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Encuentro de la cultura Cubana: Intelectuais
Dissidentes e Revistas Culturais

Vilma L. da Fonseca

Resumo
O objetivo deste artigo é apresentar a revista cultural Encuentro de la cultura
cubana como uma importante fonte para a pesquisa da história de Cuba, bem como
contextualizar a trajetória de seu idealizador Jesús Díaz e sua participação no
cenário dos intelectuais dissidentes dentro e fora da ilha. A revista configurou um
espaço aberto aos dissidentes cubanos que se denominam “pós-castristas” e apre-
senta discussões que envolvem as mais variadas temáticas sobre a história e a
cultura cubanas, tais como história, economia, sociologia, arquitetura, ecologia,
artes plásticas, cinema, literatura, música, etc. A importância de Jesús Díaz no
cenário intelectual é destacada para buscarmos uma compreensão sucinta do cam-
po literário cubano que hoje se encontra na diáspora e inserirmos Encuentro no rol
das revistas culturais cubanas que desde as primeiras décadas do século XX vieram
colaborando para a profusão da cultura e do debate sobre a identidade cubana,
caribenha e latino-americana.

Palavras-chave: História de Cuba, Revistas culturais, Intelectuais dissidentes.

Resumen
El objetivo de este artículo es presentar la revista cultural Encuentro de la cultura
cubana como uma importante fuente para la investigación de la historia de Cuba,
así como contextualizar la trayectoria de su idealizador Jesús Díaz y su participa-
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ción en el escenario de los intelectuales disidentes cubanos dentro y fuera de la Isla.
La revista configuró un espacio abierto a los disidentes cubanos que se denominan
pós castristas y presenta discusiones que envuelven las más variadas temáticas
sobre historia y cultura cubanas, tales como la historia, la economia. sociologia,
arquitectura,ecologia, artes, cine, música y otros. La importancia de Jesús Díaz en
el escenario intelectual es destacada para la comprensión del campo literário cuba-
no de la diáspora e inserir Encuentro en el rol de las revistas culturales cubanas que
desde las primeras décadas del siglo XX vienen colaborando para la profusión de la
cultura y del debate sobre la identidad cubana, caribeña y latinoamericana.

Palabras claves: Historia de Cuba,  Revistas Culturales,  Intelectuales disidentes

Abstract
 While putting in context the life history of Jesús Díaz and his participation within
the dissident intellectual environment inside and outside Cuba, the cultural review
Encuentro de la cultura cubana is analyzed as an important research source for the
history of Cuba. The review provided an open space for Cuban dissidents, self-
entitled post-Castro dissidents, and comprises discussions on various historical
themes on Cuban history and culture, such as history, literature, economy, sociol-
ogy, architecture, ecology, arts, cinema, music and others. The importance of Jesús
Diaz within the intellectual elite is highlighted so that the diaspora Cuban literary
field may be understood. Actually the review Encuentro de la cultura cubana may
be included within the list of Cuban reviews that have collaborated since the early
decades of the 20th century in the spreading of culture and debate on Cuban,
Caribbean and Latin American identity.

Key words: history of Cuba, cultural reviews, dissident intellectual elites.

Introdução
O historiador francês Jean-Françoise Sirinelli (1996: 249) con-

sidera que: “As revistas conferem uma estrutura ao campo intelec-
tual por meio de forças antagônicas de adesão e de exclusão, pelas
posições tomadas, os debates suscitados, e as cisões advindas.” A
referência a algumas revistas de maior destaque na história cubana
expõe tais rupturas e adesões em momentos importantes do pro-
cesso histórico e político que viriam a marcar a história tanto da-
queles intelectuais que permanecem na ilha quanto daqueles que
vivem no exílio e, por conseguinte, o surgimento de Encuentro de
la cultura cubana, também, foi uma tentativa de amenizar a rup-
tura causada pela diáspora.
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Desde o início do século XX, as revistas culturais e suple-
mentos literários têm sido importantes veículos de expressão para a
voz da intelectualidade cubana. As origens da participação política
dessa intelectualidade remontam ao século XIX e cada geração,
influenciada pela geração anterior, deixou sua marca impressa nas
páginas de suas publicações. Marcadas pelos momentos políticos,
tais publicações tornaram-se conhecidas por suas tensões e confli-
tos internos e externos e pela participação de seus colaboradores
no debate político na longa luta pela emancipação do país.

Nesse processo, destaca-se, inicialmente, a expressiva par-
ticipação de uma geração de escritores oriunda da burguesia ins-
truída do século XIX, cujas principais personalidades foram: Félix
Varela (1787-1853), José Antonio Saco (1797-1879), José de la Luz
y Caballero (1800-1862) e Domingo del Monte (1804-1853) e o seu
representante principal, José Maria Heredia (1803-1839). A litera-
tura cubana que tem seus primórdios com o poema “Espejo de Pa-
ciência” (Espelho de paciência), de Silvestre de Balboa (1564-1644),
retratando o ataque do pirata francês, Gilbert Giron, ao porto de
Manzanillo, ocupa lugar de destaque na literatura latino-americana
a partir do Modernismo1  e foi, principalmente, através dela que se
deu o embate entre os crioullos e a metrópole. Esse momento foi
representado por dois escritores que iniciaram o movimento mo-
dernista em Cuba: José Martí (1853-1895) e Julián del Casal (1863-
1893)2 .

Tais intelectuais seriam ícones para uma outra geração, no
século XX, considerada rebelde e iconoclasta, localizada entre as
duas Grandes Guerras, que buscavam as raízes de seus pensamen-
tos para projetos culturais que pudessem colaborar para que o país
saísse de uma crise cultural identificada por eles como resultado de
uma crise política. Demonstraram sua participação política com
protestos e denúncias, como exemplo a manifestação artística “Pro-
testa de los Trece”, ocorrida em abril de 1923, que corresponde, em
Havana, à Semana de Arte Moderna em São Paulo.

Em meio a essas manifestações nasceu a Revista de Avan-
ce, primeira revista cultural de expressão em Cuba. Fundada em
1927, era composta por intelectuais que se destacariam durante as
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décadas seguintes no cenário cultural e político de Cuba. São eles
Juan Marinello, Francisco Ichaso, Alejo Carpentier, além de Jorge
Mañach, seu diretor, que, em 1925, proferiu uma conferência sob o
título “La crisis de la alta cultura en Cuba”, na qual expressou a
opinião de que o aperfeiçoamento da educação seria o remédio
para as “deformações sociais” e que a crise política republicana
era a culpada pela demolição do projeto cultural da burguesia criou-
la do século dezenove (ALBO, 2000: 194). A Revista de Avance “se
firmou como o órgão mais importante de renovação estética e de
preocupação política em Cuba” (SCHWARTZ, 1995: 285). Nessa
mesma década, muitos intelectuais se organizariam ao redor da fi-
gura de Fernando Ortiz, dono de uma vasta bibliografia em cultura,
história, direito, economia, antropologia e folclore, na qual registrou
sua contribuição pela busca da cubanidad.3  Fundou várias revistas
e reuniu em sua obra o discurso do negro e do branco que até então
estava separado por conta dos defensores da cultura européia e
dos que acreditavam na necessidade de se configurar um discurso
latino-americano, nesse caso, influenciado pelas idéias de José Martí.

Frustrados por causa das decepções ocorridas no âmbito
político, principalmente pela derrota da revolução de 1933, conside-
rada pelos intelectuais cubanos a “Revolução Traída”, na década
de 1940, os intelectuais que formaram o grupo Orígenes, ao redor
da revista cultural de mesmo nome, ao lado de José Lezama Lima,
assumiram uma postura cosmopolita na qual apesar de buscarem
no século XIX as raízes intelectuais para seus projetos culturais, à
semelhança do grupo que formava a Revista de Avance, os
origenistas defendiam que suas participações na política haveriam
de ser de maneira indireta, ou seja, somente por meio da arte.  A
respeito deste posicionamento, Lezama declarou que “un país frus-
trado en lo ideal político puede alcanzar virtudes y expresiones por
otros cotos de mayor realeza”(VITIER, 1984: 279). Cíntio Vitier, inte-
grante desse grupo, declarou sua opinião dizendo: “La poesía nos
cura de la historia y nos permite acercarnos a la sombra del umbral.
Y en ella podemos atravesar las categorías sagradas de nuestro
ser...” (VITIER , 1958: 495).

Estas declarações demonstram o caráter cosmopolita expres-
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so pelo grupo por meio da revista Orígenes se levarmos em conta
a definição de Horácio González, segundo a qual: “Os intelectuais
cosmopolitas concebem a vida cultural como uma forma de comu-
nicação acima das particularidades nacionais, regionais ou locais. A
fonte de inspiração de qualquer prática intelectual é o aperfeiçoa-
mento do patrimônio geral da cultura da humanidade, e esta se en-
contra em uma dimensão universal que nada tem a ver com as
sociedades concretas em que essa cultura se originou (GONZÁLEZ,
1984: 70-71).

Editada por Lezama Lima e custeada por José Rodrigues
Feo4 , Origenes foi um dos mais importantes veículos de divulga-
ção da literatura latino-americana e de acesso à literatura moderna
universal. Foi editada até 1955 e nela publicaram: Alejo Carpentier,
Alfonso Reyes, Anais Nin, Carlos Fuentes, Jorge Guillén, Juan
Ramón Jimenez, Luiz Cernuda, Lydia Cabrera, Macedonio
Fernández, María Zambrano, Heidegger, Otávio Paz, Pedro Sali-
nas, T. S. Eliot, Virgínia Wolf, Wallace Stevens, William Carlos
Williams, etc5 .

O grupo Orígenes, ficou conhecido pela característica insu-
lar6  na literatura, diretamente relacionada à obra de seu fundador
José Lezama Lima, que iniciou sua produção literária no momento
em que os estudantes e os intelectuais lutavam para derrubar o
governo despótico de Gerardo Machado na revolução de 1933. Na
maturidade, Lezama optou por um comportamento político restrito
à sua produção literária e sua proposta era exercer a  crítica so-
mente por meio da poesia. O caminho pelo qual almejavam um
recontar histórico que lhes possibilitasse encontrar a essência da
identidade cultural cubana diferenciou os origenistas. Eles acredi-
tavam que o “resgate visual” de Havana do século XIX permitiria
um recontar da cultura cubana através da reconstrução de uma
paisagem iconográfica.Tal tarefa, eles empreenderam através do
estilo barroco que valoriza a descrição detalhada por meio da abun-
dância de adjetivos e signos que propiciam a “visão” daquilo que é
exposto no texto literário. Obras como Paradiso, de Lezama Lima,
Lo cubano en la poesia, de Cíntio Vitier, Três tristes tigres de
Guillermo Cabrera Infante são exemplos do resultado da busca dos
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origenistas que viriam a público nas décadas seguintes.
Ao redor das revistas literárias, aglutinavam-se todos os es-

critores cubanos. A revista Orígenes, até 1955, foi o principal des-
taque entre aqueles que queriam conquistar prestígio literário. Po-
rém uma ruptura ocorrida, por conta de uma briga entre os editores
Lezama Lima e Rodriguez Feo, acabou gerando uma outra revista,
Ciclón, fundada por Feo, que dividiria autores. Rodriguez Feo bri-
gou judicialmente para reclamar o direito do nome de Orígenes,
chegando a editar dois números individualmente. Apoiado por di-
versos amigos, Lezama Lima vence o direito sobre a marca
Orígenes. Depois de encerradas as publicações da revista, os
“origenistas” prosseguiram, individualmente, dando continuidade a
seus trabalhos iniciados em Orígenes (MISKULIN, 2000: 99).

Muito mais que problemas de ordem pessoal, o fator que
dividiu o grupo de escritores foi que a revista Orígenes era essen-
cialmente voltada para a poesia e assuntos relacionados a ela. A
nova revista, dirigida por Rodriguez Feo e Virgílio Piñera, trazia
abertura para temas culturais e artísticos diversos. Como afirma
Miskulin (2000:100), Ciclón “foi se tornando, com o passar do tem-
po uma importante publicação para o desenvolvimento literário cu-
bano rompendo com o que estava sendo feito não apenas em
Orígenes, como também em outras revistas”.

Preocupada em expressar as inquietudes vividas, não somente
em Cuba, mas em muitos outros países, Ciclón abriu espaço para
diversas tendências de pensamento.  Apesar de contar com o apoio
do Estado, essa nova revista se tornou opção para as diversas ex-
pressões artísticas e ideológicas. Por outro lado, ao redor de Ciclón,
foi criada uma imagem “antipoética” em contraposição a Orígenes.
Apesar de considerada equivocada, essa imagem foi reforçada no
número 5, com a publicação do artigo “Contra los poetas”, do escri-
tor polaco, Wiltold Gombrowicz, que considerava “a poesia um ana-
cronismo no campo literário” (MISKULIN, 2000, 100). Ciclón teve
uma “vida” curta, (circulou regularmente em 1956, publicou dois
números em 1957 e nenhum em 1958), encerrando suas atividades
em 1959, com um último número no qual criticou os intelectuais que
apoiaram Fulgêncio Batista. Nessa edição última, apresentou um
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editorial explicando os motivos do encerramento, vinculados, entre
outros, à nova situação que o país vivia, com o triunfo da revolução,
em 1959.

Diferente da Revista de Avance e Orígenes, que surgiram
trazendo novidades ao momento em que foram fundadas, Ciclón
“teve sua marca na diversidade, na heterogeneidade irreverente e
imprevisível”, como constata Miskulin (2000: 104). Jovens como Antón
Arrufat, Luis Marre, Severo Sarduy, Rolando Escardó, Fayad Jamís
e Manuel Díaz Martinez, tiveram seus trabalhos publicados pela
primeira vez nessa nova revista. Foi, portanto, ao redor (ou no inte-
rior) de Ciclón, que se delineou a nova geração de escritores que
se destacaria no período do triunfo da revolução. Interessados na
literatura de língua inglesa, no cinema e no teatro, essa geração
viria a atacar a poética dos origenistas gerando a reação
antiorigenistas, a despeito deles terem produzido grandes obras
da literatura cubana (MOREJÓN ARNAIZ, 1997: 26).

Nessa “intriga”, a nova geração acusava os poetas de
Orígenes de fazerem parte de uma classe dominante que perdera
o poder e os privilégios e que, portanto, não serviria mais de exem-
plo para eles. Consideravam que a elegância aristocrática de Lezama,
sua visão de mundo, seu catolicismo, que antes encantavam toda
uma geração, tornara-se inválida diante da revolução cubana. A
nova realidade trazia para os escritores e artistas novos temas, no-
vas preocupações e uma necessidade de encontrar maneiras para
expressar a nova realidade (MISKULIN, 2000: 107). Marcados pela
revolução e pela necessidade de expressar as transformações ori-
ginadas por ela, eles passaram a expressar “novos valores e uma
nova concepção para a vida , fornecendo parâmetros para inter-
pretar a história cubana e julgar o passado” (MISKULIN, 2000: 107).

Editadas por aqueles que, ao pensar do poeta César Lopes,
“quisieron muchas veces ser héroes y resultaron villanos, o al me-
nos así fueron considerados”(LÓPES, 2001/2002: 47), as revistas des-
se período ofereceram espaço para os poetas cubanos até 1959.
Após o triunfo da revolução a cultura foi fomentada pela nova po-
lítica vigente e foram criadas instituições culturais e publicações
para a expressão artística.
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Nos anos 60, quem ocupou os cargos de governos e embai-
xadas, foram, na maioria, os intelectuais de esquerda que se so-
bressaíram na luta contra as ditaduras. Dessa forma, a presença
dos intelectuais tanto no meio artístico como burocrático, gozando
das oportunidades oferecidas pelo novo poder instituído, mudava
totalmente o cenário cultural de Cuba. No mundo artístico e inte-
lectual, as mudanças ocorridas logo após a vitória de Fidel Castro
seriam radicais. As tomadas de posições foram fundamentais para
suas vidas a partir de então. Ao estabelecer o seu lugar no novo
cenário político, o intelectual de esquerda, engajado, delimitou o
espaço daquele que não tomava a mesma posição.

Tal mudança de direcionamento teve início no final da déca-
da de 1950, com a chegada de um grupo de escritores, cujos nomes
mais conhecidos são: Alejo Carpentier, Nicolas Guillén, José A.
Baragaño, Pablo Armando Fernández, Roberto Fernández Retamar,
Antón Arrufat, Lisandro Otero, Fayard Jamís, Jaime Sarusky. Es-
ses escritores, exilados por serem comunistas, retornaram ao país e
se dedicaram à formalização da literatura de acordo com as exi-
gências do novo regime cubano, condizente com a revolução. Ocu-
param os cargos de destaque, ao contrário daqueles que não se
engajavam no processo revolucionário e acabavam recebendo ocu-
pações quase sem importância como uma chefia de biblioteca pú-
blica, como foi o caso de Lezama Lima e seus “seguidores”7 . Des-
sa divergência no meio cultural, nasceu o “conflito pelo poder da
palavra, entre dois grupos situados em campos
diferenciados”(MOREJÓN ARNAIZ, 2004: 45).

Tendo como primeira diretora Haydée Santamaría, intelec-
tual e guerrilheira do Exército Rebelde de Fidel Castro, uma das
primeiras instituições culturais criada pela Cuba revolucionária foi
Casa de las Américas. Criada em 28 de abril de 1959, inaugurada
oficialmente em 4 de julho do mesmo ano, ela é uma instituição com
personalidade jurídica própria  mas vinculada ao Ministério da Cul-
tura, cumprindo, portanto, tarefas de caráter internacional não go-
vernamentais. Sua função principal é “editar y difundir, mediante
libros, folletos, carteles, discos y publicaciones periódicas, el mate-
rial artístico-literario, científico y bibliográfico que mejor contribuya
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a dar  a conocer la realidad de la América Latina y del Caribe”(LIE,
1996: 17).

Foi criada, então, a revista cultural Casa de Las Américas,
que se tornou  porta voz da instituição. Com o objetivo de promover
a cultura cubana à luz das transformações históricas que a revolu-
ção provocou, passou a circular por diferentes países de América
Latina chegando a alcançar  uma influencia decisiva entre os inte-
lectuais de esquerda (MOREJÓN ARNAIZ, 2002). Apenas como exem-
plo ilustrativo desses intelectuais, destacamos Júlio Cortazar, inte-
lectual argentino, que teve participação ativa nesta publicação des-
de 1961 e, em 1980, em sua participação como membro do júri do
concurso literário de Casa de las Américas, apresenta um balan-
ço, ao seu ver positivo, da existência dessa instituição, ressaltando
que “ao dizer Casa se entende também que estou dizendo a
Revolução”(CORTÁZAR, 2001: 195). Revista cultural de maior
representatividade na história de Cuba desde 1959, Casa de las
Américas evidencia nos seus editoriais da década de 1960 o intuito
de se impor como espaço para as posições adotadas pela voz
institucional e, principalmente, para legitimar o projeto ideológico do
governo (MISKULIN, 2002).

Outra publicação de destaque nesse período inicial da revo-
lução foi o suplemento cultural  Lunes de Revolución, encarte se-
manal do jornal Revolución,  órgão de imprensa do Movimento 26
de julho.  Dirigido por Guillermo Cabrera Infante e Pablo Armando
Fernández, este foi o veículo que reuniu os intelectuais e artistas no
momento seguinte ao triunfo da revolução, substituindo, talvez, as
revistas culturais de outrora.  O suplemento Lunes , nas palavras
de Miskulin, “era um suplemento aberto, cosmopolita, que publica-
va as vanguardas e os beatniks e incentivava a experimentação
literária..., editava artigos políticos, defendia as conquistas da revo-
lução, mas não publicava apenas textos de marxistas-leninistas, e
sim distintas concepções ideológicas de esquerda (MISKULIN, 2002).

Nele, portanto, se configurou um espaço de debates, e de
intrigas devido ao choque de opiniões entre os seus participantes.
Jovens em sua maioria, os escritores de Lunes não aceitavam as
proposições dos antigos intelectuais comunistas adeptos da postura
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de Jean-Paul Sartre, figura respeitada por aqueles revolucionários.
As “batalhas” travadas entre diversos escritores e suas visões de
mundo são expressas em Lunes8 . Criado em 1960, teve apenas um
ano de vida, encerrando suas atividades com o último número em 6
de novembro de 1961, como resultado da definição da política cul-
tural do governo revolucionário9 . Objetivando direcionar o discurso
literário e artístico aos anseios da revolução, e encerrar os conflitos
entre o governo e a classe, Fidel Castro pronunciou, em junho de
1961, o discurso Palabras a los intelectuales, no qual se referia aos
intelectuais da seguinte forma:

La Revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría
del pueblo: a contar, no sólo con los revolucionarios, sino con
todos los ciudadanos honestos que aunque no sean revolucio-
narios, es decir que aunque no tengan una actitud revoluciona-
ria ante la vida, están con ella. La Revolución sólo debe renun-
ciar a aquellos que sean incorregibles reaccionarios, que sean
incorregiblemente contrarrevolucionarios. Y la Revolución tie-
ne que tener una política para esa parte del pueblo; la Revolu-
ción tiene que tener una actitud para esa parte de los intelectua-
les y de los escritores. La Revolución tiene que comprender esa
realidad y, por lo tanto, debe actuar de manera que todo ese
sector de artistas y de intelectuales que no sean genuinamente
revolucionarios, encuentren dentro de la Revolución un campo
donde trabajar y crear y que su espíritu creador, aún cuando no
sean escritores o artistas revolucionarios, tenga oportunidad y
libertad para expresarse, dentro de la Revolución. Esto significa
que dentro de la Revolución todo; contra la Revolución,
nada...10

Esse discurso anunciou a nova política cultural oficial que
delimitava o papel do intelectual cubano e, conseqüentemente, sua
liberdade de expressão. Direcionado pelos modelos soviéticos e
chineses, Fidel Castro intentou, criar uma literatura, e uma arte,
socialista que seria, então, a literatura da revolução. Os escritores e
artistas se dedicaram, então, a formalizar um modelo de arte
condizente com as perspectivas de valorização do nacional. Isso se
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deu a partir da aproximação com os autores russos, que eram
preferencialmente traduzidos em Cuba, naquele momento. Adap-
tando os princípios do realismo socialista soviético e da literatura
marxista ao momento histórico vivido em Cuba, a literatura aproxi-
ma-se “de uma concepção de arte por eles definida como sendo de
inter-relação entre a função, a forma e o conteúdo, subordinada às
condições sociais e políticas da realidade cubana”(VILLAÇA, 2001:
252).

Foi no Primeiro Congresso Nacional de Escritores e Artis-
tas, ocorrido em agosto de 1961, que essas novas diretrizes para as
políticas culturais ficaram definidas e criou-se então a  União dos
Escritores e Artistas Cubanos, UNEAC, dirigida pelo burocrata da
cultura, poeta e comunista Nicolas Guillén, com o princípio de que
toda a literatura (e arte) seria permitida em Cuba, desde que não
promovesse o capitalismo e o uso de drogas e que estivesse voltada
para a nova realidade nacional.

O discurso de Nicolas Guillén no Primeiro Congresso da
Uneac, em 1961, colocou o intelectual em uma posição de assisten-
te e assim o  definiu: “los intelectuales no forman una clase social;
no tienen intereses independientes, propios, en un sistema de
producción. Bajo el capitalismo esos intereses son los de la clase
explotadora… Bajo el socialismo el intelectual sirve al pueblo…”
(Apud LIE , 1995: 119). Nesse mesmo congresso, Alejo Carpentier
reafirmou o posicionamento necessário do intelectual na sociedade
socialista que tem o dever de ser um homem comprometido. A ter-
ceira opinião, de Armando Hart, é de que a cultura não deve rece-
ber a mesma planificação da economia, mas deve ser planificada
(LIE , 1995: 120).

Todos os órgãos, publicações e iniciativas culturais cubanas,
a partir de então, passaram a estar sob os auspícios da UNEAC,
inclusive o ICAIC (Instituto Cubano de Arte e Indústria  Cinemato-
gráficos), criado três meses após a revolução. Comenta-se que o
ICAIC foi refúgio para muitos intelectuais nas primeiras décadas
do período revolucionário e isso é devido ao fato de ser esse o
segmento que recebeu maiores incentivos e especiais subsídios do
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governo naquele período, conforme ressalta Villaça (2002:2):

A condição relativamente autônoma do Instituto, dentro de
um panorama político cultural muito marcado por práticas
de mecenato, assim como a forte circulação de estrangei-
ros em caráter de cooperação ou com algum vínculo
empregatício... permitiu que ali se desenvolvessem uma lin-
guagem estética bastante própria  e um conjunto de regras
explícitas e não explícitas que, em vários momentos da his-
tória política cubana se fizeram presentes através de deba-
tes, conflitos e tensões evidenciados  publicamente, atra-
vés da imprensa, ou vividos nos bastidores do Instituto.

Isso ocorria  porque, apesar da possibilidade da prática do
experimentalismo, própria do Novo Cinema Latino-americano, o
cinema possuía “uma linguagem politicamente didática”, fazendo
que  fosse considerado um instrumento eficaz para a divulgação da
nova ideologia. Em 1961, o cinema era levado até as escolas, povo-
ados e zona rural através dos “cines-móveis” que consistiam em
caminhões e jipes equipados para realizar projeções nesses locais,
sendo que cada projeção incluía um filme de ficção e um
documentário educativo, denominado “Noticiero ICAIC”. Assim, o
projeto de levar o cinema às massas era de grande importância
para o governo cubano, que era acrescido de “noticiários semanais
divulgando os feitos governamentais, documentários educativos e
programas televisivos,... [que] faziam parte dos esforços de divul-
gação e popularização do cinema na perspectiva de sua finalidade
política” (VILAÇA, 2002: 4). Incluindo-se na temática das revistas
culturais aqui abordadas, salientamos a existência  da Revista Cine
Cubano, fundada em 1959, editada bimestralmente pelo ICAIC,
depois pelo Ministério da Cultura, que encontra-se, ainda, em circu-
lação.

Até 1965, então, uma grande agitação cultural aconteceu em
Cuba através do fomento às publicações e às atividades culturais.
Nesse sentido, destacam-se o surgimento das editoras:  Imprensa
Nacional, dirigida por Alejo Carpentier; a Ediciones R, dirigida por
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Guillermo Cabrera Infante e por Virgílio Piñera e a editora El Puente,
dirigida por José Mario Rodríguez. Esta última, destacou-se por
suas publicações voltadas para as minorias (mulheres, negros, ho-
mossexuais) e tornou uma alternativa rebelde para a juventude in-
telectual. Aberta e polêmica, El Puente foi fechada, em 1965, por
conta da acusação de que estava incentivando o poder negro e o
homossexualismo. Esta acusação recai sobre a obra de Manuel
Ballagas, que se encontrava no prelo, Con Temor, que versava so-
bre os problemas sexuais de um jovem adolescente. A editora foi
tema da crítica de Fidel Castro em um encontro com estudantes e
professores de filosofia da Universidade de Havana, entre eles,
Jesús Díaz (MISKULIN,2002, 2) que era professor de filosofia mar-
xista naquela instituição. A obra de Manuel Ballagas foi retirada do
prelo, a Uneac comunicou o rompimento com a editora El Puente e
ela, por fim, foi fechada.

Los años duros: Jesús Días no cenário cultural

Em maio de 1966, foi criado El Caimám Barbudo, suple-
mento literário de Juventud Rebelde, jornal da União dos Jovens
Comunistas (UJC), que veio preencher, de certa forma “o vazio
representado pelo fechamento de Lunes de Revolución e El
Puente” (MISKULIN,2002: 5). Foi nesse suplemento que teve ini-
cio o trabalho de diretor de edição do professor de filosofia e letras
Jesús Díaz, contemplado com esse cargo a partir da premiação de
seu livro Los años duros no concurso Casa de las Américas, cuja
temática foram os anos que antecederam a revolução e os primei-
ros anos que a sucederam. O jornal contou com a participação,
entre outros, de Guillerme Rodríguez Rivera, como chefe de redação;
Juan Ayús, como artista gráfico; José Luis Posada, como ilustrador
e as colaborações de Luis Rogelio Nogueras, Raúl Rivero, Vítor
Casaus, Félix Contreras e Norberto Fuentes, escritores e jornalis-
tas, todos mais jovens que Jesús Díaz, que tinha na época 24 anos
(MISKULIN,2002: 5). Já no seu primeiro número, Jesús Díaz
explicitou seu desejo de não fazer a apologia da revolução através
da arte, publicando o manifesto “Nos pronunciamos”, redigido por
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Guillerme Rodríguez Rivera e assinado pelos demais, no qual o gru-
po, mesmo manifestando apoio à revolução, se expressava em fa-
vor de uma “nova poesia cubana”, que seria uma poesia “criativa,
livre e de versos irregulares” (MISKULIN,2002: 5). Assim dizia o
manifesto:

No pretendemos hacer poesía a la Revolución. Queremos hacer
poesía de, desde, por la Revolución. Una literatura revolucio-
naria no puede ser apologética. Existen, existirán siempre, con-
flictos sociales: una literatura revolucionaria tiene que enfren-
tar esos conflictos. No renunciamos a los llamados temas no
sociales. El amor, el conflicto del hombre con la muerte, son
circunstancias que afectan a todos, como es íntimo, personal,
el auténtico fervor revolucionario.  …Nos pronunciamos por la
integración del habla cubana a la poesía… Rechazamos la mala
poesía, que trata de justificarse con denotaciones revoluciona-
rias, repetidora de fórmulas pobres y gastadas: el poeta es un
creador o no es nada. Rechazamos la mala poesía que trata  de
ampararse en palabras ‘poéticas’, que se impregna de una me-
tafísica de segunda mano para situar el hombre fuera de sus
circunstancias: la poesía es un testimonio terrible y alegre y
triste y esperanzado de nuestra permanencia en el mundo, con
los hombres, entre los hombres, por los hombres, o no es nada
(Apud MISKULIN, 2002: 5-6).

Este manifesto marcaria o surgimento daquela que, posteri-
ormente, se convencionou denominar, pela crítica literária “poesia
conversacional” ou “prosaística” por buscar a relação direta com o
leitor e tocar diretamente nas questões de sua época, que se torna-
ria comum na literatura cubana após a revolução. Tal direcionamento
gerou conflito entre os escritores da primeira geração de escritores
da revolução, já que alguns achavam precipitada a defesa de um
gênero literário embrionário. Dentre os discordantes encontram-se
Miguel Barnet e Nancy Morejón que se recusaram a assinar tal
manifesto. Essa tensão, que originou dois grupos distintos, foi
explicitada no artigo que Jesús Díaz publicou na revista cultural La
Gaceta de Cuba (fundada em 1962, por Nicolas Guillén)11, no
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qual afirma que o seu grupo, diferente daquele disperso com o fe-
chamento da editora El Puente, representava a verdadeira geração
de escritores da revolução, pois possuem as seguintes característi-
cas: “se manifiesta desde dentro de la Revolución; no es dogmático;
asume la tarea artística como un trabajo, con las técnicas más
avanzadas; no practica la política de ‘bombos mutuos’; se preocu-
pa, déficit evidente en las generaciones anteriores, del trabajo teó-
rico” (Apud MISKULIN, 2002: 6).

Esta declaração fomentou o processo de desqualificação da
geração anterior que esses intelectuais lançaram mão para afirma-
rem-se como a “Geração da Revolução”. Seriam vítimas dessa
campanha os maiores escritores de Cuba: José Lezama Lima, Alejo
Carpentier, Virgilio Piñera, Nicolas Guillén, entre outros.

Jesús Díaz perderia a direção do suplemento El Caiman
Barbudo, em 1968, quando toda a direção foi modificada, por con-
ta de uma outra polêmica que envolvia ataques entre os escritores
Heberto Padilla e Lisandro Otero por ocasião da premiação de Três
tristes tigres, de Cabrera Infante, então exilado, pela Biblioteca
Breve, na Espanha, em 1967, em detrimento do outro livro cubano
concorrente Pasión de Urbino, de Lisandro Otero. Padilla, atra-
vés das páginas de El Caimán Barbudo, elogiou a obra de Cabrera
Infante e criticou negativamente a obra de Lisandro Otero. Polêmica
que se estenderia até culminar no conhecido “Caso Padilla”.

As tensões entre os grupos de intelectuais e a reação da
política cultural oficial contaram com as páginas das revistas, que,
criadas dentro de Cuba, nos anos sessenta, foram, também, veícu-
los de divulgação do modelo intelectual cubano revolucionário em
defesa do latino-americanismo e do anti-imperialismo. Mesmo quan-
do questões como violação de direitos humanos em Cuba eram
provocadores de dilemas entre os colaboradores, mantinha-se a li-
nha em defesa do socialismo em Cuba e na América Latina e de-
fendia-se a postura do intelectual como modelo dessa ideologia.

Proibidas de funcionar em Cuba, algumas revistas editadas,
estrategicamente, fora da ilha, se opuseram às publicações
havaneiras da década de sessenta. Caso exemplar é Mundo Nuevo
(Paris, 1966-1968 – Buenos Aires, 1968-1971) que, ao evidenciar
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as tensões ideológicas que ocorreram no campo intelectual latino-
americano daquela época, por meio da polêmica entre ela e Casa
de las Américas, conferiu a essas publicações a posição de emble-
mas de tais transformações (MOREJÓN ARNAIZ, 2004: 11). Originá-
rias de instituições diferentes e, portanto, portadoras de discursos
opostos, era comum embates entre os colaboradores de ambas e,
principalmente entre seus diretores. Casa, que nasce como uma
instituição cultural autônoma, passa a ser subordinada à política
estatal; Mundo Nuevo, criada  pelo ILARI e  subvencionada pela
Fundação Ford, investiria em defesa do intelectual de direita, ou
não engajado na causa do socialismo.

Dentre os mais  polêmicos, os debates ocorridos entre Roberto
Fernandez Retamar, diretor de Casa (a partir de fevereiro de 1965)
e Emir Rodríguez Monegal diretor de Mundo Nuevo, geraram uma
expressiva bibliografia discutindo ambas posições. Ao analisar o
discurso ideo-estético em ambas as revistas através de tais emba-
tes, Idália Morejón Arnaiz, com base no conceito de cultura encon-
trado em Williams (1992), considerou que: “Tanto Casa quanto
Mundo Nuevo traçam suas linhas discursivas em conceitos de
cultura diferentes, o que faz com que suas idéias enfrentem-se no
plano ideológico. Enquanto a primeira vê a cultura na América La-
tina como um agente transformador da vida social (a arte como
reflexo da sociedade), a segunda privilegia uma idéia ‘básica’ libe-
ral de cultura, segundo a qual a fonte universal de produção cultural
é a expressão individual” (MOREJÓN ARNAIZ, 2004: 11).

É importante ressaltar que todas as revistas hispano-ameri-
canas, após o fim da Segunda Guerra Mundial, tomaram posições
dentro do binômio socialismo-capitalismo e assumiram compromis-
so com a necessidade de explicar qual a verdadeira função do inte-
lectual. Nessa perspectiva é que se explica o papel que ocuparia a
revista Casa de las Américas e, por conseguinte, Cuba, represen-
tando o local de expressão para o intelectual de esquerda. Mundo
Nuevo, por outro lado, cumpriria seu objetivo de abrir espaço para
temas e autores que se mantinham fora do foco revolucionário.

Assim, tomamos como proposital a opinião de Morejón Arnaiz
de que essas duas revistas possuem “linhagens” herdadas de suas
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antecessoras cubanas Orígenes, Marcha, Ciclón e Lunes de
Revolución e da argentina Sur,12 e de que Mundo Nuevo deixaria
sua marca na revista Encuentro de la cultura cubana (Madri,
1996). Herdeira não somente do papel de oponente, mas também
da acusação de “plataforma anti-cubana da CIA” (MOREJÓN
ARNAIZ, 2004: 6).

Quinquenio gris e  parametrización: novos rumos para a
cultura

Em meio às mudanças ocorridas no âmbito cultural, e da
inquietação no meio literário cubano, devido à política cultural do
governo, a literatura e a arte ainda gozavam de certa liberdade na
década de sessenta em Cuba. Incentivados pelo apoio estatal às
publicações, muitas obras importantes vieram a público, coincidin-
do com o Boom do romance moderno hispano-americano. Embora
os escritores tivessem que fazer concessões artísticas e ideológi-
cas em suas criações literárias para conquistar seu espaço dentro
da política cultural estatal,  obras literárias cubanas se populariza-
ram nesse período. Mas, concordamos com Miskulin (2000:9) quan-
do considera que os conflitos ocorridos naquela época demonstram
que já havia um prenúncio do que seria a década seguinte e que a
década de sessenta não foi ‘pacifica’ como a maioria dos críticos
afirma.

Com o intuito de controlar a conduta sexual do povo cubano,
Fidel Castro, então, colocou em vigência, ao pé da letra, a lei que a
União Soviética criou em 1934, que declarava o homossexualismo
“produto da decadência de setores burgueses” e “perversão fas-
cista”. Os homossexuais, juntamente com os deficientes mentais,
os católicos e os crentes (adventistas e testemunhas de Jeová), os
dissidentes, os hippies, os jovens camponeses e pequenos produto-
res que se recusavam a integrarem-se às cooperativas, eram con-
duzidos para as Umaps, Unidade Militar de Ajuda à Produção, (es-
pécie de campos de concentração disfarçados de fazendas produ-
tivas), e eram submetidos a trabalhos forçados (BARRET0, 1996: 112).
Entre esses homossexuais, diversos intelectuais foram vítimas des-
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ses castigos, como os escritores José Mário (que após o fechamen-
to da editora El Puente, que dirigia, foi preso 17 vezes, ficando nove
meses na UMAP), Virgílio Piñera e Reinaldo Arenas e o cantor
Pablo Milanés. Os homossexuais quando eram pegos, ou na prática
do homossexualismo ou por denúncia de civis simpatizantes do par-
tido, eram submetidos a humilhações em público e forçados a vestir
uma camisa com a letra P, de pederasta.

Tais acontecimentos levaram o mundo intelectual e artístico
cubano a se constituírem de maneira que pudessem conviver com a
situação política. Os escritores produziram suas obras dentro de
três alternativas de posicionamento: parte, se mantinha como escri-
tores oficiais e garantiam suas publicações, distribuição das obras e
cargo público, beneficiando-se das ofertas do Estado; parte, era
exilada por exigência do regime ou por iniciativa própria antes que
se tornasse perseguido; outros, se mantiveram em Cuba por toda a
vida e escreveram em silêncio, conseguindo publicar suas obras
através de estratégias de amigos no exterior que recebiam seus
escritos dentro dos mais rígidos meios de driblar a censura. Nesses
casos, valeram-se de portadores, os mais diversos e confiáveis, que
levavam os escritos escondidos, até mesmo sob a roupa, para en-
tregar à editoras no exterior, o que garantiu fama internacional a
alguns deles. Dois entre os mais destacados são Virgílio Piñera e
José Lezama Lima.

O Caso Padilla é um marco do endurecimento da relação
entre o governo e a intelectualidade em Cuba. Teve inicio quando,
em 28 de outubro de 1968, a UNEAC  outorgou o prêmio Julian del
Casal de literatura, categoria poesia, a Heberto Padilla pelo seu
livro Fuera del Juego. A premiação seguiu as regras normais do
concurso e o júri foi composto pelos escritores J.M. Cohen (crítico
britânico), César Calvo, José Lezama Lima, José Z. Tallet e Manu-
el Díaz Martinez (poeta premiado no ano anterior)13. Em 15 de
novembro de 1968, este mesmo órgão fez uma declaração oficial
contra a escolha do ganhador retificando a premiação e acusando
Padilla de contra-revolucionário, anti-histórico, desobediente à na-
ção, egoísta em relação aos princípios socialistas, defensor do fas-
cista e traidor do regime cubano, Cabrera Infante, nesse caso refe-



jul./dez. 2006 261

Encuentro de la cultura Cubana: Intelectuais Dissidentes e Revistas Culturais

rindo-se ao artigo que publicou em El Caiman Barbudo elogiando
Três tristes tigres. Seguida por uma longa explanação sobre o con-
teúdo das obras em questão, a Declaración de la Uneac acerca
de los prêmios otorgados a Heberto padilla en poesia y Antón
Arrufat en teatro, justifica que foi realizada uma reunião para:

examinar juntos los premios otorgados a dos obras: en poesía,
la titulada Fuera del Juego, y en teatro, Los siete contra Tebas,
de Antón Arrufat. Ambas ofrecían puntos conflictivos en un
orden político, los cuales no habían sido tomados en conside-
ración al dictarse el fallo, según el parecer del comité director de
la Unión. Luego de un amplísimo debate, que duró varias horas,
en el que cada asistente se expresó con entera independencia,
se tomaron los siguientes acuerdos, por unanimidad: 1. Publi-
car las obras premiadas… 2. El comité insertará una nota en
ambos libros expresando su desacuerdo con los mismos por
entender que son ideológicamente contrarios a nuestra Revo-
lución. 3. Se incluirán los votos de las discrepancias manteni-
das por algunos de dichos jurados con el comité ejecutivo de la
Uneac (PADILLA, 1998: 115).

A resolução da reunião foi uma espécie de “lava mãos” e
estava declarada, então, a rivalidade entre esses dois intelectuais e
o Estado. No final da declaração, a Uneac deixou bem clara sua
decisão, evidenciando o “endurecimento” vindouro: “En resumen:
la dirección de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba rechaza el
contenido ideológico del libro de poemas y de la obra teatral premi-
ados. Es posible que tal medida pueda señalarse por nuestros
enemigos declarados o encubiertos y por nuestros amigos confun-
didos, como un signo de endurecimiento. Por el contrario, entende-
mos que ella será altamente saludable para la Revolución, porque
significa su profundización y su fortalecimiento al plantear
abiertamente la lucha ideológica” (PADILLA, 1998: 121).

Este acontecimento não levou Padilla a ser encarcerado, mas
a tolerância recebida era ameaçadora e passou a viver, como suge-
re seu livro, “fora do jogo”. O fato é que Padilla representa a pri-
meira dissidência interna, pois se tratava de um intelectual de es-



Revista Brasileira do Caribe, vol. VII, nº 13

 Vilma L. da Fonseca

262

querda que foi excluído das atividades oficiais. Suas atitudes passa-
ram a ser observadas constantemente, pequenos detalhes não pas-
savam despercebidos. Até que, por fim, Padilla aceitou o convite da
Uneac para responder às denuncias feitas por Cabrera Infante em
uma entrevista concedida a revista Primera Plana. No texto escri-
to, Padilla, contradizendo o teor de sua obra Fuera del Juego, uti-
liza frases alcunhadas pela propaganda oficial para criticar Cabrera
Infante. Mas comete o erro de citar partes da entrevista do exilado
que tinha toda sua obra proibida em Cuba, justamente quando co-
menta sobre a temática “fora do jogo” fazendo trocadilho com sua
obra (LOBO, 1996: 191). Essas atitudes foram conformando o “dossiê”
que condenaria o intelectual.

Heberto Padilla foi preso no dia 20 de março de 1971, dando
início ao famoso caso que provocou a maior crise internacional que
Castro havia enfrentado desde a crise dos mísseis (LOBO, 1996: 191).
Este episódio teve grande repercussão internacional expressa em
três cartas dos intelectuais europeus e latino-americanos, pedindo a
liberdade de Heberto Padilla, direcionadas a Fidel Castro. A primei-
ra foi a “Carta del Pen Club de México a Fidel Castro”, em 2 de
abril de 1971 que foi assinada pelos intelectuais: José Álvaro,
Fernando Benítez, Gastón García Cantú, José Luis Cuevas, Salva-
dor Elizondo, Isabel Fraire, Carlos Fuentes, Juan García Ponce,
Vicente Leñero, Eduardo Lizalde, Marco Antonio Montes de Oca,
José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Carlos Pellicer, José Revueltas,
Juan Rulfo, Jesús Silva Herzog, Ramón Xirau, Gabriel Zaid (LOBO,
1996: 122). A seguinte carta, intitulada “Primeira carta a los
intelectuales europeos y latinoamericanos a Fidel Castro”, foi
publicada originalmente em francês no periódico Lê Mond  de Pa-
ris de 9 de abril de 1971. Na lista de assinantes constam 32 intelec-
tuais14.

Por força da pressão exercita pela opinião pública estrangei-
ra, nas primeiras horas do dia 27 de abril de 1971, Padilla foi liber-
tado mediante o compromisso de fazer uma “autocrítica-confissão”,
pública. Nesta cerimônia, onde estavam presentes muitos de seus
amigos escritores, Padilla falou em prol do ideal socialista, disse
estar arrependido de ter apoiado Cabrera Infante, afirmou que sua
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literatura era ingênua e que fora iludido com as influências estran-
geiras que o cegaram para as questões políticas cubanas daquele
momento. A declaração foi gravada e filmada e exibida ao público.

Após a declaração15 de Padilla, os intelectuais estrangeiros
voltaram a se manifestar enviando uma outra carta, “Segunda Car-
ta de los intelectuales europeos y latinoamericanos a Fidel Castro”,
na qual criticam o desfecho de tal caso e desaprovam a declaração
“forçada” de Padilla com as seguintes palavras: “El desprecio a la
dignidad humana que supone forzar a un hombre a acusarse
ridículamente de las peores traiciones y vilezas no nos alarma por
tratarse de un escritor, sino porque cualquiera compañero cubano   ,
campesino, obrero, técnico o intelectual, pueda ser también victima
de uma violencia y una humillación parecidas. Quisiéramos que la
Revolución Cubana volviera a ser lo que en un momento nos hizo
considerarla un modelo dentro del socialismo” (PADILLA, 1998: 123).

A lista de assinantes dessa carta é a mais extensa, 60
assinaturas16 , e demonstra que alguns intelectuais aderiram,
enquanto outros se afastaram. O caso mais expressivo é a ausência
do nome de Júlio Cortázar, cuja atitude ao assinar a primeira carta,
gerou uma longa polêmica no meio intelectual devido ao seu notório
comprometimento com a causa política e intelectual cubana, desde
a revolução (PADILLA, 1998: 161).

Em 1972, Julio Cortázar, em carta a Haydée Santamaría, se
referiu a esse período  como “grande silencio que sucedeu àquilo
que chamam de Caso Padilla”. Não é preciso refletir muito para
compreender que o ato de assinar a primeira carta a Fidel Castro o
colocou em situação conflitante com os intelectuais da ilha. Mas
ele justificou sua atitude salientando que era muito difícil tomar a
atitude certa quando se estava morando na Europa, em meio à “im-
prensa reacionária dos falsos amigos de Cuba, dos oportunistas,
dos ressentidos e dos ingênuos” e ler, em um jornal como o Lê
Mond, um texto de um cubano que afirma que, em Cuba, um escri-
tor é torturado (CORTÁZAR, 2001: 43-49). Na carta Cortazar afirma
ter se sentido sozinho diante do silêncio, lamenta não ter recebido
informações claras de Cuba sobre o acontecimento e justifica a sua
assinatura como um apelo final para que fosse notada a sua ausên-
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cia naquele processo. Cortázar lastimava que a imagem de Cuba
fosse deturpada no exterior por conta da falta de clareza nas infor-
mações e esclarece que não saiu angariando assinaturas para a tal
carta, ao contrário, sugeriu a objetividade no texto apenas pedindo
informações sobre o caso (CORTÁZAR, 2001: 46).

O exemplo de Cortázar vem ao encontro da idéia de que os
intelectuais, ao assinarem tais listas, passam por uma dupla situa-
ção de comprometimento, conforme reflete Bobbio (1996: 57-65).
Esse autor considera que as listas de assinaturas colocam o intelec-
tual em duas situações conflitantes: se não assinam temem sua isen-
ção ser interpretada como traição, se assinam sentem um certo
desconforto com a sensação de ter cedido. Dividido também entre
a sensação de assinar algo que pouco será lido, pouco resultando
em saldo positivo e não assinar e, com isso, sentir-se culpado por tal
resultado. Questionando qual o real interesse do intelectual, além
de seu exercício humanitário, já que os manifestos são, geralmente
em prol dos direitos humanos, da liberdade individual e contra a
opressão e a violência e, em segundo lugar, contra as guerras (guerras
insurrecionais, revolucionárias, civis, de libertação, etc.), Bobbio
salienta que muitos são ‘oportunistas’, pois não possuem nomes de
real expressão no mundo intelectual e assinam para buscar visibili-
dade ao lado de nomes de peso. Talvez uma análise dos nomes
constantes dessas listas confirme tais sugestões.

Tal repercussão internacional fez que Fidel Castro decidisse
incluir a “cultura” como um tema de debate no Primeiro Congresso
de Educação que aconteceria nos dias 23 a 30 de abril do mesmo
ano. Assim, no Primeiro Congresso Nacional de Educação e Cultu-
ra, 1 700 delegados aprovaram, por unanimidade, a política educa-
cional e cultural para os anos seguintes.

O congresso estabeleceu mais rigidez para a produção cul-
tural e, a partir de então, os intelectuais e artistas não comprometi-
dos com o ideal revolucionário passaram a receber maior vigilância
por parte do governo. Tal congresso estabeleceu que as criações
deveriam ser úteis à revolução e ser compreendida pelo povo, além
de utilizar uma estética condizente com o princípio de rigor ideológi-
co e técnico propagado por Fidel Castro, segundo o qual o valor
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estético tem que possuir conteúdo humano. Também ficou definida
a parametrización de la cultura, que estabelecia que perderia o
emprego e seria submetido ao trabalho obrigatória nas UMAPS o
artista ou escritor que não praticasse a militância, que não fosse
heterossexual e que tivesse qualquer produção crítica contra o re-
gime castrista. A parametrización de la cultura veio reafirmar os
ideais do “realismo socialista cubano” e condenar oficialmente o
homossexualismo em Cuba, embora antes disso já fosse bastante
evidente. A partir de então, os escritores que, sendo “contra-revo-
lucionários” –– no entendimento do regime –– ainda conseguiam
publicar e trabalhar passaram a ser perseguidos e silenciados nas
publicações.

Assim, a década de 1970 ficou marcada pelo “fechamen-
to” do campo cultural ao redor da política oficial, o que ficou mais
demarcado com o Primeiro Congresso do Partido Comunista Cu-
bano, realizado em 1975. Em 1976, após a proclamação da nova
Constituição da República Cubana, foi criado o Ministério da Cultu-
ra, tendo Armando Hart como ministro e Alfredo Guevara, como
vice. Tal situação ocasionou o exílio de muitos intelectuais nessa
década, culminando no extremo momento que ficou conhecido como
Êxodo de Mariel, quando, em 1980, dez mil pessoas se refugiaram
na embaixada do Peru. Fidel Castro, aproveitando-se da situação,
declarou que a revolução não precisava daquelas pessoas, pois elas
representavam a “gordura”, quando a revolução precisa apenas do
“osso” e da “carne” do povo cubano. Entre abril e setembro daque-
le ano 120 mil pessoas partiram pelo porto de Mariel, em direção
aos Estados Unidos, dentre estas, muitos intelectuais e homossexu-
ais. Esses últimos, para conseguirem a saída, tinham que declarar
sua homossexualidade, como foi o caso do escritor Reinaldo Are-
nas, um dos que emigraram nessa ocasião, como relata no livro
autobiográfico Antes que anoiteça17 .

Naquele mesmo ano ocorreu o Segundo Congresso do
Partido Comunista Cubano que foi responsável por diversas mu-
danças. Começou acontecer uma gradativa abertura que fez com
que alguns intelectuais perseguidos retomassem seu lugar no cam-
po cultural. Houve uma inicial tentativa de retomada da abertura
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crítica que existiu nos primeiros anos da revolução, levando alguns
escritores a questionar a parametrización e os erros por ela come-
tidos em relação a obras e autores. O governo deu inicio uma
descentralização na cultura criando Casas da Cultura e incentivan-
do a criação individual e coletiva (MISKULIN, 2002: 10-11).

Escrita em 1973, mas somente publicada em 1987, por ale-
gação de “falta de papel” a obra Las iniciales de la tierra, de
Jesús Díaz foi aclamada como marco dos anos pós-revolucionários
e celebrada pela crítica como “novela de formação latino-
americana”(MENTON, 1975: 176). A novela trata da memória de um
jovem no momento em que deve prestar contas de suas atividades
revolucionárias ante uma comissão do Partido Comunista. Assim,
momentos conhecidos da revolução aparecem na obra: a batalha
da Baía dos Porcos, o trabalho dos estudantes na agricultura, os
debates sobre a leitura adequada para os revolucionários, até a
Grande Safra idealizada por Fidel Castro como eficaz avanço
econômico, mas que levou Cuba à total dependência da União So-
viética. A novela, mesmo expondo pontos positivos da revolução
até 1970 ressaltando a sua vitalidade, a atmosfera de criatividade e
solidariedade, analisa seus erros, deficiências, dogmatismos e deci-
sões arbitrárias (SIMMEN, 2002: 66).Tais modificações, contudo, não
significaram o fim das discriminações ou que a censura deixara de
existir.

Da militância à dissidência: trajetórias de Jesús Díaz
Jesús Díaz nasceu em 1941, em Havana e cresceu em um

bairro pobre de maioria negra, o que lhe fez adquirir uma afinidade
com a cultura negra cubana, expressa em toda a sua obra literária.
Muito jovem aderiu à rebelião contra a ditadura de Batista e tor-
nou-se um defensor da revolução cubana.

Aos trinta anos foi nomeado professor de filosofia da Uni-
versidade de Havana, época em que fundou a revista teórica Pen-
samento Crítico, que durante um ano publicou textos sobre temas
como Maio de 1968 em Paris e o movimento Black Power nos
Estados Unidos, porque desejava apresentar na revista o mais cri-
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ativo e atual do pensamento revolucionário naquele momento. Pen-
samento Crítico investia na difusão do pensamento socialista con-
temporâneo publicando ensaios sobre Trotski, Gramsci, Luckacs,
Garaudy, Marcuse, entre outros. A linha de pensamento defendida
pelos membros do conselho editorial  e, também, de Jesús Díaz, era
a Nova Esquerda européia. A revista foi fechada por conta da
“sovietização da revolução cubana”, por ordem de Raul Castro, no
período conhecido como “qüinqüênio gris”, como uma das primei-
ras exigências dos soviéticos, quando também foi dissolvido o De-
partamento de Filosofia da Universidade de Havana.

Nessa fase “engajada”, como membro do ICAIC, realizou o
curta-metragem “55 Hermanos”, cujo roteiro versava sobre um gru-
po de jovens exilados e descendentes de exilados cubanos em sua
primeira visita a Cuba. Considerado um panfleto propagandístico
da revolução, o filme abriu a ele caminhos para que realizasse via-
gens à União Soviética para exibir os filmes produzidos pelo ICAIC
e para que realizasse outros trabalhos cinematográficos. O filme
“Polvo Rojo”, de sua autoria,  ganhou, em 1982, o Premio do IV
Concurso da Seção de Cinema, Rádio e Televisão da UNEAC e,
em 1986, “Lejanía” recebeu a Primera Mención de Argumento no
I Festival de Cultura Cubana, em Burdeos, considerado o primeiro
filme que aborda o tema das relações entre cubanos da Ilha e do
exílio, embora do ponto de vista castrista, na opinião da crítica.

Foi nos filmes “Lejanía” e, posteriormente,  Alicia en el pueblo
de Maravillas que se explicitou o viés dissidente na obra cinemato-
gráfica de Jesús Díaz. O filme “Lejanía” acabou fazendo parte da
tensão que gerou, em 1982, a transferência de Alfredo Guevara da
direção do instituto para ocupar um cargo diplomático na UNESCO,
sendo substituído por Julio Garcia Espinosa, atitude que visou à pro-
dução de filmes com maior popularidade e, também, maior controle
oficial. Essa mudança esteve relacionada a críticas recebidas por
conta dos discursos dúbios presentes nos filmes “Techo de Vidrio”
(SERGIO GIRAL, 1982), Hasta cierto punto (TOMÁS GUTIERREZ ALEA,
1983), e “Lejania” (Jesus Díaz, 1985) (VILLAÇA, 2002: 7).

Convencido de que seu trabalho em Pensamento Crítico,
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em El Caimán Barbudo e no ICAIC, não atingiam a coluna verte-
bral do governo em relação à cultura, Jesús Díaz, investiu em de-
clarar sua dissidência também por meio da literatura. Essa dissi-
dência, expressa na literatura, se completaria com a obra Las
palabras perdidas, e faria a ruptura definitiva com La piel y la
máscara. O exílio também alimentou a imaginação de Jesús e cons-
tituiu o tema de sua última novela Las cuatro fugas de Manuel
publicada em princípios de 2002.

Apesar desse traço dissidente na produção artística, Díaz,
que foi Secretário do núcleo do partido comunista, no ICAIC, até
1991, figurava entre aqueles que defendiam o partido. Os últimos
acontecimentos, principalmente o assassinato de Arnaldo Ochoa e
Tony da la Guardia, em 1989, levaram-no a romper definitivamente
com o regime. Inicialmente se asilou na Alemanha e, tirando pro-
veito de uma bolsa de um ano do Programa de Intercâmbio Acadê-
mico (DAAD), trabalhou em seu romance Las palabras perdi-
das, enquanto ministrava cursos na Academia Alemã de Cinema e
Televisão, trabalho que favoreceu sua permanência por vários anos
em Berlim.

Jesús Díaz declarou-se oficialmente dissidente quando, jun-
tamente com o uruguaio Eduardo Galeano, defensor de Cuba
castrista, inaugurou a série de atividades denominadas “Hermoso y
nuevo ordem del mundo”, que ocorreu de fevereiro a maio de 1992,
em Zurich, na “Fabrica Roja”. Nessa ocasião ele fez declarações
críticas ao governo cubano, rompendo decisivamente sua relação
com Cuba. Declarou que não compactuava com o lema decretado
por  Fidel Castro “socialismo ou morte” e que não fazia parte da
esquerda que apoiava tal situação. Díaz criticou a política cultural
acusando-a de destruir a riqueza e a diversidade cultural da ilha e
justificou seu posicionamento declarando: “Yo amaba tanto a esta
gran revolución que aceptaba su silencio como si fuese
inevitablemente necesario. Creo haberme equivocado. Sin embar-
go la decisión siempre era trágica porque al final había la prisión o
Miami. A pesar de todo he decidido hablar, lo he hecho hoy aquí y
he tratado de no equivocarme. Pero al parecer me estoy equivo-
cando de nuevo” (SIMMEN, 2002: 66).
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Quando fala “equivocando-me de novo” refere-se à reação
do uruguaio Galeano, com quem teria, a partir de então, uma rela-
ção de oposição. A polêmica entre eles levou-o a publicar um artigo
intitulado “Los anillos de la serpiente” , no qual reafirma o seu rom-
pimento com o regime cubano. Muito tempo depois, Díaz recebeu,
por vias não oficiais, uma carta que teria circulado entre os mem-
bros do Partido, redigida pelo Ministro da Cultura Armando Hart,
acusando-o de traidor: “las leyes no establecen la pena de muerte
por tu infamia; pero la moral y la ética de la cultura cubana te
castigarán más duramente. Hubieras podido colocar tu nombre den-
tro de lo más grande y noble de la cultura del país, pero perteneces
a la categoría de apóstata. Te has vendido, Jesús, por un plato de
lentejas. Deberías llamarte Judas” (SIMMEN, 2002: 67).

O partido cubano nunca aceitou sua deserção já que era con-
siderado um dos seus, mas Díaz resistiu aos traumas da ruptura e,
em 1994 passou a viver permanentemente na Espanha, onde fun-
daria a revista Encuentro de Cultura Cubana com o intuito de
abrir espaço aos cubanos de todas as partes e de diversas posições
políticas e ideológicas

Em uma entrevista concedida à revista literária Lateral
(BARCELONA, Abril del 2002: 10-11), Díaz respondeu à pergunta
“Por que deixaste Cuba?” com as seguintes palavras: “Estaba muy
desencantado de la experiencia de la revolución. Todo aquello había
terminado en una dictadura terrible, y yo me sentía muy en con-
tra”18 .

Essa declaração suscita questionamentos entre os comunis-
tas dissidentes que inclusive duvidaram que Díaz fosse, verdadeira-
mente, um deles. Servando Gonzáles, estudioso da inteligência nor-
te-americana, defende que estar desiludido não significa estar con-
tra e que os motivos da saída do intelectual, definitivamente, de
Cuba está relacionada à contra-inteligência19 e não à dissidência.
Segundo ele, a carta recebida de Armando Hart seria uma farsa já
que o partido cubano não costuma avisar à priori àqueles que serão
executados, mesmo porque existem intelectuais muito mais decla-
rados como opositores ao regime, como Cabrera Infante, por exem-
plo, que não foi assassinado (GONZALEZ, 2005: 1). Ao final de uma



Revista Brasileira do Caribe, vol. VII, nº 13

 Vilma L. da Fonseca

270

lista de conjecturas apresentadas por Gonzáles para mostrar que
Jesús Díaz não faz parte da dissidência, encontra-se a suposição de
que ele, em 2002, teria sido morto por uma arma química tramada
pelo regime cubano, e não morrido de ataque cardíaco como toda a
imprensa divulgou (GONZALEZ, 2005: 2).

Existem alegações de que a revista Encuentro é financiada
pela CIA, com o objetivo de ser um agente influenciador tanto na
dissidência interna quanto do exílio. Esta idéia tem origem no fato
que a CIA estaria infiltrada nos mais importantes meios de comuni-
cação dos Estados Unidos, como The New York Times, The Wa-
shington Post, CBS, CNN, entre outros, e que, durante a Guerra
Fria, a CIA teria penetrado secretamente e financiado diversas re-
vistas culturais, tais como Partisan Review, Kenyon Review, New
Leader. Para González, o nome mais importante entre essas revis-
tas teria sido a francesa, Encounteur, o que, para ele, relaciona-se
com o nome da revista de Jesús Díaz, deduzindo ironicamente, que
“la inteligencia castrista no tienen mucha imaginación o tienen un
gran sentido del humor” (GONZALEZ, 2005: 3).

O autor acima citado acredita que após 1990 todos os inte-
lectuais e artistas que deixaram Cuba e, principalmente os que se
destacaram no cenário cultural, não são dissidentes, mas infiltrados
da inteligência castrista. Principalmente aqueles que recebem aju-
da financeira de fundações norte-americanas tais como Rockefeller,
Ford, Carnegie, Mellon, o MacArthur, porque, segundo ele, nenhum
dissidente verdadeiro recebe tais ajudas. Assim, Servando González
defende: “Contrariamente a la mayoría de las publicaciones literarias
cubanas en el exilio, que han subsistido precariamente por unos
años para finalmente desaparecer por falta de recursos (Mariel20

es un ejemplo que me viene a la mente), Encuentro siempre contó
con fondos abundantes (GONZALEZ, 2005: 5).

Dessa maneira, a alusão à  “herança” da revista Mundo
Nuevo, que anunciamos anteriormente, recai sobre a idéia de que o
fato de a Fundação Ford ter cedido $250 000 para a instalação do
diário digital de Jesús Díaz, Encuentro en la Red, comprovaria a
ligação de Encuentro com a CIA. Indo mais fundo na “paranóia”
da contra-espionagem, como ele próprio ironiza, González defende
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que o fato de Encuentro publicar textos de autores não-castristas
significa que a intenção da revista é destruir a idéia de que, em
Cuba, não existe liberdade de expressão. Em face de tal acusação
o leitor se encontra diante de uma grande dúvida sobre o apoio
financeiro a Encuentro: este teria, afinal, vindo de Castro ou da
CIA?  Então, retomando a  ironia, finaliza González: “a CIA es la
mejor aliada del tirano”21.

A despeito da veracidade ou não de tais afirmações, ou da
credibilidade do texto e do autor aqui comentado, elas abrem para o
investigador do exílio e da dissidência, a certeza de que o exílio
cubano não é homogêneo e que a dissidência não é uma regra para
todos os cubanos vitimados pela  diáspora. Apesar das conjecturas
que o autor apresenta para desqualificar a dissidência de Jesús Díaz,
ele admite algo de positivo a respeito do trabalho do grupo de inte-
lectuais de Encuentro: “Afortunadamente, es posible que con sus
colaboraciones esos intelectuales hayan contribuído a sentar las bases
para una Cuba democrática post-Castro” (GONZALEZ, 2005: 8).

Não sabemos se essa última afirmação do autor comentado
pode ser verdadeira na prática, mas direcionamos nossa opinião
para a questão do campo cultural que esses intelectuais procuram
formar ao se aglutinarem ao redor de Encuentro e do seu fundador
Jesús Díaz e os objetivos que os reúne. Retirados do espaço social
onde se constituía o campo cultural do qual faziam parte do jogo
das relações de poder entre dominantes e dominados, os intelectu-
ais dissidentes passaram a operar em um espaço “imaginário”, onde
a distância geográfica também se soma à distância cultural que os
separa da sociedade em que passam a fazer parte no exílio. A re-
vista torna-se a criação necessária para reunir esses intelectuais
dispersos pela diáspora para que tenham um espaço que substitua
–– mesmo que minimamente –– o campo cultural que os expeliu.
Assim, os discursos tendem a manter certa homogeneidade que
possam identificá-los como um grupo para fazer valer sua opinião.
Estamos refletindo dessa maneira baseados na afirmativa de
Bourdieu (1987, 163) de que: “O capital simbólico não é outra coisa
senão o capital econômico ou cultural quando conhecido e reco-
nhecido, quando conhecido segundo as categorias de percepção
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que ele impõe, as relações de força tendem a reproduzir as rela-
ções de força que constituem a estrutura do espaço social”.

Uma vez exilado, Jesús Díaz tinha a certeza de que jamais
poderia retornar a Cuba e que, tampouco seria aceito pela comuni-
dade do “exílio histórico”. Esse exílio histórico pode ser compreen-
dido por duas classes distintas: a primeira, seria a burguesia, forma-
da pelos comerciantes e profissionais liberais22, que se debandou
para Miami nos primeiros momentos após a revolução de 1959,
antes que todo seu patrimônio fosse confiscado, embora muitos te-
nham partido quase sem nada. Partidários do liberalismo econômico,
esse grupo não compactuaria com as propostas de Jesús Díaz, um
ex-castrista, já que aguardam a derrocada do líder cubano para
retornar e retomar o projeto liberal para Cuba. A segunda categoria
diz respeito àqueles que, sendo comunistas, tornaram-se dissiden-
tes por discordância com o Partido Comunista Cubano23.

As concepções de Jesús Díaz sobre a situação cubana, na
década de 1990, eram de que as atitudes dos cubanos se ajustavam
a cinco grupos com as características fundamentais: obediência
como estratégia de sobrevivência; oportunismo-arrivismo (inclusi-
ve o chamado “exílio rosa”24);  fanatismo; êxodo; oposição aberta.
Assim, considerando que os três primeiros grupos constituem a
imensa maioria da população, já que o regime castrista possui mais
de quatro décadas e, considerando a longevidade e o caráter massivo
de seu projeto totalitário, Jesús Díaz acreditava que, com o final da
era fidelista, nove milhões de integrantes dos três primeiros grupos
poderão decidir o futuro de Cuba através do voto. Daí a sua justifi-
cativa da necessidade de insistir na abertura democrática e investir
em conquistar esses obedientes e oportunistas e o máximo número
possível dos fanáticos, pois sem isso,  manter-se-ia infinitamente o
status quo (POMAR, 2002: 72).

Encuentro de la cultura cubana: tipificação da fonte
No editorial de apresentação da revista cultural Encuentro

de la cultura cubana, editada e lançada em Madri, em 1996, pode-
se ler os propósitos da publicação independente que envolve um
número expressivo de intelectuais dissidentes cubanos:
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La situación en que se encuentra la nación cubana hace impres-
cindible un debate sobre el presente, el pasado y el futuro del
país. Una de las circunstancias más lamentables de la actuali-
dad nacional es el recurso de dividir a la población cubana en
dos bandos que suelen ser presentados como irreconciliables,
el de los que viven en la isla y el de los que lo hacen en el exilio.
No obstante, resulta evidente que la cultura cubana es una, y
que aun en las circunstancias más difíciles ha manifestado su
vitalidad.
La revista Encuentro de la cultura cubana tendrá como objeti-
vo primordial el constituirse en un espacio abierto al examen de
la realidad nacional. En nuestras páginas hallarán cabida tanto
contribuciones de cubanos que viven en la isla como de cuba-
nos que residen en otros países, y también, desde luego, re-
flexiones de intelectuales extranjeros sobre nuestro país y su
circunstancia. Pretendemos contribuir así a que nuestra cultura
aparezca en su diversidad, en su vocación contemporánea e
internacional, como una de las principales esperanzas de la na-
ción. Encuentro de la cultura cubana no representa ni está
vinculada en modo alguno a ningún partido u organización
política de Cuba o del exilio. La revista no publicará ataques
personales ni llamados a la violencia y sólo aplicará el criterio
de calidad en la selección de sus colaboraciones. A partir de
estas premisas Encuentro de la cultura cubana estará abierta
a puntos de vista contradictorios e incluso opuestos, dará aco-
gida y aun estimulará las polémicas, prefigurando así la socie-
dad plural que deseamos para nuestro país. Madrid, verano de
199625

Nessas palavras fica evidente o intuito de que Encuentro
viesse a ser um espaço plural e democrático para o intelectual cu-
bano onde o livre debate de idéias e a crítica ao castrismo repre-
sentassem o resgate da identidade nacional e de exercício de liber-
dades. Encuentro tornar-se-ia instrumento contra os apologistas
da revolução na medida em que evidencia em suas páginas a dife-
rença entre discurso e realidade na atual situação cubana.

Encuentro chegou em 2002 com um total de 19 edições26,
criticada tanto por castristas quanto por dissidentes anti-castristas,
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a revista atingiu uma ampla circulação, inclusive dentro da ilha, fa-
zendo-se valer, nesse caso, da política do “pós-castrismo” adotada
pelo seu fundador e seus principais colaboradores, no sentido de
articular alternativas para um futuro na ilha após o fim do governo
de Fidel Castro, garantindo assim uma transição pacífica. Tal pos-
tura, diferentemente do “anti-castrismo” que defende a idéia da
derrubada do líder Fidel e por isso são considerados inimigos de
Cuba, permite que, mesmo do exílio, esses dissidentes consigam
manter diálogo com aqueles que estão dentro da ilha. Outrossim, os
dissidentes internos que também se definem como “pós-castristas”
podem, apesar das dificuldades, publicar suas idéias nessa revista
que se tornou um importante veículo do debate intelectual dissiden-
te nesses últimos anos.

Tais atividades, segundo os “encuentristas”, não amenizam a
situação da liberdade de expressão ansiada pelos intelectuais cuba-
nos, mas representam um passo para a difusão do pensamento livre
da nação na medida em que, através da literatura, do cinema, das
artes plásticas, da arquitetura, da música e de diversos outros seg-
mentos artísticos e intelectuais das áreas humanas, abre espaço
para a cultura cubana ser difundida de forma livre, sem os limites
impostos pelo socialismo, ao mesmo tempo em que, em seus arti-
gos, apresentam diferentes interpretações para a história cubana
do século XX que vem sendo apresentada tanto nos livros como
nos discursos do regime vigente na ilha. No entanto, em 2002, quando
a revista completou seis anos de vida e lançou o seu número 25 (19ª
edição)27, ao invés de receber apenas os elogios pelo seu sucesso
comprovando as palavras do editorial de lançamento, Encuentro
veio repleta de lamentações pela morte de seu fundador Jesús Díaz,
neste número que foi dedicado à sua homenagem, conforme se lê
na introdução:

La revista Encuentro de la cultura cubana arriba a su número 25,
llena de promisoria vitalidad, tras seis años de aprendizaje y ma-
duración editorial. Esta vez, la experiencia y el rigor acumulados
nos han asistido en una misión tan inesperada como justa: rendir
homenaje a nuestro fundador y director, el novelista y cineasta
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Jesús Díaz, quien falleció el pasado 2 de mayo en su exilio de
Madrid. Concebir y realizar un homenaje a un intelectual tan enér-
gico y versátil como Jesús Díaz han sido tareas dolorosas y fas-
cinantes. El resultado es este numero de referencia, donde por
primera vez se reúnen algunos de los más serios estudios sobre la
literatura, el cine, el teatro, la política, los proyectos editoriales y
la biografía intelectual de este clásico contemporáneo de la cultu-
ra cubana y latinoamericana que fue Jesús Díaz.

Por meio da edição de número 25 é possível tomar conheci-
mento da trajetória pessoal e profissional de um típico intelectual
dissidente cubano, suas atividades no exílio e os motivos que o tor-
naram um exilado, bem como define a mudança de direção da re-
vista e, provavelmente, de sua linha editorial. Entretanto nos núme-
ros 24 e 25, embora já tenham sido editados sob nova direção, foi
mantida a linha editorial concebida pelo seu fundador que, segundo
Rafael Rojas, um dos novos diretores, deixou os quatro números
seguintes prontos para serem publicados, evidenciando seu dina-
mismo nas atividades de produtor cultural.

A edição comemorativa veio acompanhada de um índice dos
assuntos de todos os números anteriores cuja leitura permite co-
nhecer a trajetória desta publicação, sua crescente pluralidade e
independência, o leque de temas culturais que foram abordados ––
literatura, arquitetura, artes plásticas, musica, história, economia,
política, ecologia, ciência –– e revela que os intelectuais cubanos
não se restringem a cubanos de “dois bandos” conforme menciona
o primeiro editorial, mas a uma vasta lista de intelectuais cubanos e
não-cubanos28 expresso na diversidade geográfica, ideológica e ar-
tística dos colaboradores do projeto Encuentro.

Além dos intelectuais, nos seis primeiros anos, Encuentro
pôde contar com a colaboração de diversas instituições culturais
como Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministé-
rio de Asuntos Exteriores de Espana (AECI), tendo seu primeiro
número apresentado em Madrid apadrinhado pela respeitável Re-
vista de Occidente e pela Fundación Ortega y Gasset que desde
então ofereceu seu apoio. Diversas adesões posteriores puderam
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fortalecer a lista de apoiadores de Encuentro que a fizeram man-
ter-se durante os anos seguintes: Fundación Pablo Iglesias del Psoe
(Espanha), Centro Internacional Olof Palme e Partido
Socialdemócrata Sueco (Suécia), National Endowment for
Democracy (E.U.A), Fundación Caja Madri (Espanha), The Ford
Foundation (E.U.A) Derección General del Libro del Ministerio de
Educación y Cultura de España, Junta de Andalucia (Espanha), The
Open Society Institute (E.U.A), Fundación ICO (Espanha) e
Comisión Europea.

Encuentro, naqueles  primeiros seis anos, também organi-
zou seminários, conferências e apresentações em diversas institui-
ções como Fundación Ortega y Gasset, Casa de América,
Universidad Complutense de Madrid, Sociedad General de Autores
de España (SGAE), Círculo de Bellas Artes, em Madrid; Centro de
Cultura Contemporânea, em Barcelona; Juan Carlos Center de New
York University (NYU), en Nova York; Revista Letras Libres e o
Palácio Nacional de Bellas Artes, em Ciudad do México; Centro
Cultural Español e Teatro Tower, en Miami e Casa de Colón, em
Palmas de Gran Canária 29.

A ausência de instituições cubanas nas listas acima confirma
o caráter dissidente da revista e de seus colaboradores que embora
não sejam declaradamente anti-castristas também não são coni-
ventes com a conjuntura sóciopolítica existente na ilha. Isso faz
com que Encuentro ainda  que não seja “perseguida” e “impedida”
de circular em Cuba, não receba apoio do governo cubano.

O ineditismo da fonte30 e a peculiaridade dos temas aborda-
dos em Encuentro, bem como o posicionamento de seus colabora-
dores que os torna um grupo específico de dissidentes, faz desse
periódico uma importante fonte documental para a pesquisa da his-
tória contemporânea de Cuba31.

A seguir, as dezenove edições impressas até o ano de 2002,
aqui comentadas, e suas respectivas datas de publicação e perso-
nagens homenageadas:
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no                data                       no pg.   homenageado

1              Verão/1996      170     Gutiérrez Alea - cineasta
2 Outono/1996      190     Gastón Baquero - escritor
3 Inverno/1996-97      194     Eliseo Diego - escritor
4/5 Primav/verão/1997      274     José Triana - escritor
6/7 Outono/inver/1997      290     Cuba – a luz de otros transiciones
8/9 Primav/verão/1998      294     Mariel (o êxodo)
10 Outono/1998      214     Manuel Moreno Fraginals - historiador
11 Inverno/1998/99      218     Fina García Marruz - escritora
12/13 Primav/verão/1999      299     Júlio Miranda - escritor
14 Outono/1999      266     Virgílio Piñera - escritor
15 Inverno/1999-2000      274     Cuba – 170 anos de presença em E.U.A
16/17 Primavera/verão/2000  278     César Lopes - escritor
18 Outono/2000      290     Nicolas Quintana - arquiteto
19 Inverno/2000/01      226     Heberto Padilla - escritor
20 Primavera/2001      386     Antón Arrufat - escritor
21/22 Verão/outono/2001      330     Lorenzo García Vega - escritor
23 Inverno/2001/2002      289     Antonio Benítez Rojo - escritor
24 Primavera/202      410     La República
25 Verão/2002      394     Jesús Dias – cineasta/escritor

A formatação da revista é constante desde a primeira até o
exemplar de número 25, com poucas alterações e o discurso segue
a linha editorial apresentada na introdução desse texto, mantendo-
se, como anunciado, a liberdade de expressão. Mas a prioridade é
dada para os temas que envolvem os dissidentes e os problemas
gerais que dizem respeito ao povo cubano. Em segundo lugar vêm
as temáticas voltadas para a América Latina como um todo e a
preocupação com questões como democracia, direitos humanos,
cidadania, que perpassam todos os textos publicados.

Na divisão das sessões destaca-se, em primeiro lugar a ses-
são “homenaje”, dedicada a alguma figura importante da cultura
cubana ou a um tema específico como a República, o êxodo de
Mariel, as relações entre Cuba e EUA, a morte de Jesús Díaz. Ao
redor do tema ou indivíduo homenageado os colaboradores apre-
sentam seus textos, conformando uma espécie de dossiê.

Em seguida vem a sessão “cuentos de Encuentro”, na qual
são apresentados contos de escritores cubanos ou fragmentos de
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novelas, mantendo sempre o caráter ficcional, sendo que esse gê-
nero encontra espaço ainda na sessão “en proceso”, onde os textos
são obras inéditas. A poesia aparece em uma sessão específica e
os autores são sempre exilados, não há, por exemplo, poesia de
Nicolas Guillén ou outro que dedica seus versos à revolução de
maneira apologética.

A sessão “dossiê” é o espaço onde algumas temáticas im-
portantes são tratadas por vários especialistas, de forma crítica. As
questões atuais da América Latina são discutidas na sessão “Visión
de América”.

A revista reserva sempre algumas páginas para o apoio aos
projetos das Associações dissidentes, como o Projeto Varela, as
Bibliotecas Independentes, a União Nacional dos Escritores e Ar-
tistas de Cuba, etc.

Os debates críticos também aparecem na sessão “textual”
onde, geralmente três artigos debatem um mesmo tema. É nesse
setor da revista que surgem as questões atuais, ou contemporâneas
à revista.

Além de possuir um projeto gráfico bastante elaborado artis-
ticamente, Encuentro reserva sempre algumas páginas para as artes
plásticas apresentando a obra de um pintor cubano. Umberto Peña
foi agraciado com a edição do n.25, sendo que suas pinturas apare-
cem entre as sessões, em toda a revista.

As últimas páginas de cada edição são reservadas para  pu-
blicidade e para divulgação, sendo que essa parte ocupa cerca de
25% de todo o corpo da revista (na edição n.25 foram mais de 100
páginas), dividido em várias sessões. A sessão “La Buena Letra” é
onde encontramos as resenhas não só de obras literárias, mas das
Ciências Humanas em geral, além das notícias de congressos. Em
“Cartas a encuentro”, é possível notar, pelos remetentes, que a re-
vista abrange uma grande área geográfica. Em seguida existe a
sessão “La Isla en peso”, na qual se divulgam os concursos, con-
gressos, lançamentos, exposições de arte, apresentação de dança,
mostras de cinema, festival de música, notas de falecimento de
personagens destacadas no mundo cultural dissidente. Uma subdi-
visão dessa sessão denomina-se “libros recibidos” anuncia os livros
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recebidos, acredito para possivelmente serem resenhados nas pró-
ximas edições. Uma outra intitulada “pasar revista” anuncia revis-
tas culturais em geral e, ainda, a subdivisão “Convocatória”, se presta
ao objetivo de anunciar prêmios literários e acadêmicos à disposi-
ção do público.

Os patrocinadores, nos primeiros seis anos, aparecem em
anúncios ao longo das páginas de “La Isla en peso” e os mais im-
portantes são: Editorial Verbum –  Madrid (dedicada a literatura
hispano-americana); Ediciones Universal – Miami (humanas em
geral); Editorial Colibri – Madrid (temas culturais cubanos); Letra
Internacional – Madrid (humanas em geral); Revista de Ocidente,
da Fundação Ortega y Gasset, Espanha.

A começar pelo título, a revista propõe um encontro entre os
intelectuais dispersos pela diáspora. Para eles a cultura cubana
transcende os limites geográficos da ilha, já que parte significativa
deles encontra-se no exílio. A revista procura agregar os intelectu-
ais cubanos sob uma uniformidade nos discursos.

É importante a maneira que se referem, tanto a revista quan-
to os colaboradores, ao acontecimento de 1959: “la revolución”.
Negando a apologia da revolução, se recusam a tratá-la com inici-
ais maiúsculas.

Ao nosso ver, na fase em que Jesús Díaz coordenava o tra-
balho, o saudosismo apresenta acentuada marca entre os
encuentristas. Embora estejam, o tempo todo salientando o presen-
te e preocupando-se com o futuro, remetem-se sempre à Repúbli-
ca, e desta fazem questão de destacar a inicial maiúscula para sa-
lientar a tese de que aquela foi a melhor fase que Cuba viveu, ape-
sar das ditaduras. Esse tema foi tão importante para eles que a
edição de número 24, dedicada à República, é a maior de todas, 410
páginas, e sua publicação tem um caráter especial: além de póstu-
ma,  realiza o grande sonho de seu idealizador Jesús Díaz.

Ainda de forma saudosa, referem-se aos origenistas, como
a melhor fase da cultura cubana, nas décadas de 1940 e 1950. Mas
essa questão, em nossa opinião, é um paradoxo na revista, pois
apesar de publicar diversos textos de ex-origenistas e homenagear
vários deles, não dedicam uma edição especial ao mestre de
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Orígenes, Lezama Lima. Nas 19 edições de Encuentro, aqui
enfocadas, localizamos um único texto de Lezama, embora muitos
autores o citem. É comum ler que Jesús Díaz sempre esteve dis-
posto a fazer a ponte entre as novas gerações e as anteriores, mas
o espaço a Lezama ficou a desejar, já que se trata de intelectual tão
importante no período pré-revolucionário.

Com relação ao período da revolução, a unanimidade no dis-
curso é a frustração. Alguns intelectuais porque nunca puderam se
expressar dentro da revolução, outros porque foram censurados e
proibidos, outros ainda porque pagaram pesadas penas por conta
do enfrentamento com o regime. Os que se mantém dentro da ilha
e se aventuram nas páginas de Encuentro, o fazem de forma zelo-
sa para não se prejudicar mais do que o que já o faz enviando seu
texto, apesar da “abertura” existente nesta década.

Em 2006, Encuentro de la cultura cubana, está comple-
tando dez anos de existência e lançando sua edição comemorativa
com a revista impressa de número 40. Até Setembro de 2006, en-
contravam-se, em formato PDF, disponíveis no diário digital
encuentro en la red, as edições de número 1 até a de número 36.
Desde a morte de Jesús Díaz, dez edições foram realizadas.

Esta sucinta apresentação de Encuentro de la cultura cu-
bana teve o objetivo de  inseri-la no rol das revistas culturais cuba-
nas que desde as primeiras décadas do século XX vêm colaboran-
do para a profusão da cultura e do debate sobre a identidade cuba-
na, caribenha e latino-americana. Outrossim, a divulgação desse
importante material de pesquisa se faz necessária no meio acadê-
mico que envolve historiadores e demais pesquisadores das temáticas
da América Latina e Caribe e, especialmente, de Cuba.

Notas
1 O Modernismo é o primeiro movimento de origem e características americanas,
representa a nova arte do século XX e está demarcado historicamente pelas balizas
de 1890 e 1930 aproximadamente. Nasceu da contestação dos dogmas reinantes
nas artes e da revolução de pensamento oriundas do fim do século XIX e levou os
artistas a buscarem formas de expressão que representassem o momento vivido em
todo o mundo, especialmente o da Primeira Guerra Mundial. Tal momento contin-
ha em seu bojo a destruição de nações, de valores, de dogmas e, por conseguinte, a
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necessidade de reinterpretação encontrada na figura de Marx, Darwin, Freud, entre
outros também modernos, que souberam representar um tempo em que arte, ciên-
cia, tecnologia, pensamento, estão todos envolvidos em uma dinâmica de mudan-
ças radicais. BRADBURY, M. MC.FARLENE, J. “O Nome e a natureza do mo-
dernismo”. Modernismo Guia Geral. Tradução Denise Bottmann. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 1998. p. 13-15.
2 José Martí, com influência dos clássicos espanhóis e do equatoriano, Juan
Montalvo, iniciou a “prosa artística” do Modernismo. Casal, por sua vez, foi
influenciado pelos parnasianos e simbolistas franceses, como se nota no primeiro
livro, Hojas al Viento. No entanto José Martí – – morto no início da guerra dos Dez
Anos, combatendo tropas invasoras – – costuma ser muito mais mencionado no
processo de independência de Cuba do que como precursor do modernismo. Fora
de Cuba, conhecemos José Martí muito mais pelos livros de História do que pelas
suas obras póstumas “Versos Libres” e “Flores del Destierro”. A postura de José
Martí como escritor e como libertador influenciaria as próximas gerações de escri-
tores cubanos, de forma contundente.
3 A busca da Cubanidad está presente em  “Los siglos de las luces”, de Alejo
Carpentier, em “La Expresión americana”, de José Lezama Lima, “Lo cubano en la
poesía”, de Cintio Vitier, entre outros, assim como Otávio Paz em “El Laberinto de
la soledad”, empreendeu a busca da mexicanidad. Esses escritores se mostraram
preocupados com suas identidades culturais na América Latina, nas primeiras
décadas do século XX, quando todo o continente desejava desvincular-se da influ-
ência européia para expressar sua própria cultura. No Brasil surgiram obras como
“Macunaíma” de Mário de Andrade, e, também, diversas obras ensaísticas como
“Os Sertões: companhia de Canudos”, de Euclídes da Cunha, “Manifesto da poe-
sia pau-brasil” de Oswald de Andrade e, mais tarde, “Caminhos e Fronteiras” e
“Raízes do Brasil” de Sérgio Buarque de Holanda, todas imbuídos do desejo de
trazer à tona a cultura brasileira.
4 Intelectual cubano descendente da elite agrária, herdeiro de um patrimônio con-
fiscado por Fidel Castro após a Revolução de 1959.
5 Sobre Orígenes e seu caráter cosmopolita, consultar a obra: KANZEPOLSKY,
A. Un dibujo del mundo: la revista Orígenes. Tese de doutorado. São Paulo:
Universidade de São Paulo, 2001.
6 Em seu ensaio, “Encuentro con Juan Ramón  Jimenez”, Lezama Lima, na década
de 1930, inaugura sua tese da “Teleologia da insularidad”, segundo a qual a História
de Cuba é uma teleologia da insularidade. Ou seja, o fato de estar cercado por água
de todos os lados, fatalmente, levou a cultura cubana a se desenvolver daquela e não
de outra forma. Diferente do que pensava o Porto-riquenho, Antonio Pedrera,
segundo o qual a insularidade impedia que seu país se destacasse e progredisse,
Lezama acreditava que a teleologia da insularidade era um fator positivo para eles.
Portanto deveriam fazer, desse, fator mote para que ultrapassassem as barreiras
aquáticas e  levassem sua cultura, sua arte ao conhecimento (e reconhecimento) do
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mundo. Dessa forma, a poesia de Lezama Lima, e do grupo origenista, manifesta as
características insulares. Essa temática está amplamente apresentada em minha
dissertação de mestrado: FONSECA, V. L. Fronteiras insulares, fronteiras imagi-
nárias: José Lezama Lima e a expressão poética cubana. Universidade Estadual
de Maringá, 2001. Dissertação de Mestrado.
7 Alejo Carpentier, diretor de Imprensa Nacional;  Armando Hart, Ministro de
Educação; Lisandro Otero, vice-presidente do Conselho Nacional de Cultura; Nicolas
Guillén, presidente da União Nacional dos Artistas e escritores de Cuba (Uneac),
Antón Arrufat,  direção de Casa de las Américas.
8 Ampla análise sobre esse periódico encontra-se em: MISKULIN, S. C. Cultura
ilhada: imprensa e revolução cubana (1959-1961).  São Paulo: Xamã Editora,
2003.
9 Com o fechamento de Lunes, Cabrera Infante parte para a Paris, levando consigo
apenas a esposa, as filhas e sob a roupa, os originais de Três tristes tigres, onde se
exilou até sua morte, em 2003.
10 Ver: CASTRO, Fidel. Palabras a los intelectuales.
11 Segundo o crítico literário dissidente Enrique del Risco, essa publicação repre-
senta um dos primeiros passos à estatização da cultura em Cuba. Esse autor
defende que existem duas versões a respeito de La Gaceta de Cuba. A primeira de
que ela “seria o meio através do qual a intelectualidade mais lúcida do país encon-
traria modos de expressar opiniões, senão dos temas que mais ansiavam, ao menos
daqueles que pudessem mencionar”. A outra seria de que a revista não seria mais
que um instrumento para realizar uma “operação plástica” que recuperasse o rosto
cultural do “decrépito” regime cubano. Embora não se dedica intensamente ao
combate a temas como globalização, neoliberalismo e pos-modernismo, La Gaceta
de Cuba, de maneira sutil, não evitava abordar a produção cultural do exílio e
figuras marginalizadas da intelectualidade cubana de diversos momentos políticos.
O motivo de tal atrevimento, segundo Del Risco, talvez se deva ao número limitado
da tiragem que se restringe quase que somente aos membros da Uneac ou ainda,
pela timidez com que esses temas são abordados, mesmo porquê, muitas  persona-
gens citadas já estão mortas ou, como diz o autor, a  caminho. A produção literária
do exílio é mencionada de forma romantizada limitando-se aos poetas mais jovens
que escrevem dentro de uma espécie de “politicamente correto”, que se não defen-
dem também não atacam a política da ilha, sendo suas obras, portanto, considera-
das literatura cubana. A revista jamais mencionava os autores famosos que residem
no estrangeiro, como Guillermo Cabrera Infante, por exemplo. Essa revista realiza,
até os dias de hoje, um concurso literário periodicamente cujo regulamento exige
que o escritor seja residente no país. DEL RISCO, E. La Gaceta de Cuba. Dispo-
nível em  Acesso em 20/05/2001. (Tradução nossa). p .1.
12 Sobre essa revista consultar: SILVA, Paulo Renato da. Victoria Ocampo. Inte-
lectuais de Sur: cultura e política na Argentina (1931-1955). Universidade Estadu-
al de Campinas (UNICAMP), 2004. Dissertação de Mestrado.
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13 O Dictamen del jurado del concurso de la Uneac 1968 assim se referiu à obra
premiada: “Los miembros del jurado del género Poesía actuando en el concurso
UNEAC de 1968, acordamos unánimemente conceder el Premio ‘Julian del Casal’
al libro intitulado Fuera del Juego, de Heberto Padilla. Puesto que ningún otro
libro, a nuestro juicio, tuvo méritos suficientes para disputarle el premio al que
resultó vencedor, acordamos, además, no otorgar menciones honoríficas. Conside-
ramos que, entre los libros que concursaron, Fuera del Juego, se destaca por su
calidad formal y revela la presencia de un poeta en posesión plena de sus recursos
expresivos. Por otra parte, en lo que respecta al contenido, hallamos en este libro
una intensa mirada sobre problemas fundamentales de nuestra época y una actitud
crítica ante la historia. Heberto Padilla se enfrenta con vehemencia a los mecanis-
mos que mueven la sociedad contemporánea y su visión del hombre dentro de la
historia dramática y, por lo mismo, agónica (en el sentido que daba Unamuno a esta
expresión, es decir, la lucha). Padilla reconoce que, en el seno de los conflictos a que
los somete la época, el hombre actual tiene que ‘situarse’, adoptar una actitud,
contraer un compromiso ideológico y vital al mismo tiempo, y en Fuera del juego
se sitúa del lado de la Revolución, se compromete con la Revolución y adopta la
actitud que es esencial al poeta y al revolucionario; la del inconforme, la del que
aspira a más porque su deseo lo lanza más allá de la realidad vigente.  …PADILLA,
H. Fuera del juego. Edición conmemorativa, 1968 – 1998. Miami: Ediciones Uni-
versal, 1998. p. 87.
14 Carlos Barral, Simone de Beauvoir, Ítalo Calvino, José Maria Castellet, Fernando
Claudín, Júlio Cortazar, Jean Daniel, Marguerite Duras, Hans Magnus Enzensbeger,
Jean-Pierre Faye, Carlos Franqui, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Juan
Goytisolo, Luis Goytisolo, Alain Jouffroy, André Pieyre de Mandiargues, Joyce
Mansour, Dionys Mascolo, Alberto Moravia, Maurice Nadezu, Hélene Parmelin,
Octavio Paz, Anne Philipe Pignon, Jean Pronteau, Rebeyrolles, Rossana Rossanda,
Francisco Rossi, Claude Roy, Jean-Paul Sarte, Jorge Semprún, Mario Vargas Llosa.
PADILLA,  p. 123.
15 A declaração constituiu na leitura do texto redigido por Padilla, intitulado
Intervención en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el martes 27 de abril de
1971, cuja análise, em si, mereceria uma tese à parte, foi publicado, na íntegra, na
revista Casa de las Américas, Año XI, No 65-66 (marzo-junio 1971) 191-203.
16 Claribel Alegria, Simone de Beauvoir, Fernando Benítez, Jacques-Laurent Bost,
Ítalo Calvino, José Maria Castellet, Fernando Claudín, Tâmara Deutscher, Roger
Dosse, Marguerite Duras, Giuliano Einaudi, Hanz Magnus Enzensberger, Francis-
co Fernádez Santos, Dawin Flakol, Jean Michel  Fossey, Carlos Franqui, Carlos
Fuentes, Ángel Gonzáles, Adriano González León, André Gortz, José Algustín
Goytisolo, Juan Goytisolo, Luis Goytisolo, Rodolfo Hinoztrosa, Mervin Jones,
Monti Johnstone, Monique Lange, Michel Leiris, Mario Vargas Llosa, Lucio Magri,
Joyce Mansour, Daci Maraini, Juan Marse, Dionys Mascolo, Plinio  Mendoza,
Istvan Meszaris, Ray Miliban, Carlos Monsivals, Marco Antonio Montes de
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Oca, Alberto Moravia, Maurice Nadeau, José Emilio Pacheco, Píer Paolo Pasolini,
Ricardo Porro, Jean Pronteau, Paul Rebeyrolles, Alain Resnais, José Revueltas,
Rossana Rossanda, Vicente Rojo, Claude Roy, Juan Rulfo, Nathalie Sarraute, Jean
Paul Sarte, Jorge Semprún, Jean Shuster, Susan Sontag, Lorenzo Tornabuoni, José
Miguel Ullan, José Angel Valente.
17 Numa cena patética, como é visto no filme “Antes do Anoitecer”, baseado em
sua obra, o escritor teve que fazer trejeitos afeminados, vestido com roupas carac-
terísticas dos costumes gays, com batom nos lábios, para convencer o funcionário
de que era gay e conceder-lhe a permissão para sair. Essa atitude confirma a exigên-
cia de que os gays deveriam sair de Cuba.
18 Ver: GONZÁLEZ, S. “El extraño encuentro de Jesús Díaz con la muerte” -
Opiniones - CubaNet News - Noticias de Cuba. Disponível  em   Acesso em 12 nov
2005.
19 “En contrainteligencia y espionaje existe un mecanismo que se conoce como
“creación de bona fides”, por el que un agente de inteligencia que ha sido destinado
a penetrar al enemigo pasa por un proceso falso de rompimiento violento con sus
verdaderos amigos. Este falso rompimiento es usado como excusa para luego pasarse
a las filas de la oposición y constituye la prueba máxima de que el traidor es lo que
dice ser. Ha habido casos extremos en los que agentes han sido apresados y hasta
torturados por sus propios amigos, para de esa forma justificar su falso rompimiento
con ellos. Esta explicación pudiera ser interpretada como una simple especulación
de una mente paranoica - aunque cierta dosis de paranoia es una condición necesaria
para trabajar en contrainteligencia …”GONZÁLEZ, Servando. “El extraño
encuentro de Jesús Díaz con la muerte” - Opiniones - CubaNet News - Noticias de
Cuba. Disponível  em   Acesso em 12 nov 2005.
20 Mariel foi uma revista cultural editada por escritores cubanos, em Miami, que
partiram de Cuba pelo êxodo de Mariel.
21 Dessa tese, segundo ele, compartilham os seguintes autores: Edén Pastora, a
Orlando Bosh e Luis Posada Carriles: (GONZÁLEZ, 2005:9 )
22 Sobre essa “burguesia” apresentaremos maiores definições em partes
seqüenciais desse texto.
23 Talvez o maior representante desse grupo seja o guerrilheiro Huber Matos, que,
quando notou que a revolução tornara-se totalitária, decepcionado, pediu a Fidel
para deixar o partido e tornar-se um cidadão comum. Fidel não aceitou seu pedido
e, por ordem de Che Guevara, determinou que fosse fuzilado. Como alguns do
grupo discordaram, decidiu-se que ele fosse condenado a 20 anos de prisão. Após
o cumprimento da pena, no presídio La Cabaña, partiu para Miami e de lá empre-
ende ataques ao regime cubano, juntamente com os comunistas que, como ele, se
sentem traídos.
24 Aqueles que partem para o estrangeiro para trabalhar e têm permissão para
retornar a Cuba nas férias e enviar $100 por mês aos seus familiares. Esses cubanos
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não são considerados dissidentes, ao contrário, são acusados pelos dissidentes de
fomentarem a economia da ilha com esses dólares que antes entravam pelo câmbio
negro e, após a visita do Papa João Paulo II e do pedido de Jimmy Carter, em 1989,
passaram a ser aceitos em prol de oferecer melhores condições de vida aos cubanos,
mas que, segundo os opositores de Castro, teria sido apenas um pretexto para que
o governo cobrasse impostos sobre esse dinheiro que, na verdade, já circulava na
ilha clandestinamente.
25 Ver: “Presentación’’, Encuentro de la Cultura Cubana, No 1, p.3. Madrid,
verano de 1996.
26 Delimitamos esse material como corpus documental para nosso projeto de
doutorado, em 2002. Trata-se das publicações existentes até aquela data.
27Algumas edições receberam número duplo, por isso o número 25 corresponde
à 19ª edição.
28 Jorge Castañeda, Régis Debray, Sergio Ramírez, Felipe González, Pierre Schöri,
Carlos Solchaga, Inocêncio Arias, Jean François Fogel, Javier Solana, Enrique Krauze,
Emilio Lamo de Espinosa, Carlos Monsivás, Magdalena Mora, Héctor Aguilar-
Camím, Maria Asunción Ansorena, José Juan Ruiz, Javier Pradera, Joaquín
Estefanía, Jean Meyer, Fidel Sendagorta, José Luis Dicenta, Íon de la Riva, Rafael
Dezcallar, Pilar Saro, Jesús Gracia, Juan Sell, Juan López Dóriga, Fernando
Villalonga, Fernando Valenzuela, Belén Martínez Carbonell, José Miguel Vivanco,
Trinidad Jiménez, Rafael Spottorno, Carlos Malamud, Charles Powell, Ricardo
Cayuela, Ángeles Mastretta, Diego Hidalgo, Manuel Gutiérrez Aragon, etc. O
Modernismo é o primeiro movimento de origem e características americanas, re-
presenta a nova arte do século XX e está demarcado historicamente pelas balizas
de 1890 e 1930 aproximadamente. Nasceu da contestação dos dogmas reinantes
nas artes e da revolução de pensamento oriundas do fim do século XIX e levou os
artistas a buscarem formas de expressão que representassem o momento vivido em
todo o mundo, especialmente o da Primeira Guerra Mundial. Tal momento contin-
ha em seu bojo a destruição de nações, de valores, de dogmas e, por conseguinte, a
necessidade de reinterpretação encontrada na figura de Marx, Darwin, Freud, entre
outros também modernos, que souberam representar um tempo em que arte, ciên-
cia, tecnologia, pensamento, estão todos envolvidos em uma dinâmica de mudan-
ças radicais. BRADBURY, M. MC.FARLENE, J. “O Nome e a natureza do mo-
dernismo”. Modernismo Guia Geral. Tradução Denise Bottmann. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 1998. p. 13-15. e foi, principalmente, através dela que se deu o
embate entre os crioullos e a metrópole.  Esse momento foi representado por dois
escritores que iniciaram o movimento modernista em Cuba: José Martí (1853-
1895) e Julián del Casal (1863-1893).

Tais intelectuais seriam ícones para uma outra geração, no século XX,
considerada rebelde e iconoclasta, localizada entre as duas Grandes Guerras, que
buscavam as raízes de seus pensamentos para projetos culturais que pudessem
colaborar para que o país saísse de uma crise cultural identificada por eles como
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resultado de uma crise política.  Demonstraram sua participação política com
protestos e denúncias, como exemplo a manifestação artística “Protesta de los
Trece”.
29 Em 2002 o PROLAM-USP organizou o evento Jornada Cubana, no qual,  por
meio do convite da dissidente cubana Idália Morejón Arnaiz, então doutoranda
daquela instituição, colaboradores de Encuentro, puderam comparecer e utilizar-se
do espaço para divulgação da revista e dos projetos dos “encuentristas”. O resul-
tado do evento assim foi comunicado em Encuentro de la cultura cubana: “Encuentro
São Paulo: La presentación del número 23 de la revista Encuentro de la cultura
cubana, a cargo del escritor e investigador cubano Carlos Espinosa Domínguez,
tuvo lugar el pasado 21 de mayo en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Como
parte del programa de la Jornada Cubana 2002, la ensayista Idalia Morejón Arnaiz
expuso su trabajo “Las transformaciones de la norma poética en Cuba”, y Francis-
co Zaragoza su ensayo “Las palabras perdidas. La narrativa cubana en el contexto
de la Revolución”. Particular interés revistió la conferencia de Espinosa Domínguez
“Una literatura de geografías plurales” Encuentro de la cultura cubana, n.25, sessão
La isla en peso, 370.
30 Temos pesquisado as bibliotecas e bancos de teses brasileiros e freqüentado
encontros voltados para o estudo da América Latina e de Cuba, e averiguamos que
as pesquisas  históricas voltadas para as questões culturais da revolução cubana
não têm privilegiado o seguimento da dissidência no exílio e, quando o fazem, se
reportam aos intelectuais que se encontram em Miami e suas publicações.
31Existe um trabalho de mestrado na Sorbone, sob orientação de Claude Fell. No
Brasil, oficialmente, ainda não existem  teses defendidas que tenham explorado
esse material.
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