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Vitt på svart
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Författare: Ruben Gallego
Isbergsprosa fylld av galghumor
boken
Vitt på svart
Ruben Gallego
översättning Ola Wallin
Ersatz
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Vitt på svart är en omskakande berättelse som är skriven med
författarens enda fungerande finger. Ruben Gallego, född 1968 med en
allvarlig CP-skada berättar om sin uppväxt på en rad sovjetiska
barnhem, till en början inte vilka som helst utan sådana som tog emot
"nonkonforma" barn födda inom den kommunistiska eliten. Författarens
morfar var generalsekreterare i det spanska kommunistpartiet. I
samband med att han åter besökte Moskva när Ruben var arton månader
togs pojken från sin mor. Utåt hette det att han var död.
"Jag är en hjälte. Det är lätt att vara en hjälte. Om du varken har armar
eller ben är du en hjälte - eller död."
Så börjar berättelsen, som naturligtvis är en djupt tragisk historia. Men
Ruben Gallegos vittnesmål från självupplevda mardrömsmiljöer får genom
hans isbergsprosa och galghumor en imponerande kraft. Ruben och hans
kamrater må vara svårt handikappade men de är utvecklade
personligheter, på gott och ont, en del av dem mycket begåvade som till
exempel Sergej, som var ett absolut ljushuvud. "Han hade inga
föräldrar. Han kunde inte gå. Efter skolan skickade man honom till ett
ålderdomshem." Tre veckor senare var Sergej död. Man kan se det som
ett slags änglamakeri.
På en sådan "fasans plats" hamnade Ruben Gallego själv. Han kände inte
till några släktingar, fick ofta höra att hans mamma var en "negerhora"
och morfar Ignacio var inte ens ett töcken. På ålderdomshemmet får han
bevittna hur en del av Sovjetsamhällets hjältar behandlas. Bland annat
beskriver han hur en gammal rekognosceringsofficer tar livet av sig med
en trubbig fickkniv.
Själv överlevde Ruben Gallego och under den kaotiska perestrojkan
lyckades han fly. Han har sedan varit gift två gånger och har två döttrar.
Numera lever han tillsammans med sin återfunna mor i Tyskland.
"Vitt på svart" är fylld av upprörande miljöskildringar, starka scener och
människoporträtt. Det vore fel att bara betrakta berättelsen som en
uppgörelse med en aspekt av Sovjetsystemet. Jag tror att Ruben
Gallegos bok i många avseenden också kan belysa den existentiella
belägenheten för allvarligt handikappade på andra håll i världen.
Boken belönades med det ryska Bookerpriset och har översatts till tjugo
språk. Ruben Gallego besöker Sverige i samband med Internationella
handikappdagen den 3 december.
Peter Ortman

Latin Kings ger ut en
lunta med graffiti,
familjefoton och
ganska mycket text.
Eric Pauli Fylkesons
bok "Badkar till
övers" tillägnas den
lekande människan.
Joel Landberg har läst
båda.
Sök bland över 700
recensioner i arkivet
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Abu Musab alZarqawi är mannen
USA ger
skulden för merparten
av det kaos som
plågar Irak. Loretta
Napoleoni berättar
historien om en
mytisk terrorist.
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Hyundai Atos 1,0 GLS -99
Röd 7.677 mil 49.900 kr
Just nu 57 objekt

Honda Civic 5dörr 1,6 -01
Silver 6.500 mil 109.900 kr
Just nu 51 objekt
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I Danmark har det
stormat kring
filmaren och
cykelkommentatorn
Jörgen Leth. Efter en
sexskandal blev det
moraliskt gatlopp och
han sparkades.
KULTUR

Hemocue:
Formsprutningstekniker/mekaniker
Till vår produktionsavdelning
Svenska kyrkan i Båstad och Östra Karup:
Kyrkogårdsvaktmästare/förman
Kyrkogårdsvaktmästare/förman
Lunds Energi: Assistent och
Utredningsingenjör
Placering Lund
Ecophone: Industrielektriker
Placering Hyllinge
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JKE DESIGN: Söker Kökssäljare!
Föreställ dig att du skall hjälpa kunder att
välja bland 5 miljoner olika kök.

Hitta snabbt tillbaka
till annonser du
sett i tidningen
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RESOR&FRITID
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Subaru Legacy 3,0 R
Automat -05
Svartmetallick 1.250 mil
309.000 kr
Just nu 28 objekt

Mercedes-Benz C 32 AMG
Kombi sv såld -02
Silver metallic 10.750 mil
289.900 kr
Just nu 145 objekt
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Volvo V40 2.0T Classic -04
Atlantblå metallic 2.874 mil kr
Just nu 206 objekt

Canon Center Helsingborg: Vi söker 1
energisk säljkollega
Placering Helsingborg

"Konstfeminism" på
Dunkers kulturhus är

BGT Compoments AB: NC_opratörer
Till vår svarvavdelning
Tekniska kontoret Ängelholm: Chef för

