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Barn- & 
Ungdomsförlaget 
Gente Nueva  

Före 1959 fanns inga barn- och 
ungdomsförlag. Men parallellt med 
alfabetisering, allmän skolgång och 
omfattande satsningar på kultur ökade 
behoven och intresset för litteratur 
allmänt, men också för barn- och 
ungdomslitteratur. Gente Nueva grundades 
1967 av en av Kubas främsta poeter - 
Eliseo Diego - och Dora Alonso som skulle 
bli en av Latinamerikas mest framstående 
barnboksförfattare. 

De började med att ge ut klassiker 
och äventyrsböcker och uppmuntra 
gamla och nya författare att skriva för 
barn och ungdom. Parallellt inleddes en 
uppbyggnad av skolbibliotek. Förlaget ger 
nu ut ett hundratal titlar om året, även 
faktaböcker inom idrott, vetenskap, teknik, 
alla konstarter, pedagogiska spel och lekar, 
sånger, gåtor, mysterier och historiska 
berättelser med mera. Idag är Gente 
Nueva ett av Latinamerikas mest ansedda 
barnboksförlag. 

Flor Nodal som tillhör ledningen på 
Gente Nueva besökte Sverige i slutet av 
maj för att delta i seminariet om Kubas 
nationalskald och frihetshjälte José Martí. 
Där kunde hon berätta om en omfattande 
kulturfrämjande verksamhet, inte minst för 
att sprida kunskap om José Martís verk. 

Kuban i HC Andersenjury
Monica Zak
Enrique Perez Diaz har blivit invald i juryn som kommer att dela ut det 

prestigefulla HC Andersenpriset på bokmässan i Bologna nästa år. Priset går till 
en barn- eller ungdomsboksförfattare och brukar kallas ”Barnens Nobelpris”.

- Det är första gången en kuban blivit invald, skriver Enrique Perez Diaz. 
Jag är mycket stolt och det är en chans för mig att lära känna nya författarskap 
och nya författare.

Att Enrique Perez Diaz blivit invald är inte konstigt. Han är journalist, 
barnbokskritiker  och har en stor produktion av barn-  och ungdomsböcker 
bakom sig Hans många fantasifulla böcker har  publicerats på Kuba och i 
andra länder och han har fått många priser både inom landet och utanför. 
Enrique Perez Diaz är också direktör för förlaget Gente Nueva, som ger ut 
barn- och ungdomslitteratur.

HC Andersenpriset började delas ut 1956 och har tilldelats två svenskar: 
Astrid Lindgren och Maria Gripe. Nästa svenska författare som ska bli publicerad 
på Kuba av Gente Nueva är Monica Zak. - Vi kommer att börja med ” La hija 
del puma” ( Pumans dotter ).

Enrique Pérez Díaz med författarinnan Monica Zak


