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Bland l<ulisser och broderbågar
SIRI HULTEN

I »uN IIANBR\.r.{NDn spanska romanen Samma haa .rom a//a andra iomrar)

I skriven av E,sther Tusquets och utgiven första gången 1978, skildras en
I kärlekshistoria mellan två kvinnor mot bakgrund av väddslitteraLuren.

Sagor, dikter, noveller, Iegender, myter och arketlper hjälper till att bygga
upp berättelsen. Det är en modern klassiker i den spanska [tteraturen och
nu i höst komrner den för första gången på svenska i min översättning.

I kulisserna ttll. Samma hau ym al/a andra tomrar gömmer sig Törnrosa,
Åskungen, Prinsessan på ärten, Snövit, berättelserna om Gulliver, Sankt
Göran, Lancelot och Guinevere. Men även Frankensteins monster och
Dtacula: med hjälp av en salig blandning välkända figurer målar Tusquets
upp ett kvinnoöde, djupt rotat i en borgedig rr.iliö, i 197O-talets Spanien.
N[ed hjälp av Mary Poppins, Ålice i Underlandet oc]r Ariadnes labyrinter
bygger hon upp sagoslott, far över väddshav och ger liv åt en undflyende
"Iheseus; en sorgl-ig historia om kädek och död framträder, en historia om
attlära sig att älska, om svek, men kanske framför allt om att växa upp
ocir lämna sagornas vädd bakom sig.

På vat och varannan sida i Tusquets täta och l)rnska roman finns
referenser tili något klassiskt verk och under översättningsarbetethar jag
känt mig manad att åtedgen läsa alla gamla sagor. En av de figuret hon ofta
återkommer tiil är den lilla sjöjungfrun, och jag blir tveksam till hur den
klassiska sagan egendigen slutar. Jag vill fngöra mig från Disnel'versionens
Holl1,'w-oodvdnliga s1ut, och återgår till källorna. Jag rnbillar mig att slutet är

olyckligt, men blir forvånad nfu lagläser H.C. Åndersens Den lilla yöjungfian

(i översätrmng av Elisabet Björklund). Jag kom bara rhåg hur hon blfu till
skum på havets vågor - en sådan effekuv bild av utplåning - men från
skummet l,irfts hon sedan upp till Luftens döttrar. Hon blt ett lufwäsen,
som efter trehundra år har möjlighet att komma upp till himmeLikeg men
bara om alla barn är snälla. Om en av luftens döttrar taffar på ett elakt och
olydrgt barn fäller hon tårar och dessa tårar födänger hennes sylfidiska,
luftburna existens. Trots att sjöjungfrun a1&ig får srn pnns så är det ändå ett
ganska hopp$rllt s1ut, om än med något uppläxande tongångar.
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Det är inte bara slutet som förvånar rrfig vid omläsningen av sagan, jaghar
även lyckats glömma det faktum an det rill en början är hon som räddar
honom. Och när hon sedan erbjuds en utväg, en kniv, för att rädda sig
själv från sjöhäxans förbannelsg så offrar hon sig själv istället för att döda
sin älskade. Hennes kidek tvingar henne att skona honom, utan att han
ens vet om del Så olik min foreställning om sagovärldens alla
h jälpbehövande stackars prinsessor.

Den lilla sjöjungfrun spelar en av nyckelrollernai Sarnma hau sorn alk
andra somrar, dä.r vi möter Elia, en medelålders kvinna som återvänder till
sitt barndomshem efter att hennes man återigen har gett sig av på ett
äventyr med en i raden av allz sina unga älskarinnor. Medan hon
återupptäcker barndomens skatter i den gamla lägenheten på Ramblas,
mitt i Barcelona, inleder hon en relation rned Clara, en student på den
kurs om Ariosto som hon håller på universitetet.

Elias och Claras spirande kärlekshistoria, som inleds mot bakgrund av
Elias minnen av barndomens sagor, beskrivs med hjälp av klassiska
litterära motiv. Clara ar den lilla sjöjungfrun, den fula ankungen, Rapunsel
med sitt långa hår. och i ett avsnitt i boken, under en operaförestäilning
då EIia och den unga Cl,oa befinner sig i en av logema på Gran Teatro del
Liceu i Barcelona, en oerhört prålig teaterbyggnad, utspelar sig en av den
spanska litteraturens forsta kärleksscener mellan två kvinuor.

Men det är inte bara Claru som mejsl4s fram med h!älp av sagofigurer.
Elia jämför ofta sig själv med Ariadng en fiktiv Adadne som blir som etr
slags alter ego i romanen; genom Ariadne kan hon betätta o..m sina
labyrinter, om sina mörka grottor, om hur hon en gång, i ett väldigt
avlägset förflutet, blev övergiven av Theseus. Men även Claratar form
som Ariadne och de fidigare rollerna luckras upp; om Clara nu är Ariadne,
kommer då Elia attvar^Theseus i den här historien?

Ett annat klassiskt kärlekspar som förekommer är Skönheten och
odjuret' och i Elias och claras kärlekshistoria är de båda två lika mycket
Skönheten, lika mycket odjuret. De givna rollerna vänds upp och ner i ett
förhållande där båda kan vara prinsessor, där båda kan vara prinsar, i en
historia där Peter Pan, likt i de allra första uppsätningarna av pjäsen, har
en flickas ansikte och spelas av en kvinna.

Elias vriild befolkas av sagofigurer och i någon mån lånar också
romanen sin scenografi från sagornas värld: Rapunsels torn dyker upp, en
biograf liknas vid en spökskepp och en lägenhet i London blir tix en slon
i Transsylvanien. En viktig plats i boken är också Elias mormors
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sommarhus som liknas vid Odjurets förtrollade borg, och särskilt den
skyddade trädgården på baksidan; Tusquets håner si[ dock säran ri] en
saga och runt huset växer det också upp en snårskog av törne.

§

I(ulrss på spanska heter ba.rridor,ett ord sorn är,en kan betyda broderbåge,
sybåge, och är,en ram eller sromme. Om man slår upp dei i Nordstedts
spansk-svenska ordbok nämns också utrryck et entri iaridor*: bakom
kuJ-isserna, i hemlighet. r samma hau -rom ,i/o ,odro nntrar används just det
uttrycket när Elias mormor står ocrr smygtittar medan hennes dotter,
E'lias mamma, får ett utbrott på sin man just i mormoderns somrnarhus,
ute i trädgården med bougainvilleor och purpurvindor. Mannen har
betett sig olämpligt tillsammans med Elias barnflicka, den ,,mycket
franska" sofia, eller med mormoderns ord: ,,en 

kvinna med ett föräutet.,,
Mormodern står i kurisserna, i det fördolda, men en kort stund trodde

jag- faktiskt att hon gömde sig bakom sin broderbåge. Vi har udigare i
boken fått veta an mormodern i sin ungdom var fräck och vågad. en gång
gick hon till en maskerad i en a'sröiande röd d1äi,ulsdrakt, må på åld..r.
höst har hon fö^,andlats trll en d_vgdig gammal gumma .o,, brod.ru,
utsökta blommönster med tunt sidengarn i rjusa färger. Hon är omftckt
av al).a, en sagotant, den allra godaste fen.

I\[in första tanke var att denna svende mormor sku[e titta fram bakom
sitt främsta verkrvg: sin broderbåge. Fast efter lite eftertanke (och
undersökande av ordboken) kom jag kantill att det nog inte riktigt var så
F'sther Tusquets hade tänkt sig, även om det kanske inte a, en helåvikug
bibetydelse. Bara det art det på svenska inte är lika lätt art gömma en
brodetbåge i kulisserna.

Den där trädgården rned bougarnvileor och purpurvindor är som sagt
en av bokens 

'iktigaste platser, en av E,lias dunkla källor, en ram som
spänner upp vi,llkoren för berättelsen, sätter tonen. Tiädgårclen, men är,en
staden' universitetet, barndomshemmet på Ramblas. . . o.h vad är vär en
text utan sina kulissel utan sin broderbåge?

I hkhet med alla andra texter har också den här essän sin specifika
kuliss, som i viss mån skiller srg från dem som förekom met i samma har.,
tom a/la andra nmrar. Här finns inga operaloger. Inga hemliga trädgårdar.
Men här finns i iikhet med romane., fl.ru Uof.lryU"r, och i Jn ,.., dem .tå.
det ett glas fullt av f?irgglada kuror och en pamflett av Anars Nin, och på
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\'äggen sitter rre röda spelkort med vita cirk-lar ocr-r geometriska mönster i
form av en kompassliknande teckning. I }ryilan finns också en tysk bok
om fåglar med furfirgsillustrationer, satt med frakrurstil. över framsidan
vakar en garrr. Det är kulissen ull den här rexten. Utanför hörs motorljuden
från bilarna och fåglarnas skrin; det är en tryckande varmljummen kväll,
och jag närmar mig slutet av arbetet med översättningen.

N{ed hjäIp av det Iatinska namner, clgnini, hirtar jag en bijd av en s'an i
den ryska fågelboken. Den tittar ilsket på mrg och jag mrnns skräcken
inför barndomens svanar. svanar spelar också en stor roll i boken, inte
minst i och med jämförelsen mellan clara och den fura ankungen. lv{en
titt som tätt dvker det även upp anspelningar på suanycin,på odette och
odile' och till skiilnad ftän Den li/k yö1angrtan och andra sagor har jag
aldrig sett Suanyön: jag har aidrig ens'arit på operan, rrots att det ändå
6nns en i min hemstad. Men mina föräldrar tillhör inte samma besutrna
borgarsläkte som Elias föräldrar, det släkte som byggde pråliga byggnader
som Gran Tearro dei l-iceu. I mitt barndomsland kämpade mina föräldrar
mot rivningen av gamla nedgångna hyreskåkar och delade på uppfostran
av barne,, utan hjälp av nägra barnflickol min mormors ternpel var inte
någon opera utan loppisen i Skärholmen.

I{ulisser spelar rol1, och det är uppenbariigen inte alla som har serr
suansjön. Men kulisser''ai samma hau som al/a andra somrarfrantstär ändä
som ganska racksamma att översätta, de framstår som väikända,
alimängiltiga. Det finns inte särskilt många specifikt spanska referenseg
utan världen Tusquers rör sig i är brittisk, fransk, tysk: väddar som är
något så när bekanta for den svenska läsaren. Det underlättar förstås, men
det är samtidigt en bedrägJig alimängiltighet, prägiad av uråldriga
maktstrukturer. Det fick mig inledrungsvis att tveka: Har vi inte redan
hört den här historien? Är der inte dags för andra berättelser?

Samtidrgt kan jag inte låta bli art wcka att det 6nns något värdefullt i en
spännande historia, i just den här historien: att fä föl1a med på ett lite
ovanJigt kärleksäventyr. Att följa en hjältinna från början till slut, am frllas
av någon annans ord och se hur ett iivsöde tar form, skapas och får
mening, genom att vi klär det i ord, genom att vi lägger ett ord rill err
annat. Det talas ju ofta om romanbygge men är,en romanvän och stygn
för srygn, ibiand med hjälp av en broderbåge, målas en bild upp, en
historia som tar sig in i någon annan och växer vidare, får form, ges
nyanser, spnds.
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§

Jag äiskar Samma hau .rom al/a andra {zmrun laghar älskat den ända sedan jag

läste den första gången, innerligt och passione rat. Jag har undet arbetet

ställt mrg fuäganvafiör jag qvcker så m1'cket om den, om den håller måttet,
om någon annan kommer att se det lag ser. Jag har haft glädjen att själv

val1a atr översätta den, vilket medför ett ansvar, men även ett privilegrum.
Det är ett kärieksarbete, och jag gör det för att det är en ynnest att få

arbeta med Tusquets text, men också for att jag tror att Tusquets skildring
av wå kvinnors omö;liga kärlek kommer aff ber-ika världen, göra den

btedare, mer sann, mer heltäckande.

I(anske hyser jag också några små förhoppningar om att svenskarnas

bild av Barcelona ska bli lite bredare, att den ska växa, och kanske r1l och

med svämma över sina bräddar, att svenskarna ska veta att Ramblas har en

historia, att svenskarna ska iära sig något om ett Spanien de blundat för, ett

Spanien de vetkar veta väldigt [te om. Ett Sparuen som lockar, men också

förfaw. Ett Spanien som en gång för inte så länge sedan delades upp i
vinnare och föriorare efter ett krig där förTorarna hade rätt. För i historien
om Spanien, tll skillnad från i många sagor, var det inte de goda som vann.

Och livet är ju sällan som i sagotna. Trots det ttor jag att sagor, såväl

som romaner,kanlära oss något om vad det är att leva. De kan, som i
H.C. Åndersens Den lilla sjöjungfrun, Iära oss att vara tacksamma för
brisen som kommer in genom fönstret en ack så tryckande afton,
tacksamma för luftens döttrar en sirlig vår.

Och apropå våren så utgör också den - i likhet med sagorna,

barndomens minnen och staden - en del av den här mångbottnade
romanens alla kulisser.. . För tomanen utspelar sig under några tryckande

majveckor, och det var också maj den där gången för länge sedan då

romanens fiktiva Åriadne övetgavs av Theseus.

Men jag har fortfarande inte nämnt den vrktigaste kulissen av dem alla:

havet. Ett hav där det finns djuphavsgrottor täckta av sjögräs, ett hav där

den lilla sjöjungfruns havspalats ligger, ett hav som är en blå oändiighet.

Och i havet dör man: "i havet som är döden", som en rad i den spanske

poeten Jorge Manriques klassiska verk l/erter ui d hans faderc dö d lyder (t
ör,ersättning av Sven Collberg) och som förekommer i boken.
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N{en havet är inte bara döden, utan också [r,et. Ur havet kom vi, ur havet

föds vi, ocl-r det känns så banalt an skriva, men ändå kanske det behovs

konstateras ibland. Döden och livet går hand i hand och detsamma kanske

gäIier kulisserna och det de är byggda att framhäva: scenen. I(ulisserna är iu
själva förutsättningen för scenen. Ått vdda och vända på saker leder ibland
till att man ser hur aIlt faktiskt hör rhop. Sl'anar, g rn r och fula ankungaq

prinsessor och drakar, himien och havet. Ör'ersättaren och förfartaren.

§

En text förändras i översättning, blir en annan) men lever tack vare det

också r,idare. Och det är en gammal sanning att allt som inte förändras

dör. Beränelsen om Elia och Clara ffu nu en svensk språkdräkt och jag vill
att man ska känna igen den; jag vill att det som blänker ska blänka, att det

som är blygrått ska vara blygrått. Jag vill att vågorna ska bölja fram på

precis rätt sätt i precis rätt bris, framkallad av de osynliga iuftandarna. Jag
vill att den svenska texten ska väcka samma fascination som den spanska;

i^g ril att det ska vara magskt. N,{en finns det någon plats för magr i denna

avförtrollade vädd? Ar det någon mer än jag som långtar efter ett glänsande

skirruner, efter mystrska artefakter, sagor och mystener? Jag vet inte.

Men jag vet art jag tycker om hur Esther Tusquets väver in Alice i
Underlandet, Mary Poppins och Peter Pan i sin text. Jag tycker om htu
hon med lätthet hänvisar till Åriadne och lv{inotaoros, när det i sjäh,a

verket handlar om ett modernt Barcelona, om efterkrigstidens Spanien,

om borgerJigheten: om en mogen kvinna som kanske geflom att berätta

den här histolien, genom att älskas av Clara, genom att själv äiska Clara,

växer upp och på något sätt försonas med sitt förflutna. Ocl-r det är inte
något dåligt, det är en eftersträvansr,ärd förvandling, För larven kan inte
ständigt förbli larv. Och !ärilen kan inte leva för evigt. Och att leva ett
larvliv borde inte vara 

^tt 
föredra frarnför en !ärils prakt, framför att

pröva sina vingar. Om det så sker i kulisserna eller ute på scen, det kan

kvitta, för som jag redan konstaterat är ju kuJisserna också ett slags scen -
den scen dar 1ag som översättare vetkar.

I Virgrnia Woolfs Vågorna (översatt 2r.Jane Lundblad) är havet också

framträdande. Vågorna slår ständigt mot stranden och en kuliss av solens

gång över himlavalvet målas upp. Det är effektivt, suggestivt, magrskt.

Det är på sitt sätt en krävande text, och hon låter läsaren göra mycket av

arbetet själv. Hon lägger fram bilderna, men erbjuder ingen egentlig
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tolkning. Hon beskriver, rnen hon värderar inte' Hon skapar en vädd' och

i hennes värld har havet en viktig roll, precis som i Esther Tusquets vädd'

och med havet som fond beräår de bad^ fantastiska historier om vad

det är att vara vid liv. Vad det är attåldras' Och det är en fötvandling som

är både vacker och skrämmande'

Och likt havet så hoppas iag att Esther Tusquets ord i mrn svenska

översättning ska gripa,ug, i-fot"ta, skrämma och förundra' att de ska

§rlla soensk"a iarÅ. Jug hopput att jaghar §ckats blåsa liv i texten' att

mina kulisser byggts - otåt"*gu material' att tyget varit o'dendigt spänt

i min broderb a'g".1ughoppas ati den ska väcka en barnslig förundran; iag

t opp^, att den ska .t upu Ula"' "I ttt.'l:." 
Batcelona' Jag hoppas att den

här boken ffuvtngaroit' Uyggtt bon i folks hJärtan'i folks ensamma hem'

i folks allra in.re.rtu; iug hopl's att den ska slå rot där för att sedan växa'

och medan jag sittJ hai tch håller på atr avsluta den här essän smälter

mina kulisser samman med andra kulisser' och i bokhyllan bredvid glaset

med glaskulor, bredvid den tyska fågelboken med fi'rPårgsillustrationeq

Ureaäa de röda spelkotten, itå' "' kruka med en gullranka i' Den är

.rytig.. planteradtch skottet kom från min mammas gullranksplanta'

Den höll pä att taöver hennes kök; den höll på att skapa en verklig

törnrosamur omkring henne' Men vi ansade den och nu växet en del av

hennes växt hos .-g ta fortsättet historierna' med nya frön' och ett slut

är inget mer än en ny börian och en n1 birian kan leda oss vart som helst'

til.,}, histor:ier, som byggs upp med hiilq av.ny.1k"l::*; - :- *
Och det här - den h;;ttä", men också min översättniog- är mitt frö'

Och iag hoppas att det växer till många träd' Och att dessa träd' varie vår'

ska slå ut och bilda samma hav som illa 
^nd'u 

solnrar' precis som den där

ödesdigra våren i Elias förflutna, men även våren då hon tåffade Clara'
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