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IDEER
JUAN RULFOS liv ble preget av følgene av
den meksikanske revolusjon 1910-20 og Cris-
tero-opprøret 1926-29. Hans forfatterskap
begrenset seg til novellesamlingen El llano en
llamas (Sletten brenner, 1953) og Pedro Pára-

mo (Pedro Páramo, 1955), i tillegg til en nes-
ten ukjent roman fra samme tid, kalt El gallo
de oro, som først ble gitt ut i 1980. Ellers
levde han en relativt tilbaketrukket tilværelse
til han døde i Mexico By i 1986.

I ÅR ER DET 100 år siden Juan Rulfo ble
født i den lille byenApulco i Jalisco, en del-
stat som grenser til Atlanterhavet omtrent
på høyde med Mexico By. Jalisco er arnes-
tedet til en rekke avMexicosmest karakter-
istiske kulturelle uttrykk, fra tequilaen til
mariachien, slik at dens folkloristiske posi-
sjon i landet er omtrent som Andalucías i
Spania, eller kanskje Telemark i Norge.
Begge hans foreldre døde mens han var
ung, så han ble oppdratt av sin bestemor i
en storfamilie av landadelige som hadde
mistet alt under den meksikanske revolu-
sjonen 1910–20.
Etter tafatte forsøk på å bli revisor, mili-

tær og jurist, reiste han noen år rundt sør i
landet som salgsmann, helt til han angive-
lig ble sparket fordi han ba om en radio i
bilen. Det han så på disse turene var be-
stemmende for den retningen forfatterska-
pet hans skulle ta.

SOM EN HØYSLETTENs svar på Franz
Kafka fant han etter hvert sin plass i livet
som anonym kontorist, og det var dette
som var hans beskjeftigelse da han ga ut de
to eneste bøkene som hans litterære posi-
sjonhviler på, novellesamlingenEl llano en
llamas (Sletten brenner, 1953) og Pedro
Páramo (Pedro Páramo, 1955).
Sistnevnte har status som favorittro-

manen til både Jorge Luis Borges ogGabriel
GarcíaMárquez, og det er ikke fordi han be-
skriver noe som likner på datidens så fa-
sjonable Buenos Aires eller den frodige
jungelen rundt Macondo, men noe helt
eget, nemlig det tørre landskapet som lig-
ger bortenfor all naturens rikelighet, og
som dominerer så mange meksikaneres liv
både i bokstavelig og åndelig forstand.

PEDRO PÁRAMO ER som en invertert
odyssé, for i motsetning til den homeriske
originalen handler den ikke om en kriger
som unnslipper dødsriket på sin heroiske
ferd hjem til kone og sønn, men om en
sønn – Juan Preciado – sommotvillig lover
sin døende mor å lete opp sin far i en by
som heter Comala, hvis innbyggere han
gradvis forstår kun er ånder og spøkelser.
Etter at Preciado selv dør halvveis i fortel-
lingen er det faren, Pedro Páramo, som
overtar hovedrollen, og fra da av trer to
motstridende versjoner av Comala tydeli-

gere fram: den livlige byen fra hans ung-
dom og den spøkelsesbyen den er blitt i
dag. Det viser seg også at det var Pedro Pá-
ramo selv som var årsak til dette forfallet,
da han som byens mektigste mann la ned
sitt arbeid fordi befolkningen ikke sørget
nokover dødsfallet til hans eneste virkelige
kjærlighet.

JUAN RULFOS fortellinger er tynget av
nedarvede tradisjoner som nærer familie-
feider og hevntokter. Setningene beveger
seg taust insisterende som vinden over
slettene, gjennom forblåste landsbyer fylt
med drømmer og hallusinasjoner mot den
ufravikelige slutt, som gjerne er en blod-
dryppende kniv eller et voldsomt brudd
mellom to elskende.
De sombor i disse gammeltestamentlige

landskapene, og som må kryste sitt leve-
brød ut av denne bitre jorden, skjenkes in-
gen muligheter til å unnslippe sin skjebne.
Pedro Páramo, som etter sitt hjertes utkå-
redes død ender opp som en kynisk skjør-
tejeger, blir til slutt drept av en av sine uek-
te sønner; mens den dødsdømte Juvencio
Nava – i Rulfos mest kjente novelle Si at de
ikke må drepe meg – blir tvunget til å av-
finne seg med sin skjebne når han oppda-
ger at fangevokteren hans er sønnen til en
av dem han har tatt livet av.

MED TANKE PÅ den sterke posisjonen
den romersk-katolske kirken har i Mexico
er det nærliggende å se på den tilværelsen
Rulfo beskriver som en skjærsild, belig-
gende mellom evig frelse og evig fortapel-
se, der tanker og følelser er dominert av re-
ligionens krav om moralsk atferd.

Men verken tørre prekener eller skrint
jordsmonn kan stagge den menneskelige
natur. I novellen Talpa følger vi den syke
Tanilo, ledsaget av sin bror og kone, på vei
over høylandet til et sted der han kan få
medisinsk hjelp. Ettersom Tanilo blir sta-
dig sykere, ligger alt til rette for at de to
andre skal fatte interesse for hverandre, og
den navnløse fortelleren, broren, smelter
da også snart ubønnhørlig sammen med
svigerinnen. Men siden det skjer før den
døende er endelig lagt i jorden, er ikke den
allestedsnærværende moralen sen om å
straffe deres ubetimelige begjær.

INGEN KAN imidlertid forstå dette landet
uten å ta hensyn til de tradisjonelle indian-
ske trosretningene, som av de såkalte «cu-
randeros» på landsbygda dyrkes i en salig
blandingmeddet kristne ord.Dissemoral-
ske og religiøse «urenhetene» har en sterk
plass imeksikansk kunst, framaleren Frida
Kahlo til filmskaperenCarlos Reygadas, og
de er gjerne enklere å oppdage når de blir
framstilt visuelt. I forbindelse med
hundreårsmarkeringen for Rulfos fødsel er
det da også lagt stor vekt på hans virke som
fotograf, og de 6000 negativene han etter-
lot seg føyer utvilsomt noe viktig til hans
forfatterskap. I disse bildene er det ofte den
menneskelige faktor som i små glimt stilles
til skue – et smil, en flørt eller en erotisk
bevegelse – for verken Jalisco eller Mexico
er ukjent med farger, dans og skjønnhet.

MYE AV STORHETEN hos Rulfo ligger i
at han fanger leseren inn i noe som først
virker vagt og skjørt, men som snart viser
seg å være sterkt som elementene selv. De
korte, skrinne fortellingene, der alt ung-
dommelig fjas barberes bort, inviterer til
en modenhetens ettertenksomhet, og vi
blir minnet om at løgn og svik – ja, alle af-
fektive handlinger somutføres i øyeblikket
– kan ha uomgjengelige konsekvenser.
Menomdette forfatterskapet framstår som
noe klaustrofobisk, i betydningen deter-
ministisk og lukket, så er det en sannhet
som må modereres, på samme måten som
at «Prosessen» ved nylesning kan vise seg å
være et langtmer åpent verk enn dets rykte
tilsier.
Juan Rulfo ser alltid alvorlig ut på bilder,

noe som rimer med den rådende oppfat-
ningen av ham som noe bundet av sin aris-
tokratiske bakgrunn.Menmanmåhuske at
han tilhørte en tidligere generasjon enn
den sofarevolusjonære Gabriel GarcíaMár-
quez og silkerampenMarioVargas Llosa, så
det gjelder ikke å la seg lure av hans ytre, for
akkurat som med Jorge Luis Borges’ slips-
nåler, skjuler denne korrektheten en
kunstnerisk sprengkraft som er nok et
sterkt bidrag til den latinamerikanske lit-
teraturens rykte som absolutt førsteklas-
ses.

EN SÅRET ARISTOKRAT FRA
Med et trist ansikt og et kort forfatterskap
som stort sett handlet om døden, nådde
Juan Rulfos lodd så dypt i den meksikanske
folkesjelen at han sikret seg evig liv.

JUAN RULFOS
FORTELLINGER ER
TYNGET AV NEDAR-
VEDE TRADISJO-
NER SOM NÆRER
FAMILIEFEIDER
OG HEVN- TOKTER
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FOTOSKATTER OGSÅ: I forbindelse
med hundreårsmarkeringen for Juan Rulfos
fødsel er det lagt stor vekt på hans virke som
fotograf, og de 6000 negativene han etterlot
seg føyer utvilsomt noe viktig til hans for-
fatterskap.Her fra utstillingsåpningen ved
Amparo Museeet i Puebla, Mexico.
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RULFO tilhørte en generasjon forfattere som gikk forut for den svært
innflytelsesrike «boom-generasjonen», som inkluderer nobelprisvin-
nerne Gabriel García Márquez og Mario Vargas Llosa. Foruten Rulfo
besto «proto-boomen» av guatemalanske Miguel Ángel Asturias,
kubanske Alejo Carpentier og argentinske Jorge Luis Borges (bildet)

På VG Listen Topp 20-fest møtte jeg en fyr som blant annet
kunne fortelle meg at klokken han kostet 120 000 kroner.

Sondre Lerche@sondrelercheno

D TWITTER

I speilet for lenge siden
kom du krypende ut
og bar mitt ansikt
som du slengte som en dokke
på loftet

mange år seinere lette jeg blant støv
og møllspiste jakker
fant glansbilder og servietter
som du glemte å tørke som
herbarieplanter

glassbitene ligger gjemt bak hjerteklaffen
jeg forsøker å sette dem sammen
til mosaikk nye speil

TRULS HORVEI
«Fars stemme» (Wigestrand Forlag 2017)
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TEGNESERIE: Den franske
seriefiguren Sprint er populær i
Norge. Fra det første heftet med
Sprint & Co. kom ut i 1974 fram til i
fjor er 62 historier utgitt. Sprint, eller
Spriou som han heter i Belgia der
han ble skapt av Robert Velter i
1938, er en journalist av det event-
yrlige slaget, ikke ulik Tintin.
Sammen med sin kollega Kvikk

samt ekornet Spip utfører Sprint
kompliserte oppdrag. Oppfinneren
Champignac er også en viktig gjen-
nomgangsfigur. Le Journal de Spirou
er dessuten tittelen på et magasin
som har betydd enormt for fransk-
språklig seriekunst siden det ble
lansert før andre verdenskrig.
Sprint er blitt tegnet av mange

kunstnere. Best kjent er André Fran-
quin, som fra 1946 satte sitt særegne
preg på serien fram til 1968. Deretter
har en hærskare dyktige tegnere lagd
hefter. I disse dager kommer det
flunkende nye «Sprint - Borneos
blikk», lagd av Frank Pé og Zidrou.
For franske seriekunstnere er det

en ære å lage Sprint-album. Pé &
Zidrou har lagt seg i selen for å ska-
pe et fullkomment uttrykk, på den
ene siden detaljerikt, på den andre
full av strålende enkelttegninger.
Kjent og nytt på samme tid.
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Sprint vender tilbake


