
 
Forfattaren Vargas Llosa 
Vargas Llosa har ei lang karriere som journalist, 
forfattar og litteraturvitar. 
Han tilhøyrer den latinamerikanske ”boomen” i 
1960-åra med forfattarar som Gabriel García 
Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes og Juan 
Rulfo.  
Til skilnad frå magiskrealistiske orienterte 
forfattarar skriv Vargas Llosa det han sjøl kallar 
realistiske romanar. For Llosa er alle romanar 
sjølbiografiske og skuldast eigne personlige 
vonde andar (Angvik, 1997, s.25). Han skriv om 
makthøve, vald, urettvise, om rase og 
klassekonfliktar og fleire av romanane hans er 
orientert geografisk frå Peru.  
I debutromanen La Ciudad y los Perros (1962) 
skildrar han maktmisbruk i militæret. Denne 
romanen ga han eit internasjonalt gjennombrot, 
og han blir no rekna som ein av dei viktigaste 
forfattarane frå det latinamerikanske kontinentet. 
Romanen er filmatisert og omset til 30 språk.  
Den siste romanen  El sueño de la Celta (2010) 
er ein biografisk roman om iren Roger Casement 
og hans kamp mot kolonisering og utbytting av 
Kongo og Amazonas. 
 Mario Vargas Llosa seier til avisa El Espacio 
under lanseringa av romanen at: 
” Den europeiske kolonialismen frå 1800talet til 
starten av 1900talet førte til ein destruksjon der 
konsekvensane har vore så store at etterfølgarane 
til dei koloniserte offera aldri har klart å reise 
seg”. 
Birger Angvik seier om Mario Vargas Llosa i 
boka  A novelist who feeds on Social Carrion ( 
1997)  at i  Vargas Llosas univers er forfattaren 
skaparkrafta i romanane.  Vargas Llosas 
idealroman er total, den skal vere ei heil og 
representativ alternativ røynd for lesaren. 
Forfattaren skal ikkje la si stemme skine 
igjennom, men skrive så godt at lesarane får  

 
ei heil og fullstendig verd presentert. Forfattaren 
skal vere som gud, tilstades men ikkje synlig. 
 
”La novela nos hace conocer aspectos de 
la realidad que sólo a través de esas 
mentiras, que son las ficciones, podemos 
conocer.” 
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Årets  Nobelprisvinnar i litteratur Jorge Mario 
Pedro Vargas Llosa, meir kjend som Mario 
Vargas Llosa kom til verda i Arequipa i Peru  
1936.  
I  sjølbiografien El pez en el agua (1993) skriv 
han at  han som liten først fikk vite at faren var 
død, men som åtteåring fortel mora sanninga, at 
faren virkelig fanst og dei to, mora og faren fann  
 
 
 



saman igjen. Møtet med den framande faren 
fyller  
Mario Vargas Llosa med skam, særlig fordi han 
forstår smerta og skamma mora må ha kjend 
medan faren var ein heilt annan stad. 
 
I oppveksten lærer han at det skammelige var  
ikkje  berre at mora var aleineforsørgar, men at 
mannen ho fikk barnet med kom frå ein lågare 
klasse. Vargas  Llosas far tilhøyrte ikkje 
borgarskapet slik mora gjorde. Han var ein 
”vanlig” arbeidar og derfor lite verdt i 
svigerfamiliens auge. 
 
Som 19åring  giftar Vargas llosa giftar seg med 
Julia Urquidi , ex-svigerinna til onkelen. Dette 
blir ikkje godt motteke familien Vargas Llosa. 
Paret held saman i ni år.   
Trass i at forfattaren får stor suksess i heimlandet 
med romanen La Ciudad y los Perros i 1962, og 
at han tihøyrer ein boom av latinamerikanske 
forfattarar på 1960-talet er ikkje 
forlagsverksemda i Peru god nok til at han 
kjenner at han kan vidareutvikle seg som 
forfattar. 
Saman med Julia Urquidi flyttar han til Paris og 
livnærer seg som lærar og skribent i Frankrike. 
I 1977 gir han ut romanen La tía Julia Y el 
escribidor  som er basert på livet saman med 
Julia . Denne romanen er delvis ein 
sjølbiografisk roman, men her flettar han inn 
element frå såpeoperaen (’ la telenovela’) som 
humoristisk vri på romanen. ”Tante” Julia blir på 
si side så provosert av Vargas llosas versjon, at 
ho sjølv i 1983 gir ut  sin eigen versjon: Lo que 
Varguitas no dijo (Det lille Vargas ikke sa). 
Komedien Tune in tomorrow (1990) er ein 
filmatisering av Vargas Llosas roman  La tia 
Julia Y el escribidor med Keanu Reeves i 
hovudrollen, John Amiel regisserte filmen. 
 

 

 
Mario Vargas Llosa, Patricia, Carlos Fuente, Juan Carlos Onetti, 
Emir Rodriguez Monegal, Pablo Neruda en 1966 (foto El País) 

 
Politikaren Vargas Llosa 
Som politisk bevisst forfattar har han gått frå å 
støtte Castros revolusjonære regjering og Cubas 
sosialistiske regime til å ta avstand frå det same 
regime og frå sosialisme, eller marxisme som 
politisk system då Castro fengslar den cubanske 
regimekritiske poeten Padilla i 1971.  
Mario Vargas Llosa tar avstand frå totalitære 
regime og ser på seg sjøl som ein representant 
for det frie demokratiet der 
marknadsliberalismen  kombinert med fridom er 
det beste for menneske.  
Han returnerer til Peru på 70-talet. I 1987 
engasjerer han seg politisk i det høgreorienterte 
partiet Frente Democratico. Han stiller til val 
som partiets presidentkandidat i 1990, men taper 
valet mot Alberto Fujimori. Dette tapet tar han 
ikkje lett og ”straffar” peruanarane med å søkje 
om spansk statsborgarskap og flyttar til Madrid i 
1993. Han har no spansk statsborgarskap.  
 
 
 
 

 

                       Gabriel García Marquez, Mario Vargas Llosa 
 
 

 
Vargas Llosa junto a su mujer Patricia, José Donoso y su 
esposa Pilar, Mercedes junto a su esposo Gabriel García 
Márquez en Barcelona en una imagen de los inicios de los 
setenta. 
 
 
Utstillinga er arrangert og sett saman av Pedro Vásquez og 
Solveig M.L.Kavli. 
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