
e es d,is:pos�. ,a decantar-se a dreta 0 a esquerra per deixar pas a una
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Algunes vegades ra'Tie de.nanat de quina gaLaxia procedeix Rafel Santa-

pau . Una oc a.sLo vaig dir a Balaguer que el c ognom triat per nom de

plo.na estava encertat. Volem la pau,pero en el cas del nostre amic

�.. .. vestida
e s la s8nta pau , que es preten,..,.,._..-£;uel¥---·' ._.", <a.nb un adjectiu que

emprem per entrar tamb� a formal" part dels-complexos Santa Innocencia!

en to excla�atiu i mofeta 0 Santa Paciencia ! en to de resignacib.
Un bon dia aquest estragalactic es va trobar dqvant

9 /

dell mateix. Es

una experiencia que molt pocs mortals han viscut,entre ells en Rafel�

Caminava,amb el seu gronxar desimbolt,per un carrer,i tot druna

altra persona que venia en direccib Q�osada. Tots sabe� com �s de dif{

cil i enutjosa aqueixa situacio : es decantara l'altre cap a la dreta?

En tal cas jo haig de fer-me a l'esquerra. I viceversa . Cal,ta;nbe,es-
tar preparat per si de cas el caravinent dubta i oneja ,co"n una foca

�ue espera la sardina. Cal que flexibilitzem el cos en exercicis ma

tinals guiats per esveltes senyoretes televisives,per tal de tenir-lo

a punt per una ocasio inesperada d'aquella mena,

Sortosa.nent, en Rafel Sarrtapau e s un e s s e r- hurna amb un cos ben ma

triculat i apte per a l'exercici flsic,des de la cacera del cargol a

les arts marcials i l'estrategia de l'es'cac. Per tant, no nomes esqui

va 1 "intrus, sinO" que ho fe'u amb La de ac r-Lpc Lo d "un elegant arc circu

latori ,com qui r-e.na ta una mitja veronica. I quan ja assaboria Le s

mels del triomf va adonar-se que el que havia esquivat era ell mateix.

Defujo la descripci6 detallada dels sentiments que envalren l'anima
.eRIL

del meu mnic en menys de mig minut.Per explicar-metls hi esmerga una

tarda sencera i una cadena de cigarrets de baix preu. Era una experien
cia terrible, f'ern un esforg per imaginar-nos-la i objectivi tzar,fp,i in
teriori tzar-la . Que dir{eu tu, i tu, i aquella al tra, si tot d "una IUs

tope�iu amb vosaltres mateixos ? �o res,no dir{eu Quedarleu muts.



,-

Ell,no nomes es que da mut t enpor-aLmerrt , sino que se lii va esclarissar
el

cabell de manera dr-amat i c a , De mo.nerrt 1a mudesa en que caLgue fou

molt celebradapels parents i coneguts, que van recuperar un xic de

calma,en estalviar-se les constants propostes analitiques i els plan

tejaments critics a�b que sempre va ar�at en Rafel. Despres,pero,i
sortosament per a la posteritat cultural, l'amic Santapau recupera la

santa paraula,i els mots foren un cop mes la seva divisa.

Ea sorpresa,pero ,es mantenia viva. Rafel Santapau s"havia trobat, fi-

sicament, amb ell mateix. Sempre lamentara,pero,que no vagi tenir la
,

capacitat de reaccio suficient per girar-se i aferrar el seu altre ego,

i dur-lo a casa,i exhibir-lo. despres. Car no es tractava de cap doble,

ni d '
un be aso -extrem aquest esbrinat pels nostres serveis d "'intel.1.i

gencia natal - sinO',i at'Lr-nene-ho una vegada per totes, d"ell mateix,

desdoblat,que precisament'anava en direccib contraria. En Rafel, ja

que no podia retrobar el seu ell mateix fora dtell, comenga una intros

pe c c Lo per tal de trobar-se "1 dintre. Un pel c onsLr-o s , diguem-ho tot,
/

per tal com si hagues pogut presentar-se aquell doble

soma, fent alhora els mateixos gestos, dient les mateixes paraules,

engegant els matemxos xes, hauria pogut guanyar dinerons facils,i te-

nir contractes a Las Vegas, a Copacabana, ales Bermudes i al Lido.

I mili� sobre milio,perque hauria pogut exigir doble sou, doble

prenn a La loteria i fins buscar unr ;ferm-··: parell de bessones per

ales conveniencies mes arrelades en la seva constitucio v{tal.

Pe r-o va haver d"aconsolar-se a nb un sol soma, amb una Lrrt e Lv Ld.gencLa

i no dues. I aixo fou,tamb� ,la seva salvacio : car hag�� de barrinar

fortment
I '

per fer-se un nom com tothon que no te dos cossos,ni dos cer-
fer de'mestre,�

es dedica �escriure, a fer tea�re, a dibuixar i pintar,i

guitarra en aquest m6n tan desguitarrat. I a no fer cales,

vells. I

tocar la

nomis els indispensables per anar tir�nt i comprar-se gavardines com

les que surten als comics.
No va arribar a campio d'escacs, no esdevingue guitarrista ovac.ionat,

pero va arrencar somriures de complicitat amb E,ls seus dibuixos,adhe-

sions companyonesques dels seus alumnes admiracions secretes del



de Rafel Santapau es tothora un depassar 1 "e ap i Ll. per veur-e que

funcionariat, en general molt mes taciturn que en Rafel,i ,sobretot,

se les hague en singular combat anb la quartilla i els estris d'escriu-

II re.

El men Lf, terari de Rafel Santapau e s per damnut de .t o t cri ti co-

-analitic, disecador, bisturinesc i provocador. No se si ell estara

d "ac o r-d que tot plegat resul ta un xic Lnc omo de per als estaments: els

estaments, i aqui hi incloc fins i tot els "Ii terats" entre c o.ne t e s que

ja fan digestions cofoies,no accepten el to constantment provocador,

sino nome s de tant en tant. Violen que 1 "escriptor deixi entendre que

La pr-ogoc ac Lo e s cosa d "un instant, pe r-o que esta disposa t a sotmetre
t
s

al jou ,passar per It'adregador i sofrir l"'enrasat.

• I el S:ant Pau del Santapau no vol ni sentir paz-Lar=-ne , d "aixc . Fill

d "una terra ben allunyada dels circumloquis, directa i esclatant, posa

en cada mot intencio, a cada frase una barricada, i drega una petita

caricatura al davant de tota afirnacio solemne.

Coneix molt b� el petit mon dels gmIDmmmm agrisats, dels milhomes d'ofi-
,

.

cina i despatx,
,,-de �_U.Q_

qualunque del dLa d' avu i., del qu.i voldria

assolir metes i es queda somiant-les, del qui no pot trobar palanques

prou r-obust e s per moure �allo que I. e s t a instal .Tat , i per fer un forat on

tregui e L cap una flor. I aquest ealdos univers es el que vaga tant per

•
les seves obres de teatre, com per les seves novel.les i narrqcions

Mes sorpresC} que no angoixa, me's fiblada que no ceq:> de rnaga,mts escam

pada de menudencies que no esberlarnent de bossatancada, el mon literari

I hi ha al darrere. El bo i el do lent es mesclen ,i l'home no pot tenir

fronteres en el c oneLx..emerrt de La natura hu.naria ; aI' escriptor Li, '

escau d'analitzar-la,ja sia solemne�ent, ja ironica. Ja ho deia un

il,lustrissim precedent de Santapau, i coterrani ,Ausias :VIarch :II

II Ningti no es deu

a l"hom �s dat

desijar be

d'aquest saber

llunyar de sa natura;
per son dret natural

J

volent saber 10 mal;

vull dOft�s haver gran cura.
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L'home modern viu d'una banda dins el N�olitic,i de l'a1tra en e1

future Ningu no pot a penes destriar els dos ambits en la vida de

cads. ,dia :i el resultat es l'ambigu5:tat, La ,perplexitat. Oa da home

modern ha estat 'retratat/a l' una banda de l'A'tlantic per Wmody Allen,

i a l'altra per Rafel, Santapau. L'home modern/que quan abandona les
v

seves neures intimes preten dtintervenir en la vida social i politic�
�s trepitja constantment la cua, s'entrebanca i fa aparenQa d'escalar

cims quan de fet s'enfila tan sols al munt de deixalles dels seus

prmpis tempteigs no coronats. I el triomf del qual es,manta vegada,

l'emboliea.da troes que ha aconseguit de fer,,.malabaratant els esfor

gos dels altres.
L som nosal tres,

Mai no sabrem si el terrorists demoeraticT com ens

ho

pinta en

el llibre que 0fereix avui Rafel Santapau. Mai no ho sabrem,per tal

com sem incapaQos d'analitzar-nos nosaltres mateix(!)s amb la lucidesa

que ell disseca e1 susdit terrorista. Fins,apel.lant a una f6rmula

sovintejada en les seves anteriors proses, Rafel Santapau fa que el

terrorista democratic del seu llibre es presenti com un¢jtrateg
conscient dels seus objeetius i dels passos que caldra preveure per

assolir-los : el terrorists democratic, segons ell,nomes en te un

d'objectiu, boicotejar,sabotej�r tota empresa democratica, perb

fent-ho amb m�tGdes democrhtics, entrant en el joc i,sota capa de

col.laborar en el projecte, - fer-lo saltar en bocins. Llibre comen-

�at a rumiar en plena transici6, madurat al llarg d'aquest proces

de creixents hipocresies i embolies de Is nostra petita vida politica,

on la tactics domina sobre la gran estra.t�gia,i ls treveta damunt

el marcatge net. La formula concreta de Rafel Santapau per fer cre!

ble el proces de sabotatge es de plantejar-lo com un tractat,un manual,

amb lligons i nprogrames", al1b que en. dirfem e1 pIa de cada acci6.

Mes ben escrit ,mes acabat que d'altres volums seus, mes repassat,

pe d em elo.giar e1 mmibmm llibre sense reserves. I podem afirmar, com

a frase public� t�ria d'impacte per a La seva p:'opaganda, que es un

llibre damuat el qual ,si peda en s'aeanaissarien tota mena de censures,

tant la totalit�ria com la dem�cr�tica •
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