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Andrés Barba f. 1975 
er en af Spaniens nye store 
stemmer i litteraturen. 
Han har skrevet en lang 
række skamroste romaner og 
har desuden oversat talrige 
ikoniske forfattere til spansk, 
heriblandt Herman Melville,
Joseph Conrad, Henry James,
Scott Fitzgerald og Dylan 
Thomas.

Skjødt Forlag
spansk på dansk
Som en lille revolution kæmper vi 
for et nyt boom af litteratur fra de 
spansktalende lande i Danmark.
Spansk er – på trods af kraftig 
og tvungen nedprioritering på de 
danske gymnasier og universiteter 
– fortsat det næstmest talte sprog 
i verden. Mere end 400 millioner 
mennesker fordelt på over 20 lande 
har spansk som modersmål. 
Litteraturen blomstrer, men bliver 
sjældent oversat til dansk. 

Skjødt Forlag er sat i verden for at 
udgive nogle af de bedste og mest 
banebrydende forfatterskaber og 
enkeltstående værker, der ikke tid-
ligere har været tilgængelige her-
hjemme.

”Når man spørger til de 32 børn, der mistede livet i 
San Cristóbal, afhænger mit svar af, hvem der spørger. 
Hvis det er en på min egen alder, svarer jeg, at det at 
forstå noget blot vil sige at rekonstruere det, man kun 
har set fragmentarisk, og hvis det er en yngre person, 
spørger jeg, om vedkommende tror på onde varsler 
eller ej. Det bliver næsten altid besvaret med et nej, 
som om det at tro på varsler betød, at man ikke satte 
pris på friheden. Jeg stiller ikke flere spørgsmål, men 
giver dem min version af begivenhederne, for det er det 
eneste, jeg har, og det ville være umuligt at overbevise 
dem om, at det ikke så meget drejer sig om at sætte 
pris på friheden, men mere om ikke at tro så naivt på 
retfærdigheden. Hvis jeg var lidt mere energisk eller 
lidt mindre fej, ville jeg altid begynde min historie 
med samme sætning: Næsten alle får som fortjent, og 
onde varsler er en realitet. For det er de …”

Andrés Barba fik i 2017 tildelt den store spanske 
romanpris Premio Herralde for Lysende republik, 
som på rekordtid er blevet solgt til udgivelse i en 
lang række lande.

Fra tid til anden dukker en forfatter op, 
som ikke bare registrerer ting, men 

optegner en helt ny virkelighed, der kan 
kaste lys over vores mørkeste følelser. Franz 
Kafka gjorde det. Bruno Schultz gjorde det. 

Og nu også Andrés Barba.
Edmund White
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