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Författare &
kulturminister 
Paquita de Armas

Under bokmässan presenterade Abel Prieto sin nya 
roman, ”Viajes de Miguel Luna”. ”Alla” var där: författare, 
konstnärer, teaterfolk, intellektuella, musiker, filmare, 
journalister med flera. Det blev fullsatt på Kubapaviljongen 
i Vedado  den 13 februari, många fick stå.  

I efterhand verkar dagen vald med en baktanke, den 13 
februari 1997 hade Abel Prieto utsetts till kulturminister, 
vilket han varit sedan dess: högväxt med långt hår, 
karismatisk, vänsäll, modig, skämtsam och med talang 
för ledarskap. Också en uppskattad författare, främst inom 
novellgenren. Hans första roman ”El Vuelo del Gato” år 
2000  togs väl emot både på Kuba och utomlands.

”Miguel Lunas resor”, utgiven på ”Letras Cubanas”, 
har två parallella berättelser: Miguel Lunas uppväxt och 
berättelsen om hans otursförföljda resa till Mulgavia, en 
fantasiö i Europa. 

Kulturminister Abel Prieto avgår
Det har länge gått rykten om att Abel Prieto ville avgå 

för att kunna återgå till litteraturen, och sedan ett par år har 
magrat påtaglig och hans hälsa har tacklat av. Den 6 mars 
ersattes han av Rafael Bernal som varit vice minister sedan 
1997. Abel Prieto blir dock kvar som särskild rådgivare till 
president Raul Castro.  

När han tillsattes som kulturminister 1997 hade han varit 
uppskattad, frispråkig ordförande i kulturarbetarförbundet 
UNEAC under två mandatperioder, och innan dess 
förlagschef på Editorial  Arte y Literatura. Så i över 25 år har 
han haft ledande poster inom kulturlivet och spelat en stor 
roll för att befria det från de misstag som begicks under 70 
talets ”grå år” (se Kuba 2.2007). Han bröt benägenheten att 
i konfrontationen mot USAs aggressionspolitik se snett på 
utvandrade kulturarbetare. Han gjorde klart att den kubanska 
kulturen omfattar alla, oavsett åsikt eller vistelseort, det 
enda kriteriet är den konstnärliga kvaliteten.  

Inte bara den kubanska musiken utan också bildkonsten 
slog igenom i världen och på Kuba öppnades under hans 
tid nya kulturcentra, tidskrifter, skolor och scener i hela 
landet - varje län, varje kommun. 

Som medlem i kommunistpartiets innersta krets, 
i politbyrån, har han hävdat kulturens betydelse, den 
skapande friheten, utbildningen, folkbildningen, 
kunskapen, värderingarna för att stå stark i den ideologiska 
och politiska kampen mot den i hela världen förhärskande 
kommersialiseringen och propagandan för konsumism, 
egennytta och ytlighet. 

Nu avgår han som minister och återkommer med den 
äran till den litterära världen med sin nya roman ”Miguel 
Lunas resor”. Den storartade lanseringen på Internationella 
bokmässan kan så här i efterhand också ses som både en 
avskeds- och en välkomsttillställning.   Övers. Eva B.
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