N Y B O K AV P E R C I V A L :
JULEN

PÅ JORDEN , SKÅDESPEL OCH BERÄTTANDE EFTERSKRIFT

Den som vill veta mer om den miljö där Julen på jorden utspelar sig, kan till exempel läsa
Percivals böcker ”Min vän Hedningen”, ”Mitt liv är mitt” och ”Brev från en hedning till den
röde konungens dotter”.
I dessa böcker skildras händelser och upplevelser som finns med i skådespelet ”Julen på
jorden” (en titel hämtad från en dikt av poeten Arthur Rimbaud). Man kan inte säga att det i
första hand är frågan om en historisk eller dokumentär pjäs. ”Julen på jorden” är ett
krönikeartat och ödesmättat utvecklingsdrama där en ung man (som kallar sig själv
Hedningen) spelar en huvudroll och där en gammal tid når sitt slut. En traditionell bondekultur, där köksvärlden kan ses som bondesamhällets hjärta, genomgår en metamorfos. En ny
världsmedvetenhet och en ny teknik stiger in.
Spelet äger rum på en gård som under århundraden gått från far till son och som i
slutscenerna blir en skådeplats där Hedningen och Modern anar ett större sammanhang när
det gamla släktmönstret inte längre kvarstår.
Första akten utspelar sig under andra världskriget. Andra akten i mitten av femtiotalet. Allt
det som har byggts upp under århundraden – ja, hela gårdens historia – blir en ruin, och samtidigt öppnas någonting nytt – en öppning mot en större värld, där granen ses som Livsträdet
(fredsträdet) som tillhör alla jordens folk.
In i den gamla världens borttonande träder Främlingen – en människa som kommer utifrån
och bjuds in. Julen är inte längre en begränsad familjehögtid.
Julen blir slutligen Julen på jorden – i den franske 1800-talsskalden Arthur Rimbauds
mening, i en seende mening.
Förlag: Carlsson Bokförlag, Stora Nygatan 31, 111 27 Stockholm.
Tel: 08 – 411 23 49. Omslag och typografi: Cecilia Frank.
Under 90-talet utgav Percival (efternamn och tilltalsnamn) romaner, essäer, översättningar
och lyrik. Senaste roman: Den nya människans historia – Lasarustecknet (Carlssons). År
1999/2000 utkom Time Plays (lyrik och prosa på engelska). Letters to Shanti (engelsk text) utkommer troligen i början av år 2002. I samma säng. Dialog och försvarstal (originalpocket)
finns i bokhandeln fr.o.m. oktober 2001. Denna bok innehåller en dialog mellan en kvinna och
en man i en semestervåning vid Medelhavet och ett dramatiskt försvarstal tillägnat filosofen
Giordano Bruno, bränd på bål år 1600 för sitt fria och solmedvetna tänkande.
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