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usningstrafiken från 
motorvägen får de gamla 
fabriksfönstren att skälva – de 

som fortfarande har rutor i sig, vill säga. 
Räcket till trappen som leder upp till 
tredje våningen sitter löst, färgen flagar på 
väggarna. Kring ett bord mitt i den stora 
lokalen sitter fem personer med krökta 
ryggar. 

– Hur stavar man till »citron«?
Mannen som just läste högt avbryter 

sig själv för en snabb koll med de andra. 
Medan han väntar på svar fingrar han 
tålmodigt på sitt papper. Sedan ett par 
år tillbaka håller skrivarverkstaden för 
hemlösa till här, i Buenos Aires sydöstra 
utkant. Varje torsdag träffas gruppen i den 
nedgångna gamla fabriken och läser högt 
ur sina egna texter. 

– Verkstaden för mig handlar om att 
dela något, berättar hemlöse José María 
(som inte vill säga sitt efternamn). Jag får 
av de andra och de får av mig. När  
de applåderar händer det någonting.  
Jag lyfter.

Hans kostym är sliten och 
handen darrar när han för 
cigaretten till munnen. 
Som ung drömde han om 
att skriva den stora roma-
nen, men drogberoendet 
tog över. I dag försöker han 
bli ren. 

– I poesin leker jag med 
metaforer och känner mig fri, 
säger José María. Genom att 
skriva behåller jag kontrollen, 
genom att läsa upp min text 

riktar jag mig utåt. Utan skrivarverkstaden 
stänger jag in mig, tar piller och blir galen.

 Bakom en guldkantad port till en advo-
katbyrå mitt i Buenos Aires centrum sitter 
Jorge Guerberof djupt nedsjunken i en 
beige skinnfåtölj. Efter arbetstid en gång i 
veckan träffar han några kollegor här över 

en flaska vin för att skriva i grupp. 
– Jag skrev alltid som liten, och jag älskade 

det. Men min storebror valde att satsa på 
teater, och då passade det inte att jag också 

gjorde något konstnärligt. Därför börja-
de jag plugga juridik, berättar han.

Jorge Guerberof är gift, har två 
barn och arbetar långa dagar som 
arbetsrättsjurist.
– Litteraturen är en flykt för mig, 

den ger mig energi att orka med jobbet. 
Jag såg länge skrivandet som någonting 

ouppnåeligt, gudomligt nästan. Men här 
i verkstaden har jag lärt mig att man kan 
bli den skribent man själv vill vara, utan 
att det är en stor grej. Dessutom tycker jag 
om gemenskapen, säger han och sträcker 
på sig så den blårandiga skjortan spänner 
över bröstkorgen.

det finns en schablonbild av argenti-
nare att de skriver mer än de läser. Och ser 
man till det höga antalet skrivarcirklar i 
Buenos Aires verkar det stämma. Överallt 
i huvudstaden samlas grupper om cirka tio 
deltagare, ofta hemma hos någon, för att 
skriva och läsa högt ur sina alster. Att en 
enskild syssla som skrivande görs tillsam-
mans tycker ingen är särskilt märkvärdigt. 
Tvärtom. »Har ni inte skrivarverkstäder i 
Sverige?« undrar många.

– Människor vill hitta likasinnade som 
delar deras intresse för litteratur, säger 
Sergio Olguín, författare och förläggare, 
när jag frågar honom varför det är så popu-
lärt att träffas på detta vis i Buenos Aires. 

Han berättar att det visserligen brukar 
finns någon i skrivarcirkeln som vill bli 
författare på riktigt, men att syftet för de 
flesta snarare är helt ett annat:

– En verkstad är framför allt en sorts 
gruppterapi. Det handlar om att se den 
andre och bli sedd, att få ut det bästa av sig 
själv och sätta ord på saker som man inte får 
ur sig på något annat sätt. Vissa verkstäder 
pågår i flera år, med samma deltagare.

Fenomenet kan spåras tillbaka till 
1960-talet, en litterärt blomstrande epok 

i Argentina. Unga författare började då 
organisera möten i mindre grupper. Man 
träffades för att skriva och läsa det som 
andra hade skrivit. Grupperna samla-
des kring en så kallad »tallerista« (från 
spanskans »taller« = verkstad), en mycket 
väletablerad författare som var förebild, 
men också hjälpte till att skapa kontakter 
för publicering i någon av Buenos Aires 
litterära tidskrifter. Under diktaturen 
1976–83 kvävdes delar av kulturlivet, 
och litteraturdiskussionerna flytta-
de ner under jord. När demokratin 
återvände gjorde skrivarverkstä-
derna det också, med ny frenesi. 
Och många tror att de i dag är fler 
än någonsin. 

Skrivarcirklarnas popularitet i 
Buenos Aires hänger också ihop med 
folks kaxiga inställning till litteratur, 
säger förläggaren Sergio Olguín:

– I Argentina finns det en tro på indi-
videns förmåga att skriva. Man ser inte 
litteratur som så storslaget, eller förfat-
tare som upphöjda personer. Den litterära 

stjärnan är som snubben på gatan. 
Ett synsätt som också det har rötter i 

1960-talets idéer om att alla kan experimen-
tera sig fram till hantverket, att skönlitterära 
författare inte är några särskilt utvalda. 

Asuka Hatano, 32 år och litteraturve-
tare, leder skrivarcirkeln för hemlösa. Hon 
berättar att många av hennes vänner gör 
karriär utomlands, men att hon valt att 
stanna i Buenos Aires.

– Det finns en plats för mig här. Att 
undervisa och vägleda inom litteratu-
ren, det är vad jag gör allra bäst. Min 
lillebror säger »Asuka, du tror att du 
kan göra revolution med fem pers«. 
Ja, tänker jag då. För just de fem 
gör skrivandet skillnad, på riktigt. 

Deltagarna vet att de kan komma hit 
och bli respekterade och lyssnade på. 
Hon reser sig och tittar till gruppen, 

som skriver på sin sista uppgift för  
kvällen. 

fanny härgestam är frilansjournalist 
och har bott i Buenos Aires. 

TRE PÄRLOR I BUENOS AIRES
• eterna cadencia (calle Honduras 5574 i kvarteret Palermo). Bokhandel, förlag och kafé 
inrymt i ett bohemiskt flervåningshus. Drick en krämig latte, läs en argentinsk klassiker  
eller skriv på den stora romanen under parasoll på takterrassen.

• el ateneo grand splendid (Avenida Santa Fe 1860 i kvarteret Recoleta).  En anrik teater 
ombyggd till bokhandel som hyser mer än 120 000 titlar. 

• avenida corrientes. En gata med bra boklådor. Passa på att stanna till och lyssna på 
gubbarnas skvaller i baren El Banderín.

Staden som  
skriver sin själ

Glöm bokcirklar – i Buenos Aires är det skrivarcirklar som gäller.  
De är lika populära i överklassen som bland de allra fa!igaste. Och kanske  

är skrivarverkstäderna, som de kallas, en form av gruppterapi?
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