Columbus sa det:

Den vackraste
plats jag skådat!
Jörgen Wide
Du kommer nog med buss från Santiago via
Guantanamo - den kubanska staden alltså, inte USAs
militärbas och skräckfängelse. Vägen är snudd på ett
underverk, underbart vacker. Efter revolutionen 1959
satsade man hårt på att utveckla tidigare försummade delar
av landet. Då byggdes t ex väg till Zapataträsken Och då,
med enorma ansträngningar, fick också Baracoa sin väg fram till dess hade området varit nästan helt beroende av
sjötransporter.
Uppåt uppåt, snävt vänster, snävt höger, uppåt,
uppåt. Och grönt, grönt. Så ner mot havet och den lilla
staden Baracoa. Cubatur och Viazul kör buss till och från
Santiago. Cubatur kan vara bekvämare eftersom bussarna
startar och stannar centralt i båda städerna. Det finns även
flygförbindelse med Havanna.
Baracoa är lugnt, vänligt, ganska afrikanskt präglat och
med minnen från tiden innan ursprungfolken utrotades.
Man hör mycket musik och det finns flera intressanta
konstgallerier. Stan är inte stor - allt finns inom bekvämt
gångavstånd. Man kan åka cykeltaxi – gör dock upp om
priset innan. Det går även att hyra cyklar. Hästskjuts
är ett alternativ om man vill se sig lite runtomkring. Låt
kusken (som sidoinkomst) ta upp fler passagerare – det
ger möjlighet till pratstunder och information. Vill man ut
på ”landet” kan man försöka åka med lastbilsbuss (kallas
camillon).
Det är lätt att hitta nånstans att bo – det verkar finnas
ett överskott av rumsuthyrare - Casas Particulares. Man
behöver inte förhandsboka, det är bara att ta första bästa
– OBS som har tillstånd som garanterar viss standard och
laglighet - och sedan flytta nästa morgon om man inte är
nöjd. Men säg då till att det bara är en natt på prov.
Om man ser till helheten är nog La Rusa det bästa
hotellet. Det ligger mellan centrum och strandvägen
Malecón. Har mycket vänlighet, intressant historia och
atmosfär. Rummen är inte stora men det är nära till allt –
och 15 minuters promenad till badstranden - Playa Blanca,
ett par kilometer hav, vit sand och palmer. På floden intill
kan man ta en roddtur.
Bor man på Hotel Castillo högt över stan riskerar man
missa kontakten med både stad och vanliga kubaner. Men
gå gärna upp och se på utsikten, den är fantastisk!
Fyra kilometer västerut,nära flygplatsen, ligger Hotel
Puerto Santo, välskött och snyggt. Där finns en bassäng och
en mycket liten strand. Avståndet till stan är avskräckande,
man orkar nog inte gå dit så ofta. Cykeltaxin tar dig nästan
ända till hotellet, men man får själv till fots klara den sista
långa backen. Men man kan ju även åka vanlig taxi.
Baracoa är centrum för Kubas kakaoodling och
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chokladtillverkning. Det finns guidade turer där man får
se och veta ”allt”.
Västerut på lagom hästskjutsavstånd (10 km) flyter
Toafloden ut i atlanten. Den är en av Kubas största floder
och är naturreservat med mycket intressant växtlighet. Där
är sagolikt vackert. Det finns ett litet matställe - Rancho
Toa - där man även kan ta en roddtur. Det går fint att bada i
floden – ett alternativ när det stormar på havet.
Ännu längre västerut ligger den stora och ännu mer
fantastiska Nationalparken Alejandro de Humboldt.
Området utforskades 1800 av den tyska oceanografen,

Foto Tigran Feiler

biologen mm Alexander von Humboldt. Det är ett helt
enastående område – fuktigt och med en stor biologisk
mångfald, bl a många ovanliga, endemiska fågelarter.
Fortsätter man västerut - med egen transport eller
lastbilsbuss - når man den bullrande industristaden Moa.
Med sin enorma nickelutvinning är Moa något helt annat
än det idylliska Baracoa. Men just därför intressant att
besöka.
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En skicklig
kakaoproducent
Jorge Luis Merencio Cautín
Hilde Roja Bordes är 74 år gammal, bördig från Baracoa
och bosatt i grannbyn Paso de Cuba. Han är en skicklig
kakaoodlare vars odlingar växer för fullt. Han visar hur
man ska sköta odlingen för att få hög avkastning.
”Det första jag gjorde när jag skulle plantera mina 1,35
hektar var att välja förstklassigt utsäde: UF 650, som ger
mycket frukt, stora bönor och kolvar och hög kvalitet på
smaken. Dessutom är den motståndskraftig mot skadedjur
och sjukdomar”, säger Hilde.
”Så fort jag satt plantorna”, tillägger han, ”täcker jag
jorden kring dem med bananblast, andra blad och växtrester
som tillför näring och håller fukten. För plantorna som
växer i slänter bygger jag terrasser som håller kvar jorden
även vi häftiga regn. Alla plantor gödslas ekologiskt med
naturgödsel. All min kakao är ekologisk.
Jag håller koll på tillväxten, sätter ställningar kring de
små plantorna för att de ska växa rakt. Jag tar bort skadade
och deformerade blad för att främja tillväxten av friska.”
För att skugga kaffeplantorna använder Hilde till att
börja med bananplantor och oljeväxter. För permanent
lövskugga använder han ett snabbväxande, lättskött
myrtenträd som tillför fukt och kväve. Han betonar också
hur viktigt det är att bekämpa råttorna. De kan orsaka stora
skador på skörden om de inte bekämpas i tid.
”Jag lägger ut ekologiska bekämpningsmedel främst i

februari och oktober, månaderna precis före skörden. Och
ser till att skörden skyddas mot regn och sol, annars går
den förlorad.” På knappt fem år har han kunnat ta ut en
skörd på 1,3 ton.
I kooperativet där han är medlem, UBPC Manuel
Velázquez Sánchez, engagerar Hilde sig för markvården,
att bygga dammar och terrasser med såväl ”levande”
(buskar, träd) som ”döda” (stenar, murar) skyddsbarriärer
mot erosionen.
Baracoa, som är den största producenten av kakao i
landet, har ytterligare 15 modell-gårdar som alla arbetar
för att utvidga den ekologiska erfarenheten, vilket blir
nyckeln till framgång för det program för utveckling av
kakaoproduktion som pågår.

Översättning Daniel Hedlund Jorquera

Baracoa – en historisk plats
Baracoa ligger i Guantanamolänet. Där
landsteg Columbus 27 oktober 1492 och skrev
i sin loggbok, ”världens vackraste plats”. Dit
förlade de spanska kolonisatörerna sin första
”huvudstad” 1511 med Diego Velázquez som
guvernör. Namnet antas betyda ”nära havet”
på arauacafolkets språk, som snabbt utrotades,
både som folk och språk. I början av 1800-talet
flydde franska kaffe- och kakaoodlare hit från
svalupproren på Haiti. Och i slutet av samma
århundrade steg de kubanska frihetskämparna
mot spanska kolonialmakten i land här, både
José Martí och Antonio Maceo. Baracoas
främsta produkter är bananer, kokosnötter
och kakaobönder och där tillverkas Kubas
bästa mörka choklad. Kommunen Baracoa har
omkring 80 000 invånare.  

Ska du resa till Kuba!?

Hilde Roja täcker jorden kring kakaoplantorna med bananblast och
växtrester som tillför fukt och näring
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Kolla www.svensk-kubanska.se. Där finns
allt du behöver veta: Att ta sig dit; Visum;
Hur man kan bo; Valuta och priser; Att ta
sig runt; Internet, telefon och post; Språk,
Kläder och klimat; Hälsa; Att resa med barn,
funktionshindrade eller gamla; Eko- och
hälsoturism; Dykning, fiske, studier mm.
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