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Aquest és un llibre per a inconformistes utòpics, no apte per 
a aquells del «què hi farem?». És un llibre per als que repli-

quen en veu alta a la ràdio del cotxe esperant ser contestats des de 
l’estudi del carrer Casp. Per a tots aquells que tenen la gosadia de 
raonar i de saber-ne cada dia més, del que sigui. Per als que cre-
uen que aquest món encara es pot canviar. Com en José Agustín 
Goytisolo, poeta radicalment lliure i radicalment inconformista. Del 
seu crit esquinçat i tendre que és el poema Quiero todo esto, van 
néixer hores i hores de ràdio plenes de records, laments i desitjos, 
recollides ara en aquestes pàgines. 

Mario Gas és, en bona part, el culpable de tot això. Culpable de 
recitar, una tarda a Santander, amb la seva veu de John Malkovich, 
aquesta poesia de Goytisolo. Allà em vaig enamorar dels «quieros», 
i mentre els escoltava el meu cap els va començar a transformar en 
ràdio. Tan automàtic. Tan senzill! Així, el 13 de setembre de 2009 
vàrem emetre al programa que condueixo, el Tot és comèdia de 
SER Catalunya, la primera versió del Quiero todo esto, i la setmana 
vinent, més de set anys després, n’escoltarem una de nova. I la se-
güent. I l’altra... Cada setmana sumant una veu de la cultura i cada 
setmana una nova llista de desitjos, alguns de gairebé inconfessa-
bles. Desitjos que se sumen als de Goytisolo i que serveixen, alhora, 
per homenatjar-lo. 

VOLEM CAP NEN SENSE JOGUINA
VOLEM SER INCONFORMISTES
VOLEM TOT AIXÒ
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Aquestes pàgines us portaran a passejar per Roma, pel delta de 
l’Ebre o per Carcassona de la mà de Guillermina Motta, d’Antonio 
Muñoz Molina o de Clara Segura, entre tants d’altres. Entre elles, 
les pàgines, hi intuireu la Layla de Clapton i la veu prodigiosa de 
Sílvia Pérez Cruz. Us topareu amb el Quixot, amb Rita Hayworth i 
amb Montserrat Roig. I us retrobareu amb algunes veus que ja no hi 
són, com el Constantino Romero, l’Ana María Moix, l’Emili Teixidor, 
el Jordi Dauder o la Muriel Casals. I sí, en aquestes pàgines també 
hi descobrireu petits capricis en forma de tiramisú o mandonguilles 
sense salsa però acompanyades amb reflexions punyents i profun-
des. Desitjos per guarir un món malalt i clams per una política millor, 
per més drets socials i menys injustícies. En defensa del medi am-
bient i del respecte sense mesura.

Com la ràdio, aquest llibre és una barreja d’anhels i d’esperan-
ces. De preocupacions i il·lusions alhora. La ràdio està més viva que 
mai, i aquest llibre ho demostra. Malgrat les turbulències i la mul-
tiplicació de canals de comunicació i de soroll, la màgia de la ràdio 
segueix ben vigent. Veus. Sons de tot tipus. Silencis. Reclamacions 
i desitjos. La ràdio continua sent l’únic mitjà capaç de crear atmos-
feres en complicitat amb aquell oient enganxat, sigui al transistor 
o a un modern smartphone. És ben igual! La màgia és idèntica a la 
d’aquell 14 de novembre de 1924, quan Ràdio Barcelona va fer la 
primera emissió radiofònica d’Espanya.
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La ràdio sempre ha estat, i és, compromís. Com el contret per Rà-
dio Barcelona l’any 1967 quan, de la mà de l’Aliança del Poblenou, 
va començar a emetre el programa Cap nen sense joguina, la sub-
hasta solidària de la nit de Reis que ha arribat fins avui i que té l’ob-
jectiu de recollir diners per comprar joguines per als nens i nenes 
més necessitats de la ciutat. Per als que treballem a la ràdio, aquest 
és el millor programa de l’any. El gran exemple de la ràdio al servei 
de la gent. Un Vull tot això materialitzat en directe durant una nit i 
una matinada màgiques gràcies a les licitacions de tants i tants in-
conformistes. Esforç de tants companys de la ràdio i d'aquells que 
ens cedeixen generosament els seus objectes, premiat aquest 2016 
amb una menció especial del jurat dels Premis Ondas. Aquest llibre 
és per a tots aquells que gosen raonar. Per a tots els que volen que 
cap nena ni cap nen es quedin sense joguina la nit de Reis. I en es-
pecial per a tots aquests infants.

ROSA BADIA

Tots els beneficis d’aquest llibre 
van destinats a la campanya solidària 

«Cap nen sense joguina».
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Quiero todo esto
Quiero ser informado sobre lo que ocurre al más alto nivel
Quiero ver a la gente uno por uno
Quiero que me amnistíen por todo lo que pienso hacer
 de ahora en adelante
Quiero entrar en los cines sin pagar
Quiero que una persona de fiar escoja mis camisas y nunca 
 se equivoque
Quiero un informe sobre el comportamiento sexual 
 de los sexólogos
Quiero que los cocineros no sean obscenos
Quiero que ordenen llevar camisa azul a todos
 los que en su día la llevaron
Quiero que no me den gato por liebre
Quiero que el socialismo vaya sin más directamente al grano
Quiero aprender inglés en 15 días
Quiero saber con precisión exacta la verdadera forma del universo
Quiero que los croissants siempre estén calentitos y sabrosos
Quiero misas de culo y en latín
Quiero saber si el papel higiénico de la Real Academia limpia fija   
 y da esplendor
Quiero ser la Madre Abadesa
Quiero que se prohíban los canalones y la plusvalía

José Agustín Goytisolo (1928-1999)
QUIERO TODO ESTO
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Quiero que el Imperio Romano no siga decayendo de este modo
Quiero que fichen a la policía
Quiero comer Potitos Bledine
Quiero el control de la natalidad con carácter retroactivo
Quiero que se sepa que el presidente de U.S.A. barre 
 para su casa de una manera descarada
Quiero amor
Quiero lanzarme en plancha y rematar marcando el sexto gol   
 al Real Madrid
Quiero que Manolo no se quede calvo
Quiero saber si alguien me está robando los calzoncillos
Quiero entablar un juicio
Quiero volver a merendar en la terraza con mis primas    
 y Tía Catalina
Quiero que me homologuen en Ohio
Quiero que alguien me nombre su Delegado en el Exterior
Quiero que Reus sea puerto de mar
Quiero que me devuelvan la gabardina que me quitaron
       el diecisiete de Noviembre de 1949 en el Cine Carretas
Quiero que dios exista
Quiero que los Catedráticos de Estética no sean tan feos
Quiero ser de derechas
Quiero jugar al mus
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Quiero que no menoscaben mi integridad
Quiero tener aparcamiento reservado dondequiera que vaya
Quiero bailar el rock
Quiero que le salga un sarpullido al Santo Padre
Quiero una mantita en la barriga a la hora de la siesta
Quiero que se firmen todos los acuerdos
Quiero destituir a Bing Crosby de un modo fulminante
Quiero fugarme con la morterada
Quiero comer centollo con Julia y con la Ton
Quiero triunfar como una bestia
Quiero que no se me invite otra vez a disolverme pacíficamente
Quiero que emplumen a San Valentín
Quiero que Cataluña llegue hasta el Tirol
Quiero un felpudo igual que el del vecino
Quiero considerar seriamente la posibilidad de que me expulsen 
 de cualquier país
Quiero unas garantías mínimas
Quiero que se suprima la circulación periférica
Quiero que en las cajas de quesitos hayan más quesitos
Quiero ir a las islas Filipinas
Quiero que se eliminen las condiciones objetivas ya que por culpa  
  de ellas todo sale mal
Quiero que no se tiren más a nuestras mujeres
Quiero tirarme a alguien
Quiero controlar el Gasto Público partida por partida
Quiero ser bueno
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Quiero que se me paguen daños y perjuicios
Quiero que cada pueblo tenga el gobierno que no se merezca
Quiero que no me avergüencen más en las autopistas
Quiero que no haya clase obrera
Quiero que trasladen las Fallas de Valencia
Quiero que no vuelvan los buenos tiempos
Quiero revolcarme en la alfombra del Hotel des Templaires
Quiero ser hábilmente interrogado para cantarlo todo
 a la primera friega
Quiero sardinas en escabeche y pan tostado con aceite y sal
Quiero ascender por méritos de guerra
Quiero que se me incapacite legalmente para no ser ya nunca
 responsable de nada
Quiero que no me maten la ilusión
Quiero que no vuelvan a salir goteras en el techo
Quiero que todo el mundo cobre más
Quiero que no se me hinche la barriga
Quiero que me convenzan
Quiero un poco de caridad cristiana
Quiero que todos pasen por el tubo
Quiero un nuevo cepillo de dientes
 
Quiero todo esto.
Yo no puedo seguir viviendo así:
es una decisión irrevocable.

(Publicat a Sobre las circunstancias, 1983)
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1

ADA PARELLADA
CUINERA

Vull descobrir el gust de la vida, cada dia. Vull poder seure a taula. Vull 
que tothom tingui una família per compartir la taula. Vull que els to-
màquets tinguin el gust de la infància. Vull que la meva nevera sigui un 
reflex del meu territori. Vull que la meva nevera no sembli un mapamun-
di acollint productes vinguts de lluny. Vull que tothom porti una poma a 
la bossa que desbanqui el tabac, el maquillatge i l’iPad. Vull que l’iPad 
exhali aroma de poma. Vull que la madrastra no enverini la Blancaneu 
i que la poma no sigui la dolenta del conte. Vull fer el sofregit cantant 
un tema de Norah Jones, tranquil·lament, sense pensar en la pujada d’im-
postos. Vull ballar un lent amb la crema catalana mentre la remeno 
suaument amb la cullera de fusta. Vull que totes les cases exhalin una 
aroma de forn encès i que no es perdi el nostre patrimoni culinari. Vull 
que tornem a valorar els menuts, els cervells, el fetge, els ronyons i el 
cap i pota. Vull que torni la parada de menuts al meu mercat, desbancada 
per una botiga de sushi. Vull que tots els nens del nostre país tastin el 
fricandó abans que els makis i els nigiris. Vull que tothom tingui accés a 
una alimentació digna. Vull que tothom que ho necessiti pugui viure de 
la terra que conrea i viure en un món on hi imperi la sobirania alimen-
tària. Vull que tothom pugui viure del seu treball i sentir-se’n orgullós. 
Vull anar a comprar a la botiga de la cantonada, on el botiguer m’ex-
plica d’on provenen els tomàquets que hi ven. 
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Vull que entre tots destruïm el poder dels que dicten el preu dels ali-
ments. Vull que tothom pugui conrear la seva terra sense por de tro-
bar-hi mines o residus nuclears. Vull que tothom tingui curiositat per 
saber d’on surten els aliments que consumeix i que no es limiti a obrir 
bosses i capses. Vull que es perdi el costum d’empaquetar-ho tot, com 
la fruita embolicada amb plàstic o porexpan. Vull poder olorar les frui-
tes abans de comprar-les i el porexpan i el plàstic no m’ho permeten. Vull 
sentir aroma de pa cada matí perquè un flequer artesà l’ha fet durant 
la nit. Vull saber que trobaré el diari al quiosc i poder desitjar bon dia al 
quiosquer. Vull comprendre l’economia del meu país sense necessitat 
d’estudiar un màster a Harvard. Vull poder anar pel carrer amb el cap 
ben alt sense por de trepitjar caques de gos. Vull mirar amunt quan ca-
mino i descobrir plantes i flors als àtics de les cases. Vull veure el final 
de la meva ciutat i descobrir una muntanya coberta d’arbres. Vull que faci 
fred a l’hivern i calor a l’estiu. Vull anar al cinema amb sandàlies a l’estiu 
sense por de congelar-me els peus. Vull veure cadires al carrer, amb 
avis, fills i néts fent petar la xerrada. Vull que estimem i respectem els 
avis i que els demanem consell. Vull que el món es torni a fer petit i lo-
cal perquè tothom s’escolti i respongui. Vull tot això, sí. Però ara mateix 
el que vull és menjar un arròs a la cassola.
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ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT
FILÒLOGA I ESCRIPTORA

2

Quiero ser feliz, sea eso lo que sea, y que ser feliz yo 
implique que también lo sean los demás. No me gusta ser feliz sola.
Quiero que la Tierra no sea destruida jamás.
Quiero que me toque la lotería para ser como todo el mundo.
Quiero que gane mi equipo para lo mismo.
Quiero envejecer con dignidad.
Quiero ser un poco más sabia.
Quiero que a algunas personas se les rompa una pierna 
 para que se sienten a reflexionar.
Quiero conservar a mis amigos y tener más.
Quiero poseer un buen carácter: no deprimirme, 
 no cabrearme, no criticar.
Quiero olvidar lo malo.
Quiero que exista Dios para que cuide de los animales 
 como de algo muy especial.
Quiero vivir en paz.
Quiero seguir encontrando bueno el café con leche 
 cada mañana al desayunar.
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Quiero que se mueran los maltratadores de mujeres, 
 y los de perros también.
Quiero aprender ballet.
Quiero seguir leyendo muchos libros y seguir encontrando en ello 
 un inmenso placer.
Quiero recordar las sensaciones del enamoramiento y del sexo 
 hasta que sea muy vieja, hasta el final.
Quiero escribir una novela cojonuda, la mejor que haya escrito jamás.
Quiero que mi apariencia física me importe.
Quiero que mi marido siga siendo guapo y que nunca se vuelva 
 un viejo incontinente, gruñón.
Quiero que ser egoísta me cause poco sentimiento de culpa por una vez.
Quiero que la gente trabaje.
Quiero que destierren a José María Aznar.
Quiero vivir y no querer nada, nada que no pueda tener.
Quiero beber cervezas con mis amigos y reír.

Así sea por los siglos de los siglos, 
amén.
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I PER ACABAR...

ROSA BADIA

Vull que els nostres somnis siguin més grans que les nostres 
pors. Vull que ser bo cotitzi a l’alça. Vull que els especta-

dors de teatre surtin tossits de casa. Vull que no faci falta que Leonar-
do DiCaprio ens recordi que ens estem carregant el planeta i vull que hi 
posem solució, ja. Vull tornar al Capitol i trobar-me a la Sala Rubianes 
el somriure permanent del Pepe. Vull que no oblidem mai, però mai, ni 
el cas Palau, ni la Gürtel, ni la Púnica... Vull tornar a sentir la teva veu 
al replà dient-me: «Nos vemos en Papeete». Vull que a les pel·lícules o 
sèries deixi de dir-se «tranquila, te lo prometo, todo va a salir bien». Vull 
que ciclistes, motoristes, patinadors, vianants, conductors... Vull que 
tothom respecti, respectem els senyals de trànsit. Vull que quan actuïn 
Serrat, Peña, Homar, Gas, Orella, Segura, Fernández, Poveda... hi hagi un 
desplegament de mitjans i passió com quan juguen Messi, Neymar, Inies-
ta... Vull que als qui s’enriqueixen fabricant o venent armes els tanquin 
uns dies a una sala d’exposicions empaperada amb fotografies fetes 
per Gervasio Sánchez. Vull que tot el que es destina a comprar material 
armamentístic i a organitzar desfilades militars, amb cabra o sense, passi 
directament i immediatament a cultura i educació. Vull tornar a menjar 
un tomàquet com aquell de l’hort dels tiets, a queixalades i sense 
haver-lo de rentar. Vull que monges i capellans no hagin de renunciar al 
plaer d’estimar. Com pot ser dolent estimar? Vull una cervesa ben tirada 
i acabar la nit a les sis de la matinada menjant escopinyes. Vull que 
tothom cobri per treballar. Vull que tothom pugui treballar. Vull que no 
es qüestionin els drets humans. Vull que els investigadors no hagin de 
pidolar per salvar-nos la vida o donar-nos una vida millor. Vull sentir més 
sovint si us plau, gràcies, perdó...

Tripa vull tot aixo.indd   180 24/10/16   14:32



181

Vull que Bruce Springsteen em tregui a ballar, que Javier Bar-
dem em convidi al cinema i que Don Draper em prepari 

una copa. Vull menys himnes, menys banderes, fronteres, barreres, re-
ligions i més solidaritat. Vull que es demostri i que ens adonem que 
la ignorància és més cara que l’educació. Vull un ministre d’Educació 
i Cultura bo... Ja toca, no? Vull que a les tertúlies es deixi de cridar i 
s’aprengui a escoltar. Vull tornar a Bocaccio, exactament vull tornar a 
Bocaccio la nit del 25 de novembre de 1981 i que ell m’estigui esperant a 
la barra. Vull que hi hagi més homes feministes que dones feministes. 
Només així les coses començaran a canviar. Vull saber cantar, ballar, di-
buixar, escriure... Vull saber. Vull cap nen sense joguina, sí, però també 
vull cap nen passant fam, cap nen sense casa, cap nen sense educació, 
cap nen sense infància. Vull que les paraules no se les endugui el vent i 
que tots els desitjos d’aquest llibre es facin realitat. Us ho imagineu? Jo sí. 
Vull donar les gràcies a José Agustín Goytisolo per haver escrit Quie-
ro todo esto. Vull donar les gràcies a Mario Gas per descobrir-me i llegir 
en veu alta aquest poema una tarda a Santander.

Vull donar les gràcies a tots els que van acceptar la invitació i el repte de 
fer-ne una versió per al programa Tot és comèdia, i ara per al «Cap nen 
sense joguina 50 anys».
I a tots els qui ens han ajudat a arribar fins aquí: Asunción Carandell, Jú-
lia Goytisolo, Ràdio Barcelona, Josep Maria Girona, Jaume Serra, Marçal 
Sarrats, Cristina Garcia, Montse Badia i família.
A Constantino Romero, per tot, per tant.

Barcelona, 17 d’octubre de 2016
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