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hörde tyvärr de detaljer som fick
stryka på foten i redigeringen. Så
här löd det: ”Jag vet faktiskt inte,
kanske för att jag var utomlands”.
ALEXANDRA FRANZÉN

Pigan i våra hjärtan
Hushållsnära tjänster, hur står det
till? Jo tack, de pågår nog i de
tysta, när lagförslaget gick igenom
blev det ganska tyst i medierna
i alla fall. Tidskriften Arbetar-

Följer
pigan i
spåren.
historia, utgiven av Arbetarrörelsens arkiv, har kommit ut med
nummer 1–2/2009, vilket behandlar företeelsen ur ett historiskt
perspektiv. Emma Strollo tar med
oss på en resa, bland annat till det
soliga Kalifornien, och spåren förJA
skräcker.

Osynliggörande på
nätbokhandeln
Internetbokhandeln Amazon.com
har hamnat i censurpolitiskt blåsväder. I ett oövertänkt försök att
göra sajten ”familjevänlig” har
man från bästsäljarlistan rensat
bort inte bara böcker ”för vuxna”
utan även alla former av gay- och
hbt-relaterad litteratur, skriver The
Guardian. Storsäljare som Annie
Proulx Brokeback Mountain från

2000, EM Forsters Maurice från
1914 och Jeanette Wintersons Det
finns annan frukt än apelsiner
(1985) är plötsligt osynliggjorda,
och detta gäller också böcker utan
explicit sexuellt material, som skådespelaren Stephen Frys memoarer
Folket rasar på bloggar runt om
i världen och påpekar det absurda
i att man hellre rekommenderar
bombtillverkarhandböcker som
The anarchist cookbook än (den

före detta) storsäljaren The Joy of
sex, som utgivits i ständigt nya
upplagor från 1974.
En online-petition har samlat
över 10 000 röster, däribland
många av de osynliggjorda författarna. Utan rankningsmöjligheter
blockeras också böckerna från
vissa andra för försäljningen viktiga sidor, som de där läsare gör
egna listor med förslag eller
rekommendationer.
JA
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Respekt för rebell

Che varför han kallas för Che. Då blir det
kliché av det hela.
(Che är ett vanligt argentinskt slangord
som kan översättas med hallå där, killen
eller kompis).
tar Soderberghs ﬁlm vid där
Walter Salles Dagbok från en motorcykel
(2004) med Gael Garcia Bernal slutar. Salles erbjuder ett känslomässigt och psykologiskt djupare porträtt av Che och belyser
hur den unge läkaren blev varse de extrema
sociala orättvisorna som rådde i Latinamerika. Hur det socialistiska medvetandet föddes.
Till skillnad från andra traditionella
ﬁlmbiograﬁer är Che mer en nedtonad studie i ledarskap, en studie i uppgång och fall.
Soderbergh använder den rörliga kameran
till att observera sitt ämne, mer likt en Rossellini än en Spielberg.
Varje del har sitt eget visuella uttryck.
Första delen har likheter med en Hollywoodkrigsﬁlm med klassisk estetik och bred
bildruta. Andra har en mindre bred bild
med en handkamera som gradvis smyger sig
närmare Che. Ju närmare döden han kommer, desto närmare kommer vi åskådare.
– Ja, ett större format passade bättre för
den kubanska revolutionen, som säkerligen
kommer vara den sista som utkämpades på
det sättet. I dag skulle den vara över på två
veckor på grund av teknologin. Che var en
fängslande person. Oavsett vad man tycker
om honom är han intressant att betrakta
utifrån hur världen ser ut i dag, säger
Soderbergh och fortsätter engagerat:
– En läkare beskrev hur kompromisslös
Che var. Hur han som tuff och disciplinerad
ledare inte för ett ögonblick släppte sin ideologi. Vissa beskrev honom som distanserad, ja till och med kall. Benicio och jag pratade mycket om hur Che som läkare visade
en varmare sida, säger Soderbergh som i ﬁlmen håller ett känslomässigt avstånd till
revolutionären. Det görs inga märkbara
försök att tränga sig in i hans komplexa inre
liv.

har nu andra och avslutande delen av Che-filmen med stort C
haft svensk premiär. Men faktiskt har
han många gånger tidigare uppträtt i
en rad skepnader på vita duken, från
spanjoren Francisco Rabal i italienskprocucerade filmen med den vitsiga
titeln Rebel with a cause, 1968, och
sammetsögde egyptiern Omar Sharif i
Che 1969, över till spanjoren Antonio
HETT EMOTSEDD

PÅ MÅNGA SÄTT

ALLTSEDAN SIN BORTGÅNG 1967 har Che blivit
symbol för orättvisa och klasskamp runtom
i världen. Älskad och vördad såväl som fördömd och avskydd, skapar han fortfarande
debatt. Det välkända fotografiet, taget av
kubanen Alberto Korda, antas vara det
kändaste och mest spridda porträttfotografiet i världen. Det används paradoxalt nog

Benicio del Toro i rollen som Che Guevara.

till att sälja allt från t-tröjor till vin.
– Här har vi ikonen för marxistisk-leninistisk ekonomisk ideologi och var man än
sätter hans ansikte, så säljer det. Att sedan
tro att en ﬁlm om Che kommer att ha kommersiell gångbarhet, skapar en lätt bisarr
situation, säger Soderbergh (vars ﬁlm kostade 61 miljoner dollar att göra).
uppmärksammad men har
inte haft lika stor kommersiell framgång
som andra kändistäta ﬁlmer av Soderbergh,
som Oceans Eleven, Erin Brockovich eller
drogdramat Trafﬁc, som vann regipriset på
Oscarsgalan.
Soderbergh har genom hela sin karriär
agerat som en oförutsägbar kamelont gentemot sina ämnesval. Att egentligen inte vara
en intellektuell ﬁlmskapare men ändå penetrera Tarkovksys Solaris i en amerikansk
version med George Clooney i huvudrollen, eller att använda Franz Kafka som ﬁktiv karaktär, kan därför uppfattas som drastiskt eller modigt. Inte att förglömma
retron The Good German, neorealistiska
Bubble, thrillern The Limey eller komedin
Schizopolis.
Soderbergh kan, hur man än vrider på
det, ta skydd bakom sitt rykte om att vara en
innovativ och risktagande avvikare. Det har
annonserats om att han ska ge Cleopatra,
gestaltad av Catherine Zeta-Jones, luft
under vingarna.
I en musikal.
FILMEN HAR BLIVIT
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”Det blir alltid problem
när de snyggstygga
ikonerna ska plockas
upp ur graven för en
”sista” kram.”
Banderas i Evita 1996 (den rollen var
de många som slogs om), till mexikanen Gael Garcia Bernal i Dagbok från
en motorcykel 2004. Med flera. Alla vill
vara och alla vill känna Che. Benicio
Del Toros tolkning lär knappast bli den
sista.
DET BLIR ALLTID PROBLEM när de snyggstygga ikonerna ska plockas upp ur
graven för en ”sista” kram; tre coola
katter som Ulrike Meinhof, Andreas
Baader och Gudrun Ensslin lyckades en
sista (?) gång väcka anstöt när de 30 år
efter sin död åter släpptes ut att fritt
springa runt och skända sina offer en
gång till. Till och med en riktigt hopplös punkpundare som Sex pistols Sid
Vicious, död endast 22 år gammal 1979
av en överdos heroin medan han stod
anklagad för att ha knivhuggit sin
flickvän till döds, porträtterades med
största möjliga krampaktiga komplexitet av Gary Oldman (Sid and
Nancy/Love kills 1986)! Bruno Ganz höll
på att bli lynchad när han gjorde Adolf
Hitler lite för mänsklig i Der Untergang
(2004). Återstår att se om någon tar
anstöt av Johnny Depps tuffa tolkning
av mördaren och gangstern (och av
vissa betraktad som en Robin Hoodhjälte) John Dillinger (skjuten av en
FBI-agent 1934). Själv måste jag fak-

tiskt erkänna att kände jag mig lite
kränkt av den försonande ynkliga figur
Anthony Hopkins skapade av min
gamle i det närmaste personlige
fiende, (tro det eller ej, men omvittnat
karismatiske) Richard Nixon i Oliver
Stones Nixon (1995) och tänker inte
utsätta mig för att se den nya
Frost/Nixon.
I förra veckan hade också Edward
Zwicks Motstånd premiår. Daniel Craig
gestaltar den historiska personen Tuvia
Bielski som tillsammans med sin bror
Alexander gömde över tusen jagade
polska judar i skogen under andra
världskriget. Det är ett endimensionellt
hjälteporträtt som redan retat upp en
och annan som säger sig ha mött den
verklige Bielski. Att han var en tuffing
är det ingen tvekan om, frågan är när
tuffheten övergår i hänsynslöshet eller
självändamål.
ATT HÖRA STEVEN SODERBERG här bredvid
resonera kring valen han var tvungen
att göra är intressant. Inte minst har
man uteslutit stora partier ur Ches liv
och verk – avrättningarna efter erövringen av Havanna eller det misslyckade befrielseförsöket i Kongo. I stället
handlar det närmast om sammanlagt
över fyra timmars djungelslit, med
smuts, hunger, bärande, grävande och
tuffa val att göra när det gällde hänsynslöshet kontra empati när modet
eller orken sviktade. Och vad blev tacken för det? (Jag ska inte avslöja slutet
här.)
En sak är klar – den som försöker
göra en mördare mänsklig har ett
långt gatlopp framför sig.

KU LT UR TI PS ET !

Proggens affischer, som
öppnar på Nordiska museet i Stockholm på onsdag
den 29 april. Inför första maj passar det bra att
stifta bekantskap med något av det bästa som
1970-talets vänster lekte fram, nämligen en fri
och ny konst. Plakatvänster behöver inte vara
strängt.

