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Det Växjö, där vi fann såväl dig, Bengt, som varandra, har lärt oss det vi må kunna om 

Bengtember samt en hel del om oss själva och om varandra. Det La Ciudad de los Palacios som 

numera är vår hemstad sätter med kraft det hittillsvarande i spel; att leva och överleva i Mexico City är 

i mångt att bemästra en komplex variant av Bengtembers hjärta och motor, det personliga nätverket:  

 

The heart of social life in Mexico City lies in confianza [eng; trust, sv; socialt kapital], a 
cultural construct that “designates generosity and intimacy as well as a personal 
investment in others; it also indicates a willingness to establish such generosity and 
intimacy” (Vélez-Ibañez 1983b:11). Confianza is critical to building and maintaining social 
relationships beyond the immediate family, including compadrazgo (co-godparenthood), 
amistad or cuatismo (friendship or palship), padrino político (political godfather), asesor 
or coyote (consultant or broker), and cacique (political power broker). Reciprocity is the 
operating principle for relationships of confianza. These relationships operate at all levels 
of society in Mexico City and provide the social cement that bonds together persons of 
different socio-economic statuses, in different neighbourhoods, and in different 
institutional settings (Kemper, 2002:194). 
 

Niklas Luhmann (1996), Francis Fukuyama (1996) och Charles De Gaulles närmste man, Alain 

Peyrefitte (1996), är några av många som avhandlat det akademiskt, spanske poeten Pedro Salinas 

har diktat om det (1955), argentinske filmregissören Mario C. Lugones har gjort film om det (1950), i 

Spanien bär en TV-serie dess namn (2002); confianza berör människor på olika vis under livets 

varierade skeenden. När du nu lämnar oss i egenskap av padrino político, cacique, asesor och coyote, 

finns ett rum alltid ledigt i La Ciudad de los Palacios för vår amistad och cuatismo.  

En av oss fick för ett par år sedan en egen månad i gåva. När en god vän fick nys om det blev 

han egendomligt upprymd. Senare blev det känt varför; när företag numera kan patent-, varumärkes- 

och copyrightskydda luft, vatten, toner, tystnad och andra immaterialiteter såg han en egen månad 

som en rejäl medborgerlig replik i ett samhälle som ser sig föranlett att fira Kanelbullens dag (4 

oktober). Med Bengtember vill vi instifta en bit Bengt i samhällen i behov av fler seriöst lekande 

farbröder och på så vis tacka för allt du gett oss, Bengt; för kunskaper vi inte kände till, för insikter vi 

alltjämt anar, för språkspel vi dagligdags upptäcker, för vetande att bruka i jakt på confianza och annat 

som behövs läras om tillvarons mysterier.  
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