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som ofta publiceras i kommunistpartiets tidning Granma 
eller på nätsidan Cubadebate. ”Fidel måste vara en av mest 
välinformerade personerna i världen” sa hans vän Gabriel 
Garcia Márquez, den colombianske romanförfattaren, efter 
ett möte i fjol. 

Sällsynt reportage
 

Hemma hos Fidel
Oskar	Johansson

I en artikel i The Guardian kommenterar Rory Caroll 
ett stort fotoreportage med Fidel Castro i Paris Match.  
”Det är mild skymning i ett långt och händelserikt liv.” 
Bilderna visar interiörer från en medelklassvilla där ”Den 
gamle mannen strosar runt i kortbyxor … då och då till 
trädgården för att njuta av tropiska frukter och havsbrisen.”  
Rubriken på Paris Match var ”Rostfri Castro. Den äldsta av 
revolutionärer visar Väst sitt mänskliga ansikte”.Han sägs 
följa läkares order och morgonträna och sedan läsa, titta på 
TV och underhålla barnbarn och besökare. När andan faller 
på skriver han en spalt till tidningen.

I årtionden har han skyddat sitt privatliv, och hållit sitt 
hem och hälsa borta från rampljuset. Men som pensionär 
har den ”kontroversielle politiske jätten” öppnat sitt hem 
för besökare. På fotona syns regissören Oliver Stone, som 
intervjuade Castro för en dokumentär, US-amerikanske 
filmaren Saul Landau och argentinske sociologen Atilio 
Boron. 

Det är en mentalt pigg och fysiskt aktiv 80-åring, som 
verkar glad över att kunna vara med sin familj och följa 
och kommentera världshändelserna utan att delta. ”För 
att vara en person som västpressen velat begrava i flera år 
befinner sig Fidel Castro med 83 år på nacken i god form”, 
skriver Paris Match. Det är beviset på att ”kubanska läkare 
åstadkommer underverk”. 

”Ett oväntat lugnt slutkapitel för en av kalla krigets mest 
kontroversiella och konfrontativa personligheter” sa Dan 
Erikson, författare till The Cuba Wars på Inter-American 
Dialogue.

Villan ligger i Jaimanitas, en gammal golfbana vid en 
förort, tidigare fiskeby väster om Havanna, som gränsar till 
en militärgarnison och ett litet jordbruk. Det var en gång 
en av Ernest Hemingways favoritplatser. Där har Fidel bott 
under årtionden med sin fru Dalia Soto del Valle, och deras 
fem barn, Antonio, Alejandro, Alex, Alexis och Ángel som 
nu bor med familjer och barn i närliggande egna hem.
På grund av sin sjukdom tvingades Fidel tillbringa tiden 
mellan 2006 och 2008 på en närbelägen klinik och 
brodern och vicepresidenten Raul trädde in som stats- och 
regeringschef i hans ställe. Fidel återvände hem förra året, 
då mager och i klen form. 

Efter sin dagliga tvåtimmarsmotion läser han detaljerade 
sammanfattningar om kubanska och utländska nyheter 
som hans personal sammanställer. Nyligen har han bland 
annat läst en text av ekonomen Paul Krugman och på ett av 
fotona syns han läsa Barack Obamas memoarer.

Castro skriver anteckningar i marginalerna, och 
uppslag till sina ”betraktelser” över världshändelserna 

”Rostfri	Castro.	Den	äldsta	av	 revolutionärer	visar	Väst	sitt	
mänskliga	ansikte”

på	ett	av	fotona	syns	han	läsa	Barack	Obamas	memoarer.,	
på	ett	annat	på	möte	med	regissören	Oliver	Stone,	som	
intervjuade	Castro	för	en	dokumentär	samt	US-amerikanske	
filmaren	Saul	Landau


