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■ El primer ministre romanès, 
investigat per corrupció

La Fiscalia de Romania ha engegat una ofensiva 
contra la corrupció que ahir va tocar el mateix 
primer ministre del país, el socialdemòcrata Victor 
Ponta, contra el qual va obrir una investigació per 
la presumpta comissió de diversos delictes abans 
que accedís al càrrec. Ponta, de 43 anys, és 
sospitós de “17 càrrecs per falsificació de 
documents, complicitat en evasió d’impostos i 
blanqueig de diners”, segons es va informar en un 
comunicat de la Direcció Nacional d’Anticorrupció, 
que assenyala que el 2011 el dirigent va rebre 
50.000 euros d’un antic soci, a qui un any després 
va nomenar ministre. Segons la investigació, Ponta 
va emetre factures falses amb data del 2007 i el 
2008 per suposats treballs d’assessoria legal per al 
bufet del seu amic. En fer-se pública l’acusació, el 
president de Romania, el conservador Klaus 
Iohannis, va demanar a Ponta que dimiteixi en 
entendre que la seva presumpta implicació posa el 
país en una “situació impossible”. 
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Reinventant Cuba
bà més ben situat en aquesta cursa 
virtual de trànsit a la democràcia és 
Miguel Díaz Canel, nascut després 
de la Revolució i aliè a l’exèrcit.  

Sigui qui sigui el protagonista del 
postcastrisme, les dues dissidents 
no tenen cap dubte que el més difícil 
serà lluitar contra “un país infiltrat 
per la corrupció institucionalitza-
da”, tolerada pel mateix govern per 
assegurar-se una xarxa clientelista 
fidel –expliquen– que creu que ser 
corrupte és “normal” i fins i tot la 
manera lògica de tenir un sobresou. 

Villares ha aprofitat el viatge a 
Europa per recollir el premi Václav 
Havel a l’Oslo Freedom Forum en 

nom del grafiter Danilo Maldonado, 
El Sexto, a la presó des de fa cinc me-
sos per “desacatament” en intentar 
fer una performance amb dos porcs 
que va batejar com a Fidel i Raúl. La 
jove és la veu d’aquesta generació 
entre els 20 i els 30 anys que ha tro-
bat en la tecnologia una gran plata-
forma per denunciar la falta de lli-
bertat a l’illa. No és fàcil, com expli-
ca Villares, a qui el règim tolera el 
seu blog Habanemia.  

La xarxa a Cuba és, en paraules de 
l’activista, “un internet sense inter-
net, que funciona amb un DVD, un 
paquet web”. Així que l’accés lliure no 
és tal, i els internautes han d’anar a les 
ambaixades txeca i sueca i a l’Oficina 

d’Interessos Comercials dels Estats 
Units, i els seus missatges tenen més 
repercussió a l’estranger que no pas a 
l’interior. En certa manera, el règim 
ha acabat creant certes categories en-
tre els dissidents, segons afirmen 
aquestes dues activistes, dividits en-
tre els que “no toquen”, com la famo-
sa bloguera Yoani Sánchez –que des-
prés de ser castigada i silenciada ara 
manté un blog obert crític amb el cas-
trisme–, i els que són perseguits. Com 
El Sexto o Tania Bruguera o el líder 
del moviment Estado de SATS, Anto-
nio Rodiles, segons enumeren. Per a 
Villares, aquest tractament desigual 
entre els que aixequen la veu contra 
el castrisme també té un component 
buscat d’induir a la divisió de la dis-
sidència: “Volen que pensem i des-
confiem. Per exemple, si a la Yoani la 
deixen fer, deu ser perquè no és tan 
crítica o fa alguna cosa que no sa-
bem”. Són “mètodes del KGB soviè-
tic”, apunta Elena V. Molina, que va 
deixar l’illa per instal·lar-se a Barce-
lona fa tres anys i ha organitzat les 
jornades a la UB. 

Molina és d’una generació que va 
viure la crisi dels anys 90 –quan la fu-
gida massiva dels balsers– sent una 
“nena mal nodrida perquè no hi ha-
via menjar”. Ella va decidir deixar 
l’illa. “Vaig ser la primera dels meus 
amics a marxar i ara ja no me n’hi 
queda cap: tots han fet el mateix”, 
subratlla. La immigració –“Sempre 
té rerefons polític i ideològic”, mati-
sa Coyuga– no és un fenomen nou, i 
aquesta bloguera fa riure les seves 
companyes quan il·lustra la conver-
sa dient: “Jo ja tinc més amics a Face-
book que a l’Havana”.e

Dissidents castristes mostren desencís pel desgel amb Washington

Coyula, amb samarreta blanca, i Villares han participat en unes jornades a la UB. RUTH MARIGOT

AMÈRICA LLATINA

Passada l’eufòria de la pri-
mera impressió pel des-
bloqueig de les relacions 
amb els Estats Units, Cu-
ba observa el mirall de la 

realitat i neda entre el desànim i la 
impassivitat, amb la consciència 
que serà un procés complicat i lent. 
Però ja sigui per aquest desgel amb 
els potents veïns del nord o per la 
imparable biologia que persegueix 
els germans Castro, més que mai 
Cuba comença a repensar el seu fu-
tur. El postcastrisme. “La mort físi-
ca dels Castro serà la mort de la Re-
volució”, diu la bloguera Regina Co-
yula, de bressol castrista i dissident 
de nova fornada, que ha passat per 
Catalunya convidada per participar 
en les jornades Pensar Cuba avui, a 
la Universitat de Barcelona. Coyu-
la dialoga amb Lia Villares, activista 
cultural i bloguera destacada d’una 
generació més jove, que es mira amb 
certa distància l’actual situació po-
lítica a l’illa. “Els Estats Units no ens 
portaran la democràcia ni seran els 
nostres salvadors”, afirma. 

Però qui pot portar la batuta en la 
transició? Hi ha coincidència que el 
“relleu” es conduirà des de dins i de 
manera pacífica perquè la dissidèn-
cia cubana “va rebutjar fa molts 
anys qualsevol acció violenta”, ex-
plica Coyula, que no veu descabellat 
que el castrisme s’autoreinventi 
quan faltin els dos germans, de la 
mateixa manera que ho va fer el co-
munisme soviètic. El Gorbatxov cu-
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MARTA RODRÍGUEZ■ Mor en una presó Tareq Aziz, 

la cara amable de Saddam
Tareq Aziz, ex vice primer ministre i titular 
d’Exteriors de Saddam Hussein durant dues 
dècades, va morir ahir d’un infart als 79 anys en un 
hospital que depèn de la presó on estava reclòs 
des del 2003. Considerat la cara amable del règim 
iraquià, els nord-americans el van marcar com el 
vuit de piques en la particular batalla que van fer 
per marcar els càrrecs més buscats durant la 
Segona Guerra del Golf. Poc després de la caiguda 
de Bagdad, Aziz es va rendir a les tropes aliades, 
que el van lliurar a la justícia iraquiana. El 2010 un 
tribunal el va condemnar a morir a la forca per 
assassinat premeditat, persecució religiosa contra 
els xiïtes i crims contra la humanitat però 
finalment la sentència se li va commutar per la 
seva elevada edat. Aziz va ser l’únic membre 
cristià del govern musulmà sunnita de Saddam i el 
2003 va intercedir davant del papa Joan Pau II per 
evitar la invasió militar que acabaria amb el règim.
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Immigració 
“Jo ja tinc més amics a 
Facebook que a l’Havana”, 
reconeix una bloguera 


