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Amb el suport de
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de Catalunya

‘La vie en brune’
➤ Pensar el totalitarisme a través del
color gris fosc. Això és el que ha fet
l’escriptor francès Franck Pavloff a Matí
fosc (Edicions 62 / El Aleph), una faula
de poc més de deu pàgines amb la qual
vol sacsejar les consciències d’aquells
que fan petites concessions als règims
dictatorials. I és que, segons l’autor,
gràcies a les petites desídies individu-
als la dictadura és capaç d’anar-se fent
cada cop més forta i més opressora,
avançant sempre de manera subtil fins
a eliminar per complet la llibertat de
les persones que no s’hi han oposat des
del primer moment.

En clau de faula, Matí fosc explica la
història de Charlie i el seu amic, dues

persones que queden per xerrar i que
per defugir els problemes comencen a
fer els ulls grossos davant les primeres
prohibicions absurdes d’un govern ca-
da cop més totalitari, com la de matar
tots els gossos i gats que no siguin de
color bru. De mica em mica, les prohi-
bicions aniran ampliant el seu àmbit
d’actuació fins al punt que els dos
amics acabaran sent víctimes de les
lleis dictatorials del règim.

Matí fosc arriba en català i castellà
després d’haver asolit un èxit impen-
sable de vendes a França, on ja se n’han
venut més de 600.000 exemplars, i
després d’haver estar traduït a més de
deu idiomes.

La popularitat de Matí fosc va créixer
enormement a França quan un comen-
tarista de la ràdio local va parlar de la
faula a propòsit de l’arribada del partit
de Jean-Marie Le Pen, el Front Nacional,
a la segona volta de les eleccions a la
presidència, convocades a la primavera
del 2002. Des de llavors, el boca-orella, la
seva brevetat, el seu preu simbòlic i el
missatge implícit de lluita contra el
creixement dels partits d’ultradreta han
fet que les vendes del llibre no hagin
deixat d’augmentar. L’any passat, Matí
fosc ja va aconseguir ser el segon llibre
més venut a França (per darrere de l’au-
tora Mary Higgins Clark) i, enguany, de
moment encapçala la llista dels llibres
de ficció que més es venen a les llibreries.

Frank Pavloff, però, continua fidel al
seu afany d’inconformisme i no ha venut
els drets del seu llibre a una gran edito-
rial. Llibres com el seu demostren que el
màrqueting no sempre té raó.
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L.D. Què el va fer decidir-se a es-
criure ‘Matí fosc’?
F.P. El llibre va ser fruit de la
còlera, davant l’aproximació
cada vegada més forta dels
polítics de la meva regió, la de
Roine-Alps, a la ultradreta per
guanyar vots. El vaig escriure
a raig i me’l va publicar una
petita editorial. Dos anys més
tard, Vincent Josse, un perio-
dista de la ràdio local Fran-
ce-Inter, va comentar la faula
per criticar l’arribada del
Front Nacional de Le Pen a la
segona volta de les eleccions
presidencials franceses, l’abril
del 2002. Des d’aquell mo-
ment i gràcies al boca-orella,
Matí fosc no ha deixat de ven-
dre’s. A França ja s’han supe-
rat els 600.000 exemplars ve-
nuts.
L.D. Tota faula té la seva moral.
Quin és el missatge que ha volgut
transmetre?
F.P. Despertar les consciències
adormides, recordar a la gent
que hem de continuar vigi-
lant, que no val a badar. No es
pot cedir ni una mica perquè,
si dónes la mà al diable, el di-
able t’arrossega a l’infern. Si
t’adorms, l’Estat totalitari
avança. És poc probable que
vinguin a predre’ns la nostra
llibertat amb tancs i que l’hà-
gim de defensar amb barrica-
des al carrer, com passava
abans, però hem de continuar
atents perquè el totalitarisme
d’ara és més subtil: actua es-
tirant ara una mica d’aquí,
ara una mica d’allà.
L.D. Per què va triar explicar la se-
va història a través d’una faula?
F.P. El discurs polític sempre és
directe: parla d’una situació,
d’un aquí i d’un ara. La gent
està una mica farta d’aquest
discurs, ja no l’escolta. Per ai-
xò la faula em va semblar
ideal, perquè et permet donar
el teu missatge d’una manera
diferent. A més, vaig decidir
escriure un llibre curt perquè
per tenir més força la ira ne-
cessita ser precisa, directa, in-
tensa. Com un crit.
L.D. Si comparem ‘Matí fosc’ amb
altres ‘best sellers’, veiem de se-
guida que una faula de només
una vintena de pàgines publica-
da en una editorial petita no
respon a les característiques que
acostumen a tenir aquests tipus
de llibres...
F.P. És que Matí fosc és el llibre
antimàrqueting per excel·lèn-
cia! Ha vulnerat totes les re-
gles de les tècniques de venda,
però tot i així és el més venut
a França aquest any i el segon
més venut l’any passat. El seu
èxit ens ha permès fer pam i
pipa al muntatge de màrque-
ting de les grans editorials.
L.D. I a què creu que es deu aquest
èxit de vendes?

F.P. Quan el Front Nacional va
arribar a la segona volta de les
eleccions presidencials fran-
ceses, la gent no sabia on
agafar-se: ja no podien confiar
en els polítics, però sí que po-
dien continuar confiant en la
força de la paraula escrita per
canviar les coses. Per això la
gent s’ha fet seu el llibre, se
l’ha apropiat. I per demos-
trar-ho només cal que t’expli-
qui una anècdota. L’altre dia
un grup d’estudiants univer-
sitaris va fer una lectura pú-
blica de Matí fosc al carrer,
molt a prop d’on visc. Quan
vaig sentir que llegien el meu
llibre, vaig parlar amb el líder
del grup i li vaig dir que, si
m’ho haguessin demanat, jo
mateix hauria participat en
l’acte. Però no sabien qui era
Franck Pavloff!
L.D. A ‘Matí fosc’, el govern comen-
ça prohibint els gossos i gats que
no són bruns i després persegueix
els periodistes, els escriptors i els
llibres...
F.P. És que la paraula encara
avui té més força que un mís-
sil nuclear. Per això els dicta-
dors el primer que fan es tan-
car els periodistes i els escrip-
tors i cremar els llibres.
L.D. ¿No pensa que la paraula ha
perdut força davant de la imatge?
F.P. Sí, però per això mateix la
literatura s’ha d’atansar a la
música, al cinema, a la tele-
visió, a la pintura i a la foto-
grafia, encara que cadascuna
tingui la seva funció especí-
fica.
L.D. En principi, tots els electors
que van votar la ultradreta a la
primera volta de les eleccions
presidencials franceses no haurien
d’estar interessats a comprar el
seu llibre. Ara, en canvi, sembla
que a França tothom afirma que
ha llegit ‘Matí fosc’...


