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Hervé Guibert, nascut a París 
el 1955 i mort de sida a la 
mateixa ciutat el 1991, ha 

deixat a les lletres franceses un 
llegat de ficció autobiogràfica ca-
da cop més reivindicat. La seva 
obra era ell. Escriptor, periodista, 
guionista i fotògraf, l’homosexua-
litat, marcada tràgicament els úl-
tims anys per la malaltia, va mar-
car la seva condició d’artista. 

Club Editor publica ara, en tra-
ducció de David Ilig, Els meus pa-
res, que data del 1986. Hi narra la 
seva infància i el despertar a la se-
xualitat en el si d’una família infe-
liç. Guibert s’hi despulla, a ell i als 
pares. Sense cap pudor, amb una 
combinació sincopada de duresa i 
tendresa, tal com raja. No escatima 
detalls, misèries sentimentals i ma-
terials. La sensació és que hi surt 
tot. Amb un estil directe, inclou la 
reflexió sobre la pròpia escriptura, 
sobre si és lícit anar tan enllà, tan 
endins en la intimitat dels pares: 
“Fan l’amor una vegada per setma-
na, dissabte a la tarda. Ell es posa 
un preservatiu, s’estintola damunt 
d’ella, ejacula de pressa i tot seguit 
va a rentar-se al bany. Ella és com-
prensiva: «Un home té necessitats, 
és normal»”. I tot seguit: “Els reté 
un afecte nascut del costum. Per 
ells, la desesperació és immoral”. 

Guibert els estima i els menys-
prea. És a dir, els menysprea per-
què no aconsegueix estimar-los 
de debò. El llibre és un exorcisme, 
un intent infructuós d’alliberar-
se del vincle sanguini. Un intent 
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impossible, esclar. “T. escriu als 
seus pares, el dia del seu aniversa-
ri, a Barcelona: «Us dono les grà-
cies d’haver-me dut al món». 
Aquest agraïment que jo no sen-
to”. L’únic que el podria alliberar 
és la mort dels pares, o la pròpia. 
Quan la mare té càncer, li diu que 
l’estima més que mai i s’adona 
que, en realitat, el que està dient 
és: “Saps què, mor i t’estimaré en-
cara més”. 

Guibert pateix la consciència del 
desamor: “No els odio solament a 
ells i al meu propi odi, sinó que odio 
el que miren i el que mengen, els se-
ients on seuen i la roba que cobreix 
els seus ossos, odio el seu pis, odio 
les seves lectures, odio la seva por 
(i escric aquestes coses tan esgarri-
foses escoltant una música alegre 
com l’aigua que llisca per una su-
perfície oliosa), odio el seu mobili-
ari, odio el seu menjar congelat”. I 
tanmateix, rere l’esforçat nihilis-
me, hi ha una última veritat de la 
qual el mateix Guibert és consci-
ent: l’èxit del llibre no és sinó el seu 
fracàs en l’intent de convertir-se en 
el perfecte mal fill. Malgrat tot el 
que digui, faci i escrigui, els pares 
no el deixen mai d’estimar.✒
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El ‘mangaka’ poruc que es va 
despertar en un malson zombi     

Seria una llàstima que I am a 
hero és quedés reduït a un èxit 
només entre el públic otaku. 

Aquest manga és una de les millors 
sèries de còmic del moment i també 
un model de com es pot fer una obra 
original en un gènere tan explotat 
com el dels zombis. Quan es va co-
mençar a publicar es va dir que era 
la versió japonesa de Los muertos vi-
vientes, però no tenen res a veure 
més enllà de compartir uns antago-
nistes en avançat estat de descom-
posició. No trobem aquí, per exem-
ple, les avorrides reflexions de Ro-
bert Kirkman sobre la condició hu-
mana, sinó uns gags d’humor 
absurd a càrrec d’un protagonista, 
Hideo Suzuki, molt poc capacitat 
per sobreviure a un holocaust. Sens 
dubte, aquest personatge és el gran 
encert de la sèrie. La seva presenta-

ció al primer volum va ser memora-
ble: el lector es trobava amb un 
mangaka poruc i paranoic a punt de 
ser a l’epicentre d’un caos de des-
trucció massiva. Amb l’aparició 
dels zombis a la segona entrega, la 
trama es va precipitar i va aconse-
guir un ritme narratiu accelerat que  
enganxa per la combinació d’humor 
negre i escenes del gore més salvat-
ge. Però I am a hero no és només en-
treteniment via espectacle, perquè 
l’autor també aprofita l’ofici del 
protagonista per reflexionar sobre 
el manga reivindicant –mitjançant 
els brillants diàlegs dels personat-
ges– un còmic de qualitat.✒
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