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Va sortir el llibre What 
Catalans Want. Could 
Catalonia become Eu-

rope’s next state? Es va presen-
tar el 21 de juliol del 2011 en el 
pati central de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, amb parlaments 
del president Jordi Pujol i els 

catedràtics Joan Ramon Resina 
(University of Stanford) i Henry 
Ettinghausen (Southampton 
University). 

What Catalans Want vol di-
fondre la realitat catalana arreu 
del món i omplir un gran forat 
que té la bibliografi a catalana en 
aquest sentit. Explica, en an-
glès, com és la nostra nació i 
què volem els catalans avui des-
prés del desmantellament de 
l’Estatut del 2006. What Cata-
lans Want conté 35 entrevistes 
a personalitats catalanes i no-
catalanes que posen de manifest 
per què cada cop més catalans 
se senten incòmodes formant 
part d’Espanya. Parlen de temes 
com l’espoli fi scal, el defi cient 
fi nançament, les amenaces a la 
llengua i a l’ensenyament cata-
lans, les defi ciències en la recu-
peració de la memòria històrica, 
el foment de l’odi a la catalani-
tat, el tema dels toros, etc. Tots 

aquests temes són tractats des 
d’una òptica força interessant 
per a un lector anglès, americà, 
suec, australià... El llibre s’obre 
amb un exquisit pròleg del fa-
mós novel·lista irlandès Colm 
Toibín i l’han creat Toni Stru-
bell (textos), Lluís Brunet (foto-
grafi a) i Liz Castro (edició).

Pensem que el llibre farà 
una gran labor difonent la causa 
catalana pel món. De fet, ens 
arriben notícies que ja és així! 
El 25 de novembre fou presentat 
a Londres amb gran èxit. En 
qualsevol dels seus formats, se-
ria un excel·lent regal per a un 
parent, conegut, referent, crea-
dor d’opinió, polític etc. que 
coneguem i que pensem que 
hauria de conèixer-nos millor. 
Cal neutralitzar la feina que du-
rant segles ha fet Espanya per 
anorrear la realitat nacional ca-
talana. Aquesta labor ajudarà a 
obrir una nova etapa que ens ha 

de portar cap a la plena llibertat 
nacional.

What Catalans Want es pot 
comprar per internet en tres for-
mats diferents: 1) a tot color 
(aprox. 30 euros); 2) en blanc i 
negre (aprox. 15 euros); i 3) en 
versió electrònica per a lectura en 
qualsevol lector (com ara Kindle, 
iPad, Sony Reader, etc.) (aprox. 5 
euros). Hi ha, doncs, preus per a 
totes les butxaques.

Obrint l’enllaç http://www.
whatcatalanswant.cat/buy.
html  podeu trobar els diferents 
llocs a internet on el podreu com-
prar (per exemple, Amazon). 
Comprant-lo per aquest sistema, 
us arriba el llibre a casa al cap de 
dos o tres dies i sense cost addi-
cional. També el podeu demanar 
a la llibreria Come in de Bar ce-
lona (cantonada Rosselló amb 
Balmes) i a la llibreria La Tralla 
de Vic. u

RAYMOND WAP

What Catalans 
Want

Ramon Sangles, escriptor 
i director de la revista 
Llengua Nacional, 

ens presenta mitjançant l’obra 
Vull morir d’amor una faceta 
fi ns ara nova –i, per tant, des-
coneguda del públic lector– del 
seu món espiritual i, doncs, 
també de la seva personalitat 
literària. L’autor, dedicat fi ns 
ara exclusivament a temes rela-
cionats bàsicament amb el bon 
ús i la difusió de la llengua, a 
través d’aquest nou llibre ens 
ofereix una descripció, una 

anàlisi i una refl exió sobre el 
tema amorós vist des de totes 
les seves cares: la del desig, la 
de la dolçor, la del dolor, la dels 
perills, la de la percepció espi-
ritual i epitelial... 

Si fi ns ara l’única gran dè-
r ia coneguda de Ramon 
Sangles havia estat la llengua 
catalana, amb aquesta obra 
l’autor ens obre la porta a 
aquesta força transformadora 
que és el centre de tots els seus 
neguits i que es transmuta en el 
remei capaç de guarir tots els 
problemes, siguin personals o 
col·lectius; potser fi ns i tot els 
lingüístics! És com si, parafra-
sejant Ramon Llull en el Llibre 
d’Amic e Amat, hagués arribat 
a la conclusió del gran beat: «Si 
no ens entenem per llenguatge, 
entenam-nos per amor.» 

L’obra, amb un joc brillant 
en què es combinen la realitat 
i la fi cció, constitueix un des-
pullament literari de l’autor, 
no solament del seu vessant 
espiritual i amorós, sinó també 
d’alguns aspectes de la seva 
vida i formació personals. 
Així, l’autor, a títol de presen-
tació, ens informa: «Sempre 
m’ha agradat passejar pel 
bosc; a més, durant anys hi he 
fet de pastor de vaques, d’ove-
lles, de cavalls, de cabres i de 
cabrits; no us n’estranyeu: ob-
servant i conduint el bestiar he 
entès millor el gènere humà, i 

en la calma del bosc i en la 
ufana de la natura se m’han 
obert els ulls a la tècnica i a 
les seves contradiccions [...]. 
Era tot just un sagalot quan en 
el frondós bosc descobria el 
moll de la incertesa, de l’ines-
perat i de la novetat.»

Amb aquesta carta de pre-
sentació, ja es veu a venir que 
no ens trobem davant un llibre 
qualsevol, davant un llibre per 
a passar amablement l’estona 
tirant fl oretes amoroses a la 
bona gent. Aquest és un llibre 
que comporta una certa exi-
gència, pensat per als qui són 
capaços de trescar per corriols 
espirituals i literaris, tocant 
sempre, però, de peus a terra. 
L’autor, amb una prosa que 
combina la bellesa literària 
amb la riquesa de l’expressivi-
tat popular, sap arribar a la fi -
bra del lector i evocar-li sensa-
cions i emocions amagades, 
però inextingibles: «Sols po-
dem dir que, mentre tinguem 
vida, tot és un joc d’amor, amb 
la sola diferència que sabem 
que el guanyador serà qui no 
defalleix en la cursa d’estimar 
i més estimar. Jo t’escolto bo-
cabadat, delícia meva i plaer 
meu, i em refresques l’ànima i 
el cos, i em xucles l’enteniment 
per a fer-me’l més potent, més 
apte per a raonar amb clarivi-
dència bon punt aparegui la 
foscor o els voltors maldin per 

fer-me caure en la concupis-
cència. Mentrestant, m’adono 
que fi ns i tot una corrua de ca-
derneres, de pardals, de pin-
sans, de perdius, de pigots, de 
gralles, de verdums..., s’han 
anat atansant discretament al 
voltant nostre deixant anar una 
melodiosa cantarella que no 
ens destorba pas, ans endolceix 
el nostre rés matinal.» 

És un amor total i ple, que 
no rebutja la carnalitat, a vega-
des llunyana, però sempre de-
sitjada, i que l’autor sap elevar 
a la condició transcendent 
sense trair-ne l’essència: «Nos-
altres dos, quan ens declarem 
l’amor fem vibrar tot el cos, i 
sovint l’extenuem fent l’amor; 
direm més: tant en les paraules 
com en els fets, hi ha un plus 
que traspassa la frontera de la 
nostra limitació humana, i sen-
tim la responsabilitat de ser 
adob amorós que fa reverdir la 
userda dels camps, que fa can-
tar el gall entre el cloqueig de 
les gallines...»

Una obra, doncs, per a gau-
dir-ne, per a assaborir-la a poc 
a poc i recuperar les sempre 
agradables i regeneradores sen-
sacions que proporciona la ca-
pacitat d’estimar, d’estar dispo-
sat a sentir la «receptivitat de 
la pell» i a seguir tresqueres de 
vegades també «argelagoses» 
de la relació amorosa. u
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Ramon Sangles i Moles,
Vull morir d’amor,
Editorial Claret,
Barcelona 2012.

Vull morir 
d’amor


