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Juan Rulfo (1918-1986, Mexico) 
Sletten brænder 1988 (El llano en llamas1953) 
Noveller om menneskenes desperate kamp for at overleve på 
den karrige højslette Jalisco i Mexico i begyndelsen af 1900-tallet. 
  
Pedro Paramo 1998 (Pedro Páramo) 
Den både grumme og smukke beretning om djævelen og kvinde-
forbrugeren, godsejeren Pedro Páramo, fortællerens ukendte far. I 
den afsidesliggende mexicanske landsby Comala udspilles de 
magiske og katastrofale begivenheder. 
  
Samanta Schweblin (1978, Argentina) 
Redningsafstand 2017 (Distancia de rescate 2014) 
Kvinden Amanda ligger på hospitalet. Døende fortæller hun dren-
gen David om, hvordan hun, hendes datter Nina og landsbyen 
forgiftes. Historien skal fortælles inden det er for sent. 
 
Alejandro Zambra (1975, Chile) 
Bonsai 2014 (Bonsái 2006)  
Emilia vil dø når hun bliver 30. Først skal hun møde Julio, de skal 
forelske sig og gå fra hinanden. Så skal hun dø og hans liv skal 
ændre sig. 
 
Måder at finde hjem på 2015 (Formas de volver a casa 2011) 
En forfatter tænker tilbage på et jordskælv, han oplevede som 
dreng, på militærdiktaturet og på pigen Claudia. Han genfinder 
hende som voksen i en proces, som involverer erindringens nød-
vendighed, både den individuelle og den kollektive. 

En litteraturliste udarbejdet i forbindelse med  
Litteratursalonen 30. april 2019 om Latinamerikansk  
litteratur ved Linda Hesel Brandorff 

 

César Aire (1949, Argentina) 
En episode i en landskabsmalers liv 2012  
(Un episodio en la vida del pintor viajero 2001) 

Under en rejse gennem 1800-tallets Argentina bliver den tyske land-
skabsmaler Johann Moritz Rugendas ramt af lynet og kommer slemt 
til skade. Den voldsomme oplevelse ændrer både hans liv og kunst. 
  
Hvordan jeg blev nonne 2014 (Cómo me hice monja 1998) 
En lille pige eller drengs hallucinatoriske og feberforvildede barn-
domserindringer fra en hospitalsseng efter at være blevet forgiftet 
af en jordbæris. 
  
Juan José Arreola (1918-2001)  
Fabularium 2017 (Confabulario 1963) 
28 noveller og korte tekster om alt mellem himmel og jord: Det gode 
og det onde, mænd og kvinder, myrer, skomagere, forhadte fyrster 
og offentlig transport. 
 
Mario Bellatin (1960, Mexico)  
Skønhedssalon 2018 (Salón de Belleza 1994) 
En skønhedsklinik for kvinder er indrettet som et hospice for mænd, 
der lider af en mystisk, dødelig sygdom. 
 



Maria Luisa Bombal (1910-1980, Chile) 
Den sidste tåge 2015 (La última niebla 1935) 
Om en frustreret kvinde, der lever i et glædesløst ægteskab med en 
mand, der kun elsker sin afdøde hustru. 
 
Ligklædt 2015 (La amortajada 1938) 
Om Ana María, som ligger på sit dødsleje svøbt i sit ligklæde og ser, 
tænker og føler det liv, hun har levet. 
 
Julio Cortázar (1914-1984, Argentina) 
Parkernes kontinuitet og andre noveller 2014  
(udvalgte noveller) 
Noveller fra krydsfeltet mellem det realistiske og det surreelle eller 
drømmeagtige. Om død, tab og fremmedhed. 
 
Jose Donoso (1925-1996, Chile) 
Stedet uden grænser 1990 
I en afsides, betydningsløs chilensk landsby, hvor bordellet er cen-
trum, lever menneskene på deres drømme, mellem virkelighedens 
hårde stød. 
 
Mariana Enríquez (1973, Argentina) 
Ting vi mistede i ilden 2017  
(Las cosas que perdimos en el fuego) 
Stærke og barske fortællinger fra nutidens Argentina om fattigdom, 
kriminalitet og vold tilsat en smule overnaturligt. 
  
Canek Sánchez Guevara (1974-2015, Cuba) 
33 revolutioner 2016 (33 revoluciones, 2016) 
En beretning i 33 små episoder om et illusionsløst liv på det Cuba, 
som revolutionens folk ellers havde store drømme om 

Guadalupe Nettel (1973, Mexico)  
Kroppen jeg blev født i (El cuerpo en que nací 2011)  
I Mexico vokser en ung pige op med en abnormalitet på det ene øje. 
Forældrenes iver efter at ændre hendes syn påvirker hendes op-
vækst, også da hun flytter med moderen og broderen til Frankrig. 
  
Mario Levrero (1940-2004, Uruguay) 
Byen 2016 (La ciudad, 1970) 
En mand ender utilsigtet i Byen, hvor der hersker et særligt regle-
ment, udstukket af det allestedsnærværende Firmaet. Han vil dog 
bare gerne hjem til sit eget hus, men det viser sig at være sværere 
end som så. 
  
Valeria Luiselli (1983, Mexico)  
De vægtløse (Los ingrávidos 2011) 
En mexicansk forfatterinde føler sig fanget i livet med ægtemand og 
to små børn. Hun skriver på en roman om da hun boede i New York, 
og forfalskede en oversættelse af digteren Gilberto Owen, og snart 
blandes hans fortællerstemme med hendes. 
  
Juan Carlos Onetti (Uruguay, 1909-1994) 
Ligsamler 1996 (Juntacadáveres, 1965) 
I et provinshul ved Atlanterhavskysten i Uruguay lever de småbor-
gerlige eksistenser et ligegyldigt liv med banaliteter og fortrædelig-
heder, der alligevel - med byens bordel som centrum - giver sam-
menhæng og fælles oplevelser. 


