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Πώς είναι η ζωή όταν η καθηµερινότητα είναι συνώνυµη µε το φόβο; Τι σηµαίνει να
µένεις ζωντανός ανάµεσα στους νεκρούς και τι ενοχές κουβαλούν οι επιζήσαντες των
εξαφανίσεων; Πώς να φανταστεί κανείς το µέλλον σε µια πατρίδα στείρα;
Μυθιστόρηµα φιλοσοφικό και πολιτικό, Η κριτική των όπλων πραγµατεύεται το
τερατώδες ως µία από τις πιο βαθιές πτυχές της ανθρώπινης συνθήκης.
21 Οκτωβρίου 2002. Ο Πάµπλο Επστέιν, επιτυχηµένο στέλεχος της οικογενειακής επιχείρησης και
µαρξιστής ακαδηµαϊκός δάσκαλος ταυτόχρονα, φτάνει στο γηροκοµείο για να περάσει µε τη µητέρα
του την Ηµέρα της Μητέρας. Θα µείνει κοντά της ώς το βράδυ, ώσπου εκείνη να αποκοιµηθεί. Και
τότε θα τη σκοτώσει, όπως έχει αποφασίσει από καιρό. Με τον µακρύ του αποχαιρετισµό, ένα
σκληρό µονόλογο που καταλαµβάνει ολόκληρο το µυθιστόρηµα, ο Πάµπλο επιχειρεί να βάλει τέλος
στην ασφυκτική σχέση που τους συνδέει όλη του τη ζωή. Καθώς όµως ξετυλίγεται η εσωτερική του
αφήγηση, έρχεται στην επιφάνεια ένα δεύτερο επίπεδο, ένα ξεκαθάρισµα λογαριασµών που δεν
αφορά µόνο τη µητέρα του, αλλά επεκτείνεται στη µητέρα-πατρίδα, την παραδοµένη στην

οικονοµική κρίση Αργεντινή, που βουλιάζει σαν τον Τιτανικό. Κοιτώντας προς τα πίσω, ο Πάµπλο
ξαναζεί τον τρόµο της δεκαετίας του 1970, όταν από τη µια «ο ίλιγγος των πιθανοτήτων» ενός
καρκίνου που καταβρόχθιζε το σώµα του και από την άλλη η σιδηρά στρατιωτική δικτατορία που
εξαφάνιζε αδιάκριτα τους αντιφρονούντες τον βύθισαν στη νεύρωση.

Ο José Pablo Feinmann γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες το 1943. Είναι φιλόσοφος, δάσκαλος,
συγγραφέας, σεναριογράφος και τηλεοπτικός παραγωγός. Γεννηµένος σε οικογένεια Εβραίων
Αργεντινών, ο Φέινµαν στρατεύτηκε στο Κίνηµα Νεολαίας Περονιστών τη δεκαετία του 1970,
θεωρώντας τον περονισµό ως πραγµατικό µαζικό κίνηµα που είχε τη δυναµική να αλλάξει τον κόσµο
προς το καλύτερο, αν και ο ίδιος ήταν αντίθετος µε την ένοπλη βία. Έργα του είναι τα µυθιστορήµατα:
Últimos días de la victim (1978), Ni el tiro del final (1981), El ejército de ceniza (1986), La astucia de
la razón (1990), El cadáver imposible (1992), Los crímenes de Van Gogh (1994), El mandato (2000),
La crítica de las armas (2003), La sombra de Heidegger (2005), Timote: secuestro y muerte del
general Aramburu (2009), Carter en New York (2009), Carter en Vietnam (2009), Días de Infancia
(2012), Bongo (2014)· και τα δοκίµια: El peronismo y la primacía de la política (1974), Estudios sobre
el peronismo (1975), Filosofía y nación (1982), El mito del eterno fracas (1985), La creación de lo
possible (1986), López Rega, la cara oscura de Perón (1987), Escritos para el cine (1988), La sangre
derramada (1998), Dos destinos sudamericanos (1999), Pasiones de celuloide (2000), Escritos
imprudentes (2002), La historia desbocada (2004), Escritos imprudentes II (2006), ¿Qué es la
filosofía? (2006), El cine por asalto (2006), La filosofía y el barro de la historia (2008), Peronismo:
filosofía política de una persistencia argentina (τόµ. I, 2010), El Flaco. Diálogos irreverentes con
Néstor Kirchner (2011), Siempre nos quedará París: el cine y la condición humana (2011),
Peronismo: filosofía política de una persistencia argentina (τόµ. II, 2011), Filosofía política del poder
mediático (2013), Gershwin, ensayo sobre su obra y su tiempo (2015), Crítica del neoliberalismo
(2016), La condición argentina (2017). Έχει επίσης γράψει κινηµατογραφικά σενάρια, θεατρικά έργα
και τηλεοπτικές παραγωγές.

