
vermell és la conclusió del que es
coneix com la Trilogia de la sida,
iniciada per À l’ami qui ne m’a pas
sauvé la vie (1990), una novel·la
en què Guibert relata l’agonia i la
mort del seu mestre, amic i
amant Michel Foucault. La polè-
mica suscitada per l’aparició
d’aquell llibre va situar Guibert a
l’ull de l’huracà, alhora que el va
convertir en una mena de paladí
del dret dels malalts de sida a no
ser repudiats. (Per conèixer més
a fons l’assumpte és pertinent la
lectura, via internet, d’un article
aparegut a Le Monde el 7 de maig
del 2000, signat per Frédéric
Gaussen i titulat Foucault et
Hervé Guibert, le compagnon
d’agonie.)

L’home del barret vermell, publi-
cada pòstumament, meitat ficció
autobiogràfica i meitat dietari ví-
vidament reelaborat, va ser es-
crita a finals de 1990, just un any
abans que Guibert, acorralat per
la malaltia (que l’estava deixant
cec), decidís suïcidar-se. Tot i
que l’ombra de la mort pesa
sobre totes i cada una de les pàgi-
nes del text, L’home del barret
vermell no és una obra fúnebre ni
depriment. Més aviat al contrari:
desprèn la vitalitat desesperada
de qui sap que es troba a les últi-
mes, la fortalesa de qui està obse-
dit a treure un rendiment,
intel·lectual o estètic, del dolor

que l’assetja, l’avidesa de qui és
conscient que està a punt de ser
engolit pel buit i el no-res i preci-
sament per això tracta d’enga-
nyar l’agonia a còpia d’un vitalis-
me exagerat, programàtic. Per
exemple, després de sortir de
l’hospital on l’han operat d’un
gangli al coll que podria ser un
limfoma, Guibert va a sopar al
mític La Coupole: agonia i ostres,
VIH i xampany. Ho sé: posa els
pèls de punta.

Dispers i un punt digres-
siu, però sempre narrati-
vament fascinant i molt
llaminer, L’home del bar-
ret vermell és ple de xa-
farderies i astracanades
reflexives contra el món
de l’art, sobretot contra
els marxants. També conté
algunes anècdotes suco-
ses referides a celebritats.
Les pàgines en què Gui-
bert rememora la seva
frustrada passió per Francis
Bacon i els seus accidentats
encontres amb Balthus són
sensacionals. Hi ajuda
molt, és clar, la tra-

ducció de David Ilig, que s’intu-
eix excel·lent.

Amb tot, el llibre té dos fils di-
guem-ne argumentals claríssims.
D’una banda, hi ha la relació que
uneix Guibert a una enigmàtica
marxant armènia, a la qual
acompanya al Moscou comunis-
ta en cerca del seu germà misteri-
osament desaparegut. De l’altra
banda, hi ha la relació de l’autor
amb el pintor Iannis, un tras-
sumpte de Miquel Barceló:
també pinta biblioteques i curses
de braus, també ha estat amic de
Warhol, també és el pintor jove
de moda i també està a punt
d’anar-se’n a Mali. Per als entusi-
astes del pintor de Felanitx, el
que Guibert en conta –veritat fic-
cionada– ja justifica plenament la
lectura del llibre: “m’observava a
mi mateix a través d’aquell ho-
menet genial, esclau de la seva
obra, boig per ell mateix, esclau
d’ell mateix per la seva obra”.

La relació amb Iannis-Barceló,
a qui visita a Corfú-Mallorca i
per qui posa com a model, refor-
ça encara més les ànsies de Gui-
bert de salvar-se a través de l’art,
ja sigui col·leccionant quadres,
deixant-se retratar o plasmant
en paraules la riquesa agitada
dels dies que se’n van. “Jo tenia
un autèntic misteri per explicar
(...): la fuga de la carn cap a la
pintura, el dessagnament de
l’ànima cap al llenç”. Un llibre
remarcable: tan suggeridor com
estremidor.
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Com que L’home del barret ver-
mell és una obra poderosament
autobiogràfica, convé que co-
mencem explicant, breument,
qui era el seu autor, el més aviat
poc conegut, com a mínim per
aquestes contrades, Hervé Gui-
bert (París, 1955-1991).

Considerat un jove prodigi de
les lletres franceses des que va
publicar el primer llibre, La Mort
propagande (1977), Guibert no
tan sols va viure consagrat a la
creació artística més multidisci-
plinària (literatura, crítica d’art,
fotografia, cinema), sinó que a
més va intentar dur fins a les últi-
mes conseqüències la concepció
de l’artista –caràcter i biografia–
com a obra d’art. Tot plegat es va
concretar en una obra extensa i
gairebé sempre autoreferencial, i
en un estil de vida llampeguejant
i hedonista, que va ser frenat de
cop quan Guibert va ser enxam-
pat per la plaga per excel·lència
dels anys 80: la sida.

Justament, L’home del barret

L’HOME DEL BARRET VERMELL
Una agonia plena de vida

Guibert no tan sols va viure consagrat a la creació artística més multidisciplinària (literatura, crítica d’art, fotografia, cinema),
sinó que a més va intentar dur fins a les últimes conseqüències la concepció de l’artista –caràcter i biografia– com a obra
d’art. Tot plegat es va concretar en una obra extensa i gairebé sempre autoreferencial, i en un estil de vida llampeguejant

L’home del barret vermell
Hervé Guibert / Traducció de David Ilig

Club Editor, Barcelona, 2010
153 pàg. / 18 €

“Jo tenia un autèntic 
misteri per explicar (...): 

la fuga de la carn cap 
a la pintura, 

el dessagnament 
de l’ànima cap al llenç”

L’escriptor i fotògraf Hervé Guibert (París, 1955 - Clamart, 1991)


