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Ignacio Ramonet
”100 timmar med Fidel” 
4e utgåvan: “2 timmar till!” 
Eva Björklund
Den lanserades på UNEAC med ett tillägg från 
ett sista samtal med Fidel Castro 13 december 
2013, ”2 timmar till med Fidel”, samt en artikel 
från 2014 om hur Ramonet – efter publiceringen 
– inte bara utestängdes från de tidningar han 
arbetat för i många år – El País som krönikör 
och Le Monde Diplomatique som chefredaktör 
– utan också togs bort från deras arkiv, som om 
han aldrig publicerats där.. Artiklarna ”2 timmar 
till med Fidel Castro” och ”Förtrycket av intel-
lektuella” (båda publicerade i Flamman resp 
Folket i bild). Folk köade för att få Ramonets 
namnteckning i boken. Den inleds så här:

”Den var som en ljuvlig vårdag, indränkt i 
det strålande ljus och kristallklara luft som gör 
kubansk december så förtrollande. Från Atlan-
ten kom doften av hav och i brisen prasslade de 
gröna palmbladen. Jag lunchade med en väninna 
i en av dessa familjerestauranger – paladarer – 
som det nu finns så gott om i Havanna. Så ringde 
telefonen. Det var min kontaktperson: ”Den du 
önskar träffa tar emot om en halvtimme. Skynda 
dig.” Jag lämnade allt, tog farväl av min vänin-
na och tog mig till avtalad plats. Där väntade en 
diskret bil som satte kurs västerut ..”

UNEAC, Kulturarbetarförbundet,
Samma dag lanserades också på UNEAC (Kulturarbetarförbundet) en bok av Eugenia Palomares Ferfales, en av ”Ce-

lias barn”, de som Celia Sánchez tog hand om i Sierra Maestra, och tog med som sina egna till Havanna. Eugenia berättade 
mycket gripande om sin uppväxt med Celia, men jag hann inte fram för att köpa boken. 

Ramonet signerar 4:e upplagan vid lanseringen på UNEAC 16 maj • 


