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AVANÇAMENT EDITORIAL

stic realment colpit per la lectura
d’Els meus pares. Em sembla la
declaració d’amor paterno-filial

més intensa que hagi llegit. Si entenem amor
com la capacitat de dir-s’ho tot i no amagar
res, Guibert m’ha deixat astorat, en alguns
moments violentat, i sincerament afligit. És
un llibre que quan acabes et fa aflorar el fons
de la relació amb els teus pares.”Això afirma
Xavier Vidal, llibreter de Nollegiu

Els meus pares és un llibre radiant, d’una
intel·ligència que fa claror sobre sentiments
foscos. És un dels textos més forts que s’hagin
escrit mai sobre la relació filial: “Hi ha, entre
ells i jo, un vincle carnal d’una intensitat in-
sofrible. Tinc per ells un sentiment violent i
contradictori: odi i amor. He escrit un llibre
sobre ells que era un crim contra ells.”

Serà el llibre de Sant Jordi per a Club Edi-
tor, sens dubte un dels més importants del
seu catàleg contemporani.

Hervé Guibert (1955-1991) va ser l’escrip-
tor de la sida per excel·lència, amb la trilogia
À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Le Protoco-
le compassionnel i L’home del barret vermell
(Club Editor, 2010). Al cap de vint anys de la
seva mort, és finalment descobert com un
dels majors escriptors de la literatura france-
sa contemporània. La seva obra continua
creixent i vivint a través de les edicions pòs-
tumes, com ara el dietari Le Mausolée des
Amants o la novel·la Le Paradis.

Del postfaci de David Ilig
A més d’escriptor, Hervé Guibert fou fotò-
graf, crític de fotografia i autor de textos so-
bre fotografia. Apreciava el poder evocador
de les imatges, la seva capacitat d’abstracció,
el seu poder de suspendre el temps i de des-
contextualitzar un objecte de la seva realitat
per fer-lo entrar en una zona de misteri [...] I
en certa manera és això mateix el que pretén
la seva escriptura. La història de la relació
amb els seus pares és banal i comparable a la
de moltes persones; el que impressiona és
l’eficàcia del seu treball, la força despullada
de les seves crues paraules que fan aparèixer
el més difícil de treure a la llum: els fantas-
mes, les zones d’ombra, els sentiments con-
tradictoris, les reaccions intolerables o les vi-
vències singulars i extremes.

Fragment d’infància
Al vespre, és a les mans del pare que m’he de
lliurar. Els dies de cada dia cap al tard m’estic
a la meva habitació, he acabat els deures, lle-
geixo, la mare prepara el sopar; indefectible-
ment, se sent els meus pares cridar-se un se-
guit de frases anodines d’una punta a l’altra
del pis: “¿Has posat aigua als humidifica-
dors?” i després: “Renteu-vos les mans. Vin-
ga, ¡a taula!”, com a l’internat. Sóc el darrer
d’arribar i per això sempre em criden des de
la cuina: “¡Hervelino!”; és un moment que
m’encanta. Durant el sopar escoltem la Fa-
mille Duranton a la ràdio, amb en Zappy
Max. Després de la fruita, el meu pare i jo ens
llevem per jugar a un joc que ens hem inven-

“E tat per al nostre plaer comú: pujo descalç so-
bre els seus peus, més aviat sobre les seves sa-
batilles, enganxant el cap al seu ventre per ta-
par-me els ulls; les meves cames rígides o des-
articulades com les d’un titella segueixen els
moviments de les seves com si n’estiressin els
fils; el pare em porta als racons més amagats
del pis completament fosc (a casa només en-
cenem el llum a les habitacions on ens tro-
bem), em perd. Quan s’atura, he d’endevinar
on m’ha dut. Llavors encén el llum i jo estic
tan content d’haver-ho endevinat com d’ha-
ver perdut, li demano que hi tornem, però ja
és hora de rentar-se les mans altra vegada,
gratant bé el sabó amb les ungles per fer mar-
xar els microbis del sopar, i les dents: denti-
frici Gingiva Spécia. Llavors el pare, en-
duent-se del bany el paquet de cotó i l’ampo-
lleta de colònia transvasada amb un embut
de l’ampolla gran un cop per setmana, se
m’emporta a l’habitació i pujo, vestit, dem-
peus damunt del llit.

El meu pare em despulla molt lentament,
fent lliscar al llarg de les cuixes, mentre jo
m’agafo al seu coll, els pantalons i a conti-
nuació l’eslip, i com que em fa alçar les cames
una després de l’altra per posar-me el pijama,
és el moment que puc jugar a no voler-les al-
çar per allargar el plaer. Llavors m’ajec da-
munt del llit i el pare s’asseu amb una tova-
llola a la falda perquè hi reposi els peus, mulla
uns bocinets de cotó amb la colònia i comen-
ça a passar-los i a repassar-los entre els dits
dels peus; és una voluptat infinita, els savis
moviments del meu pare modulen els meus
sospirs. Ni la meva mare ni la meva germana
no tenen permís per participar a l’escena, ni
tan sols per assistir-hi. Llavors el pare, alçant-
me a pes de braços mentre jo jugo a fer-me el
defallit com un farcell, em posa al llit i
m’acotxa. Ha apagat el llum; s’està dret a la
vora del llit, em fa dir en veu alta les oracions:
un parenostre i un avemaria. Una nit d’in-
somni, l’estiu passat, intento recordar-ne les
paraules i em semblen alhora absurdes, abs-
tractes i gravíssimes: quincalla del regne i de
la santificació, però retrobament d’unes pa-
raules que podria creure que no he sentit mai
si no estigués segur d’haver-les repetides cen-
tenars de vegades i que aquella nit m’emocio-
nen profundament: “Perdoneu les nostres
culpes així com nosaltres les perdonem als
nostres deutors”, “ara i en l’hora de la nostra
mort, amén”. Aquestes paraules haurien po-
gut ser substituïdes perfectament per una lle-
tania pornogràfica, per al meu pare només
eren, dins l’organització del ritual d’allitar-
se, un mitjà per unir les veus, per compassar
les nostres respiracions.

Fragment de joventut
Un assolellat cap de setmana de primavera
torno a La Rochelle, el meu pare s’ha com-
prat un aparell fotogràfic, el petit Rollei 35,
em proposa que el provi, posem junts el ro-
det dins l’aparell, vull fotografiar la meva
mare, l’allibero de l’artifici de la seva roba i
del seu pentinat, li passo els cabells sota l’ai-
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gua i li faig posar una simple combinació, i
dic al meu pare que ens deixi sols. S’està asse-
guda a la claror, jo giro al seu voltant i és un
moment d’amor i plenitud que atura el
temps, com si balléssim un vals en aquell
gran saló inundat de llum. Quan el meu pare
torna, ens instal·lem al bany per revelar la
pel·lícula; ens adonem amb estupor que és
verge d’un cap a l’altre, que no l’havíem po-
sada bé a l’interior. La claror s’ha esvaït, la
meva mare s’ha vestit i de totes maneres sa-
bem que mai no podrem repetir aquell epi-
sodi, que ja s’ha carregat amb el pes impotent
de la recança. I que aquella imatge fantasma
s’encamina ara cap a una cosa diferent de la
imatge: cap a l’escrit.

 Fa mesos que no trobo el meu rellotge, el
rellotge marca Lip de la meva primera comu-
nió que m’estimo tant, crec que la corretja es
devia trencar i em devia lliscar del canell. De
tant en tant, quan passa per París, la meva
mare ve encara a netejar; té les claus i ens ar-
rangem perquè faci la feina mentre no hi sóc.
Un dia, en tornar a casa, em trobo damunt de
la taula, l’un a la vora de l’altre, el meu rellot-
ge i, plantat dret, un petit consolador de plàs-
tic vermell i blanc que havia oblidat des de fe-
ia temps i devia haver caigut entre el matalàs i
la paret. La meva mare escriu només aquesta
nota: “Conillet estimat, em fa molta il·lusió
haver trobat el teu rellotge; un petó a la punta
del nas”. Per fi, una anècdota graciosa.

L’estiu del 76 passo unes vacances terribles
amb els meus pares a Porquerolles: estic ter-
riblement enamorat de T., que vaig conèixer

sis mesos enrere i que, després de tres mesos
de relacions ardents, ha decidit afectuosa-
ment però fermament d’interrompre-les. Ell
m’escriu de tant en tant; les cartes que jo li es-
cric esdevenen tan nombroses i torturades
que només em cal passar-les a un quadern. Al
vespre em trobo havent de sopar amb els
meus pares en un silenci desolador i tens. Al
cap només hi tinc el nom de T. i no puc saber
si pronunciar-lo seria una derrota o un esclat
de joia, em retinc i alhora maleeixo els meus
pares per no forçar-me a confessar-ho tot.

 Uns dies més tard, dono solemnement als
meus pares un sobre “per obrir només quan
sigui mort”. M’adono massa tard, amb la ten-
dència que tenen a la indiscreció i l’ànsia que
passen sempre per mi, que s’afanyaran a

obrir-lo per saber què conté, ni que sigui de-
licadament amb vapor per no deixar mar-
ques, ja que no he estat prou previsor per se-
gellar-lo seriosament. ¿Quina necessitat es-
trafolària i inútil tenia de dir-los que els des-
hereto, jo que no posseeixo res?

Sopar amb la mare. No he anat a buscar-la
al tren. Li he dut un botó perquè el cusi. Duia
cotó a les orelles. Al moment de marxar,
m’ha dit: “¿Saps que t’estimo molt, oi?”. Du-
rant l’àpat m’ha explicat que a la tarda, quan
s’avorria, per no patir, dormia, i ha fet un gest
d’arrupiment per mostrar com dormia, ha
repetit diverses vegades les mateixes paraules
que sonaven estranyes (massa grans, xocants
de sobte) dins el batibull de la conversa: “re-
fugi”, “oblit” a propòsit del son. Jo li he engal-
tat que aquest matí la dona de S., que treballa
al diari, s’ha tirat al metro, i no he pogut es-
tar-me de constatar que tenia l’edat de la me-
va mare.

Encara em cremen els peus i avui per pri-
mera vegada, per aquest fet, i sabent que mai
no sabré confessar-li-ho, trobo a faltar el
meu pare, horriblement: al mínim mal, a la
primera esgarrinxada, els meus peus feien
cap a la seva falda, ja gairebé no em pertany-
ien, hi tenia confiança, les seves mans eren
suaus, fins a l’angúnia, i ara que els meus
peus, per culpa d’aquest maleït fong, no
m’han fet mai tant de mal, tinc unes ganes
boges, desesperades, de posar-los entre les
seves mans. Em pregunto com serien aques-
tes ganes, si més fortes o doloroses, si ell fos
mort. ❋
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