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P E P O T A M A R I T

Illacrua. Número 114.
Associació Cultural

Illacrua.

Barcelona, novembre, 2003.

E ntrevista a Manuel Váz-
quez Montalbán que va
ser publicada el 1996 i en

la qual l’escriptor mostra el
seu compromís amb els movi-
ments antimilitarista i l’oku-
pa. També, reportatges sobre el
Caire, l’Iraq i l’Espai Guinovart.

Catalunya Música. Número
230. Catalunya Música.

Barcelona, desembre, 2003.

V uit anys després de l’in-
cendi del teatre La Feni-
ce de Venècia, ara s’inau-

gura la seva reconstrucció. La
soprano Eva Marton actuarà a
Barcelona el 9 de febrer. En-
trevista a la soprano francesa
Natalie Dessay. També l’agen-
da de concerts.

Lateral. Número 108.
Lateral Ediciones SL.

Barcelona,

desembre, 2003.

R afael Gumucio busca
què hi ha entre les dretes
i les esquerres. Michail

Hvorecky assenyala les peculi-
aritats de la política d’opereta.
Juli Zeh assegura que el que és
políticament correcte dificul-
ta el pensament crític.

Serra d’Or. Número 528.
Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, desembre, 2003.

M arina Gustà i Margari-
da Casacuberta ens
ofereixen un article en

el qual analitzen bona part de
l’obra rodorediana. Un dossier
ens parla de l’obra i la història
de Marian Vayreda, pintor i
autor de La punyalada.

Tretzevents. Número 807.
Publicacions de l’Abadia de

Montserrat. Barcelona,
desembre, 2003.

A més d’un reportatge so-
bre oficis artesanals, un
altre sobre rimes nada-

lenques i un sobre els camells
dels Reis d’Orient, tenim les
historietes habituals de Boa-
da, Fito, Roldán, Ferrer..., i
molts passatemps.

L’escletxa. Número 2.
Coordinadora

d’Associacions per la

Llengua Catalana.
Barcelona, tardor, 2003.

R evista que reivindica la
llengua catalana amb
articles d’opinió i infor-

macions d’actualitat. Podem
llegir una entrevista a Rosa
Calafat, sociolingüista de la
universitat de les Illes Balears.

E N T R E V I S T A

Franck Pavloff
Narrador francès

«Cada matí,
quan ens
llevem, ens
hauríem de
preguntar:
“Què puc fer
avui per la
democràcia?”:
petits actes
quotidians»

F.P. No crec que els votants de
Le Pen comprin la meva faula
ni tampoc que diguin que
l’han llegida. Sí que l’ha com-
prada, en canvi, molta gent
que l’endemà dels resultats de
la primera volta van sortir al
carrer a manifestar-se contra
la ultradreta. Molts, després,
no van anar a votar a la segona
volta. I jo em pregunto: “On
està tota aquesta gent quan
realment se la necessita?”.
L.D. Potser no creuen en les virtuts
del sistema democràtic actual i
per això es desinteressen de la
política...
F.P. Però és que això no pot ser!
Cada matí, quan ens llevem,
ens hauríem de preguntar:
“Què puc fer avui per la de-
mocràcia?”. No estic dema-
nant que es facin grans hero-
ïcitats, sinó petits actes quo-
tidians.
L.D. Realment pensa que una peti-
ta faula pot despertar la consci-
ència de la gent?
F.P. Esperem que sí! Com a mí-
nim, sé segur que el llibre ha
generat molt de debat. He
mantingut trobades amb sin-
dicalistes, amb estudiants,
amb ancians excombatents de
la Segona Guerra Mundial,
amb pagesos...
L.D. El govern totalitari de la seva
faula, per què decideix que tot si-
gui de to fosc? Per què va triar
aquest to i no un altre?
F.P. Els partidaris de Hitler i de
Mussolini portaven camises
d’aquest color. Per això a
França es parla de la peste
brune quan ens referim a la
ultradreta. És un to que apaga
la resta de tonalitats, que se
les menja. ¿T’imagines un
món on el poder fes desapa-
rèixer tots els colors de l’arc
de Sant Martí per instaurar
només els tons foscos? No
m’agradaria viure en un país
monocolor, de pensament
únic.
L.D. ¿Creu que el partit de Je-
an-Marie Le Pen continuarà crei-
xent a França en els propers anys?
F.P. Per desgràcia, sí, perquè té
un discurs populista que en-
ganxa molta gent preocupada
per la inseguretat, l’atur i la
immigració. Al març hi ha
hagut eleccions a la regió de
Provença i la Costa Blava i el
Front Nacional hi ha obtingut
un 26 per cent dels vots. En
general el discurs populista
està prenent força també en
altres països d’Europa, com
ara Suïssa, Àustria, Itàlia,
Bèlgica i Suècia. Les arnes de
la ultradreta s’estan menjant
de mica en mica la bandera
europea! Només cal veure el
president de la Unió Europea,
Berlusconi, un senyor que diu
que Mussolini no va ser do-
lent, que va ser una persona
que es limitava a enviar qui el
molestava de vacances. Gent
com Jean-Marie Le Pen, Jörg
Haider i Silvio Berlusconi fan
por, perquè es creuen els sal-
vadors!
L.D. Per arribar a més lectors, per
què no ha cedit els drets de ‘Matí
fosc’ a una editorial francesa més

gran? D’ofertes no n’hi deuen ha-
ver faltat...
F.P. Sí, de Vivendi, Hachette,
Press Pocket... Però estic or-
gullós d’haver publicat el lli-
bre amb un petit editor de
poesia que va creure des del
principi en un projecte que no
semblava gens comercial. A
més, publicar en una gran
editorial no em fa falta, per-
què el llibre s’ha venut i es
continua venent a molt bon
ritme només amb el funcio-
nament del boca-orella.
L.D. Però, en canvi, per a l’edició en
català i castellà sí que ha escollit
una casa editorial important.
F.P. No conec les editorials es-
panyoles ni les catalanes, però
sé que l’editora Camila Enrich
és una persona compromesa.
Per això he triat el Grup 62.
L.D. Aquí, com a França, també es
vendrà a 1 euro?
F.P. Penso que aquí costarà 3,85
euros, però l’edició també és
diferent. El preu d’1 euro és
simbòlic. El que volíem és que
el llibre el pogués comprar
molta gent. De fet, quan vam
decidir el preu, l’euro encara
no circulava i per comprar-lo

els francesos pagaven, en
francs, l’equivalent a 1 euro.
L.D. Així doncs, tot i vendre tants
exemplars, no es deu haver fet
gaire ric amb ‘Matí Fosc’...
F.P. No, sobretot si tenim en
compte que per aquest llibre
no vaig demanar drets d’au-
tor! Amb 1 euro per exemplar,
l’editor amb prou feines co-
breix les despeses de publica-
ció i distribució del llibre. Pe-
rò també haig de dir que grà-
cies a l’èxit de vendes de Matí
Fosc, pel meu darrer llibre,
Haute et la tour, he aconseguit
un bon avançament, cosa que
no m’havia passat en els
quinze llibres que ja havia
publicat.
L.D. Quan escrivia la seva faula,
¿pensava en un públic lector jove
o en gent adulta?
F.P. Sincerament, no vaig pen-
sar en ningú en especial. No-
més tenia clar que volia que el
llibre arribés a tot arreu. I em
sembla que ho he aconse-
guit... Fa poc vaig estar pro-
mocionant Matí fosc en un
institut alemany i, en acabar,
els alumnes em van sorpren-
dre alçant cadascun un

exemplar del llibre. Va ser
molt emocionant.
L.D. Quan escriu novel·les policía-
ques, ¿també es considera un es-
criptor compromès?
F.P. Sí, perquè la novel·la poli-
cíaca és un genere ideal pel
seu rerefons social, ja que et
permet denunciar els negocis
bruts, els abusos de poder, la
malversació de diners...
L.D. I quan no escriu, ¿també és
una persona compromessa amb la
societat?
F.P. A més a més d’escriptor,
sóc especialista en psicologia i
drets de la infantesa i durant
anys m’he dedicat a tirar en-
davant projectes de desenvo-
lupament a l’Àfrica i a l’Àsia
per a nens. També he orga-
nitzat associacions de preven-
ció de la delinqüència i el
consum de drogues.
L.D. D’on li ve aquest caràcter tan
inconformista i lluitador?
F.P. Suposo que l’he heretat del
meu pare, un anarquista búl-
gar que ja es va apuntar a llui-
tar contra les tropes de Franco
durant la Guerra Civil Espa-
nyola. El meu pare va ser una
persona que creia en la utopia,
que més tard va participar en la
Resistència francesa i va acabar
entrant a Berlín amb les tropes
nord-americanes.
L.D. És incansable com el seu pare?
¿O pensa que algun dia acabarà
fart de lluitar inútilment contra
la injustícia i ho enviarà tot a
rodar?
F.P. Sóc humà: de vegades
també em canso... Però a dife-
rència del meu pare, jo no es-
pero grans utopies, sinó que
em preocupo pels petits can-
vis quotidians.
L.D. ¿Ha canviat gaire el seu dia a
dia després de l’èxit de ‘Matí fosc’?
F.P. Jo ja era una mica conegut
a França com a escriptor de
literatura juvenil i policíaca i,
també, com a poeta, però
gràcies a Matí fosc he aconse-
guit que el meu nom sonés
fora de les meves fronteres. La
faula s’ha traduït a quinze
idiomes i els mitjans de co-
municació em truquen molt
sovint per entrevistar-me. He
tingut molta sort, perquè ara
estic segur que em serà molt
més fàcil trobar editor per al
pròxim llibre que escrigui.
L.D. Ha dedicat Jean-Marie Le Pen
algun comentari a la seva faula?
F.P. A Internet, en les webs
d’extremadreta, he començat
a trobar alguns comentaris
que volen desprestigiar-me
titllant-me de bolxevic i de
jueu.
L.D. Té alguna cosa a veure amb
‘Matí Fosc’ el seu nou llibre?
F.P. Haute et la tour passa en una
nit. Dos homes i dues dones
que no es coneixen es troben
en un espai tancat i s’expli-
quen la seva vida, que en els
quatre casos ha estat dura i
plena de ferides. Però en lloc
d’ajudar-se es fan mal. La pre-
gunta que sorgeix, llavors, és
saber si la barbàrie habita en
l’interior de cada persona in-
dividual o si més aviat és una
falta de la societat.


