon al fet històric, i el seu exemple
es projecta en el present, simbolitzat per la silueta en primer pla, idèntica en tot excepte
en dos detalls: el cas d’obrer i la clau anglesa a la mà. El missatge és clar: si l’abril del
61 es va defensar la Revolució amb les armes, ara cal fer-ho treballant.
Les tanques també han destacat l’aportació de joves i dones com a models de
comportament revolucionari. Con la fuerza del ejemplo parla precisament del protagonisme de les dones en la consolidació de la nova societat. La juventud ejemplo és el
missatge que tanca i resumeix una seqüència formada per cinc tanques. En les altres
quatre s’assenyalen els àmbits en què l’actitud dels joves és exemplar: estudi, defensa,
treball i internacionalisme.
Per sobre de qualsevol altre referent, la propaganda ha destacat els exemples
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vitals del Che i Camilo Cienfuegos. Més enllà dels tòpics comuns que la gràfica mural
ha creat en parlar d’ells conjuntament (Eternamente jóvenes, Viven en el pueblo...),
hi ha un altre tipus de missatges que singularitzen la seva exemplaritat. La mort de
Camilo i les circumstàncies en què es va produir han contribuït a fer d’ell un mite
d’una naturalesa diferent de la del Che. Combatent audaç i estrateg brillant, mai no
va donar mostres de la radicalitat revolucionària del Che. Amb motiu del 50è aniversari de la seva desaparició es llegia: Cada vez que el pueblo vea momentos difíciles,
acordémonos de Camilo, perquè les tanques solen mostrar-lo com un heroi jovial,
optimista i proper. A diferència de Camilo, el Che és un gigante moral i su ejemplo
tiene una fuerza invencible. La propaganda ha reunit en ell el compendi de les virtuts
revolucionàries: tenacitat, heroisme, honor, intransigència, internacionalisme. El seu
és El ejemplo comunista per antonomàsia i, tant és així, que Fidel Castro ha agraït
aquesta exemplaritat. Queremos que sean como el Che, ha demanat a la joventut com
recull una de les tanques que hi ha davant del seu mausoleu, a Santa Clara. Perquè el
Che encarna el model de l’home nou que havia de crear la Revolució. I encara que
la propaganda insisteixi a proclamar que el seu ejemplo vive y sus ideas perduran,
l’esperit de sacrifici del Che sembla trobar poc ressò en una societat cansada per anys
de privacions i seduïda pel consumisme, malgrat el respecte i l’admiració que continua
despertant, perquè, com també expliquen les tanques, el Che vive en el corazón del
pueblo.
El tercer nucli del qual procedeixen els exemples que la propaganda proposa
per construir una ètica revolucionària correspon a l’experiència emancipadora dels
països del Tercer Món. A diferència dels nuclis anteriors, en els quals els exemples
tenen una dimensió atemporal, les tanques que conviden a actuar Como Vietnam o que
ressalten el paral·lelisme entre l’experiència cubana i la dels països del sud-est asiàtic
en el seu antiimperialisme (Hermanos de lucha, hermanos de ejemplo), se circumscriu
a la retòrica visual dels anys 70.
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Crece su obra
Quan va ser jutjat per l’assalt al Moncada, Fidel Castro va assenyalar els
problemes que hauria abordat si hagués triomfat: terra, habitatge, atur, educació, salut
i industrialització. Va assegurar, a més, que Martí era l’autor intel·lectual que havia
inspirat el seu projecte de reforma social i la seva decisió de combatre Batista. Des de
1959 les tanques han usat en més d’una ocasió la consigna crece su obra per reafirmar
la continuïtat entre el pensament de Martí i el desenvolupament del procés revolucionari.
Aquesta obra s’ha materialitzat en múltiples àrees. A finals de 1961 l’illa va
ser declarada “territori lliure d’analfabetisme” i la propaganda recorda que cumplimos
en la alfabetización; immediatament es va treballar per elevar el nivell cultural de
la població i les tanques anunciaven que a Cuba, ni escuelas cerradas, ni maestros
sin empleo. Les reformes agràries van eradicar el latifundi, redistribuïren la terra i
dignificaren la vida dels camperols. La política d’habitatge va abaratir els lloguers,
i molts arrendataris els va fer propietaris de casa seva. Cuba s’ha situat al capdavant
dels països subdesenvolupats en matèria d’igualtat de gèneres. L’accés a la sanitat i a
l’educació és universal i gratuït, i els resultats obtinguts en ambdós terrenys, així com
en l’esport, són referents per a la comunitat internacional. Cap país del Tercer Món
gaudeix dels nivells cubans d’escolarització, nombre de titulats superiors o esperança
de vida. En molts aspectes la situació de la infantesa a Cuba és homologable a la de
les nacions més avançades. Ninguno es cubano és l’eslògan que les tanques han repetit
per assegurar, en ple període especial, que els infants cubans no són víctimes de la
fam, ni de l’explotació com succeeix en altres països. Com resumia una tanca als 80,
El socialismo ha transformado nuestra patria.
Però també queden obres pendents. La industrialització, que havia de ser
l’instrument que garantís la independència econòmica de l’illa, mai no s’ha completat.
La reforma agrària no ha suposat l’autosuficiència alimentària. El dèficit d’habitatges
que arrossega el país se situa molt per sobre de l’heretat el 1959. En matèria laboral, Cuba ha patit els mals endèmics de les economies socialistes. Les campanyes
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per incrementar la producció i l’eficiència, millorar la qualitat del treball o combatre
l’absentisme, reflectides constantment en la propaganda mural, no han donat els fruits
desitjats. Les seves estratègies comunicatives han utilitzat tot tipus de recursos, des de
missatges Ese granito también endulza, fins a preguntes directes Nosotros trabajamos,
y tú?, passant pel laconisme de frases com la de Raúl Castro: Para tener más, hay que
producir más.
Tot i que la propaganda sigui l’aparador dels èxits i de les assignatures pendents de l’obra revolucionària, també mostra que és dinàmica: crece, construye, modela arcilla (així parla el Che de la joventut) per edificar un nou ordre social. El dinamisme no exclou la capacitat d’adaptar-se a les vicissituds que hagi d’afrontar la
Revolució, però aquesta és irreversible, encara que el desafiament sigui tan gran com
el que va representar el període especial. D’aquesta manera, la consigna Construir el
socialismo pase lo que pase va ser la rèplica cubana a la caiguda del Mur de Berlín, i
va coincidir amb les mesures d’emergència decretades pel govern el 1990, per fer front
a la crisi econòmica que va seguir la desaparició de l’URSS i dels seus aliats europeus.
Durant el període especial, Cuba va continuar proclamant des de les seves tanques: En
voz alta, ¡socialismo!, i es va esforçar per evitar que les reformes econòmiques que
s’havia vist obligada a aplicar afectessin les conquestes de la Revolució. Poc després,
la propaganda va accentuar la defensa del model social cubà. L’obra inspirada en Martí es declarava irreversible. Tenemos y tendremos socialismo, Socialismo o muerte,
y Socialismo siempre van ser alguns dels eslògans més visibles, arran de la reforma
constitucional del 2002, que garanteix que el caràcter socialista del sistema econòmic
i polític de Cuba no es pot modificar.
Un mundo mejor es posible
D’entre els recursos que la gràfica mural ha fet servir per donar compte de
l’evolució de les relacions de Cuba amb el món en destaquen dos: els personatges històrics escollits per acompanyar la figura de José Martí i les banderes nacionals que han
aparegut al costat de la cubana.
Després de 1959, la pressió nord-americana va forçar l’illa a buscar l’ajuda
econòmica i militar soviètiques. La integració de l’economia cubana en l’anomenat
camp socialista va alleujar les conseqüències del bloqueig. Per aquesta raó, al llarg
de tres dècades, les tanques van expressar la gratitud cap als països socialistes. Una
manera senzilla de fer-ho va ser juxtaposant les seves banderes a la cubana. El discurs
propagandístic també es va contagiar de certa fraseologia i iconografia típicament soviètiques. L’URSS era el bastió de la pau i el progrés, o la salvaguarda de la pau al
món. Lenin i Martí van aparèixer junts per destacar no només les coincidències ideològiques entre les dues figures, sinó per emfatitzar la vinculació entre Cuba i l’URSS.
Les principals commemoracions del primer Estat proletari de la història també van trobar el seu espai a la propaganda cubana. D’aquesta manera, es van dissenyar tanques
per celebrar l’aniversari de la Revolució d’Octubre, la fundació de l’URSS, la victòria
sobre el nazisme o el natalici de Lenin. La falç i el martell, símbol del comunisme
soviètic, mai usat de forma oficial a Cuba, es va incorporar al discurs visual d’aquest
període, al costat dels retrats de Marx, Engels.
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A principis de 1974, diverses tanques saludaven en rus i espanyol el líder soviètic Leonid Brezhnev. Gairebé quinze anys després, prop de l’aeroport de l’Havana,
una altra tanca mostrava l’abraçada de comiat entre Fidel Castro i el camarada Gorbatxov. Al cap de poc temps l’URSS va desaparèixer i Cuba va haver de recompondre
els lligams amb el món. El 1998 va aprofitar per a això la visita de Joan Pau II. La
propaganda va recórrer a una consigna pròpia del Primer de Maig per demanar que
todo el pueblo anés a rebre el Papa que més havia lluitat contra el bloc soviètic.
Al llarg de més de mig segle han estat moltes les tanques que han donat la
benvinguda a líders i personalitats polítiques, majoritàriament del Tercer Món, perquè
de forma paral·lela a l’enfortiment dels llaços amb el bloc socialista, Cuba havia posat
en pràctica un dels principis rectors de la seva política exterior, l’internacionalisme. En
aquesta línia, el 1965 va fer una crida els pobles llatinoamericans, asiàtics i africans per
enfrontar l’imperialisme, i els va convidar a la Conferència Tricontinental, inaugurada
a l’Havana el 1966. En aquests anys, les referències a Vietnam i a la resta de pobles
del sud-est asiàtic que resistien l’agressió dels Estats Units van ser habituals en els dissenys i lemes de les tanques. La frase del Che Crear dos, tres... muchos Vietnam, es la
consigna, sintetitzava la política de suport als processos d’alliberament al Tercer Món.
No és casual tampoc que en aquesta època la propaganda aprofités la coincidència en
la data del seu natalici per mostrar junts Martí i Ho Chi Minh i presentar-los com a dos
forjadors del combat antiimperialista.
Africa no está sola en su lucha proclamava una tanca el 1979. Els exemples
més visibles i coneguts de l’internacionalisme cubà abans de la desaparició de l’URSS
van ser les seves missions en el continent africà. Primer a Algèria, després al Congo
i més tard a Etiòpia i Angola. En aquest últim país, va ser enorme la presència de militars i personal tècnic cubà, prolongada prop de quinze anys. Després de la independència d’Angola el 1975, Sud-àfrica va envair el país en suport de la guerrilla oposada
al govern d’Agostinho Neto. El contingent cubà, enviat a finals d’aquell any, va evitar
la caiguda de Neto i va frenar l’avanç sud-africà. La propaganda va parlar llavors
d’Angola com el Girón africano i va unir les banderes angolesa i cubana per reflectir
la seva aliança. Però el conflicte no es va resoldre definitivament fins al 1987, després
de la victòria dels blindats cubans a Cuito Cuanavale, que va precipitar la sortida dels
soldats sud-africans d’Angola i de Namíbia. Una obra de 1989 anunciava La victòria
és certa. Angola segura, Namíbia independent. Pocs anys més tard, Nelson Mandela,
ja president de Sud-àfrica, va agrair la contribució de Cuba al final de l’apartheid.
L’internacionalisme de la Revolució és hereu del americanisme de Martí, al
qual s’han referit tanques com ara Amor de continente. Fins al final de la guerra freda,
la propaganda mural va destacar diversos punts d’interès de la política cubana cap
a l’Amèrica Llatina: el suport als moviments d’alliberament nacional de Nicaragua,
Guatemala o el Salvador, la defensa del dret de Puerto Rico a l’autodeterminació,
la solidaritat amb els pobles del con sud sota dictadures militars i la denúncia de les
intervencions armades nord-americanes a Granada i Panamà. La derrota electoral del
sandinisme va suposar el punt final per a la revolució nicaragüenca i va privar Cuba
del seu únic aliat ideològic a la regió. Poc després, l’esfondrament de l’URSS va aïllar
encara més l’Havana en un món unipolar. A això s’hi va unir la crisi econòmica que va
provocar la desaparició del cordó umbilical que des de Moscou alimentava l’economia
cubana. Malgrat la crítica situació, l’illa no va renunciar a la seva vocació interna[33]

cionalista. La va adaptar al nou ordre mundial i a la consecució de nous objectius.
Aquest canvi va tenir el seu reflex en la retòrica de la tanca política. Els elements que
configuraven l’ethos guerriller i alliberador van desaparèixer juntament amb el discurs
que apel·lava a la lluita armada com a via de transformació social. En el seu lloc es
va anar construint un llenguatge gràfic i verbal d’acord amb la dimensió humanitària
i universal de les missions internacionalistes que Cuba ha protagonitzat després del
final de la guerra freda. Des de llavors parla de globalizar la solidaridad, confia que un
mundo mejor es posible, assegura que podrá probar que este mundo puede salvarse i
s’ofereix para el mundo, mentre envia centenars de professionals de la salut allà on es
produeix una catàstrofe natural, o brigades de mestres per contribuir a l’alfabetització
de la població de qualsevol país que ho demani.
Com ja va passar a l’Àfrica, molts països llatinoamericans compten amb la
solidaritat cubana per emprendre programes socials que millorin les condicions de
vida dels seus ciutadans. Un d’ells és Veneçuela. Des que Hugo Chávez va assumir la
presidència, Cuba ha obtingut un fidel suport per a la seva economia i un aliat polític
que ha permès superar el seu aïllament internacional des de la desaparició de l’URSS.
La importància de Chávez per a la Revolució Cubana es pot mesurar pel nombre de
dissenys dedicats al president veneçolà. Cap altre mandatari estranger havia tingut tant
protagonisme en la propaganda mural, ni havia aparegut tantes vegades al costat de
Fidel Castro. La relació establerta entre ambdues nacions a través de l’empatia dels
seus líders també s’ha traduït en el llenguatge visual de la tanca política. Les banderes
de Cuba i Veneçuela confonen els seus límits per fondre’s en una de sola, i simbolitzar així la integració que representa l’Alternativa Bolivariana per a les Amèriques
(ALBA). Ambdues nacions estan juntas en la misma trinchera per afrontar el model
neoliberal, mitjançant un projecte d’integració econòmica per als pobles de la regió,
amb el qual, com deia el president veneçolà des d’una tanca instal·lada a finals del
2008, hacer juntos el sueño de Bolívar y Martí. Precisament és Simón Bolívar qui,
en aquesta última etapa, ha estat el nou company de viatge de José Martí en la gràfica
mural.
Mientras más me bloqueas, más me crece
Molt abans de la Revolució, els señores imperialistas als quals Cuba diu que
no té ningún miedo van influir decisivament en la història de l’illa, i també després,
perquè és innegable que l’actitud dels Estats Units ha influït en el rumb del projecte
revolucionari i en les respostes que l’Havana ha donat a la política de les administracions nord-americanes que s’han succeït des del 1959. La propaganda ha estat un fidel
reflex d’aquestes respostes.
Ja abans de la independència, els Estats Units van intentar apoderar-se de
Cuba. Primer la va voler comprar als espanyols, després va buscar l’annexió, fins que
el 1898 va aprofitar la guerra per intervenir, decantar el conflicte i ocupar el país. Llavors Cuba només va obtenir una independència formal. Els Estats Units van imposar
una esmena a la constitució de la nova república per a la qual aquesta concedia al seu
veí del Nord el dret a intervenir en el seu territori per garantir la seva independència.
En virtut d’aquesta esmena, els Estats Units van intervenir militarment a Cuba en
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dues ocasions més, fins que va ser abolida el 1934. Al llarg de la primera meitat del
segle, les empreses nord-americanes es van apoderar del control dels principals sectors
econòmics de l’illa. Per aquesta raó, la política de nacionalitzacions i expropiacions del
govern revolucionari va alarmar el president Eisenhower, fins al punt que va ordenar a
la CIA tot tipus d’accions contra el nou govern. La ruptura de relacions diplomàtiques
a principis de 1961 va ser el preludi a la invasió de Girón. El seu fracàs no descoratjà
l’administració Kennedy de combatre el mal exemple que representava Cuba. Primer
va intentar rendir-la amb l’aïllament internacional, i després amb l’asfíxia econòmica

en decretar aquell mateix any el seu bloqueig.
Per a les autoritats de l’illa, el govern nord-americà és el portaveu de
l’imperialisme i el màxim enemic de la Revolució. Les tanques han recorregut a la
caricatura, la ridiculització i l’insult per denunciar les agressions d’aquest enemic.
Mientras más me bloqueas, más me crece, i la famosa Señores imperialistas,
no les tenemos absolutamente ningún miedo mostren l’Oncle Sam irritat i picant de
peus, davant l’obstinada resistència del poble cubà. A Cuba vs. bloqueo, un gegantí
puny noqueja l’Oncle Sam. En Otro tiro por la culata apareix frustrat i trist davant
una televisió sense senyal, en al·lusió als intents de Televisión Martí de violar des de
Miami les regulacions internacionals d’emissions televisives.
Playa Girón ha estat la Primera gran derrota del imperialismo a América
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Latina, i aquesta derrota s’ha explicat mitjançant diversos recursos visuals. Un dels
més colpidors potser és la imatge del cap de l’estàtua de la Llibertat clavada en una
baioneta, però n’hi ha d’altres, com l’àguila imperial ferida de mort o un vaixell de
guerra fumejant mentre s’enfonsa. La propaganda ha recorregut a altres imatges per
emfatitzar la dimensió d’aquell fracàs. Un casc abandonat en una platja, o una columna
de presoners custodiada per milicians han estat alguns dels motius que han acompanyat el lema Hasta aquí llegaron los mercenarios.
La identificació amb insectes o bestioles ha estat una altra estratègia per
fer escarni de l’enemic. A Lo erradicaremos, els serveis secrets dels Estats Units
s’equiparen al mosquit transmissor del dengue, mentre que una rata enfurismada i que
llueix el barret de l’Oncle Sam és la representació escollida en Saneamiento, a eliminarle guarida y comida. Yanquis, lumpens, delincuentes, flojos: recuerden Girón és un
bon exemple de mofa que voreja l’insult. Aquest és més evident en w.bush.genocidio@
plan.hp. La tanca respon explícitament al Pla Bush per a Cuba, el paquet de mesures
que l’administració nord-americana va idear per desmantellar el model social cubà i
accelerar la transició cap a una economia de mercat i una democràcia homologada,
segons els criteris dels Estats Units. El domini plan.hp del suposat e-mail no deixa
dubtes sobre el seu significat.
Les tanques també han atacat la política migratòria dels Estats Units i, d’una
manera especial, el bloqueig. Aquest ha estat un tema recurrent i, a mesura que s’ha
anat agreujant, la contundència gràfica i verbal exhibida per la propaganda també s’ha
intensificat. Així, per exemple, la seva resposta a la llei Helms-Burton va ser qualificarla com un acte de genocidi propi d’un règim feixista. Per això les tanques van recórrer
a l’esvàstica i a consignes com ara No al IV Reich, no al fascismo, que es van fer habituals durant l’Administració de George W. Bush, al costat de la de Bush fascista, no
hay agresión que Cuba no resista. En termes com ara feixisme i terrorisme la presència
de l’esvàstica recordava el recurs utilitzat en els anys 70 per la revista Bohemia quan
l’emprava en lloc de la x de Nixon, quan esmentava el president nord-americà.
La denúncia del bloqueig també ha utilitzat missatges aliens a la retòrica de
la confrontació. En aquests missatges s’ha quantificat el percentatge de població que
ha nascut sota el bloqueig, o s’ha estimat el seu cost econòmic en l’educació, la sanitat o el transport. Frases tan explicatives com una semana de bloqueo equivale a
48 locomotoras, o un minuto de bloqueo equivale a todas las placas radiográficas
que necesita un policlínico al año van multiplicar la seva força comunicativa gràcies
al monocromatisme dels dissenys i l’austeritat d’elements gràfics. Al voltant d’una
desena de composicions amb textos similars, al·lusius als efectes del bloqueig, es van
instal·lar a la província de l’Havana a partir del 2006.
A finals de desembre de 2004, a la seu d’Oficina d’Interessos dels Estats Units
es va col·locar un avet nadalenc, visible des de l’exterior, coronat amb el número 75.
Era una clara referència al nombre d’empresonats pel govern cubà durant l’anomenada
Primavera Negra. La resposta no es va fer esperar. Fascismo made in USA va ser lafrase que es va estampar al costat de les imatges de presoners torturats a les presons
d’Abu Ghraib i de civils morts a l’Iraq, exposades davant l’Oficina d’Interessos.
El 1976, un DC-8 de Cubana de Aviación va explotar en ple vol poc després
d’enlairar-se a Barbados. Van morir tots els seus ocupants. L’Havana va responsabilitzar els serveis secrets nord-americans. CIA, ¡asesinos! es podia llegir en una coneguda
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tanca de l’època. Luis Posada Carriles, exagent de la CIA, i acusat per Cuba d’ordir
l’atemptat, va ser posat en llibertat el 2005 per les autoritats dels Estats Units després
d’haver estat detingut per entrar il·legalment al país. La indignació de l’Havana per la
negativa de Washington a extradir Posada Carrils va desembocar en una extensa campanya propagandística. Sota el lema La injustícia tiembla, es va crear un conjunt de
tanques que perseguia dos objectius. D’una banda, evocar el dolor per les víctimes de
Barbados. En aquestes composicions, el predomini del negre i les imatges mostrant el
plor desconsolat de dones i nens i de fèretres coberts amb l’ensenya cubana reforçava
el record dolorós de l’atemptat. L’altre objectiu era acusar de terrorista el govern nordamericà per haver emparat Posada Carriles. Això explica la presència d’ambdós personatges en aquest tipus de tanques, en què les estratègies gràfiques i verbals van ser
diverses. En Todo aquel que dé refugio a un terrorista es terrorista, els rostres de Bush
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i Posada Carriles, situats en els dos marges de la composició, advertien de la seva connivència. Les paraules eren innecessàries en una altra tanca en què la suma d’aquests
mateixos personatges donava com a resultat Adolf Hitler. Alguns dissenys es van servir
d’elements propis de la publicitat comercial i cinematogràfica. Així, la suposada marca
Posada & Bush Company, que va aparèixer gravada en artefactes explosius, revòlvers
i bales, els acusava de complicitat criminal. Aquesta mateixa denúncia es desprenia
de l’anunci del seu futur procés judicial, com si es tractés de l’estrena d’una pel·lícula
d’acció de Hollywood: Próximamente en las cortes norteamericanas. El asesino, con
Posada Carriles y George W. Bush. Potser una de les obres més originals sobre el tema
és la que va mostrar la cara estupefacta de l’estàtua de la Llibertat bocabadada i amb
les mans al cap cridant ¡Qué bárbaros!, han liberado a un terrorista.
Seguimos en combate
Assolir el poder mitjançant les armes, repel·lir un intent d’invasió, estar a la
vora de la destrucció nuclear i resistir el bloqueig econòmic, van ser situacions crítiques que van conduir a la propaganda a elaborar un discurs que mantingués la tensió
revolucionària, al mateix temps que assegurés la disposició combativa de la població.
Després de la Crisi dels Míssils, l’amenaça real d’una agressió a gran escala va disminuir, encara que la bel·ligerància de certes administracions nord-americanes, especialment la de Reagan, fessin pensar el contrari. Malgrat això, el to de la propaganda
gairebé no ha variat. Cuba segueix en combate i la tanca política és l’aparador del seu
armament.
En l’arsenal retòric destaquen per la seva freqüència les imatges de matxets,
fusells i carros blindats. Les referències visuals al matxet evoquen la tradició de la lluita anticolonial dels mambisos i, especialment, la intransigència de Maceo. La mateixa
amb la qual la direcció del país va rebutjar el Pla Bush i que les tanques van reflectir a
Cuba contra el bloqueo y la anexión, en què el matxet mambí parteix en dos l’informe
del govern nord-americà.
El fusell representa la lluita guerrillera, tant la de l’Exèrcit Rebel, quan Fidel
Castro l’empunya al mural Un líder histórico, com la de qualsevol altre poble que hagi
recorregut a la via armada per conquerir la seva llibertat. També és el distintiu de la
milícia i, per extensió, de la defensa del país. En Podrán agredirnos, pero ocuparnos,
¡jamás! dos kalàixnikovs amb baioneta calada són els únics elements visuals que,
a manera d’advertència, acompanyen el text. La disposició al combat no s’expressa
només pel fet de portar armes i exhibir marcialitat militar, com en ¡Jamás nos rendiremos!, sinó sobretot, pel d’apuntar amb un fusell. I aquesta imatge apareix en un
bon nombre de tanques. Frente a las amenazas imperialistas no se puede retroceder
y Nuestra fuerza es la fuerza del pueblo són dos bons exemples. La significació del
fusell com a arma defensiva s’ha revestit de connotacions patriòtiques quan es fon
amb la bandera formant un tot. Això passa a La paz se obtiene con firmeza i a Desde el
firme del Turquino, on el pal de l’ensenya cubana és el canó d’un fusell. Una estratègia
similar s’ha usat també en un disseny commemoratiu del 30è aniversari de Girón. En
aquest cas, la figura d’un carro blindat es fon amb una bandera enorme.
Precisament, la figura d’aquest carro blindat procedeix d’una coneguda foto
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feta per Mario Collado durant les jornades de l’atac a Playa Girón. Allà s’hi veu Fidel
Castro baixant d’un tanc per dirigir personalment les operacions militars. La referència
al carro blindat, ja sigui a través de l’ús de la imatge de Mario Collado, o de qualsevol
altra, ha servit tant per recordar la victòria a Girón, com la disposició dels cubans a
defensar el país.
Les actuals Forces Armades Revolucionàries (FAR) són les hereves de
l’Exèrcit Rebel. En els anys 70 i 80 les tanques van ser un aparador del seu potencial
armamentístic. Una seqüència dedicada a la commemoració del seu 20è aniversari
conté imatges d’avions de combat, llançamíssils, vaixells de guerra i tropes en acció.
Més enllà de l’ostentació d’aquest arsenal, la propaganda ha destacat la importància de
les FAR en l’estabilitat i continuïtat del projecte revolucionari, i continua subratllant
la seva legitimitat i el respecte entre els cubans. Somos el pueblo afirma una tanca
dedicada a l’aniversari de les tropes del MININT (Ministeri de l’Interior). A diferència
del que ha passat en altres països llatinoamericans, els militars no han estat educats i
entrenats per ser un instrument de repressió contra la població, sinó per ser el seu escut.
Un petit mural prop de Cárdenas resumia perfectament aquesta idea No necesitamos
perdón, en Cuba el ejército es el pueblo uniformado.
La consigna El pueblo se prepara en las MTT para garantizar la paz recorda
molt l’aforisme “si vols la pau, prepara’t per a la guerra”. Una paradoxa similar es
descobreix en el relat visual de la tanca Paz y seguridad, las que seamos capaces de
conquistar con nuestro heroísmo, en què un colom blanc (símbol de la pau) amb boina
militar i fusell en bandolera munta guàrdia sobre un caiman somrient (l’illa de Cuba).
En cas d’enfrontament, la confiança en la victòria també s’alimenta de consignes. Algunes sonen arrogants com ara Sobra coraje en este pueblo, el lema que
presidia els actes commemoratius del 45è aniversari de Girón. Altres són decididament
desafiants, com ara Les haremos morder el polvo de la derrota o Quien se atreva, se
queda.
La retòrica bèl·lica ha impregnat també el relat de l’acció revolucionària en
àmbits que van més enllà de l’estrictament militar. Les tanques han parlat de batalles
educatives, econòmiques, per l’estalvi energètic, de luchar por la rentabilidad o per
salvar la vida en el mundo, de defender el socialismo i de ser siempre presentes en las
trincheras del deber, fins i tot de guanyar la guerra a las malas hierbas. Però, quan
la imatgeria i retòrica bèl·liques s’han utilitzat amb més intensitat ha estat a l’hora de
promoure l’eficiència laboral. Hagamos de Girón una trinchera de la producción, i
Al asalto del Moncada de la productividad són exemples de consignes d’aquesta estratègia, que ha perseguit traslladar l’esperit de sacrifici i la disciplina militars al món
del treball. Des del punt de vista gràfic, dues tanques resumeixen perfectament l’afany
de la propaganda per explicar que la defensa més efectiva del país comença pel seu
enfortiment econòmic. En Herramientas como fusiles, fusiles como herramientas, la
transformació visual d’un fusell en aixada supera els límits que imposa la comparació
del llenguatge verbal entre els dos termes per suggerir la seva equivalència, perquè el
seu objectiu últim és idèntic. En Ayer con las armas, hoy con la mocha, l’equivalència
és més òbvia. El mànec del típic matxet per tallar canya a la safra (mocha) és el canó
d’un fusell.
Després de més de mig segle, l’enemic de la Revolució no ha canviat. El que
ha variat ha estat el context per a afrontar-lo. La Unió Soviètica, que va fer de l’exèrcit
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cubà el més poderós de la regió, ja no existeix. Cuba ha establert noves aliances i ha
experimentat profunds canvis interns. Les armes per seguir en combate són unes altres. Des de l’inici del nou mil·lenni el país va posar en marxa el que es coneix com a
Batalla d’Idees, un projecte de rearmament ideològic i moral de la societat, a través del
qual perfeccionar la Revolució. Las ideas son el arma esencial en la lucha de la humanidad explica una de les tanques dedicades al tema. No sembla casual que l’estratègia
compositiva de la majoria d’aquestes tanques hagi concentrat l’atenció en el missatge
verbal, eliminant gairebé la presència de qualsevol element gràfic.

Venceremos
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Patria o muerte, ¡venceremos! Potser no hi ha cap altra consigna que resumeixi millor el profund nacionalisme de la Revolució i la seva confiança en el futur.
El fervor patriòtic que va guiar els mambís en la seva lluita contra Espanya,
es va transformar en el sentiment nacionalista dels que van combatre la dictadura de
Batista per obtenir la plena independència de l’illa. Després de 1959, la propaganda
mural ha reflectit constantment aquesta tradició patriòtica a través d’infinitat de recursos compositius. L’element més recurrent és la bandera. Aquesta no només apareix de
manera explícita onejant entre la multitud, adopta altres formes: un colom quan es parla de la pau, una papereta de vot en temps d’eleccions, un punt de llibre fent referència
a l’educació, etc. En altres ocasions se suggereix a través de la combinació cromàtica
del vermell, el blau i el blanc. El discurs visual s’ha reforçat mitjançant consignes en
les quals abunden termes com ara soberania, patria o independencia. Alguns eslògans
han presumit del que sembla una singularitat cubana: Esta es la bandera del país de
la independencia plena. Altres han estat categòrics i no han deixat marge al dubte:
Sin amos, ni imposiciones, com proclamaven les tanques que van animar a participar
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en les eleccions de 2008. No menys rotund era el lema que es llegia a la província de
Guantánamo: Jamás entregaremos nuestras banderas victoriosas.
Per a un país que diu que està en combat des de 1959, salvaguardar la seva
independència és vèncer. Des d’aquell primer amanecer de victorias el juliol de 1953,
la Revolució ha resistit l’embat del bloqueig més de mig segle, ha sobreviscut a la
desaparició del socialisme a Europa i al període especial. En definitiva, i com fa anys
explicava una tanca, la Revolució ha crescut de victoria en victoria. I en parlar de la
victòria, la propaganda ha expressat tant la convicció en l’encert de les estratègies
adoptades per superar obstacles (Vamos bien, Seguimos adelante), com la confiança en
què el projecte revolucionari triomfarà en el futur (Cuba vencerá).
La seva independència política i la seva confiança en el socialisme permeten
a Cuba erigir-se en alternativa al model neoliberal i discutir-ho. Seguir construyendo
nuestros sueños com diu una tanca, implica també la necessitat d’actualitzar l’agenda
propagandística per combinar la clàssica retòrica antiimperialista (Frente a la injerencia yanqui y de la Unión Europea: ¡Unidad!) amb nous temes, alguns compartits
pels moviments antiglobalització, com la crítica a la producció de biocombustibles, la
protecció del medi ambient, el consum responsable d’energia, o la globalización de la
solidaridad.
(Imatges cedides per l’Editora Política del PCC)
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UN GRITO EN LA PARED:

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CARTEL CUBANO DESDE EL PRINCIPIO
DE LA REVOLUCIÓN HASTA LA DÉCADA DEL SETENTA DEL SIGLO XX.1

Luis Augusto González Pastrana
Más que afiche, más que cartel, más que anuncio, es una siempre renovada muestra
de artes sugerentes, funcionales, si se quiere, ofrecida al transeúnte […]. Los artistas
cubanos del cartel, del afiche, libres de la idea fija de la incitación comercial, tratan de
llevar un arte a la calle, allí donde todos lo vean. El cartel [...] es galería permanente,
abierta a todos, puesta en las murallas, ostentosa en las esquinas, usándose en él todas
las técnicas de la figuración: montaje, collage, reproducciones de imágenes paralelas,
pop, op, y hasta, cuando vienen bien, remedos de viejos estilos, interpretados, transfigurados, en función de un título, de un contenido, de un mensaje determinado. [Al
filo de 1970 el cartel había revelado al mundo la audacia y la pluralidad de la cultura
visual cubana]. (Carpentier, 1969, pp. 90-91)

Es bien sabido que Cuba contaba con una larga tradición de gráfica publicitaria desde la etapa colonial cuando importantes productos cubanos –piénsese en
el tabaco como máximo ejemplo, pero también en el ron– se paseaban por el mundo
enriquecidos con hermosas litografías que mostraban paisajes idílicos y personajes
idealizados, enjundiosa imaginería –diosas, sirenas, reinas, mulatas bien servidas, frutas– donde, desde ya, atisbaban rasgos de identidad cultural y, sobre todo, la pericia y
calidad de sus realizaciones. Este desarrollo cualificado continuó su andadura con mayor o menor fortuna a todo lo largo del siglo XIX. No obstante, al respecto nos parecen
interesantes varias citas que recoge la Dra. Adelaida de Juan (1983, p. 100), donde se
plantea:
“En las fachadas de las tiendas y de las casas y en las paredes repelladas
que bordean el camino vense pintados por todas partes pájaros, animales, culebras,
hombres y mujeres en sus distintas ocupaciones o diversiones, y algunas otras cosas
e imágenes que, aunque no están estrictamente prohibidas en las tablas de la ley, no
se parecen a nada que esté en el cielo o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la
tierra”. (Abbot, 1828, p. 267)
“Fachadas… que de lejos se diría están cubiertas de tapices y ornadas de flores como en un día de fiesta…” (Rosemond de Beauvallon, 1844).
La frase “el cartel es un grito en la pared” se le atribuye a Josep Renau Berenguer, (Valencia, 1907 - Berlín,
1982). Este trabajo es parte del primer capítulo de la tesis de maestría del autor.

1
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“Era cosa de ver la multitud de mamarrachos con que estaban embadurnadas
las paredes.” (Villaverde, 1961).
Parece, entonces, que coexistía con aquellas producciones publicitarias, estas
otras populares, que si bien no eran de calidad –o así las veían tales autores– sí expresaban el gusto por adornar de los cubanos de la época.
En el siglo XX –concretamente a partir de 1902, con el inicio de la República– se producirán algunos hechos interesantes por la complejidad de los factores
involucrados. En primer lugar, la consideración del cartel vinculado a la producción
artística. Lo mismo sucedió prácticamente en todo el mundo a partir de la invención, a
finales del siglo XVIII, de un nuevo método de impresión –la litografía– que permitió
la masividad y la utilización del color, y la reproducción de las obras de los franceses
Jules Cheret y Toulouse-Lautrec –llamados los padres del cartel moderno–, ya a finales
del siglo XIX. Más tarde, otros artistas continuaran el desarrollo del cartel con características propias, como Klimt, Bonnard, Alphonse Mucha, etc.
En el período republicano cubano debemos detenernos en las explicaciones
que acertadamente brinda el investigador Jorge R. Bermúdez (2000, p. 22) en el capítulo titulado “Cartel y República”, donde explica cómo en Cuba se repiten situaciones
ya conocidas en Europa al considerar al cartel como vehículo ventajoso, tanto económica como promocionalmente, y vincularlo con la labor de los pintores e ilustradores
profesionales, más que con la de realizadores “improvisados”. Según Bermúdez se
produjeron desde fechas tan tempranas como 1907 y 1908 concursos de carteles, cuyos
ganadores fueron los pintores académicos. Al decir de este autor, primaba:
“La influencia notable de la gráfica norteamericana, todavía apegada al atildado cartel inglés, no del todo actualizado en relación con el mejor cartel francés y alemán de antes de la Primera Guerra Mundial; la inexistencia de una docencia especializada en la formación del diseñador gráfico […] y, por último, la vida cultural y política
cubana del período republicano, resultado de las endebles estructuras socioeconómicas
heredadas del colonialismo y el neocolonialismo.” (2000, p. 24).
Quizás por estas razones, explica que fue en las revistas sociales y las artístico-literarias donde se mantuvo la tradición gráfica del período colonial, en cuanto a
la cualificación técnica y estética. Vinculados con ellas, los nombres de quienes fueron sistemáticos participantes de cuantos concursos de carteles se convocaron: Rafael
Blanco y Conrado Massaguer, fundador este último de tres de las más notorias, Gráfico, Social y Carteles, todas en la primera década del siglo XX. También menciona
como figuras a tener en cuenta –independientemente que como casi todos se mantuvieran apegados a la tradición pictórica en detrimento de la función comunicacional– a
Jaime Valls y Enrique García Cabrera. Más tarde, en los años treinta destacarán Mario
Carreño y Enrique Caravia, pintor y grabador respectivamente y ambos estudiantes de
la Academia de San Alejandro. El primero también desarrolló su labor en España durante la Guerra Civil a favor de la República, aunque posteriormente se decantó por la
pintura. En el caso de Caravia, concentró su actividad cartelística en la temática festiva
y obtuvo numerosos premios durante la década de los treinta. Entre los concursos más
importantes se recogen el convocado por la Comisión de Turismo del Ayuntamiento
sobre el carnaval, el de la Feria del Libro, y el motivado por el centenario de las calles
San Rafael y Galiano, cuyo ganador fue el pintor Eduardo Abela.
Para Bermúdez fue importante la temprana introducción de nuevas técnicas
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de impresión y reproducción, como el sistema offset y la serigrafía, y la alta eficacia
obtenida con ellas, tanto en los grandes talleres como en los pequeños, en todo el territorio nacional –aunque su mayor concentración se ubicase en la capital–; gracias a
que, como en otros apartados –comunicaciones, medicamentos, etc.– Cuba era el traspatio de prueba de las tecnologías y técnicas que luego los Estados Unidos aplicaban
en su propio territorio, y hasta fuera del mismo. Claro está que, unida a la capacidad
e inteligencia nacionales, estos vínculos cercanos y rápidos nos ponían a la cabeza
del resto de América Latina, pues desde la Isla irradiaba y se canalizaba la ocupación
de los mercados latinos. Esto probaba el nivel técnico mantenido tradicionalmente y
colocaba a Cuba al nivel de otros países con mayor desarrollo industrial.
Ahora bien, las temáticas de la inmensa mayoría de la producción gráfica se
repartía entre la publicidad comercial (sobre todo en numerosas revistas y periódicos),
la dedicada a actividades festivas, como ya hemos visto (carnavales, verbenas, bailes
populares etc.) y la propaganda electoral –los famosos “pasquines” desde donde, en
épocas de elecciones, sonreían hipócritas, los candidatos de los diversos partidos políticos–, generadora de una cacofonía visual muy contaminante de los espacios públicos. No obstante, también había excepciones, como las campañas dedicadas a alguna
actividad cultural, exposición, concierto, o a un fin de interés público –quizás alguna
campaña de salud–, pero no pasaban de ser eso, excepciones. Mención aparte puede
dársele a cierta publicidad cinematográfica bastante sistemática, bien realizada, hasta
cierto punto enfrentada a los intereses y límites dictados desde la poderosa maquinaria
del star system2 hollywoodiense.
Este impacto norteamericano, prolongado y sistemático por la presencia de
numerosas agencias publicitarias, sucursales de las más importantes de Estados Unidos, y otras creadas en Cuba –muy semejantes a aquellas– por grandes firmas comerciales, tuvo repercusión, sobre todo en cuanto a la publicidad comercial y a aquellos
aspectos del diseño más emparentado con objetos vinculados al diario vivir. Esta situación produjo un sensible desarrollo del diseño industrial durante los años cincuenta en
muebles, lámparas, aditamentos domésticos, etc. Importantes en este momento fueron
las figuras de José Ignacio Bermúdez, Luis Martínez Pedro y Raúl Martínez quienes,
además de pintores abstractos en ese momento y pertenecientes al grupo Los Once, se
destacaron como artistas gráficos desvinculados de aquella tendencia pictoricista que
predominaba desde comienzos de siglo, y combinaron perfectamente la abstracción y
el diseño gráfico.
No es posible cerrar estos antecedentes sin mencionar los letreros que denunciaban la opresión de la dictadura batistiana, el carácter asesino de Batista3 y otros
sicarios, y que proliferaron en muchas paredes, escritos siempre clandestinamente y,
por tanto, a veces burdamente hechos. Formaron parte, durante los últimos años del
batistato, de la imagen de las ciudades, y se buscaban también como portadas de la
revista Bohemia y otras publicaciones que cifraban muy inteligentemente alusiones a
la lucha clandestina. No suponemos que fueran conscientemente diseño gráfico, pero
Este “sistema de estrellas” imponía también en los carteles que venían junto con las películas, esquemas
poco artísticos y muy comerciales, centrados más en la sobrevaloración de la imagen de los intérpretes principales. Sin embargo, los realizados por Eladio Rivadulla (1943-1944) para el mercado nacional, y a pesar
de todas sus posibles limitaciones, lograron apartarse de la tónica impuesta desde Estados Unidos.
3
Fulgencio Batista llegó al poder en marzo de 1952 a través de un golpe militar y huyó de Cuba el 31 de
diciembre de 1958.
2
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cumplieron el papel de movilizar e informar, aunque fuera espontáneamente.
Surgimiento de un nuevo paradigma social
Los lugares comunes ocupan un lugar privilegiado en la cultura elitista y popular y
son, en muchos casos, esenciales a fuerza de una bien ganada reputación. Existen porque la realidad es capaz de generarlos en múltiples direcciones y lanzarlos por el aire
para que sean respirados, adheridos, asimilados, en fin, apropiados democráticamente. Nadie escapa al lugar común porque es imposible, por mucho que se enmascaren
en frases y argumentos ‘up to date’ y en un pensamiento ‘avant-la-lettre’ de revista
especializada. Uno de esos lugares comunes consiste en decir que el cartel cubano,
el diseño gráfico en general, nació en 1959 luego de las radicales transformaciones
económicas, sociales, políticas y culturales llevadas a cabo en la nación. Y creció fuerte y saludable, huérfano de padre y madre, porque nada corrobora una ascendencia
legítima digna de mención. (Herrera, 1995, pp. 265-266)

Somos conscientes cuán difícil resultaría hacer una exhaustiva explicación de
los efectos que tuvo en el país el triunfo revolucionario y la posterior derivación hacia una sociedad socialista. Debe destacarse que dichos efectos abarcaron y alteraron
todos los aspectos del entramado social cubano. En el campo que nos ocupa, la transformación produjo casi de inmediato consecuencias impactantes que analizaremos a
continuación.
En primer lugar, fue evidente la necesidad de trasmitir mensajes que ideológicamente unificaran a la población, que pudieran ser masivamente distribuidos y sirvieran, no solo para la formación política, sino cognoscitivo-educativa en todas las esferas
de la vida social. Esto solamente se podía lograr con el carácter e inmediatez que se
requería, si se lograba desvincularlos de patrocinadores particulares y se articulaban
al conjunto de los organismos del Estado –y posteriormente del Partido Comunista de
Cuba–, quienes serían ahora los nuevos comitentes como representantes del diferente
orden social que se aspiraba a alcanzar.
Muchos y variados fueron los portadores utilizados para dicha transmisión,
entre ellos, las carismáticas figuras revolucionarias y su accionar, sus discursos, las
medidas sociales en beneficio de las mayorías antes marginadas, la reestructuración de
las jerarquías sociales resultantes de estas medidas, etc. Todos eran válidos y cumplían
las funciones antes señaladas, desde las fotografías de los dirigentes y de los héroes de
las luchas, ilustraciones en pañuelos y textiles en general, postales, vajillas, almanaques, etc., hasta las grandes ilustraciones que cubrían todo o parte de los edificios de la
plaza de la Revolución. Tampoco se deben olvidar las portadas de revistas y periódicos
que ya aparecían vinculadas a diferentes aspectos de la Revolución; pero uno de los
más eficaces fue el cartel, entre otras razones porque después de años de recogimiento
y clandestinaje la vida fue más pública y dinámica, el pueblo ocupó las calles y el cartel4 relucía en ellas.
4

Valga a modo de ejemplo la rápida acción del experimentado diseñador Eladio Rivadulla: “A tan solo unas
horas de conocerse la noticia de la vic-toria del Ejército Rebelde sobre la tiranía, el 1º de enero de 1959,
aparecen pegados en las calles habaneras 100 ejemplares del primer cartel de la Revolución. Con gran pregnancia y economía óptima, por el empleo de solo dos tintas, roja y negra, con gran carga simbólica, por ser
los colores del Movimiento 26 de Julio.” (López, 2007, pp. 2-7)
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Eladio Rivadulla, Fidel Castro. Primer cartel de la Revolución cubana (1959)

El cartel respondía a la ideologización por su relativamente fácil producción,
distribución, manipulación –y no solo en el sentido físico del término–. Se convirtió
en uno de los vehículos idóneos para alcanzar también la masividad que se planteaba
el Estado revolucionario, por su capacidad de saturar rápidamente el conglomerado social, a través de los programas implementados para la alfabetización, la extensión de la
enseñanza a toda la población, la posibilidad de estudios universitarios, la publicación
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intensiva y extensiva de libros, etc. Nadie quedaría fuera de este interés educativo, formativo, al seguir el credo martiano de que solamente se puede ser libre si se es culto;
por ese papel protagónico, nos centraremos en esta tipología y fundamentalmente en
los de temática política –creemos firmemente que no han sido abordados con el detenimiento y la profundidad que merecen, a diferencia de otras temáticas–, en la década
comprendida entre 1965 y 1975, conocida como Edad de Oro, y en los ya mencionados
autores que la sustentan.
Pero tampoco se puede estrechar el significado ideológico a lo estrictamente
político pues en el efervescente tráfico social, los motivos de interrelación eran amplísimos y abarcaban los laborales, estudiantiles, recreativos, de preparación militar, de
vigilancia revolucionaria, de ganancias de derechos –sexuales y raciales, pero también
de oportunidades iguales para el desarrollo personal– y en todos ellos el componente
ideológico era fundamental para la consecución de las múltiples tareas que se emprendían en todos los frentes. Todo esto nos lleva al punto en que, a pesar de la cercanía
semántica entre propaganda y publicidad, el papel que cumplían los carteles estaba
más en su vertiente de propagador de ideas que en la comercial, ya que la segunda fue
rápidamente eliminada de todos los media, medida que todavía hoy está parcialmente
en vigor. También tomaron fuerza nuevos soportes estrechamente emparentados como
las vallas, y los laminarios, por ejemplo, que se distribuían desde escuelas hasta centros de trabajo para ser usados en los “murales” que informaban de cuanto acontecía en
cada lugar específico, y también nacionalmente. De este modo, la propaganda llegaba
rápida y eficaz a todos, a la vez que añadía a la masividad la fuerza de las relaciones
personales, grupales, más íntimas, lo cual llevaba del espacio público a uno más reservado.
Es indiscutible que uno de los efectos más potentes de los cambios revolucionarios fue la conversión de masas, iletradas mayoritariamente, de consumidores pasivos en un pueblo cada vez más educado en todas direcciones, necesitado de satisfacciones espirituales siempre mayores en la misma medida en que se le iban brindando
o, incluso que las reclamaba con más celeridad. Ese cambio, en primer lugar, produjo
avidez, reacomodos de funciones de organismos estatales existentes y la creación de
otros, los cuales se convirtieron en los nuevos comitentes.
La avidez fue producto, entre otras razones, del paulatino aumento del nivel
educacional y de la mejor situación económica de las familias, tanto en los espacios
urbanos como en los rurales, aunque durante bastante tiempo y a causa de las abismales diferencias existentes, resultó más evidente en los primeros que en los segundos.
También como efecto acompañante, por la necesidad de cualificar estéticamente los
ambientes domésticos, en una tradición de preocupación por la estetización de los
entornos hogareños. Tanto la calidad artística de los carteles, como las ausencias de objetos de adorno fácilmente adquiribles (no olvidar las carencias materiales que en todas
direcciones nos golpearon rápidamente), y el paulatino desgaste de algunos tradicionales, pesaron en esta novedosa utilización y, no menos importante, en el surgimiento
y consolidación de iconos que se convirtieron en signos identitarios personales, nacionales y algunos que ampliaron su influencia hasta alcanzar planos internacionales.
En cuanto al reacomodo de funciones, los organismos estatales existentes
estaban diseñados de tal manera que no podían cumplir las necesidades completamente
diferentes que se presentaban diariamente, y fue necesario cambiarlos o sustituirlos
[48]

por otros del mismo modo que toda la estructura del Estado fue removida desde los
cimientos.
Para la propaganda gráfica, como hemos señalado anteriormente, ya no eran
comerciantes o candidatos electorales los que la encargaban, y ya los carteles no eran
publicidad de productos y servicios comerciales o campañas personales. Ahora eran
los organismos gubernamentales, las organizaciones sociales, el Partido Comunista de
Cuba, quienes comisionaban las obras según las múltiples exigencias que debían satisfacer. Y estas iban desde campañas para movilizaciones a la agricultura, vacunación
contra distintas enfermedades, de alfabetización masiva, de ahorro de electricidad;
exhortaciones para prepararse para la defensa, combatir el ausentismo laboral, aumentar la disciplina vial; celebraciones de conciertos, exposiciones, funciones de teatro o
ballet, conmemoraciones de nacimientos y defunciones de héroes, batallas y sucesos
importantes de las guerras de liberación, solidaridad con pueblos de todo el mundo, exhibiciones de filmes y documentales, festivales, concursos… en fin, todas las acciones
sociales posibles.
Dados estos cambios, los profesionales del sector, que habían recibido y ejercitado un excelente entrenamiento en las agencias publicitarias, abandonaron el país
cuando aquellas lo hicieron o bien continuaron trabajando ahora en las nuevas estructuras como empleados estatales, a la vez que enfrentaron la formación de los a veces
tan jóvenes como ellos que se incorporaron a la creación gráfica. No fue una tarea
fácil, ya que estos procesos no se desarrollaron linealmente, hubo enfrentamientos y
prejuicios tanto ideológicos como estéticos; en ocasiones arduos, pero, en general, los
diseñadores obtuvieron libertad expresiva y respeto. Y en cuanto a las limitaciones
tecnológicas, esta cita resume muy bien lo sucedido:
“La escasez de medios que tenían los diseñadores no fue un freno para la
labor creadora, al contrario, novedosas soluciones resueltas con gran economía de recursos gráficos, síntesis compositiva, espacios vacíos, asociación de imágenes, pocas
tintas y colores planos, textos cortos y una técnica artesanal fueron un excelente producto de esta realidad, de tal manera que se lograron carteles de un real interés estéticocomunicativo.
Los carteles de la década del 60 y 70, conocida como época de oro del cartel
cubano, nacieron con una estética muy particular marcada por la impronta de la inmediatez y por su técnica de impresión serigráfica (como única opción prácticamente),
con la que se lograba la autenticidad de un original, por lo artesanal del método, en
una reproducción múltiple. De tal manera que estas piezas desbordaron los límites
epocales y comunicacionales para las que fueron creadas, trascendiendo al futuro, con
un sentido exacto de lo cubano”. (López, 2007, pp. 2-7)
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Creación de instituciones culturales
De 1965 a 1975: maduración de un modo de hacer. Una caracterización del contexto
en que se conformó una nueva gráfica en Cuba pasa por considerar que: a) la dinámica
de transformación del país producía una demanda constante de comunicación visual,
y b) los diseñadores estaban agrupados alrededor de instituciones que les propiciaban
una ejercitación sistemática, con mucha libertad expresiva. Dicho en términos de mercadotecnia, existió un clímax en que se equilibraron demanda y oferta. Ese clímax se
puede decir que duró unos 10 años y es considerado por muchos especialistas como
la etapa más fértil en la historia del diseño cubano. Algunos autores se refieren a ella
como «la era dorada» de nuestro diseño. (Menéndez, 2007).

Hemos mencionado en general a los nuevos comitentes, pero ahora quisiéramos referirnos a aquellas instituciones que fueron fundamentales para el desarrollo
de la cartelística cubana desde las primeras décadas del triunfo revolucionario, porque
desde ellas se generaron los más importantes ejemplos de la nueva gráfica cartelística,
pero también nos acercaron a lo mejor y más contemporáneo de la cultura mundial.
En 1959 se fundaron el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y la Casa de las Américas y posteriormente en 1961, el Consejo Nacional
de Cultura. Sus objetivos eran complementarios y abarcaban las principales preocupaciones socioculturales de la Revolución. El ICAIC tenía la doble función de desarrollar
una industria cinematográfica nacional –utopía irrealizable anteriormente–, y cultivar
el conocimiento y el gusto del público con lo mejor de la producción de cine mundial,
y fue muy útil para abrir puertas fílmicas que hasta ese momento eran absolutamente
desconocidas en el país. La Casa de las Américas nos vinculaba con lo mejor de la
intelectualidad latinoamericana y los artistas de la región, tanto los de circulación en
galerías y museos como aquellos vinculados con las manifestaciones populares tan
ricas, sin olvidar, por supuesto, a la literatura y la música. Por su parte, el Consejo Nacional de Cultura cumplía la función social de la promoción de eventos e instituciones
culturales a nivel nacional, puesto que era de vital interés que no se olvidara nunca más
el desarrollo de hasta las más alejadas comunidades, tanto las ya existentes, como las
nuevas que iban surgiendo a todo lo largo del país. También el sistema de enseñanza
artística se fue afianzando, y para que el pueblo no fuera solamente un receptor pasivo,
sino un participante activo, proliferaron las Casas de Cultura con sus instructores de
arte que fueron extendiendo la actividad cultural a todas las edades.
En este recuento no puede dejar de mencionarse al Ballet Nacional de Cuba,
institución que precariamente sobrevivía como obra personal de Alicia y Fernando
Alonso frente a la apatía e indiferencia de los gobiernos anteriores a 1959. Ahora, se
le brindaban todos los recursos necesarios y se apoyaba esta manifestación en otras
partes elitista, pero que en Cuba se ha convertido en patrimonio disfrutado por todos.
Lo mismo ocurrió con otras –también consideradas siempre cotos cerrados de la burguesía más “educada”–, como la zarzuela, la ópera y el teatro. Todas ellas encontraron
espacios para desarrollarse y llegaron a trasmitirse por la televisión en un esfuerzo sin
precedentes en el ámbito cubano.
Como tampoco puede quedar fuera la constitución de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas (UNEAC) aglutinadora en sus diferentes secciones de lo mejor de
la intelectualidad cubana y desde donde también se generaron carteles y, sobre todo,
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los Encuentros de Diseño Gráfico (el primero en 1979 y el segundo en 1985, ya fuera
de los límites temporales del presente trabajo), donde se discutieron diversas problemáticas que afectaban al cartel.

Raúl Martínez, Cuba en Grenoble, CNC (1969)
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Todas estas instituciones generaron una extraordinaria cantidad de carteles
promocionales, realizados en el ICAIC por diseñadores como Rafael Morante, Eduardo Muñoz Bachs, Raúl Oliva, Holbein López, René Azcuy, Antonio Pérez (Ñiko),
Antonio Fernández Reboiro, Luis Vega y Julio Eloy Mesa, entre otros. En la Casa
de las Américas trabajó por más de veinte años el diseñador Umberto Peña. Algunos
de los diseñadores en los años iniciales del Consejo Nacional de Cultura fueron: los
hermanos Rolando y Pedro de Oraá, José Manuel Villa, también Umberto Peña, Raúl
Martínez, Héctor Villaverde, César Mazola, Rafael Zarza, Ricardo Reymena y Juan
Boza. Adelantamos ahora que estos realizadores pusieron en pocos años al Consejo
Nacional de Cultura a la vanguardia del cartel cubano, pero por una parte no se mantuvo la estabilidad de autores, formatos y técnica de reproducción, y por otra, lamentablemente, la producción de carteles de esta institución se ha perdido bastante, por lo
cual es imposible analizar sus aportes grupales e importancia y, consecuentemente, se
han minimizado injustamente sus logros.
Desde el principio, los carteles procedentes de todas ellas mostraron todas las
posibilidades creativas sin estar sujetos a limitaciones más allá de las tecnológicas, y
mostraron una amplia gama de relaciones entre los contenidos que se divulgaban y las
formas artísticas para hacerlo. En sentido general, se generó una riqueza interesante de
tropos visuales y de utilización de los textos.
Creación de otras cardinales instituciones más directamente vinculadas
con la temática política
No fue solamente la Comisión de Orientación Revolucionaria (COR) la que
aglutinó y dirigió toda la producción de carteles más directamente vinculados con las
temáticas de educación social y política, pero sí la consideramos la más importante.
Fundada en 1962, se nutrió en 1967 de jóvenes diseñadores que habían pertenecido a
la Agencia de Intercomunicadores creada en 1960, –uno de los dos principales conglomerados de diseñadores que surgieron en estos años luego de la intervención y liquidación de las agencias publicitarias–5 y que se ocupaba de los encargos de publicidad
oficial de las entidades del gobierno en su propaganda menos partidista. (Bermúdez,
2000, p. 93).
Esta comisión en 1974 pasó a llamarse Departamento de Orientación Revolucionaria, nombre que mantendría hasta 1984 en que se estableció como Editora
Política y amplió sus funciones hasta la publicación de libros, folletos, etc., disminuyendo notablemente la producción de carteles. Entre los creadores aparecían Guillermo Menéndez, Tony Évora, Joaquín Segovia y Silvio Gaytón, Olivio Martínez, José
Papiol, René Mederos, Ernesto Padrón, Faustino Pérez, Félix Beltrán, Ramón González, Gladys Acosta, Daisy García, Eufemia Álvarez, entre otros.
Por su parte, 1966 es el año de surgimiento de la Organización de Solidaridad
con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), la entidad que junto
al ICAIC y la COR, puede ser considerada la otra gran productora de carteles. Los
carteles de la OSPAAAL estaban destinados a trasmitir mensajes políticos de solidaTodas estas intervenciones hicieron “que creciera el número de diseñadores gráficos, personal técnico y
oficinas publicitarias bajo control estatal (…)” (Bermúdez, 2000, p. 86).
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ridad, fundamentalmente con procesos de descolonización/ reivindicación social / antiimperialismo en diversos países del Tercer Mundo. Inicialmente se hicieron circular
doblados y encartados dentro de la revista Tricontinental (cuya tirada llegó a ser de
50.000 ejemplares). Usaban un formato pequeño y un lenguaje gráfico asimilable por
individuos de culturas e idiomas diferentes, que privilegiaban la imagen sobre el texto. La principal figura de la cartelística de la OSPAAAL fue Alfredo Rostgaard, pero
también se destacaron Lázaro Abreu, Olivio Martínez, Rafael Morante, Jesús Forjans,
Faustino Pérez, Berta Abelenda, Rafael Enríquez y René Mederos.
Superación nacional y vínculos con profesionales extranjeros
Los nuevos contextos en que se desarrollaba el diseño gráfico y los contenidos que debía comunicar necesitaban formas diferentes a las que primaban hasta entonces, pero por un tiempo, sin embargo, se produjeron superposiciones de contenidos
y formas antagónicas. Los cambios no surgieron por dictamen, sino por necesidades
intrínsecas de aquel momento histórico y fueron resultado de un paulatino dominio de
su lenguaje específico. En el ámbito nacional, no había existido una preparación sistemática de los profesionales del sector –sin contar con la Escuela Profesional de Diseño
fundada en 1954, y algunas pequeñas de publicidad–, sino más bien una enseñanza
práctica alrededor de algunos diseñadores que habían estudiado fuera de Cuba, y esta
situación todavía duró cierto tiempo, aunque con avances no desdeñables.
Tampoco fue de poca importancia que como nunca antes se produjera una
perfecta conjunción con el resto de las manifestaciones plásticas y que no solamente
creadores importantes como Mariano Rodríguez, René Portocarrero, Servando Cabrera participaran de esta nueva actividad, sino que los diseñadores gráficos asumieran
con inteligencia y creatividad las influencias de la vanguardia artística nacional e internacional. Dado que la variedad temática ya estaba asegurada por las necesidades
que debían satisfacerse, la variedad estilística fue beneficiada y enriquecida con estas
vinculaciones.
Debe entenderse que por razones que desbordan este trabajo, pero que influyeron en el diseño gráfico negativamente, prácticamente a partir del triunfo de la
Revolución, “los viajes de cubanos al exterior fueron escasos, como también de extranjeros a la isla. Las zonas de contacto entre el diseño cubano y el mundo estuvieron
reducidas, sobre todo en las décadas del 60 y 70, quedando los ejemplos que se mencionan, más algunas revistas y libros que se recibían como excepciones de un estado
de incomunicación con el mundo.” (Menéndez, 2007).
Podríamos afirmar que el cambio que se operó en estos primeros años tuvo
bases internas, pero no deben ignorarse completamente las influencias externas, fundamentalmente las provenientes del llamado campo socialista. Por ejemplo, en 1964
viajó a Cuba Tadeusz Jodlowski, profesor de la Academia Superior de Bellas Artes de
Varsovia, para impartir un curso a los diseñadores del Consejo Nacional de Cultura.
Este primer encuentro directo con la escuela polaca de diseño –tan diferente de los
códigos estéticos norteamericanos en boga en Cuba– fue útil para los jóvenes creadores del patio. Además, en 1969 vinieron a La Habana los diseñadores gráficos polacos
Wiktor Gorka, Waldemar Swierzy y Bronislaw Zelek. Tuvo, además, continuidad en
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Roberto Quintana Álvarez, A las armas (1962)

René Mederos, Vietnam (1969)

René Mederos, 1959-1969 Décimo aniversario del triunfo de la Revolución (1969)

Ramón González Alonso, Asalto al futuro
(1973)
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las posteriores estadías de César Mazola (en 1965), de Héctor Villaverde (en 1966)
y de Rolando de Oráa (en 1967) en Polonia, para estudiar durante seis meses bajo la
tutoría de Henryk Tomaszewski.
Otros antecedentes comparables con esta superación profesional fuera de la
Isla serían los estudios de Arte y de Diseño de Félix Beltrán en universidades de primer
nivel de los Estados Unidos, muy al inicio de la década, y la carrera de nivel superior
de Esteban Ayala en la Escuela Superior de Gráfica y Arte del Libro de Leipzig, República Democrática Alemana (entre 1962 y 1966). Sin menospreciar que por muy difícil
que fuera, siempre se mantenía el flujo de información, aunque más debilitado, a través
de amistades personales o de la Revolución, de instituciones docentes y culturales, de
subscripciones a revistas especializadas, etc. También se deben tener en cuenta eventos
importantes realizados en Cuba como el VII Congreso de la Unión Internacional de
Arquitectos en 1963 y el Salón de Mayo en 1969, donde se presentaron obras de artistas internacionales consagrados y vinculados a las últimas tendencias artísticas.
Se alcanzaba así el momento de máximo esplendor, la consolidación de un
modo de hacer en función de una coyuntura social muy particular. La generación que
la había llevado a cabo estaba en su plena madurez. No había, sin embargo, un relevo
a la vista. Los primeros intentos de fundar una escuela de diseño, la Escuela de Diseño Industrial e Informacional, dentro el Ministerio de la Industria Ligera en 1969, no
habían tenido continuidad ni arraigo. Y muy tardíamente se produjo la creación de la
revista Diseño (1970, tres números) y todavía más tarde, en 1973, la misma entidad,
COR, concibió Materiales de Propaganda, tristemente de salida muy irregular.
Como señalamos anteriormente, fue sobre todo el contacto directo entre los
diseñadores más formados y los más jóvenes lo que produjo un avance evidente de calidad y a esto debemos sumar, como de alguna manera ya hemos dicho, la proliferación
de revistas que les dieron cabida como jefes de diseño y realizadores para la obtención
de cada vez mayor dominio y la vinculación con el resto de las artes plásticas. Así, en
1962 surgió Cuba, sucesora de INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) muy
avanzada para su época, que contaba con José Gómez Fresquet (Frémez), y luego con
Héctor Villaverde, Roberto Guerrero, Luis Gómez, Jorge Chinique, y como fotógrafos
a figuras tan talentosas como Korda, Raúl Corrales, Iván Cañas y Luc Chessex, suizo
radicado en el país, entre otros.
Junto a Cuba, las revistas más notables de este período fueron La Gaceta de
Cuba (surgida en 1962, con diseño de Tony Évora) así como Pueblo y Cultura de 1961
que en 1963 se convierte en Revolución y Cultura; revistas diferentes pero emparentadas, en las cuales intervinieron por períodos Héctor Villaverde y José Gómez Fresquet
(Frémez). Por su parte, desde 1960, la revista Casa de las Américas se vinculó durante
más de veinte años con la obra de Umberto Peña, quien como Eduardo Muñoz Bachs
en Cine cubano, marcaron brillantemente dichas publicaciones.
Como resultado de toda esta labor, el cartel cubano empezó a concitar interés
en Europa y en algunas otras plazas importantes de las artes visuales en el mundo. A
través de artículos en revistas y de exposiciones van dando a conocer una realidad social particular y un modo de reflejarla a través del diseño, todo lo cual atrajo atención
y fue elogiado. Algunas de las exposiciones de carteles nacionales más importantes de
esta etapa fuera de Cuba fueron: 1968, Galería Ewan Phillips, Londres; 1969, Museo
de Arte Moderno, Estocolmo; 1971; Museo Stedelijk, Ámsterdam; Museo del Arte
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y de la Industria, París, y Biblioteca del Congreso (Sección Fílmica), Washington,
todas con el título de Carteles Cubanos. Sin duda, dado que fue el cartel el género
más representativo del auge en la gráfica cubana de esta época, opacó otros logros que
permanecen hasta hoy poco abordados, entre ellos el diseño para exposiciones y de
sellos de correo. Estos últimos lograron también en poco tiempo, convertirse en dignos
acompañantes del prestigio cartelístico y adquirir niveles artísticos muy altos.
A modo de conclusión, el cartel político se podría calificar como un cartel
de mensaje muy directo y sintético, de forma tal que su lectura sea rápida y efectiva;
carente de ambigüedades, generalmente movilizativo y de un consumo más interno
–léase nacional–. En general estos carteles no eran utilizados para estetizar interiores
domésticos, sino para hacer presente la figura de los líderes –sobre todo de Fidel–. Su
ubicación era más habitual en exteriores muy visibles y centros de trabajo.
En contraposición el cartel cultural en general, y más particularmente el del
ICAIC, sí podía ser ambiguo, sutil, sugerente y no necesariamente directo; su movilización era de otro tipo, no obligatoriamente inmediata. La ubicación en que se
emplazaban habitualmente dichos carteles –cines, teatros, y otros– propiciaban el detenimiento para su lectura, y la información que brindaban podía ser utilizada incluso
posteriormente. Su impacto era más estético que movilizativo, y se le daba un amplio
uso como elemento decorativo doméstico. No obstante, tanto el cartel político como el
cultural eran en mayor o menor medida de comunicación inmediata, con una claridad
expositiva evidente.
En cuanto a las características formales y estéticas, de forma muy general se
podría resumir que el uso del color era arbitrario, natural, y a veces con pocos o raros
colores y combinaciones, estilo violeta y rosado; verde y gris, etc. Evidentemente estas características están relacionadas con la carencia de recursos que atravesó el país
desde 1959, y que propició que los diseñadores fomentaran y desplegaran soluciones
imaginativas y creativas que dieron como resultado la nueva visualidad gráfica de la
renaciente cartelística cubana.
Esta nueva creatividad se apropió de los códigos más utilizados en la realización de los carteles, como son el dibujo, la fotografía, la tipografía, el uso del blanco y
negro, de los recursos que aporta la serigrafía como método de impresión; y que marcaron un estilo autóctono y dieron como resultado obras con un marcado valor artístico.
Han sido destacados también algunos de los antecedentes que hasta cierto
punto prepararon a los profesionales del diseño gráfico y cómo se generó por variadas
y poderosas razones –políticas, sociales, culturales, etc.– un clima nuevo, distinto,
propiciador del desarrollo general del cartel cubano, poseedor de características éticas,
estéticas y artísticas que lo hicieron durante mucho tiempo, una herramienta efectiva
que trasmitía los nuevos valores presentes en Cuba revolucionaria a todos los confines
y cuidadosamente presentes en aquellos de temática más política, siempre lejos, en sus
mejores ejemplos, del panfleto empobrecedor.6
Conscientes de que el panfleto tiene una historia interesante y para nada se le puede acusar siempre de
empobrecedor pues existen ejemplos vibrantes en dirección contraria: recordar solamente el cine “obrero”
del cineasta inglés Ken Loach, o la propia gráfica expresionista alemana del siglo XX, o algunos carteles
soviéticos que llamaban al enfrentamiento a los invasores alemanes durante la segunda guerra mundial. Es
claro que no nos referimos al mejor panfleto, sino exactamente, al empobrecedor y que, afortunadamente,
desapareció rápido del panorama nacional donde había comenzado a levantar cabeza tanto en carteles como
en murales.

6

[56]

Ramón González, El pueblo chileno aplastará al fascismo (1976)

[57]

Bibliografía
ABBOT, A. (1828). Cartas escritas en el interior de Cuba, entre las montañas de Arcana, en el
Este y las de Cusco, al Oeste, en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 1828. La Habana,
1965.
BERMÚDEZ, J.R. (2000). La imagen constante. El cartel cubano del siglo XX. La Habana:
Letras Cubanas.
CARPENTIER, A. (1969). “Una siempre renovada muestra de artes sugerentes”. Cine cubano,
núm. 54-55, pp. 90-91.
CUSHING, L. (2003). ¡REVOLUCIÓN! Cuban Poster Art. San Francisco: Chronicle Books.
DE JUAN, A. (1983). Pintura y diseño gráfico de la Revolución. [Conferencias-texto para la
asignatura Pintura y Diseño Gráfico en la Revolución (1959-1979)]. La Habana: Universidad
de La Habana.
GONZÁLEZ, R. (2007). El diseño gráfico en Cuba, una carrera de relevos [en línea]. Casa de
las Américas de La Habana. [Fecha de consulta: 10/03/10].
<http://www.casa.cult.cu/artesplasticas/eventos/2007/cubagrafica/inicio.php>
HERRERA YSLA, N. (1978). “La imagen gráfica de la ciudad”. Revolución y Cultura, núm.
67, La Habana.
HERRERA YSLA, N. (1995). “Una poética gráfica insular”. Catálogo Cuba Siglo XX. Las Palmas de Gran Canaria: Centro Atlántico de Arte Moderno.
LÓPEZ HERNÁNDEZ, F. (2007). “Cartel cubano, ¿ruptura o continuidad?”. RGB+K Boletín
del Centro de Información para el Diseño, vol. 1, núm. 2, julio, La Habana, pp. 2-7.
MENÉNDEZ, P. (2007). Apuntes para una cronología del diseño gráfico en Cuba (de 1950 a la
actualidad) [en línea]. Casa de las Américas de La Habana. [Fecha de consulta: 10/03/10].
<http://www.casa.cult.cu/artesplasticas/eventos/2007/cubagrafica/cronologia.php>
ROSEMOND DE BEAUVALLON, J. B. (1844). L’ile de Cuba. París: Dauvin et Fontaine.
VEIGA, J. (1978 y 1979). “Encuesta a diseñadores gráficos; lo que piensan sobre el cartel cubano”. Revolución y Cultura, núm. 71, julio 1978; núm. 73, septiembre 1978; núm. 74, octubre
1978; núm. 75, 1979; núm. 76, diciembre 1978; núm. 77 (pp. 74-76), núm. 78 (pp. 74-76), núm.
80 (pp. 74-76), núm. 82 (pp. 74-76) y núm. 83 (pp. 74-76), de enero, febrero, abril, junio (final)
y julio de 1979, La Habana.
VILLAVERDE, C. (1961). Excursión a Vueltabajo. La Habana: Dirección de Cultura del Ministerio de Educación.

				

[58]

TEMAS Y ESTRATEGIAS DISCURSIVAS EN EL CARTEL
CUBANO DE PRINCIPIO DEL SIGLO XXI
Alejandro Sánchez Castellanos
El cartel en Cuba ha tenido una historia, naturalmente, condicionada por las
circunstancias de cada momento histórico. La experiencia de la cartelística durante el
período colonial tuvo sus características propias, incluso hay que hablar de etapas de
manifestación. Luego, en la primera república, el cartel tendrá sus peculiaridades y sus
momentos de esplendor y de asimilación exitosa de los paradigmas del cartel mundial.
Otra etapa, la que pudiera extenderse hasta la actualidad, es la que se inicia con el
triunfo de la Revolución Cubana, en 1959.
Dentro de este último período hay varios momentos. Según el criterio que se
adopte podrá enmarcarse un número y distinción de las etapas determinadas. Para este
trabajo, en el que se hace un análisis discursivo del cartel de principio del siglo XXI
cubano, es la periodización presentada por Heidi Sánchez la que se toma, por la cual se
entiende que durante el gobierno revolucionario en Cuba se perciben tres momentos:
de 1959 a 1990, de 1990 al 2000 y del 2000 a la actualidad (Sánchez, 2002, p. 30). Entonces será estudiada una muestra de ese periodo último, el presente, en el que se abre
paso “aún con más fuerza a la propaganda política y de Bienes Públicos” (ibídem, p.
34), luego de una década (1990-2000) caracterizada por el renacer y el fin de la imagen
publicitaria en las vallas de las principales avenidas cubanas.
El objetivo fundamental de este trabajo es realizar un primer acercamiento al
cartel urbano cubano del siglo XXI, desde herramientas teórico-prácticas del análisis
del discurso, con la pretensión de describir los procesos de construcción del sentido
en una textualidad que será comprendida desde un carácter continuo y englobante, es
decir, comprendiendo el conjunto de carteles que se toma de muestra como un solo
discurso. Específicamente, se identifican los temas que caracterizan este hecho de comunicación, así como las estrategias discursivas que se emplean para la producción de
los sentidos recurrentes.
La muestra escogida es parte de un corpus mayor que aún se está conformando, el que servirá para un macroproyecto pensado para desarrollar dentro de cinco
años, cuando se hagan otras dos recogidas de datos (fotos de carteles), en el 2011
y 2014. Concretamente, la muestra que se analiza en este primer acercamiento está
constituida por 89 carteles urbanos que en marzo de 2008 se encontraban en el paisaje
habanero circundante al trazado que pudiera hacerse desde la terminal III del Aeropuerto Internacional José Martí hasta el malecón habanero, pasando por la avenida
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Independencia (Boyeros) y la avenida de los Presidentes. Esta selección se hizo atendiendo a la importancia de estas vías por su ubicación, pues son las más usadas por
quien se traslada desde el aeropuerto hasta el centro de la Ciudad de La Habana, y por
aquellos que están obligados a cruzar parte de este trazado vial debido a su situación
en tres municipios y de tránsito directo hacia otros.
La muestra está caracterizada por textos del tipo vallas, microvallas, carteles
en paredes y en metálico (estos últimos, sujetos también a una pared).1 La valla está
representada por 48 objetos; el cartel en pared, por 27; el cartel en metálico, por 11, y
la microvalla, por tres. El tipo de promoción que predomina es la propaganda política
(64 carteles); luego con mucha menor presencia está la promoción de eventos y aniversarios (15 carteles), los informativos de fronteras territoriales (5), la promoción de
Bien Público (3) y la publicidad (3). Hay que acotar que nueve de los carteles que no se
comprenden dentro del tipo de propaganda política tienen indirectamente un discurso
asociado a esta clase.
Una característica común es que todos los objetos son producidos por un
enunciador oficial, identificado con la dirección de una institución empresarial o ministerial, una organización de masa no gubernamental, o con el Partido Comunista
de Cuba (PCC). No obstante, como suele suceder en la comunicación en carteles, el
producto comunicativo es, en la mayoría de los casos, responsabilidad no solo de un
enunciador, que es quien decide el mensaje y, normalmente,2 el momento de la comunicación, sino también de un creador que es responsable del diseño tipográfico, de
la forma del cartel. La mayoría de los diseños tipográficos es obra de una institución
denominada Propaganda Nacional, la que trabaja conjuntamente con la Editora Política, y la que siempre ha sido, desde su fundación en 1959, con el nombre de Unidad
Nacional de Aseguramiento a la Propaganda (UNAP),3 la encargada de la imagen de
la cartelística de gran formato en la Isla. Asimismo, se reconoce la firma de otras instituciones creadoras como el Instituto Superior de Diseño (ISDI) y la agencia de publicaciones para el turismo Publicitur; además de la creación de autores convocados por
organizaciones como la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR), el Instituto Nacional de Deporte y Recreación (INDER), el
Programa de Ahorro de Energía (PAEC), el gobierno provincial y los municipales, o
por una empresa cualquiera que haya querido “adornar” el frente del inmueble que usa
con una comunicación de este tipo.

Se sigue la clasificación de los medios de comunicación de Julio César González, presentada en BELLO
GONZÁLEZ, T. (et al.) (2004). Propaganda: Reflexiones. La Habana: Editorial Félix Varela, p. 57.
2
Se dice “normalmente”, pues a veces el momento de la comunicación está condicionado a la disponibilidad
de usar el espacio de la comunicación. Por ejemplo, una valla puede que esté reservada hasta un momento
para la comunicación de un enunciador X, lo que puede impedir que otro enunciador use el espacio promocional de la valla cuando lo tenía pensado, y que espere a que esté disponible.
3
La UNAP adopta el nombre de Propaganda Nacional en “un intento de renovar su imagen y ampliar su
diapasón a la publicidad” cuando en la década del 90 del siglo XX cubano el PCC “se vio necesitado de
buscar nuevas estrategias que le permitieran autofinanciarse y no depender económicamente del Estado”,
por lo que surge “la idea de arrendar las vallas de las vías más transitadas por los turistas” (Sánchez, 2002,
pp. 29-30).
1
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Una plataforma teórica y metodológica para el estudio de la comunicación en carteles
Ciertamente, la comunicación en carteles puede ser estudiada desde diferentes campos del saber; por ejemplo, desde la Comunicación Social, la Estética, el Diseño, la Historia o la Politología. Una de las ciencias que más herramientas aporta para el
examen profundo del cartel es la Lingüística, específicamente el Análisis del Discurso,
que atiende a los códigos, además del lingüístico, auxiliares de una textualidad, como
puede ser el código visual, que generalmente aparece en la comunicación en carteles.
Se trabaja, pues, definiendo el hecho comunicativo a partir de su carácter
discursivo. Así se entenderá como discurso, al decir de Jean-Michel Adam, el texto, el
producto de autonomía comunicativa de un sistema de signos (generalmente lingüísticos), más las condiciones de producción, es decir, más su contexto.4 La extensión del
discurso como unidad de estudio debe comprenderse desde la base de la demarcación
textual propuesta por A. García Berrios y Janos A. Pëtofi, atendiendo a que:
“El texto, como unidad teórica, no tiene una extensión prefijada. Puede ser
desde una sola palabra, el aviso de ¡atención! que existe pintado en ciertos lugares; una
frase, ¡no tirar papeles!, y así hasta un conjunto muy extenso de discurso, como La regenta, de Clarín, y aún podríamos decir que un solo texto son Los episodios nacionales
o La comedia humana”. (García Berrio y Petöfi, 1978, pp. 55-56).
La delimitación del texto depende, pues, “de la intención comunicativa del
hablante, de lo que él conciba y quiera comunicar como conjunto de unidades lingüísticas vinculadas en un aglomerado total de intención comunicativa” (ibídem, p. 56).
Este carácter englobante y continuo que puede presentar el texto es importante para
entender completamente las relaciones de coherencia y cohesión de un texto; y para
identificar el entramado transtextual que guarda un texto determinado, basado en relaciones de intertextualidad, architextualidad, metatextualidad e hipertextualidad.
En el estudio de la comunicación en carteles, este principio permite establecer
relaciones, reales en todo caso, entre los diferentes objetos comunicativos que, por
ejemplo, coexisten en un espacio urbano. Normalmente existe un diálogo, al estilo
del dialogismo bajtiniano, entre los textos, carteles, que circundan en una avenida,
ya sea en un vínculo conjuntivo o disyuntivo. En el caso de la comunicación pública
institucional cubana actual, este vínculo será siempre de tipo conjuntivo, incluso en su
mayoría de apoyo; porque cada texto, independientemente de su enunciador y mensaje, debe ser previamente controlado y aprobado por un único gestor informativo, el
Comité Central del PCC.
Además de estos conceptos, es necesario precisar que se concibe siempre
la comunicación desde una perspectiva estratégica. Esto quiere decir que un acto de
comunicación existe en tanto se manifiesta una estrategia discursiva eficiente,5 que
4
Según Adam, J-M.: “Un discours est un énoncé caractérisable certes par des propriétés textuelles, mais
surtout comme un acte de discours accompli dans une situation (participants, institutions, lieu, temps); ce
dont rend bien compte le concept de “conduite langagière” comme mise en œuvre d’un type de discours
dans une situation donnée. Le texte, en revanche, est un objet abstrait résultant de la soustraction du contexte opérée sur l’objet concret (discours)”. (En: Éléments de linguistique textuelle. Lieja: Pierre Mardaga,
Éditeour, p. 23).
5
El carácter de eficiente debe interpretarse desde el punto de vista del enunciador, a partir de su objetivo
comunicativo.
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produce un enunciador a partir de la relación entre su competencia comunicativa y la
realidad textual y extratextual que, de modo ineludible, condiciona dicha comunicación. La estrategia discursiva es, sencillamente, como apunta Enrique Bernárdez, “una
sucesión de acciones que conducen a un objetivo específico, en dependencia de las
condiciones contextuales” (Bernárdez, 1995, p. 163). Al analizar la estructura de una
estrategia discursiva se hace referencia a aspectos del código de la lengua, así como
de tipos pragmáticos. Una estrategia discursiva, entonces, “se comprende de una combinación de, por los menos, un recurso gramatical y uno pragmático-discursivo. No
es necesario que sea solamente una relación uno a uno, pero no puede dejar de haber
uno de cada uno de los tipos mencionados”. (Menéndez, 2000, p. 930). Ahora, si el
hecho comunicativo presenta como expresión principal signos del código de la lengua
y también signos de un código auxiliar (visual, musical, cinético), en el estudio profundo del discurso debe examinarse la totalidad comunicativa. Se identifican primero
las estrategias discursivas de la semiótica particular de cada código (siempre partiendo
del código principal, el de la lengua), y luego se asocian estos resultados para hacer
generalizaciones.
Pero para llegar a analizar la(s) estrategia(s) discursiva(s) de un hecho comunicativo hay que tener en cuenta, antes de nada, la(s) expresión(es) temática(s) en
relación con el objetivo de la comunicación. En efecto, es el tema o los temas lo que,
asociado con “los modelos mentales de las consecuencias más amplias de los actos
discursivos” (Van Dijk, 2000, p. 271), motiva la selección de cierta estrategia. El modo
de identificar estos temas en el discurso es a partir del análisis de las proposiciones
del texto presentado por Teun A. van Dijk. Según este autor, se entiende por microestructura semántica la unidad que “denota la estructura local de un discurso, es decir, la
estructura de las oraciones y las relaciones de conexión y de coherencia entre ellas”; y
por macroestructura semántica, aquella a través de la cual el tema del discurso se hará
explícito, es decir, la que “da cuenta del contenido global de un discurso” (Van Dijk,
1980, p. 45). El plano macroestructural se identifica con un nivel más global, respecto
al microestructural, al decir de Catalina Fuentes; pues en el primero se expresa una
“organización de enunciados y párrafos”, mientras que en el segundo se expresa una
“organización y estructuración de la oración” (Fuentes, 2000, p. 55).
Para llegar al contenido global, tanto en el momento de la producción como
en el de la recepción del discurso, se aplican las denominadas macrorreglas en el análisis de las estructuras semánticas. Se habla de reglas de supresión, generalización y
construcción, cuya función es “transformar la información semántica” en tanto “vinculan las proposiciones de las microestructuras textuales con las de las macroestructuras
textuales” (Van Dijk, 1980, p. 47).
Resultados de un estudio discursivo al cartel cubano de principio del siglo XXI.
En una de las clasificaciones que ya fue expuesta al caracterizar la muestra,
se hacía notar que se hallaban, asociados al mensaje, carteles de propaganda política,
de promoción de eventos y aniversarios, informativos de fronteras territoriales, de promoción de Bien Público y de publicidad. Esta caracterización, que ya puede dar una
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medida de los tópicos y temas que distinguen la muestra, será el punto de partida para
la presentación de los mensajes más recurrentes.
Dentro de la propaganda política aparecen cinco tópicos. Los temas tratados
sobre el tópico de “el bloqueo económico del gobierno de los EE. UU. contra Cuba”,
son explícitos en dos vallas encontradas una muy próxima a la otra, exactamente en
el perímetro que enmarca la zona de las terminales del Aeropuerto Internacional José
Martí. Los dos textos presentan la misma estructura sintáctica, e incluso se reitera el
sentido de la frase, lo que permite hacer fácilmente una generalización del tema: “La
ausencia del bloqueo económico del gobierno de los EE. UU. contra Cuba permite en
muy poco tiempo un desarrollo considerable del país”. La simplicidad en la textura del
enunciado es una estrategia discursiva en pos de la fácil decodificación, como lo es
también el paralelismo sintáctico y semántico.6 La noción de “poco tiempo” está enfatizada con un puntaje superior de letra, la topicalización de la circunstancia temporal
en el orden de la sintaxis y al adjudicarle la categoría de sujeto gramatical.
Además, al construir la imagen negativa del actor culpable del “bloqueo”, hay
una intensificación del rechazo a partir de un pathos discursivo bien logrado, ya que
estratégicamente se asocia a los daños al país a partir de afectaciones a personas ciegas
y estudiantes. Esta proposición es otro tema, el que pudiera quedar enunciado de la
siguiente manera: “El bloqueo económico del gobierno de los EE. UU. contra Cuba
afecta de forma considerable a grupos sociales débiles”.
En cuanto al diseño, también se observa la reiteración y simplicidad como un
sello estratégico del cartel. La imagen se asemeja al sello de un registro comercial que
en vez de tener un código numérico se lee “vs.bloqueo.2007” (contra/bloque/2007), lo
que le permite asociarse al campo de la economía, del mercado, enfatizando lo trágico
del tema a partir del vínculo entre una acción de tipo comercial común y aspectos que
concretamente afectan al mejoramiento humano de la persona.
El tópico de “los cinco miembros de la Seguridad del Estado cubano presos
en EE. UU.” está presente en dos vallas, dos carteles en pared y una microvalla a lo
largo de la avenida Boyeros. El tema global que generaliza cada objeto comunicativo
es que “los cinco miembros de la Seguridad del Estado cubano están presos injustamente en EE. UU., por lo que deben ser excarcelados”. Esta macroproposición se lee
explícitamente en alguna comunicación, y en otras se interpreta luego de una lectura
de implícitos asociados al código visual. La reiteración de frases como “Libertad ya”
y “Volverán” es característica, así como la enfatización de estas mediante un puntaje
mayor de la letra, la mayúscula, la exclamación y el color diferente. Estas expresiones
son ya fórmulas de la promoción de un discurso al que se asocia este tópico, el de la
denominada “Campaña por la Liberación de los Cinco Héroes”.
El silencio de una explicación del tópico es común. La referencia se apoya en
una imagen (generalmente de tipo busto) de las personas en cuestión, para estratégicamente identificar el discurso con las personas en concreto, con una vida. Asimismo,
en el diseño del cartel, se usan los llamados “símbolos patrios”, la bandera, la estrella
solitaria y la palma real, con el objetivo de evocar un mensaje, de tipo subliminal, que
Cada uno de los recursos retóricos que se emplean para catalogar las estrategias discursivas usadas en los
carteles siguen la clasificación presentada en BERISTÁIN, H. (1995). Diccionario de retórica y poética.
México, D.F.: Editorial Porrúa, 1985. 7ª edición.
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sería expresado en el tema “los cinco miembros de la Seguridad del Estado cubano
están presos en EE. UU. por defender la soberanía de Cuba”.
“La política de George W. Bush contra Cuba” es otro tópico que tiene seis
carteles dentro de los de propaganda política ubicados en la avenida Boyeros. Los
temas que pueden extraerse siempre construyen una imagen muy negativa sobre quien
fuese presidente de los EE. UU. en el momento de la recogida de la muestra. Estos
temas son: “La política de George W. Bush quitará todo cuanto de bien ha construido
el pueblo cubano”; “George W. Bush es terrorista y asesino”; y “el pueblo cubano no
teme a la política de George W. Bush”. Para expresar el primero de estos temas se
emplea, en dos vallas, el paralelismo sintáctico y semántico, el estribillo (“Gracias, ya
vivimos en Cuba libre”) y, en el plano visual, la imagen fotográfica de lo que pudiera
ser un ejemplo de afectación, a partir de la silueta, de la marca de ausencia de algo que
había estado.
El segundo tema se reconoce en tres vallas, dos de ellas con idéntico diseño,
aunque con dimensiones distintas. La estrategia más empleada es la comparación por
analogía, la que se realiza entre el tópico “George W. Bush” y figuras identificadas con
el terrorismo y muerte a personas inocentes. Esta comparación siempre se hace a partir
de un texto (que, por cierto, presenta en dos casos un error ortográfico) vinculado a la
imagen del referente principal y de los otros. Resalta especialmente uno de estos carteles, por el alto grado de poetización en el diseño. En él se usa la anáfora y la derivación
para acentuar el sentido de analogía de la comparación. El último tema, representado
solo en una valla, usa en el texto la distinción tipográfica del puntaje y color de la letra.
Además se apoya en la imagen de una bandera cubana grande que ondea, para amplificar el lema “Aquí no hay miedo”.
Por otro lado, están las comunicaciones que desarrollan temas vinculados al
tópico de “la historia política de Cuba”. Estos son cuatro carteles en pared y cinco en
vallas, donde se hace promoción a una figura de la historia, pero también se recuerda
un hecho que motiva el apoyo al discurso oficial del gobierno. Los temas tratados son:
“Ernesto ‘Che’ Guevara y José Martí deben ser modelos para los cubanos”; “Julio
Antonio Mella, Camilo Cienfuegos y Ernesto ‘Che’ Guevara son responsables de la
conformación del pueblo cubano”; “la generación de combatientes venida en el yate
‘Granma’ marca el principio de una historia de defensa del país y de logros”; y “los
hechos de la historia política asociada a la soberanía de Cuba motivan a continuar el
apoyo al gobierno revolucionario”.
Algunas de las estrategias discursivas usadas son las citas, para dar mayor
solemnidad al texto; la distinción del puntaje y color de las letras y el estribillo, con
lo que se enfatizan algunas nociones; la repetición de la representación icónica de las
figuras de la historia que se promueven, en pos de una identificación mayor; y el uso
de la bandera cubana, para aludir al vínculo entre los paradigmas históricos que se
mencionan y a la patria.
En último lugar están los carteles que tienen en común expresar una frase de
compromiso con la política del gobierno revolucionario o, simplemente, identificación
con alguna organización o figura de relieve en el ámbito político. Estos ejemplos son
los más numerosos, quizás por ser el concepto que los agrupa bastante abarcador. Así,
se registran 20 carteles en pared, 14 vallas y ocho carteles en metálico. Una generalización de los temas identificados es la que sigue: “El concepto de Revolución para el
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gobierno cubano se basa en una cantidad considerable de principios asociados en su
mayoría al bienestar de la persona”; “la Unión de Jóvenes Comunistas es la guía para
la Organización de Pioneros José Martí”;7 “la unidad del pueblo cubano es un hecho
que permite el éxito del gobierno revolucionario”; “el gobierno revolucionario siempre
estará en el poder”; “los Comités de Defensa de la Revolución defienden el socialismo en Cuba”; “el pueblo cubano puede ser agredido militarmente”; “Fidel Castro es
el guía del proceso revolucionario cubano”; “los niños cubanos están felices”; y “el
proyecto de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) une a los pueblos
cubanos y venezolanos fraternalmente”.
Para lograr comunicar estas ideas, las estrategias discursivas son disímiles,
incluso en la comunicación de un mismo tema. Puede encontrarse el cartel simple, que
solo tiene el texto diseñado, como ya se ha visto, con distinciones a partir del puntaje y
color de las letras, pero sin una creación iconográfica. Estos logran así una transmisión
directa del mensaje y normalmente son firmados por una organización como la UJC,
los CDR y la OPJM.
También están los carteles en los que la poetización es de alto grado. Aquí
puede aparecer, además de los resaltes ya mencionados en las letras, un dibujo al estilo
naíf, por ejemplo, para lograr el vínculo con el referente principal de la comunicación,
los niños, quienes aparecen a veces en el dibujo. Esta estrategia logra a su vez sensibilizar al receptor con el tema e imprimirle un rasgo de gracia a la comunicación. Hay
igualmente numerosas citas, en su mayoría de Fidel Castro y José Martí, las que a veces aparecen acompañadas con la imagen de estos autores. En las citas de Fidel, cuando se alude a su definición de Revolución, es interesante como, para evocar fuerza,
vitalidad en las asociaciones que se hagan en la decodificación, la imagen fotográfica
no es del momento de la locución de lo citado, sino de varios años antes. Sin embargo,
la estrategia más empleada, quizás en todo este apartado de la propaganda política, es
la imagen de la bandera cubana, símbolo al que se recurre para señalar el patriotismo
del mensaje.
Los 64 carteles examinados como propaganda política, si bien fueron sujetos
a una subdivisión que se correspondió al tratamiento de temas, a veces haciéndole otra
lectura pudieran quedar reorganizados por clases y cantidades distintas. Tal vez los
dos tópicos en que participan todos son “la unidad del pueblo cubano” y “el apoyo al
gobierno revolucionario”. Por consiguiente, se consideran, al decir de J. Ellul, propaganda de integración, al ser “una propaganda de conformidad, que intenta lograr que
la gente se relacione entre sí mediante diversas formas aceptables”; y porque “une,
promueve cohesión y consenso” (cit. en Combs y Nimmo, 1998, p. 121).
Por otra parte, en el apartado de carteles que comunican sobre un evento o
aniversario, la división se hace precisamente reconociendo el tipo de hecho que promocionan. Los carteles dedicados a la promoción de un aniversario son cinco vallas y
dos carteles en metálico ubicados a lo largo de la avenida Boyeros. Los aniversarios
están relacionados con el triunfo de la Revolución Cubana, la acción terrorista sobre
un avión con deportistas cubanos, la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas y de
la emisora radial Radio Rebelde.
Se llama “pioneros José Martí” a los estudiantes que cursan desde el 4º grado hasta el 9º de la enseñanza
regular obligatoria de Cuba.
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El hecho que más representaciones tiene es el triunfo de la Revolución, en el
que, a partir de la imagen, se hace referencia al recorrido del Ejército Rebelde saludando al pueblo luego de su victoria. Las figuras de Fidel Castro y Camilo Cienfuegos se
resaltan, a semejanza de una foto que ha servido durante años como ícono del triunfo
revolucionario, de forma tal que se amplifica la comunicación. En el texto las nociones del tiempo se enfatizan con un puntaje superior de la letra y el uso constante de la
mayúscula. Además de la expresión del cumplimiento de un aniversario, hay un objeto
comunicativo en el que se tematiza la idea de que “todos los años de la Revolución han
sido años de victorias”, palabra esta última que se resalta con la mayúscula y el color
rojo.
Un nuevo aniversario de la UJC es expresado siempre con el lema “alegres
en la vanguardia”, el logotipo de la organización y la referencia a los años cumplidos a
partir de la mención del mes de la celebración, “45 abriles”. Este tipo de discurso fijo
ayuda normalmente a la rápida decodificación, sobre todo en una comunicación como
esta, que se halla en el paisaje circundante a una vía rápida.
En el aniversario de la explosión del avión se representa visualmente el suceso, y se apunta, en la frase “¡exigimos justicia!”, la inconformidad con la justeza
del proceso judicial relacionado con el hecho. Es un cartel que a través de la representación iconográfica intenta conmover al receptor, para que se una a ese plural de
la exclamación. Ya en el aniversario de la emisora radial, se explica la importancia
del hecho que se celebra: “Radio Rebelde llevó a nuestro pueblo la verdad de la lucha
revolucionaria”. La evaluación del tópico se refuerza además con la imagen de Ernesto
Che Guevara haciendo una locución, posiblemente durante la lucha guerrillera.
En el caso de la promoción de eventos, es abundante el texto informativo
sobre el qué, el cuándo, el lema que lo identifica, y alguna imagen pequeña que se le
asocie. Quizás sean los Juegos Olímpicos de Pekín, China y el 1º de mayo los sucesos
que presenten una promoción más compleja. La comunicación de las olimpiadas, por
ejemplo, parte de sobreentendidos para expresar un mensaje que alude a la victoria en
los juegos deportivos. Una lanzadora de jabalina, una figura popular entre los cubanos
por sus éxitos, refuerza la idea de la “posible” victoria. En cambio, la promoción del
1º de mayo, recrea en imágenes varios momentos de la historia política de Cuba (solo
con la excepción de un pasaje del béisbol cubano). A partir de la conjunción de las
imágenes y el texto “la victoria fue, es y será siempre nuestra”, la idea que se prioriza
es la de una celebración del día de los trabajadores orgullosos de obtener logros.
El cartel informativo de fronteras territoriales tiene, contrario a lo que pudiera
pensarse, un grado de creatividad considerable. No solo aparece el nombre del espacio
al que se arriba, lo que los clasifica dentro del cartel de bienvenida, sino también se
hace alusión a un lugar símbolo del municipio y, a veces, a una historia vinculada a
las guerras de independencia de Cuba. Son dos microvallas, un cartel en pared y una
valla que aparecen anunciando el comienzo de los municipios Cerro y Boyeros y de
la provincia capital Ciudad de La Habana. Además de la visualización de la historia y
sitios asociados a la demarcación territorial, lo que promueve la visita y valoración del
lugar en cuestión, existen estrategias como las que ya se han apuntado para resaltar la
tipografía del texto. Así, se identifica una vez más la mayúscula y el puntaje y color
de la letra para resaltar la información más importante: el nombre del municipio o el
carácter de capital de la provincia.
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Dentro de lo que se ha denominado promoción de Bien Público se registran
tres vallas. En ellas se desarrollan dos temas: “Los cubanos deben ahorrar energía eléctrica” y “todos deben proteger la capa de ozono”. En todos los objetos aparece un texto
acompañado de imagen. El texto emplea los recursos para enfatizar, ya mencionados
en el análisis de los carteles anteriores, y la imagen se basa en el dibujo naíf, de tipo
caricaturesco, lo que le imprime cierta comicidad e incita al receptor a participar otra
vez en la comunicación.
Por último, en los tres carteles de publicidad recogidos en la muestra, es prácticamente el mismo producto al que se hace referencia. En dos vallas y en un cartel
en metálico se publicita “Cuba” como destino turístico. La imagen es lo principal en
cada uno de estos objetos comunicativos, imagen que con dibujos o fotos proyecta
símbolos de lo cubano. Estos símbolos están en su mayoría citando clichés del discurso
promocional del turismo de ocio en Cuba; aunque en un caso presenta y amplifica, en
lo que se llamaría una paráfrasis icónica, la imagen de José Martí. Este último ejemplo
usa una cita de esta figura ilustre de la historia política y literaria cubana (transcrita,
por cierto, con un error ortográfico), para mediante el argumento de autoridad y la
extrapolación publicitar la Isla como destino turístico. Estratégicamente el nombre de
Cuba aparecerá siempre, incluso en más de una ocasión en cada objeto comunicativo,
así como una modalización apreciativa en el orden positivo de la hiperlatividad.
A modo de conclusión
En resumen, son varios los temas que se expresan en el cartel habanero de
principio del siglo XXI. Quizás sea “la continuidad de una historia política ideológica
identificada con el gobierno revolucionario” y “la unidad del pueblo cubano” los tópicos generales, dentro de los cuales pudieran estar implicadas casi todas las comunicaciones estudiadas. Las estrategias discursivas más recurrentes son:
- La distinción del color, la mayúscula y el puntaje superior de la letra, para
resaltar nociones y frases.
- La imagen de la bandera cubana para asociar el tema a un sentido de patrio
tismo.
- El dibujo naíf para imprimirle gracia al objeto comunicativo, propiciar el
reencuentro en vez del rechazo, e identificarse con un referente infantil que
se tematiza a menudo.
- La cita, sobre todo de Fidel Castro y José Martí, para justificar el tema, dar
veracidad a las proposiciones y apoyar un discurso en el que se construyen
modelos de ideologías personalizadas.
- La pluralización del sujeto en un “nosotros”, “Cuba/cubanos” y “pueblo”,
para implicar a todo cubano en las creencias, presupuestos, planteados en
los carteles.
Como se ha podido ver es la propaganda política, por mucho, la tipología de
mayor presencia, la que está también a veces implícita en la promoción de aniversarios, información de fronteras territoriales, y en la publicidad. Los medios que usa son
la valla, el cartel en pared, en metálico y la microvalla. Esta propaganda política anali[67]

zada persigue, como apunta Tomás Bello González, los objetivos de lo que constituye
una propaganda en la Revolución:
“Es llevar a las masas las nuevas ideas, para contribuir a formas una nueva
actitud ante la vida, una nueva manera de pensar y actuar… Es combatir la
ideología enemiga en todas sus manifestaciones, es informar de los hechos de
la Revolución… Es despertar el interés por el conocimiento de nuestra historia
y hacer que esta sirva como fuente de inspiración”. (Bello, 2004, p. 45)
Se advierte que, en pos de realizar un análisis extensivo de la muestra, algunos
aspectos quedaron sin mencionar. Este estudio es, pues, solo un primer acercamiento
al cartel y, en vista de los resultados obtenidos, se comprueba la necesidad de iniciar
pesquisas particulares, intensivas, que arrojen datos más precisos de un universo discursivo tan interesante y con tanta repercusión en la cognición social del cubano, como
lo es el de la comunicación en carteles.
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CARTEL CUBANO EN EL CRÍTICO ESCENARIO
DE LOS AÑOS 90: DIÁLOGO ENTRE LOS JÓVENES
DISEÑADORES Y LA SOCIEDAD.
Flor de Lis López Hernández
Juan Emilio Martínez Martínez
Los antecedentes
En Cuba, cuando se habla de la cultura visual de la segunda mitad del siglo
XX, resulta imprescindible mencionar una manifestación que ha dejado huella indeleble por sus valores estéticos y su poderosa fuerza comunicativa, la cual ha desarrollado
un lenguaje propio y logrado un sello de cubanía. Nos referimos al cartel cubano,
medio gráfico reconocido como proyecto que sobrepasa las meras funciones comunicativas para lograr insertarse como un producto artístico de valores propios.
Pero la historia de los soportes de comunicación en Cuba tiene una rica trayectoria desde el siglo XIX. Internacionalmente conocida es la policroma y exquisita
gráfica vinculada a la industria del tabaco, tradición que hasta hoy se mantiene viva;
durante la Exposición Internacional de París, en 1900, resultaron premiadas por su
calidad gráfica las publicaciones El Fígaro y La Escuela Moderna, lo que demuestra en
época tan temprana la maestría y el dominio del oficio por los criollos.
Durante la primera mitad del pasado siglo nuestra producción visual se situó a la par de lo que sucedía en Europa o Estados Unidos, referentes obligados para
la cultura del mundo occidental. Revistas, periódicos, sueltos publicitarios, carteles,
concebidos para una existencia efímera por su esencia anunciadora, cincuenta años
después aún causan la admiración de coleccionistas y estudiosos del tema.
La revolución en carteles
La explosión gráfica que vive el país al triunfo de la Revolución Cubana en
1959 tuvo un antecedente rico y diverso, todo el caudal cultural y visual fue puesto al
servicio de lograr la comunicación con las masas. Durante los tensos momentos de los
primeros años de la Revolución, fue importante el rol del cartel como medio rápido y
directo de lograr una comunicación efectiva con el pueblo. En esta época las tiradas en
offset alcanzaban hasta cuarenta mil ejemplares, mientras que los carteles serigráficos
eran de dos mil a tres mil.
Ya para finales de los sesenta, varios críticos y estudiosos cubanos comen[69]

zaban a valorar altamente este primer decenio cartelístico de la Revolución, al que
después se sumó otro, por lo que ya muchos no dudaron en considerar esta como una
época dorada para el soporte, que también tendría su pronto reconocimiento a nivel
internacional.
No hubo ningún evento importante en Cuba que no fuera registrado por la
gráfica, lo mismo político, cultural, social, económico o deportivo. La calle, el lugar
por excelencia de los carteles, acogió los mensajes que reflejaron las disímiles facetas
de la vida del país, así como las coyunturas históricas. De tal modo que es posible
hilvanar la historia cubana de los primeros veinte años de la Revolución en el poder
a través de sus carteles, lo que ha situado al diseño en un lugar estratégico de nuestra
cultura visual.
Instituciones y nombres fundamentales marcaron un camino, una manera de
hacer. Cada organismo, como cada creador con su propio modo de hacer. Utilizando
diversidad de lenguajes y técnicas, experimentación e inventiva para resolver creativamente los problemas, asimilando influencias estilísticas internacionales y del patio,
y sobre todo, otorgándole gran importancia a la imagen por su capacidad simbólica y
conceptual. Se fue consolidando entonces una larga lista de diseñadores que a lo largo
de tres décadas perfilaron líneas de expresión diferentes y poéticas muy personales,
proporcionándole a la gráfica de esos años una rica pluralidad.
Sin embargo, pasados los años de esplendor, sobrevino la crisis. Hacia los
ochenta se produce una especie de ruptura en la continuidad de esta parte de nuestra
historia gráfica, un decenio donde en lugar de mantener o superar el nivel alcanzado,
este medio de comunicación fue perdiendo espacios y repitiéndose formalmente. Un
vacío entre una generación que dejó tras de sí un fructífero legado (los grandes maestros del cartel cubano habían envejecido, muerto o fijado su residencia fuera del país)
y otra generación que no aparecería hasta una década después.
Otros tiempos…
Los últimos diez años del siglo XX, fueron particularmente difíciles para los
cubanos. El despertar de la isla de Cuba en la década de 1990 fue brusco y traumático,
con la caída estrepitosa del campo Socialista de Europa del Este, la economía cubana
sufrió más que una crisis. Esta situación extraordinaria debida en lo fundamental a
causas externas se caracterizó por una aguda escasez de combustible, materias primas,
alimentos y otros medios, por la disminución drástica de los niveles productivos y la
caída del nivel de vida del pueblo. Solo la voluntad de los cubanos y su decisión de
continuar adelante pudo hacer que sobrevivieran al tremendo colapso económico.
De este ambiente de limitaciones no escapó la industria poligráfica y el cartel
cubano. La crítica coyuntura económica y social del llamado período especial hizo
que la demanda de anuncios promocionales fuera prácticamente nula. Sin clientes, el
tradicional soporte pareció agotarse, sin embargo no todo fue nefasto para el cartel en
esta década.
Los noventa abren con los primeros egresados de nivel superior en diseño. En
1989 el Instituto Superior de Diseño Industrial tuvo su primera graduación, estos nuevos profesionales con una sólida formación académica y una capacidad instrumental
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para enfrentar las nuevas tecnologías irrumpieron en el escenario cubano. Este nuevo
contexto generó un tipo de gráfica, como lo generó el contexto de décadas anteriores.
Por una parte, las limitaciones económicas y la búsqueda de alternativas para encauzar
el diseño de comunicación visual. Por otra, los nuevos diseñadores y el empuje de
otros medios de comunicación de mas fácil acceso y masividad tienen el protagonismo
que décadas atrás tuvo el cartel.
Los nuevos tiempos no se caracterizaron por aquella invasión cotidiana del
cartel en los espacios públicos, al contrario este medio estuvo confinado a recintos
cerrados, exposiciones, con tiradas muy limitadas en ocasiones gestionadas y autofinanciadas por los propios autores. En este aspecto comenzó a manifestarse en el cartel
un rasgo que lo diferencia del de épocas anteriores. En el anterior cartel de la Revolución siempre se potenció su carácter movilizador, su capacidad de interactuar con las
masas, ya fuera de propaganda política, social o cartel cultural. Sin embargo, en una
parte importante de esta producción del primer lustro de los 90 sucede exactamente lo
contrario, la poca cantidad de piezas ubicadas en lugares específicos y por muy poco
tiempo, no pueden tener un amplio impacto social.
Al no recibir encargos de carteles, los jóvenes diseñadores optan por hacer
un cartel sin cliente, respondiendo más a una necesidad de creatividad individual, de
autoexpresión, que a una necesidad real de comunicación. Este cartel sin encargo social, no institucional, se sitúa entonces en la frontera del arte, nace como pieza de
exposición y de colección. En este sentido, ya desde finales de los ochenta comienza
a producirse entre los más jóvenes un fenómeno nuevo, que si bien no fue lo único
representativo, sí resultó interesante como elemento particular y diferente en el ámbito
gráfico cubano. Nos referimos a los llamados Grupos de Independientes, quienes en su
momento constituyeron un elemento dinámico y polemizador en el contexto gráfico de
La Habana. Estas agrupaciones de carácter totalmente alternativo produjeron un cartel
que si bien es heredero de las generaciones de la época de oro, manifiestan una ruptura
en códigos y sobre todo en las zonas de la realidad cubana con las que dialogan. La
anterior afirmación se sustenta porque asumen el tránsito entre el mejor legado del cartel de vanguardia cubano y el llamado a reflejar la dramática y dinámica de la realidad
cubana de los noventa.
De esta manera surgieron entre otros el Dúo Nudo (1988), Cau & Co Estudio (1993), Next Generation (1993), Gabinete Ordo Amoris, Reos, Spam, Lágrimas
Negras, Horrorvacui, Libélula, Punta Je y al comienzo del siglo XXI, Camaleón en el
2002.
Tales grupos no solo hacían carteles y diseño gráfico en general, sino que
realizaban un trabajo de promoción cultural al fomentar exposiciones, publicaciones y
debates sobre la gráfica cubana contemporánea.
Los carteles nacidos al calor de estos grupos no fueron conocidos por la cantidad que de los mismos hubiera en lugares públicos (más bien los veían siempre las
mismas personas, por lo general vinculadas al tema por diferentes intereses, estudio,
creación e incluso amistad), pero si por lo novedosos y alternativos, tanto en los temas,
en la manera de tratarlos, como en la forma en gestionaban y reproducían sus carteles.
El Dúo Nudo, pionero en estas agrupaciones, en los poco más de dos años
que funcionó produjo alrededor de treinta carteles. Impresos en serigrafía, con tiradas
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cortas que oscilaron entre diez y cincuenta carteles y, por lo general, fueron autofinanciados por los propios autores. Los mencionados carteles se distinguieron por el gran
tamaño y diversidad de sus formatos, que pueden tener la forma de un periódico, una
lata de refrescos o de leche condensada, una baraja o un tubo de pasta dental. En este
caso, el aspecto negativo para un medio de comunicación seriado, como son las limitaciones en la reproducción se convierte en positivo por lo original del formato, que es
recortado a mano por los propios diseñadores. Esto solo es posible por las cantidades
mínimas que se realizan, lo que conlleva a que no pudieran ser vistos masivamente.
Una pieza paradigmática de este grupo y muy polémica en su momento, fue
realizada en 1990 para anunciar un concierto del trovador cubano Carlos Varela, en
el teatro Carlos Marx de la Habana. Este cartel (figura 1) hace alusión a la canción
Guillermo Tell, cuyo texto de fuerte crítica social pone en duda el estado de cosas
existente hasta ese momento, la ballesta en manos del cantante lo compromete a apuntar y disparar. En el mismo resulta interesante su carácter reversible al poder situarse
con cualquiera de los dos Carlos (Marx o Varela) cabeza arriba o cabeza abajo, en un
momento histórico en que se está desarrollando la Perestroika en la Unión Soviética y
se producen grandes cuestionamientos sobre los presupuestos marxistas.

figura 1

[72]

figura 2

figura 3

Por otro lado, los proyectos de estos de estos grupos comienzan a subvertir
el principio básico del diseño de dar respuesta a una necesidad concreta (en el caso
que nos ocupa de comunicación) proponiendo piezas en las que lo artístico supera lo
funcional. Un ejemplo concreto resultó la Carpeta 8up carteles con burbujas, del grupo
Next Generation, realizada en el marco de la VI Bienal de Arte de La Habana de 1997
y la cual respondió claramente a una intención de insertar el diseño en el ámbito del
coleccionismo.
Estos jóvenes diseñadores, asumieron una postura como cronistas sociales.
Observando la realidad social que los rodeaba, develando los más disímiles problemas
con ojo agudo y crítico: la precariedad cotidiana (figura 2), la dificultad con la vivienda, la emigración, la contaminación ambiental (figura 3), los refranes populares. Pero
sin sentirse parte de esa realidad, como meros observadores que no están comprometidos con el cambio. Resulta interesante que ni siquiera están comprometidos con la
comunicación, pues se despreocupan si su mensaje es tomado en cuenta o no, el fin
último de estos carteles es su estética, aunque en su camino persiga la reflexión del
público.
Con este relevo irrumpe en la cartelística cubana un universo múltiple de imágenes, se advierte una nueva sensibilidad y el empleo de recursos gráficos afines a una
estética postmoderna. Su objetivo meta no siempre es comunicar, también se persigue
la diversión, por lo que es posible apreciar un carácter lúdico en los carteles. De lo que
se desprende que el lenguaje ya no es tan claro ni tan directo, exigiendo en ocasiones
un conocimiento al espectador para poder decodificar los mensajes, significando esto
un punto de ruptura con el afichismo precedente cuyo principal objetivo estaba en la
comunicación con las masas.
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figura 4

figura 5

En esta producción se evidencia originalidad, nuevas imágenes como referentes obligadas a los nuevos tiempos, signos de la cotidianeidad cubana, pero recontextualizados y también referencias a códigos representativos de la plástica y la gráfica,
tanto nacional como foránea de la segunda mitad del siglo.
La cita, la parodia, la mixtura de códigos, el empleo del humor e ironía son
usados como estrategia para hacer pensar y reflexionar a través de la imagen visual.
Identificando estos recursos a casi toda la producción cartelística cubana de los noventa, ya se evidencian desde el cartel considerado por algunos especialistas como el
punto que marcó el giro hacia una nueva etapa en la gráfica cubana: La plástica joven
se dedica al béisbol de 1989, fue una pieza concebida para promocionar una acción
plástica contestataria del denominado Movimiento de Nuevo Arte Cubano, en la cual
los jóvenes artistas simplemente se dedicaron a jugar béisbol, como señal de inconformidad con los tiempos de corrían. En la misma se muestra al clásico David de Miguel
Ángel con su mano enfundada en un guante de béisbol. Este ejemplo se vale de una
estrategia donde se combina la distracción con la reflexión, como muestra de que lo
clásico también puede ser chistoso, según sea el código que se imponga.
La utilización de recursos de la cultura de masas, revalorizando elementos
que pueden ir desde canciones infantiles a frases del gracejo popular, refranes, grafitis,
transgrediendo así conceptos canonizados de: buena forma, textos legibles, comunicación clara y directa es utilizada en el cartel: La Mariracha y la Cucaposa (figura 4),
cartel en el que se ponen de relieve la letra de una poesía humorística (¿Qué le pasa a
la mariposa que no se posa en la flor de la calabaza….?) Y la de la conocida canción
mejicana (La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar…) Los dos textos se imbrican en un complejo juego de denotaciones y connotaciones.
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El manejo y reciclaje de fuentes anteriores como modo de acceder a lo contemporáneo. El constante empleo de referencias en estos carteles se involucra con una
característica que ha introducido la praxis postmoderna, es decir, existe en ellos una
tendencia hacia la reapropiación de imágenes más que a la creación de estas. El cartel
cinematográfico Marzel… a Spinetta es un ejemplo evidente de la cita al cartel pop
de Raúl Martínez para la película cubana Lucía. También Se Permuta, parte de una
apropiación de la gráfica popular, al simular un anuncio hecho a mano que habitualmente aparece en las casas donde sus dueños, ofrecen cambiar su vivienda por otra,
legitimando de alguna manera el anuncio popular e improvisado.
La tipografía alcanza un carácter protagónico, al ser cada vez más acentuado
del elemento tipográfico como elemento comunicacional y expresivo. Por ejemplo, en
el cartel Wolf y la caperucita Roja (figura 5) del grupo Spam se propone una familia
tipográfica, la Wolf, la cual ocupa prácticamente todo el formato del cartel convirtiéndose en imagen, lo que lo hace prácticamente inteligible, ajustándose a lo que en la
postmodernidad se ha dado en llamar gráfica débil por su poca prioridad en la comunicación.
Sin embargo, estos rasgos ni la manera de producir los carteles se mantienen
inalterables, el modo de hacer cartel fue conformándose y ajustándose según las condiciones variaron. A finales de los noventa, coincidiendo con una mejoría económica
en el país, se comienzan a manifestar signos de recuperación en el cartel y las instituciones culturales que tradicionalmente se sirvieron de este medio de comunicación
retoman paulatinamente su uso. La gestión devenida de la voluntad personal, sin dejar
de existir, comienza a ceder paso a las acciones institucionales. Pero esto es otro capítulo en el devenir de este tradicional medio de comunicación en nuestro país.
La década que está por terminar por una parte ha continuado lo iniciado a
finales del siglo pasado, por otra muestra nuevos signos, pero como quiera estamos
hablando de un fenómeno que aún no hace historia, que es dinámico, cambiante donde
aún las pautas no están asentadas. Lo que es innegable que entre los jóvenes diseñadores cubanos aún persiste el interés hacia ese medio de comunicación, en el cual se evidencia la presencia de elementos de continuidad con los de la época de oro del cartel
cubano, sobre todo a nivel de concepto, a la vez que ruptura con la estética de épocas
precedentes al disponer y manejar recursos formales de la postmodernidad.
Es prematuro hablar de un renacer en la cartelística nacional a partir de los
noventa; sin embargo, al enfrentarnos a esta parte de la producción más joven lo hacemos con la sensación de estar asistiendo a un momento en el desarrollo de este medio
de comunicación en nuestro país del cual sin duda se habrá de mencionar cuando se
hable del cartel cubano de estos tiempos.
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DISEÑO GRÁFICO CUBANO Y CONTEXTOS ULTURALES.
APROXIMACIÓN A LA OBRA GRÁFICA DE RENÉ AZCUY.
						

Guillermina Ramos Cruz

Homenaje en blanco y negro a Félix (Felito) Ayón, Esteban Ayala Ferrer,
Luis Alonso Fajardo, Julio Pérez Medina.
Homenaje a Esteban Ayala, Luis Alonso Fajardo, Félix Ayón y Julio Pérez
Medina. El poeta Nicolás Guillén, el contexto cultural afrocubano y los Maestros del
diseño gráfico amigos del Poeta Nacional. Aproximación a la obra gráfica del diseñador cubano René Azcuy.
Las Naciones Unidas, en su Sexagésimo cuarto período de sesiones de la
Asamblea General, promulgó una resolución en que proclama el año que comienza el
1° de enero de 2011, Año Internacional de los Afrodescendientes, con miras a fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de
los afrodescendientes en relación con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, y la promoción de un
mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura. En nuestra
América pluriétnica la experiencia del cimarronaje es el punto central de la lucha por
los derechos sociales de las comunidades afrodescendientes.
Irina Bokova
Directora general de la UNESCO
Objetivos
Este breve ensayo se propone realizar una aproximación histórica y una relectura del contexto cultural para redefinir aspectos concernientes a la historia del diseño gráfico en Cuba. Presentando algunos Maestros del diseño, que desde su obra,
la enseñanza del diseño para estudiantes de las escuelas de arte, en el silencio y el
anonimato de las imprentas y de los talleres de serigrafía, lograron trasmitir el oficio y
los secretos de algunas técnicas, a quienes pudieron desplegar su concepto del diseño,
la imaginación y su originalidad para conceder voz propia a una obra gráfica, mediante
la síntesis de aspectos técnicos y formales, trasmitiendo un mensaje visual propio y
enriquecedor.
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Introducción histórica
Prolegómenos entre el pasado y el presente.
Desde los albores del siglo XVIII, con la introducción de la imprenta en Cuba
en 1723, fecha del primer impreso cubano, Tarifa General de Precios Medicinas, se
inicia el camino para la edición y publicación de materiales pertenecientes a la prensa
plana y de la multiplicación de la información mediante las publicaciones periódicas
especializadas.
El primer número del Papel Periódico de La Habana está fechado en 24 de
octubre de 1790.
Posteriormente, se crea la Litografía de la Sociedad Económica de Amigos
del País en 1838 y la Litografía Española de los hermanos Costa un año después. Con
el auge de la economía y del comercio en Cuba, desde el año 1845, en la primera mitad
del siglo XIX, aparecen los primeros anuncios ilustrados en la prensa. El desarrollo de
la economía de plantación, del comercio y de la actividad económica del puerto de La
Habana, los establecimientos comienzan a identificarse exhibiendo los productos que
pueden adquirirse; posteriormente se sustituye por pinturas que identifican el establecimiento, con el nombre del local y los productos que ofrece.
En esta etapa la imagen cumplía una función importante. Cuando empieza
a generalizarse el uso de letreros en 1856 se da a conocer un Bando en el cual se
establecía la orden que los letreros de anuncios de establecimientos, antes de fijarse,
tenían que aprobarse por una comisión creada al efecto por la Sociedad Económica de
Amigos del País; con el objetivo de evitar la colocación de letreros con errores ortográficos.
La proliferación de carteles anunciando funciones de teatro, corridas de toros,
comercios, anuncios de viajes, produjo la multiplicación de letreros con la utilización
de diversas familias tipográficas. La introducción y aplicación de la litografía permitió
la aplicación artística de estos medios para la identificación de las marquillas y los anillos del tabaco habano, en pleno auge del mercado internacional del tabaco en el siglo
XIX. En 1844 la publicación periódica conocida como Diario de la Marina introdujo
la primera prensa mecánica con una tirada de 1.500 ejemplares por hora.
A través de la litografía se multiplicó la imagen de los paisajes y los personajes costumbristas de la sociedad colonial con la creación de los álbumes, entre los
que puede destacarse Álbum de Tipos y Costumbres de la Isla de Cuba, dibujado por
el pintor y caricaturista español Víctor Patricio de Landaluce en 1881. El dominio de
la litografía y de otros recursos técnicos de impresión hizo posible la profusión de
alfabetos y familias tipográficas y, asimismo, todo este despliegue influyó para la creación de los fundidores de tipos de imprenta. Con esos medios, se fue creando un oficio
que amplió el conocimiento de quienes lo manejaban, los cuales fueron introduciendo
cambios y mejoras que perfeccionaron el oficio de impresor.
En los archivos de instituciones de La Habana colonial se registra la existencia de imprentas para la edición de partituras musicales, las revistas de modas de
interés para el bello sexo así como la incorporación de temas de interés literario y
materiales de carácter científico.
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Los albores del siglo XX
Acerca de la historia, el fin de los enfrentamientos armados entre las fuerzas
del ejército español y las campañas libertadoras de los insurgentes criollos, concluye
con el conflicto hispano-cubano-americano en 1898, y con ello se produce un cambio
en la escena social, en torno a la lucha de los criollos para alcanzar su independencia
de la metrópoli española. La República de Cuba surge el 20 de mayo de 1902 marcada
por la presencia norteamericana, la cual incorpora elementos políticos, económicos,
sociales y de orden cultural a la naciente república cubana surgida a partir de la estructura constitucional de una democracia en medio del substrato de una realidad social
permeada por los valores de una sociedad colonia, en la cual se había sostenido la
economía mediante el trabajo esclavo hasta el año 1886.
En otro orden de análisis, en primer término debemos considerar la historia
de la introducción de técnicas y sistemas de impresión en Cuba, que hicieron posible
el uso y dominio capaces de desarrollar el “oficio” del grabador, del litógrafo, del
impresor y asimismo la labor de los artistas de la plástica relacionándose con diversas
técnicas mixtas, como el off-set y el silk-screen desarrolladas en el ámbito cultural
desde las primeras décadas del siglo XX aplicadas a la realización de carteles dedicados a las campañas electorales, a publicitar las marcas comerciales, y en todos los
aspectos donde se demandaba dar a conocer una información desde el punto de vista
comercial.
A través de estos temas se muestra cómo una aproximación al estudio del
diseño gráfico cubano implica necesariamente esbozar un recorrido diacrónico a través
de la historia para situar los acontecimientos que hicieron posible la introducción de
las técnicas que propiciaron el surgimiento de la gráfica en Cuba.
En La Habana se multiplican pequeñas imprentas y entidades de edición e
impresión de libros y revistas y, con ello, el necesario conocimiento de los linotipistas,
tipógrafos, impresores, diseñadores que al calor de los talleres van perfilando su oficio
y la calidad de los trabajos realizados.
Cuba y sus contextos culturales
En este momento de los años de la década del veinte a la década de los años
treinta tiene lugar en Cuba un movimiento de afirmación cultural, iniciado desde 1927
con la publicación de la Revista de Arte Nuevo, y exposiciones de artistas cubanos
tras su regreso de París, dentro de la búsqueda de la identidad nacional vinculada a los
grupos sociales populares. En el año 1927 se funda el Sexteto Nacional dirigido por
Ignacio Piñeiro, exponente del son cubano. Y ya en el año 1929 son invitados a participar en la Feria Internacional de Sevilla; de esta manera se proyecta así la cultura cubana basada en las raíces de la tradición popular, la cual coexistió con otras tendencias
que se definen por la defensa sostenida de los modelos de la tradición clásica europea
expresadas tanto en la música como en la literatura y las artes plásticas, aspectos que
sustentaban una pretendida universalidad en defensa de los patrones de determinadas
élites culturales.
El contexto cubano asume la presencia de las fuentes integradoras de su cul[79]

tura –europeas, africanas, antillanas, americanas– para replantear el perfil fundamental
de su propia identidad.
Y es en este constante movimiento en defensa de las presencias de la popular
tradicional, o viceversa, que en Cuba se formaron grupos de artistas e intelectuales
que se levantan sobre la aportación de sus antecedentes familiares y culturales, de la
historia y de las expresiones artísticas proponiendo los referentes de historia, la huella
de sus abuelos y sus propias vivencias como discurso que reflexiona sobre la raíz de lo
cubano.
La música en Cuba, exponente fundamental de la cultura cuenta entre sus vertientes con las fuentes de la cultura popular tradicional proveniente de la zona oriental
de Cuba, de la trova tradicional, del son que ya en 1927 llega a La Habana e influye en
todos los géneros musicales posteriores.
En esa apoteosis de la incorporación de la raíz de la tradición afrocubana,
Nicolás Guillén (Camagüey, 1902-La Habana, 1989) publica el poemario Motivos de
Son en 1930 y su libro Sóngoro Cosongo en 1931. En las páginas del Diario de la Marina Guillén presentó sus poemas y escribió para la sección Ideales de una Raza sosteniendo un espacio periodístico para dar a conocer los aportes intelectuales del negro en
Cuba. En el año 1944 fundó la publicación cultural La Gaceta del Caribe y asimismo
insufla un vuelo a su obra poética enraizada en una dimensión épica de los héroes, en
la vida cotidiana, dialogando desde el lenguaje más popular, sin desvincularse de los
temas de la actualidad social. El ritmo de su poesía se alimenta del son, sin olvidar su
conocimiento profundo de la versificación española.
Fue justamente en esta etapa de los años treinta a los cuarenta que la poesía
de Guillén presenta al negro y su ambiente peculiar como personaje principal de su
obra poética. Desde esta perspectiva de conmoción social y revalorización cultural,
se va configurando un movimiento que, para unos, surge y se alimenta de la primera
vanguardia francesa por la valoración de la cultura africana; sin embargo, en Cuba es
desde nuestra propia perspectiva que se concibe al negro como parte de un conflicto
social donde se trata de situar como elemento integrante de la historia y de la tradición
de la cultura popular cubana.
A través de la ideología política progresista se inició la defensa del negro y
de su cultura como comunidad, con la urgencia de insertarlo en la vida nacional como
ser social. Desde el año 1927 y hasta finales de la década de los años cuarenta, se
manifiesta en un sector de artistas e intelectuales que se plantean la búsqueda de un
espacio propio que, asimismo, permitió el surgimiento de una comunidad en la cual
escritores, músicos, poetas, artistas de la plástica, diseñadores e impresores, formados
técnicamente con los conocimientos necesarios perteneciente a la estructura técnica
de sus especialidades respectivas, puedan crear y dejar que aflore su obra, unidos para
crear desde sus propios espacios culturales.
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La imprenta de Felito Ayón y La Bodeguita del Medio
En la imprenta propiedad de Félix Ayón situada en la calle Empedrado fue
donde Guillén editó y publicó sus poemarios más importantes; en la misma, laboraba
durante algunos años como linotipista Luis Alonso Fajardo (Santiago de Cuba, 1918La Habana, 1995) quien fue asimismo pintor y diseñador gráfico y escribió un folleto
sobre el diseño y la publicidad en televisión.
En la imprenta de Felito Ayón apareció la primera edición del libro Antología de la Poesía Cósmica de Nicolás Guillén; en la misma, se realizó la edición del
catálogo Homenaje a Carlos Enríquez en 1948, con un texto del escritor Félix Pita
Rodríguez, dedicado a Carlos Enríquez, titulado Corcel de Fuego. También se imprimieron las primeras ediciones de Elegía a Jesús Menéndez, en 1951 y Elegía a Jacques
Romain, ambas de Nicolás Guillén.
Puede afirmarse que en la Imprenta de Felito Ayón se inició un trabajo de
diálogo con los artistas, con los poetas, con los escritores delineando el trabajo de
diseño con un marcado perfil artístico, con el aprovechamiento técnico y la economía
de materiales –impresión en papel craft, por ejemplo– cuando ello fuese necesario.
Como en toda La Habana Vieja, durante los años cuarenta y cincuenta, la
calle Empedrado contaba con muchos comercios, bodegas y expendios de licores. Allí,
en la calle Empedrado, en el año 1942 un señor llamado Ángel Martínez decidió abrir
un negocio dedicado a la venta de comida y productos típicos cubanos. Ello comenzó
con la adquisición de la antigua bodega llamada La Complaciente, situada en Empedrado núm. 207, y allí por la proximidad con su imprenta, Felito Ayón recibía mensajes
diversos de sus clientes, cuando por momentos necesitaban localizarlo para concretar
asuntos de trabajo. Por este motivo fueron haciéndose asiduos algunos amigos a “la
bodeguita del medio” de la calle Empedrado, situada en el número 207 para degustar
manjares criollos, hablar de trabajos futuros y concertar encuentros para delinear proyectos futuros. Fue el 26 de abril de 1950 que la casa Martínez fue identificada como
La Bodeguita del Medio, lugar donde comenzaron a nuclearse en torno a Nicolás Guillén y a Felito Ayón otros artistas, músicos, poetas unidos por el contexto cultural, por
la buena comida cubana, por la cultura, en fin, lo que siempre los unió.
El festejo de la cultura en Cuba se disfrutó en la reunión de amigos, en la
mesa presidida de los manjares suculentos, con la armonía de la música y de la poesía
como invitados. Podemos fijar en este esclarecimiento conceptual que “la cultura es
un entramado de significados compartidos, significados que obtienen su connotación
del contexto (geografía, clima, historia y procesos productivos), pero que habita en la
mente de los individuos dándoles una identidad cultural específica, justificándose el
argumento teórico que nos dice que la cultura está tanto en la mente de los individuos
como en el ambiente en que ellos viven”.1
Es desde esta perspectiva, considerando la historia, la introducción de las diversas técnicas y la apropiación y evolución cultural, que consideramos que el diseño
gráfico cubano posterior a 1959 fue posible por la floración de muchos conocimientos,
de oficios y de técnicas asimiladas y puestas en práctica a lo largo de varios siglos, una
labor que germinó en medio de nuevas motivaciones ideológicas y de nuevas propuestas sociales y culturales.
1

http:www.cultura/3contexto cultural.htm
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Esteban Ayala Ferrer (La Habana, 1929- 1995) tuvo una sólida formación
técnica. Entre 1954 y 1957 estudió en el Colegio de Publicidad Profesional de La Habana. De 1956 a 1958 recibió una preparación técnica en el Massachusetts Technology
Institute, Boston, Estados Unidos. Después de 1959, continuó su formación y desde
1962 a 1966 viajó a Alemania, donde recibió un curso de diseño de libros. En la década
de los sesenta, laboró como diseñador en la concepción de campañas de orientación
social de la Dirección de Orientación Revolución, en el cual diseñó carteles culturales
así como en el diseño de libros. Fue director artístico del Fondo Cubano de Bienes
Culturales, de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) así como
de la Fundación Pablo Milanés en PM Records.
Resulta válido acercarnos con una mirada de indagación al diseño gráfico
cubano que se desarrolló paulatinamente a partir del año 1959, cobrando dimensión
artística desde el afiche o cartel cultural, la propaganda política, la gráfica urbana, el
diseño de libros y determinados objetos incorporados en las campañas publicitarias
para dar a conocer, motivar e interesar a un determinado público acerca de un producto
o una determinada propuesta cultural.
Para esta comprensión cabal, debemos reconocer en qué medida el dominio
del oficio fue trasmitiéndose a los artistas gráficos, naciendo de la imprenta, de las galeras, del trabajo de los linotipistas, percibidas como “atelier de los creadores” desde
la imprenta hasta el taller de silk-screen para ir adquiriendo la solidez de un discurso
artístico con la peculiaridad de asumir un lenguaje personal en cada diseñador.
Julio Pérez Medina (Cienfuegos, Cuba 1929) estudió en la Academia de
Bellas Artes San Alejandro, fue profesor de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de
Cubanacán, impartiendo la asignatura de Diseño Gráfico en la década de los años sesenta. Asimismo, fue fundador del Taller de Serigrafía creado en la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC) vinculado a las actividades de la Asociación de Artes
Plásticas de esta institución cultural.
La floración del cartel cubano postrevolucionario hizo posible la creación de
piezas con otros mensajes, incorporando la aplicación de técnicas debidas al métier
de cuanto se conocía mediante el dominio de ejecución en los talleres, en tanto que
medios y recursos técnicos.
Se fue enriqueciendo el diálogo, el intercambio del oficio y creación del diseñador, así como los impresores y aquellos maestros del lenguaje de la síntesis y la
economía de recursos formales.
El concepto de diseño y el estilo de cada diseñador afloró en la medida en que
se fue perfilando el uso de la imagen fotográfica, la incorporación de dibujos y pinturas
originales integrados al diseño, la jerarquización de las familias tipográficas y la pintura, hasta lograr una creación diversificada y sostenida debido al trabajo in crescendo
de cada diseñador, con un lenguaje tan original como diferente, siguiendo el ritmo de
la demanda de estas obras en las “campañas publicitarias” de jornadas dirigidas tanto
por las instituciones políticas como por otras generadas dentro de un proceso de revitalización de la cultura.
Pablo René Azcuy Cárdenas (La Habana, 1939) En 1955 cursa estudios
en la Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro, y desde 1955-57 en la Escuela
Superior de Artes y Oficios de La Habana.
Desde 1964 a 1983 fue diseñador gráfico del Instituto Cubano de Arte e In[82]

dustria Cinematográficos (ICAIC) concibiendo carteles para filmes realizados en Cuba
y asimismo de producción internacional. René Azcuy ha sido profesor de diseño gráfico y ha sido designado como jurado en eventos internacionales de esta especialidad de
la plástica.
En la década de los ochenta fue Vicepresidente de la Asociación de Artistas
de la Plástica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, junto al destacado diseñador gráfico ya desaparecido Alfredo Rostgaard.
Su aportación al diseño gráfico cubano dentro del cartel cinematográfico ha
sido tan valiosa como original, creando una forma de proyectar el mensaje visual, un
estilo personal dentro de la gráfica, con un lenguaje metafórico, el empleo de la fotografía, de las técnicas de la serigrafía y del foto-screen, con una economía de recursos
cromáticos, insertando la referencia al ser humano. En su obra proyecta el sentido de
lo insólito y de lo extraordinario. Busca la metáfora dentro de la vida cotidiana, y logra
captar la atención del espectador mediante la imagen simbólica.
Actualmente reside en México D.F. y continúa desarrollando su labor como
diseñador gráfico y en la docencia en importantes instituciones dedicadas a la enseñanza de la gráfica.
Considero que la enseñanza, la percepción de la cultura visual en el contexto
urbano y la herencia del magisterio de estos maestros de la gráfica, de la imprenta y
de la cultura nacional hizo posible que en el contexto cultural cubano pudiera haberse
logrado una tradición gráfica enriquecida desde lo propio y lo internacional, logrando
que se forjara una historia del diseño gráfico y el lenguaje de los distintos diseñadores,
valorada a nivel internacional.
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LA PASIONARIA, MITO E INTELECTUAL ORGÁNICO DE LA
REVOLUCIÓN CUBANA. EL AFINANZAMIENTO DE LA IMAGEN DEL MUNDO DEL REVOLUCIONARIO A TRAVÉS DE LA
PRENSA
Daniel Rodríguez Suárez
Esta comunicación se centra en la información difundida por dos diarios y
una publicación quincenal durante la estancia de Dolores Ibárruri en Cuba. Se analiza
la imagen que dichos medios reflejan de la Pasionaria a través de un análisis cualitativo, prestando atención tanto a las noticias que recogen sus actividades, como a los
editoriales que alaban su biografía o las poesías y homenajes que se le dedican. La
imagen que desde la prensa se proyecta será fragmentada para su análisis en tres planos. En primer lugar, la posición de Pasionaria como un mito vivo de la Revolución;
en segundo lugar, el papel asignado a Dolores Ibárruri como herramienta para fijar la
imagen del mundo que porta el revolucionario en Cuba, en su plano mítico, cotidiano y
teórico, y en tercer lugar, el rol circunstancial de la dirigente hispana como intelectual
orgánico en el proceso revolucionario cubano. Las tres publicaciones que serán objeto
de análisis son: Noticias de Hoy (diario), órgano del Partido Socialista Popular (PSP);
Revolución (diario), órgano de la revolución fidelista y España Republicana (publicación quincenal), plataforma del exilio español en Cuba y de las corrientes marxistas del
tronco del socialismo ibérico.
Antes de entrar en consideraciones de tipo metodológico, se requieren tres
apuntes a modo de elementos heurísticos que faciliten la comprensión: una pequeña
introducción histórica sobre el proceso cubano, una reseña sobre las características de
la estancia de la dirigente comunista en la mayor de las Antillas y una pequeña referencia a la sociedad civil y política en Cuba.
Atendiendo, en primer lugar, a la introducción histórica sobre el proceso cubano, cabe indicar que la Revolución Cubana constituye un movimiento de continuidad y ruptura. Ruptura con el período republicano postcolonial, “la neocolonia”, y de
continuidad en cuanto a la lucha por la independencia nacional secuestrada tras 1898.
Esta singladura histórica comienza en 1868 con Manuel de Céspedes y continúa con la
gesta de Martí, Maceo y Gómez a finales del siglo XIX. Registra conatos puntuales de
movilización, como en los años 30,1 y desemboca en el proceso de insurrección que va
1
RAMOS-VALDÉS, H.; GÓMEZ-GARCÍA, C. (2004). Un revolucionario que no se fue a bolina: Raúl
Roa. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 206, 1ª ed., pp. 15-37.
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de 1953 a 1959 y que abre un nuevo período de soberanía. El triunfo de la Revolución
se presenta como la consecución de un proyecto largamente perseguido: la constitución de un estado- nación soberano.2 En los primeros años, de incertidumbre y construcción del socialismo, se conforman los mitos de la independencia y la lucha contra
la reacción: la Guerra Civil española, su desarrollo y sus personajes forman parte de la
iconografía revolucionaria.3 La Pasionaria, revolucionaria, madre de caído en combate
y vanguardia socialista, constituye uno de los referentes para la joven generación que
encabeza el proceso de cambio en Cuba. Se presenta como un ejemplo de solidaridad,
internacionalismo y perseverancia en la lucha por la libertad y la paz. El personaje de
leyenda, nacido de lo popular de España, siguiendo una acepción de raíz martiana que
contrapone el gobierno de este país a sus gentes y a sus pueblos,4 constituye una suerte
de reconciliación con el componente hispánico de la “cubanidad”.
En segundo lugar, por lo que se refiere a las características de la estancia de la
dirigente comunista en la mayor de las Antillas: Dolores Ibárruri llega a Cuba y América por primera vez el 6 diciembre de 1963 y permanecerá en la isla hasta el 12 de enero
de 1964. Recorrerá el país de occidente a oriente, permaneciendo la mayor parte del
tiempo en La Habana o Santiago y desplazándose puntualmente a lugares cargados de
significación para la historia cubana. Llega especialmente invitada por el recién creado
Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC) y por el primer secretario
del mismo, Fidel Castro. El encuentro entre ambas personalidades se había producido
en mayo de 1963 durante el viaje del mayor de los Castro a la URSS.5 Un viaje que
presentó características similares al que iba a realizar Dolores Ibárruri. Fidel actuó
también como intelectual orgánico en su larga estancia en la federación soviética. Durante la primavera de 1963 los contactos con el pueblo soviético se intercalaron con
los actos oficiales y la necesidad de conocer de primera mano la experiencia socialista
constituyó una constante que la prensa cubana de la época supo registrar durante la
visita del líder cubano a la URSS.6 Esta misma prensa se vuelca también con la llegada
El triunfo de la revolución como un proyecto añorado y nunca alcanzado de soberanía es una constante en
la bibliografía cubana: CANTÓN-NAVARRO, J. (2008). Una revolución martiana y marxista. La Habana:
Centro de Estudios Martianos. 205, 1ª ed., pp. 11-36; BOSCH, J. (1981). De Cristóbal Colón a Fidel Castro.
El Caribe, frontera imperial. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 578, 3ª ed., pp. 553-573.
3
España Republicana abría con este titular su edición de la segunda quincena de julio de 1961: “La gesta
que iniciamos bajo la dirección de Fidel tiene mucho de inspiración española. Declaraciones del comandante Raúl Castro, ministro de defensa, exclusivas para España Republicana”.
La entrevista del revolucionario cubano concedida a la publicación comenzaba con las siguientes palabras:
“Los revolucionarios cubanos vemos con gran esperanza la marcha de los acontecimientos en España, ya
que nos encontramos ligados al pueblo de esta nación por diversos lazos de afecto, cariño, políticos y hasta
familiares. Nada de lo que sucede allí nos es ajeno. Nuestra adolescencia transcurrió bajo el impacto de la
lucha de la República Española contra la invasión fascista. El ejemplo heroico del pueblo español luchando
solo (...) contra el fascismo germano e italiano (…) nos infiltraba su ardor heroico. La gesta que nosotros
iniciamos bajo la dirección de Fidel tiene mucho de inspiración española”. En: España Republicana (año
XXIII), núm. 449, La Habana, segunda quincena de julio de 1961, portada. Quincenal.
4
FERNÁNDEZ-MUÑIZ, A.M. (1998). José Martí. El Partido Revolucionario Cubano. Oviedo: Ediciones
Universidad de Oviedo. 199, 1ª ed., p. 19.
5
“Fidel Castro y Dolores Ibárruri”. España Republicana (año XXV), núm. 541, La Habana, segunda quincena de mayo de 1963, contraportada. “Fidel y Dolores”. España Republicana (año XXV), núm. 543, La
Habana, segunda quincena de junio de 1963, contraportada. Quincenal.
6
“Fidel, héroe de la Unión Soviética”. España Republicana (año XXVI), número 542, La Habana, primera
quincena de junio de 1963, portada. Quincenal.
2
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de la Pasionaria y proyecta una imagen suya acorde al proceso en marcha. Su bagaje es
un ejemplo que encaja en los objetivos de Cuba. La presidenta del Partido Comunista
de España (PCE) no permanece pasiva en su estancia y asume el papel de intelectual
orgánico en el proceso revolucionario cubano. Durante más de un mes, la imagen del
mundo del cubano, del hacedor de la Revolución, se ve influida por este potente icono.
También los residentes españoles en Cuba se ven influidos por su poderosa presencia.
La Sociedad de Amistad Cubano Española (SACE), órgano todavía de corta vida en
este año y que reagrupa a las casas regionales y territoriales de asistencia en Cuba para
los naturales del estado español, se apresura a organizar parte de sus actividades. Sin
embargo, la agenda, en acuerdo con la dirigente comunista, es marcada por el PURSC
y por el resto de la sociedad civil, especialmente por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Finalmente, en tercer lugar, debe tenerse en cuenta que sociedad política y
civil en Cuba son difícilmente distinguibles en los años 60 al asumir, la segunda, muchas de las labores de la primera. Este proyecto de gobierno popular precisa de la incorporación masiva de la población, y qué mejor que contar con la presencia de una de
las representantes de una experiencia de gobierno análogo. Durante estos años, desde
los aparatos ideológicos del estado se considera a la Pasionaria como una interlocutora
válida del pueblo español y su causa es presentada como causa propia y como parte de
un proyecto común de liberación mundial.7 No obstante, es necesario recordar que el
gobierno cubano ni rompe con la España franquista ni reconoce oficialmente a la republicana. En la prensa, los temas que hacen mención a la realidad franquista se circunscriben a la combatividad del pueblo y al carácter despiadado de la tiranía, en lugar de
a los intercambios comerciales con el régimen, sin embargo, cuando estos aparecen, se
reflejan sin que exista mayor contradicción8 en las tres publicaciones que se analizan.
Metodología
El objetivo de esta investigación es conocer los intentos de afianzamiento de
la imago mundi del revolucionario cubano y del residente español a través de la refracción proyectada por estas tres publicaciones durante la visita de la dirigente comunista.
Esta labor de fijación de la visión del mundo tiene su repercusión en el pensamiento
mítico, en el cotidiano y en el teórico.9 Esta influencia de la prensa también repercute
“Los españoles vencerán al franquismo pese a la ayuda norteamericana: Declaraciones de Dolores Ibárruri”. España Republicana (año XXIII), núm. 505, La Habana, segunda quincena de octubre de 1961, portada
y p. 12. Quincenal.
8
En la misma página se recogen fotografías de Korda en las que se ve a Fidel Castro y Dolores Ibárruri en
su viaje a la URSS y se habla de la necesidad de los intercambios con la España franquista. Se recogen estos
titulares en la misma página sin que parezca existir contradicción alguna: “Dolores y Fidel”, por un lado, y
“Los acuerdos comerciales entre Cuba y España”, por el otro. España Republicana (año XXVI), núm. 558,
La Habana, primera quincena de febrero de 1963, p. 3. Quincenal.
9
La división de la imago mundi en estos tres planos de pensamiento se debe a los trabajos de María del
Pilar Díaz Castañón, en especial a su obra Ideología y revolución: Cuba, 1959-1962. DÍAZ- CATAÑÓN,
M.P. (2001). Ideología y revolución. Cuba, 1959-1962. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 352, 1ª
ed., pp. 1-94.
7
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en el contrapunteo de estos tres elementos, que cobran y pierden protagonismo según
las circunstancias. Los juegos de equilibrio de estos tres planos permiten que se mantenga una cierta estabilidad en la visión del mundo del participante, a pesar de estar
inmerso en un torbellino de constantes cambios que él mismo genera.
Además del fortalecimiento de la imagen del mundo del revolucionario, se
pretende también explicitar el papel de Dolores Ibárruri como intelectual orgánico10
durante su estancia en Cuba. La dirigente vasca asume la obligación de conocer al sujeto real del proceso para convertirlo en actor de la actividad revolucionaria, superando
de este modo la limitada visión que proporciona la reducción del participante al plano
político.11 Para ello se aplica en determinar no solo su nivel de participación, sino las
razones que deben impulsarlo a la implicación total. La Pasionaria se adentra en el
conocimiento de la experiencia revolucionaria cubana a través de una ajustada agenda
de actividades que los medios de la época registran minuciosamente.
Para ello se aborda, desde un punto de vista cualitativo, un análisis de contenido de todas las informaciones publicadas –noticias, editoriales, reportajes, entrevistas e información gráfica– en los tres periódicos referidos cubanos durante la visita de
la Pasionaria en Cuba.
Resultados
mítico

La Pasionaria como mito de la Revolución y sustento del pensamiento

La recién llegada, nada más descender del avión soviético procedente de la
URSS, se dirige a la prensa para indicar que llega para conocer Cuba y al pueblo cubano.12 Días más tarde, en el homenaje rendido por españoles y cubanos a la revolucionaria en el antiguo Centro Gallego, sede de la SACE, Pasionaria indica lo siguiente en su
alocución: “He venido a aprender, que no a enseñar, de la Revolución Cubana, a aprender en la complejidad de esta Revolución tan original y distinta a todo lo que nosotros
conocíamos y que es el acontecer de más relevante carácter en América Latina desde
hace 150 años”.13 Esta necesidad de conocer la realidad concreta, de anteponer el sujeto real al sujeto político del proceso, se lleva a término mediante una apretada agenda

10
La visión de intelectual orgánico que aquí se proyecta es la de Antonio Gramsci, es decir, la del intelectual
que aparece apegado a una clase, para darle a esta conciencia y homogeneidad en sus funciones en el campo
político, económico y social. GRAMSCI, A. (1986). Cuadernos de la cárcel. México D.F.: Ediciones Era.
520, 1ª ed., vol. 4, pp. 351-384.
11
“Enfocar las revoluciones solamente desde el prisma político olvida dos elementos importantes, destacados tiempo ha por Marx; una revolución es un proceso de subversión de la totalidad social y, en segundo
lugar, el sujeto político difiere en su apropiación del sujeto real”, en DÍAZ-CASTAÑÓN, M.P., óp. cit, pp.
17-18.
12
“Durante el animado diálogo con los periodistas, Haydée Santamaría le trasladó el sentir de todo el pueblo
con estas palabras: -‘Pasionaria’, aquí usted no es una invitada; usted ha llegado a su casa. Mande en la
casa, que es suya. Y la combatiente española respondió: -¡Quiero conocer a Cuba, a los cubanos, al pueblo
cubano!”: “Recibió Fidel a la Presidenta del PCE”. Revolución (año VII), núm. 2.435, La Habana, viernes
6 de diciembre de 1963, p. 2. Diario.
13
“Palabras de Dolores Ibárruri en el homenaje que se le rindió en los salones de la sociedad de amistad
cubano española”. España Republicana (año XXVI), núm. 556, La Habana, primera quincena de enero de
1964, portada. Quincenal.
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de visitas por toda la isla. De occidente a oriente visita centros de trabajo, asociaciones
civiles y políticas, escuelas y lugares fundamentales en la historia de Cuba. De este
modo, el mito de la Pasionaria valida los mitos de la Revolución y rinde homenaje
a los de antaño y hogaño. Definida por la prensa como un personaje de leyenda, “el
símbolo de la mejor España, la del pueblo heroico y noble que luchó desesperadamente
por retener sus libertades”,14 o “el ejemplo que inspira a las generaciones de nuestro
tiempo”,15 Pasionaria valida con su presencia los nuevos y antiguos mitos de Cuba.
Dolores Ibárruri aparece fotografiada en el Museo de la Revolución y estampa en el
libro de visitantes la siguiente reseña que publica la prensa cubana: “Con su heroísmo
y sacrificio abrieron el camino de la liberación de Cuba. ¡Gloria eterna a los héroes!”.16
Su figura aparece pocos días después en la prensa ante el monumento a Antonio Maceo y sus palabras muestran admiración hacia el Titán de Bronce: “Maceo vive en
nuestro pensamiento y sentimientos”, recalcó, y agregó: “Lo que él comenzó lo continuaron los hombres de la Sierra Maestra que hoy han triunfado”.17 Palabras similares
se reflejan ante la tumba de José Martí o en su presencia en Playa Girón,18 escenario
histórico de la primera derrota del imperialismo en América. En compañía de Melba
Hernández19 visita el antiguo cuartel de Moncada20 y en su estancia en oriente recibe
de los dirigentes del PURSC regalos cargados de significado: una bandera cubana, el
Diario de campaña de Antonio Maceo y el Diario de Campaña de José Martí.21 En la
celebración de su 68 cumpleaños, unos días antes, a la que asistió la plana mayor de la
dirección nacional del PURSC, entre los numerosos regalos recibidos se encontraban
también las obras completas de José Martí, así como toda la colección de su poesía y
versos, que le fueron obsequiadas por el Primer Ministro Comandante Fidel Castro y
el Presidente de la República, Osvaldo Dorticós Torrado.22
Martí y Maceo son los héroes de leyenda por antonomasia y simbolizan en
Cuba, respectivamente, la fuerza del pensamiento independentista y la valentía del
libertador, la teoría y la praxis. Estos valores no son de factura caduca y pueden ser
retomados en cualquier momento. Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, figuras
14
“Pasionaria”, editorial del periódico cubano El Mundo, reproducido en España Republicana (año XXV),
núm. 555, La Habana, segunda quincena de diciembre de 1963, p. 4. Quincenal.
15
La noticia sobre su llegada la presenta como un ejemplo para las nuevas generaciones, “Presidió Fidel el
recibimiento a Dolores Ibárruri ‘Pasionaria’”. Noticias de Hoy (año XXV), núm. 288, La Habana, viernes 6
de diciembre de 1963, portada. Diario.
16
“Visita Pasionaria el Museo de la Revolución”. Revolución (año VII), núm. 2.442, La Habana: sábado 14
de diciembre de 1963, portada. Diario.
“Visitó Pasionaria el Museo de la Revolución”. Noticias de Hoy (año XXV), núm. 295, La Habana, sábado
14 de diciembre de 1963, portada. Diario.
17
“Visitó La Pasionaria el Monumento a Maceo, en Cacahual”. Noticias de Hoy (año XXV), núm. 299, La
Habana, jueves 19 de diciembre de 1963, portada y p. 5. Diario.
18
“Dolores Ibárruri, ‘Pasionaria’, en Playa Girón”. Noticias de Hoy (año XXV), núm. 301, La Habana,
sábado 21 de diciembre de 1963, portada. Diario.
19
Melba Hernández participó en los preparativos del asalto al cuartel de Moncada, perteneció al Movimiento
26 de Julio de sus inicios y ocupó diversos puestos de responsabilidad en el gobierno y en diferentes instituciones de la sociedad civil.
20
“Cuatro días con Pasionaria”. España Republicana (año XXVI), núm. 557, La Habana, segunda quincena
de enero de 1964, pp. 4-5. Quincenal.
21
Ibídem.
22
“Cumpleaños de Pasionaria. Cálido agasajo de Raúl Castro y miembros de la dirección del PURS”. Noticias de Hoy (año XXV), núm. 291, La Habana, martes 10 de diciembre de 1963, portada. Diario.
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del nuevo proceso de redención del pueblo cubano, confirman su lugar en la leyenda
al repetir la invasión de Maceo y Gómez. Tras su muerte, Camilo representa al héroe
popular y deviene símbolo del pueblo, el Che se convierte en emblema de la guerrilla
y Fidel se transforma en cerebro y ejecutor de la independencia. Esta asimilación de
la historia, la Revolución como consecuencia de las anteriores, constituye un factor
fundamental dentro de la imagen del mundo que se proyecta desde los medios de comunicación y concretamente desde la prensa.
No en vano, tras aterrizar en el aeropuerto José Martí, Pasionaria fue saludada
con un abrazo por el Primer Secretario del PURSC, Comandante Fidel Castro, máximo
líder de la Revolución y principal promotor de la independencia. Los paralelismos entre Martí y Fidel, de forma explícita o implícita, ya no eran ninguna novedad a finales
de 1963, sino una constante en los medios de la época. Este ritual representa el abrazo
entre dos pueblos y entre dos figuras heroicas y así lo registra la prensa.23 Este mito
surge de profundas emociones enterradas en la historia y que van más allá de procesos
intelectuales, pero no se puede reducir el mito del encuentro a una mera emoción,
sino que es la representación de esta emoción trasformada en imagen. El momento es
tan seductor para el cubano y para el español residente en Cuba que es reflejado por
las tres publicaciones analizadas.24 También se recoge en imágenes el abrazo entre la
dirigente vasca y los padres de Camilo Cienfuegos, oriundos de la cornisa cantábrica y
muy presentes durante la visita de la dirigente española.25 Aquí nos encontramos ante
las madres que han perdido a su hijo en la batalla y que comparten igual sentimiento.
Otro instante que la prensa no pierde de vista es el encuentro entre la mujer cubana y
la española. Haydée Santamaría, miembro de la Dirección Nacional PURSC, y Vilma
Espín, presidenta de la FMC, hacen los honores.26 El mismo día de su llegada y reflejado en la prensa del día siguiente, Pasionaria aparece de nuevo retratada junto a Fidel
y Vilma Espín en un acto de graduación de maestras en La Habana.27 Desde el primer
día, la presidenta del PCE se inserta en la institucionalidad cubana, en el gobierno
popular de la sociedad civil y política, como heroína de leyenda, como representante
España Republicana lo expresa con estas palabras: “En el abrazo de Fidel y Pasionaria, se unieron simbólica dos pueblos hermanos que nada ni nadie logrará separar”. “Dolores Ibárruri”. España Republicana (año
XXV), núm. 555, La Habana, segunda quincena de diciembre de 1963, p. 4. Quincenal.
24
“Presidió Fidel el recibimiento a Dolores Ibárruri Pasionaria”. Noticias de Hoy (año XXV), núm. 288, La
Habana, viernes 6 de diciembre de 1963, portada. Diario.
“Dolores Ibárruri”. España Republicana (año XXV), núm. 555, La Habana, segunda quincena de diciembre
de 1963, p. 3. Quincenal.
“Cuba es un país muy atrayente y Fidel es un capítulo aparte”, “Dijo Pasionaria”. “Recibió Fidel a la Presidenta del PCE”. Revolución (año VII), núm. 2.435, La Habana: viernes 6 de diciembre de 1963, portada.
Diario.
25
Fotografías de las páginas centrales dedicadas a la ilustre recién llegada: “Pasionaria en La Habana”.
Revolución (año VII), núm. 2.435, La Habana, viernes 6 de diciembre de 1963. Diario.
“Presidió Fidel el recibimiento a Dolores Ibárruri Pasionaria”. En los comentarios a pie de foto aparece la
siguiente reseña: “Los padres del inolvidable comandante Camilo Cienfuegos, Emilia Gorriarán y Ramón
Cienfuegos, dan la bienvenida a la querida revolucionaria española, mientras todos los que se reunieron en
la pista del aeropuerto presencian la hermosa escena”. Noticias de Hoy (año XXV), núm. 288, La Habana,
viernes 6 de diciembre de 1963, portada. Diario.
26
Fotografías de las páginas centrales dedicadas a la recién llegada: “Pasionaria en La Habana”. Revolución
(año VII), núm. 2.435, La Habana, viernes 6 de diciembre de 1963. Diario.
27
“Fidel en la graduación de Ciudad Deportiva”. Noticias de Hoy (año XXV), núm. 289, La Habana, sábado
7 de diciembre de 1963, portada. Diario.
23
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legítimo del pueblo español, pueblo al que se alude desde lo popular, al estilo que Fidel
plasmó en La historia me absolverá, como ejemplo de mujer y como madre de revolucionario caído en combate. Las referencias a Rubén Ruiz Ibárruri, caído en la defensa
de Volgogrado, conocida como Stalingrado entre 1925 y 1961, aparecen en la prensa
cubana a raíz del homenaje que rinde Fidel a los caídos en la célebre contienda. Durante su visita a la Unión Soviética, y horas después del encuentro en el que se produce la
invitación de Fidel Castro a Dolores Ibárruri en Moscú, Fidel Castro, en la ciudad del
Volga, habla de la sangre vertida en defensa de la libertad. Las referencias a España se
concretan en el hijo caído de la Pasionaria y en el asesinato de Julián Grimau, miembro
del Comité Central del PCE, por el régimen franquista.28
Estos cuatro aspectos, prototipo de mujer revolucionaria, madre de caído en
combate, representante legítima de España y heroína legendaria, serán una constante
durante toda su estancia y los elementos básicos del componente mítico que se proyectan desde la prensa.
El plano mítico de la dirigente comunista no sólo se proyecta a través de su
espaldarazo al santoral laico de la Revolución, sino que se plantea un discurso en el
que se buscan los paralelismos entre la historia cubana y la peninsular. La Guerra Civil
española es presentada en la prensa como una contienda de liberación nacional revolucionaria29 y la lucha del pueblo español a principios de los años 60 como el enfrentamiento a la tiranía y al imperialismo norteamericano.30 Las bases estadounidenses y
la barbarie franquista, encarnada en el caudillo sustentado por los EE. UU., son una
constante en la prensa del momento, giro que nos retrotrae a la época de Batista o de
Machado en Cuba. Esta construcción de una imagen acorde a la Revolución y convergente con sus fines irrumpe a modo de reificación de la historia de España, entendiendo
reificación no en el sentido marxista, es decir, como cosificación, sino como recogida
de datos para la abstracción teórica. Los referentes de Pasionaria en España serían
Agustina de Aragón o María Pita, Pelayo o el Cid. En definitiva, personajes eternos
de la hispanidad caracterizados como defensores de la independencia y en pugna con
el invasor.31 El referente hispánico deja de ser el de la conquista y la invasión para
tornarse en el de la defensa y resistencia popular a los ataques exteriores. Se parte pues
de un mito numantino cuidadosamente fabricado y que no es fruto de la desbocada
imaginación.
28
“Fidel habla de Grimau”. España Republicana (año XXV), núm. 541, La Habana, segunda quincena de
mayo de 1963, contraportada. Quincenal.
29
Palabras de Pasionaria: “Nuestra lucha, nuestra guerra nacional revolucionaria contra la sublevación militar fascista, desde 1936 a 1939”. España Republicana (año XXVI), núm. 557, La Habana, segunda quincena
de enero de 1964, p. 6. Quincenal.
30
Los ejemplos de esta lectura de la situación en la España franquista son múltiples y se producen durante,
antes y después de la visita de Dolores Ibárruri. “Primero de Mayo de Cuba Socialista. Saludamos al pueblo
español, que lucha y resiste a Franco, y algún día terminará por derrumbarle, como aquí hicimos con Batista”. España Republicana (año XXV), núm. 541, La Habana, segunda quincena de mayo de 1963, portada.
Quincenal. También encontramos una apreciación similar en este titular: “Los españoles venceremos al
franquismo pese a la ayuda de norteamericana. Declaraciones de Dolores Ibárruri”. España Republicana
(año XXV), núm. 505, La Habana: segunda quincena de octubre de 1961, portada. Quincenal.
31
“Canto de Amor a España con un envío a la Pasionaria”. Por el Indio Nabori. Publicado en el periódico
Noticias de Hoy el día 11 de diciembre, reproducido en España Republicana (año XXV), núm. 555, La
Habana, segunda quincena de diciembre de 1963, p. 6. Quincenal.
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La Pasionaria como soporte del pensamiento cotidiano
Es desde la sociedad civil, soporte firme del gobierno revolucionario en Cuba
y, en definitiva, desde los aparatos ideológicos del estado, desde donde se proyecta esta
imagen de cohesión. Los nuevos espacios de participación creados por el proceso revolucionario, FMC o Comités de Defensa de la Revolución (CDR), y la trasformación
de los existentes, Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC) o SACE, constituyen
el campo en el que se recrean los hábitos, donde nacen los nuevos y se transforman
los viejos.32 El pensamiento cotidiano para el revolucionario tiene su desarrollo natural
en el día a día y en estos organismos de participación ciudadana. Las manifestaciones
particulares de un grupo, radicadas en un contexto histórico concreto, rompen los marcos en las que fueron concebidas y aparecen recreadas en un nuevo contexto, transformándose en habituales y cambiando al actor del proceso. El revolucionario, de este
modo, no nace, se hace en el transcurso del proceso para constituirse en protagonista.
Las combativas arengas de Dolores Ibárruri aparecen mezcladas con las particulares
y genuinas cubanas en los momentos de exaltación popular y defensa de la soberanía
y del socialismo. El “no pasarán” o el “vale más morir de pie que vivir de rodillas”,
frases nacidas de la entraña de la contienda española, contienen un significado análogo
al “Patria o Muerte” de Cuba.33 Estas consignas aparecen mezcladas en cartelones sustentados por el protagonista de la subversión y en las alocuciones de los miembros de
las organizaciones de participación cubana. La prensa se hace eco de ellas y terminan
formando parte del discurso revolucionario, interiorizadas y desprendidas ya del significado originario que les dio vida devienen costumbre.

teórico

La Pasionaria como intelectual orgánico y sustento del pensamiento

El papel de Pasionaria, en esta recreación de la visión del mundo que se proyecta desde la prensa, va más allá del pensamiento mítico y cotidiano, también tuvo su
componente teórico, quizás el más previsible a priori y el que más controversia podía
generar en la cúpula revolucionaria, dada su teórica división entre comunistas y revolucionarios. Es necesario recordar que, tras la crisis de los misiles, la confianza en la
capacidad soviética quedó seriamente dañada y que, a pesar del mentado viaje de Fidel
Castro en abril de 1963, que limó asperezas, Cuba reforzó el carácter propio de su Revolución. Sin embargo, la Pasionaria, al contrario de lo que podría esperarse, por ser,
además de represente del pueblo español, embajadora oficiosa de la URSS, no apareció
apegada a las figuras más sobresalientes del antiguo PSP, a excepción de Blas Roca,
32
En la celebración del cumpleaños de la Pasionaria, entre los regalos de la SACE y del Centro Gallego, se
encontraba el título de asociada número uno de la Sociedad Regional Centro Gallego con su correspondiente
carné de identidad. Dolores Ibárruri fue la primera mujer que lo obtuvo por acuerdo pleno del Consejo de
Dirección de esa entidad, rompía así una tradición de casi un siglo. “Cumpleaños de Pasionaria”. “Cálido
agasajo de Raúl Castro y miembros de la dirección del PURS”. Noticias de Hoy (año XXV), núm. 291, La
Habana, martes 10 de diciembre de 1963, portada. Diario.
33
Estas arengas aparecen mezcladas como parte de un mismo discurso en las semblanzas que de Dolores
Ibárruri se hacen. “Dolores Ibárruri”, por José María González Jerez. España Republicana (año XXV), núm.
555, La Habana, 15 de diciembre de 1963, p. 3. Quincenal.
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vieja guardia comunista, sino a los hombres de la sierra y el llano. Al grupo de jóvenes
que desde el Moncada hasta el advenimiento de la Revolución habían constituido el
verdadero poder y la representación del pueblo. Esta actitud constituye un fuerte apoyo
a la táctica y a la estrategia fidelista frente a la tesis de los partidos comunistas latinoamericanos, sujetos a la tutela soviética. Lo que pone de manifiesto con esta actitud,
aunque resulte obvio, es el carácter cubano de la Revolución y la necesidad de apego
a las condiciones objetivas particulares de cada país a la hora de acometer la toma y
el ejercicio del poder. Así pues, el trabajo de Dolores Ibárruri en el plano teórico es
destacable. Entre las labores del teórico está establecer ese linde entre el trabajo del
grupo, cuyos intereses representa y los contrarios, los que se enfrentan al proceso. Los
trabajadores de la más diversa condición, implicados en la Revolución, y la validación
del universo que crean, deben contraponerse a los contrarrevolucionarios, imagen del
mayor de los delitos. Este deslinde, que ya se había producido en la sociedad cubana, y
que estaba ya en aras de consolidarse en el seno de la SACE, es expuesto sin ambages
en el citado homenaje a Dolores Ibárruri. Sus palabras, cuando se dirige a la comunidad de residentes españoles, son más elocuentes que ninguna otra exposición:
“Ayudad a la Revolución Cubana; ayudad a la construcción del socialismo en Cuba con vuestro trabajo, con vuestros conocimientos técnicos y científicos,
y ayudad con entusiasmo y modestia que son, que deben ser virtudes comunistas, sin
regatear esfuerzos ni sacrificios [aplausos]. Y en cualquier circunstancia, en cualquier momento de peligro para la libertad de Cuba, debéis estar dispuestos a defender
la Revolución Cubana, que es también nuestra Revolución, por todos los medios que
sean necesarios (aplausos). Con la uñas y con los dientes, con el fusil y con el machete, con la misma decisión y coraje con que el pueblo español se levantó en 1936 a
defender la República contra el nazifascismo [aplausos]. Así lo hicieron en España
los héroes cubanos que participaron en nuestra guerra de liberación, así lo hizo Pablo
de la Torriente, el aniversario de cuya muerte heroica habéis celebrado ayer, así lo
hicieron Cadón y Alberto Sánchez y tantos otros héroes cubanos.”34
Este llamamiento a militar activamente y a defender por la armas, si fuera
necesario, comparte tanto la parte teórica de la imago mundi como las capacidades
del intelectual orgánico para incorporar al sujeto real al proyecto que defiende sus
intereses. Este llamamiento a la acción se presenta como un agradecimiento al pueblo
cubano, tanto por su hospitalidad, como por el apoyo prestado por parte de lo mejor de
su juventud en la Guerra Civil y también, como parte de la lucha del pueblo español
contra el imperialismo del que era víctima. Como teórica de la Revolución, la presidenta del PCE, rompe con un dilema clave para la filosofía y la historia: “Con harta
frecuencia ocurre que los voceros de una ideología dada no son los miembros de la
clase cuyos intereses expresa”.35 Esta contradicción es solventada en el caso que nos
ocupa, puesto que la protagonista es portadora de la conciencia de clase que proclama
y exige al pueblo. La prensa cubana, en los breviarios biográficos que de ella muestra,
así lo atestigua: “Nieta, hija y esposa de mineros. En ese mundo duro y bravo de la
34
“Palabras de Dolores Ibárruri en el homenaje que se le rindió en los salones de la sociedad de amistad
cubano española”. España Republicana (Año XXVI). Núm. 556, La Habana: primera quincena de enero de
1964, portada. Quincenal.
35
DÍAZ-CASTAÑÓN, M.P., op. cit., p. 54.
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mina, se hizo mujer, esposa, madre y también revolucionaria”.36
Conclusión
Los reportajes fotográficos de los periódicos muestran a la Pasionaria madre
en compañía de otras madres que perdieron a sus hijos en la lucha compartiendo un
mismo dolor.37 Pero no se olvidan de recoger su presencia en los centros de trabajo o
rodeada de mineros cubanos en actitud de arenga y combate.38 Aparece también departiendo con jóvenes estudiantes y con empleados de granjas del pueblo, con dirigentes
de alto nivel dentro del partido y con las delegaciones de la SACE, que salen a su
encuentro allí por donde va.39 La presencia de este mito de la Revolución recibe saludos de todos los sectores e instituciones de la sociedad civil y política que se encarga
de recoger y publicar España Republicana.40 Pasionaria, que tras la proclamación del
carácter socialista de la Revolución en vísperas de la invasión de Playa Girón, forma
parte de la cotidianidad del portador del cambio, alcanza unas cotas de presencia en
los medios desacostumbradas en el caso de dirigentes extranjeros. Santiago Carrillo,
Rafael Alberti o el general Enrique Líster formaban parte de la pléyade de figuras de
la Guerra Civil que pasaban por La Habana; sin embargo, su impacto nunca alcanzó
los niveles de entusiasmo que despertó la visita de su compañera de lucha. Durante su
estancia, los medios de comunicación, más allá de los tres periódicos en los que nos
centramos, dedicó editoriales y poesías, homenajes y saludos, relatos sobre lo más relevante de su biografía e incluso espacios de televisión cuyos contenidos se centraban
en sus impresiones sobre la marcha del campo socialista, sobre la lucha por la liberación de España o sobre el proyecto del socialismo cubano.41 En apretada comunión con
la dirigencia cubana, Dolores Ibárruri aparece retratada, durante la alocución de Fidel
Castro, en la tribuna del Quinto Aniversario del triunfo en la plaza de la Revolución,
tras el Che y delante de Raúl Castro, rodeada de la vanguardia socialista que regía los
nuevos destinos de Cuba.42
El día de 12 de enero, Dolores Ibárruri, con su último mensaje al pie del
avión que la conducía de regreso a Moscú, se despidió del pueblo cubano en presencia
de autoridades, centenares de personas y periodistas. Horas más tarde, trascendía la
noticia de que el mismo avión en el que iba tan señalada huésped llevaba también a

36
“Llega La Pasionaria”. Editorial publicado en el periódico Revolución el día 5 de diciembre, reproducido
en España Republicana (año XXV), núm. 555, La Habana, segunda quincena de diciembre de 1963, p. 6.
Quincenal.
37
Reportaje fotográfico de la visita de Pasionaria a oriente. España Republicana (año XXVI) núm. 557. La
Habana: segunda quincena de enero de 1964, p. 3. Quincenal.
38
Ibídem.
39
Ibídem.
40
Los saludos, que provienen de todos los ámbitos de la sociedad civil y política, aparecen diseminados entre
las más diversas informaciones en los números 555, 556 y 557 de España Republicana.
41
“La Revolución Cubana, parte inseparable de nuestra vida y nuestra lucha. Texto íntegro de la comparecencia de Dolores Ibárruri por la TV cubana”. España Republicana (año XXVI), núm. 557, La Habana:
segunda quincena de enero de 1964, portada y p. 6. Quincenal.
42
Ibídem, p. 6.
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Fidel Castro y a una delegación cubana a la URSS.43 En este segundo viaje de Fidel en
menos de un año a la Unión Soviética se repetirían las imágenes junto a la Pasionaria.
Sin embargo, el objetivo principal del viaje era otro: se firmaron acuerdos que garantizaron la construcción de la economía de Cuba sobre bases estables a largo plazo y se
efectuaba una declaración conjunta, cubana y soviética, que exponía, por si existían
dudas, la firme disposición de la URSS a apoyar a Cuba en caso de agresión.44
Antes de finalizar, es necesario dejar constancia de la función de la Pasionaria
como factor de cohesión para la causa cubana y para la causa de la liberación de los
pueblos en dos aspectos. En primer lugar, se debe señalar que la Revolución Cubana
apostó por los pueblos, por los que debían ser el soporte de la futura Revolución, especialmente en el caso de los países iberoamericanos, cuyos gobiernos, en su gran mayoría, estaban distanciados en el plano ideológico. Dolores Ibárruri, calumniada por la
reacción gobernante y adorada por las masas, constituía una representante del pueblo
de fácil asunción e implantación en el imaginario colectivo cubano. En segundo lugar,
sirvió de apoyo a la tríada soberanía-revolución-socialismo. Esta concepción tripartita
de identidad, formada en el quehacer legendario del portador del cambio, es refrendada, a través de la prensa, por las actividades que la Pasionaria protagoniza durante su
estancia en la isla.
En defensa de estos dos factores de cohesión, el protagonista del cambio,
devenido héroe de leyenda en Playa Girón y Octubre de 1962, combatió sin reservas.
Estos dos aspectos, la comunión de los pueblos en su lucha por la liberación y la tríada
que caracteriza al pueblo cubano, representan los vectores constitutivos de la imago
mundi proyectada a través de los tres medios estudiados: España Republicana, Noticias de Hoy y Revolución.
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EL CARTEL CINEMATOGRÁFICO CUBANO:

CONSIDERACIONES GENERALES DESDE SUS INICIOS HASTA LA ACTUALIDAD

Luis Augusto González Pastrana
“Si el cine es, por excelencia, el arte del siglo XX, debe decirse que, en Cuba, la dinámica de la industria cinematográfica ha propiciado, dirigido, creado, […] un arte del
cartel que es, hoy, perenne exposición pública –educación de la retina del transeúnte
cada día– pinacoteca a alcance de todos, dada a todos los que tienen ojos para percibir las gracias, los estilos, los hallazgos, en una plástica situada más allá de la mera
figuración publicitaria, tan persistente en los dominios de muchas cinematografías
europeas.” (Carpentier, 1969, p. 90)

Un par de ojos, muchos pares, la oscuridad del campo, el silencio. De pronto,
la blanca sábana se cubre de figuras en movimiento y la noche se llena de sonidos.
Todos los ojos, los inocentes de los niños, los cansados por el trabajo o por la edad,
aquellos que creen haberlo visto todo en la miseria, se agrandan asombrados porque
aquellas figuras salidas de no se sabe dónde, se mueven y el mundo alrededor desaparece y solamente existen las figuras que se mueven. Junto a ellas, un pequeño cartel
ilustra con una imagen de Chaplin, el eterno niño sorprendido, tal acontecimiento.
Desde entonces, pero también desde antes, los carteles acompañan al cine cubano, al
cine en Cuba.
Para ubicar la producción cartelística realizada por el Instituto Cubano de
Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) desde su fundación hasta hoy, para apreciar
sus características principales y conocer a sus autores fundamentales, hay, primero,
que ubicarla en su contexto de tal modo que se hagan claros su importancia y sus fines.
No puede olvidarse que, como el resto de la propaganda realizada en Cuba desde 1959,
obedece a determinantes muy específicas intrincadamente enlazadas con la conmoción
que, en la vida del país, tuvo el triunfo de la Revolución.
Aunque en Cuba existía, desde el siglo XIX, una tradición de propaganda
comercial, vinculada a la industria del tabaco, y en las primeras décadas del siglo XX
ilustradores tan importantes como Jaime Valls (Catalunya, 1883–La Habana, 1955),
Conrado W. Massaguer (Cárdenas, 1889–La Habana, 1965), Rafael Blanco Estera (La
Habana, 1885-1955), Enrique García Cabrera (La Habana, 1893-1949) y otros habían
demostrado su valor al potenciar el diseño con un alto prestigio artístico, durante el
resto del siglo pasado y hasta el triunfo de la Revolución no se mantendría ese nivel.
La publicidad había descendido al muestrario de productos comerciales –no siempre
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igual de interesante– y no se apartaba de esos efectos comerciales para vincularse a necesidades sociales o culturales. La propaganda política se resumía en patéticos carteles
electoreros, siempre con las fotos de los aspirantes y una amalgama de textos y logos
que mal informaban sobre la pertenencia a este o aquel partido en pugna.
Cuando existía un interés estilístico, la fuente cultural era, en lo primordial,
norteamericana, lo que se explica sobre todo porque las numerosas y cardinales empresas publicitarias existentes funcionaban como subsidiarias de las estadounidenses.
Todo el espectro de corrientes que se habían manejado anteriormente había desaparecido bajo el pragmatismo de la rápida, fácil y simplona recurrencia a la inmediatez
del mensaje, pensado para provocar la compra del producto o la obtención del servicio
anunciado. Mucho se dependía del texto, de rápida asimilación y cómoda recordación
–textos que en muchas ocasiones jugaban con el humor o el doble sentido–. Por otra
parte, se sofocaba la ciudad con la incontrolada contaminación visual que desprendía
la falta de una política coherente en cuanto a ubicación de la propaganda.
Existía, sobre todo en La Habana y otras pocas ciudades, una pequeña pero
cualificada red de talleres de impresión tanto litográfica (con su carga de dilatada experiencia), como de algunas otras técnicas más contemporáneas, y una industria poligráfica que no solamente producía libros y revistas, sino también etiquetas, embalajes
y todo cuanto se necesitaba para el avance comercial. Aunque no había en realidad
centros docentes especializados en diseño gráfico, las propias agencias, la demanda de
publicidad y la relación con la ejecutada en Estados Unidos
–fundamentalmente– propició el desarrollo y la formación de un gran número de profesionales organizados gremialmente.
Cuando la cinematografía norteamericana entronizó su influencia en las salas
cinematográficas cubanas, al final de la II Guerra Mundial, se hizo costumbre que las
películas vinieran acompañadas por su campaña publicitaria –grandes decoraciones
para las entradas de los cines, carteles, artículos y anuncios en periódicos y revistas especializadas o no–. En un principio se utilizaron los carteles impresos por las productoras de películas, pero a medida que la circulación se hizo más fluida y se agotaron las
existencias, los representantes de las casas distribuidoras en Cuba se vieron obligados
a contratar los servicios de diseñadores cubanos para satisfacer la demanda.
En general, aquellos carteles pecaban por melodramáticos, falsos, abigarrados, de mal gusto, conformes solo de atraer a los espectadores mediante la utilización
de mecanismos mercantilistas y para nada artísticos. Si centráramos nuestra atención
en los aspectos llamados formales, y la obvia intención de los carteles culturales de
accionar sobre la claridad expositiva y la comunicación, estos carteles van mucho
más allá: complican. Se amontonan símbolos religiosos junto a estereotipos ramplones
vinculados con lo más superficial de la cultura de masas que tratan de ejemplificar “lo
cubano”: la bandera, las rumberas, el gallego y el negro, personajes cómicos del teatro
costumbrista, enfrentados en una simplificadora dicotomía: pícaro/buenazo= negro/
blanco. Las relaciones que se establecían entre los títulos de los filmes y las imágenes
son tan pedestres que dan llanto. Y todo esto solamente en lo referido a aquellos carteles que respondían a filmes con producciones más o menos cubanas. En resumen, el
horror al vacío, los colores chillones, groseramente llamativos, la utilización de letras
de diferentes familias sin orden ni concierto, la pobre vinculación entre dibujos, fotos
y textos, en fin, malos diseños que desembocan en poca calidad.
[98]

Pero existen, sin embargo, ejemplos del diseñador Eladio Rivadulla, aunque
siguen los modelos impuestos: escenas no necesariamente presentes en el filme, pero
motivadoras por la vía erótica o por la magnificación de la estrella de moda, fueron
realizados en Cuba y contrastaban con la calidad que este mismo diseñador había obtenido en carteles anteriores para filmes latinoamericanos, donde a pesar de haber centrado la atención en el rostro de los actores hasta el punto de abarcar todo el espacio,
el tratamiento provocaba limpieza en el resultado final con el añadido, únicamente, de
los datos esenciales como el título y el nombre del director.
En 1959 se producen transformaciones que mudarán, en mucho, la actividad
propagandística. En primer lugar, varían los objetivos e intereses cuando desaparece
toda aquella dedicada a las loas de los productos comerciales o los servicios y la que
se entroniza tiene un carácter eminentemente educativo, tanto en lo social como en lo
político. Se eliminan del panorama de la ciudad los pasquines de burda realización y
empieza a pensarse en otros espacios específicos para la colocación de los carteles y
las vallas en consonancia con la función que debían realizar ahora. Los temas variaron radicalmente, puesto que se concentraban en aspectos de interés comunitario, en
celebraciones de festividades patrióticas, recordación de hechos históricos importantes, elevación de la cultura política ciudadana, creación y consolidación de valores
sociales, etc. Estos nuevos requerimientos ampliaron la demanda de información y
propaganda y se colocaron en lugares socializados al máximo: las calles y plazas, los
centros estudiantiles, laborales, recreativos.
Si bien antes de enero de 1959 se habían realizado en Cuba algunas producciones cinematográficas, que fueron posibles gracias al sacrificio de soñadores que
involucraban sus economías personales en los proyectos, pues no existía ningún apoyo
oficial, ahora el Estado dirigirá la política cultural del país. La primera ley del Gobierno Revolucionario en el orden artístico fue la número 169 de 20 de marzo del propio
año, que dio lugar al nacimiento del ICAIC. Su documento constitutivo definía entre
las finalidades de la nueva institución, no solo organizar, establecer y desarrollar la
industria cinematográfica cubana, sino también la distribución de sus producciones o
coproducciones. También propició a gran escala la exhibición de los mejores ejemplos
de la cinematografía mundial. Se le prestó una singular importancia al espectador al
concebir acciones para elevar sus conocimientos cinematográficos y se utilizaron para
ello diversos mecanismos, como la creación y fomento de cine clubes, la fundación
de la Cinemateca, la introducción del cine en las universidades, la instauración de
circuitos de arte, la aparición de programas de televisión especializados, la presencia
sistemática de ensayos y críticas en la prensa plana y en la radio. O sea, que el ICAIC
nacía con una voluntad pedagógica expresa y constituía un proyecto mayor que vendría a revolucionar el mundo cinematográfico cubano.
En septiembre de 1961, el ICAIC había oficializado a través de su Departamento de Divulgación Cinematográfica, la idea de los llamados “cines móviles” como
una de las primeras acciones en consonancia con una sólida voluntad en la formación
integral del nuevo espectador. Así, para 1962, comienzan a funcionar más de 30 de
estas unidades móviles, que revolucionan las relaciones que hasta entonces existían
entre los espectadores y el cine. A partir de entonces el cine iría al encuentro de estos,
en casi todos los entornos socioculturales y más, pues todo este mundo visual, llegó a
los más remotos y apartados rincones rurales en toda la isla, y el cartel cinematográfico
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sería su acompañante, en una misión divulgadora y formadora.
Este nuevo cartel cinematográfico traía consigo un lenguaje nuevo, todavía
incipiente, pero inequívocamente portador de una clara ruptura con patrones estereotipados y comerciales. Dejaba de lado las habituales fórmulas efectistas de las que se
valía el cartel de cine utilizado hasta el momento, para abogar por un concepto fundamentalmente distinto, original, con un replanteo del nuevo lenguaje de comunicación,
de evidente calibre estético. Su carácter revolucionario era evidente ante el público al
que estaba dirigido, habituado a los más burdos carteles comerciales norteamericanos.
El primer logro significativo en el campo de la nueva cultura cinematográfica nacional, llega cuando aún la Revolución no había cumplido su primer año, con
el estreno del primer largometraje de ficción: Historias de la Revolución, el 30 de
diciembre de 1960 y, con este, el primer cartel de cine hecho por el ICAIC, diseñado
por Eduardo Muñoz Bachs, que devendría uno de los más trascendentales en la gráfica
cinematográfica.
Graziella Pogolotti lo resume de la siguiente manera: “Era indispensable, en
primer término, renovar el público y hacerlo por diversas vías. Incorporar a quienes
nunca habían tenido acceso a una sala de proyección, y, al mismo tiempo, romper
los patrones que, a lo largo de años de consumo, se habían arraigado en espectadores
sometidos unilateralmente al bombardeo de la producción comercial… Es así como el
cartel cinematográfico deja de ser gancho para incautos y se convierte en instrumento
de educación, entendido este término en su acepción más amplia”. (Pogolotti, 1979).

Eduardo Muñoz Bachs, Historias de la Revolución (1961)
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Dentro de la Revolución y propiciada por ella, se estaba nucleando un complejo, dialéctico y vasto mapa sociocultural, del que surgían las corrientes más progresistas de las nuevas políticas culturales y que desde posturas conscientes y otras
no tanto, fueron consolidando los entramados que previamente propiciaron nuestra
identidad como nación.
El cartel del ICAIC se realizaba, en un primer momento, casi artesanalmente
mediante el uso de la serigrafía, y con enormes limitaciones materiales en cuanto a
papel, colores, y otros materiales necesarios (cuando no hubo papel para trabajar se
consiguieron periódicos viejos sobre los cuales se imprimieron los carteles, de tal manera que ninguno era igual al otro por las distintas páginas usadas o cuando solamente

Eduardo Muñoz Bachs, La quimera del oro (1962)
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contaban con tintas de color morado y verde); disponía de tiradas cortas, pero junto a
la distribución de los filmes había alcanzado todos los rincones del país. Estos nuevos
carteles muestran nuevos intereses y concepciones que no solo se dan en ellos, sino
primero en los filmes, ya que Cuba, como hemos mencionado, se estaba abriendo a un
cine diferente, marcado por nuevas y muy buenas cinematografías como la Nueva Ola
francesa, el Free Cinema inglés, las excelentes cinematografías del entonces campo
socialista –fundamentalmente la polaca, la checoslovaca y la soviética–, el cine norteamericano de los independientes de Nueva York, el cine nórdico, la recuperación del
cine del neorrealismo italiano y, finalmente, el cine latinoamericano. Todas ellas eran
de una profundidad social y psicológica hasta entonces desconocida en el país. Esto
trae como consecuencia que el cine –y su cartel– no se circunscriban solamente a su
función de entretenimiento, sino que se amplíe su disfrute como cultura, información
y desarrollo ideológico.
Paralelamente, los carteles se ubican no solo en los cines, sino que invaden
las principales calles mediante soportes que fueron conocidos como sombrillitas –armazones de metal orientados en distintas direcciones para promocionar el cine primero
y posteriormente otras actividades culturales–; formaba parte de una nueva gráfica
urbana, de un sistema del imaginario cultural que incluía también el llamado cartel político. Su uso se extendió, incluso, al marco doméstico hasta convertirse en un elemento ornamental además de artístico, para la estetización de los hogares faltos de otros
modos de embellecimiento. Al cabo de los años esta consagración del cartel como
obra de arte se ratifica con la aparición de coleccionistas, gracias a la presentación de
los mismos en exposiciones y a la obtención de premios internacionales que fueron
conquistando en importantes festivales de cine como Cannes, Montreal, París, Ottawa,
Moscú, Venecia, Nueva York, etc.
Susan Sontag planteaba muy acertadamente que: “…Los cubanos hacen afiches para publicitar la cultura en una sociedad que intenta no tratar la cultura como
si fuera un ensamble de mercancías, eventos y objetos pensados, consciente o inconscientemente, para la explotación comercial […]. Por ejemplo, un hermoso afiche que
anuncia la exhibición en La Habana de una película menor de Alain Jessura […] es un
artículo de lujo, algo hecho, en última instancia, por mera satisfacción. Muy a menudo,
un afiche realizado por Antonio Reboiro o Eduardo Muñoz Bachs para ICAIC equivale
a la creación de una nueva obra de arte, suplementaria a la película, más que a una
publicidad cultural en el sentido por todos conocidos”. (Sontag, 1970).
Inicialmente se dice que la producción cartelística del ICAIC recibe influencia del cartel polaco, aunque sería preferible hablar en términos de paralelismo entre
las creaciones de los dos países, ya que el cartel polaco entró a Cuba en un momento en
que el nuevo cartel cubano de cine ya era una realidad. Otras influencias como aquellas
provenientes de la plástica más actualizada también fueron recibidas y procesadas por
los realizadores mediante la apropiación de sus técnicas y prácticas en aras de alcanzar
un objetivo conceptual diferente, lo que es fácilmente apreciable en las obras. Sobre
todo, se destaca la absoluta libertad de creación de los cartelistas y la presencia de
artistas plásticos importantes que contribuyeron a la calidad del cartel cinematográfico
cubano.
Desde el punto de vista de la concepción y la realización, aparte de ciertos
vaivenes restrictivos sufridos, la creatividad se vio realzada con la incorporación de
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estilos, modos y corrientes modernas y contemporáneas procedentes de otras manifestaciones artísticas, como la pintura o la fotografía, no solo autóctonas sino también
de otras zonas del mundo. Existió una mayor exigencia en la calidad artística, y la
interrelación con todas las restantes líneas (como portadas y diseño de libros y revistas, anuncios y convocatorias culturales), el despego de la iconicidad ramplona y
la subsiguiente metaforización, en consonancia con la complejidad de los mensajes,
requeridos por un público más activo y receptivo intelectualmente. La nueva época no
pensaba en simples usuarios, sino en participantes.
A diferencia del cartel político que requiere de un mensaje directo, sintético,
claro, movilizativo, el cultural puede gozar de la ambigüedad, la sutileza, lo sugerente,
lo indirecto, lo tropológico. Aunque estos carteles se situaron tanto al exterior
como en los interiores, la mirada requerida no era la misma. El cultural requiere detenimiento, la lectura es más calmada, no solamente abarcadora momentáneamente,
sino inquisitiva para conocer y guardar informaciones importantes y poderlas utilizar
posteriormente. Su impacto es más estético que movilizativo. De hecho, aunque no
pueden perder estos carteles la esencia comunicativa, sí pueden darse el lujo de hacer
compleja la claridad expositiva. Y más que en ninguna producción se manifestó esta
característica en los carteles de cine.
Por supuesto, el cartel del ICAIC no nació como Atenea –adulto y armado–
de la brillante cabeza de nadie. Desde el principio se hace evidente la existencia de
antecedentes y de una etapa de transición, y resultó Eladio Rivadulla, ya mencionado
anteriormente, el alma de ambos. En sus primeros carteles, que ya acompañaban a los
filmes del ICAIC, se precisan estas características.
Tomemos para empezar el primer cartel Historias de la Revolución, 1960, de
Eduardo Muñoz Bachs, para demostrar la eficacia y el rigor artístico con que inició
esta producción. La sobriedad cromática, la sencillez, la integración y la síntesis de su
simbología, dominada por la fotografía y la tipografía, trazada con el esmero de los
antiguos rotulistas, toda la intensidad que generaba, unidas entorno a la honestidad con
que su creador da muestra de una nueva forma de creación gráfica. Es quizás, el único
que se pudo imprimir en offset, pues toda la impresión en el futuro sería la serigrafía,
con las no pocas limitaciones de tintas y colores, generando insospechadas muestras
de resultados artísticos. Debido a estas situaciones y partiendo que Muñoz Bachs era
más un dibujante de animados, se decanta a la ilustración para casi toda su futura creación.
El análisis sobre la base de los ejemplos escogidos, unos pocos en este frondoso universo cartelístico, nos permitirá constatar la variedad de soluciones, la vitalidad artística, la libertad de respuestas.
En El joven rebelde, 1962, de Holbein López Martínez, la sobreilustración
y la aleatoriedad cromática produce por momentos una suerte de confusión entre el
fondo y la figura, a través de la mimetización de los códigos del cómic norteamericano de la época. Otro caso como el de Cuba baila, también de 1962, diseñado por
Muñoz Bachs, de espacios mucho más delimitados, donde la ilustración al estilo del
estadounidense Ben Shahn y una tipografía informal dan como resultado un equilibrio
espontáneo y natural.
El apego singular a la figura de Chaplin desde el inicio mismo del ICAIC
se va a ver representado en mucha de la creación cartelística, cuyo primer ejemplo
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se aprecia en el cartel Cinemateca de Cuba, 1961, de Rafael Morante, con motivo de
la creación de esta por el ICAIC, iniciativa que es seguida por otros diseñadores. De
manera particular, es Eduardo Muñoz Bachs quien lo retoma; los carteles La quimera
del oro, 1962, Por primera vez, 1968, Cine móvil ICAIC, 1969, Cines móviles en la
escuela rural, 1971, XXV Aniversario del cine móvil, 1984, o La cinemateca juvenil de
1987, así lo evidencian mediante la apropiación de la imagen de Chaplin a su poética
visual, que lo llega a convertir en un símbolo dominante de la creación de carteles en
el marco cinematográfico cubano y en un soporte de connotación del cine.
La impresión en serigrafía y sus limitantes como ya hemos mencionado, condicionaron la producción. En cuanto al uso del color, a veces no existían más que
algunos que duramente combinaban: violeta y rosado, verde y gris, verde y marrón.
Estas mezclas dieron como resultado muchos carteles de la época, véase El Danzón,
1980 de Antonio Pérez González (Ñiko), que denota una quizás marcada influencia de
la escuela de diseño norteamericana y rememora las portadas de los vinilos de jazz, la
clave de sol y el propio zapato de dos tonos como base conceptual (música y danza).
De igual manera, cuando disponían de variedad cromática aparecían multitud de acercamientos. Juego de masacre, o Moby Dick, ambos de Antonio Reboiro y realizados
en 1968, son incuestionables ejemplos de apropiación de los códigos psicodélicos en el
cartel cubano, con un singular uso de la paleta cromática, que tratados con una suerte
de neoexpresionismo intensamente colorista, lo alejan de los tratamientos norteamericanos; la relevante influencia del cómic, aún más temperamental que en artistas como
Roy Lichtenstein. Características similares son apreciables en carteles como Elpidio
Valdés contra dólar y cañón, 1983, y Elpidio Valdés contra la policía de Nueva York,
1988, realizados por Juan Padrón.
Obras como El Gran crimen, 1969, Nuestros años felices, 1977, los dos de
Antonio Pérez González (Ñiko), Asuntos del corazón, 1976, de Julio Eloy Mesa, o
Alarma en el campamento de pioneros, 1976, de René Azcuy, delatan que la sobriedad
y economía de recursos, junto al poder de la iconografía y simbolismos clásicos, con
un uso inteligente de las tipografías e ilustraciones, resultan en la maestría de la creación artística del ICAIC.
También los dramáticos contrastes del blanco-negro con algún toque de color:
El prestamista, 1971, Dodes’ka-Den, 1972, La última cena, 1977, La inútil muerte de
mi socio Manolo, 1990, todos de René Azcuy, poseen una magnifica utilización de recursos técnicos como la fotografía quemada y en bajo relieve o la utilización del punto
Bendéi, que sumado a la intervención cromática le otorga una preeminencia semántica
y un gran carácter simbólico, soluciones típicas de este autor.
El uso de diversas gamas de algún color junto a otros para crear profundidad y
figuración, con un poder semántico y un cinetismo formal o el arte óptico, se evidencia
en Ociel del Toa y Tengo 20 años, ambos de 1966, diseñados por Antonio Reboiro. A
veces el fondo queda en el color del papel: Los siete samuráis, 1964, Cleo de 5 a 7,
1965, de René Azcuy, y la versión de La quimera del oro, 1971, de Antonio Pérez González (Ñiko). Pero en ocasiones se trabajaba con varios colores en una técnica parecida
al puntillismo: El azote de Dios, 1971 de Eduardo Muñoz Bachs. En ocasiones, formaban un marco que centraba la atención en la figura o en el texto como en La muerte
de un burócrata, La casta Susana, de 1966, y El caso Morgan, 1967, o simulaban una
cinta cinematográfica –Atentado, 1965–, soluciones que gustaban mucho a Alfredo
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Eduardo Muñoz Bachs, Cuba baila (1962)

Alfredo Rostgaard, Now (1965)

Eduardo Muñoz Bachs, Por primera vez
(1968)

Eduardo Muñoz Bachs, La dulce vida (1966)
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Rostgaard. Estas soluciones podían venir acompañadas de un dibujo expresionista de
líneas sueltas o no, compuesto por los propios colores, idealizado, más o menos realista, como por ejemplo Barba roja, 1966, Exámenes a deshora, 1975, Los tres mosqueteros, 1976, y Cría cuervos, 1977, todos de Eduardo Muñoz Bachs, también se aprecia
en ¿Qué pasó con Baby Jane?, 1973, de René Azcuy, o en Trapecio, 1969, de Antonio
Pérez González (Ñiko).
En todos los casos, la relación del título con la película no era igual. Debemos
partir de que no solamente recibían información, por supuesto, del contenido, sino que
casi siempre los diseñadores veían el filme y decidían si se avenía con sus intereses
estilísticos o no, si optaban por dejar claramente establecido el nexo o si preferían trabajar con tropos como la metáfora o la metonimia, entre otros: Sacco y Vanzetti, 1972,
de Jorge Dimas; Now, 1965, Cimarrón, 1967, de Alfredo Rostgaard, y Freud, 1971, de
René Azcuy; si buscaban la esencia oculta o se quedaban en la superficie textual, hasta
llegar al caso en que más que una fácil información, se proponía al espectador un desafío de comprensión: La dulce vida, 1965, de Eduardo Muñoz Bachs, y No solo Pedro
es culpable, 1977, de Antonio Pérez González (Ñiko), inquietante cartel con una trama
complicada y un significante metafórico. Pero, además, en algunos se acumulan signos
que van más allá de lo propuesto por el título como es el caso de Waterloo, 1973, de
Jorge Dimas, con una figura de Napoleón donde parece darse un contrasentido entre
los símbolos del poder, la ambición y la derrota que sabemos sufrió en tal batalla.
Existen otros ejemplos donde la relación es todavía más conceptual: La bella
del Alhambra, está diseñada en un aire art nouveau que no se constriñe a la figura
femenina –vestuario, pelado–, sino que se extiende a todo el cartel –incluyendo el
título– para señalar la época en que se desarrolla y para disfrutar completamente de la
relación, no basta con ver o conocer el filme, sino también implica el conocimiento del
estilo.
La función de la tipografía puede ser variada dentro de un cartel, desde pasivo vehículo de información hasta participante activo de la concepción. Un excelente
ejemplo nos lo brinda Harakiri, 1964, de Antonio Reboiro, donde el uso de la tipografía y su ubicación en el cartel, más el color rojo y la elegancia formal, no solamente nos
brinda la información, sino, además, la definición, la explicación del título del filme, su
esencia.
Después de este recorrido por los aspectos más formales del cartel de cine
cubano, quisiéramos retomar dos nombres esenciales: Muñoz Bachs y Azcuy, ambos
destacados cartelistas con una obra extensa y reconocida y que marcan un interesante
contraste: el primero, intenso colorista, barroco, aunque realizó carteles para diferentes
filmes, se le vincula fundamentalmente con aquellos para niños y destaca su apego
particular a la figura de Chaplin que abundan en su producción, como ya se mencionó
anteriormente.
En el caso de Azcuy, se impone hablar de austeridad y síntesis en todos los
elementos: generalmente, uso abundante del fondo negro con detalles en blanco y
alguno en rojo, las figuraciones utilizadas se construyen con símbolos a partir de los
cuales se manifiestan los contenidos de los filmes, la utilización del tropo: el candelabro, el cuchillo, la mano, el rostro femenino. Azcuy es sereno y un tanto sombrío donde
Muñoz Bach es exultante, y los dos, máximos exponentes de la cartelística cinematográfica cubana.
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Por último, debemos recalcar cómo, al igual que en las primeras décadas del
siglo XX, destacados plásticos se vincularon con la propaganda gráfica del ICAIC en
diferentes etapas de la misma. Tal es el caso de René Portocarrero, Raúl Martínez,
Servando Cabrera Moreno, Alicia Leal, y el español Antonio Saura, por citar algunos
ejemplos. El cartel de cine fue también medio de introducción y puesta en práctica
de técnicas pictóricas novedosas. “Gracias a estos artistas plásticos, el cartel perdió
para siempre su carácter de estereotipo y se transformó en elemento de información,
orientación y culturización, en obra de arte autónoma que trascendió los límites de los

Antonio Fernández Reboiro, Harakiri (1966)
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objetivos para los que fue concebida inicialmente: anunciar para finalmente decorar y
enriquecer el entorno”. (Vega, 1996, p. 9).
René Portocarrero en Soy Cuba, 1964, ubica uno de sus perfiles femeninos de
frondosa ornamentación tan abundantes en su obra plástica. Por su parte, Raúl Martínez muestra en Lucía, 1968, una hermosa recreación de los rostros de las tres protagonistas del filme, a través de la reelaboración del pop, una de las vertientes más fecundas
de su pintura. En Páginas del diario de José Martí, 1972, y Retrato de Teresa, 1978,
Servando Cabrera Moreno hace gala del dibujo seguro, fluido, expresionista que lo
caracterizó todo el tiempo. El pintor español Antonio Saura, fundador del grupo El
Paso nos muestra en Memorias del subdesarrollo, 1968, un rotundo ejemplo de su
vinculación con el informalismo y el expresionismo abstracto.
Durante la época de esplendor de los carteles del ICAIC no recuerdo el nombre de ninguna mujer entre sus diseñadores. No tenemos información de las razones
por las cuales se produjo esta situación, pues en ninguna de la bibliografía consultada
aparece referencia a ello. En la actualidad sí están presentes con sus obras varias artistas de distintas generaciones. Entre ellas Zaida del Río con el cartel del filme Una
novia para David, 1985, donde sobre el gran plano rojo colocó un delicado dibujo resuelto con línea suelta. Mucho más joven, la pintora Alicia Leal incursiona con Gemas,
1995 –sobre el documental homónimo de Mayra Vilasís–, en el fantástico mundo que
puebla mucha de su obra, bien cerca del llamado arte primitivo o ingenuo, con gracia
y seguridad, y que desarrolla su mundo fantástico en la misma línea de trabajo de su
pintura. Con una fuerte planimetría se despliega el cartel desde las flores, pasando por
el sofá con la pareja, hasta los árboles que encierran el texto. La artista trabaja fuertes
contrastes en las tonalidades de verde, en los colores de la pareja que se abraza, entre
el fondo y las figuras.
Otras artistas que han debutado recientemente en el diseño de carteles cinematográficos son Laura Llópiz y Giselle Monzón. De la primera destaca, junto a
Pepe Menéndez, el dedicado en 2004 al filme Perfecto amor equivocado de Gerardo
Chijona. Se aprecian similitudes con los anteriores carteles del ICAIC en la técnica, en
la utilización de colores planos, en la forma en que se relaciona con el título, al igual
que una sensibilidad especial para la combinación cromática, porque no es fácil la utilización del morado, y su combinación con el negro y el blanco, con un resultado tan
orgánico.
De Giselle Monzón es preciso mencionar el cartel realizado en ocasión del
homenaje que la Cinemateca dedicara al laureado editor Nelson González en 2008
con un enorme escorpión estilizado – ¿referencia al signo zodiacal de Nelson?– sobre
un fondo en parte sin color y la otra, con un tono terroso. La libertad compositiva y
del dibujo, la relación entre la figura del animal y el texto compensan de manera muy
interesante la diferente dirección de cada uno. Otro de feliz ejecución es Destinos,
2008, sobre el documental de Guillermo Centeno, donde utiliza la representación de
un corazón rodeado de venas y arterias móviles, cual serpentinas; aquí también se
produce la combinación de color de fondo con el original del papel. Todo el cartel provoca una sensación de alegría y homenaje a la vida que, unido al propio título, aunque
no se conozca el material fílmico, nos puede acercar a la idea del destino de aquellos
operados del corazón. Por último, el realizado para la documentalista Gloria Argüelles,
del mismo año que los anteriores, reproduce trabajado en espiral un teclado de piano
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que envía inmediatamente al título: Marcos Madrigal in crescendo, y donde también
se reconoce una invariante de esta diseñadora: color y uso del fondo al natural.
Como se ha podido apreciar, 1959 no solo produjo una Revolución en el orden político, sino un proceso revolucionario sociocultural que removió radicalmente
los cimientos de la vieja sociedad burguesa y transformó al país íntegramente. La
voluntad de independencia y el manifiesto nacionalismo cubano engendraron una generación de artistas –a veces autodidactas– que dieron lo mejor de sí por un proyecto
que movilizó voluntades y creó una cultura y un arte cinematográficos llenos de bríos y
de energías nuevas. Dentro de esta realidad, el cartel cubano de cine llegó a convertirse
en una pieza autónoma capaz de funcionar fuera de los límites de su intencionalidad
primaria, inclusive, devenir pieza de coleccionistas.

Antonio Fernández Reboiro, Juego de masacre (1968)

Raúl Martínez, Lucia (1968)
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CINE REBELDE. EL CINEMA POLÍTIC CUBÀ
Flora Bacquelaine Vidal de Llobatera
Introducció
L’article que segueix està motivat per una reflexió al voltant de tres idees.1
D’una banda ens preguntem què és el cinema polític, com i quan podem qualificar un
film com a polític, ja que no es pot considerar un gènere stricto senso. Al mateix temps,
volem justificar el valor del cinema polític com a producte audiovisual comunicatiu
més enllà del valor estètic, per la qual cosa analitzarem en especial detall el cas del
documental com a gènere emblemàtic del cinema políticament compromès.
En aquest context, el cas de la indústria cinematogràfica cubana és paradigmàtic. Des del primer moment, la Revolució veu en el cinema un vehicle de transmissió del missatge revolucionari valuosíssim i una eina de cohesió social amb una
gran capacitat viral, per la qual cosa sempre se li donarà suport i formarà part de les
principals línies de treball del pla estratègic del nou estatus. Al mateix temps, però,
l’stablishment donarà una gran llibertat creativa que permetrà als cineastes experimentar i innovar per arribar a esdevenir un gran referent per al cinema de denúncia i
políticament compromès llatinoamericà tot i estar elaborat des d’una posició de poder.
I finalment, per resoldre aquestes qüestions, ens plantegem l’aparent (o no) contradicció que suposa el fet que un cineasta es permeti elaborar un discurs de denúncia des
d’una posició de poder, com serà el cas de la figura singular de Santiago Álvarez, el
documentalista cubà de referència.
Premisses
El gran cineasta i teòric Jean Louis Comolli subratlla en nombroses ocasions
el gran poder empàtic del cinema i el vincle íntim que es crea amb l’espectador actuant
d’ens autònom de realitat. Per ser espectador cal creure allò que se’ns mostra de manera que ens acabi semblant molt més real que qualsevol altra realitat.2
Aquest poder empàtic del cinema és el que ens porta a pensar el cinema com
a art polític, entenent la política com a “conjunt d’activitats pràctiques i teòriques re1
2

Sorgides, sobretot, a partir de la lectura de La golosina visual, d’Ignacio Ramonet.
Comolli, 2004, pp. 9-10.
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ferents a les relacions entre els ciutadans d’una mateixa col·lectivitat o entre diferents
col·lectivitats”.3 Tanmateix, aquesta és una qüestió oberta, ja que, sovint, el qualificatiu polític es considera desvirtuador del valor estètic i artístic del treball cinematogràfic. Però és evident que política i estètica s’entrecreuen en el cinema tot sovint.
Walter Benjamin ens va evidenciar la pertinença definitiva del cinema al patrimoni cultural del segle XX amb un seguit de característiques que, d’una banda,
l’allunyaven de les arts acadèmiques més tradicionals i, de l’altra, l’acostaven a la
societat contemporània tot creant-hi aquest vincle especial. La reproductibilitat tècnica del cinema el dota d’unes característiques singulars, la producció i reproducció
cinematogràfiques capgiren la tradició de transmissió i percepció artístiques, ja que, a
la vegada que es va actualitzant en cada reproducció (perdent així el seu valor hic et
nunc), la fan anar a l’encontre de l’espectador. Amb aquestes característiques, entre
moltes d’altres, es liquida el valor tradicional de l’herència cultural i adquireix un nou
valor social, més enllà de l’artístic, i esdevé així el gran art de les masses.4
És per tot això que, tal com fa notar Ignacio Ramonet,5 el cinema acaba resultant un indicador social privilegiat. Analitzar un film (estructura, relat, forma, economia) ens ajuda a conèixer amb força precisió la societat que l’ha produït. És per això
que resulta encara més interessant estudiar els productes cinematogràfics d’aquelles
societats que es troben immerses en períodes d’especial tensió, com és el cas de la
Revolució Cubana. El cineasta polític de referència argentí, Octavio Getino, arribarà a
dir que el cinema és, abans que res, un poderós mitjà de comunicació social abans que
setè art.6
El cinema polític
Abans de cap aprofundiment cal evidenciar, tal com apunta Antonio Lloréns,7
que el cinema polític no existeix com a gènere, sinó que està més aviat vinculat a la
producció, distribució i exhibició. El cinema polític té una vigència molt relativa, ja
que els films solen estar lligats a una circumstància històrica determinada que, un cop
finalitzada, deixa d’aportar valor al film. Les pel·lícules polítiques aconsegueixen un
impacte proporcional al grau de sensibilització social que hi hagi sobre la temàtica que
es tracta.
Seguint aquestes consideracions, caldria entendre el cinema polític com a actitud o compromís, més que no pas com a estil, com una temàtica lligada a una intenció
Diccionari de la llengua catalana, 1987, p. 1.228.
Al llarg de tota la seva obra Benjamin parla d’unes masses tant industrialitzades com l’art que les representa. De fet, podem trobar-hi moltíssims paral·lelismes: comparteixen època, metodologia de producció en
equip, el tipus de treball mecànic, desdibuixament de l’autoria, etc.
5
Ramonet, 2000, p. 40.
6
Getino, 2006, p. 1.
7
Uris, 1999, p. 17.
3
4
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política.8 Seria, doncs, per això que el cinema polític no té una evolució ni estilística, ni
formal, ni de continguts uniforme com la tindria un gènere més tancat. El cinema del
Front Popular de la França dels anys trenta, per exemple, és tant cinema polític com ho
són els documentals obrers de l’època tardana del franquisme com ho és el cinema de
Costa Gavras o com el d’Oliver Stone.
Els estils, cicles o períodes del cinema polític estan totalment lligats a les
seves circumstàncies històriques (“geopolítiques” podríem dir, entre moltes cometes).
Hi ha una sèrie de períodes o moviments de cine polític molt fàcilment identificables
que estan més vinculats a un país o a una cinematografia molt concreta que no pas a un
estil o període. El cinema soviètic assenta les bases més generals a la vegada que les
avantguardes aportaran unes innovacions amb repercussions a tota la producció posterior, ja des de l’escola britànica o el Frontier Film novaiorquès.9 El neorealisme italià
revoluciona l’estil a còpia d’optimitzar uns recursos escassos. Més tard apareixeran
els cinemes de la Guerra Freda al voltant dels anys 50 o el dels països de l’Europa de
l’Est i l’Amèrica Llatina, lligats a la duració de les respectives dictadures. Tot i que
l’aparició i la popularització de la televisió en desdibuixarà l’impacte, també cal destacar l’època daurada que representaren les dècades dels anys 60 i 70 coincidint amb
una època de grans convulsions polítiques.
Però no només hi ha cinema polític al voltant de fets històrics, sinó que també
hi ha països especialitzats en aquest tipus de producció. Tal com assenyala Lloréns,
“el conflicto bélico y la polarización ideológica que lo precede hace que los países
que participan en el mismo dispongan del cine como un instrumento más dentro de
su programa de conformación de un espíritu nacional adecuado a las necesidades y
exigencias del momento” com són els casos del cinema soviètic, els cinemes feixista
i antifeixista al voltant de la Segona Guerra Mundial o el cas que ens ocupa, Cuba. En
la mateixa obra, Pedro Uris destacarà com “muchas veces, cuando estas condiciones
políticas perduran en el seno de una sociedad determinada, la inicial identificación
del cine político allí producido con un momento o una circunstancia concreta del tiempo casi llega a convertirse en una identidad con la propia nacionalidad, una marca o
un sello que alcanza a buena parte de la cinematografía producida y que asegura, en
cualquier caso, una influencia o una presencia de lo político muy superior a la observada en otros países”.10
Seria molt interessant una reflexió només sobre la qüestió de la nomenclatura. “Cinema polític” és un qualificador del que nombrosos cineastes en defugen, ja que no volen ser classificats com a cineastes polítics.
N’hi ha d’altres, tanmateix, que en fan la seva bandera i la seva “raó de crear/de ser”. No hi ha cineastes que
rodin una pel·lícula seguint els paràmetres del western i que a posteriori declarin que en realitat es tracta
un film romàntic. Sovint hi ha casos de cineastes que afirmen que tan sols han agafat una circumstància
històrica/política per, en realitat parlar d’una experiència humana privada. Aquí és on trobem la diferència,
si el cineasta no vol parlar/fer política no crea un “film polític”, però si un cineasta introdueix cowboys,
vaques, diligències... encara que se centri en la història d’una parella de gais, tothom considerarà el film
com un western amb temàtica homosexual (Brokeback Mountain. Ang Lee, 2005). Un altre cas interessant
és el cineasta que nega la seva intenció política i justifica l’impacte políticosocial de la pel·lícula per la seva
professionalitat, aquest seria el cas de la Leni Rieffenstahl. Podríem dir que el cinema polític és el fruit de la
voluntat de fer política? La qüestió no està exempta de polèmica i ambigüitats. Aquesta anàlisi que segueix
se centra en els segons, perquè Cuba, es pot dir, que en fa fins i tot “producte nacional”.
9
A pesar del que generalment es considera, el cinema políticament compromès nord-americà també juga
un paper important. El fotògraf Paul Stand i el seu grup Frontier Film desenvolupen un estil documental
de denúncia obrera però aprofitant l’eficàcia retòrica del muntatge de Hollywood. Ramonet el qualifica de
cinema de contrainformació. (Ramonet, 2000, p. 142).
10
Uris, 1999, pp. 19 i 22-23.
8
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El poder de les imatges
El teòric de la comunicació Paul Watzalawick afirma que “toda conducta es
comunicación y toda comunicación afecta a la conducta”, per la qual cosa considera
molt necessària la investigació sobre els efectes de la conducta, la reacció dels altres
enfront a la conducta, el context en el qual tot s’esdevé i el vehicle d’aquestes manifestacions, la comunicació.11
Amb aquestes premisses podem deduir que la imatge té el poder de definir i
fixar la “realitat” influint de manera determinant en aquell “inconscient col·lectiu” del
que parlava C.G. Yung.
Tal com acabem d’assenyalar, la càrrega ideològica té un pes molt específic
i, de fet, és el que fa que aquell film s’acabi qualificant com a “film polític”. Cal tenir
molt present que seria molt difícil trobar un film de temàtica o amb actitud política
que no tingués cap voluntat de “proselitisme”. Podem trobar cinema polític tant com
a arma propagandística del poder com de denúncia, però sempre té una intencionalitat, tal vegada és per això que, de vegades, costa poder prendre’l com a gènere
cinematogràfic –concepte amb connotació artística i/o estètica– i es converteix més
en un producte audiovisual comunicatiu, és a dir: amb finalitats comunicatives.
El cine militante12 sol dur una aura triomfal i dogmàtica al seu voltant. Seria
la veritat revelada a un espectador que fins aquell moment ha viscut en la penombra.
Sol ser “contrainformatiu”, perquè pressuposa que l’espectador no sap allò que se li
està explicant de manera que té una tendència inherent a l’oposició i a la denúncia.
En el cinema políticomilitant, la realitat (principi de la veritat) és la referència constant, sempre es treballa en “pro de la veritat”, ja que com va dir Siegfried Kracauer:
“¿No es la verdad la mejor arma de propaganda?”.13

Cuba
Situació històrica
Una de les explicacions possibles del caràcter especialment contestatari cubà es podria trobar en la seva història, marcada des del primer moment per
l’intervencionisme exterior i del qual s’independitzà molt tardanament a pesar de tenir
una notable fortalesa econòmica, sovint superior a la metròpoli espanyola.
Fidel Castro no va aconseguir el poder fins després de diversos intents frustrats, cosa que allargà el conflicte. Hi havia una espècie de fet i amagar entre l’exèrcit
de Batista i els que començaven a autodenominar-se guerrilleros.14 Aquests últims, que
estaven imbuïts d’uns ideals revolucionaris totalment utòpics, van començar a entrar
en contacte amb els pagesos que els donaven refugi i amb els quals acabarien creant
un tàndem basat en l’intercanvi d’intendència per la defensa de la causa camperola
cubana.
Watzlawick, 1981, p. 23.
Ramonet, 2000, p. 140.
13
Kracauer, 1988, p. 210.
14
A partir de la fugida forçada cap a les muntanyes s’inicià una lluita semiclandestina contra l’exèrcit en la
qual caminaven de nit i s’amagaven de dia.
11

12
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La vida a la Sierra va cohesionar el moviment i s’anà reforçant les bases
ideològiques d’aquella mobilització. Gràcies a l’entesa amb els camperols, la seva influència es va anar dispersant per tota l’illa fins al punt que l’exèrcit rebel podia actuar
a qualsevol punt del territori, aquest fet va crear un gran impacte pel que fa a guerra
psicològica.
Després de la victòria revolucionària del gener de 1959 es va començar a
prendre mesures governamentals revolucionàries que, si bé tenien com a prioritat
treure el país de la bancarrota i de la dependència econòmica dels EUA a la vegada
que es reformava el sector agrari i es treballava per una major justícia social, també
s’iniciaven nombrosos projectes per a les indústries culturals. Pel que fa al discurs, es
va veure com una cosa bàsica per mantenir la fidelitat ideològica de la base social que
els havia ajudat a assolir el poder.
Durant els primers anys de la revolució, Cuba es va convertir en destí del
pelegrinatge de tot d’engagés d’arreu, esdevenint el pal de paller del moviment revolucionari llatinoamericà a la vegada que el castrisme donava suport a nombrosos
moviments d’alliberació antiimperialista. Si bé Cuba sempre va voler defensar una
posició no alienada, l’enfrontament arran de la crisi dels míssils i el posterior bloqueig
nord-americà va forçar l’aliança amb l’URSS.
Així doncs, el 15 d’abril del 1961 es proclamà el caràcter socialista de la Revolució Cubana coincidint amb l’operació nord-americana de la Bahía de Cochinos.
Tanmateix, Fidel Castro ja havia estat treballant per dotar aquesta revolució d’una
personalitat molt determinada. Durant tot el període anterior, va estar maniobrant tant
a nivell intern com públicament per transformar la primera situació de democràcia
constitucionalista en el que s’acabaria anomenant “democràcia directa”. Tal com apunta Antonio Elorza, Castro s’omplirà la boca amb la paraula poble i revolució, però el
poder, en realitat, el concentraria en la seva persona i la minoria rectora de la revolució
tot mantenint un estat d’excepció permanent i justificat per les circumstàncies internacionals excepcionals.
Aquesta actitud d’excepcionalitat i guerrillerisme és la que impregnarà la
vida cubana en tots els àmbits15 durant la resta de la seva història fins a la mateixa
actualitat. I un dels principals exponents, que ha estat eina i resultat d’aquesta política,
el trobem en totes les indústries culturals.
Les indústries culturals revolucionàries
Ana Serra, a The Culture That Revolution Created, retrata la Cuba de l’any
1959. Destaca que la Revolució Cubana es convertí en el gran exemple per a la resta de
l’Amèrica Llatina com a model d’estil revolucionari a seguir per la reafirmació identitària llatinoamericana, ja que va treballar amb especial èmfasi els aspectes populars i
locals rebutjant els cànons elitistes i estrangers (bàsicament nord-americans). Tal com
hem assenyalat, el poble i la consciència comunitària eren la base que havia possibilitat
la revolució i el Che havia descrit un hombre nuevo que servia de referent per a tots els
engagés de l’Amèrica Llatina.
15

Serra, 2007.
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En aquest context, les indústries culturals van ser la gran aposta del nou règim, ja que es tenia la certesa d’allò que posteriorment descriuria Manuel Vázquez
Montalbán: “El control efectivo de las masas se ha de ejercer por todos los brazos
ejecutivos de la organización política y además por todos los aparatos de integración
ideológica, culturales, informativos, comunicacionales en suma”.16
Des del primer moment, es van convocar congressos literaris, es fundaren
nombroses organitzacions culturals, diaris, s’editaren col·leccions de clàssics, etc. Sortir del subdesarrollo a través de l’educació, la justícia social i l’alfabetització de les
masses es va convertir en el gran emblema del moviment. I el fet que aquest període
coincidís amb l’edat d’or de la literatura llatinoamericana féu que tot plegat tingués
una transcendència especial.
La Revolució Cubana tenia unes clares intencions internacionalistes. De fet,
per mèrits propis o per coincidència dels elements, té un paper clau a la redefinició de
la cultura i la identitat llatinoamericanes. I el cor d’aquest canvi el trobem a l’hombre
nuevo, definit com aquell que incorpora l’esperit revolucionari a tot el seu ser. Es crida
a la integració de tots els intel·lectuals, a la tasca ideològica d’educar les masses. Amb
aquesta cultura didàctica es pretén forjar una nova identitat nacional cubana, però tenint clar que cal treballar un nou art que requereix noves formes d’expressió.17
El cine rebelde: Influències/orígens. El cinema soviètic
El cinema soviètic és el gran referent de tota aquesta història. Podem trobar
vincles (per afinitat o per reacció) en tota la història del cinema, especialment en el
políticament compromès. És la cinquena essència de l’art posat al servei del discurs
polític, com ho havia estat sempre, però amb un target diferent, perquè en aquest cas
el gran públic objectiu seran les masses.
Podríem dir que el cinema soviètic és el pioner a detectar la capacitat atraient
i l’immens poder comunicatiu i seductor. Kracauer cita Pudovkin quan subratlla que
“el cine es el mejor maestro porque enseña no solo a través del cerebro sino a través
de todo el cuerpo” per explicar com el cinema és capaç de modificar les conviccions
intel·lectuals a través de manipulacions sensorials.18
Per comprendre l’evolució del cinema (documental) de tot el segle XX cal
aturar-se en la figura de Dziga Vértov que crearà el Kino Glaz (cine ull): produccions
fetes fora de l’estudi, sense actors, sense decorats, sense guió, on es treballava la realitat, deixant en evidència el poder suggeridor de la imatge natural, de la objectivitat
integral. El resultat foren films documentals que aspiraven a obrir noves vies revolucionàries per a la història del cinema des de la militància política –comunista.
Al mateix temps, el cinema soviètic també és el primer a desenvolupar tècniques de rodatge que incideixen de manera determinant en la percepció del film. La
Vázquez Montalbán, 1985,p. 194.
En aquest sentit, resulta molt apropiat recuperar la opinió d’un dels filòsofs més importants, que Ignacio
Ramonet recull en la seva investigació, en què es reflexiona sobre l’“art pedagògic”, Antonio Gramsci: si
l’art educa, ho fa com a art i no com a art educatiu, ja que si és educatiu, deixa de ser art, i un art que es nega
a si mateix no pot educar ningú. (Ramonet, 2000, p. 152).
18
Kracauer, 1989, p. 208.
16
17
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dramatització de la llum, l’angulació inusual de la càmera que permeten magnificar la
lluita de classes (Eisenstein) o la música que pot dotar les escenes i els plans sincronitzats de nous significats, que d’altra manera no atribuiríem, en són els més destacats.
El neorealisme italià
El neorealisme sorgeix com a reacció positiva, crítica i realista a la situació
d’un país que s’havia estat amagant durant tot el període feixista. És un cinema atent
als problemes humans i sensibles del ciutadà a la vegada que planteja una estètica
honesta i directa. Aquests elements seran una gran inspiració per a l’estil cubà. A més,
es dóna el cas d’un cert paral·lelisme històric, ja que els cineastes cubans també es
trobaran amb una situació d’escassetat de recursos que capgiraran per convertir-la en
estil propi.19
El neorealisme tindrà un gran impacte a tot el cinema llatinoamericà. El mateix Gabriel García Márquez determinarà que “los italianos están haciendo cine en
la calle, sin estudios, sin trucos escénicos, como la vida misma (...). Ladrón de bicicletas (1948) puede clasificarse (...) como la película más humana que jamás se haya
realizado”.20 La trobada entre el compromís i la poètica de les imatges que es troben
als films italians es revelaran font d’inspiració per a un gran nombre de cineastes de
perfil polític.
A Cuba, en particular, el film que inaugura el cine rebelde21 està signat per dos
autors que havien après l’ofici a Itàlia però que tenien un projecte autènticament cubà.
Aquesta és una característica que es troba en tot el cinema llatinoamericà de l’època.
Tot i les evidents influències, hi ha una recerca constant amb l’objectiu de crear una
personalitat creativa pròpia i original que respongui a les diverses realitats (cubana,
brasilera o argentina), ja que es considera condició sine qua non per tenir el que podríem anomenar legitimitat social per esdevenir representatiu.
El cinema francès
En clau més contemporània, cal destacar alguns elements de la història del
cinema francès que també influeixen en aquest nou estil cinematogràfic llatinoamericà
i políticament compromès.
Es dóna un cas curiós, que sol ser la tònica en el cinema que comença contestatari i que acaba formant part dels aparells de l’estat. Podríem dir que hi ha un
paral·lelisme invers del cas francès i el cas cubà. Tal com apunta Ignacio Ramonet,
la trajectòria de la indústria del cinema gal compromès políticament té un primer mo
19
Amb Roma, città aperta (1945), Roberto Rossellini introdueix els actors no-professionals, els escenaris
naturals i el so directe degut a la falta de pressupost. Però amb Paisà (1946), aquestes limitacions es premediten per aconseguir un major realisme.
20
Paranaguá et al., 1996, p. 289.
21
L’any 1955, Julio García Espinosa amb la col·laboració de Tomás Gutiérrez Alea, filmen El mégano, film
de denúncia social realitzat encara sota el règim de Batista que, tot i ser confiscat per les autoritats produirà
un gran impacte i es convertirà en el “braç cinematogràfic de la guerrilla revolucionària”.
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ment lligat a les fèrries directrius del partit comunista i al govern del Front Popular;22
tanmateix, hi ha una evolució posterior cap a actituds més rebels i de major (màxima)
llibertat creativa com ara alguns dels films més polítics de la nouvelle vague. Ramonet prossegueix argumentant que aquesta transformació aniria de bracet de l’evolució
tecnològica cinematogràfica. El cinema directe dels anys 50 s’inicia gràcies a la simplificació i lleugeresa de les càmeres i, sobretot, a la sincronització del so, que afavorirà una transformació considerable que afectarà, sobretot, el cinema documental. Tot
plegat portarà el cinema cap a un tipus de produccions molt més autònomes (i econòmiques), que permetran al cineasta situar-se a “primera línia de foc” i veure/viure el
conflicte en primera persona, fet que quedarà evidentment traduït en la peça final. Amb
aquest vincle tant d’empatia reivindicativa com d’organització del treball es generen
unes peces que permeten una reflexió col·lectiva, ja que uneixen el cinema i la societat
molt íntimament.23
El gènere documental
Seria faltar a la veritat afirmar que el cinema cubà (polític) només treballa
amb el gènere documental, res més lluny de les intencions d’aquest article. Tanmateix,
aquest gènere té unes característiques que el fan ser utilíssim per als propòsits d’acció
política i social que tenien els cineastes cubans revolucionaris. Tal com diu sovint
Ignacio Agüero, un dels documentalistes xilens de referència, “la realización de un
documental es un proceso de conocimiento”, és la suggestió de la realitat externa que
commou la sensibilitat interna del creador i el porta a reinterpretar-la. És l’acció de
filmar per veure de J.L. Godard.
Ignacio Agüero revela el secret de la llibertat creativa que permet el gènere
documental: “Uno de los mayores atractivos del cine documental, tanto para el realizador como para el espectador, es el hecho de que inventa cada vez su propio lenguaje
(...) El documental es así un dispositivo de lenguaje que ofrece infinitas posibilidades de expresión y que desde la particular visión de un creador, inventa cada vez su
forma”.24 El documental té una eficàcia especial en aquell cinema que vol influir en les
opinions de l’espectador i és, sobretot, gràcies a aquesta llibertat creativa.
El cinema polític a Cuba
Abans del 1959, el cinema cubà no tenia el que podríem anomenar una personalitat nacional pròpia. D’una banda, era un satèl·lit de la potent indústria cinematogràfica mexicana –sovint l’illa era utilitzada com a localització per a produccions
d’aquell país–. D’altra banda, les produccions que es feien a Cuba, en general, eren
un reflex de la mateixa situació d’una Cuba que vivia de la seva explotació com a illa
22
Els autors no sentien cap rubor admetent que la seva creativitat i el seu talent estaven al servei de les seves
organitzacions en detriment de qualsevol intenció artística personal (Ramonet, 2000, pàgp. 144).
23
ídem ibíd., pp.142-147.
24
Paraules pronunciades durant la master class “¿Qué es hacer un documental?” en el seminari Formas de
entender un documental dins el Festival Docúpolis, 2 d’octubre del 2009.
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d’oci però que només era gaudida per agents estrangers, bàsicament nord-americans.
Solien ser productes frívols similars al cinema de telefono bianco feixista, tot i que a
Cuba, sovint, s’hi afegia un toc eròtic molt representatiu.
Però la revolució ho va canviar tot. El mateix any de la revolució, el 1959,
neix l’Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), que tindrà un
paper clau en el desenvolupament de la producció cinematogràfica cubana i en la seva
projecció i influència internacionals.
“Llenguatge i discurs”
Com ens van ensenyar els cineastes soviètics, per descobrir el grau
d’intencionalitat d’una peça audiovisual, sovint, n’hi ha prou de fixar-se en el punt de
vista de la càmera. L’angulació de la càmera ens revelarà el dramatisme que el cineasta
pretén integrar al seu discurs. Tanmateix, també és cert que en ocasions, i premeditadament, també es pot emprar un angle neutre per ressaltar uns esdeveniments que es
consideren prou corprenedors perquè parlin per si mateixos. Els cineastes revolucionaris combinaran els dos recursos constantment, uns cops per sensibilitzar, uns altres
per denunciar, però sempre amb voluntat pedagògica.
El cinema és un gran mobilitzador polític i cultural, per la qual cosa l’ICAIC
va desenvolupar estratègies retòriques i polítiques que van col·laborar en el disseny
del discurs de la revolució, al mateix temps, que es creà un estil hegemonitzador de la
societat per part dels organismes de comunicació institucional.
“Noticiero ICAIC Latinoamericano”
El fet que l’any 2008 la UNESCO atorgués el Premi Memòria del Món al
Noticiero ICAIC Latinoamericano és una prova clara del seu valor, ja no només estètic
sinó també històric a pesar de ser una eina clarament propagandística.
Tradicionalment, els noticiaris mai havien gaudit de gaire prestigi en l’ofici
de cineasta, probablement perquè solien ser productes que, tot i la pretesa neutralitat,
eren produïts i fèrriament controlats des del poder. Hi havia una veu en off omniscient
(que representava el poder) que marcava el sentit de la lectura dels fets narrats. Aquesta omnisciència també es trobava en els plans generals, amb llargs travellings i sempre
des d’una posició allunyada dels fets representats.
Tanmateix, des de l’ICAIC va veure en el format de noticiari un gran mitjà
pel periodisme cinematogràfic revolucionari. El mateix Benjamin havia fet notar que
“els noticiaris cinematogràfics donen a cadascú la possibilitat de passar de transeünt a
comparsa cinematogràfic”.25
Els noticieros eren peces de deu minuts i s’emetien setmanalment, el 6 de
juny de 1960 es projecta la primera edició i es van arribar a editar 1.500 edicions.
Alguns analistes equiparen la transcendència formal del Noticiero a les ja assajades
a l’URSS. Aquest format, que ens recorda tremendament l’estil de la nouvelle vague,
tenia un gran poder de síntesi i permetia un gran dinamisme en la filmació i la postproducció molt sovint no planificades donada la voluntat de captar aquells fets irrepetibles
que conformen la realitat natural, seguint els principis vertovians.
Així doncs, el cinema es va tractar com una eina comunicativa del règim
inserida en l’estratègia propagandística. En aquest marc, es plantejaven nombroses
qüestions que afectaven un dels punts més sensibles dels cineastes, la llibertat creadora
25

Benjamin, 1983, p. 54.
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de l’autor. Hi havia un problema important a l’hora de definir la llibertat d’expressió
tant als continguts (o ideologia) com en les formes estètiques. Què es podia fer? Reproduir les formes a les quals el públic estava acostumat? Adoptar els cànons del
realisme socialista ja institucionalitzat als països soviètics? Atorgar absoluta llibertat
d’expressió? Restringir-la? Fidel Castro, l’any 1961 en un discurs a intel·lectuals, artistes i educadors a la Biblioteca Nacional ho va deixar claríssim: “Con la revolución
todo, contra la revolución nada”. Aquesta directriu aparentment tan clara permet una
lectura dual. D’una banda es delimitaven els continguts ideològics, però de l’altra també s’il·limitaven les possibilitats en el camp estètic, la qual cosa obria el camp a la
reformulació i/o experimentació de les formes expressives.
Santiago Álvarez (La Habana, 1919-1998) fou un cineasta militant, tota la
seva obra és acció política. El contingut/compromís i la forma/art són un. Ens resulta
una figura imprescindible per conèixer i entendre la cinematografia cubana lligada
ideològicament al règim, tot i introduir-se al cinema molt tardanament, als 40 anys,
i provenir de l’àmbit radiofònic. És, probablement, per aquestes mateixes mancances
formatives que tractà la tècnica cinematogràfica amb una llibertat tan inusual i que el
portaran a experimentar amb tot tipus de recursos, buscant sempre l’eficàcia comunicativa per sobre de la rigorositat tècnica.
Álvarez dota la seva obra d’un estil fort i contundent, i atorga a la imatge, el
so i el muntatge el valor de ser productors de sentit. Un sentit molt fàcilment descodificable per l’espectador gràcies a la senzillesa del missatge i l’efectisme del llenguatge
emprat fent servir de manera sistemàtica tot tipus d’experiments estètics i, al mateix
temps, amb voluntat de transmetre comunicabilitat amb tota mena d’artificis suggeridors. Al mateix temps, també fa un tipus d’aproximació (necessària per poder mostrarne la quotidianitat o la complexitat) de l’objecte de filmació que sempre arrossegarà un
component polític.
Tenia un estil únic. Tot i que es veia a si mateix com un soldat que assumia la
seva labor i funció a la societat com un combat,26 al mateix temps, veia el cineasta com
un ésser humà que sent i pateix. Era un fervent defensor de la subjectivitat, de fet, no
creia en l’objectivitat, la veia impossible, o bé era mentida o bé una actitud ingènua.
Treballa el documental com a gènere cinematogràfic de compromís. Sovint a
partir de notícies que el commouen. Aquesta operació intel·lectual tècnica, artística i
política, amb una nítida posició ideològica, permet que avui, a través d’obres cinematogràfiques, processos polítics revolucionaris es puguin analitzar de manera complexa
i completa. Santiago Álvarez treballa sobre el seu temps, ja que no creia en un cinema
per a la posteritat, sinó que sobretot el veia com una eina social lligada a la pròpia
contemporaneïtat.
Dirigeix les emocions de l’espectador emprant recursos fílmics propis, textos
literaris, fotografies d’arxiu, animació de textos escrits, imatges de pintures, presència
i absència de color, etc. Tanmateix, hi ha dos recursos estilístics característics de l’obra
de Santiago Álvarez: el treball sobre el muntatge i la selecció musical.
El muntatge i la música marquen tant el temps/tempo/ritme com el grau emotiu de les imatges. Aquesta relació tan íntima es deu al fet que les dues arts tenen com
a camp de treball el temps, són arts temporals, rítmiques, podríem dir. El cinema pot
26
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evadir-se de l’espai, però no pot existir sense temps, és l’art del temps. I el ritme té
un gran poder de seducció, és un intangible, com les emocions, que parlen el mateix
llenguatge. La banda sonora té gran protagonisme tant en els tipus de música que fa
servir com en els seus usos (reforça, comenta, contraposa, ironitza, ridiculitza,...) la
converteix en un element essencial de la producció de sentit.
La millor manera de conèixer i comprendre l’obra de Santiago Álvarez és llegint els seus escrits, ja que pocs autors han estat tan transparents a l’hora d’explicar el
seu estil i descobrir les seves intencions. A continuació mostrem una sèrie de fragments
en què el cineasta expressa les seves conviccions polítiques, la seva relació compromesa amb la revolució i les seves idees relacionades amb l’art i la tècnica cinematogràfiques.
Sobre la posició del cineasta: “La eficacia artística y política de una obra
cinematográfica reside fundamentalmente en la clara posición ideológica con la que
ha sido realizada, porque en definitiva la forma se hace hermosa cuando se basamenta
en un contenido hermoso y no se es artista revolucionario si se produce un divorcio
entre contenido y forma”.
Sobre la funció de l’artista: “El artista tiene que comunicarse y contribuir
al desarrollo cultural de su pueblo; y sin dejar de asimilar las técnicas modernas de
expresión de las técnicas modernas de expresión de los países altamente desarrollados”.
Sobre el muntatge: “El empleo de las estructuras de montaje permite que la
noticia originalmente filmada, se reelabore, se analice y se ubique en el contexto que
la produce otorgándole mayor alcance, y una permanencia casi ilimitada”.
Sobre la llibertat: “La libertad es necesaria a toda actividad intelectual, pero
el ejercicio de la libertad está en relación directa con el desarrollo de una sociedad”.
Sobre l’objectivitat: “Yo no creo en la objetividad de nadie ni de nada. La objetividad es el falso pretexto con el que uno se encubre para engañar al pueblo”(...)
“Yo hago propaganda política (...) soy político, subjetivamente político, pero no creo
que haya cine en el mundo que deje de ser subjetivo y político. El más inocente cine
que se haga en este planeta no es objetivo. Ni los muñequitos de Walt Disney”.27
Sobre la funció del cinema: “... una buena imagen vale por mil palabras y es que la
universalidad lograda a través del cine ha permitido y permite cada vez más una ampliación de la comunicación y contribuye de manera particular a crear una memoria
visual en el espectador” (...) pretendo hacer un cine que llegue a las masas, que tenga
un objetivo revolucionario, que sea comunicativo (...) pues como el cine es un arte de
masas, pues que llegue a las masas”.28

27
28
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Conclusions
Després d’aquesta aproximació, ens tornem a preguntar: com és que el cinema de denúncia té tan pocs problemes per adaptar-se a una posició de poder? Una possible resposta, com ja hem apuntat, sobretot en el cas cubà, podria ser que aquest tipus
de cinema, un cop assoleix el poder, legitima el manteniment del mateix estil discursiu
situant-se de nou a l’oposició d’un altre poder –nord-americà en el cas que ens ocupa–
i al qual considera més poderós que el propi, per la qual cosa quedarà justificada la
necessitat de mantenir una actitud revolucionària permanent.
Estudiar la figura de Santiago Álvarez implica analitzar un dels exemples més
representatius d’aquesta evidència. Com s’utilitza l’estil? Si el que feien el grup del
Frontier Film o els mateixos sindicats clandestins espanyols durant els últims anys de
la dictadura de Franco era activisme contrainformatiu amb el propòsit de mobilitzar les
masses, com es pot definir el cinema sociopolític cubà?
El cinema militant té una problemàtica caracteritzada pel didactisme, pel dogmatisme, per l’efectisme, per l’impacte i el proselitisme. En aquest sentit, subscrivim
l’opinió de Ramonet quan evidencia que “al presentarse autoritariamente como un
discurso de contra-ideología, de contra-propaganda, el cine militante ha pasado mucho tiempo sin darse cuenta de que él mismo se imponía como discurso de poder i que,
por consiguiente, a largo plazo, la crisis que aqueja a todas las expresiones de poder
acabaría fatalmente por alcanzarle”.29
La tesi d’aquesta ponència gira entorn a plantejar com pot donar-se l’aparent
contradicció que suposa el fet que un discurs denunciador es pugui emetre des d’una
posició de poder. Una possible resposta podria ser que, en el moment en què l’opositor
assoleix el poder, legitima el manteniment de l’estil discursiu situant-se de nou a
l’oposició d’un altre poder que situa per sobre d’ell mateix. A Cuba primer es lluita
contra el poder que hi havia a l’interior del país i quan triomfa la revolució es lluita
contra l’amenaça d’un poder que se situa fora de l’illa.
Filmografia de Santiago Álvarez
A continuació s’enumeren els films que Santiago Álvarez dirigí. Tanmateix,
cal tenir en compte que en nombroses ocasions també en fou el productor i guionista.
1. La isla de la música (2003)
2. Para bailar, La Habana (1998)
3. Concierto mayor (1997)
4. Concierto por la vida (1997)
5. Brascuba (1987)
6. Aires de renovación en el meridiano 37 (1986)
7. Los antípodas de la victoria (1986)
8. La soledad de los dioses (1985)
9. Reencuentro (1985)
29
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10. Taller de la vida (1985)
11. El soñador del Kremlin (1984)
12. ¡Gracias, Santiago! (1984)
13. Por primera vez elecciones libres (1984)
14. Biografía de un carnaval (1983)
15. Las campanas también pueden doblar mañana (1983)
16. Los refugiados de la cueva del muerto (1983)
17. A galope sobre la historia (1982)
18. Nova sinfonía (1982)
19. Operación Abril del Caribe (1982)
20. 26 es también 19 (1981)
21. Comenzó a retumbar el Momotombo (1981)
22. La importancia universal del hueco (1981)
23. Tiempo libre a la roca (1981)
24. Celia, imagen del pueblo (1980)
25. El mayo de las tres banderas (1980)
26. La cumbre que nos une (1980)
27. La guerra necesaria (1980)
28. La marcha del pueblo combatiente (1980)
29. Lo que el viento se llevó (1980)
30. Un amazonas de pueblo embravecido (1980)
31. El desafío (1979)
32. El gran salto al vacío (1979)
33. Tengo fe en ti (1979)
34. Sobre el problema fronterizo entre Kampuchea y Vietnam (1978)
35. ...Y la noche se hizo arcoiris (1978)
36. El octubre de todos (1977)
37. Mi hermano Fidel (1977)
38. El sol no se puede tapar con un dedo (1976)
39. El tiempo es el viento (1976)
40. Los dragones de Ha-Long (1976)
41. Luanda ya no es de San Pablo (1976)
42. Maputo meridiano novo (1976)
43. Morir por la patria es vivir (1976)
44. De América soy hijo... y a ella me debo (1975)
45. Abril de Vietnam en el año del gato (1975)
46. El primer delegado (1975)
47. Los cuatro puentes (1974)
48. Rescate (1974)
49. Sesenta minutos en el I Mundial de Boxeo Amateur (1974)
50. Toma de La Moneda (1973)
51. El tigre saltó y mató, pero morirá... morirá... (1973)
52. La hora de los cerdos (1973)
53. ...Y el cielo fue tomado por asalto (1973)
54. ¿Cómo, por qué y para qué se asesina a un general? (1971)
55. El pájaro del faro (1971)
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56. La estampida (1971)
57. Quemando tradiciones (1971)
58. El sueño del pongo (1970)
59. Once X cero (1970)
60. Piedra sobre piedra (1970)
61. Yanapanakuna (1970)
62. 79 primaveras (1969)
63. Despegue a las 18:00 (1969)
64. Hanoi, martes 13 (1968)
65. Amarrando el cordón (1968)
66. LBJ (1968)
67. Golpeando en la selva (1967)
68. Hasta la victoria siempre (1967)
69. La escalada del chantaje (1967)
70. La guerra olvidada (1967)
71. Abril de Girón (1966)
72. Año 7 (1966)
73. Cerro Pelado (1966)
74. Ocho años de revolución (1966)
75. Segunda declaración de La Habana (1966)
76. Cuba, 2 de enero (1965)
77. Now (1965)
78. Pedales sobre Cuba (1965)
79. Solidaridad Cuba y Vietnam (1965)
80. Primeros juegos deportivos militares (1964)
81. Vía libre a la zafra del ‘64 (1964)
82. Ciclón (1963)
83. Forjadores de la paz (1962)
84. Escambray (1961)
85. Muerte al invasor (1961)
Filmografia de referència
A continuació es referencien alguns títols característics del cinema polític en
l’àmbit mundial. Aquesta selecció s’ha fet a partir de l’exhaustiu inventari realitzat
per Pedro Uris30 i fent un èmfasi especial a aquells títols que, per temàtica o autoria
poden resultar més útils per completar la informació d’aquest article. També s’han
prioritzat títols llatinoamericans o de temàtica llatinoamericana en detriment d’altres
cinematografies amb la mateixa intenció. Els títols estan traduïts de la manera com es
van comercialitzar a Espanya i en la llengua original per tal de facilitar-ne la recerca.
D’altra banda, s’ha obviat la fitxa tècnica per raons d’espai. Per facilitar la
recerca, mantenim el número de fitxa del nostre llibre de referència.
30
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1. 1.- GERMINAL. Germinal, 1913
2. 2.- EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN. The birth of a nation, 1915
3. 3.- LA HUELGA. Stachka, 1924
4. 5.- EL ACORAZADO POTEMKIN. Bronenosets Potiomkin, 1925
5. 7.- LA MADRE. Mat, 1926
6. 9.- METRÓPOLIS. Metropolis, 1927
7. 10.- OCTUBRE. Oktiabr, 1927
8. 22.- VIENTRES HELADOS. Khule wampe, 1932
9. 23.- SOPA DE GANSO. Duck soup, 1933
10. 24.- TRES CANTOS A LENIN. Tri piesni o Lenine, 1934
11. 28.- TRIUMPH DES WILLENS. Triumph des Willems, 1935
12. 30.- LA VIE EST A NOUS.La vie est à nous, 1936
13. 32.- MADRID 1936. Madrid 1936 / España leal en armas, 1936
14. 36.- TIERRA DE ESPAÑA. The Spanish Earth, 1937
15. 37.- LA MARSELLESA. La Marseillaise, 1937
16. 38.- ALEXANDER NEVSKY. Alexandre Nevsky, 1938
17. 42.- SIERRA DE TERUEL. L’espoir / Sierra de Teruel, 1939
18. 46.- EL GRAN DICTADOR. The Great Dictator, 1940
19. 47.- RAZA. Raza, 1941
20. 48.- SER O NO SER. To be or not to be, 1942
21. 53.- ROMA CIUDAD ABIERTA. Roma città aperta, 1945
22. 55.- EL EXTRAÑO. The stranger, 1946
23. 56.- PAISA. Paisa, 1946
24. 57.- ALEMANIA AÑO CERO. Germania anno zero, 1948
25. 69.- NOCHE Y NIEBLA. Nuit et brouillard, 1955
26. 84.- ESPARTACO. Spartacus, 1960
27. 101.- TEMPESTAD SOBRE WASHINGTON. Advise and consent, 1962
28. 104.- MORIR EN MADRID. Mourir à Madrid, 1963
29. 105.- TELEFONO ROJO, ¿VOLAMOS HACIA MOSCU? Dr. Strangelove, 1963
30. 108.- LOS FUSILES. Os fuzis, 1964
31. 111.- DIOS Y EL DIABLO EN LA TIERRA DEL SOL. Deus e o diabo na terra
del sol, 1964
32. 120.- DÍAS FRÍOS. Hideg napok, 1966
33. 124.- LA BATALLA DE ARGEL. La battaglia di Algeri, 1966
34. 125.- LA GUERRA HA TERMINADO. La guerre est finie, 1966
35. 128.- TRENES RIGUROSAMENTE VIGILADOS. Ostre sledovane vlaky, 1966
36. 134.- MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO. Memorias del subdesarrollo,
1967
37. 137.- TIERRA EN TRANCE. Terra em transe, 1967
38. 138.- LA CHINOISE. La chinoise, 1967
39. 140.- PILOTOS EN PIJAMA. Piloten in pyjama, 1968
40. 143.- Z. Z, 1968
41. 145.- LUCÍA. Lucía, 1968
42. 147.- LA HORA DE LOS HORNOS. La hora de los hornos, 1968
43. 150.- LA PRIMERA CARGA AL MACHETE. La primera carga al machete,
1968
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44. 151.- EL CHE GUEVARA. Il Che Guevara, 1968
45. 154.- 79 PRIMAVERAS. 79 primaveras, 1969
46. 155.- HOMBRES LIBRES EN LA GUINEA PORTUGUESA. 1969
47. 158.- INVESTIGACIÓN SOBRE UN CIUDADANO LIBRE DE TODA SOSPECHA. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 1969
48. 160.- LA SANGRE DEL CONDOR. La sangre del cóndor, 1969
49. 162.- LA CONFESION. L’aveu, 1969
50. 166.- PAISAJE DESPUES DE LA BATALLA. Krajobraz po bitwie, 1970
51. 172.- LA ESTRATEGIA DE LA ARAÑA. La strategia del ragno, 1970
52. 173.- EL CONFORMISTA. Il conformista, 1970
53. 191.- ESTADO DE SITIO. Etat de siège, 1972
54. 193.- EL ATENTADO. L’attentat, 1972
55. 200.- SEPTIEMBRE CHILENO. Septiembre chileno, 1973
56. 201.- TAL COMO ERAMOS. The way we were, 1973
57. 205.- SALMO 18. Psalm 18, 1974
58. 207.- LA MATANZA DE KAFR KASSEM. Kafr Kassem, 1974
59. 209.- UN LIBRO ES UN ARMA. Un libro es un arma, 1974
60. 210.- LA LUCHA OBRERA EN ESPAÑA. La lucha obrera en España, 1974
61. 214.- EL VIAJE DE LOS COMEDIANTES. O thiassos, 1974
62. 216.- LA BATALLA DE CHILE. 1975 - 1979
63. 218.- LA CECILIA. La Cecilia, 1975
64. 219.- AMNISTIA Y LIBERTAD. Amnistía y libertad, 1975
65. 223.- ¡ARRIBA ESPAÑA! ¡Arriba España!, 1975
66. 226.- NOVECENTO. Novecento, 1975
67. 228.- LA TAPADERA / THE FRONT. The front, 1976
68. 229.- LA ESPIRAL. La spirale, 1976
69. 230.- EL PUENTE. El puente, 1976
70. 232.- CANTATA DE CHILE. Cantata de Chile, 1976
71. 233.- TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE. All the president’s men,
1976
72. 236.- LA LEY DE LA TIERRA. A lei da terra, 1977
73. 239.- HASTA SIEMPRE EN LA LIBERTAD. Hasta siempre en la libertad, 1977
74. 245.- EL RECURSO DEL METODO /E L DICTADOR. El recurso del método,
1977
75. 246.- LE FOND DE L’AIR EST ROUGE. Le fond de l’air est rouge, 1977
76. 248.- UNA FIESTA POR LA DEMOCRACIA (EL ORO DEL P.C.E.). Una fiesta
por la democracia, 1977-78
77. 251.- MÁS FUERTE QUE EL FUEGO. Im feuer bestanden, 1978
78. 266.- DESAPARECIDO. Missing, 1981
79. 270.- LA ADVERTENCIA. La advertencia, 1982
80. 272.- EL AÑO QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE. The year of living dangerously, 1982
81. 273.- ALSINO Y EL CONDOR. Alsino y el cóndor, 1982
82. 282.- EL SEÑOR PRESIDENTE. El señor presidente, 1983
83. 287.- SALVADOR. Salvador, 1985
84. 289.- LA HISTORIA OFICIAL. La historia oficial, 1985
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85. 290.- LATINO. Latino, 1985
86. 298.- LA NOCHE DE LOS LÁPICES. La noche de los lápices, 1986
87. 302.- UN LUGAR EN NINGUNA PARTE. Running on empty, 1988
88. 303.- PERMISO PARA PENSAR. Permiso para pensar, 1988
89. 305.- CONSPIRACIÓN PARA MATAR A UN CURA. Le complot, 1988
90. 306.- ESQUILACHE. Esquilache, 1988
91. 307.- LA BOCA DEL LOBO. La boca del lobo, 1988
92. 309.- VASELINA ROJA. Palombella rossa, 1988
93. 310.- LA CAJA DE MUSICA. Music Box, 1989
94. 311.- NACIDO EL 4 DE JULIO. Born on the fourth of July, 1989
95. 315.- SI TE DICEN QUE CAÍ. Si te dicen que caí, 1989
96. 318.- SANDINO. Sandino, 1990
97. 319.- AGENDA OCULTA. Hidden agenda, 1990
98. 320.- CAZA DE BRUJAS. Guilty by suspiction, 1990
99. 323.- JFK, CASO ABIERTO. JFK, 1991
100. 324.- EUROPA. Europa, 1991
101. 327.- CIUDADANO BOB ROBERTS. Bob Roberts, 1992
102. 331.- MARIO, MARÍA Y MARIO. Mario, Maria e Mario, 1993
103. 337.- ANTES DE LA LLUVIA. Before the rain, 1994
104. 340.- LA HIJA DEL PUMA. Pumaens datter, 1994
105. 350.- ASALTAR LOS CIELOS. Asaltar los cielos, 1995
106. 355.- CAZADORES DE UTOPÍAS. Cazadores de utopías, 1996
107. 358.- LA GUERRA DEL OPIO. Yapian Zhanhzheng, 1997
108. 360.- AMANECIÓ DE GOLPE. Amaneció de golpe, 1998
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SOY CUBA. (1964) DE MIKHAÏL KALATOZOV.
UNA EXPERIÈNCIA CINEMATOGRÀFICA FRUSTADA EN EL
CONTEXT DE LA REVOLUCIÓ CUBANA
Ramon Girona Duran
Introducció
Soy Cuba (1964) del director soviètic Mikhaïl Kalatozov, és una pel·lícula
que ha tingut una vida atzarosa. Realitzada i estrenada pocs anys després del triomf de
la Revolució Cubana, i en els inicis de la col·laboració cubanosoviètica, va ser acollida
de manera freda tant a l’illa caribenya com a l’URSS. I aquesta fredor la va condemnar
a dècades d’invisibilitat, fins a la seva recuperació, en els anys 90 del segle passat, per
part de cineastes com ara Francis Ford Coppola i Martin Scorsese.
A Soy Cuba, l’enemic era, lògicament en aquell context, el totpoderós veí del
nord, els Estats Units; però van ser, tanmateix, dos dels més reputats cineastes nordamericans els que, paradoxalment, van contribuir a la seva segona vida cinematogràfica.
Val a dir, però, que quan Coppola i Scorsese recuperen la pel·lícula, la possible càrrega ideològica del film ja feia molt de temps que havia estat desactivada, de
la mateixa manera que la Revolució Cubana, també ja feia molt de temps que s’havia
endinsat en el seu propi laberint, víctima de les seves contradiccions i de la pressió
externa dels Estats Units.
De fet, allò que va atreure Coppola i Scorsese del film de Kalatozov no va ser
el missatge polític, ideològic, sinó la manera en què aquest missatge era cinematogràficament exposat. Veient la pel·lícula, copsant la seva sofisticada posada en escena, no
es fa difícil intuir per què va fascinar ambdós realitzadors nord-americans. Les temptacions manieristes sempre han estat presents en el cinema de Coppola i Scorsese i, en
aquest sentit, el virtuosisme tècnic de Soy Cuba els havia de seduir i és probable que
veiessin les propostes fílmiques de la pel·lícula com un antecedent, inesperat i molt
audaç, d’algunes de les solucions cinematogràfiques que ells han aplicat a les seves
pel·lícules.
És, però, aquest mateix virtuosisme cinematogràfic, redescobert, el que va
impedir, en bona mesura, el triomf de Soy Cuba en el moment de la seva estrena. La
pel·lícula va encaixar malament en les estratègies cinematogràfiques que els responsables del cinema cubà començaven a plantejar, a través de l’Instituto Cubano del Arte e
Industria Cinematográficos (ICAIC) i de publicacions com ara la revista Cine Cubano.
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El film va semblar molt allunyat de les discussions teòriques entorn el realisme cinematogràfic, el free cinema o el direct cinema de pel·lícules com ara Primary (1961)
de Robert Drew, que aleshores monopolitzaven l’esfera cinematogràfica i ideològica
cubana. El model fílmic proposat per Kalatozov i el seu director de fotografia, Sergei Urusevski, va col·lisionar amb les propostes cinematogràfiques que gent com ara
Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez i Julio García Espinosa feien amb les seves
primeres pel·lícules.
És, però, aquest mateix virtuosisme cinematogràfic, redescobert, el que va
impedir, en bona mesura, el triomf de Soy Cuba en el moment de la seva estrena. La
pel·lícula va encaixar malament en les estratègies cinematogràfiques que els responsables del cinema cubà començaven a plantejar, a través de l’Instituto Cubano del Arte e
Industria Cinematográficos (ICAIC) i de publicacions com ara la revista Cine Cubano.
El film va semblar molt allunyat de les discussions teòriques entorn el realisme cinematogràfic, el free cinema o el direct cinema de pel·lícules com ara Primary (1961)
de Robert Drew,1 que aleshores monopolitzaven l’esfera cinematogràfica i ideològica
cubana. El model fílmic proposat per Kalatozov i el seu director de fotografia, Sergei Urusevski, va col·lisionar amb les propostes cinematogràfiques que gent com ara
Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez i Julio García Espinosa feien amb les seves
primeres pel·lícules.
Com un artefacte sofisticat, però poc útil, fins i tot en la seva incapacitat per
connectar amb els habitants de l’illa, des del punt de vista emocional, Soy Cuba va
restar oblidat fins a la seva recuperació cinèfila, que no política.
El Cinema a la Cuba dels primers anys de la Revolució
Molt poc després del triomf de la revolució, el març de 1959, es va crear
l’Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), amb l’objectiu de
controlar tota la producció cinematogràfica de l’illa i establir, a partir d’aleshores, el
punt zero de la cinematografia cubana, convertir l’any del triomf de Fidel Castro en
el primer d’una producció fílmica que donaria resposta a les consignes del nou règim
i, en fer-ho, segons els ideòlegs d’aquest nou règim, produiria per primera vegada
un cinema autènticament cubà. No cal oblidar que, ràpidament, la Revolució Cubana
va ser interpretada –es va autointerpretar– com la culminació d’un procés que havia
començat, durant la segona meitat del segle XIX, amb les lluites per la independència
dels cubans respecte a Espanya, i que havia continuat en els anys d’ocupació o influència imposada dels Estats Units. Segons aquesta interpretació, només a partir de l’1 de
gener de 1959, Cuba era autènticament lliure i, per tant, també des del pla cinematogràfic, només a partir d’aquesta data el cinema que es produís a l’illa seria realment
cubà.
Les dimensions de l’illa i les seves pròpies condicions socials i econòmiques
–les d’un país amb un desenvolupament precari– havien contribuït al fet que, efectivaUna de les pel·lícules que s’ha considerat que havien iniciat el moviment del direct cinema. La pel·lícula
seguia la campanya a les primàries del partit demòcrata nord-americà, de 1960, dels candidats John F. Kennedy i Hubert H. Humphrey. La pretensió de Drew i el seu equip era seguir els dos candidats i filmar-los,
intentant condicionar el mínim possible les seves activitats amb els equips de rodatge.
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ment, la producció cinematogràfica autòctona hagués estat, històricament, escassa i de
poc nivell. Però, la voluntat dels responsables cinematogràfics, sorgits de la revolució,
era la de fer creu i ratlla fins i tot amb aquelles produccions prèvies, a les quals acusaven d’haver desenvolupat, en el pla formal, un “lenguaje balbuciente”, i en el pla
dels continguts, un “folclorismo banal” i una “ingenuidad populista”.2
De fet, en la proposta per a aquella nova cinematografia, que havia de sorgir
de la revolució, es podien trobar ecos dels plantejaments que havien fet els ideòlegs i
cineastes de la Revolució Soviètica, quatre dècades abans. En ambdós casos, el nou règim tenia com a objectiu la creació d’una nova societat, fet que implicava una ruptura
total amb la societat que l’havia precedit, amb els seus valors, els seus costums, etc. I
per fer possible aquesta nova societat, calia també comptar amb homes nous. Com en
la Revolució Soviètica, el cinema ocupava, en aquest sentit, un paper important, en la
tasca de formar els cubans i les cubanes en aquella nova societat que tot just despuntava.
En el text de la llei per a la creació de l’ICAIC es considerava el cinema un
art, però també s’afirmava que “el cine constituye por virtud de sus características un
instrumento de opinión y formación de la conciencia individual y colectiva y puede
contribuir a hacer más profundo y diáfano el espíritu revolucionario y a sostener su
aliento creador”.3
En aquest context, el cinema cubà que naixia entrava en discussió i s’oposava
al cinema preexistent i hegemònic: aquell que havia institucionalitzat, al llarg de la primera meitat del segle XX, la gran maquinària de Hollywood. El cinema cubà que era
a punt de néixer no podia fer res més que oposar-se a aquell model i, sobretot, a certs
aspectes d’aquell model, aquells que potenciaven, a través d’unes estratègies narratives ben consolidades, la simple evasió. Aquesta mateixa dialèctica, d’enfrontament als
models preexistents, i la necessitat de trobar noves fórmules narratives amb les quals
comunicar els objectius de la nova societat, havien guiat les propostes cinematogràfiques de Sergei Eisenstein o Dziga Vertov, en els primers moments de la Revolució
Soviètica i fins a la fixació del model cinematogràfic que va imposar l’estalinisme,
amb l’entronització del realisme socialista. També el millor cinema soviètic dels inicis
s’havia fet intentant trobar fórmules narratives que s’oposessin al model hegemònic,
de clara voluntat comercial. La diferència, però, i aquesta serà una diferència important, era que la Revolució Cubana sorgia en la segona meitat del segle XX, quan el
cinema havia fet un camí, i havia desenvolupat diverses estratègies narratives que, en
el moment del sorgiment del cinema soviètic, no existien.
D’entrada, i com han assenyalat diversos estudiosos, la influència més immediata dels realitzadors cubans, que a partir d’aleshores treballarien per a la revolució,
era el neorealisme italià i, especialment, la figura i les propostes teòriques de Cesare
Zavattini, guionista de bona part de les pel·lícules més importants de Vittorio de Sica.
Com s’ha apuntat, també, en diverses ocasions, Guitérrez Alea i García Espinosa havien estudiat al Centro Sperimentale di Cinematografia, a Roma.
Ambrosio Fornet, que cita un text del màxim responsable de l’ICAIC aleshores, Alfredo Guevara, a Cine
Cubano, núm. 136, s.f., p. 58. Vid. FORNET, A. (2008). “Del silente al sonoro: la prehistoria del cine en
Cuba”. Archivos de la Filmoteca, núm. 59, València, p. 32.
3
Ley núm. 169 del Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario de la República de Cuba, Gaceta
Oficial de la República, 24 de marzo de 1959. Text reproduït a LARRAZ, E. (dir.) (2002). Voir et Lire Tomás
Gutiérrez Alea. Dijon: Hispanística XX, p. 187.
2
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Però, de fet, aquestes primeres produccions, sorgides amb la revolució, no
es van inspirar en un únic model cinematogràfic. Com assenyala Emmanuel Vincenot
(2008), agafant com a exemple Historias de la Revolución (1961) de Gutiérrez Alea,
“mais loin de se cantoner à une seule esthétique, le cinéma de l’ICAIC mêle au contraire les influences et tire son identité de sa tendance syncrétique. Dans Historias
de la Revolución, Tomás Gutiérrez Alea n’hésite pas à marier le documentaire et la
fiction, multiplie les emprunts à Rossellini, rend hommage aux films noirs de la Warner
et cite le Cuirassé Potemkine”.4
Aquesta amalgama d’influències, aquest sincretisme espontani, i molt cubà,
no va impedir, però, que ben aviat comencés a solidificar-se un cert dogma, i comencés
a actuar la censura. El cas més important, i també repetidament citat, va ser el de la
pel·lícula P.M. (1961) de Saba Cabrera Infante i Orlando Giménez Leal. El film, un
documental d’uns 15 minuts que aspirava mostrar, recollint l’esperit del free cinema, la
vida nocturna de l’Havana, sense altra pretensió ideològica, va ser considerat, després
d’un intens debat de la inteligentsia cubana, no adequat en el context encara revolucionari que vivia el país caribeny; amb un govern en procés de consolidació, a l’interior
i, sobretot, enfrontat a importants amenaces exteriors. El 1961 va ser l’any de l’intent
frustrat d’invasió dels nord-americans i els anticastristes, a la Bahía de Cochinos, per
exemple.
El resultat més immediat de les discussions entorn a P.M. a banda de la prohibició de projectar-la, va ser l’organització d’un congrés cultural, l’agost de 1961, on es
va debatre allò que, des del punt de vista de la creació artística, havia de ser considerat
revolucionari, adequat als plantejaments ideològics de la nova societat cubana. El congrés podia recordar el dels escriptors soviètics del 1934, que va donar com a resultat
l’oficialització del realisme socialista. Però, de fet, les conclusions del congrés cubà
van ser molt més ambigües, i no van comportar l’establiment de cap estètica oficial.5
Ara bé, i pel que interessa en relació amb Soy Cuba, els integrants del congrés sí que
van insistir en una idea, que havia d’esdevenir central: que l’artista –l’escriptor, però
per extensió també el cineasta– s’havia d’adreçar a les masses i refusar l’elitisme i el
formalisme, dues tendències petitburgeses incompatibles amb la revolució.6

SOY CUBA
L’arribada a Cuba de Mikhaïl Kalatozov es produeix justament el 1961, a
l’inici de les relacions cubanosoviètiques i en un context d’interès internacional per
l’experiència cubana, que havia dut a l’illa, també, cineastes com ara Roman Karmen,
Chris Marker, Joris Ivens, Jean Luc Godard i Agnès Varda.
VINCENOT, E. (2008), “Cinéma et propagande à Cuba: de la ferveur nationaliste à l’engagement révolutionnaire”. A: J.P. BERTIN-MAGHIT (dir.). Une histoire Mondiale des Cinémas de Propagande. París:
Nouveau Monde éditions. 1a ed, p. 691.
5
De fet, com assenyala Emmanuel Vincenot, fins almenys a finals dels anys 60, l’ICAIC va gaudir d’una
certa autonomia i va aconseguir escapar de la influència del realisme socialista. Vid. VINCENOT, E. (2008).
“Cinéma et propagande à Cuba: de la ferveur nationaliste à l’engagement révolutionnaire”, op. cit., p. 693.
6
Ibíd.
4
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Desitjosos i necessitats, com explica Alfredo Guevara,7 de tota l’ajuda internacional que fos possible, també en el camp cinematogràfic, la vinguda de Kalatozov, juntament amb altres cineastes soviètics, va respondre a una ambiciosa iniciativa
d’ambdós països que pretenien impulsar la producció cinematogràfica de pel·lícules
que mostrarien al món la Revolució Cubana.
Kalatozov, en aquells moments, era un cineasta que havia assolit el reconeixent
internacional, en guanyar, el 1958, la Palma d’Or a Canes, amb la seva pel·lícula Letyat
zhuravli (Cuando pasan las cigüeñas, 1957). En aquesta pel·lícula ja havia comptat,
com a director de fotografia, amb Sergei Urusevski, que va repetir, com ja s’ha apuntat,
a Soy Cuba.
La producció de Soy Cuba va ser anormalment lenta. Una lentitud que testimoniava, potser, l’ambició narrativa amb què l’afrontaven els seus responsables. La
pel·lícula, doncs, no va estar enllestida, per a la seva estrena, fins al 1964.
El resultat va ser un llargmetratge de dues hores i vint-i-cinc minuts, que oferia quatre històries, de quatre personatges diferents, en el marc de la Cuba de Batista
i poc abans del triomf de la revolució. Els quatre episodis eren el d’una noia cubana
que es prostitueix amb els nord-americans per sobreviure; el d’un camperol que conrea sucre i que veu com l’amo del terreny se’l ven, sense tenir-lo en compte, a una
multinacional nord-americana; el d’un estudiant que participa en la lluita clandestina
a la ciutat, i finalment, el d’un pagès que, després d’uns dubtes inicials, s’uneix a la
insurgència, a Sierra Maestra.
La voluntat de la pel·lícula era oferir una visió calidoscòpica de la societat cubana en temps de Batista, i mostrar la veritable Cuba, que vivia, sofria i lluitava sota la
imposició estrangera i de les elits del país. El títol de la pel·lícula era explícit, en aquest
sentit, es tractava d’una reafirmació de cubanitat que havia de connectar amb el discurs
que oferien Fidel Castro i els seus acòlits, el que deia que la veritable independència de
l’illa només s’assoliria amb el triomf de la revolució, que Cuba només seria Cuba quan
caigués Batista i la influència nord-americana desaparegués amb ell.
Soy Cuba s’inicia amb unes imatges aèries de l’illa de Cuba. Després dels
crèdits, la càmera s’atura al lloc on, suposadament, hauria desembarcat Colom i,
aleshores, arrenca la voice over que, en un recitatiu, anirà puntuant el llargmetratge.
Aquesta veu femenina –la veu de l’illa– té la funció, al llarg del film, de descobrir, de
fer evident allò que és veritablement cubà, reafirmant les imatges o anant més enllà
d’aquestes, a la seva essència.
“Soy Cuba. Una vez aquí desembarcó Colón. Él escribió en su diario: es la
tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Gracias, señor Colón. Cuando usted me vió por primera vez, yo cantaba y reía. Yo saludé las velas con penachos. Creí
que me traían felicidad. Soy Cuba. Mi azúcar se la llevaban los barcos, mis lágrimas
me las dejaban. Extraña cosa es la azucar, señor Colón, tanto llanto en ella y sin embargo tan dulce”.
Aquest fragment inicial de la voice over acompanya les imatges del lloc on
Colom va desembarcar i, també, les imatges d’un barquer que, amb la seva canoa, es
desplaça per una llacuna i, al seu pas, l’espectador descobreix unes cabanes, uns nens
despullats jugant a la vora de l’aigua, una dona que estén roba. És una imatge para7
Alfredo Guevara va ser el primer director de l’ICAIC. Declaracions recollides al documental Soy Cuba. O
Mamute Siberiano (2005) de Vicente Ferraz.
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disíaca que sembla barrejar la Cuba del moment en què va arribar Colom i la Cuba
actual que ha restat no contaminada ni pervertida. La tranquil·litat d’aquest moment
és interrompuda, bruscament, mitjançant una transició per tall directe, per les imatges
inestables d’un grup de música que, dalt la terrassa d’un hotel, interpreta una peça de
música moderna, de ressonàncies nord-americanes, mentre unes starlettes desfilen i
un home amb un micròfon informa que és a punt d’iniciar-se un concurs de bellesa
femenina.
En aquesta seqüència, els autors de Soy Cuba han plantejat el punt de partida
del film i la seva tesi: el record llunyà de l’arribada de Colom, la traïció dels conqueridors espanyols i l’explotació dels recursos de l’illa –en aquest cas el sucre–, per part
dels espanyols, però també, mercès al muntatge per tall directe, per part dels cubans
que s’han venut als interessos nord-americans i els mateixos nord-americans. Enfront
de la humil cabana –imatge idealitzada de la veritable Cuba– apareix, per juxtaposició,
el complex hoteler, testimoni de l’opulència capitalista i la desnaturalització que pateix
Cuba a mans de les seves elits i dels nord-americans.
Amb aquesta apel·lació a l’indigenisme enfront de l’occidentalització, els responsables del film s’uneixen a aquells –els revolucionaris– que afirmaven que la veritable independència de Cuba encara no s’havia aconseguit, i que només s’aconseguiria
amb el triomf de la revolució, tal com certificarà el final de la pel·lícula.
Si aquest és l’inici de la pel·lícula, el final ofereix a l’espectador el relat d’un
pagès que, després d’unes vacil·lacions inicials, s’uneix als rebels de Sierra Maestra.
La voice over recorda, aleshores, que aquell pagès ha canviat la llaura pel fusell, però
no per matar, sinó per disparar contra el seu passat, i sobre les imatges de la serralada encara verge, gairebé primigènia –un retorn a les imatges virginals del principi–,
s’escolta la veu de Radio Rebelde, que “transmite desde las Montañas de Oriente, en
la Sierra Maestra, territorio libre de Cuba”. L’avenç dels guerrillers cubans cap a la
plana i el seu triomf final, no farà res més que ampliar aquesta llibertat a tota l’illa.
Emmarcat entre aquests dos moments, doncs, el film de Kalatozov és perfectament ortodox en la seva presentació d’allò que pretenia la Revolució Cubana, també
en l’aspecte retòric: una Cuba veritablement lliure d’ingerències estrangeres, una Cuba
veritablement independent.
Aleshores, a què podria atribuir-se el seu fracàs? Tal com ja s’ha apuntat, el
problema no era, bàsicament, el que s’explicava, sinó com s’explicava.
Kalatozov i Urusevski van optar per l’enfocament èpic, en una clara connexió
amb la reconstrucció èpica plantejada en les pel·lícules més importants d’Eisenstein
sobre la Revolució d’Octubre. La referència a la famosa seqüència de les escales
d’Odessa –de la pel·lícula El cuirassat Potiomkin (1925)– és evident, a Soy Cuba, en
l’episodi de l’estudiant, per exemple; però hi ha altres elements narratius que remeten
a la iconografia sorgida de les pel·lícules soviètiques. La composició estereotipada de
certs personatges, com per exemple, i de nou en l’episodi de l’estudiant, el personatge
del policia que acabarà matant-lo. Aquest personatge gras i que sua constantment,
simple en la seva composició, pot remetre a la imatge dels policies que apareixien a
La Vaga (Stachka, 1925) d’Eisenstein i, més enllà d’aquesta referència concreta, coincideixen amb la caracterització que el cartellisme soviètic, dels inicis de la revolució,
farà dels representants del capitalisme: l’opulència mòrbida d’aquests personatges es
converteix en la constatació visual de la seva decadència moral. I, per contra, el retrat
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del jove estudiant, a Soy Cuba, podria trobar ecos visuals en l’estereotip del jove heroi
que proposen el cartellisme i el cinema sorgits de la Revolució Soviètica.
Les influències, però, no només es circumscriuen al llegat visual de la Revolució d’Octubre. La voluntat de Kalatozov i Urusevski va ser la de construir unes imatges
altament expressionistes. La utilització sistemàtica del gran angular –que proporciona
profunditat de camp i permet el desenvolupament de seqüències molt elaborades, però
que deforma, inevitablement, la imatge–, el recurs al contrapicat a l’hora d’enquadrar
els personatges, o l’opció dramàtica del clarobscur, són elements molt importants per
a la resolució visual de la pel·lícula. L’habitació de la noia que es prostitueix, en el
primer episodi de la pel·lícula, no és gaire lluny –en el seu joc de clars i obscurs, en
la seva composició bigarrada– de l’habitació dels protagonistes d’El gabinete del Dr.
Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1920), per exemple.
Kalatozov, però, a diferència d’Eisenstein, no va recórrer al muntatge, o almenys no de manera sistemàtica, com a element central per a la construcció del missatge ideològic de la seva pel·lícula, sinó que es va decantar per la utilització del pla
seqüència.
Aquesta opció narrativa va servir a Kalatozov per unir, de manera brillant i
en un sol moviment, en un sol espai, sense interrupcions, l’individu i la col·lectivitat;
elements cabdals del discurs revolucionari cubà i, per extensió, de qualsevol moviment
revolucionari de masses.
El millor exemple d’aquesta utilització ideològica del pla seqüència el trobem
en una de les seqüències justament més famoses de la pel·lícula, la de l’enterrament
de l’estudiant, quan el seu taüt desfila pels carrers de l’Havana, acompanyat per una
multitud, a peu de carrer i als balcons. L’acció es resol en un pla seqüència d’una complexitat tècnica espectacular.
El pla seqüència s’inicia amb l’enquadrament en primer pla d’una de les protagonistes, enmig de la multitud que acompanya el fèretre de l’estudiant mort. La càmera, aleshores, s’allunya de la noia, enquadra la multitud i, sense aturar-se, comença
a enfilar-se per la paret d’un edifici i arriba fins al terrat d’una de les cases. Allí, la càmera, sense deixar de moure’s, travessa el terrat i entra dins una estança, a través d’una
finestra. En l’interior, aquesta càmera que no s’atura ni un moment capta un grup de
persones grans que es dediquen a fabricar puros –símbol de l’explotació de les riqueses
de Cuba, per part de les elits illenques o dels estrangers–. Mentre la càmera filma els
treballadors, dos d’aquests s’aixequen del seu obrador, agafen una bandera cubana i
avancen fins al balcó que hi ha al fons de l’estança. Aleshores, pengen la bandera al
balcó i la càmera, que no s’ha aturat en cap moment, filma l’acció i passa per damunt
de la bandera, com si es llancés al buit. La càmera, efectivament, sobrevola el carrer
que hi ha més enllà de l’estança i la bandera; el carrer per on continua la processó amb
el taüt de l’estudiant mort, que la càmera havia abandonat a l’inici de la seqüència.
Aquest moviment d’estructura gairebé circular i, d’una complexitat tècnica
notable, uneix doncs, en un contínuum, el moviment individual, dels individus –la
noia de l’inici, els vells amb la bandera, les figures captades, de passada, en primer pla
als balcons– , amb el moviment col·lectiu de la riuada de gent rere el taüt, que obre i
tanca la seqüència. Aquesta opció narrativa permet a Kalatozov suggerir que la suma
d’aquestes individualitats conscienciades acaba donant com a fruit una col·lectivitat
que marxa rere el taüt, i més enllà d’aquest, simbòlicament, cap al triomf de la revolució.
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Aquest brillant exercici retòric, que es pot traslladar, encara que sense aquesta
eficàcia, a altres moments de la pel·lícula, és, tanmateix, un dels punts dèbils de Soy
Cuba, almenys en el context de les discussions teòriques i dels resultats pràctics que,
tal com s’apuntava a l’inici, monopolitzaven la cinematografia cubana d’aquells moments.
El neorealisme, el free cinema, el direct cinema, i els nous cinemes –amb la
nouvelle vague al capdavant– que emergien aleshores, valoraven la “pobresa” dels
rodatges, convertien els rodatges de proporcions reduïdes en una estratègia que havia
de permetre un apropament, en principi, més efectiu a la realitat. Aquesta exigüitat en
les filmacions s’acabava reflectint a la pantalla i esdevenia, al seu torn, una declaració
de principis formal que acompanyava el tema de la pel·lícula. El cinema cubà, que
sorgia aleshores, es volia hereu d’aquestes propostes, d’aquestes estratègies narratives,
acomodant-les, però, al discurs revolucionari cubà. Tal com s’ha apuntat anteriorment,
el congrés de 1961 havia condemnat l’elitisme, i un rodatge tan llarg i una demostració
de tanta solvència tècnica com la de Soy Cuba, podia ser, a la fi, sinònim d’un elitisme
enfront del qual la nova Cuba es mostrava refractària. El congrés també havia condemnat el formalisme, i Kalatozov havia actuat com un epígon superlatiu del formalisme
soviètic, en realitzar Soy Cuba.8
A més a més, la simplicitat argumental, que en molts moments presidia el
relat de Soy Cuba, havia de xocar, també, almenys en aquells primers anys de la Revolució Cubana, amb un cinema que pretenia estimular la reflexió del públic, la participació activa d’aquest en l’elaboració del discurs revolucionari i de la nova realitat
revolucionària.
Per Juan Antonio García Borrero, aquest formalisme o, més ben dit, el virtuosisme de la càmera de Sergei Urusevski, aquella càmera en constant moviment,
va ser l’únic llegat efectiu que va quedar. “...su visualidad delirante –escriu García
Borrero– ayudó a que los cineastas cubanos tomaran más en cuenta la importancia de
una imagen dinámica, al estilo de la que Jorge Herrero (Manuela/1966, Lucía/1968)
o Ramón Suárez (La muerte de un burócrata/1965, Memorias del subdesarrollo/1968)
desarrollarían con verdadero ahínco en sus posteriores filmes.9
Un guany escàs, tanmateix, per al desplegament de què havien fet gala els responsables de Soy Cuba, emportats per l’entusiasme dels primers anys de la revolució i
els inicis de la col·laboració cubanosoviètica.

Vegeu, en aquest sentit, les crítiques negatives en el moment de l’estrena de la pel·lícula que recull Juan
Antonio García Borrero a GARCÍA BORRERO, J.A. (2007). Cine Cubano de los sesenta: mito y realidad.
Madrid: Ocho y Medio. Libros de Cine, p. 109. Encara que, entre les crítiques dolentes, també n’hi ha alguna
de més positiva, vid., p. 109-111.
9
GARCÍA BORRERO, J.A. (2007). Cine Cubano de los sesenta: mito y realidad. Op. cit., pàg. 110-111.
Jorge Herrero, director de fotografia de Manuela i Lucía, ambdues dirigides per Humberto Solás, i Ramón F.
Suárez, director de fotografia de La muerte de un burócrata i Memorias del subdesarrollo, ambdues dirigides
per Tomás Gutiérrez Alea.
8
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CRITS DE PAPER
Robert Rodergas i Pagès
El cartellisme d’idees
Quan hem parlat de cartellisme, sovint hem destacat que aquest mitjà de publicitat exterior fou el primer vehicle de comunicació, a part de l’oral, emprat per transmetre missatges de caràcter comercial, polític o institucional, destinats a promoure
vendes, adhesions i/o idees; no ens descuidem d’il·lustrar aquesta singularitat amb
l’exemple de la peça de ceràmica trobada a Pompeia, en la qual un traficant d’esclaus
n’oferia un de jove, fort, treballador...
Un exemple de publicitat al carrer –la peça devia estar col·locada en una
façana– que demostra la intenció de donar a conèixer una oferta a un gran nombre de
públic, en aquest cas el que circulava per l’esplèndida i desapareguda ciutat.
La utilització d’aquest mitjà, n’hi diem publicitat exterior, ha estat una constant en la comunicació comercial al gran públic, i tingué la seva més forta eclosió a
finals del segle XIX i principis del XX, en coincidir tres circumstàncies: les noves tècniques d’impressió en color que permetien edicions nombroses i de qualitat cromàtica,
la nova política de les empreses –començava la lenta però inexorable fi del granel–,
que necessitaven promocionar els seus productes en mercats cada vegada més amplis,
amb anuncis que divulguessin la marca i, no menys decisiu, la participació de pintors i
artistes gràfics en la creació d’imatges publicitàriament suggestives; des de ToulouseLautrec fins a Casas, gairebé tots els grans pintors de l’època signaren cartellisme. Una
revisió cronològica dels cartells de l’últim segle ens dóna una perspectiva molt acurada
de l’evolució social, artística, econòmica, i també política, de la nostra societat i de les
seves necessitats i anhels.
Com no podia ser de cap altra manera, la comunicació en aquest suport no
solament fou de caràcter comercial, sinó també, i amb gran intensitat, va ser un mitjà
per estimular un determinat pensament polític, les idees i propostes dels dirigents i les
adhesions a les posicions que aquests volien que la societat fes seves. Aquesta comunicació pren força, sobretot, en situacions de canvis sociopolítics, en conflictes bèl·lics i
en confrontacions de valors socials, amb l’objectiu, en fi, de reforçar o canviar actituds
i sentiments de la societat.
La publicitat política, el cartellisme en el tema que ens ocupa, no aspira, com
la comercial, a convèncer-nos de les bondats d’un producte o un servei i els avantatges
de consumir-lo o utilitzar-lo –que pot ser de manera esporàdica o temporal–, i que no
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comporta cap compromís de fidelitat amb la marca escollida. També es distingeix la
publicitat política perquè no sol tenir anuncis de “la competència” que ofereixin idees
contràries en el mateix mitjà i època, fet que sí que és habitual en les campanyes comercials. N’és una excepció, és clar, la propaganda electoral.
L’anunci polític pretén remoure les nostres conviccions, reforçar o estimular
idees noves, canviar actituds o criteris en un col·lectiu determinat, és a dir, promoure
una posició personal envers una proposta que afecta els sentiments de cada receptor.
L’anunci, en aquest cas, vol que el missatge generi adhesions fidels, fermes i definitives, sempre amb la promesa que la proposta és el millor per a la societat en el seu
conjunt, i que altres propostes o alternatives són perverses i perjudicials.
Aquesta finalitat de la publicitat política no és fàcil d’aconseguir. Podríem
dir que és força difícil i, fins i tot, poc eficaç en molts casos. Per què ha estat, doncs,
tan prolífica i constantment utilitzada pels centres de poder, generadors d’ideals i postuladors de consciències? En trobaríem un motiu en el desig dels seus promotors de
veure plasmada i publicada la seva idea, de la qual en són incondicionals defensors,
convençuts que la visió de l’anunci, que per a ells és la veritat indiscutible que cap ciutadà ha d’ignorar, obrirà els ulls dels receptors i els salvarà de l’error; una posició, no
cal dir-ho, alimentada per l’egocentrisme de les idees amb una mica de demagògia.
La sovint escassa efectivitat de la publicitat política es deu, principalment, al
fet que els seus missatges són rebuts majoritàriament:
a) Per grups ja posicionats i adherits a les propostes i, per tant, ja convençuts.
Això sí, aquesta clientela agraeix i celebra aquesta publicitat que reafirma la seva correcta opció.
b) Per grups fortament adherits a opcions contràries, enemics de les idees
anunciades i clarament impermeables a les noves propostes. El terreny dels indecisos,
sense criteri format i susceptibles de ser convençuts, sol ser reduït.
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El cartellisme polític es distingeix, sobretot, per una imatge gràfica dramàtica,
sovint amb perspectives forçades per accentuar la sensació d’amenaça, d’ultimàtum o
de perill; sempre acompanyada per una frase que resumeix el missatge. És una comunicació d’emergència, de conscienciació, de “mira el que pot passar si les coses van
així”.
Com que la creació del cartell és promoguda per persones fortament sensibilitzades, a vegades podríem dir fanatitzades, envers la idea que volen emetre, és fàcil
imaginar que tenen més en compte el codi del emissor –el seu– que el codi del receptor, i això ha de promoure, inevitablement, una disfunció del missatge: la intenció que
l’ha generat no es correspon amb la percepció personal de qui el rep. A vegades, fins
i tot, li pot semblar exagerada o manipuladora. Si el cartellisme polític no té compe-
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tència –altres anuncis que ofereixin opcions contràries–, si la seva proposta mou pocs
canvis d’actitud –satisfà els adherits i no altera els contraris– i si el missatge pot ser
d’equívoca descodificació... quin és el camí per aconseguir els objectius que persegueix?
Pot ser que les expectatives dels seus promotors no vagin més enllà de
l’exhibició al carrer de les seves idees, satisfets amb la creació d’un cartell que les
recull gràficament dramatitzades, contundents... tal com ells les senten. Sabem que de
grans cartells, obres d’artistes de renom i avui cobejats per col·leccionistes, se’n varen
fer tirades de només cinquanta exemplars; sembla, en aquests casos, que la voluntat
dels seus promotors era més propera a l’autosatisfacció que a la divulgació massiva del
missatge; o que volien evitar la sensació d’inoperants entre les seves files.
El cartellisme polític ha donat milers de missatges gràfics, de totes les tendències, posicions i idees, des dels seus inicis fins als nostres dies, i les sospites
d’ineficàcia o, si més no, d’escassa capacitat d’influència, poden semblar subjectives,
poc ponderades, poc documentades. Documentades, gens, ja que no tenim cap estudi
que quantifiqui la seva efectivitat. Subjectives, sí, ja que es deuen al criteri personal
sobre comunicació. Ponderades, molt, perquè s’han estudiat els continguts de més de
cent cartells, entre els quals hi ha clares mancances de persuasió en alguns i fortes i
efectives motivacions en d’altres.
La conclusió és que el cartell polític és, sempre, una comunicació molt dramatitzada, fruit de la idea sense esquerdes ni matisos dels seus promotors, amb poca
capacitat d’autocrítica i, per tant, amb el perill d’utilitzar un codi mal orientat.
Qualsevulla publicitat s’ha de crear amb un cert distanciament dels sentiments propis i un gran apropament als sentiments dels receptors. Ja es pot estimar el
producte o la idea, però s’ha d’estimar encara més la manera de transmetre les seves
bondats. La publicitat política ho necessita més que cap altra.
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EL CARTELLISME CUBÀ, EL CHE I LA INVESTIGACIÓ
EN COMUNICACIÓ A CATALUNYA
Laura Cervi, Xavier Ginesta, Eugeni Giral
Introducció
El cartellisme polític és una de les expressions gràfiques i artístiques més
importants d’una comunitat i “ha estat un mitjà de comunicació d’una importància
cabdal en la difusió de tot tipus d’informació al llarg del segle XX” (González Quesada, 2005, pàg. 7). Qualsevol organització política o administració ha editat durant la
seva història una gran quantitat de cartells, que han estat una de les tècniques de propaganda més comunament usades per a la persuasió política per molt que avui dia les
noves tecnologies hagin permès la creació d’altres formes de comunicació entre una
organització i els seus públics objectius.
Els cartells polítics no només tenen un valor com a material propagandístic,
sinó que en l’aspecte gràfic han creat fons extremadament valorats pels experts en art.
Per això, la importància de la seva conservació rau en aquests dos aspectes, el valor
artístic i historicopolític. Ara bé, no sempre s’ha tingut consciència de la importància
d’aquesta conservació, ja que fins i tot les mateixes organitzacions han tingut dificultats per poder tenir un arxiu propi que pugui reflectir tota la seva producció. Per això
els centres i instituts que han volgut dedicar la seva tasca a la recol·lecció i conservació
d’aquest material tenen ara un paper essencial a l’hora de posar a disposició de la comunitat investigadora aquest material.
Aquesta comunicació té com a objectiu analitzar algunes de les obres que té
un dels principals fons de Catalunya, el del Centre Documental de la Comunicació
(CEDOC), localitzat a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquest treball expositiu es focalitzarà, principalment, a descriure quines són les monografies centrades en el cartellisme polític de
Cuba i la Revolució, localitzades en aquest fons universitari..
El CEDOC, un centre per a l’estudi del cartellisme polític
El CEDOC és un fons de documentació política contemporània especialitzat
en la recollida, classificació i conservació dels materials (llibres, fullets, papers solts,
cartells, vídeos, cassets...) produïts pels diferents agents polítics i socials a l’Estat espanyol.
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Va iniciar les seves tasques el 1973, recollint les publicacions periòdiques
clandestines que aleshores no podien ser de consulta lliure a les biblioteques de la
UAB. També, aleshores els seus iniciadors es van preocupar per la documentació sobre
els mitjans de comunicació, afavorits per la seva partinença a la Facultat de Ciències
de la Comunicació. Per això, el Centre es va anomenar Centre Documental de la Comunicació (CEDOC). Avui la sigla és el recordatori d’aquells inicis.
La transició i l’arribada de la democràcia, amb l’esclat de les activitats dels
partits polítics, els sindicats, les plataformes, les associacions..., va fer decidir als pioners del CEDOC a conservar els materials que produïssin i que sovint tenen una vida
molt efímera, per tal que puguin ser consultats en el futur. Al mateix temps, el CEDOC
fa un esforç per recuperar els testimonis de les activitats polítiques del franquisme i
de l’antifranquisme com a antecedents de la transició i la democràcia. Són moltes les
persones que ens han lliurat documentació d’aquells temps. El llegat d’Albert Viladot
sobre política, el de Josep Porter Moix sobre la nova cançó i el de la Crida destaquen
pel seu volum i interès.
Els fons tenen un límit cronològic: la fi de la Guerra Civil. També hi ha criteris de preferència geogràfica: Catalunya, nacionalitats històriques, agents actuant en
tot l’Estat espanyol..., i de representativitat, valorada per la participació en les institucions, especialment les parlamentàries. El CEDOC manté uns estrets lligams amb
els agents polítics. Els responsables de la producció dels seus materials (secretaris
d’organització i gabinets de comunicació) són col·laboradors del CEDOC des de fa
molt temps. El professor Joan B. Culla és un assistent habitual als congressos de les
forces polítiques catalanes. El centre rep regularment centenars de publicacions perquè
estem està inclòsosos en les seves llistes de correu. A més, també intercanvia materials
amb més d’una trentena de biblioteques i centres de tot l’Estat, amb interessos semblants als nostres.
Avui, el CEDOC té uns 15.000 llibres i fullets (tres col·leccions d’interès
específic són la de llibres sobre el País Basc, els de cartellisme política internacional
i el Sàhara Occidental), manté col·leccions molt completes de prop de 9.000 revistes
–tot consultable dins dels catàlegs de les biblioteques UAB–, hi ha més de 10.000
cartells dels quals 5.000 estan digitalitzats dins del Dipòsit Digital de Documents de la
UAB, 400 hores de gravacions de vídeo d’actes polítics, campanyes electorals, espots
o entrevistes. Destaca també un completíssim arxiu de materials de totes les eleccions:
referèndums, eleccions europees, generals, autonòmiques i locals.
El CEDOC ha organitzat diverses trobades i exposicions sobre temes relacionats amb el seu objecte d’estudi, entre les quals destaquen les exposicions 25 anys de
la Constitució de 1979, Els camins de l’exili. El final de la Guerra Civil, el pas de la
frontera i els camps d’internament, Europa en cartells i Media in the Mediterranean.
Igualment, el centre ha editat durant molts anys el Recull de documents sobre
les polítiques de la comunicació a Espanya; també catàlegs especialitzats, com ara el
del professor Emili Gasch sobre les publicacions del PSUC, el de Rafael Iniesta sobre publicacions trotskistes i el de les publicacions periòdiques del PSC (PSC-PSOE)
d’Eugeni Giral.
Un consell acadèmic format per representants dels departaments de Periodisme i Ciències de la Comunicació, Comunicació Audiovisual 1, Història Contemporània i Ciència Política orienta les activitats, i el professor Dr. Eugeni Giral és el coor[148]

dinador docent nomenat per la junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Si
en els primers anys eren els alumnes de Periodisme i Publicitat els que utilitzaven més
el CEDOC, ara els assidus són els de Ciències Polítiques i de Sociologia. El CEDOC,
però, està a la disposició de tota la comunitat universitària i obert a tota la societat.
Les col·leccions de llibres de cartellisme polític a Catalunya
Una de les principals col·leccions de llibres de cartellisme polític a Catalunya
és la localitzada en el fons del CEDOC-UAB, que disposa de prop de 200 llibres sobre
la temàtica. Hi ha tres grans grups d’obres.
• Cartellisme de la II República i la Guerra Civil espanyola (1931-1939).
Aquesta col·lecció ha estat la base per confeccionar un Catàleg Col·lectiu dels cartells
de la República i la Guerra Civil espanyola, que ha rebut un ajut del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i en el qual es troben indexades 4.500 entrades.
Això suposa molt més que els cartells que figuren en els fins ara considerats repertoris
més amplis, entre els quals el de l’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca.
• Cartellisme polític del franquisme i la democràcia a Espanya (1939-2010).
Especialment, durant la democràcia s’han fet alguns llibres reproduint material, sobretot, de campanyes electorals (per exemple, el catàleg del fons de l’Obra Cultural de
Caixa de Tarragona sobre eleccions a la província, eleccions fins a 1988 o al Parlament
d’Andalusia) o el material editat per algun partit polític (PSUC o PSC-PSOE).
• Cartellisme internacional. Destaquen les obres que recullen el cartellisme
de la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial i el d’alguns grans països: l’URSS, la Xina i França. En aquest fons també hi ha les principals monografies
sobre el cartellisme cubà que poden localitzar a Catalunya, com mostra una consulta
al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), en què figuren vuit
referències, de les quals sis són al CEDOC, una a la biblioteca de la Universitat Rovira
i Virgili i una altra de dubtosa localització.
Simbolisme i revolució a Cuba
Cuba, últim estat comunista d’Occident, està net de tanques publicitàries,
però ple de consignes al·lusives a la revolució marxista (1959),1 moltes de les quals
plasmades en cartells. Però també tanques, parets, balcons, finestres... gairebé qualsevol lloc serveix per recrear les velles consignes de la Revolució, que més enllà del seu
contingut polític es converteixen en una curiositat per als visitants ateses les particularitats d’aquest règim caribeny.

Tal com explica Rodríguez Arechavaleta (2009), l’Estat cubà s’articula a partir dels principis de la “democràcia socialista”, en què tots els seus organismes són electes i renovables per les “masses populars”. No
obstant això, les disposicions dels organismes estatals superiors són obligatòries per als inferiors davant dels
quals reten comptes.

1
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El Patria o muerte, venceremos es manté encara al capdavant dels lemes més
utilitzats per la Revolució, com també Hasta la victoria siempre, que va popularitzar
el guerriller argentí Ernesto Che Guevara, així com també un rotund Comandante en
jefe, ordene. Sense cap mena de dubte, però, és a la plaça de la Revolució, davant
del Consell d’Estat, la zona que major impacte causa al visitant. El monument a José
Martí, davant de la imatge del Che, instal·lada a la façana del Ministeri de l’Interior,
fa de la plaça un punt de peregrinació per a qualsevol que aspiri a conèixer alguns dels
símbols i discursos bàsics del règim creat per Fidel Castro.
Entenem per simbolisme polític aquells símbols que s’utilitzen per representar un punt de vista polític, una ideologia. La representació d’aquest simbolisme pot
recórrer a diversos mitjans, com per exemple les banderes, quadres, lemes i cartells.
A més a més, el simbolisme polític usa els colors associats a la filosofia política de la
ideologia que representen. En el cas del simbolisme marxista, per exemple, la falç i el
martell, l’estrella roja o la bandera roja són els símbols més habituals en la iconografia
dels règims que abracen aquest sistema polític.
No obstant això, cadascun dels règims comunistes del segle XX (la Unió Soviètica i les seves repúbliques populars, Corea del Nord, la Xina, el Vietnam o els africans Angola i Moçambic) ha desenvolupat el seu simbolisme particular, que ha adaptat
als símbols bàsics del marxisme-leninisme. El cas cubà encara és més interessant, ja
que la seva tradició gràfica destaca perquè no ha usat mai pròpiament els símbols del
comunisme, sinó que els ha adaptat per crear els seus propis referents. Per exemple,
el Partit Comunista Cubà (PCC) usa la bandera nacional com a emblema i logotip,
plasmat dins d’un rectangle d’angles ovalats amb una línia de color vermell. El logotip
presenta dues banderes que sobresurten entre els braços i armes empunyades pel poble,
que està representat de color negre. Una de les banderes és la bandera cubana, símbol
de la pàtria i l’altra és la bandera roja, símbol del proletariat i del caràcter comunista
del partit.
Un altre element destacat de la iconografia del PCC és la utilització de la
figura del Che Guevara, convertint-lo en el símbol més universal i exportable de la
Revolució (Ziff, 2007). De fet, no només a Cuba, sinó que bona part dels líders de les
revolucions socials a Occident, així com també diversos ideòlegs de l’esquerra europea com ara Jean Paul Sartre, han expressat la seva simpatia per la figura d’Ernesto
Guevara. I, avui, alguns líders polítics llatinoamericans, com el president bolivià Evo
Morales, han agafat els ideals del Che com a base per forjar el simbolisme del país.
Fins i tot, el president va ordenar col·locar un enorme retrat del Che al palau presidencial.
Cartells cubans i el fons del CEDOC
La producció de cartells a Cuba ha estat enorme. Durant els anys 60 i 70,
Cuba va produir més de cinc milions de cartells a través de tres agències: ICAIC (Instituto Cubano de la Industria del Cine), Editora Política i OSPAAAL (Organización
para la Solidaridad con los Pueblos de África, Asia y América Latina). De fet, segons
l’historiador de l’art David Craven “els cartells cubans dels primers anys de la Revolució són els més paradigmàtics com a emblema del compromís del nou govern per a
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una democràcia cultural” (Davidson, 2006, pàg. 53). Cadascuna de les tres agències ha
tingut una funció diferent:
• ICAIC. Creat el març de 1959 és responsable per a la producció dels cartells
de totes les pel·lícules produïdes a Cuba i de les pel·lícules estrangeres que s’emeten al
país. Abans de la Revolució, normalment els cartells de les pel·lícules estaven produïts
fora del país. Saul Yelin, un publicista visionari ha estat el responsable de transformar
l’ICAIC en un referent cultural internacional, ja que aquells materials inicialment produïts com a publicitat comercial de la pel·lícula van assumir un contingut polític en la
Revolució.
• Editora Política. Aquesta agència és el departament de publicacions del
PCC. Nascuda com a COR (Comissió d’Orientació Revolucionària, 1962-1974) es va
tornar DOR (Departament d’Orientació Revolucionari) i, finalment, Editora Política
el 1985. Aquesta agència és responsable d’una àmplia gamma d’informació pública i
propaganda, principalment domèstica, sota la forma de llibres, follets i cartells.
• OSPAAAL. Aquesta agència és una ONG oficialment reconeguda per les
Nacions Unides amb base a Cuba. Originàriament va ser la font dels cartells de solidaritat produïts a Cuba i dirigits als activistes a tot el món.
Les col·leccions dels materials produïts per aquesta agències conservades i
accessibles públicament més importants són les de la Biblioteca Nacional a l’Havana i
la de la University of New Mexico Center for Regional Studies i la University of New
Mexico, National Hispanic Cultural Center, als Estats Units.
A Catalunya, el CEDOC de la UAB té una petita mostra de cartellisme cubà
i ofereix a tothom la majoria dels llibres (6) que es troben referenciats en el CCUC.
La visió més panoràmica del conjunt la dóna el llibre editat per Russ Davidson (2006)
Latin american posters. Lincoln Cushing (2003) dóna una visió sobre com els cartells
cubans representen “una excepció mundial”. Segons l’autor, de fet, “una confluència
única de condicions va ser el motor d’aquesta època tan prolífica: una petita i altament
alfabetitzada nació submergides en un procés de nation-building, que depenia de la
construcció d’una nova societat, una comunitat molt forta d’artistes interessada en explorar els mitjans populars, un Estat que dóna suport activament a les arts i, finalment,
un aparell polític altament centralitzat i ansiós de consolidar el seu poder” (Cushing,
2003, pàg. 7). Les obres de González Quesada (2009) i Dawson (2001) posen de relleu
l’aspecte més estètic del cartellisme i muralisme cubà. Especialment el de González
Quesada (2009), que mostra l’ús de les tanques polítiques fent un cert paral·lelisme
amb les tanques publicitàries dels països democràtics d’Occident en els períodes electorals. Per la seva banda, Felipe Hernández Cava (1997) recull bona part dels cartells
cinematogràfics cubans.
Finalment, cal destacar l’obra editada a partir de l’exposició Che! Revolució
i mercat, realitzada al Palau de la Virreina de Barcelona i comissariada per Trisha Ziff,
que explora l’evolució (o l’explotació) de la imatge del Che Guevara a partir de la
famosa fotografia de Korda, passant per la comercialització per part de Jim Fitzpatrick
i arribant fins a la mitificació de la figura del guerriller, que avui dia és present en tot
tipus de productes i que, com diu Shean O’Hagan, “avui el Che viu! D’acord, però no
com ell o els seus camarades revolucionaris es podien haver imaginat mai. Ni en els
pitjors malsons. S’ha convertit en una marca comercial mundial” (Ziff, 2007, p. 139).
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Conclusió
L’anàlisi de la producció del cartellisme i el muralisme cubà és especialment
rellevant en un moment que el règim també canvia. El nou govern de Raúl Castro i la
seva política de reformes i obertura podria condicionar l’essència de la revolució del
1959? Com impactarà aquest fet en la comunicació política cubana? Avui, doncs, més
que mai necessitem estar atents.
Justament per aquest fet, avui cal mirar cap enrere i veure què s’ha produït, ja que el
cartellisme cubà podria constituir una rara avis dins la comunicació política actual o,
fins i tot, patir un procés d’extinció propi a causa de les influències estrangeres que hi
puguin haver.
Finalment, aquesta situació ens permet afirmar que cal mirar el cartellisme cubà des
d’una perspectiva interdisciplinària. Cushing (2003) defensava l’especificitat del cartellisme cubà i, per tant, fa falta una multiperspectiva des de la Ciència Política, Història, Comunicació i Art per poder determinar què suposen i què han significat aquestes expressions culturals.
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GRÀFICA REVOLUCIONARIA CUBANA:

DE LA REIVINDICACIÓ ANTICAPITALISTA AL FETITXE
TARDOCAPITALISTA
Ricard Planas
El cartellisme d’idees
La caiguda del mur de Berlín el novembre de l’any 1989 –i, per derivació,
l’inici de la caiguda de la Guerra Freda– fou un dels grans canvis d’un món contemporani en contínua mutació i, sens dubte, una de les grans accions simbòliques del nostre
temps. L’enderrocament d’un mur, suposadament antifeixista, en el qual s’hi havia
pintat text en forma de sang, llàgrimes i grafits de tots els colors, i que va suposar un
canvi de paradigma en l’àmbit global amb repercussions de tota mena. Encara recordo,
uns quants anys després, quan el meu oncle em va enviar un tros de mur que havia
comprat com a souvenir a la capital alemanya; allò que va separar i atemorir, paradoxalment, ara era font de lucre i riquesa. Tot i que va desaparèixer aquest mur, entre
palestins i israelians n’ha sorgit un altre, i no és el mur de les lamentacions, sinó el del
dolor i la separació d’un conflicte etern i desmesurat que té, a més, una forma física
gegant i hiperbòlica. Un mur que representa una altra vergonya de la nostra història
contemporània i que artistes del món del postgrafit, com ara el subversiu Banksy, ja
han anat a tunejar. I tot això, per parlar de la força simbòlica d’algunes icones contemporànies i del que, posteriorment, suposa, en aquest cas per al règim cubà, la pèrdua
d’un aliat valuosíssim, ja que l’URSS va començar posteriorment a desintegrar-se i a
no poder exercir de germà gran, econòmicament, artísticament, socialment... I no sé si
aquestes fronteres mur, que s’han titllat sovint com a cicatrius de la història, no són la
base de les tragèdies a partir de les quals l’ésser humà es mou i es mobilitza. No sé si en
el nostre tarannà diari com a homínids necessitem ferides tan grans per valorar millor
els cicles de pau momentània.
Tota una sèrie de pensaments sorgits a redós d’haver de repensar el rerefons a
partir del qual sorgeix tota una estètica i ètica revolucionària cubana, que haig de mirar
d’explicar en aquesta ponència sobre la gràfica cubana de la Universitat de Girona.
Uns pensaments que bullien i que es van detonar un dia qualsevol –però del segle
XXI– quan, tot passejant, vaig topar per casualitat amb una furgoneta de mudances.
Em vaig parar a contemplar momentàniament el trasllat i l’artefacte que el possibilitava, aquell volum gràcies al disseny industrial –camió– i amb una epidermis fruit del
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disseny gràfic –el logotip de l’empresa amb unes lletres d’un roig potentíssim, sota un
blanc rutilant–. Enmig d’aquell formigueig, una de les persones que dirigia aquella
orquestra dels volums en moviment, duia una samarreta en què hi havia serigrafiada la
cara del Che Guevara.
La primera pregunta –a banda del que ja hem comentat en la introducció– que
duia, per mi, implícita aquella samarreta era: s’ha banalitzat i pervertit el discurs de la
Revolució Cubana, ja que ha entrat dins el rol del marxandatge –és a dir, capitalisme
lucratiu pur i dur– de la qual en renunciava fermament –tot i que el nou règim cubà
està flexibilitzant el discurs per a la supervivència–? O simplement s’ha amplificat fins
a arribar a les capes socials de totes les condicions d’arreu del globus? És on es volia
que captessin la gràfica cubana, que alhora vol dir l’ideari de la Revolució? I si es fa
visible d’aquesta manera tan potent i universal perverteix el mitjà-sistema que la volia
apaivagar –alguns agents del capitalisme voraç–, o simplement es dilueix en magma
iconogràfic actual? O potser la persona que la duia no tenia més remei que dur-la perquè era un regal, perquè no tenia net res més a l’armari o perquè la gràfica li agradava
–l’estètica de les revolucions–, sense saber-ne res més del seu rerefons?
Em quedaré amb el dubte i amb la mescla de totes les variables de manera
calidoscòpica per treure’n una certa conclusió. Ara bé, tampoc tenia la intenció de
descobrir-ho ni preguntar-li-ho al meu interlocutor, perquè potser hagués castrat la
meva elucubració posterior.
Així doncs, amb el dubte al cap vaig arribar tard a portar el meu fill a la llar
d’infants, antigament dita guarderia, però l’evolució o involució del políticament correcte ha reconvertit les paraules, com els succeeix a les imatges –l’exemple del Che
Guevara de la samarreta n’és un paradigma–. Paraules i imatges muten el sentit i la
significació, ja que els esdeveniments que es van succeint determinen els seus missatges i la seva recepció. Avui dia –i sempre durant la història de la humanitat– estem en
fase beta constant, tot i que ara els canvis són més accelerats i les imatges i les paraules no s’escapen a aquesta metamorfosi constant. Imatge i paraula són un matrimoni
etern, i no es comprèn la imatge sense la paraula i la paraula sense la imatge. De fet,
totes les paraules són imatge, tot i que no totes les imatges són paraula, tot i que és a
través d’aquestes que comprenem. Com les ombres xineses, la mímica –emprada extraordinàriament bé pel cinema mut– o el llenguatge de signes són altres instruments
en què la paraula és senyal visual i en què es fusionen ambdós components. Abans de
deixar de banda Aristòtil, només direm que som éssers lingüístics, descodifiquem la
realitat a través de la paraula feta imatge i símbol, tot i que alguns creguin que només
són éssers visuals. I fins que no puguem fer transmissions mentals directes, tal com
ja vaticinava Nietzche o la sèrie de realitat anticipada Fringe, les coses aniran encara
així. I aquesta relació tan estreta de la paraula amb el fet visual l’han tingut sempre
present en el muralisme i el cartellisme els artistes i els instigadors d’aquestes peces de
comunicació, propaganda, art... També la tenen present els grafistes en les campanyes
mediàtiques dels partits polítics amb sintètics eslògans de potent composició i tipografia; així com la publicitat de les empreses, ja sigui en la plataforma que sigui, des de
les grans tanques de les ciutats contemporànies –que poden ser estàtiques o mòbils–,
fins a les petites pantalles de la telefonia mòbil. Alguns cops es diu que val més una
imatge que mil paraules, però cal dir que bona part de les imatges que veiem o són
paraula feta imatge o la imatge conté infinitat de paraules en primer, en segon pla o en
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off, quan no són ideogrames contemporanis que rememoren directament l’antigor, com
els jeroglífics egipcis o els pictogrames xinesos.
Total, que les mudances i les tipografies impactants del camió –una tanca
publicitària no mòbil, estàtica però que es mou– em varen fer aturar, reflexionar i tot
contemplant la samarreta del Che Guevara, el gran símbol pop art de la Revolució Cubana –vaig acabar per fer-ne una fotografia amb un mòbil–. Els mòbils, les televisions,
les pantalles del cinema, els ordinadors –xarxes socials/social media–, les tablets amb
l’iPad al capdavant... són ja els nous murals, les noves tanques publicitàries del present
que estan reforçades per tanques intel·ligents instal·lades als espais públics per filtrar
a temps real informació que ja es pot començar a veure en 3D. Tanques de publicitat
que s’han anat reconvertint al llarg de la història de la humanitat: de les pedres pintades
de les coves prehistòriques, passant pels baixos relleus dels grans mausoleus egipcis,
arribant a les parets de les esglésies i els retaules sobre fusta del seu interior, fins a les
totxanes de les parets dels edificis de les urbs actuals, les pantalles del setè art –com un
gran element propagandístic i publicitari– i, en un estadi final, els neons primer i ara ja
la llum metàl·lica dels leds de la macropantalles publicitàries dels centres financers de
New York, Tòquio o Hong Kong o de les micropantalles dels dispositius mòbils. Una
hiperactiva i barroca quantitat de lluminositat al servei de la comunicació publicitària
que contrasta espectacularment, almenys fins avui, amb la comunicació escassa i austera que qualsevol que ha visitat l’illa de Cuba percep. El desert visual d’inputs, només
tacat puntualment a través del muralisme reivindicatiu de les tanques governamentals
i dels eslògans a les televisions, dóna per a molta reflexió.
En aquest sentit, aquests contrastos tan brutals entre New York –el seu barroquisme esdevé alhora reclam turístic– versus l’Havana –la seva manca de barroquisme esteticopublicitari també esdevé reclam turístic– ajuden a crear noves normatives intermèdies per regular la contaminació visual en l’àmbit general. Intentar cercar
l’equilibri a les noves ciutats per ajudar a conviure i no sobresaturar contínuament les
pupil·les humanes, que arriba un moment que queden anestesiades de tanta informació
fugissera i inassumible. Potser per això davant d’un mural petit com és un quadre, a
les ments contemporànies ens consta tant entrar-hi, ja que els seus mil matisos estàtics
ens provoquen una angoixa irracional pel temps i l’energia que hem de dedicar-hi per
capir-lo.
I seguint els nous models mixtos per descontaminar de reclams constants “el
paisatge urbà” de les ciutats i metròpolis del nostre temps, Barcelona, per posar un
exemple d’una ciutat important i propera, ha regulat1 la instal·lació de molts suports
publicitaris per descongestionar la mirada quotidiana. Posem per cas, a la ciutat ja
no es permet la col·locació de suports publicitaris que per la seva capacitat lumínica
produeixin un augment de la contaminació en aquest àmbit. No s’admeten els suports
publicitaris suspesos sobre la calçada o l’espai públic, o ancorats sobre la via pública o
els seus elements. Es prohibeix la publicitat en els elements del mobiliari urbà que no
siguin quioscos, marquesines d’autobusos, panells d’informació municipal o aquells
altres elements disposats a aquest efecte per l’Ajuntament. I ho ha fet perquè la qualitat i la relació ambiental i visual són valors afegits en la vida i la comunicació d’una
ciutat envers els seus ciutadans i el turisme d’excel·lència i qualitat que vol captar. Ara
la Revolució no vol dir només la saturació cromàtica de l’espai públic –per demostrar
l’opulència tecnològica i el desenvolupament mal entès–, sinó la sostenibilitat d’un
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ecosistema equilibrat visualment, econòmicament i ecològicament. Barcelona és una
de les ciutats capdavanteres que han posat fre a aquest exagerat excés de publicitat
mural, que se suma a un corrent de moviments en contra de la publicitat o l’excés
d’aquesta i que està radicalitzant l’escena mundial.
En una recent visita a l’espai cultural Casa Encendida de Madrid, on hi ha
una exposició permanent titulada Ciudades habitables, ciudades de futuro, entre molts
aspectes, un dels apartats repensa el tema de la publicitat i de les marques. En aquest
cas, es posiciona contra el radicalisme prohibitiu que deixa llacunes de tota mena. Per
exemple, si prohibim tota la publicitat, l’Unicef, la Creu Roja i l’ONU –com a logos
i marques que són– visualment també contaminen i, en conseqüència, no hi haurien
de ser. Llavors, ens preguntem: quins són els límits de la publicitat i què entenem per
publicitat? És realment tan dolenta la publicitat o, potser, la seva utilització, o ambdues coses? Què succeeix amb els productes, esdeveniments i serveis que ens arriben
gratis, per haver estat finançades per la publicitat? Els necessitem realment aquests
productes que generen tota aquesta roda capitalista i d’un món al límit del col·lapse?
Són qüestions que tensionen els equilibris i hem de plantejar-nos, ja des de fa temps
contínuament, alhora que seran objecte de reflexió incessant en un futur imminent.
El model cubà en aquest sentit és clar: han acabat quasi abolint, aniquilant
tota reminiscència capitalista i publicitària, deixant que la natura desintegri la publicitat –com en qualsevol pel·lícula futurista de l’estil d’El planeta dels simis (Planet of
the Apes) –. Mentrestant, aquesta quasi absoluta absència de publicitat comercial ha
afavorit la visualització per no-competència de la institucional. A banda d’això, mentre
es nega la publicitat, esdevé paradoxal comprovar que l’imaginari iconogràfic del Che
Guevara es va serigrafiant per mig món, en forma de samarretes, gots i en un futur –no
controlem els viaranys ignots de la publicitat– pot arribar a tenir forma d’un preservatiu revolucionari que batalli contra alguns dogmes de l’Església.
De l’avantguarda al realisme socialista: els precedents cubans
Hem apuntat, en el primer apartat del text, les interfícies que la comunicació
–o publicitat o propaganda politicosocial– ha tingut al llarg de la història, així com
les contradiccions latents entre el discurs i la gràfica comunista, fagocitada o no per
les dinàmiques capitalistes. Arribats en aquest punt, i abans d’entrar en el que és purament l’estètica de la gràfica cubana i d’on prové, farem una breu introducció sobre
com a partir d’una tècnica d’impressió es desenvolupa una estratègia de comunicació
i sobre aquesta estratègia, tota una maquinària d’alliçonament conceptual d’unes idees
i actituds. En l’època de la Revolució Cubana foren el cartell i el mural els grans
instruments, avui dia hem eixamplat les interfícies, com ja hem comentat –ara ja són
multiplataformes d’arrels bàsicament tecnològiques, les que porten el pes de les campanyes, publicitat i propagandes de tota mena–. En l’era contemporània, algunes de les
grans accions politicopropagandístiques de forta transcendència per inesperades foren
la victòria de José Luis Rodríguez Zapatero, en el seu primer mandat, el 2004, gràcies
a mobilitzacions populars –instrumentalitzades fins a cert punt– mitjançant els SMS
i que transmetien un rebuig latent contra la guerra de l’Iraq i els atemptats de Madrid
de l’11-M. Mentrestant, uns anys després –el 2008–, a l’altre costat de l’Atlàntic, els
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Estats Units –que havia abolit només un segle i mig abans l’esclavitud– votava per un
president negre, Barack Obama, que havia emprat com ningú les noves xarxes socials
–com ara Facebook, llançada al mercat el 2004– per recaptar més empaties i més fons
que ningú en tota la història de la política americana. El resultat fou la victòria aclaparadora i, fins i tot, superant en les primàries la candidata demòcrata Hillary Clinton.
Tot això ens ensenya que els desenvolupaments tecnicotecnològics, sumats a un cert
enginy i una estratègia innovadora en la comunicació humana, propicien visualitzacions i retorns socials de primera magnitud per transferir coneixement i per transferir
els conceptes a partir dels quals s’enriqueix, dirigeix, alliçona i instrumentalitza l’ésser
humà. En el seu temps, els murals a les coves prehistòriques, el frisos grecs i romans o
els retaules a les esglésies –com una espècie de còmics contemporanis gegants– foren
grans revolucions de propaganda com també ho foren –no de manera visual, sinó gràcies als codis de paraules i transmissió del coneixement teixint xarxa– els senyals de
fum, el senyals de llum, així com el telègraf, el telèfon, el fax...
Però situem-nos en el context immediat de Cuba i en el context prerevolucionari. La Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i
la Segona Guerra Mundial (1939-1945) havien fet evolucionar de manera espectacular
les estratègies a partir de les quals fer servir totes les eines de comunicació per guanyar
l’oponent. El primer gran tomb es va donar a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Encara que la litografia va ser inventada el 1798 per Alois Senefelder, aquesta tècnica era al principi massa lenta i costosa per a la producció del cartells. La majoria dels
cartells eren produïts en blocs de fusta (xilografia) o gravats del metall amb poc color
o disseny. El desenvolupament del procés litogràfic de tres colors de Jules Chéret pels
volts del 1866 va obrir una via que va permetre que els artistes assolissin l’arc de Sant
Martí amb tan sols tres pedres –generalment vermelles, grogues i blaves– impreses en
un registre acurat i amb un impacte clar. A més, era una tècnica que, tot i de procés
complex, combinava paraula i imatge en un format atractiu i econòmic, cosa que va
propiciar el seu gran abast i no només va ser emprat en art i publicitat convencionals,
sinó per a fins militars i de propaganda política. I això, evidentment, va suposar un nou
paper per al cartell i, de retruc, per a la propaganda. De fet, la Gran Guerra va suposar
la campanya publicitària més gran fins ara. Només Amèrica, va produir prop de 2.500
dissenys i aproximadament 20 milions de cartells, gairebé un cartell per a cada quatre
ciutadans en poc més de dos anys. Les lliçons de la brillant publicitat americana en
la Gran Guerra no van passar desapercebudes per a la Rússia bolxevic, que va donar
a l’art del cartell –amb el dibuix com a base però ja introduint la fotografia i la fotocomposició– el protagonisme principal per ajudar a conquerir la seva guerra civil, el
1917, i la posterior instauració del seu règim. Durant aquest període, Rússia –i l’actual
Ucraïna– van veure néixer alguns del màxims exponents de l’art d’avantguarda del segle XX com ara Vasili Vasílievitx Kandinski, Antonine Pevsner, Aleksandr Ródtxenko,
Naum Gabo, Vladímir Tatlin –fundador del moviment constructivista– i Kazimir Malèvitx –fundador del suprematisme–. Artistes clau en l’estètica i la gràfica russa en un
primer estadi de la revolució que paulatinament van ser desplaçats pel realisme socialista. Tot el neguit va venir d’alguns components del Partit Comunista, que rebutjaven
estils moderns com ara l’impressionisme, el surrealisme, el dadaisme, el cubisme i,
com no, una part del constructivisme i del suprematisme. Per què? Perquè els principis subjectivistes que hi ha implícits en aquests moviments (el subjectivisme topava
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frontalment amb l’aspiració objectiva del materialisme dialèctic) i els temes que tractaven (el realisme socialista només considerava rellevants els temes relacionats amb
la política i els treballadors). Això comportà l’etiqueta d’aquests moviments com a
manifestacions d’art burgès. Per tant, el realisme socialista fou, en certa mesura, una
reacció contra allò anomenat –mal anomenat fins a cert punt– estils burgesos anteriors
a la Revolució. I per contrarestar aquest fenomen, el realisme socialista va ser convertit
en referent polític oficial per l’Estat el 1932 amb el decret de Iossif Stalin anomenat
de reconstrucció de les organitzacions literàries i artístiques. Una posició favorable al
realisme socialista que no va impedir que es promogueren obres, autors i gèneres del
segle XIX fora d’aquests paràmetres i arrelats en la tradició russa. Altres, però, enmig
d’un ambient hostil, i amb tendències d’avantguarda radical varen haver d’exiliar-se.
Aquests postulats, però, varen traspassar fronteres i el realisme socialista va
arribar a Cuba barrejat amb tocs del moviment panamericà amb exponents tan clars
com ara els muralistes mexicans Orozco, Siqueiros i Rivera que, a partir del 1920,
van fer la seva revolució a través dels murs. Tots reivindicaven la història pròpia del
poble indígena i la seva concepció del mural parteix d’una revisió de l’art autòcton de
l’Amèrica anterior al descobriment, i entronca directament amb els estils i les formes
de l’art propi de maies i asteques, dels quals pretén ser una actualització moderna. A
Cuba apareix més filtrat per la dominant de l’estètica soviètica i del pop art del moment, almenys bona part propaganda oficialista, i només seran alguns moviments artístics –Wilfredo Lam al capdavant– que apel·laran a aquesta herència amb arrels dels negres africans, els colonialistes espanyols i els autòctons indígenes. Tot i que mexicans
i cubans treballaran sobre el gènere del mural de caire socialista com a conseqüència
del posicionament dels autors –i autoritats corresponents– a favor d’una concepció
socialment compromesa de l’artista amb la societat en què viu. Paral·lelament als moviments mexicans i russos, des d’Europa els fotomuntatges de realisme socialista van
tenir un altre gran difusor: la iconografia de tota l’estètica –cartellisme principalment–
del bàndol republicà durant la Guerra Civil espanyola. Una guerra en què la ràdio va
prendre un paper important. Els republicans foren el bàndol més fecund i amb una
millor qualitat en les seves obres en macro –cartells i murals– o en micro –segells; una
tendència que ha traspassat el temps i, des de sempre –Mussolini i Hitler foren excepcions–, l’esquerra política ha tingut una major qualitat i risc, una millor preocupació
per l’estètica dels seus missatges i de la seva gràfica; malgrat que en l’actual món on
tot està dissenyat, les distàncies entre dretes i esquerres s’han tornat a escurçar.
Així mateix, la fotografia, com ja havien fets els russos en la revolució, té
una forta presència, però també es combina amb excel·lents dibuixants, així la nòmina
d’artistes de primer nivell que treballa per a la república –principalment a Catalunya– és de caràcter multidisciplinari, amb el qual simbolitza la innovació conceptual i
de noves textures i recerques visuals. Una herència captada dels postulats de l’escola
Bauhaus alemanya (1919-1925), que alhora havia captat part del talent exiliat rus.
Noms com ara Carles Fontserè, Antoni Clavé, Helios Gómez, Josep Bartolí, Josep Renau i Pere Català Pic foren l’avantguarda i varen impregnar-se de les tendències russes
que barrejaven dins el realisme socialista –tot i que els màxims dirigents polítics no ho
volguessin o no ho poguessin veure– les principals dominants del suprematisme, del
futurisme i del constructivisme, així com del cubisme, el dadaisme i el surrealisme.
Combinacions impossibles de frenar, ja que els contagis –dins els diferents moviments
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en els processos de creació– han estat sempre més transversals del que la historiografia
–per no parar boja, per les infinites derivacions possibles– voldria per poder codificar.
A Cuba, com en els temps de la República, aquesta barreja també es dóna. En aquest
cas, és l’herència del pop art –que sorgit com un moviment de denúncia del sistema,
en va acabar sent la bandera– el que apareix sovint com una marcada influència en el
cartellisme i muralisme.
Reculant un altre cop fins al 1917 i fins a Lenin i els seus seguidors, ningú
no podrà negar que foren els amos de la propaganda moderna, tot convertint el cartell
–i els seus derivats futurs en forma de pantalles de televisió i ordinador– en una arma
vital que seria utilitzada a través dels segles en totes les guerres per tal d’esperonar les
tropes, deprimir l’adversari o recaptar fons, entre altres coses. I com no, la Revolució
Cubana, com a deixeble de la filosofia de l’URSS, també va heretar a partir del 1959
les estratègies de comunicació i la gràfica del que seria, fins al voltant del 1991, el seu
gran aliat. Sense deixar de mirar el que va ser un dels brots utòpics més rellevants a
Europa en el segle XX, la República espanyola i l’encaix de les seves nacionalitats:
Catalunya, el País Basc i Galícia. Malgrat que bona part dels dibuixants i fotògrafs de
cartells republicans varen preferir –els que varen creuar l’Atlàntic, l’exili a Mèxic i
llavors als Estats Units, abans que anar cap a una Cuba comunista– un sistema amb el
qual van tenir-hi dificultats d’entesa durant la Guerra Civil dins el mateix bàndol republicà. De segur que no seguiren l’exemple dels indians i les fortunes teixides a Cuba.
L’estètica cubana, entre l’herència russa-soviètica i el pop art
Abans d’entrar en les particularitats cubanes i de la seva gràfica, cal tornar a
apuntar un altre llegat dels mecanismes de comunicació del règim de l’illa: la importància que pren el cartell un altre cop en la Segona Guerra Mundial gràcies, a més, a la
irrupció de la impressió en offset. Aquest cop, el cartell va tenir una importància compartida amb altres mitjans, principalment la ràdio, mentre la televisió anava creixent
en protagonisme i el cinema s’instal·lava poderosament: qui no ha sentit a parlar de
l’alemanya Leni Riefenstahl i el seu documental més cèlebre d’exaltació del nazisme
titulat El triomf de la voluntat. Cuba també féu servir el cinema i, ja abans de la Revolució, Castro havia fundat l’Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica
(ICAIC), tot i que els pocs recursos feren que la qualitat a la llarga se’n ressentís i
s’apostés per mecanismes de propaganda menys cars.
Així mateix, el cinema d’animació –poc emprat pel règim cubà degut als elevats costos per generar-lo– també serví de propaganda proamericana contra el feixisme, i les produccions de Walt Disney amb l’ànec Donald atacant Hitler, Mussolini i
Hirohito a Der Fuehrer’s face (1943) en són un exemple. Així es demostra com un
mitjà d’expressió lúdic orientat a nens, pot utilitzar-se com a arma de guerra. En aquest
sentit, els còmics i personatges com ara el Capità Amèrica, que va publicar-se per primer cop el 1941 i que va néixer per mà de Jack Kirby i Joe Simon, també emprenien
aquesta tasca antifeixista. El còmic també es va beneficiar del desenvolupament de la
tecnologia offset per difondre massivament el seu art. Una tècnica que permetia tirades
llargues i ràpides sense costos elevats, arraconant la tècnica imperant fins llavors, la
litogràfica.
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Per tant, el xoc d’estètiques i de comunicacions juga sempre un lloc destacat
en la partida de la guerra com a mecanisme psicològic, tant per exaltar el propi com
per deprimir l’estrany. Cuba ho sap, ho capta i ho entén, no té recursos il·limitats per
poder generar còmics a dojo ni grans produccions de televisió, però la ràdio, certes
emissions de televisió i els cartells i les tanques publicitàries reconvertides en aparadors de l’ideari del règim esdevenen la pedra de toc de tot el discurs. Perquè els
dirigents cubans saben que la seva guerra, després de la victòria de la Revolució, és
interna i psicològica, d’home a home, per aïllar la consciència de l’exterior i centrar-se
en uns missatges amb grans tipografies, grans eslògans, que el cartellisme i el muralisme amplifiquen, però amb una tecnologia que anirà decreixent amb els anys i es farà
precària i d’una gràfica quasi obsoleta per la mort dels grafistes de la primera època i
per les desercions de molts autors; tot i que la moda retro torni a aparèixer, el seu retro
és per força i, fins i tot, els mecanismes capitalistes l’aprofiten per treure’n profit. Uns
eslògans, cal dir, que avui dia qualsevol adolescent hipercomunicat es pren amb certa
distància.
Però el joc simbòlic no s’atura i arriba al mateix disseny industrial: la màquina com a senyal d’innovació, tecnologia i d’avenç social esdevé clau de reforçar i les
consignes en aquest sentit també. En l’univers cubà, sobretot focalitzat en els primers
anys de la Revolució –anys seixanta–, l’espectre agrícola, com succeeix en èpoques de
guerra, la dona i l’agricultura són el suport bàsic per a la victòria final.
El sorgiment de la tècnica offset en el cartellisme, a més, fou una revolució
perquè a banda de ser més barat i ràpid, el cartell era creat gràcies a una màquina de
nova generació que reflectia aquests inputs d’innovació, superació humana i prosperitat. I els russos, alemanys i britànics tingueren molt present en els segles XIX i XX
aquest discurs; com ho tenen amb la new tecnology els polítics del present. En el film
Temps moderns (1936) del britànic Charles Chaplin sorneguerament es parla sobre
aquest fet, i en el film de realitat anticipada Metròpolis (1927) de l’alemany Fritz
Lang es retrata de manera precisa la importància de la revolució industrial i de les fites
aconseguides per la téchne humana; fins i tot anticipant-se ja els robots, com ho féu el
novel·lista Jules Verne.
A més, durant la Segona Guerra Mundial es va accentuar l’ús de la fotografia
en cartells, que va començar a la Unió Soviètica en els anys 20, i va arribar a ser tan
comuna com la il·lustració. Llavors, sorgeixen els grans fotògrafs i fotoperiodistes
com ara Cartier Bresson, “l’home de l’instant decisiu”, Robert Capa, David Seymour,
George Rodger i en clau peninsular, el català d’origen valencià Agustí Centelles. Per la
difusió dels cartells de base fotogràfica i per la novetat que representava aquesta tècnica, la fotografia pren el relleu de la majoria d’il·lustradors de cartells durant la Segona
Guerra Mundial. Després de la guerra, però, l’ús del cartell va davallar en la majoria
dels països, mentre que la televisió i el cinema es van convertir en els protagonistes de
la difusió mundial massiva de missatges en el proper gran conflicte: la Guerra Freda.
Però ara ja podem retornar a Cuba, que fou i és una excepció especial, donats
tots els seus condicionaments historicoeconòmics. Cuba, com l’Espanya franquista, a
banda de les puntuals relacions comercials entre ambdós estats –tal com s’ha conegut
recentment–, també van coincidir a fer ús del cartell de manera destacada en contra de
totes les sinergies modernes del moment. A Cuba, en pro de la propaganda del règim
castrista, gràcies a una bona herència soviètica –combinada amb l’herència precastrista
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d’origen americà, alhora influïda pels estils promoguts des de París–, mentre que a
Espanya i a Catalunya, en bona mesura, per part de l’oposició al règim amb moviments artisticopolítics com ara Estampa Popular (1965-1967), Equipo Crónica (c.
1963-1981) i Grup Praxis 75 (1975-1985), que serviren de contrapropaganda al Nodo,
als diaris i a les ràdios oficials de Franco. El cartellisme del franquisme fou més aviat
pobre –s’havien prioritzat altres mitjans–. Entre altres coses, perquè no els sobrava la
mà d’obra qualificada, la majoria dels artistes i cartellistes de primer nivell s’havien
exiliat a Mèxic, França o els Estats Units, i només podien reclutar antics republicans
no exiliats i forçats a dibuixar de manera més manierista o artistes del règim bastant
encarcarats. A banda d’això, estèticament no hi havia un corpus en què basar-se i només s’apel·lava a rememorar un nou classicisme, la majoria de vegades, anquilosat i
sense consistència i impacte visual. Franco no va tenir l’habilitat de Mussolini o Stalin
per envoltar-se de creadors de primer nivell en tots els àmbits: cinema, arts plàstiques
i visuals, arquitectura, literatura i música. Fidel Castro fins a cert punt sí, la música ha
estat la gran bandera, però reiteradament amb tants dèficits financers, les grans operacions d’imatge pública sempre han estat gràcies a grans personalitats del món cultural,
científic, cinematogràfic o econòmic que s’han envoltat per la utopia socialista-comunista que és i representa l’illa cubana.
La gràfica cubana ha aguantat durant molt de temps estèticament i conceptualment, ha tingut el cartell micro i macro com el leitmotiv –pel seu reduït cost– com
a principal arma d’alliçonament col·lectiu. Ha begut de tota la història de l’art russa i
del realisme socialista, com no, i a més s’ha contaminat de les tendències més modernes de l’art contemporani, que en la dècada dels seixanta volia dir l’estètica del pop
art. Colors primaris, subratllar el valor iconogràfic de la societat de consum, el collage
i el fotomuntatge d’herència dadaista com a tècnica, així com una reflexió sobre el
consumisme, l’efímer, la ciència, la tecnologia o, com diu l’artista britànic i un dels
inventors i millors representants del moviment Richard Hamilton, “efímer, popular,
barat, produït en sèrie, jove i enginyós”. Quin règim no firmaria la pràctica totalitat
d’aquest ideari perquè transmetés els seus missatges?
Potser la radiografia del que quedarà de la Revolució serà la imatge del Che
Guevara a les samarretes, equiparat amb una estrella del rock i amb tanta popularitat
com la figura de Jesucrist, amb el qual tenen moltes semblances: rostres de seductors
amb barba, paraula i discurs potent i creïble, humanitat desbordant respecte a l’altre,
actitud per canviar el món i un final èpic i dramàtic: assassinat i, posteriorment, fet
màrtir per la humanitat i uns ideals. Icones immortals que el seu ideari es desfà en la
mesura que l’èxit els fa més coneguts, així, com més reconeixement, menys coneixement profund i més difosos amb símbol i iconografia, més distorsionats a l’ús de cada
consumidor, en molts casos desvirtuant-ne completament l’ideari fundacional.
Potser també recordarem les instantànies del Che Guevara del fotògraf Alberto Corda, els originals potser venuts al millor postor en una galeria elitista del barri
més exclusiu d’una gran capital. O, potser, recordarem la imatge en blanc i negre de
Fidel Castro fent un discurs a les Nacions Unides o les enregistrades per la televisió en
color –amb textura de píxel– en què un Fidel amb xandall intenta mantenir un imperi
que s’ensorra, mentre rep les visites del populista i oportunista Hugo Chávez i la del
seu amic de l’ànima, l’escriptor Gabriel García Márquez. Potser també recordarem les
utopies d’un món millor, uns discursos d’una petita gran illa que volia que l’art fos
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una qüestió d’educació de masses i, sobretot, d’educació. Pàtria o muerte ressonen
en els cartells publicitaris arreu de l’illa o al crit de Viva la Revolución Cubana un
bonic somni va desapareixent, tot i que el somni també es pot reinventar, perquè els
somnis no només són somnis. Educació, sanitat, ensenyament a la majoria de la gent
són l’herència en forma de pòsit humà i que no només els cartells reflecteixen. Malgrat
les moltes incongruències del sistema, la pressió dels Estats Units –en retrocés– no
va ajudar en cap moment. Mentrestant, el seu exaliat, Rússia, ja és una marca global
més, absorbida per les pirotècnies capitalistes i la Xina, tot i que guarda encara alguns
trets de gràfica revolucionària i manté el protectorat a Corea del Nord com a record
d’un model que no tornarà, s’erigeix en la gran potència capitalista mundial, tot havent
fet una perestroika més ordenada però encara amb dubtes de democràcia i llibertat
d’expressió.
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LA IMATGE TURÍSTICA GRÀFICA DE CUBA,
NECESSITAT D’UNA NOVA APROXIMACIÓ

Dolors Vidal, Antoni Monturiol, Neus Crous, Mercè Rosselló, Alejandra Villa
La imatge turística gràfica de Cuba, necessitat d’una nova aproximació
Cuba és una de les destinacions turístiques més rellevants en l’àmbit mundial,
no tan sols pels atractius naturals i culturals de l’illa, sinó també, sens dubte, per la seva
història i situació política. Durant molt de temps, i fins i tot actualment en plena era
d’internet, la comunicació turística empra de manera massiva els suports físics, com
per exemple els cartells.
Aquests materials de promoció turística tenen com a funció principal comunicar uns atributs concrets que “algú” (generalment ens públics de promoció, però també
poden fer-ho entitats privades) ha considerat que són els més importants i/o els que
resultaran més atractius per als visitants potencials. Volem, doncs, seduir i convèncer
l’audiència que vingui a visitar-nos.
A banda d’aquest primer paper, de caire comercial i immediat, la producció
de cartelleria turística ens permet també endinsar-nos en una perspectiva antropològica i històrica: identificar què i de quina manera es promovia en cada època (o quins
elements s’ometien), quins eren els atractius que es privilegiaven (sol i platja, contacte
amb els residents, patrimoni religiós, etc.). Malauradament, aquest estudi està subjecte
al volum de cartells i altres materials similars que s’hagin conservat, que en la majoria
dels casos és més aviat reduït.
El cas cubà, si bé no hem pogut tenir accés a un nombre tan gran com hauríem
desitjat de cartells, es mostra interessant per la vinculació que presenta la producció
de cartelleria turística i la situació política del país. El text següent recull una primera
aproximació a la imatge gràfica turística de Cuba, des d’abans de la Revolució fins al
tombant de segle XXI i acaba amb una proposta per millorar les condicions d’estudi
d’aquests materials.
Estudi de la imatge turística: revisió de la literatura acadèmica
L’estudi dels materials de promoció turística (cartells, fullets, etc) és interessant des de diverses perspectives de les ciències socials com un reflex de l’opinió que
un grup social particular, desitja projectar d’una àrea territorial.
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Des de mitjan dècada dels setanta diversos autors han posat de manifest la
importància de les imatges com un dels aspectes centrals de l’experiència turística
(Miossec, 1977), ja que “(...) les imatges són més importants que els recursos tangibles. (...) Les percepcions, més que no pas la realitat, són allò que motiva els consumidors a actuar o no actuar” (Guthrie i Gale, 1991, pàg. 555). Sovint, però, els estudis en
aquest sentit han estat criticats per la falta d’un marc teòric i conceptual de referència
(Calderón, Gallarza, Gil, 2002).
D’acord amb l’article publicat per Calderón, Gallarza i Gil (2002), en què
es proposa un primer marc conceptual per a aquest àmbit d’estudi, es poden distingir
bàsicament dues tècniques no quantitatives emprades al llarg d’aquestes gairebé quatre
dècades en la mesura i estudi de la TDI (imatge de la destinació turística): tècniques
qualitatives i les anomenades “altres tècniques”. És en aquest segon grup, basat en
l’anàlisi de continguts més que no pas en les opinions individuals o col·lectives, en
què s’emmarca l’estudi de materials promocionals (en total, 6 dels més de 20 autors
estudiats han utilitzat aquesta tècnica).
En el cas espanyol, cal destacar com a mínim tres treballs que, dins dels seus
contextos autonòmics proposen una primera aproximació a l’estudi de la imatge turística a través del cartellisme. El primer és el catàleg de l’exposició Imatge i destí. Cartells turístics de les comarques gironines (Museu d’Art de Girona, 2003), comissariada
per Dolors Vidal i Antoni Monturiol. El segon treball, coordinat per Xosé Santos Solla,
fou també una exposició, anomenada Galicia en cartel. A imaxe de Galicia na cartelería turística (Universidad de Santiago de Compostela, 2005). Finalment, la Facultat de
Turisme de la Universitat de Girona (2011) ha coordinat el projecte Imatge gràfica de
la Costa Brava, en col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava –Girona, on
es presenta un catàleg en línia que per primera vegada permet conèixer els cartells, fullets i materials similars de difusió turística que s’han conservat en els arxius d’aquesta
zona.
Malgrat aquests treballs, diversos autors reiteren la necessitat d’aprofundir
en aquest camp d’estudi (Monturiol, 2005; Vidal, 2005; Santos Xolla, 2008, entre
d’altres), especialment pel que fa al món del cartellisme turístic, un suport que ha
tingut un paper clau en la promoció de les destinacions turístiques més enllà de la seva
pròpia àrea al llarg de diverses dècades.
Com a mostra d’aquesta falta tant de marc teòric com d’estudi de casos, hem
realitzat cerques avançades a la base de dades de tesis doctorals catalanes (TDX) i
també en les principals revistes turístiques. Els resultats són els que es mostren a les
taules següents:
Resultats de les cerques realitzades a TDX dins de la matèria “338 - Situació
econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia.
Producció. Serveis. Turisme. Preus”
					
Resultats obtinguts
Cadena de paraules
			
Com a paraula clau
Com a text lliure
“cartell”			

0
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0

			

Com a paraula clau

Com a text lliure

“fullet”			

0

0

“guies turístiques”		

0

0

“material de promoció”		
“guies”			
“imatge gràfica”		
“imatge”			
TOTAL			

0
0
0
1
1

0
1
0
2
3

Taula 1: Resultats de les cerques realitzades a TDX dins de la matèria “338 - Turisme”.
Font: elaboració pròpia.

Tal com es reflecteix en el quadre, el volum de tesis de doctorat relacionades
amb l’estudi de la imatge gràfica és molt baix en relació amb el total de documents
existents (109 entrades dins de la matèria 338 –(...) Turisme–, i cap fa referència específica als cartells o als fullets turístics, materials clau per a la promoció i dels quals
disposa qualsevol organització.
A més a més, aquest nombre disminueix si considerem que dos dels resultats
obtinguts en les cerques com a text lliure inclouen dos resultats irrellevants per al cas
que ens ocupa.
En segon lloc, prendrem com a referència els resultats obtinguts en diverses
cerques realitzades en la base de dades en línia de diverses revistes indexades especialitzades en turisme. Com a criteri, s’han seleccionat aquells títols inclosos dins del
Journal Citation Reports (una de les bases de dades més utilitzades a l’hora de valorar
el factor d’impacte d’una publicació).
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Taula 2: Resultats de les cerques realitzades en revistes especialitzades en turisme indexades al
Journal Citation Reports. Font: elaboració pròpia.

En aquest cas, si bé els resultats obtinguts són notablement més significatius,
sobretot dins dels títols Annals of Tourism Research i Tourism Management, ambdues
publicades per Elsevier, són relativament baixos si tenim en compte que cadascuna
d’aquestes revistes agrupa milers d’articles.
Si bé aquí els resultats no han estat filtrats manualment i poden incloure alguns articles no rellevants per al nostre camp d’estudi, a grans trets ja podem veure que
el concepte general “imatge d’una destinació” ha estat molt més estudiat globalment
que no pas en relació amb o a través de materials com ara els cartells i els fullets.
Tornant a fer aquesta cerca, però focalitzant-la en el cas de Cuba, els resultats
es restringeixen considerablement. Cal tenir en compte que es tracta de revistes produïdes a Europa, amb un punt de vista bàsicament anglosaxó, cosa que pot esbiaixar la
representativitat dels resultats obtinguts.
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Taula 3: Resultats de les cerques realitzades en revistes especialitzades en turisme indexades
en el Journal Citation Reports, sobre la imatge gràfica de Cuba. Font: elaboració pròpia.

Malgrat el baix volum de resultats, podem veure una inversió en la proporció
de resultats obtinguts. A diferència de la cerca general, en el cas cubà trobem més
articles referents a l’estudi dels seus fullets que no pas de la seva imatge en termes
generals (gairebé el doble).
Així doncs, en aquest cas en particular trobem un estudi més acurat dels materials de difusió (cartells, fullets), que no pas de la imatge projectada o percebuda
en general, en la qual també poden tenir-se en compte factors com ara l’opinió dels
visitants, la informació proporcionada pels prescriptors, etc.
Algunes consideracions sobre la imatge turística gràfica a Cuba abans i
després de la Revolució
naris

El mercat turístic cubà. Condicionants prerevolucionaris i postrevolucio-

“Cuba cobreix una superfície de 110.992 km_ i es troba situada a la part més
occidental de la Conca del Mar Carib just a l’entrada del Golf de Mèxic. L’arxipèlag
cubà està conformat per més de 4.000 illes i illots (...) Privilegiada per posseir al voltant de 300 platges naturals de sorres blanques, fines i aigües transparents. La més
coneguda és Varadero. (...) Tres grups muntanyosos, dos grans regions de sabanes,
moltes valls conegudes internacionalment com ara Viñales, Yumurí i Ingenios recorren
l’illa en la seva extensió. Salts i cascades atrauen els amants de la naturalesa”.1 Amb
aquest text comença la descripció de l’illa de Cubatravel, el portal en línia sobre turisme a Cuba.
http://www.cubatravel.cu/otros/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28&lang=
es

1
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El text continua fent un inventari de platges i reserves naturals privilegiades,
llocs marcats per la diversitat que constitueixin un escenari natural idíl·lic, algunes vegades encara verge. En altres apartats de la plana s’incorporen com a atractius turístics
els elements patrimonials i tradicionals, tot plegat dins d’un context humà sempre càlid
i alegre. Un discurs que no reflecteix la realitat cubana, ni tan sols la “turística”. Aquesta tònica es repeteix en quasi tots els llocs webs i publicacions de promoció turística de
Cuba. El turisme a Cuba és un fet recent que en molts aspectes va en certa dissonància
amb la resta del món; fins i tot si tan sols tenim en compte el seu context geogràfic més
proper com ara Santo Domingo, la República Dominicana i la Riviera Maya de Mèxic,
amb Cancún al capdavant. Com quasi tots els interrogants que planteja l’illa des que
Fidel Castro va accedir al poder l’any 1959 la raó d’aquest fet és fonamentalment política.
La incorporació del turisme com a alternativa econòmica a principis de la
dècada de 1990 va coincidir amb una circumstància especial: no només va néixer com
a activitat econòmica important, sinó que, a més, es va consolidar de seguida com a
única alternativa a la desaparició del subsidi econòmic que abans provenia del camp
socialista, de tal manera que va passar d’una inactivitat total a ser considerada com a
única activitat econòmica de rellevància.
Els organismes i les administracions oficials que hi ha hagut a Cuba, des de
l’any 1919 amb la creació de la Comissió Nacional per al Foment del Turisme, fins a
la institució del Ministeri de Turisme el 1994, (any en què el turisme va ser impulsat
com única eina de recuperació econòmica al país) mai s’havia tractat el turisme amb
la importància que potser les condicions naturals i culturals de l’illa van reclamar.
Ni la Corporació Nacional de Turisme (1934), ni tampoc l’Institut Cubà del Turisme
(1952) van tenir un pla estratègic sòlid o mínimament orientat. Tampoc en l’etapa
revolucionaria, l’Institut Nacional de la Indústria Turística (1959) i l’Institut Nacional
del Turisme (1976) havien fet respecte a les necessitats de la indústria turística la seva
funció.
A les dues destinacions turístiques per excel·lència de Cuba, l’Havana i Varadero, el creixement de la infraestructura hotelera va ser nul·la durant els primers trenta
anys de revolució. Els hotels característics de l’Havana com ara el Nacional, el Riviera
i el Capri són herència de l’etapa republicana quan l’Havana començava a plantejar-se
el seu futur com a principal destinació turística del mercat nord-americà i es feien els
primers passos per a la construcció d’un imperi del joc, que després del triomf de la
Revolució Cubana es va traslladar definitivament a Las Vegas. La mateixa situació es
va veure a Varadero.
Varadero té 22 kilòmetres de platges al llarg d’una estreta península coneguda
com a Icacos i constitueix el patrimoni natural més conegut i promocionat de tot el
panorama turístic cubà. No obstant això, fins als anys noranta només hi havia quatre
hotels operatius: el petit Hotel Kawama a l’inici de la península d’Icacos, i els hotels
Siboney i Atabey, “els primers construïts [en la dècada dels 80] per la Revolució”2 i el
mític Hotel Internacional de Varadero. Des d’aquesta edificació fins a arribar al final
de la península, a Punta de Icacos, quedaven més de quinze quilòmetres de platges
absolutament verges i una autèntica reserva natural.
2

Recondo, R.F. (2010).
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Es fa difícil de veure que amb el pas d’aquests últims quinze anys i arran de la
decisió per part del govern cubà d’impulsar un mercat turístic massiu a qualsevol preu,
gran part d’aquesta riquesa ha minvat, pel canvi dràstic que va impulsar una política
turística basada en el contrari a la sostenibilitat i el respecte per la naturalesa.
Entre els anys trenta i finals dels cinquanta del segle XX, Cuba va assentar les
bases per convertir-se en la principal destinació del mercat turístic dels Estats Units i
el creixement de la seva xarxa hotelera, de serveis i infraestructures associades al turisme urbà va ser considerable. Malgrat el desgast moral que arrossega aquest tipus de
turisme, aquest creixement afortunadament quedava allunyat d’una irreversible massificació i desgast dels recursos naturals de l’illa.
L’any 1959 amb l’arribada al poder de Fidel Castro i fins a la caiguda del
camp socialista a finals dels vuitanta i l’inici de l’efecte de la perestroika, aquest procés
es va a aturar quasi totalment i no tan sols es va deixar de créixer, sinó que, a més, es va
destruir part del que s’havia edificat durant la república. El turisme a Cuba va passar a
ser una eina d’estímul polític per als cubans compromesos amb el govern. Un col·lectiu
reduït que habitualment era el mateix govern i, eventualment, els treballadors premiats
per la seva tasca i condició política, així com delegats de països socialistes o simpatitzants amb la Revolució d’arreu del món que visitaven l’illa. Pel que fa al ciutadà cubà
corrent, normalment podia tenir accés a un hotel quan contreia matrimoni.
En menys de deu anys aquesta situació de paràlisi va canviar dràsticament i,
segons el govern cubà, l’any 1996 “quan es va aconseguir per primera vegada superar
el milió de visitants, Cuba es va proposar consolidar-se com a destinació mundial i del
Carib”3 competint amb destinacions com ara la Riviera Maya i Cancún a Mèxic.

turístics

Aparició i desaparició de la imatge turística gràfica de Cuba. Els cartells

Si fem un recorregut pels cartells que ens arriben des dels anys trenta fins a
finals del anys cinquanta trobem de seguida certs elements repetitius que defineixen
clarament la proposta turística cubana: els escenaris no són ni icones, ni nodes principals, sinó platges o patis colonials que donen la idea d’intimitat i esplendor que es
volia transmetre. En aquests espais d’ambientació exòtica la presència femenina és un
element comú. Encara que la representació de l’home també té el seu pes, sobretot a la
col·lecció de cartells de Kerne Erickson són les dones les figures més constants. Dones
folklòriques amb vestimentes vernacles o dones blanques d’estil acomodat i clàssic,
residents i turistes, dones que hi ha a l’illa i dones que vénen a l’illa, dones que fan
gaudir i dones que vénen a gaudir, totes dues classes comparteixen el mateix paper dins
l’espai publicitari que vol anunciar una sola cosa: “The Paradise of the Tropics” just a
noranta milles dels Estats Units.
Si analitzem els eslògans de tot aquest període és aquesta idea de proximitat
i de salt la que preval, el “just a hope and you are in Cuba” que es va vendre a La
Florida i que es pot visualitzar amb contundència en un cartell d’Olivia Robain dels
anys cinquanta, així com en la col·lecció de cartells editats per Conrado Massaguer.
Sobretot, durant els anys cinquanta es va promocionar fins i tot un turisme de compres.
3

http://www.cubagob.cu/des_eco/turismo.htm
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Els visitants que arribaven de La Florida marxaven el mateix dia després de comprar
a les botigues de l’Havana i dinar en qualsevol dels seus famosos restaurants. La idea
de Cuba com un nucli d’oci i diversió situat en un context segur per al visitant, molt
proper i al mateix temps molt exòtic va a ser la tònica dominant de la promoció turística i de la representació gràfica d’aquesta realitat durant tot aquest període. Luxe i
naturalesa, diversió i seguretat, rodalia i exotisme, tot plegat dins del mateix producte,
tot plegat dins del mateix cartell.
Amb el triomf de la Revolució Cubana el primer de gener de l’any 1959 Cuba
començà a patir una sèrie de canvis que van modificar substancialment la seva fisonomia política, econòmica i cultural. Dins d’aquesta sèrie de modificacions, el sector de
l’oci va patir un dels canvis més radicals. Un únic fet ho demostra: el documental PM,
filmat per Orlando Jiménez Leal i Sabá Cabrera, que oferia certes escenes de l’Havana
nocturna de l’any seixanta, va ser censurat pel seu contingut i va influir en un fet històric sense precedents a Cuba, el famós discurs de Fidel: “Paraules als intel·lectuals”
(1961) que va marcar la nova política (també cultural) del nou govern. Política que
va quedar resumida en la cèlebre frase “dins de la Revolució tot, fora de la Revolució
res”. L’oci va ser entès com la ressaca de la mentalitat del capitalisme, com una manifestació classista de la burgesia. El turisme, històricament relacionat amb els Estats
Units, no en va ser una excepció.
A partir dels anys seixanta, el cartellisme a Cuba va tenir un desenvolupament exponencial. En els primers anys de revolució tot el talent de l’art gràfic es va
centrar en tres tasques fonamentals: campanyes d’orientació social dirigides a l’estalvi
de recursos energètics, plans de salut i promoció d’esdeveniments culturals (teatre,
cinema i festivals de cançó). Evidentment, el cartellisme es va consolidar com a eina
de suport i expressió del nou ideari polític, fonamentalment a través de campanyes de
mobilització ciutadana, i va aconseguir en aquest punt el màxim protagonisme. Amb
la consolidació del procés revolucionari i el naixement de les noves institucions culturals aquesta situació es va perfilar més i, a partir de l’any 1965, ja trobem quatre tipus
de cartells diferenciats entre si, encara que en l’aspecte visual i en el rerefons del seu
contingut mantinguin certes semblances: cartells culturals, cartells de cinema, cartells
polítics i cartells de solidaritat tricontinentals entre l’Àsia, Amèrica i Àfrica. En cap
d’aquestes tipologies podem trobar cartells de promoció turística, perquè no hi pot
haver representació gràfica d’allò que no existeix.
Amb una economia subvencionada pels estats socialistes i l’URSS, Cuba no
va necessitar obrir els seus horitzons turístics a l’estranger. La infraestructura turística
que va heretar el nou govern era suficient per als seus propòsits: garantir les vacances
dels treballadors premiats, dels acabats de casar (únic col·lectiu que tenia dret a unes
nits d’hotel depenent de la disponibilitat), dels membres més actius del Partit Comunista i de la classe governant i tenir un espai per rebre els visitants dels països socialistes i simpatitzants de la Revolució. Gaudir de l’experiència turística estava, en teoria,
reservat al poble. En qualsevol cas, queda clar que el turisme cubà no va necessitar cap
estratègia de promoció per garantir la presència del seu públic potencial.
L’única mostra de cartells (Enrique Vidán Martínez, Francisco Yanes i Raimundo García) associats de certa manera al concepte d’imatge turística gràfica se situa
a finals dels anys 70 i inicis de la dècada dels vuitanta. Els motius temàtics d’aquestes
peces van ser l’arquitectura, el folklore cubà, la flora i fauna endèmiques de l’illa i els
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seus paisatges. Sense cap orientació promocional directa cap a un espai turístic concret, aquests cartells juntament amb d’altres que reproduïen grans obres de la plàstica
cubana van ser presos com a records gràfics pels visitants i escassos turistes que visitaven Cuba i entesos com a eina de promoció del país. Aquesta promoció de cartells va
ser impulsada fonamentalment per l’Institut de la Indústria Turística (INIT).
Renaixement de la promoció turística a Cuba. La revista Sol y Son
La situació d’aïllament que va viure la població cubana a partir de l’any 1959
respecte als hotels i l’activitat turística, així com pel que fa a la indústria de la promoció de béns associada al capitalisme occidental, va anar en contra del moment en què
l’obertura turística es va començar a veure com una necessitat. Potser és aquesta la raó
per la qual els primers vestigis de publicitat turística no van aparèixer com a cartells ni
objectes visuals de gran format i accés immediat, sinó en forma de revistes. Però no a
qualsevol revista, sinó en una que només es comercialitzava en un àmbit també tabú
per al ciutadà cubà: el dels viatges. Sol y Son la revista oficial de l’aerolínia Cubana de
Aviación va ser l’encarregada d’aquesta tasca.
Sol y Son va néixer l’any 1986 i des del primer número va deixar clar quina
era la seva aportació. Amb Sol y Son van aparèixer per primera vegada un seguit de
promocions d’espais turístics combinats amb els primers anuncis publicitaris de productes cubans com ara el tabac, el rom i creacions tèxtils d’autor de caire elitista. Varadero, l’Hotel Nacional, les platges de Santa María, el sanatori de Topes de Collantes,
van ser dels primers a anunciar-se. Com aquells cartells art déco dels anys cinquanta,
aquests anuncis van estar plens de figures femenines. Però amb una petita diferència:
en moltes d’aquestes imatges la dona es comença a veure no com una metàfora visual
del producte que es promociona, sinó com el producte en si mateix. Postures, gestos,
situacions, tot una articulació d’actituds que podien ser interpretades com una insinuació sexual. Segons Galí i Donaire (2005) les imatges són estructures mentals (visuals o
no) que integren els elements, les impressions i valors que projectem en un determinat
lloc, i que estan basades en sèries de més o menys coneixement material que tenim
sobre els llocs, i en una sèrie de percepcions d’una naturalesa més emocional i afectiva.
Aquesta consideració ens fa plantejar la qüestió de si amb aquest tipus de promoció es
va potenciar a Cuba el naixement d’una imatge turística associada al sexe.
Malgrat que l’estat cubà mai ha acceptat aquesta realitat i que no disposem
d’estudis fets en profunditat sobre la realitat del turisme sexual a Cuba, el que és cert
és que l’atmosfera que es va projectar als hotels i llocs turístics a partir de l’any 1990
va ser inquietant. Fou també a partir d’aquest mateix any quan es va impulsar el creixement del turisme a Cuba. Luxe, confort, productes de consum capitalista, tot allò que
durant dècades l’estat cubà havia ensenyat a rebutjar es trobava de sobte en aquests
nous espais vetats al poble cubà. Va ser casual o causal el fet que la imatge turística
de Cuba semblés recolzar-se en elements sexistes que poden apropar al turista aquesta
idea de turisme sexual? En la seva tesi doctoral, Camprubí fa una proposta integradora
del concepte d’imatge turística: “Tenint en consideració les diverses perspectives en la
conceptualització de la imatge turística, entenem com a imatge turística d’una destinació la concepció mental d’un lloc a partir dels coneixements, impressions i valors que
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es projecten d’aquest lloc” (Camprubí, 2009, 81).
En relació amb això, l’any 1993 la portada de la revista Sol y Son, en la qual
es va basar la campanya publicitària de l’aerolínia Cubana de Aviación, mostrava la
imatge d’una dona jove amb un bikini molt accentuat, d’esquena a la càmera sota una
ombrel·la a la vora del mar. L’eslògan que l’acompanyava deia: “Porta’m amb tu, cubana”.
Els anys 2000 i els nous-vells cartells de promoció turística a Cuba
La consolidació del turisme com a principal font d’ingressos econòmics a
l’illa ha pogut ser un punt de pressió important a l’hora d’actualitzar la seva imatge
turística i despenalitzar-la dels atributs que l’anaven conformant.
La música i els xous de cabaret, que van posicionar Cuba a l’epicentre de
l’espectacle musical mundial ja des de la dècada de 1930, van reprendre el seu paper
com a element d’atracció turística. La promoció de Tropicana, així com la resta de
cartellera musical cubana es va incorporar amb força a la promoció turística. Curiosament, gran part de les noves propostes d’imatge turística gràfica deixen de banda
el component més valuós que va tenir el grafisme a l’illa des dels anys seixanta i que
el va equiparar a la resta de les arts visuals com la pintura, l’escultura i la fotografia:
l’art mateix. Tota la força expressiva que va a tenir el cartell cubà sembla desaparèixer
en una proposta gràfica que ens recorda en l’aspecte temàtic i visual la imatge gràfica
de la Costa Brava dels anys vuitanta i noranta del segle passat. Un discurs gràfic sec i
directe amb la representació de platges i litorals, d’escenes de sol i mar. El més curiós
és que aquestes imatges d’esperit massificat conviuen en el mateix període amb altres
escenes que assenyalen un turisme familiar i de salut, comercial, esportiu i fins i tot
cultural i que sembla que pretén allunyar el focus d’atenció de les platges massificades
i massa urbanitzades, per tal de traslladar-lo als entorns més apartats i tranquils, intentant aconseguir una certa reconciliació del turista amb la naturalesa. Sense cap mena
de lineament es promou de la mateixa manera l’Havana i Guardalavaca, Trinidad i
Viñales, Varadero i Baracoa. De la mateixa manera, una sola destinació pot generar
imatges gràfiques molt diferents.
Pel que fa a la imatge de l’Havana, des de fa temps els cartells oficials exhibeixen un atractiu fins a cert punt morbós que mostra l’Havana com una ciutat assetjada que resisteix i se sosté amb decor. Els elements i escenaris més usats (els carrers
i edificis decadents, els cotxes vells restaurats, tot pinzellat amb llum, molt de color i
gent feliç) sembla que estan encaminats a mostrar un perfil de ciutat que encaixi visualment en el registre de ciutat pobra però decent, frenada però moderna, trencada però
supèrbia.
Consideracions finals
Per tal de possibilitar l’estudi en profunditat de la imatge gràfica promoguda
des de Cuba caldria facilitar l’accés als documents que, en bona part i sobretot fins la
generalització d’ús d’internet, la van conformar: és a dir, els cartells turístics. Una bona
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opció per fer-ho, que a més n’assegura parcialment la conservació, és la digitalització
i la inclusió de les imatges en una base de dades.
W.H. Reynolds, en el seu article The Role of the Consumer in Image Building
(1985) diu que una imatge és una construcció mental desenvolupada pel consumidor
en base en una sèrie d’impressions totals. Això es produeix a través d’un procés en el
qual les impressions seleccionades són elaborades, embellides i ordenades. Algunes
d’aquestes imatges són recuperables, es podrien convertir en algun moment en objectes de col·lecció i estudi. Aquelles que van néixer del contacte amb la gent i els carrers
de l’illa, no.
El cartellisme cubà és una amalgama que uneix el pop americà, el surrealisme
del cartellisme polonès i l’esperit caribeny amb una gran gamma colorista. La impressió, moltes vegades emprant la tècnica de la serigrafia, dóna al grafisme i al disseny del
cartellisme un caràcter personal que l’ha fet important i reconegut arreu del món. Trobem referències i imatges del cartellisme del període revolucionari sobretot de caràcter
polític o bé de cinema. Els cartells polítics i els cinematogràfics o d’esdeveniments
culturals són els més coneguts fora de l’illa caribenya.
El règim castrista ha fomentat les relacions polítiques amb altres països
d’arreu del món i ha instituït una atenció molt especial al panorama cultural que, juntament amb l’aïllament al qual ha estat sotmès, li han donat un esperit peculiar.
De l’altre costat, Cuba és coneguda com a punt de destinació turística des de
fa gairebé un segle, i abans de la Revolució era una destinació turística fonamentalment per la seva proximitat amb els EUA. Molts dels cartells turístics que podem trobar a la xarxa són d’aquest període anterior a la Revolució, la majoria estan en anglès
perquè van dirigits al mercat nord-americà. Són cartells en què la imatge destil·la un
caràcter festiu i alegre i en què la figura femenina convida a la diversió i al ball.
Del període revolucionari no hem pogut localitzar imatges de cartells per
fomentar el turisme a l’illa, fruit també, com hem mencionat abans, de l’aïllament que
el món occidental ha sotmès el regim i de l’apropament a l’URSS, que utilitzava Cuba
com a punt de destinació turística per a alguns dels seus ciutadans.
Després de la perestroika i l’enfonsament del comunisme, Cuba veu tallades
les seves fonts de finançament i és quan s’ha d’obrir més directament als països capitalistes i al turisme exterior.
La no-existència de cartells turístics o la no-presència davant d’altres és deguda a aquesta situació. Caldria recuperar la imatge projectada a través d’aquests materials fets a l’illa (en el cas que s’hagin conservat), però també dels fets per empreses
o d’altres països que promocionen turísticament el territori.
Cuba i la Costa Brava comparteixen una importància turística cabdal, però
amb un tractament diferent pel que fa a la imatge de cartells i fulletons. En els dos casos, però, no s’ha conservat per circumstàncies diferents. Recuperar i analitzar aquest
fet, el turisme a través de la imatge projectada, pot ser del màxim interès, ja que és
una activitat econòmica important per a l’economia d’ambdós territoris. Així es podrà
entendre l’evolució del mateix país i la idiosincràsia d’aquest poble.
El règim prioritza la relació exterior amb allò que li ha donat prestigi, que és
la cultura desenvolupada a l’illa, molt ben valorada en els països occidentals malgrat
la situació política. Per contra, el turisme sempre ha tingut un predicament més negatiu
durant el període de Batista, ja que Cuba era considerada el prostíbul dels EUA.
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Caldrà recuperar la imatge emesa des de l’exterior per recompondre el mosaic
del turisme d’aquest país. I fins que no es faci no podrem tenir una imatge real d’aquest
fet. Forma part de la seva història. Igual que els materials recuperats de la Costa Brava
també ho són, tant si ens agraden com no.
Proposta per a la recopilació i ordenació de la documentació gràfica
El material de promoció forma la part central de la projecció de la imatge que
un país vol donar de si mateix al món. En aquest cas, l’ús del cartellisme, tant sigui
d’àmbit turístic, polític, publicitari o social, permetrà estudiar més a fons aquesta imatge projectada/emesa i recollir a través d’un suport digital les obres gràfiques que han
protagonitzat la història de Cuba.
Amb motiu de la celebració del centenari de la Costa Brava, el 2008, s’ha
realitzat un projecte de recerca i digitalització d’imatges emeses de la Costa Brava
a partir del material trobat en els 22 arxius municipals de la Costa Brava. Aprofitant
l’avinentesa que suposa una eina d’aquest tipus per exposar tot el recorregut gràfic de
Cuba, hem trobat oportú proposar la possibilitat de realitzar un conveni per tal de fer
un treball similar a l’illa.
L’origen del projecte parteix de la voluntat de realitzar un inventari exhaustiu
que ofereixi una visió global del desenvolupament de la promoció turística de la Costa
Brava. L’existència de pocs exemples catalogats sobre imatge gràfica i els escassos
estudis sobre el tema, conviden a aprofundir els camps que encara estan per explorar.
En aquest moment, el web Imatge Gràfica de la Costa Brava consta d’unes
800 peces gràfiques datades des dels anys 20 del segle passat fins a l’actualitat, arxivades a través d’una base de dades que té com a finalitat registrar, gestionar i agilitzar la
localització del material arxivat per afavorir-ne el coneixement, l’estudi i la difusió. En
el disseny d’aquest catàleg en línia, com que és un portal obert i interactiu, s’ofereix la
possibilitat que hom faci noves aportacions tant amb material com amb nova informació per a la fitxa tècnica adjuntada a cada peça. D’aquesta manera es farà una ampliació
constant i conjunta del catàleg.
Els punts de recerca han estat inicialment els arxius públics locals i comarcals
de totes les localitats que conformen la Costa Brava, a més de les col·leccions de les
administracions turístiques (Patronat de Turisme Girona-Costa Brava i Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, bàsicament) així com també algunes
col·leccions particulars de les quals es tenia coneixement.
El fet singular que la celebració del centenari de la Costa Brava signifiqués
també la re-edició facsímil d’un cartell de propaganda turística de 1932, explica amb
una bona metàfora la recuperació històrica dels elements visuals que han acompanyat
milions de turistes durant més d’un segle.
Per al projecte a l’illa de Cuba, proposarem una cerca coetània als arxius
municipals de la costa cubana, a Formatur i altres organismes de formació i promoció
turístiques, a les agències mixtes com ara Cubanacan.
El treball el faríem també des del receptiu, buscant una anàlisi comparativa
entre els continguts emesos i els rebuts i/o també entre les imatges emeses des de fora
i que fan referència directa al turisme a Cuba.
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Les plataformes en línia permeten incrementar, reordenar el material i posar a
l’abast, tal com hem dit més amunt, un espai d’estudi i anàlisi de la imatge gràfica que,
sens dubte, ja forma part de la història cubana.
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TAULA RODONA:
ELPROCÉS CREATIU EN LA COMUNICACIÓ ACTUAL
CUBANA1

Parlar de comunicació i disseny en el context cubà, des de l’òptica del procés
creatiu, implica definir quines són les pautes del joc donades pel propi context social,
econòmic i polític. Per aquest motiu, en relació amb la visió i experiència de Luis Augusto González, es procurarà contraposar l’activitat creativa cubana dialogant a través
de propostes artístiques com les que ens apropa David Gómez (Tallers intangibles).
Així mateix, l’interès per indagar la manera com la repercussió tecnològica hi intervé,
esdevé un contrapunt constructiu, i planteja una sèrie d’interrogants encapçalats pel
treball de David Serra. Paral·lelament, una altra de les principals qüestions a remarcar,
és establir nexes de connexió entre la producció cubana i l’europea, de la mateixa manera que es vol posar en evidència un seguit de processos que poden generar certa confusió per falta d’informació de primera mà sobre el cas cubà i la seva realitat actual.
Així doncs, s’organitza una taula rodona amb la participació de Luis Augusto
González, Ramon Bigas, David Gómez, Alfred Barrós i David Serra, moderats per
Francesc Sánchez.
Moderador.- Plantejarem què està passant en aquest moment amb l’entorn
del procés creatiu de la Comunicació i Societat a Cuba. Per això donarem veu als participants d’aquesta taula rodona. Al final obrirem un torn de paraules relacionat sobre
el tema aquí tractat. Començarem amb una introducció sobre l’estat actual del disseny
i de l’àmbit artístic en el context de la societat cubana.
Luis Augusto.- Quant al disseny i a la seva continuïtat, actualment, hi ha molt
més suport institucional que fa tres dècades amb la Revolució. Es treballa per fomentar
i aconseguir una nova visió actual del disseny gràfic i continuem en aquest cicle que
passem durant aquests 52 anys en què la creativitat i el talent s’han mantingut, tot i les
carències. En aquest instant hi ha un desfasament entre el que s’aconsegueix fer i el
que existeix per aconseguir aquest objectiu. És un moment difícil, però just en aquest
moment és quan més es potencia aquesta visió; hi ha un major interès tant en l’àmbit
nacional com institucional per tal de buscar variants que possibilitaran que es puguin
1

Transcripció realitzada per Carlota Mora.
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aconseguir moltes obres i noves gràfiques més actualitzades, d’una manera més autèntica per aquests temps, en què hi ha molts factors que influeixen com ara la globalització, que en certs moments ens obre al món i en d’altres ens acaba tancant, sobretot com
passa a Cuba, on no tenim les mateixes possibilitats de confrontar les nostres obres.
Jo no pensaria tan negativament sobre el moment que estem vivint; cal tenirhi una visió optimista perquè, de fet, s’està aconseguint, des de les institucions i altres
variants que s’estan creant a nivells de base, nous canvis en l’activitat artística i gràfica.
Moderador.- En quins camps es busca aquesta evolució?
Luis Augusto.- Sobretot en el disseny gràfic i també quant a la visualització
de la televisió i els mitjans audiovisuals. Amb la televisió s’està fent un treball molt
important de renovació, de publicitat de promoció cultural i política, tot i la seva càrrega ideològica. No solament en televisió, també s’estan creant noves metodologies en
l’àmbit del cinema; un exemple és el Festival de Cinema Pobre que estem fent ja des
de fa anys, un esdeveniment de baix cost però que té una estètica de qualitat i intenta
arribar als valors tradicionals que antigament es podien aconseguir amb uns nivells
més alts de despesa.
L’àmbit de les arts plàstiques, en canvi, no ha deixat mai de produir nous valors, i la seva evolució i renovació és constant. Penso que els nivells educatius institucionals es potencien de manera que tinguin una continuïtat, sempre hi ha altres àmbits
en què això disminueix, com en el cas de l’educació de base. Tot i això, és en aquests
context en què es veu una mica més el desenvolupament que es vol aconseguir.
Moderador.- Sempre s’ha dit que la falta de recursos aguditza l’enginy. Bé,
m’agradaria que es poguessin presentar la resta de membres de la taula rodona perquè donessin també la seva opinió. Aquests són en Ramon Bigas, dissenyador gràfic
i industrial, Alfred Barrós i David Serra. Comencem per ordre, així que, Sr. Bigas,
m’agradaria que fes la seva presentació.
Ramon Bigas.- Bé, a mi m’han convidat en aquesta taula i jo sóc més dissenyador industrial que gràfic, no obstant això, sempre he volgut diversificar, ja que el
mercat europeu tendeix a especialitzar-se. A mi m’interessa la vostra opinió sobre què
és realment un dissenyador; estem parlant contínuament de l’artista. Jo també tinc la
meva faceta artística, exposo i faig escultures, però intento separa-ho, almenys fins ara,
de tot el que envolta el disseny. El disseny, per mi, és una altra cosa; no som artistes.
És veritat que tots els pòsters que heu produït, amb una potència de comunicació extraordinària, tenen una visió artística. Ara bé, jo, el pupitre de conducció d’un
tren –és un problema gràfic també– el poso com a exemple perquè és un problema en
què has de distribuir un comandament, anomenat home mort, que cada ics temps el
conductor ha de tocar, per tant, ha d’estar ergonòmicament prop d’ell; també hi ha unes
pantalles que indiquen la situació del vehicle, etc. És a dir, per mi, en aquest procés no
hi ha cap aportació artística, però sí una composició gràfica, d’eficàcia, de visualització, etc. Per mi, això és el disseny gràfic, i la resta ja és més artístic.
No obstant, en aquest moment també crec que existeix una possible combinació entre art i disseny. Tot i això, em fa por que el disseny gràfic vingui de l’art, o que
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el disseny industrial vingui de l’arquitectura. Tot plegat ha pervertit absolutament la
professió.
Què en penses, Luis Augusto?
Luis Augusto.- En el cas cubà, és curiós que aquests artistes, generalment
–no sé si és una característica pròpia de l’home cubà, caribeny o llatí– tracten d’obtenir
una major integralitat. Sempre hi ha hagut una escola d’arquitectura a Cuba i també
una escola d’història de l’art. Fa vint anys que es va aconseguir construir l’Institut de
Disseny Industrial i de Disseny Gràfic a Cuba. El disseny industrial és més efectiu,
intenta localitzar el que és imprescindible i necessari per donar una informació immediata i ben focalitzada. A les escoles de disseny gràfic s’estudia i s’intenta aplicar una
metodologia, d’una manera contundent, tenint en compte aquest matís que és part de
les característiques del dissenyador, i que tracta de donar-hi algun matís artístic. No és
tan artístic tot el que s’ha fet i es fa a Cuba en aquesta matèria, però jo sento que sense
proposar-s’ho, el mateix dissenyador, almenys el cubà, intenta potenciar aquest matís,
perquè potser li proporciona un cert valor que no necessàriament ha de tenir.
Hi ha exemples de bons dissenys de tipus industrial en què es pot veure que
no hi ha aquest matís artístic, i el matís pot ser pel color o per la forma, i no tant per la
textura que podria tenir. Tot i això, jo continuo pensant que existeix aquesta tendència
a donar-hi elasticitat per donar un valor afegit a aquest tipus de disseny industrial, que
perquè sigui industrial es creu que no ha de tenir aquest valor artístic, però penso que,
quan s’aconsegueix el disseny industrial, pròpiament s’allunya del bagatge artístic per
ser ben concís en el seu missatge.
Hi ha moltes dificultats en el disseny industrial que es coneixen i se saben. Tenim tants problemes amb el disseny que la senyalització del trànsit a Cuba és caòtica,
i és elemental en una ciutat, perquè és organitzativa i és disseny. De vegades, aquests
dissenys passen per un procés diferent a l’hora de donar-se a conèixer i passen per
altres avatars que no són precisament artístics.
De fet, hi ha exemples de cartells o dissenys que es fan actualment que són
d’una o dues còpies, és a dir, no existeixen altres variants, i llavors són una o dues
còpies més aviat per exposar, però que no compleixen la funció que en principi tenia
marcada.
Ramon Bigas.- Està bé, però jo crec que cal matar el pare i, en aquest cas,
el pare és l’art i en el cas del disseny industrial potser són els arquitectes. I cal vendre
una nova professió i entendre que un cargol és tan bell com una obra d’art, si té el seu
equilibri, si compleix la funció que li pertoca, etc.
Luis Augusto.- Aquesta bellesa de la qual parles ja entra en aquest matís
artístic també, ja que un mateix ja l’està avaluant i el que ha creat comença a ser un
conjunt.
Ramon Bigas.- Evidentment, però no està fet amb la condició que sigui bell,
està equilibrat, composat, complint els paràmetres, etc.
Moderador.- Intentem diversificar una mica el debat i per això donem
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l’entrada a un altre dels membres, en aquest cas amb David Gómez, cofundador del
TAG, professor de disseny web i també expert en procés creatiu, per tant, anem més
enllà del disseny industrial.
David Gómez.- Bé, jo crec que el que puc aportar aquí és aquesta reflexió
sobre el procés creatiu. Com bé has dit sóc membre d’un grup artístic que es diu Taller
Intangibles i estem portant a cap un projecte que es diu HKp,2 sigles que corresponen a
la construcció de hack, que és aquesta paraula que fem servir per referir-nos a un canvi
en software o en tecnologia, i primat perquè som primats. Aquest projecte surt d’una
pregunta que ens fem sobre aquest tipus de creativitat que tenim com a humans i, en
certa manera, com a primats: aquesta capacitat d’agafar alguna cosa del nostre context
i convertir-la en eina o en objecte utilitzable.
Ens vam fer aquest plantejament i vam engegar aquest projecte per documentar casos en els que la gent canvia un cosa de gust. És veritat que entorn del disseny i
de l’arquitectura, i del que se’n diuen disciplines projectuals, s’ha agafat sobretot el
dibuix com a eina per projectar alguna cosa que desprès es produirà. Lévi’s Stauss,3
l’antropòleg, deia que nosaltres som bricoleurs, tenim un pensament bricoleur, és a dir,
som capaços de construir amb les coses que tenim a l’abast, i aquí està la base de la
nostra creativitat.
Seguint aquesta reflexió es diu que el dissenyador en certa manera és la construcció d’aquest bricoleur, que ens ha servit, però que en el fons no deixem de ser bricoleurs. El que ens trobem és que aquesta creativitat que ens ha fet humans, o primats,
hi ha una època industrial en la que aconseguim realitzar oficis que produeixen això,
però en certa manera en aquest procés, com a usuaris finals, perdem el control sobre
l’objecte que fem servir. I aquest aparell o sistema operatiu es converteix en caixes
negres que no sabem com funciona.
I en aquest moment ens trobem en que les noves tecnologies tornen a posar en
contacte l’usuari amb el productor, de manera que quasi es confonen, i tornen a brindar
a l’usuari la possibilitat de remenar la cosa sobre la que està treballant.
El projecte que estem portant a terme és un intent de recuperar exemples
d’això molt diversos, veure com passen a la quotidianitat de la casa, com passen al
taller de treball, com passen fins i tot a la indústria, etc. En definitiva, veure quines
motivacions fan que es desperti aquesta capacitat de canviar un objecte d’ús, si és per
necessitat, per repte personal, etc, i intentar documentar molts casos, obrir la participació per tal que la gent els documenti, i veure què està passant, quines relacions hi ha
entre aquests fets.
Moderador.- Molt bé, doncs gràcies. Escoltarem ara l’Alfred Barrós.
Alfred Barrós.- Jo volia comentar una cosa, perquè després de l’exposició
que es va fer ahir dels cartells polítics i avui dels del cinema, m’ha sorprès molt el fet
que els creatius i dissenyadors cubans estaven més preocupats per seguir els moviments avantguardistes que en la comunicació en sí mateixa.
Vegis: http://enlloc.net/hkp/w/index.php/P%C3%A0gina_principal
Claude Lévi-Strauss en el seu llibre The Savage Mind (1962), va començar a utilitzar la paraula bricolage
per descriure accions espontànies. bricoleur.
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Luis Augusto.- Aquesta preocupació i aquesta gran influència que és conscient en molts casos, i en alguns moments arriba a ser inconscient perquè és part d’un
estereotip comú que un es va creant a l’hora de generar una idea o disseny, és molt marcada. I, de vegades, sento que poden arribar a ser més del mateix. Però, d’altra banda,
intentem fer una fusió que ens produeix un treball final que no es pot emmarcar en cap
tendència, és a dir, és una espècie de mescla que es va creant sense aquesta intenció.
Es pot considerar que s’aconsegueix un cert barroquisme i no són tan efectius. Però de
vegades es recorre a les tendències que ja no són d’avantguarda.
Alfred Barrós.- Però en aquest cas el que em crida l’atenció és que sí que
segueixen les tendències d’avantguarda. És a dir, hi ha una preocupació perquè realment la tendència fos la del moment. Hi havia un paral·lelisme entre el que s’anava
publicant a Cuba i el que es publicava en el mateix moment aquí, a Catalunya. El que
em crida l’atenció és aquesta preocupació d’estar a l’última, de seguir la tendència del
moment.
Luis Augusto.- Sí, i tot això t’ho estava dient perquè aquest primer motor que impulsa a anar creant, molts cops sense adonar-se del poc que s’ha estudiat
d’aquells inicis, estava influenciant moltíssim. En moltes ocasions, no s’era conscient
que s’estava aplicant el pop, com feia Warhol, però d’una manera diferent. Perquè la
finalitat d’aquesta comunicació era proporcionar una altra visió.
Però hi ha una dita a Cuba, que suposo que a Espanya també la deveu conèixer,
que diu que la necesidad te hace parir hijos machos. Molts cops, el fet de no tenir la
possibilitat, entre cometes perquè, de fet, s’hi accedia d’una manera o una altra, generava estar a la caça constant en aquella època i en aquesta, d’una altra manera. Jo
d’aquí marxo carregat de llibres, i quan torno al meu país i ho comento, és part d’una
informació que, per descomptat, influeix i fa que la teva manera de percebre-ho tot
sigui amb aquest prisma.
I és veritat, en els 70 hi havia molts dissenyadors europeus (polonesos), que
eren molt bons dissenyadors, i ens van donar molta de la seva teoria. Hi va haver també molts dissenyadors espanyols de la República, i que s’aposentaren posteriorment a
Cuba, que també influenciaren.
Alfred Barrós.- Però aquest fenomen també es va produir aquí. És a dir, quan
vosaltres captàveu aquesta tendència dels dissenyadors polonesos, aquí passava el mateix. Jo el que deia és que em cridava l’atenció aquest paral·lelisme per la necessitat
d’estar permanentment connectats amb el món.
Moderador.- Bé, doncs hem parlat fins ara d’influència, també de carència i,
d’alguna manera també, de necessitat, però jo pregunto, i per això m’agradaria donar
veu al company i professor de la Universitat de Girona, David Serra, com afecta, a tot
plegat, el paper de les noves tecnologies?
David Serra.- Bé, moltes gràcies. La qüestió és que el fet que jo sigui l’últim
d’intervenir em dóna un cert avantatge, en el sentit que veig un seguit de notes conceptuals en què podem abraçar diversos plantejaments. Jo, pel que he escoltat fins
[183]

ara, i més que donar una resposta a com afecten les noves tecnologies, tot i que també m’interessa veure quina contestació em pots donar sobre aquest impacte, abans
m’agradaria puntualitzar quatre coses o, simplement, assenyalar que fins ara hem
parlat d’un disseny que està impregnat per uns components artístics. Clar, a mi totes
aquestes paraules com ara art i creativitat, són una mica perilloses en el sentit de dir, si
substituïm artístic per plàstic funciona? I si parlem d’artístic, parlem d’estètica? I tot
això em porta a tenir una visió més general, potser no tan local i, al mateix temps, la
localitat entre la globalitat. Ara aclariré tot això, només era per contextualitzar-ho.
Ara mateix si estiguéssim parlant d’una escena artística, com la idea que va
ressorgint i, sobretot, no fa tant, aquí a Girona, al Bòlid vam fer una exposició que es
deia Recursos propis i que seguia l’eix del capital humà. El capital humà és una idea
que va molt lligada, no al capital econòmic que tothom coneix, sinó al capital cultural,
de coneixement i social, que si, fins i tot, el vinculéssim amb l’estètica el podríem acabar dient relacional.
Bé, desxifrant-ho podríem dir que el capital cultural remetria a la identitat,
el de coneixement, des del nostre context més europeu o occidental, remetria a les
noves tecnologies i, en concret, a Internet. Això em fa pensar que aquesta visió més
occidental pot derivar en anar traient tot un seguit d’obres o peces que tenen un estudi,
un anàlisi al darrere per acabar-les encaixant. Però, quan estem parlant de l’apartat
del disseny a Cuba i, fins i tot, en el seu vessant més artístic, jo pregunto, la idea de
noves tecnologies, però sobretot vinculat a la idea de globalització, és a dir, com afecta
aquesta globalització dins de la forma creativa de fer?
Luis Augusto.- Intentaré separar els dos termes de tecnologia i globalització.
Primer la tecnologia, respecte al vessant del disseny gràfic, ja que no sóc dissenyador
industrial. A nosaltres ens va començar a arribar aquesta tecnologia i la seva aplicació
potser molt tard. De manera tangible, de poder tenir un software i poder aprofitar-nosen, i aprendre com funciona. Conec molts dissenyadors que, encara avui, segueixen
fent el disseny com es feia antigament: seguien sent artistes, dibuixants, feien un esbós
i, d’aquest esbós, obtenien el disseny per aplicar a les noves tecnologies, que després
perfilaven, decoraven, però sempre tenien un intermediari, algú que pogués dominarles millor. Per descomptat, això ja ha anat variant. Actualment, s’intenta treure el
màxim rendiment d’aquestes tecnologies.
Quant a la globalització, com ens pot afectar i com nosaltres en podem extreure algun benefici, és una mica complicat, perquè aquesta globalització, com l’accés
a Internet, per exemple, no és gaire fàcil. En primer lloc perquè no tenim connexió, i
la que hi ha és molt costosa, perquè és a través de satèl·lit, amb la qual cosa la velocitat és molt baixa, i el que s’aconsegueix en la majoria dels casos és tenir un paneo
d’informació visual i teòrica, però no és una informació amb la qual s’interactua. És
a dir, no és una informació que a nosaltres ens genera una teoria o obra, que després
podem fer circular d’igual manera. Aquesta circulació és una mica més reduïda. I sí,
moltes vegades ens ajuda molt i d’altres esperem i n’estem més pendents i aconseguim
insertar-nos d’alguna manera, però ens és molt dificultós arribar a la zona de la globalització. Busquem uns altres mecanismes. Creem aquests esdeveniments en què es
genera aquest intercanvi, tot i que no sigui físic però sí d’obra.
Esperem que es pugui superar, en sentit tècnic, en algun moment i, mentres[184]

tant, hi donem la importància que suposem que mereix, que no és poca, i molts cops,
els dissenyadors gràfics dominen una tecnologia elevada. Per exemple, si un dissenyador gràfic utilitza un software com ara Corel, suposem que del nivell elemental,
actualment és capaç de dominar un software superior del mateix Corel que és pirata.
Nosaltres no podem accedir a aquests softwares si no és piratejant-los.
Per la qual cosa, la imatge que tenim de les noves tecnologies és des d’una
perspectiva diferent a la de vostès. És a dir, vosaltres hi accediu d’una manera més
fluida.
David Serra.- En aquest sentit, les noves tecnologies, la comunicació interactiva pot ser amb un llibre, amb un software, amb un ordinador, etc, però fins i tot
les noves aplicacions, ja no dic de presentacions web, sinó més interactiva, com ara
de robots, art, anomena-ho com vulguis. En aquest sentit, la part més interactiva, dins
del mateix disseny, on la ubicaries? Els graus d’interactivitat on es donen en aquest
context?
Luis Augusto.- Penso que on es dóna més aquesta interactivitat és en les arts
plàstiques. És a dir, aquestes noves maneres de fer plàstica, que no és pintar un quadre
o una escultura, sinó que és un lloc on es fan unes instal·lacions en les quals s’invita
que sigui l’espectador qui participi d’aquesta obra. Això és una cosa molt comuna, jo
crec que aquest és l’àmbit que millor representa aquesta interactivitat, que potser no
està gaire subjecta a les noves tecnologies, però que s’aconsegueix, on un fenomen que
pot ser artístic pugui arribar a tenir una utilitat, que no necessàriament és artística.
Moderador.- El temps passa molt de pressa, però això el que us volia proposar, si no teniu cap altra qüestió, és que poguéssim veure aquest projecte d’en David
Gómez, per poder veure exactament alguna qüestió gràfica.
David Gómez.- Comentaré alguns dels exemples dels casos que estem recopilant i analitzant. És una aportació al debat d’aquesta taula sobre creativitat, no és
que siguin casos que tinguin relació amb Cuba, tot i que crec que el tipus d’exemples
d’apropiació de les eines per part dels usuaris és un tema recurrent en aquest país.
Aquest tipus de creativitat, que volem analitzar en l’estudi, crec que s’expressa amb
molta força a Cuba. Això té a veure amb les condicions socials, polítiques, la situació
d’aïllament, en definitiva, amb totes aquestes qüestions que han anat sorgint.
ESTUDI.4 Bé, això és una wiki, perquè hem volgut fer possible que qualsevol
persona pugui afegir exemples de casos d’aquest tipus, hi ha un formulari per omplir
casos, que pot documentar amb una fotografia o un vídeo. I el que he fet és intentar
realitzar conclusions a còpia d’avançar.
Això és un bonobo que està utilitzant un pal per pescar termites; precisament
és el que comentàvem, la capacitat de convertir alguna cosa del nostre voltant en una
eina. Hi ha una cita que és de la novel·la 2001: una odisea en el espacio, que diu: “De
sobte, i com en un somni, va començar a buscar per terra, no sabria dir el què, però ho
4
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va reconèixer quan ho va veure”. Crec que és una frase que diu molt d’aquest tipus de
creativitat.
La següent imatge correspon a les Canàries, això és en una casa particular,
on es va utilitzar un estenedor de roba i una roda (la roda en la nostra societat forma
part del nostre ambient, ho generem i allí ho tenim). Aquí en un taller de Maçanet de
Cabrenys, on feia falta un mampara per a una làmpada. Aquest és un cas al Marroc,
d’una màquina de bar, a la qual se li va trencar una roda i es va substituir per una roda
de bicicleta, aprofitant les característiques de l’objecte.
Aquest és un exemple de la música llatina i de l’ampolla d’Anís El Mono,
utilitzada com a instrument musical; i en el cas de la música, per exemple, en el jazz,
tenim molts casos d’apropiació d’objectes que canvien de domini. Aquí hi ha el cas del
trompetista que utilitza un desembussador de vàter, amb el qual aconsegueix aquest so
tan característic que sembla veu humana. Seguint amb la cita: “Ho va reconèixer quan
ho va veure, però se li va ocórrer quan ho va veure”. Quan veus alguna cosa dius: pot
ser podria servir per a tal cosa.
Un altre cas, en el qual vaig haver d’adaptar l’aparell per poder fer el que
volia. Aquí hi ha una llima que s’ha convertit en descargolador, modificant-la. Això
és una rentadora que hi ha al centre social de Can Masdeu, a Barcelona, i que, a falta
d’electricitat, s’ha utilitzat una bicicleta, és tot moviment. Hi ha llibres d’aparells de
tracció humana i del moviment d’aquests aparells. Això és un artefacte que utilitza el
meu pare per fer plom i que està fet amb una cafetera i un mànec.
I en altres casos aprofitava el que tenia. Això són uns seients que estan fets
amb oueres de cartró apilades. És un material resistent, que es podria reciclar però
que en aquest cas no es recicla, es reutilitza. Això és un tambor de rentadora que s’ha
utilitzat per a una vàlvula d’un sistema de reg.
Vaig veure un material que pensava que es podia reutilitzar i fer alguna altra
cosa d’utilitat. És un pensament que està creixent en aquesta societat durant els últims
anys que reflexiona sobre les seves necessitats i els materials que l’envolta, amb els
quals pot produir altres eines d’utilitat.
Aquest cas és una romeria a Canàries, on es veuen les llançadores dels telers,
amb les treballadores demanant trossos de corda. M’agrada aquest cas perquè mostra
l’era més industrial, d’alineació en el treball. És el mateix que passa amb aquestes
bobines que estan en una estació elèctrica, on els treballadors, amb les bobines, s’han
fet un berenador. O el cas d’aquest instrument, que és una preforma d’ampolla més els
imants dels lectors de DVD, i s’ha fet un vibrador.
En aquesta línia es troba tot el moviment de subvertir la funció dels objectes.
Això són hams de pescar, convertits en arracades. Aquest cas es tracta d’unes faldilles
fetes de paraigües. Hi ha altres casos en els quals actua la idea del repte, de fer un aparell més complex. Això és un motocultor convertit en un vehicle tot terreny. Això és
d’aquí la Garrotxa, per torrar castanyes, fet amb un tambor de rentadora.
Vull acabar aquests exemples amb una cita del llibre de Pekka Himanen
L’ètica hacker, on es planteja que en aquests moments s’està donant un canvi en l’ètica
del treball. Max Weber va parlar de l’ètica protestant com a ètica base del capitalisme,
una ètica que venia del món religiós, però que deixava de tenir la seva explicació religiosa per insertar-se com a filosofia del treball del capitalisme. I, per la seva banda,
Himanen fa un repàs a l’ètica del treball de les comunidades de desarrollo, i com que
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té a veure amb una ètica preprotestant, diu: “És més del diumenge que del divendres,
és a dir, és més gaudir del que fas que sacrificar-te pel treball, però no és exactament
un diumenge”, perquè quan fas un projecte l’entens com a treball, com a oci, però estàs
disposat a viure aquestes situacions que formen part de l’esforç.
Volia acabar amb això perquè és, també, el nostre punt de partida. Es tracta
d’alguna cosa que està passant en el món de la tecnologia i en el que podem veure les
seves arrels en altres camps, i convertir-ho en alguna cosa que incideixi en altres àmbits. En aquests moments hi ha tot un moviment de reutilització, d’autoproducció o de
modificació d’aparells, i això té el seu reflex en què, per exemple, el software lliure ha
estat encara més lent en la seva implantació però ha anat avançat el hardware lliure, on
la gent fa tallers per controlar electrònicament com funcionen les coses, entre d’altres
tasques.
M’agradaria connectar amb aquests exemples el que comentaves, Luis Augusto, anteriorment respecte a la limitació de l’accés al software, ja que, actualment,
veiem que existeixen softwares lliures disponibles i no depenem dels seus propietaris,
tenint en compte que el software lliure té una autonomia social i personal que va més
enllà de l’aspecte únicament tècnic.
Moderador.- Si em permeteu, Luis Augusto, abans d’acabar això, i lligantho amb el que acabem de veure i amb la reflexió de Ramon Bigas justament quan
començàvem, veiem que gairebé estem davant d’exemples de creació industrial.
Ramon Bigas .- Jo crec que a Cuba invents d’aquests en tenen a milions.
Els tenen no perquè estiguin avançant en la civilització, sinó perquè tenen dificultats
serioses per tenir elements tècnics, aleshores s’inventen milions de sistemes que, tot i
ser bastant primaris, funcionen. Ens ho pot dir Luis Augusto.
molts.

Luis Augusto.- Sí, sí. D’aquest tipus d’artefactes que s’assumeixen, n’hi ha

Intervenció del públic. La manca de recursos aguditza l’enginy. El que passa a Cuba és que hi ha una necessitat, una carència social, etc, que fa que l’enginy es
converteixi en creativitat o en unes eines per transformar qualsevol peça i convertir-la
en art.
Luis Augusto.- En el cas de l’associació que ella comenta, és una institució
creada per l’estat cubà, no és un grup de genis, que s’anomena Asociación de Innovadores i Racionalizadores, que va partir dels inicis d’aquells problemes que va tenir
Cuba quan va triomfar la Revolució i les tecnologies que hi havia, que eren recents,
quan marxaren els americans les van deixar inutilitzables. I jo recordo que la idea va
ser, en un inici, tractar de donar impuls a aquella planta que teníem de níquel, la qual
no hi havia forma de tirar endavant, ja que no solament s’havien emportat elements importants, sinó que els treballadors també havien marxat. Estic parlant dels anys 1959,
1960 i 1961, en què un grup de persones que s’hi van haver de vincular la van fer
ressorgir.
Llavors, des d’aquells moments fins ara, amb tot el transcurs del temps, so[187]

bretot en la industrialització, va caldre articular una nova manera de fer les coses per
tirar endavant. I després, juntament amb tot això, el que és més quotidià i real del dia a
dia del cubà, són tants i tan simples els exemples que se’m fa impossible anomenar-los
tots. Elements que no eren creats per a aquella funció i l’acabaven fent, com en el cas
de la música amb una llauna i un pal.
Això mateix també ha estat assumit pels artistes plàstics, els quals tenen
instal·lacions per dinamitzar entre l’obra plàstica i aquests objectes que no responen a
la utilitat que els atorguen. Hi ha importants artistes plàstics que, per exemple, han utilitzat les llaunes de cervesa per convertir-les en obres d’art, a partir de retransformarles, retallar-les i tornant a construir una escultura d’alumini totalment diferent.
David Gómez.- Esteu dient que aquests casos es donen en una situació de
carència, i que això és el que estimula la creativitat. Però jo el que volia mostrar amb
tot aquest repàs pels diversos exemples que hem vist, és que la carència el que realment
produeix és aflorar una capacitat humana, la qual no necessàriament ha de donar-se
només en situacions de carència. I el que s’ha aconseguit, un cop superades aquestes
carències, és deixar de banda aquestes capacitats humanes.
Per això tenim cotxes que no podem tocar, que només ho pot fer qui l’ha fabricat, amb el seu ordinador perquè és tot electrònic, etc. Per tant, això és una cosa que
s’ha trencat, no en tots els camps, només en alguns. En el camp del software, aquesta
creativitat, que es dóna per necessitat en moltes coses de la vida quotidiana, és una
economia emergent. En el cas del software gràfic, per exemple, els mòduls que s’han
desenvolupat per al software de producció de gràfics 3D, s’han utilitzat després en el
disseny gràfic perquè s’està treballant d’aquesta manera, hi ha una mescla entre usuaris
i creadors, ja que molts usuaris són els més innovadors.
La reflexió és això que es dóna en determinades situacions, motivada sobretot
en situacions de necessitat o de carència, té aquest aspecte de repte que de vegades pot
ser economia. És a dir, pot formar part del nostre sistema econòmic.
Moderador.- Seria bo que, per acabar, poguéssim fer un punt de conclusió
personal de cadascú, que al final ens serveixi per concloure aquestes reflexions sobre
el procés creatiu que hem analitzat avui. Ramon Bigas, per exemple, amb qui hem
començat abans.
Ramon Bigas.- Jo crec que al tema del disseny cal donar-hi més voltes. No
ens podem quedar amb el disseny procedent de l’art, ni del disseny industrial procedent de l’arquitectura. Desconec, en aquests moments, la vida dels dissenyadors a
Cuba. Esteu en una situació una mica difícil, des d’aquest punt de vista, jo desitjaria
que, a través de la xarxa, comencéssiu una globalització que ha de dependre d’una
política diferent, una política oberta. Que no tingueu accés lliure a Internet és molt dur
vist des del punt de vista de creadors i dissenyadors. Tenim un cúmul d’informacions
procedents de la xarxa a les quals podem accedir lliurement.
Això no vol dir, però, que fins i tot vosaltres sigueu més creatius, no té res
a veure amb la creativitat. Però les possibilitats d’evolucionar, crear, en aquest món
globalitzat que ens ha tocat viure, m’agradaria que vosaltres també us hi trobéssiu.
Crec que és possible, sóc molt optimista. Conservant la ideologia d’una Cuba lliure,
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podeu obrir-vos al món; per una banda, transmetre els vostres coneixements i la vostra
sensibilitat, i per l’altra, participar del joc que s’està vivint en el món aquest moment,
que jo crec que és el més important.
Luis Augusto.- Penso que en una mesura important s’està fent. Moltes institucions treballen fent la seva pàgina web, amb les seves limitacions, no tant en el disseny
o la creativitat, sinó per a l’efectivitat que tindran després dins de Cuba. Des d’aquí
jo entro en qualsevol de les seves pàgines web i és molt fàcil, però des de Cuba hi ha
una altra dinàmica. Per exemple, l’Escola de Disseny Gràfic i Industrial de l’Havana
té un lloc web bastant ampli, amb grans galeries on es presenten projectes. Això va en
augment, quasi totes les institucions culturals intenten fer-ho el millor possible dins
d’aquesta limitació tecnològica. Almenys s’ha aconseguit una difusió d’aquest missatge cultural que engloba totes les disciplines, tant culturals com polítiques, etc.
Els puc posar un exemple de la revista on jo treballo, Revolución y Cultura, que pertany al Ministeri de Cultura. Per milions de raons, se n’imprimeixen pocs
exemplars (només 3.000 per a tota Cuba) i per descomptat que hi ha llocs que hi arriba,
però en molts d’altres no. En aquest context, hem tractat de fer una pàgina web, que
pot ser no serà molt sofisticada, però la intenció és que la informació arribi a aquests
llocs que estan exclosos de la xarxa. Insisteixo, el problema és dins de Cuba, des de
fora s’hi pot accedir fàcilment. I això és el que fan les noves tecnologies alternatives,
promocionen la cultura, els valors ideològics o estètics, trenquen l’hegemonia que hi
ha. Tot i això, és poc. Nosaltres volem fer molt més, però almenys ja s’estan movent
coses, projectes.
Moderador.- Doncs moltíssimes gràcies per assistir en aquesta taula rodona.
Hem vist que hi ha punts en comú, segurament per l’antropologia humana, i també
hem començat parlant de disseny gràfic, d’aspecte estètic, però hem arribat, al final,
a la pròpia utilitat, que fa que els objectes que es creen siguin útils per a les nostres
vides.
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