SARA GONZÁLEZ

GIRÓN, LA VICTORIA
De som har varit på Nordiska
Brigaden vet att det finns vissa
morgonritualer. Först väcks
man av tuppen i högtalarna, sen
följer Guantanamera. Därefter
följer en sång som börjar lugnt
med piano och en kvinna som
sjunger. Sakta men säkert
stegras sången i intensitet och
avslutas med en oemotståndlig
refräng där det spanska ordet
»Victoria« återkommer.

H Första mornarna på brigadlägret
tänkte jag inte så noga på musiken
som spelades, men för varje morgon började denna sång etsa sig fast.
Jag frågade andra brigadister om de
visste vem kvinnan var som sjöng
och vad sången hette men ingen
som jag frågade visste. Jag frågade
även de kubanska ledarna för lägret
men de förstod inte vilken sång jag
syftade på då jag inte kunde förklara
mer än att sången sjöngs av en
kvinna.
Även min fru hade så sakteliga
blivit biten av sången och en morgon kom hon upp till mig och visade
på en spansk text som stod skriven
på kortsidan av den sovlänga på
lägret där vi bodde. Hon tyckte att
denna text påminde om det kvinnan
sjöng i låten. Observera att jag pratar minimal spanska och min fru
ännu mindre.

Nästa morgon när sången gick
igång sprang jag ut för att kolla om
texten på väggen stämde överens
med det kvinnan sjöng. Och mycket
riktigt! Alla pusselbitar föll på plats.
Ovanför texten stod skrivet »La
victoria« och »Girón«. Under texten
namnet Sara González. Där hade vi
svaret.
Sången handlar om segern vid
Grisbukten 1961 – »Playa Giron«
på spanska. Denna »första seger«
som sången sjunger om, betydde
nederlag för USAs invasionsplaner,

Girón: La victoria
När himmelens morgonrodnad blandas
Med duvornas alla färger
Då kan man lättare andas
Blicken lyfter sig mot bergen
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ett nederlag USA aldrig har kunnat
acceptera. Segern innebar också,
och innebär än idag, en stolthet hos
kubanerna som tydligt markerat
att på Kuba är det vi kubaner själva som ska bestämma och ingen
annan.
Väl hemma i Sverige lyckades jag
hitta låten på Youtube och när jag
spelade upp den första gången så
stannade mina tre barn, som också
var med på Nordiska Brigaden, upp
med vad de sysslade med och bara
lyssnade.

Du måste våga och chansa
Måste älska och hata
Skratta och dansa
Måste dö och skapa

I varje bröst, varje hjärta
Fanns en törst att brinna
Att döda, att hämnas, att vinna

Sjung om handlingar och orden
Som byggde historien
Sjung om landet och jorden
Där friheten bor igen

När du vet att det aldrig kan finnas
Frihet och segrar utan minnesord
Ingen frihet som inte ska minnas
Sina hjältar ovan och under jord

Sjung om äran den största
Sjung så lungorna brista
Sjung om segern den första
Första men inte sista

