
  



 

 
 

Seguix a través de facebook el dia a dia de la  
la construcció de Lovetopia 

 

 
 

Pots comprar exemplars de #lovetopia en: 
 

https://www.bubok.es/autores/carlosgo 
  



 
 
 

 
Criteris lingüístics 

en esta traducció al Valencià (Català occidental). 
 
 
Són criteris inclusius, no sexistes, feministes i neutres: 

 
Llenguatge inclusiu: Guia de consulta ràpida amb recomanacions per 
redactar textos igualitaris, en català, pel que fa a un ús no sexista del 
llenguatge. 
 

https://www.ub.edu/cub/guiarapida.php?id=2510 
 

Llenguatge neutre, no sexista i feminista: 
 

Excepcionalment la lletra «x» com a símbol dels diferents generes, 
femení, masculí o no-binari (intersexual i LGTIB+). La «x» no es llig, al 
igual que la «h», la persona que llig tria el seu genere. Economitza en 
l’escriptura dels generes per a no tindre que escriure tres lletres, com 
«Lovetopians/es» , només una «x». 
 

Exemple: 
Lovetopians o Lovetopianes = Lovetopianxs 

 
Però si la variant de gènere no ve de la mateixa arrel, sí que s’escriu les 
dos variants. Exemples: 
 

Metge o metgessa = Metge/essa. Però millor, Equip mèdic. 
  

https://www.ub.edu/cub/guiarapida.php?id=2510


 
 

< Lovetopia és un somni concret, factible, real pel qual lluitar. 
Lovetopia és oberta i col·laborativa, està dins de nosaltres i ens 
donarà l'espenta per a alçar-nos dels nostres sofàs i unir-nos de 

manera generosa a liderar este canvi. Espere que gaudiu tant com jo 
i que vos responga a tantes preguntes com m'ha respost a mi. > 

Rafa de Ramón 
 

< Una lectura amena i inspiradora per a totes les persones que d'una 
o altra forma sabem que una millor manera de fer les coses és 

possible. > 
Irene Gil Catalina 

 
< Eres de Lovetopia? Encara no ho saps? Si creus que tenim totes la 
capacitats per a construir una societat millor, ja ho eres. Si vius en 
pau, sense prejudicis i intentant contribuir, ja l'estàs construint. Si 

vols saber com podrien ser les coses, llig-ho. 
Benvingut a Lovetopia. > 

Xavi Creus 
 

< Després de llegir #lovetopia, m'he quedat amb eixa sensació de 
quan tornava de fer exercicis espirituals, on veies que tot era 

possible però prompte passava. Tan de bo l'amor siga el que regne 
en el cor de totxs prompte. > 

Ángel María Herrera 
 

< La lectura de #lovetopia és una experiència reveladora i 
mobilitzadora… T'exposa a viure, a través de la seua lectura, en una 
societat amable, acollidora i nutrient i t'enfronta a la pregunta… per 

què no canviem la societat que tenim? 
Ja, ara… Jo vull ser de lovetopia! > 

Antonio González  



< #lovetopia descriu una societat molt propera a la ideal on 
qualsevol voldríem viure: respecte per la gent i el seu grau de 

benestar (FIB), integració a la natura, promoció de les relacions 
humanes i les energies entre gèneres, baixa conflictivitat, i 

repartiment col·laboratiu de la riquesa, amanit amb bones dosis de 
creixent intriga.  Molt recomanable! > 

 Joan Manel Pla 
 

< Lovetopia és el lloc que resideix en els nostres cors (en acabar de 
llegir el llibre vaig entendre la portada) només cal desitjar-ho prou 

per a convertir-lo en una realitat. Fem-ho. Quin millor regal li podem 
oferir a les nostres criatures, i a la descendència de la nostra 

descendència que un món on el més important siga la felicitat de les 
persones, on la naturalesa ens aculla en el seu si, on els béns i el 

coneixement siguen compartits i les dones siguen coprotagonistes, 
no sols personatges secundaris? Carlos, sense conéixer-me, ha sigut 
capaç de posar negre sobre blanc el lloc amb el qual somie, on vull 

viure, continuar creixent i regalar al meu fill. Ell ja ha complit la seua 
part, ara ens toca a totxs fer-ho realitat. > 

Sara Magán 
 

< Llegint #Lovetopia, tinc la sensació de llegir la crònica futura del 
nostre present i això ha conciliat les meues accions diàries darrere 
d'eixe món tan desitjable amb el convenciment que arribarà. No li 

diga Lovetopia, diga-li Loverealitat! > 
Javier Martín 

 
< Sempre he sigut molt imaginativa i visionària i el meu futur 

desitjat està en la línia de Lovetopia > 
Sara Santajuana 

  
"Endinsar-me en #Lovetopia ha sigut un gran plaer. Pas a pas es 
veien plasmats part dels meus somnis amb summe detall, a nivell 

econòmic, educatiu, energètic… eixe és el món que els desitge a les 
meues criatures. Un somni factible, real i compartit per moltxs…una 

(r)evolució imparable. Gràcies Carlos per compartir el teu “art”. 
Entre totxs farem de Lovetopia una realitat." 

Rosa Nalda 



  



 
 
 

#lovetopia 

EL NOU MÓN QUE PORTEM 

EN EL NOSTRE COR 
 
 

4ª EDICIÓ 
 

 
 
 

CARLOS GOGA 

 
carlosgoga@gmail.com 
facebook.com/cargoga 
www.linkedin.com/in/carlosgoga 
medium.com/@carlosgoga 
blog.carlosgoga.com 



Quarta edició:  novembre 2022 
Tercera edició: març de 2017 

Segona edició: desembre de 2014 
Primera edició: maig de 2014 

 
Diseny coberta: 

"laclave creación 2.0" (www.laclave.es) 
Imatge de portada: 

acrílic sobre taula de Pictor Mulier 
 
 

© Carlos Goga 
#lovetopia: EL NOU MÓN QUE PORTEM EN EL NOSTRE COR 

ISBN Libro en papel: 978-84-685-7233-8 
ISBN eBook en PDF: 978-84-685-7234-5 

Impreso en España 
Editado por Bubok Publishing S.L 

 

 
 

#lovetopia és una traducció de l’adaptació que d’Ecotopía, d’Ernest Callenbach, va 
publicar Carlos Goga, llicenciada sota CC-BY-NC-SA. 
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d'un nou món 
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= 
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les seues aparicions en públic. 
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PRÓLEG 
 

L’activista social desitjava ansiós 

canviar les estructures de la societat. 

“Em sembla genial”, va dir el mestre, 
“però el que necessitem no és només l’acció 
que propicie el canvi, sinó la visió 
que permeta fer-ho amb amor”. 
“Doncs, segons tu, canviar les estructures 
és una perduda de temps…“. 
“De cap manera! 
El canvi de les estructures pot protegir l’amor; 
el que no pot fer és generar-lo”. Va dir el mestre. 

 

Un minut per a l’absurd. Anthony de Mello 

 

Quan vaig llegir lovetopia en 2021 vaig pensar: “Xe, este és el 
llibre que jo haguera volgut escriure”. 

Durant la crisi econòmica del 2008 em vaig adonar que no 
podia continuar deixant-me dur per l’estil de vida que duia, l’estil de 
vida convencional de la societat occidental. Protegit dins de la meua 
bambolla de confort sense atrevir-me a enfrontar les errades socials 
que m’afectaven i em feien patir, però que a penes aconseguia 
contestar, ni tan sols de vegades, per por, pura por. Era prou conscient 
del que ocorria, quines eren les errades de la societat que em 
condicionaven en la meua vida quotidiana i em vaig decidir de ple 
estudiar-les, analitzar-les i identificar-les. Eren problemes derivats 
directament de la nostra societat. La por continuava però em vaig 
adonar aleshores que no hi hauria mai una bambolla suficientment 
segura com per a fer desaparèixer la por. L’única eixida que vaig vore 
era viure la vida sense autoenganyar-me, perquè la consciència ja la 
podia tindre en pau i en eixe moment la por deixava d’importar, 
perquè formava part de l’aprenentatge com a mecanisme de 
protecció. 
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La crisi va ser l’oportunitat de despertar i de canviar. Ara ja 
sabia el què havia de viure, però no el com. Aleshores, vaig anar 
buscant, procurant, experimentant i formant-me en possibles 
solucions alternatives als problemes que detectava i m’afectaven 
directament en els diferents aspectes de la meua quotidianitat. I així 
passaren uns quants anys, també com immigrant en Amèrica llatina, 
en els quals vaig aconseguir molt bona formació i experiència de vida, 
alternativa a la convencional, que en feia sentir bé, sentir benestar, 
em feia sentir en pau. 

 

"No hi ha camí per a la pau. La pau és el camí." 
Mahatma Gandhi 

 

A més, constatava que sí que funcionaven les solucions 
alternatives i era possible viure i conviure de manera diferent i en 
moltes ocasions totalment oposada a la que havia dut sempre. 

Però al mateix temps tenia la sensació que eren com oasis 
menuts i dispersos dins un immens desert inhòspit que acabaria amb 
ells finalment. 

I si cada vegada més gent descobrira els oasis? I si poguérem 
connectar cada vegada més els oasis dispersos? Com faríem això? Em 
preguntava. Hauríem d'imaginar-ho. Hauríem de pensar-ho. I per 
damunt de tot hauríem de sentir-ho. Perquè si hem sigut capaços 
d’imaginar distopies tan aterridores com 1984 de George Orwell i totes 
les que han vingut després proliferant principalment en les noves 
tecnologies de la comunicació, com pel·lícules i sèries televisives, per 
què no podríem fer tal quantitat de producció també d’utopies? 

Totxs percebem l’angoixa de les distopies a pesar de saber que 
són ficcions. Ens angoixa perquè sabem que si les imaginem poden 
fer-se reals i ens ve la sensació amarga i fatalista de la fi de la 
humanitat. I acabem creient que serà així irremeiablement. Quan 
George Orwell va escriure 1984, no pretenia visionar el futur, al 
contrari, volia advertir-nos del que podria vindre si no canviàvem el 
rumb de la nostra societat, si no canviàvem el rumb de les nostres 
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vides (eren els temps just entre la guerra d’Espanya i la 2a guerra 
mundial). Però sembla que, al llarg del temps, l’efecte ha sigut el 
contrari del que ell pretenia. La societat pareix no reaccionar per a 
canviar, es queda impactada, estacada en la frustració i la depressió. 
Però encara pitjor, la societat es recrea en eixes distopies de moda. 

I si George Orwell haguera escrit una novel·la utòpica? Les 
utopies ens causen l’efecte positiu, ens fan albirar les millors 
possibilitats, concretar solucions alternatives als problemes 
convencionals aparentment impossibles de resoldre i que al cap i a la 
fi imaginar-les i somiar-les pot-ser és l’únic camí per arribar a eixe 
món que portem en el cor. 

Si vull fer res nou, primer he d’imaginar-ho. 

Havia llegit Utopia de Thomas Mur, però quedava tan lluny el 
segle XVI. Coneixia experiències i societats  de la història que ara per 
ara han desaparegut o estan condemnades a desaparèixer, 
documentals com el món perdut dels Zoë o el de «Demain» (Mañana) 
i poc més. 

Un dia parlant en un amic sobre les relacions humanes íntimes 
i amoroses em va recomanar Lovetopia. Al poc de començar a llegir 
em vaig adonar que era la millor utopia que haguera pogut imaginar 
jo, perquè era la més viable de les que jo havia conegut, la més actual 
i damunt en la meua terreta. Era ideal. Quan vaig acabar de llegir-la 
vaig constatar que tractava tots els aspectes problemàtics que jo 
havia estat estudiant de la nostra societat i que m’afectaven 
directament, com per exemple l’economia, el transport, la política, 
l’autogovern, el treball, l’habitatge, la família, l’energia, el medi 
ambient, la salut, l’educació, la sexualitat... entre d’altres i de manera 
integral, però sobretot el que més em va identificar i agradar, 
efectivament, va ser l'AMOR. 

“Permacultura: Forma de viure, equilibrada i sostenible, amb la 
naturalesa i la humanitat, amb la saviesa ancestral i la tecnologia 
actual.” 

Però la novel·la no estava escrita en la meua llengua materna, 
la llengua de part del territori de Lovetopia. Aleshores vaig sentir la 
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il·lusió i la necessitat de traduir-la per a compartir-la en la gent 
paisana. 

A més, li donava tot el sentit de vida que havia estat anhelant 
estos anys enrere: 

Viure lliure 
amant la vida 
amb un somriure ;-) 
i deixar viure... 
en PAU 

 
Alzira, juny de 2022 

Joan Carles Osca i Boïls 
Traductor de Lovetopia al Català (Valencià) 
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CARTA AL LECTOR DEL DIRECTOR DE “EL 
CONFI” 

 
Benvolgut lector: 
El present llibre recull els articles originals i el diari personal 

escrits per Rubén González en el seu viatge a Lovetopia. 
Malgrat la naturalesa discutible o controvertida d'alguns dels 

articles, així com de la dificultat de EL CONFI per a contrastar moltes 
de les informacions recollides, el nostre Consell de Redacció ha 
decidit publicar el text íntegre rebut del nostre enviat especial. 

Advertim que algunes de les entrades del diari personal poden 
ferir la susceptibilitat de la comunitat lectora. El Consell de Redacció 
de EL CONFI recomana a les mares i pares que no permeten la seua 
lectura a menors d'edat i que, en el seu cas, guien adequadament a la 
joventut per a evitar comportaments antisocials indesitjats. 

La naturalesa extraordinària de la publicació respon al desig de 
González de publicar el text tal com ell el va escriure. El Consell de 
Redacció, després d'hores de debats acalorats i una votació de set 
vots a favor i sis en contra, ha decidit procedir amb la publicació. És 
decisió del Consell de Redacció compartir que el vot de qualitat del 
Director ha sigut favorable a la publicació. EL CONFI ha apostat, segons 
la tradició periodística més elemental, per confiar en la comunitat 
lectora perquè jutgen, segons les seues pròpies experiències i criteris 
personals, la credibilitat de la informació recollida. 

El text que trobarà a continuació va arribar a este periòdic en 
un paquet anònim. El paquet incloïa el diari personal manuscrit en 
una llibreta tipus Moleskine, de tapes negres amb cinta creuada. Dins 
del diari, subjecte per una cinta, s'adjuntaven els textos originals dels 
articles del periodista, tal com ell els havia numerat a mà. A més, 
Rubén González incloïa una sèrie de documents i un CD-ROM de 
principis de segle amb multitud d'arxius. Tots estos documents estan 
sota custòdia del diari El Confi fins que les informacions contingudes 
puguen ser degudament contrastades. 
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No obstant això, a manera d'Annex al final del llibre, li oferim el 
text d'un document oficial del govern de Lovetopia. El Consell de 
Redacció ha convingut acceptar-lo com a legítim. 

La comunitat lectora també podria estar interessada en la carta 
manuscrita de Rubén González que es reproduïx a continuació. Va 
arribar engrapada al sobre que contenia els articles i està dirigida al 
director. 

 
Madrid, 4 de setembre de 2033. 

Signat: Jota P. Director de EL CONFI  
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CARTA DE RUBÉN GONZÁLEZ AL 
DIRECTOR DE  “EL CONFI”  

 
Benvolgut Jota P.: 
Porte setmanes pensant en què fer amb els fruits del meu 

viatge. 
Sé que la preocupació t'ha acompanyat tot el  temps de silenci. 
Finalment, he optat per seguir els consells personals que he 

rebut de Verònica Garen, la Presidenta de Lovetopia. 
Amb el lliurament present done per resolta la meua missió a 

Lovetopia. Em vas demanar arribar fins al fons i escriure la pura i 
simple veritat. I això és el que he fet. 

No puc entendre la dura revisió dels textos que vos vaig fer 
arribar ni la interrupció de la publicació dels articles. Em faig moltes 
vegades la mateixa pregunta i trobe massa respostes. Potser et 
resultava difícil fer front a les reaccions del govern espanyol. Potser 
et semblava increïble que s'hagen produït tants canvis en Lovetopia 
en tan sols dues dècades. O potser simplement et resultava 
inconvenient que es conega la veritat per a no ofendre a la societat 
espanyola de les províncies de Catalunya o el País Basc. 

O potser són unes altres les teues raons. Quasi que t'estic 
escoltant, com moltes altres vegades, vociferant des de la teua taula 
en el periòdic: «Que si no volem despertar els antics sentiments 
independentistes dels catalans i els bascos, que si no estem ací per a 
encoratjar les revoltes estudiantils en les províncies frontereres». 

En qualsevol cas, em vaig adonar durant l'entrevista amb la 
Presidenta Garen que havia escrit servint als interessos del periòdic i 
del govern del Regne d'Espanya. 

Com voràs, t'adjunte una còpia impresa amb tota la col·lecció 
d'articles que vaig escriure. També t'envie el meu diari personal. I ho 
faig a pesar que no estic segur de què pots fer amb tot este material. 
Per mi com si vols fer-ho circular per l'oficina o enterrar-ho en els 
arxius. 
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Però si encara queda alguna cosa de l'esperit periodístic del 
qual tant van parlar en la Universitat i decidixes publicar-ho, per 
favor, que siga el text intacte. No autoritze cap edició sobre els meus 
escrits. Sé que no t'agraden els jocs del tot o res. Però et demane per 
última vegada, en honor a tots els anys que hem treballat junts, que 
respectes la meua decisió. 

En qualsevol cas, gràcies per confiar en mi per a la comesa que 
ni tu ni jo sabíem com acabaria. Ara sabem que em va dur al meu cor, 
la meua única i vertadera llar. 

 
València, 29 de juliol de 2033. 
Signat: Rubén González / Rubén Gota 
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Els articles que el periodista va enviar al periòdic 

es presenten en lletra normal 
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amb el lloc i la data d'escriptura 
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Les entrades del diari íntim 
es presenten en lletra cursiva 

i estan identificades 
amb el dia de la setmana i la data d'escriptura 
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01. LOVETOPIA: LA PRÒXIMA MISSIÓ DE 
EL CONFI 

 
Madrid, 2 de maig de 2033. EL CONFI anuncia que Rubén 

González, el seu especialista de més renom en assumptes 
internacionals, viatjarà a Lovetopia. 

Acords diplomàtics al més alt nivell permetran  l’esdeveniment 
mediàtic. Serà la primera visita oficial d'unx periodista espanyolx a 
Lovetopia. Des de la seua Independència en 2015, totes les 
comunicacions entre Espanya i el nou Estat han estat interrompudes. 

EL CONFI envia a González a l’especial i difícil missió d'investigació 
per a efectuar un judici directe i objectiu de la realitat de Lovetopia. 

Lovetopia roman allunyada i misteriosa. Durant quasi dues 
dècades, el trauma de la secessió ha impedit un examen seriós de 
l'evolució d'aquella part de la península ibèrica tan volguda i familiar 
per a nosaltres. Els rumors i notícies que han arribat des de 
l'estranger són tan imprecisos com contradictoris. I la comunitat 
lectora, segons indiquen les enquestes, mostra un interés renovat per 
un assumpte que ha mancat de tot atractiu periodístic en els últims 
anys. 

A partir de hui, l'important serà comprendre la realitat de 
l'experiència lovetopiana i deixar arrere velles ferides. 

EL CONFI és el diari d'informació general líder a Espanya. En l'últim 
Estudi General de Mitjans, EL CONFI va aconseguir la xifra rècord de 
7,6 milions de lectors únics, sent l'únic mitjà amb cobertura en tot el 
territori nacional. EL CONFI, seguint la seua tradició de servei al Regne 
d'Espanya, contribuirà amb una sèrie d'articles a la causa de la veritat 
i de les bones relacions internacionals.  
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(Dimarts, 3 de maig) En marxa una altra vegada, benvolgut diari. 
Un quadern nou amb un munt de fulls en blanc esperant a ser 
emplenats. Res d'ordinadors ni d'intermediaris digitals entre tu i jo. Tot 
allò que és personal ha de quedar íntim i secret. 

Pense en com va començar el meu viatge. Els inicis queden ja lluny. 
Les insinuacions que es deixaven caure en La Moncloa, l'una darrere 
l'altra. Fins que es va encendre l'espurna i el President va presentar la 
proposta com la seua pròpia i agosarada idea. 

“D'acord, crec convenient enviar alguna persona de manera 
privada. Unx periodista no massa identificat/da amb l'Administració. 
Algú/na que hi puga escodrinyar, llançar globus sonda i portar-nos 
informació de primera mà”. 

Un moment esgarrifós  quan finalment va abordar el tema. Llarga 
va ser aquella roda de premsa sobre la Unió Europea a Brussel·les. El 
seu famós somriure fingit. La intriga compartida pel grup de periodistes 
que cobríem el viatge. L'anunci deixat caure sense revelar qui seria la 
persona elegida. El seu comentari xiuxiuejat en l'avió presidencial 
dient-me que tenia una aventureta en ment que volia discutir amb mi, 
en privat.  

Este viatge constituïx, sens dubte, una oportunitat important tant 
per a la meua carrera periodística com per a la nostra política interior 
i exterior. 

El sector conservador insistix a recuperar per la força les terres 
perdudes del Mediterrani. Les idees lovetopianes es filtren 
perillosament per la frontera i tenen un efecte desestabilitzador. La 
bretxa que va dividir la nació en 2015 es podria tancar. El país podria, 
de nou reunificat, superar amb èxit la interminable marea d'atur, fam i 
violència. Alçar, potser, el toc de queda a les províncies frontereres. Tal 
vegada, exposant la realitat de Lovetopia obertament, les aigües es 
calmen i es reduïsquen les veus dissidents i les protestes de carrer. 

Potser trobem interlocutor per a la nostra proposta de reobertura 
de relacions diplomàtiques. I, per què no, també de restabliment de 
relacions comercials i de retrobament de familiars i amistats. Fins i tot 
una xarrada amb la Presidenta de Lovetopia, la misteriosa Verònica 
Garen, pot ser que resulte útil. El nostre President, amb la seua 
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insolència política habitual, podria trobar nous arguments que exposar 
davant l'ONU. No passa un dia sense que bancs i grans empreses 
espanyoles pressionen el govern perquè insistisca en la reclamació 
d'indemnitzacions per les pèrdues econòmiques patides després de la 
secessió.  

Continue pegant-li voltes a quins temes tabú he d'ometre, temes que 
potser podrien ocasionar un ressentiment gens aconsellable. Potser 
evitar parlar del procés d'Independència o la forma en què els 
secessionistes van minar Madrid i Sevilla amb bombes atòmiques. O 
com se les van arreglar aquelles maleïdes dones per a organitzar-se 
políticament, suplantar les institucions existents i fer-se amb el control 
de l'exèrcit. O les campanyes de propaganda amb les quals van 
enganyar la societat, tergiversant les causes de la crisi econòmica en la 
qual estava immersa la Unió Europea i culpant els líders polítics. Moltes 
històries que descobrir, encara que potser és prompte per a explicar-les. 

 
Cada vegada em resulta més difícil dir adeu a la meua xicoteta Sara 

quan isc de viatge. Sembla que el anar-me’n tan sovint comença a 
afectar-la. Pot ser que Patri tinga alguna cosa a vore en l'assumpte. De 
qui, si no, hauria tret la idea de demanar-me que la porte amb mi? 
Quina barbaritat! Submergit en el més profund de Lovetopia, amb un 
ordinador personal i una filla de huit anys. 

Estaré sis setmanes sense Ruth. Sempre resulta estimulant allunyar-
se durant un temps. Ja puc imaginar-la al meu retorn, nua sobre el llit 
exagerant la seua última aventura. 

De fet, em resulta emocionant pensar que estaré totalment 
desconnectat de Espanya. Sense comunicació directa! Eixe estrany 
aïllament que la societat lovetopiana ha imposat durant quasi vint 
anys! Esta vegada només et tindré a tu, el meu diari, per a compartir les 
xicotetes coses del moment. 

Encara recorde els meus últims viatges a Brussel·les, Alemanya o el 
Brasil i els rumors sobre els progressos de Lovetopia que la gent repetia 
sense parar. Ara, per fi, podré saber de primera mà què és el que passa 
realment allí. 
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Potser el viatge pot resultar perillós. La població lovetopiana és 
bastant violenta i tal vegada em trobe embolicat en algun problema. El 
poble espanyol, segons afirma el nostre govern, és manifestament 
menyspreat. I el control que exercix el govern lovetopià sobre la 
població no és, pel que sembla, tan efectiu com el nostre. Si em trobe 
amb problemes, pot ser que la seua policia no servisca de res. Els rumors 
diuen que a penes hi ha presència policial als carrers. 

Bé, comencem amb el primer article. El tren és un bon lloc. 
  



31 

02. RUBÉN GONZÁLEZ VIATJA A LOVETOPIA 
 
A bord de l’AVE 5270 d'ACCIONA, de Madrid a Conca, el 3 de 

maig de 2033. Comence el meu viatge en un vagó pràcticament buit 
que circula a 150 quilòmetres per hora en direcció Est. Abandone 
Madrid i els seus quasi 20 milions d'habitants per a endinsar-me en 
les terres de Castella - la Manxa, un territori pràcticament despoblat 
des de la gran migració que es va produir fa ja deu anys.  

La que va ser una línia d'AVE molt transitada en els seus orígens a 
penes oferix hui un viatge setmanal. La privatització del ferrocarril en 
2015 ha fracassat rotundament en els seus objectius. Els trens són 
vells, la freqüència és mínima i els preus desorbitats. Potser un 
exemple més del gran cost econòmic que va tindre per a la societat 
espanyola la Independència de Lovetopia. O potser, un missatge 
premonitori del que trobaré en el meu viatge. 

La meua destinació de hui és Conca, antany una pròspera ciutat de 
províncies i hui una població que no alberga ni mil habitants. La 
majoria de la població resident és anciana que es va negar a abraçar 
els avantatges de la gran megalòpoli de Madrid i que van triar acabar 
els seus dies entre les ruïnes de la ciutat. Conca és l'última població 
espanyola abans de les tancades fronteres de Lovetopia. Demà 
travessaré la barrera natural que guarda en el seu si els territoris 
secessionistes: l'embassament de Contreras i les Falçs del Cabriol. 

Amb el pas del temps, el trauma que va ocasionar la sobtada 
separació de Lovetopia d'Espanya i la Unió Europea s'ha suavitzat. 
Allò que prometia desencadenar una sèrie de fenòmens anàlegs, hui 
sabem que va ser la gran excepció al moviment integrador que 
imposa la globalització. Fins i tot les aspiracions nacionalistes de 
Catalunya i del País Basc s'han esvaït totalment i són simples records 
d'un passat romàntic. 

El poble espanyol encara recorda l'any 2015 amb estupor. Va ser 
en aquell nefast 2015 quan es va produir la ruptura amb la resta 
d'Espanya de les que havien sigut la Comunitat Valenciana, la Regió 
de Múrcia, les províncies andaluses d'Almeria, Granada, Màlaga i 
Cadis, i les illes Pitiüses (Eivissa i Formentera). 
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El xoc de la secessió i l'amenaça terrorista van ser l'inici del llarg 
període de toc de queda en tot el territori nacional i que encara hui 
continua vigent a les províncies limítrofes. El govern d'Espanya va 
haver de recórrer al control informatiu per a evitar el pànic social i 
apaivagar la tragèdia que va suposar la ruptura amb familiars i 
amistats atrapades a l'altre costat de la frontera. 

Tota esta situació va exacerbar la depressió econòmica del 
moment, general en tota Europa. La Independència de Lovetopia és 
una fita que el col·lectiu d’economistes oficials identifiquen com a 
clau per a entendre l'actual deute públic del 300% del PIB i l'atur 
estructural del 30% de la població. 

El govern d'Espanya va aconseguir nivells d'impopularitat 
increïblement alts. El desgast per la crisi secessionista es va sumar al 
desgast existent pels suposats casos de corrupció i per la necessitat 
d'acudir a l'indult sistemàtic de polítics i banquers per a corregir els 
errors judicials.  

A més, Lovetopia va ser un dur colp per als Estats Units de Nord-
Amèrica i la Unió Europea. Tot un desafiament a la filosofia 
unificadora imposada en tot el planeta. La globalització econòmica i 
política com a únic full de ruta viable. El consumisme com a principal 
motor econòmic. I el creixement del Producte Interior Brut com el 
millor indicador de progrés social. 

Durant les dues últimes dècades, la majoria de nosaltres hem 
ignorat el que estava ocorrent en Lovetopia. L'opinió general ha sigut 
que Lovetopia resultaria una neciesa, el final de la qual arribaria tot 
sol. No obstant això, ara que resulta manifest que Lovetopia no ha 
fracassat, arriba el moment de realitzar un examen més objectiu de la 
seua experiència. 

Si les seues innovacions socials resulten ser absurdes i 
irresponsables, deixaran de constituir una temptació per a 
l’impressionable poble espanyol. Per exemple, necessitem enjudiciar 
l'asseveració que en Lovetopia s'ha instaurat un règim democràtic 
digital permanent. Que siga la població lovetopiana, i no els partits 
polítics, qui decidix directament sobre qualsevol qüestió que afecta 
els seus estils de vida resulta tan grotesc com poc operatiu. 
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Màximament quan les exageracions alcancen extrems tan diversos 
com la simple construcció d'un pont o l'aprovació o derogació d'una 
Llei com la de l'avortament. 

Si els seus estranys costums es revelen tan bàrbars com els rumors 
suggerixen, li costarà la indignació mundial. La promiscuïtat sexual i 
el barbarisme medieval són rumors que porten anys escandalitzant a 
la societat espanyola. 

En resum, la classe política espanyola podrà beneficiar-se al 
assabentar-se d’on està la línia entre realitat i fantasia. Hem 
d'enfrontar-nos al repte lovetopià des de la base d'un sòlid 
coneixement. Necessitem allunyar definitivament el desconeixement, 
les informacions de tercera mà i els rumors. 

La meua missió, durant les pròximes sis setmanes, serà explorar la 
vida lovetopiana. Descobrir les realitats que subjauen als rumors. 
Descriure amb detall el funcionament de la societat. Documentar els 
seus problemes i, quan siga de justícia, reconéixer les seues 
conquestes. 

Mitjançant el coneixement directe de la situació de la nostra antiga 
conciutadania, tal vegada pugam reconstruir els llaços que els van 
vincular a la nació espanyola i que tan rotundament van rebutjar. 

 
(Dimarts, 3 de maig. Per la nit) “Conca és una trista ombra del seu 

passat esplendorós” diu la web del Ministeri de l'Interior. Explica que, 
arran de la secessió, es va abandonar un megaprojecte turístic que es 
coneixia com “El Reino de Don Quijote“. Eixe megaprojecte turístic a mi 
em recorda a un altre Eurovegas, que es va acabar construint en 2019, 
després de molts intents frustrats. Hui, per molt que les autoritats 
insistisquen a dir-li una “lucrativa ciutat del joc”, se sap que és una 
ciutat sense llei dissenyada perquè l’alcohol, la prostitució i les drogues 
campen per tot arreu. La policia fa anys que no s'atrevix a entrar i són 
les màfies, disfressades de seguretat privada, les que imposen la seua 
llei. 

Conca és una de les moltes ciutats i pobles espanyols abandonats. A 
penes he vist gent i quan la he vist m’he espantat i he tornar a l'hotel. Si 
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és que es pot dir així a l’hotel de mala mort en el qual estic allotjat, l'únic 
en tota la ciutat.  

Només he aconseguit un parell d’opinions sobre Lovetopia. 
"Que cada qual visca com vulga", va dir un ancià, "si es pot dir viure 

al que es fa allí". 
L'altre, un home jove que deia no haver treballat mai i vivia de l'atur, 

va somriure quan va escoltar la meua pregunta. 
"Bé", va dir, "conec una gent que diu haver anat. No és perillós si 

coneixes les muntanyes i saps burlar les tanques amb filats de l'exèrcit. 
La gent per allí és bastant amable, sempre que no vages amb idees 
preconcebudes en el coco. Sap una cosa? Totes les xiques estan obertes 
a follar amb desconeguts! Això és el que m'han dit les meues amistats. I 
els homes vigilen els boscos amb arcs i fletxes! És per a tornar-se boig, 
no creu?". 

Em va costar bastant trobar qui em volguera portar a la frontera. 
Res de taxis. No queda ni un entre tanta desolació i tantes ruïnes. Vaig 
convéncer a un home que semblava haver passat 20 anys a l'ombra. 
Vaig haver de pagar-li una dinerada en efectiu. Res de rebuts. Tot siga 
que em coste pagar-ho de la meua butxaca. Però ja intentaré colar-ho 
d'alguna manera perquè pague el periòdic. Ah, i que pesat amb què li 
donara la meua paraula que no publicaria el seu nom ni la conversa 
que poguérem tindre! A canvi, ni un simple gràcies. Tot el contrari. 
Moltes mirades sinistres i un enfilall d'amenaçadores observacions. 

"Quin cony se li ha perdut per allí? És que està vosté desbaratat? Si 
no són més que una colla de caníbals! No eixirà sencer d'allí! Ni jo 
tampoc com em descuide!".  
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03. EL PAS DE LA FRONTERA LOVETOPIANA 
 
A bord del Sierra Express, Utiel Requena − València, 4 de maig 

de 2033. Per fi, he entrat en Lovetopia. Soc el primer espanyol en 
visita oficial al nou país des de la seua Independència fa 18 anys. 

El meu AVE va arribar fins a Conca. Encara que a penes se sap, el 
govern lovetopià ha prohibit que els vols comercials creuen el seu 
territori per a evitar el soroll i la pol·lució atmosfèrica. Els vols 
espanyols amb destinació a Palma han de viatjar via Barcelona. I fins 
i tot els vols lovetopians, aquells que van de València a Àsia o sobre el 
pol cap als Estats Units de Nord-América, es veuen forçats a volar 
sobre la mar. I a més caldria afegir que han d'utilitzar un remot 
aeroport a 40 quilòmetres de la ciutat. 

La meua única alternativa ha sigut viatjar amb tren fins a Conca per 
a arribar a València també amb tren. Però com no existix un trajecte 
directe, he hagut de realitzar un transbord en un taxi privat. 

El trajecte per carretera, des de Conca fins a la primera estació de 
ferrocarril lovetopiana en l'extrem Oest del seu territori, m'ha permés 
vore l'abandó de les carreteres al llevant espanyol. L'asfalt a penes 
existix i els sots i les clivelles impedixen una conducció en línia recta. 
Diversos ponts es presentaven derruïts. I els antics senyals són 
simples llenços per a les pintades que t'advertixen que abandones la 
seguretat d'Espanya. 

Com a curiositat, he vist restes d'algunes pintades realitzades en 
parets en els marges de la carretera. Una d'elles deia “A besos entenc, 
a vegades no”. Una altra deia “L'important és riure, i riure junts”. Una 
tercera, escrita en majúscules i amb accents, a la manera antiga, deia 
“VAIG ARRIBAR FINS ACÍ PER ESTIMAR-TE”. Sens dubte, les pintades 
han de ser realment antigues. Potser algun tipus de declaració d'amor 
que respon a eixos clixés romàntics que van estar de moda entre les 
parelles, fa molts anys, a Espanya.  

La frontera espanyola està fortament vigilada per diverses unitats 
de l'exèrcit. El lloc fronterer, flanquejat amb dues tanquetes, està 
situat en l'antic viaducte de l'autopista AP-3, passada la senyalització 
de les ruïnes de Minglanilla. Esta senyal sembla haver sigut pintada i 
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repintada mil vegades. Presenta un ball de correccions que ara et 
permet llegir “Perill, territori hostil”, ara permet llegir “Benvingut a 
Lovetopia”. Les campanyes que van combatre el gamberrisme urbà 
en les grans ciutats espanyoles no semblen haver triomfat en l'entorn 
rural. 

La presència d'armes entre els soldats és manifesta. Tres tanques 
metàl·liques successives de 6 metres d'altura impedixen qualsevol 
intent de travessar la frontera a peu. Les dues primeres tanques estan 
separades per un camí. L'espai entre la segona i la tercera tanca està 
clarament identificat com a terreny minat. Una simple mirada a cada 
costat permet apreciar que les tanques seguixen i seguixen fins a 
escapar-se de l'abast de la vista. Quatre soldats flanquejaven el taxi 
mentre unx oficial va agafar el meu passaport i va desaparéixer 
durant 10 minuts per a recaptar les oportunes autoritzacions de 
Madrid. Sobre l'asfalt, una sèrie de blocs de formigó creen un 
corredor en zig-zag pel qual a penes cap un cotxe. Al fons, el lloc de 
control lovetopià s'albira com un lloc remot i abandonat.  

La frontera de Lovetopia, no obstant això, està assenyalada per una 
pintoresca tanca de fusta curada a la intempèrie. Quan el taxi va parar, 
no hi havia ningú pels voltants. El conductor va haver de dirigir-se a 
una xicoteta caseta de pedra i fer que els militars lovetopians 
interromperen una animada conversa. Van resultar ser dos joves amb 
uniformes bastant mal planxats. Per les pintes, ningú afirmaria que 
foren militars professionals. Però sabien de la meua arribada i van 
examinar els meus documents amb l'aire de l'autoritat que coneix el 
seu ofici. Van deixar que el taxi passara per la porta només després 
de compartir que havien rebut una dispensa especial. Van insistir que 
era extraordinari permetre que un motor de combustió interna 
poguera entrar en Lovetopia. 

"Està vosté de sort, el vent bufa de llevant", va dir un d'ells. "Si 
arriba a ser de ponent, hauríem d'haver-li retingut un temps". 

Van revisar el meu equipatge amb curiositat, demorant-se en el 
meu ordinador personal, al qual van mirar com si es tractara d'una 
peça d'antiquari. Em van permetre quedar-me amb tot, excepte amb 
les pastilles per a dormir que m'acompanyen en tots els meus viatges. 
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"Pot ser que això siga una cosa habitual a Madrid", van dir, "però 
en Lovetopia no estan permeses”. 

En notar la meua reacció de disgust, un dels guardes va comentar 
somrient que les lovetopianes són molt accessible per a conversar, 
tant de dia com de nit. Em va donar aleshores un sobre al meu nom. 
Dins hi havia un fullet amb el títol Benvingut a Lovetopia. Està ben 
imprés encara que té uns dibuixos una miqueta estranys. Resulta 
evident que ha sigut preparat, sobretot, per a turistes d'Amèrica i Àsia 
i que després ha sigut traduït al castellà. 

"Pot ajudar-lo a acostumar-se", va dir l'altre guarda amb veu suau. 
"Entra vosté en un país lliure. Pot relaxar-se!". 

"Amic", vaig contestar, "he estat en un munt de llocs més estranys 
que este i em relaxe sempre que em dona la gana. Si ha acabat amb els 
meus papers, seguiré el meu viatge". 

Va tancar amb un colp sec el passaport, però no me'l va entregar.  
"González", va dir mirant-me als ulls, "vosté és periodista. Confiem 

que meditarà acuradament el que conta mentre siga ací. Si ho fa així, 
tal vegada podrà emprar eixa paraula, "amic", de cor. Ens agradaria 
que així fora". Va somriure després calorosament, va fer un gest 
estrany colpejant-se en el pit i em va estendre la seua mà. Per a la 
meua sorpresa, la vaig apretar i vaig somriure al seu torn. Només 
després d’això em va retornar el passaport. 

Prosseguim amb cotxe durant una mica més de 20 minuts, ja en 
territori de Lovetopia. Em vaig entretindre llegint el fullet que 
m'acabaven d'entregar. Em vaig sorprendre en reconéixer-me veient, 
per primera vegada, un mapa de la península ibèrica en el qual els 
territoris de Lovetopia estan identificats amb un color porpra. 
Apareixen clarament separats de la resta del territori Español. A més, 
estan ampliats com per un zoom. El mapa aparenta una frontera que 
bé podria confondre a unx tercerx. Algú alié a la geografia d'Espanya 
poguera pensar que existix una gran muntanya que separa tots dos 
països. 

En la part de darrere del fullet, apareix el següent text (escrit en 
anglés) a manera de benvinguda: 
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“IN THIS LAND, 
WE ARE REAL, 
WE MAKE MISTAKES, 
WE SAY I’M SORRY, 
WE GIVE SECOND CHANCES, 
WE HAVE FUN, 
WE GIVE HUGS, 
WE FORGIVE, 
WE ARE REALLY LOUD, 
WE ARE PATIENT, 
WE LOVE.” 
 
Segons posa en el fullet, el text és el final del “discurs de la 

Independència de Lovetopia” llegit per Eva Oltra a València, el 15 de 
Maig de 2015. Encara que és ben conegut que Eva Oltra va ser la 
primera Presidenta de Lovetopia, res se sap a Espanya del discurs. En 
les pròximes setmanes, intentaré accedir a una còpia per a oferir-ho 
a la comunitat lectora. 

L'estació de ferrocarril lovetopiana va resultar ser l'antiga estació 
d'Utiel-Requena. Però l'edifici és un lloc molt rústic, fet d'enormes 
fustes. Res a vore amb aquella moderna estació de l'AVE que els 
càrrecs polítics espanyols inauguraren en 2010 quan es va obrir la 
línia d'alta velocitat entre Madrid i València.  

L'actual edifici de l'estació podria passar a Espanya per un 
descomunal xalet d'esquí. Tenia, fins i tot, ximeneres en les sales 
d'espera. Vaig fer un inventari de les instal·lacions. D'una banda, una 
espècie de restaurant i un immens saló. En un lateral, al costat d'un 
enorme finestral amb unes vistes immenses, una tarima de música. 
En el seu conjunt, el lloc aparenta una gran sala de concerts i balls. 
Una gran porta conduix a una saleta xicoteta i tranquil·la, amb 
butaques de cuir i un munt de lectors de llibres electrònics. Estos 
lectors són de formes i grandàries molt diverses i estan escampats per 
taules i prestatgeries. També hi havia algun llibre vell de paper. Sens 
dubte, una fortuna descuidada que faria les delícies dels antiquaris 
espanyols.  



39 

Els trens tenen només dos o tres vagons. Passen cada hora i entren 
en el soterrani de l'estació. En èpoques de fred o vent, unes 
gegantesques portes els protegixen i es tanquen després d'ells. És 
evident que l'estació està especialment preparada per a aficionats al 
senderisme i al muntanyisme. Vaig vore perxes i armaris per a 
guardar motxilles, tendes de campanya i equipatge d'alta muntanya. 
En un panell digital ben elegant, amb profusió de fotografies, vaig 
poder apreciar que multitud de línies de microbús conduixen des de 
l'estació cap a les ciutats veïnes, xicotetes poblacions i remots llocs 
que semblen refugis de muntanya. 

Vaig pujar al tren. Encara que més que un tren, semblava un avió 
sense ales. Al principi vaig creure que m'havia ficat en un vagó a mig 
acabar. No hi havia seients! El sòl estava cobert amb una gruixuda i 
estovada catifa. Barandats que no arriben més que a l'altura del genoll 
dividixen l'espai en compartiments. Algunes persones jeien 
escampades en coixins, caòticament escampats per l'espai del vagó. 
El seu aspecte és el de grans sacs de cuir. 

Un home major havia pres una manta d'un muntó apilat en un 
extrem del cotxe. Quan em vaig adonar, estava tirant una becadeta. 
Algunes persones, adonant-se que era espanyol i caminava confús, em 
van mostrar on deixar la meua maleta de viatge. Van assenyalar cap 
al vagó contigu dient-me que podria demanar-li una beguda a 
l'hostessa. Em vaig acostar per a comprar una Coca-Cola. L'hostessa 
em va somriure amb amabilitat mentre em deia que els refrescos 
ensucrats estaven prohibits al país pels seus efectes negatius contra 
la salut. El meu comentari de desgrat no va afectar la nostra breu 
conversa i em va oferir, somrient, una àmplia varietat d'infusions i 
sucs naturals. Vaig triar suc de taronja valenciana i vaig prendre 
seient en un dels coixins per a gaudir de la magnífica vista. Els grans 
finestrals arriben fins a una altura d'uns 15 centímetres del sòl. El 
primer glop que li vaig donar al suc em va resultar d'una intensitat de 
sabor i una frescor inenarrable. Vaig caure breument en un ensomni 
sobre els preparats que prenia de xiquet. 

Les persones que m’acompanyaven al vagó van encendre uns 
cigarrets que, per l'olor, em van resultar irrecognoscibles. Vaig 
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preguntar i em van dir que era una varietat local de marihuana. Em 
vaig sorprendre dient-los que un comportament així seria 
immediatament reprimit a Espanya i que suposaria grans multes. I 
fins i tot penes de presó. Es van riure del meu comentari i van 
començar a passar-se els cigarrets entre si. Quan va arribar el meu 
torn, em vaig negar a participar en un vici tan reprovable. No obstant 
això, prompte es van mostrar molt loquaces i començàrem a 
conversar amigablement. 

El seu amor per la naturalesa ha portat a la població  lovetopiana a 
l'extrem d'introduir-la fins i tot dins dels trens. Estan replets de 
falagueres penjandes i de xicotetes plantes que no vaig poder 
identificar. Però les persones que m’acompanyaven van enumerar els 
seus noms botànics sense cap vacil·lació. No semblaven preocupades 
per les fulles i els pètals que embrutaven l'espai. 

En un extrem del vagó, hi havia poals de reciclatge. Cadascun 
mostrava discretament una lletra, M, V i P. Vaig poder observar 
durant el trajecte que totxs, sense excepció, depositaven les deixalles 
de metall, vidre o paper en el poal corresponent. Fins i tot 
s'entretenien i recollien les despulles de les plantes. El fet que ho 
feren sense peresa o cap resistència, com hauria ocorregut amb 
qualsevol espanyol, fou la meua primera introducció a les 
espontànies pràctiques de la societat lovetopiana. Crec dir bé si 
afirme que es mostra molt orgullosa de la seua tradició de reciclatge. 

Els trens lovetopians arranquen amb absolut sigil. Pràcticament no 
sents el més mínim moviment. No hi ha soroll de rodes, ni xiulades, ni 
vibracions. Operen per propulsió i suspensió magnètica. Només 
s'escolta la xarrada de la gent o la dringadissa de tasses i plats. 
Algunxs passatgerxs agitaven les seues mans a les amistats que 
estaven en l'andana. En un instant, el tren està, literalment, volant 
sobre el terra. De fet, s'eleva uns quants centímetres sobre uns raïls 
en forma de T. 

La gent que viatjava amb mi em van contar alguna cosa sobre 
l'origen d'estos trens. Pel que sembla, la fàbrica de Ford a Almussafes 
estava fent fallida quan va ocórrer la Independència. Encara patia els 
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efectes de la gran crisi econòmica i financera imposada per USA que 
va arrancar en 2007 quan governava Zapatero.  

“El govern lovetopià es va aprofitar temporalment de les enormes 
instal·lacions de la factoria d'Almussafes per a construir el nou circuit 
nacional de trens”, va dir apassionadament alguna passatgera. “I això 
a pesar que la nostra política econòmica a llarg termini advocava per 
la descentralització de la producció en cada poble i regió”, va matisar 
tot seguit. 

Encara que Alemanya i el Japó lideraven els trens de suspensió 
magnètica, Almussafes va començar la producció amb dissenys 
propis només un any després de la proclamació de la Independència. 
Quan vaig preguntar com s'havia finançat l'enorme cost del sistema, 
el grup que m’acompanyava va començar a riure.  

“El cost de la línia completa de Peníscola (Castelló) fins a Jerez de 
la Frontera (Cadis) ha sigut aproximadament la desena part que el 
cost que va declarar el govern espanyol en la seua època per a la línia 
del AVE Madrid-València. Un cost realment baix si es té en compte que 
la distància és el doble”, va afirmar un d'ells fanfarronejant. “El cost 
social dels nostres trens, per persona i quilòmetre, és moltíssim 
menor que el dels AVE espanyols o el transport aeri”. 

El fullet diu que els trens viatgen normalment a 400 quilòmetres 
per hora, en pla. El trajecte més llarg en Lovetopia és de 2 hores, des 
de Castelló a Cadis. El paisatge es pot contemplar perfectament a esta 
velocitat. Segons els panells digitals presents en la capçalera del vagó, 
aconseguim els 400 km/h després de només 3 minuts de pujada per 
la formidable costera del port de Contreras. 

Vam fer una parada a Siete Aguas. Allí vam recollir a unxs quantxs 
senderistes. Era un grup alegre, igual que un grup espanyol quan ix 
de festa i es pren unes copes, però ben diferent perquè era de dia i 
vestien peces una miqueta velles. Es veien rases jaquetes de pell 
francament antigues. Portaven motxilles fetes a casa i primitius pals 
de caminar. Eren com a bastons llargs, prims, amb frèvoles corretges. 
Estaven decorats profusament, amb osques ben tallades que 
semblaven fetes amb navalles i li donaven un aire preindustrial. 
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En l'estació, un viatger va cridar que havia vist una llebre i dos 
cervatells en una arbreda. Posteriorment, uns conills van ser causa de 
gran rebombori en tot el vagó. 

El tren va descendir vertiginosament cap a la ciutat de Buñol. Vaig 
saber que han recuperat la famosa festa de la tomatina. Després de la 
Independència, van revocar els límits d'afluència que va imposar el 
govern espanyol. 

Deixem arrere, a tota velocitat, algun riu. En tan sols uns minuts 
arribem a Chiva.  Una vegada aconseguim la vall, el paisatge va deixar 
de semblar-me interessant. Però els meus companys continuaven 
fascinats. Assenyalaven amb admiració els canvis en camps i boscos. 
Potser resulta cridaner que destacaven les diferències estacionals des 
de l'arribada de la primavera.  

“Aquella arbreda de moreres estava totalment nua fa uns mesos i, 
fixa't ara, quines boniques copes”, vaig escoltar de boca d'un viatger 
més joves. “I quants ocells i flors! Benaurada primavera!”.  

En tot moment, un tauler digital presenta l'esquema d'una 
complexa xarxa de connexions de trens i autobusos, amb les seues 
rutes i les seues hores d'eixida. Em va alegrar comprovar que no ens 
deteníem més de 60 segons en cada parada. No obstant això, la gent 
pujava i descendia assossegadament. Fins i tot quan van utilitzar un 
curiós sistema d'assistència per a qui va en cadira de rodes. Les 
persones es mouen lentes, amb una típica calma que sembla d'allò 
més habitual en Lovetopia.  

Ens precipitem a través d'una sèrie de túnels que penetren per 
verds i suaus pujols coberts d'herba. Entrem en la zona que envolta la 
ciutat de València. Es veien més cases, si bé encara bastant disperses. 
Moltes semblaven ser granges. Les hortes, camps i voltes presenten 
un aspecte sa i sorprenentment ben cuidat, més fins i tot que en la 
campanya francesa i a Suïssa. 

Així i tot, res a vore amb els nostres moderns adossats de 
l'extraradi de Madrid, com a Pozuelo o Rivas-Vaciamadrid. Madrid, la 
gran urb espanyola que prompte depassarà els 20 milions d'habitants 
i concentrarà més de la meitat de la població d'Espanya, seria l'enveja 
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de la societat lovetopiana. Que pobres i brutes resulten en 
comparació les seues cases! 

Definitivament, ha d'haver-hi manca de pintura. Construixen amb 
pedra, tova, palla i fusta curada. Fa la impressió que construixen amb 
tot el que cau a les seues mans. Manquen d'eixe sentit de l'estètica que 
recomana cobrir els materials amb una capa de pintura. Segons 
sembla, preferixen revestir les seues cases amb parres i arbustos 
abans que pintar-les. Les teulades, sense excepció, presenten un 
híbrid entre teules i cristalls d'aparença rara. Quan vaig preguntar, 
em van indicar que eren plaques d'energia solar de producció 
lovetopiana. 

La visió que vaig presenciar, d'alguna manera surrealista, em va 
transportar a un paisatge actualitzat, certament modern, d'aquell 
poble dels hobbits que tan atractivament reconstruixen les pel·lícules 
del Senyor dels Anells. 

Així i tot, el paisatge em va portar a una tristesa que augmentava a 
mesura que ho feia el seu aparent aïllament. Les carreteres són 
estretes i tortuoses. Els arbres estan situats perillosament prop de 
l'asfalt. A penes una mica de trànsit. Ni un cartell publicitari. Ni un pal 
elèctric o telefònic. Ni una estació de gasolina. No crec que resulte 
agradable vore's sorprés a la nit en un paratge semblant. 

 
(Dimecres, 4 de maig) M'esperen, no hi ha dubte. El soldat de la 

frontera em va entregar un sobre al meu nom. Dins, un fullet, la direcció 
de l'hotel i una nota manuscrita en la qual em comuniquen una primera 
cita oficial. També hi havia diners. Quin descollono he soltat quan he 
vist els bitllets! Els meus primers “cors”. Són realment graciosos. Estan 
replets de cors i tots inclouen algun escrit en forma de grafiti. Em van 
recordar les pintades de la carretera a Espanya. 

El bitllet de cinc cors és d'un to blavós, com el nostre; el grafiti que 
apareix diu “Que la curiositat siga més gran que la por!”. En el bitllet de 
deu, de to color teula, es veu un mur en ruïnes pintat amb un graciós 
“T'espere en pàgines no escrites”. El bitllet de vint és de color porpra i 
el grafiti diu “Algunes paraules obrin ferides, unes altres camins”. 
Finalment, el bitllet de cinquanta és de color verd i posa “Crec en l'amor 
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a primer riure”. Els dissenys, sempre de grafitis, es completen amb 
vegetació abundant, paisatges, animals i plantes meravelloses. Res de 
retrats de celebritats ni signatures de banquers il·lustres. 

Moltes de les persones d’ací semblen eixides de les velles pel·lícules 
d'indis i vaquers de l'Oest americà. Potser també aparenten moderns 
caràcters de Dickens. Les seues vestimentes resulten estranyes. Es veuen 
barrets, jaquetes, jupetins, faldes llargues, polaines i malles, però sense 
l'aspecte sòrdid dels hippies dels anys seixanta. Porten ornamentacions 
i decorats molt pintorescos, fets amb petxines i plomes o amb teles de 
retalls. El teixit ha d'escassejar terriblement si arriben a tals extrems de 
reutilització. 

Els seus modals són inquietants. Les dones em miren fixament als 
ulls. Em sent obligat a apartar la vista. Es mostren desembolicades i 
lúdiques. No diferencien en el seu tracte amb els homes. Sembla que 
sempre estan en el joc de la seducció. Actuen sense presses, com si 
disposaren d'un temps inesgotable per a xarrar i conéixer’s. Entre ells i 
elles, es besen, s'abracen i es toquen les mans amb facilitat. 

Utilitzen una salutació preliminar que no acabe d'entendre. Es 
donen un colp sec en el pit a l'altura de l'estèrnum i obrin la mà cap a 
la persona que saluden. Després passen a les abraçades i els besos. Serà 
un gest primitiu de fanfarroneria? 

He fumat marihuana per primera vegada des dels meus anys 
d'adolescent. Al principi, encara que em vaig sentir temptat, el vaig 
rebutjar. Però després em va semblar un bon gest d'acostament i vaig 
donar diverses calades. Que bé em sentà la marihuana! El viatge m'ha 
resultat agradable i divertit, sobretot divertit. Mentiria si no 
reconeguera que se m'ha passat pel cap comprar una xicoteta bossa i 
emportar-me-la a Espanya. Ningú s'atrevirà a inspeccionar-me a la 
frontera al meu retorn. Però ara que se m'han passat els efectes, la 
culpa m'ha envaït i em sent fatal. Espere no caure una altra vegada en 
la temptació. Maleïdes lovetopianes! (O vaig voler escriure 
“benaurades”?) 

No sé si és pels efectes de la marihuana, però crec que la gent ací són 
persones fanfarrones i presumptuoses. A la mínima, emplenen les 
converses amb tota mena de xifres i raonaments econòmics que escapen 
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de l'entendre de qualsevol de nosaltres. Reconec que m'irrita eixa 
prepotència i em sent fora de joc. 

La pau del trajecte amb tren va ser trencada, en algunes ocasions, 
per discussions i insults a plens pulmons. Em vaig sobresaltar repetides 
vegades. La dona que estava al meu costat em va posar la mà a la cama, 
a l'altura del genoll, com per a contindre'm. I el curiós és que entre tant 
rebombori, fins i tot vaig arribar a tindre una erecció! 

Les persones tenen una insolent curiositat que sovint acaba en 
altercats. És com si hagueren perdut el sentit de l'anonimat que ens 
permet viure junts en grans comunitats. Però de moment, no han 
arribat als punys. Pot ser que hi haja algun boig perillós entre tanta 
gent. Només espere ser capaç de preservar la meua pròpia enteresa i 
contindre'm davant tanta violència gratuïta. 

No pots, per exemple, dirigir-te al personal treballador lovetopià 
amb normalitat. L'home que despatxava els bitllets del tren em va 
preguntar que si potser pensava que era una màquina de vendre 
bitllets. Jo he parlat de manera habitual. Però ell no va tolerar el meu 
to de veu i em va acusar d'indiferència. De fet, vaig témer quedar-me 
sense bitllet. Em va demanar que li tractara com a una autèntica 
persona! Com si jo nó ho estiguera fent! El pitjor és que insistia a parlar 
amb mi. Feia preguntes i comentaris, esperant una resposta sincera, 
amb descarada paciència, mirant-me directament als ulls. 
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04. VALÈNCIA, CAPITAL DE LOVETOPIA 
 
València, 5 de maig de 2033. Quan vaig arribar a l'estació del 

tren, a penes sabia el que esperar de la ciutat. València, en una època, 
es vanagloriava d'haver ocupat un lloc entre les grans ciutats del món. 
Va ser coneguda en el seu temps com "la ciutat dels grans 
esdeveniments" per haver albergat la America’s Cup de vela, el Gran 
Premi d'Europa de Formula I, la visita del Papa i el Open 500 de 
Tennis. 

En l'època espanyola, València va exercir una poderosa atracció 
sobre els turistes. El poble espanyol de major edat encara recordarà 
les seues encantadores platges i carrers, els seus ponts espectaculars 
i el seu pintoresc jardí urbà en l'antic llit del Túria. La societat que 
l’habitava era sofisticada però relaxada. La ciutat atreia a multitud de 
visitants que tornaven una i una altra vegada. Em trobaria que encara 
manté la seua reputació de ciutat moderna i civilitzada? 

Vaig deixar el meu equipatge en consigna i vaig eixir a explorar. 
Vaig rebre el primer sobresalt en el moment de xafar el carrer. Un 
estrany silenci ho impregnava tot. Esperava trobar-me amb alguna 
cosa semblant a l'apassionant animació de les nostres mega ciutats. 
Escoltar els xiulets dels cotxes. Vore taxis a tota velocitat. Trobar-me 
amb coàguls de gent espentant-se a trompades en la voràgine de la 
vida urbana. Gaudir d'eixa decoració tan espectacular com són les 
grans pantalles de vídeo amb publicitat de les multinacionals.  

El que vaig vore, en recobrar-me a poc a poc de la meua sorpresa, 
estava totalment fora de les expectatives de qualsevol espanyol. El 
carrer Xàtiva i el carrer Colón, el gran boulevard que travessa el cor 
de la ciutat per a desembocar en tots dos extrems en l'antic llit del 
Túria, s'ha convertit en un gran passeig amb milers d'arbres fruiters. 
La calçada, per la qual discorren taxis elèctrics, microbusos i algunes 
furgonetes de repartiment, ha quedat reduïda a un parell de simples 
corriols. L'espai restant, enorme, l'ocupen camins de bicicletes, fonts, 
escultures, quioscos i absurdes hortes amb diminuts reixats al seu 
voltant. La quietud és quasi sinistra, només interrompuda pels 
grinyols de les bicicletes i els crits de la xicalla. Fins i tot s'escolta, 
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ocasionalment, el cant d'algun ocell. Encara que reconec que això 
resultarà increïble a qui freqüenta l'artèria principal d'una gran 
capital plena de gent. 

Hi ha uns gegantescos pavellons de coberta cònica disseminats per 
onsevulla. Són quioscos amb periòdics, tebeos i revistes. Però, 
sobretot, oferixen multitud de sucs de fruites, infusions exòtiques i 
entrepans d'un estrany pa enfosquit. Estos pavellons també són les 
parades del circuit de microbusos. La gent aguaita allí al resguard del 
sol i, és de suposar, també de la pluja.  

Els microbusos són unes baluernes molt còmiques. Funcionen amb 
bateries elèctriques. El seu aspecte és semblant al dels antics 
tramvies. No porten conductor. Són dirigits i controlats digitalment. 
Un radar de proximitat bloqueja el vehicle si algú es creua. El sòl no 
està més que a uns centímetres del carrer, com aquells vehicles 
adaptats per a minusvàlids que existien a Espanya. Em van dir que 
són així “perquè les persones, siga com siga la seua condició, puguen 
pujar i baixar fàcilment durant els 15 segons de parada”. Els seients 
estan col·locats en fila i miren cap a l'exterior. També hi ha alguns 
agarradors que pengen del sostre. 

Estos microbusos no van a més de 15 quilòmetres per hora. Passen 
cada cinc minuts i són gratuïts. Vaig preguntar a una viatgera per què 
no costen res. Em va dir que “els microbusos es paguen, igual que els 
carrers, per mitjà d'impostos generals”. Va afegir, somrient, que 
“portar unx cobradorx en cadascun d'ells costaria més que el que els 
propis bitllets recaptarien”. Com la majoria de la gent lovetopiana, 
tenia una certa tendència a xarrar i em va explicar amb tot detall els 
avantatges econòmics d'este sistema. Quasi em va semblar que estava 
intentant vendre-me’l. 

Potser es jutja millor l'atmosfera bucòlica de la nova València 
recordant els quadres de Joaquín Sorolla. La llum que impregna la 
ciutat és endimoniadament enlluernadora. Els colors aparenten vius 
i intensos. Fins i tot el cel es presenta d'un blau perfecte, net de les 
marques habituals que l'aviació comercial deixa a les nostres ciutats. 

També ajudarà saber que el carrer Colón i molts altres carrers 
estan, en l'actualitat, solcats per xicotets rierols. Com és habitual a les 
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nostres ciutats, anteriorment i a costa de grans despeses, eren 
desviats per conductes subterranis per a facilitar el trànsit de cotxes. 
La societat lovetopiana s'ha dedicat a traure'ls de nou a la superfície. 
Les avingudes presenten unes encantadores i diminutes cascades, 
amb l'aigua clapotejant i esguitant. Però resulta fàcil reconéixer que 
este paisatge correspon més a un dels nostres parcs naturals i és 
certament estrany per a una gran ciutat. Els carrers estan replets de 
canals envoltats de roques i arbres, bambús i falagueres. Vaig vore 
fins i tot peixets. No aconseguisc endevinar com se les arreglen per a 
mantindre'ls a resguard de tanta xicalla i tant de gat com vaig apreciar 
rondant pel lloc. La política de sancions i multes ha de ser 
extremadament dura, encara que cap senyal ho indique i no es veja 
policia vigilant els espais públics. 

Els carrers estan plens de gent malgrat la calma regnant. Però mai 
amb la densitat amb què ho estan a Madrid. Part del trànsit vianant 
ha sigut desplaçat a unes  diàfanes passarel·les que connecten els 
últims pisos d'uns edificis amb uns altres. A vegades, estes 
passarel·les estan situades a 15 o 20 pisos d'altura. Pràcticament tot 
l'espai del carrer és per a vianants. Ningú dona importància a les 
noses o als xicotets forats que s'han anat formant en el paviment. En 
molts d'ells, han plantat flors, generant una confusió tal que provoca 
una desorientació fàcil. 

Em vaig creuar amb un grup de músics de carrer que tocaven a 
Bach amb un clavicèmbal i una altra mitja dotzena d'instruments. Es 
veuen venedors de menjar espentant carros d'alegres colors. Oferixen 
entrepans calents, castanyes, gelats i orxata de xufa, la tradicional 
beguda de València. En una ocasió, fins i tot vaig vore malabaristes i 
un grup de prestidigitadors actuant per a un eixam de criatures. 
Semblava una escena d'alguna pel·lícula medieval, encara que 
estranya. Un   malabarista es movia alegrement entre la gent fent 
piruetes en una estranya cadira de rodes. 

Hi ha també caminants i ganduls, tipus amb aire despistat enmig 
dels carrers. Són gent sense ocupació aparent que pren els espais 
públics com una prolongació de la seua sala d'estar. No obstant això, 
malgrat l'alt número de persones així sense ocupació aparent, els 
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carrers de Lovetopia semblen ridículament desproveïts de seguretat. 
No hi ha portes blindades ni porters, vigilants privats o altres mesures 
contra el crim. I ningú aparenta sentir eixa necessitat nostra 
d'utilitzar els automòbils com a blindatge de protecció per a 
desplaçar-se d'un lloc a un altre. 

Els vestits lovetopians tendixen a ser folgats i de colors lluminosos. 
Crec que intenten compensar la seua falta d'estil i confecció. L'home 
lovetopià típic porta pantalons d'un material que recorda el cotó i 
amb tall vaquer. Res de vestits i corbates. Només pantalons i 
samarreta. A vegades, l'acompanyen amb camises, jerseis, ponxos o 
jaquetes. Potser perquè el fred no és habitual, les sandàlies són una 
cosa normal en els dos sexes. Les dones, sovint, porten també 
pantalons. Però són molt més corrents les faldes soltes i amples a 
l'estil gitano, amb peces ben ajustades al tors. Mostren unes corbes 
que les fan especialment atractives. Les seues cabelleres i la seua pell 
en cara i braços aparenten sanes i joves. Resultaria impossible 
apreciar la seua edat si no fora pels cabells blancs que lluixen sense 
pudor.  

El cuir i les pells són, segons sembla, materials habituals. S'utilitzen 
en bosses i carteres. I per a pegats en pantalons i caçadores. Les 
criatures visten versions en miniatura dels vestits dels majors. No 
sembla que existisquen robes especials per a elles. Resulta estrany, 
fins i tot inquietant, la seua manera d'agafar-se de la mà, abraçar-se 
mentre caminen o tocar-se mentre parlen. Somriuen i riuen amb una 
espontaneïtat dantesca. És com si visqueren en la burla permanent. O 
com si adoptaren un comportament festiu en qualsevol lloc i a 
qualsevol hora. Vaig poder vore diverses parelles ballant agarrades, 
algunes d’edat avançada, davant d'un grup de músics de carrer a 
plena llum del dia. 

La població lovetopiana, quan es desplaça a més d'una o dues illes, 
agafa unes bicicletes pintades de blanc. N'hi ha centenars en tots els 
carrers. El seu ús és també gratuït. Com pel dia es dispersen de llarg 
a llarg de la ciutat, durant la nit uns equips especials les retornen als 
llocs en què seran necessàries l'endemà. Vaig comentar amb un 
amable vianant, amb manifest sarcasme, que açò havia de ser una 
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delícia per a lladres i bandarres. Malgrat això, ho va negar amb 
vehemència. Em va donar com a argument “que resulta més barat 
perdre unes quantes bicicletes que posar més taxis o microbusos”. Va 
afegir que “tot el trànsit de bicicletes està controlat digitalment, a 
través d'un mecanisme de geoposicionament al qual accedix la 
població lovetopiana a través dels seus mòbils”. 

Esta gent, segons vaig descobrint, et solta xifres amb una lleugeresa 
desconcertant. Té una manera d'introduir els “costos socials” en els 
seus càlculs que denota una certa dosi de conjectura i d'imaginació. 
Seria interessant confrontar semblants informacions amb personal 
expert de la nostra indústria de l'automòbil o de les autopistes. Qui, 
per descomptat, es quedaria horroritzat per l'abolició dels cotxes en 
Lovetopia! 

Destaque el fet que tots els barris estan curiosament superpoblats 
de criatures i familiars. No hi ha diferències entre el centre de la ciutat 
i la perifèria. Vaig formular algunes preguntes sobre el tema a 
diversxs transeünts. Em van contestar amb una paciència sorprenent. 
He descobert un dels fets més cridaners de Lovetopia. Els gegantescos 
edificis del centre de la ciutat i de l'extraradi han sigut convertits en 
apartaments! I esta afirmació, per escandalosa i atrevida com puga 
resultar, inclou els gratacels que van ser seu d'importants empreses. 
Hauré de fer més esbrinaments per a estar segur, però em van contar 
que la distribució urbana entre àrees comercials especialitzades i 
zones residencials aïllades va ser abandonada fa molt de temps. 

Molts edificis d'habitatges de construcció barata van ser 
enderrocats després de buidar-los de cables, cristalls i accessoris. Qui 
m’informava es va referir als extints edificis residencials 
despectivament com a “llandes de sardines”. La gent que els habitava 
ara residix en edificis nous o reformats en els quals també hi ha 
guarderies, fruiteries i restaurants. A més, estos comerços alternen 
amb oficines privades i el que denominen “espais de co-working”. Són 
alguna cosa així com oficines obertes on qualsevol troba el necessari 
per a treballar. En els mateixos edificis, hi ha grans espais presentats 
com a centres culturals i multitud de botigues que oferixen productes 
i serveis d'allò més variat i exòtic. 
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Encara que els carrers de Lovetopia conserven cert aire espanyol, 
resulta extremadament difícil identificar les coses. Les façanes dels 
edificis estan cobertes amb plantes enfiladisses, parres i plantes de 
tota mena. Fins i tot es veuen arbres i una espècie de gespa en les 
parts més altes. Només es permet posar rètols, de grandària xicoteta, 
sobre les portes.  

Els rètols dels carrers són escassos i difícils d'albirar. Solen estar 
col·locats a les cantonades. Al costat de cada rètol, sempre hi ha un 
xicotet codi digital que la gent llig utilitzant els seus xicotets telèfons 
mòbils. Este costum, per modern que semble, s'entén millor quan un 
descobrix que quasi totes les antigues places, avingudes i carrers han 
sigut canviades de nom. Així, per exemple, el carrer Colón es diu 
“Carrer de No Plores si m’Estimes”, en referència a un poema de Sant 
Agustí. L'antiga plaça de l'Ajuntament es diu “Plaza del 15 de Maig”, 
sens dubte, una mostra de la seua rebel·lia davant Espanya. I el carrer 
Xàtiva l'han canviada de nom com a “Carrer de Boabdil, el qui Plora 
com una dona allò que no va saber defensar com a home”. Amb les 
noves i llargues denominacions, no és d'estranyar que necessiten de 
l'assistència dels seus telèfons mòbils per a saber on es troben a cada 
moment. 

Malgrat la dificultat, vaig localitzar el xicotet hotel que m'havien 
recomanat. En la nota que vaig rebre, ho descrivien com a “apropiat 
per a espanyolxs”, afegint que m'introduiria "amb un cert regust a la 
forma de vida lovetopiana". La recomanació inclou una descripció de 
l’hotel com un hotel de caràcter familiar i gran, encara que això ha de 
ser un error. Només compta amb huit habitacions. Afegien, com si 
d'una característica de l'hotel es tractara, que “li permetrà conéixer a 
altres hostes amb facilitat”. 

En el meu passeig pels carrers de València, no vaig poder 
identificar cap gran hotel dels de veritat. Segurament, el turisme va 
desaparéixer després de la secessió i els grans establiments hotelers 
van tancar. No obstant això, he escoltat gent estrangera parlant en 
anglés, francés i alemany. També vaig vore joves arrossegant les 
típiques maletes dissenyades per a les cabines dels avions. I fins i tot 
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em vaig creuar amb un grup de persones passejant amb motxilles que, 
sens dubte, eren d'origen asiàtic. 

Com tot ací, la meua habitació està plena de contradiccions. És 
còmoda. Tal vegada una mica passada de moda per al nostre gust. El 
llit és atroç. No té somier. És simplement un tros de esponja de goma 
sobre una post. El cobertor, amb tot, és molt luxós. La paret està 
decorada amb quadres i teles que responen a una moda diferent. 
Potser de tipus indi. Mostra la figura d'un home elefant amb les cames 
plegades i els braços enlaire. Hi ha una gran taula de treball equipada 
amb una tetera i una enorme espremedora de sucs. Al seu costat, una 
caixa repleta d'herbes i infusions i una enorme cistella amb fruites 
d'allò més exòtiques. La superfície de la taula és llisa, de fusta vista, 
amb unes taques estranyes. 

Vaig trobar una tauleta tàctil gran i llustrosa sobre la taula. La meua 
primera reacció va ser pensar que l'hoste anterior l'havia oblidada. 
Però vaig preguntar i em van dir que no, que era part de l'equipament 
estàndard de l'habitació. Malgrat la seua aversió per molts dels 
invents moderns, la societat lovetopiana disposa d'alguns gadgets 
tecnològics bastant cridaners. La tauleta té dues peces que 
s'enganxen amb suavitat a les cantonades però que mostren una 
uniformitat sorprenentment sòlida. És com si acoblàrem 
magnèticament un telèfon intel·ligent i una de les nostres tauletes per 
a compondre un dispositiu d'aparença molt avantguardista. 

Amb facilitat, he identificat una aplicació de videoconferència. Ha 
arrancat sola en escoltar la meua veu. Fins que vaig descobrir que era 
la tauleta, vaig pensar que algú més era a l'habitació i em parlava. Va 
sincronitzar, sense cap cable, automàticament, amb una pantalla 
major que està penjada en la paret. Este segon aparell recorda a les 
nostres televisions, encara que no hi ha comandament a distància. He 
sigut capaç d'utilitzar tot el programari sense cap explicació. La meua 
primera impressió és que són molt fàcils d'utilitzar i donen una millor 
qualitat d'imatge i so que les nostres. 

El vàter té la cisterna col·locada damunt, en la paret, com els que 
s'usaven a Espanya. Funciona tirant d'una cadena mitjançant un 
curiós mànec de color blanc, tallat amb la forma del cos d'una dona 
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nua. El paper higiènic és d'allò més aspre i ordinari. Sembla una 
abominació ecològica. La banyera, per contra, té una grandària i una 
profunditat poc corrents. La fusta és lleugerament aromàtica. La seua 
aparença és la d'una banyera de luxe en una vella pel·lícula 
ambientada al Japó. El bany està replet de veles i ciris. Han de ser 
freqüents els talls de subministrament elèctric sense previ avís. 

Vaig utilitzar la tauleta per a confirmar la visita que m'han 
concertat amb la Ministra d'Alimentació. He de desplaçar-me fins a 
Múrcia. Curiosament, el Parlament Nacional i el Ministeri de 
Presidència són els únics edificis governamentals localitzats en la 
capital. La resta de Ministeris i grans institucions públiques estan 
distribuïts de llarg a llarg per les ciutats de Lovetopia. Només espere 
que el transport interior no siga molt car. 

Encara que m'agradaria triar la meua pròpia agenda, és clar que 
han decidit que comence la meua investigació pels pretesos 
ecosistemes estables lovetopians. La controvèrsia que han generat bé 
mereix la nostra atenció. 

 
(Dijous, 5 de maig) La impressió que arrossegue em porta a pensar 

que en alguns aspectes han retrocedit a l'edat mitjana. A primera hora 
de la nit, vaig vore a un grup de caçadors baixar d'un microbús. Anaven 
armats amb estranys arcs i fletxes. Portaven un embalum enorme. Em 
vaig acostar i vaig descobrir que era un cérvol recentment caçat. Ho 
subjectaven dues persones suspés d'un llarg pal. Van començar a 
caminar carrer a dalt. Em vaig armar de valor i els vaig seguir. 

Un gran gos caçador els acompanyava. És el primer gos que veig en 
Lovetopia, on segons sembla es deixa als animals en la major llibertat 
possible. Les persones no semblen sentir la imperiosa necessitat de la 
seua companyia, encara que es veuen molts més animals que a les 
nostres ciutats. 

Una multitud es va congregar per a contemplar al grup de caçadors. 
La xicalla els pegaven voltes. Mostraven gran excitació. Van parar per 
a descansar i els vaig alcançar. Potser, van parar perquè la gent 
admirara la peça. La fanfarroneria del poble lovetopià no deu de 
limitar-se a eixa prepotència amb la qual s'inventen xifres i dades de 
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tota mena. Els ulls d'un d'ells es van creuar amb els meus i degué 
advertir el meu disgust. Va fregar la seua mà en la sang humida de la 
ferida del cérvol i em va passar el dit per la galta, com implicant-me en 
la caça. Sorprés pel seu atreviment, em vaig netejar d'una manotada la 
cara i vaig fer un salt cap endarrere. La gent va esclafir a riure amb 
tant d'escàndol que em vaig sentir molt incòmode. 

Més tard, vaig sentir que havien estat caçant als afores de la 
ciutat. Pel que sembla, els cérvols són nombrosos en l'extraradi i a 
vegades se'ls veu als parcs i boscos urbans. El grup de caçadors tenien 
un aspecte una mica salvatge. Portaven llargs ganivets i lluïen barbes i 
vestits rústics. Però tot indicava que no eren més que gent corrent de 
cacera. El cérvol seria esquarterat i la seua carn dividida. La caça passa 
per ser un important proveïdor de carn en la dieta lovetopiana. Una 
anciana em va dir que està molt ben considerada per les seues qualitats 
"espirituals"! 

Encara no sé si tals pràctiques responen a l'escassetat o si és el 
resultat d'una deliberada política de regressió. Però esta escena, en la 
foscor creixent, resultava bastant macabra.  

La majoria dels carrers lovetopians estan molt foscos a la nit. 
Vaig poder apreciar l'escena amb una certa claredat per les torxes que 
van encendre alguns dels homes i pel centelleig lluminós de la lluna. Era 
lluna plena o lluna nova? Ja ni record els noms de les fases lunars! Em 
resulta obvi que la seua política energètica els ha portat a restringir al 
límit la il·luminació nocturna. 

Em pregunte per què tanta foscor no conduix al desbordament 
de crims que suscitaria entre nosaltres. He preguntat a algunes 
persones si se senten segures a la nit i m'han contestat amb un "sí" sec. 
Un d'eixos “sí” que no amaguen cap mena de vacil·lació. Al·leguen que 
veuen perfectament i canvien de conversa cap a rumbs que considere 
intranscendentes. És com si volgueren obviar la meua pregunta. Que si 
els fars de les bicicletes oscil·len en la nit com a cuques de llum. Que si 
resulta agradable contemplar les estreles des de la ciutat. Gràcies a Déu 
que no hi ha cotxes! Les taxes d'accidents serien espectaculars! 

Continue perplex davant els seus inquietants modals. Als carrers 
passe moments electritzants quan les dones em miren fixament als ulls. 
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Fins ara he apartat la vista. Em pregunte què passaria si la 
mantinguera.  

La gent és en excés alegre i pròxima en el seu tracte amb els 
altres. La seua zona de confort sembla no existir. Es toquen amb 
facilitat a les mans, els braços i els muscles. A vegades, fins i tot amb 
carícies en la cara. Actuen com si disposaren d'un temps inesgotable per 
a explorar qualsevol possibilitat nova. No existix eixa por, eixa amenaça 
latent de violència criminal que impregna els nostres llocs públics.  

Anit vaig tindre un xicotet problema amb la donzella, que va 
resultar ser la filla dels propietaris de l'hotel. M'explicava que hi ha unes 
certes coses que no es poden permetre. Vaig agafar unes flors del carrer 
i les vaig posar a la meua habitació. Segons sembla, la població 
lovetopiana no arranca les flors perquè preferixen gaudir d'elles on 
creixen. La xica em va parlar amb moltíssima amabilitat, mirant-me 
directament als ulls. Va portar diversos cossiols amb flors i les va deixar 
al costat del llit. Té uns ulls verds preciosos. La situació em va confondre. 
Vaig creure que se m'estava "oferint". Però em va parar en sec al primer 
intent. Com pot ser que la seua simple presència me la pose tesa? (No, 
el que passa és que sent uns desitjos enormes de ficar-me al llit amb 
Ruth un parell de bones estones). 

M'agrada vestir bé, però la meua roba de la Gran Via madrilenya 
no pega en este ambient. Hui he anat de compres i estrene muda. O això 
crec, perquè en la mateixa botiga hi havia productes nous i productes 
de segona mà. Un parell de samarretes de colors no massa cridaneres. 
Una camisa. Un jupetí. Una jaqueta folgada d’ant. Un abric verd fosc 
amb caputxa, lleuger. És d'un teixit que diuen protegix de la pluja (i amb 
el qual, si plou, segur que faré olor d'ovella mullada). Dos parells de 
pantalons de cotó de tall vaquer. També he comprat un parell de 
sabates còmodes. Ahir, quan vaig tornar a l'hotel i vaig vore com de 
brutes estaven les meues elegants sabates italianes, em va quedar clar 
que no són adequats per a esta ciutat! 

Quasi tot el que he comprat està fabricat per empreses d'Alacant, 
en les zones d'Elx i Alcoi. Entenc que hauran recuperat l'activitat 
industrial que es va extingir en l'època espanyola, amb la globalització.  
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Em mire a l'espill i em descollone. Si trucara a la porta de Ruth 
amb esta pinta, crec que avisaria a la policia. O no. Un joc que hem 
practicat junts és la violació comesa per un agent lovetopià que entra 
d'amagatotis a Madrid. A Ruth li encanta i jo m'entregue a la seua 
fantasia. No hi ha qui entenga a les dones! Ser violada, forçada per un 
desconegut que busca obtindre informació secreta de l'amant d'un 
periodista? 

Segons el que he pogut observar, la roba ací no porta cap mena 
de fibra sintètica. Quan vaig demanar un parell de camises de llava i 
posa, l'incrèdul dependent em va contestar amb un "Vol dir camises 
sintètiques? No les venem des de fa 20 anys". Per descomptat, va seguir 
amb un discurs sobre l'excessiva quantitat d'energia elèctrica i d'aigua 
que es necessita per a la producció de les fibres sintètiques, “Que, a més”, 
va rematar amb el típic sarcasme lovetopià, “no poden ser reciclades”.  

Em costa acceptar amb serenitat la verborrea de xifres i 
arguments econòmics i mediambientals que solten a la primera 
oportunitat. No sé per què, però m'irrita escoltar els seus discursos 
fàcils sobre els avantatges d'això o els desavantatges d'allò. Em sent 
com si l'il·lustrat no fora jo! 

Les peces porten unes etiquetes amb un codi digital per a ser 
escanejat i una espècie de semàfor. El codi és similar al que apareix als 
carrers i a un altre que he vist penjat en l'entrada de les botigues 
lovetopianes. A més, en totes les etiquetes declaren amb orgull que són 
de "cotó o llana reutilitzada". Tant els teixits com les robes són 
d'elaboració local. Els seus preus són baixos, encara que estan pels 
núvols si els compares amb les nostres grans superfícies de moda. 

Encara que em disgusta la supressió fetitxista del sintètic, havia 
oblidat com d’agradable resulten les peces de cotó sobre la pell. Els 
fabricants insistixen que les teles han sigut llavades diverses vegades 
abans de la seua posada a la venda. 
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05. ALIMENTACIÓ, RESIDUS I EQUILIBRI 
 
Múrcia, 6 de maig de 2033. Quan vaig arribar al Ministeri 

d'Alimentació, vaig descobrir amb disgust que la Ministra estava 
massa ocupada per a rebre'm. Em van passar, en el seu lloc, amb un 
Sotssecretari. És un home de trenta i pocs anys que em va rebre 
informalment en granota de treball. 

El seu despatx era sorprenentment insignificant per a una persona 
de la seua importància. No tenia ni escriptori, ni taula de juntes, ni 
butaques molles. En una de les parets es veia una sèrie d'arxius de 
fusta molt desorganitzats. Les prestatgeries i taules estaven repletes 
amb vells llibres i amb diverses tauletes i lectors de llibres electrònics 
en perfecte desordre. Una espècie de laboratori, amb diversos 
materials d'experimentació, estava recolçat contra l'altra paret. 
També hi havia una pantalla gran que aparentava una televisió de les 
nostres. 

El Sotssecretari és, com la majoria ací, relaxat fins a l'exasperació. 
La seua veu és profunda i pausada. Es va deixar caure sobre uns 
coixins col·locats en un assolellat racó, sota una claraboia. Una 
espècie d'heura florejada penjava del sostre. Mentrestant, la seua 
secretària, a la qual va presentar com a ajudant de laboratori, va calfar 
aigua en una tetera elèctrica. Em vaig asseure al seu costat amb 
bastant malaptesa.  

Vaig començar l'entrevista  plantejant diverses qüestions sobre la 
producció agrícola de Lovetopia i la prohibició de transgènics que 
amb tanta cura havia preparat. No obstant això, les va ignorar. 

El Sotssecretari va insistir a posar-me en antecedents. Va començar 
a parlar d'aigües residuals i no d'agricultura.  

“El primer projecte important del Ministeri després de la 
Independència”, em va comptar, “va ser aconseguir l'equilibri del cicle 
alimentari del país. Tots els residus orgànics, aigües residuals i restes 
havien de ser convertits en fertilitzants orgànics i aplicats a la terra, 
des d'on entrarien de nou en el cicle de la producció d'aliments”.  

En totes les llars és, des de aleshores, obligatori classificar el fem 
en categories reciclables i de compostatge. Esta mesura, a més d’un 
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gran esforç individual per part de la població lovetopiana, requerix 
incrementar les flotes de camions de fem. 

Segons el Sotssecretari, el sistema d'aigües residuals heretat del 
passat no pot ser considerat més que com “un sistema de 
contaminació oficialitzat. En ell, no es reciclen productivament les 
aigües residuals i els residus industrials, sinó que simplement 
s'aboquen en condicions més o menys tòxiques en els rius, badies i 
oceans”. Va mantindre que això resulta antinatural i balafiador, a més 
de perillós per a la salut pública i per a la vida de les criatures 
aquàtiques. Somrient, va afegir que “les pràctiques d'abocaments de 
l'època espanyola serien considerades delictives si es dugueren a 
terme en l'actualitat”. 

"En aquells vells papers que tinc per allí", va dir, "podrà trobar 
informes històrics de les grans sumes que es van gastar abans de la 
Independència en incineradores per a cremar els residus i per a 
depurar les aigües. Els seus dissenyadors s'enorgullien, cosa que hui 
resulta còmic, que les seues ximeneres a penes produïen fum. El 
nostre enfocament actual és ben diferent. Com sabrà, en alguns 
entorns internacionals se'ns va acusar de practicar un socialisme de 
clavegueres. Pur populisme. Començàrem per construir un sistema 
de dessecació de residus i de producció de fertilitzants naturals. Set 
anys després estàvem en condicions de prescindir, per complet, dels 
fertilitzants químics. Això ho aconseguírem mitjançant el reciclatge 
de les aigües residuals, la transformació dels residus orgànics en 
compostos i l'adopció de noves varietats susceptibles de fixar el 
nitrogen. Per descomptat, a partir de tècniques tan tradicionals com 
bàsiques com són la rotació dels cultius i la utilització intensiva del 
fem animal. Probablement, haurà vosté observat des del tren que els 
nostres animals no estan confinats en espais tancats, com els seus. 
Ens agrada que visquen en les condicions més naturals possibles. Així 
s'impedix l'acumulació de fem que tan problemàtica resulta en els 
seus engreixadors i granges agrícoles". 

Com és natural, este discurs tan prepotent va despertar el meu 
escepticisme i em vaig disposar a interrogar-li sobre els 
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inconvenients econòmics del sistema. Els meus dubtes van xocar amb 
una negativa rotunda. 

“Al contrari.", va replicar, "El nostre sistema és molt més  barat que 
el de vostés, fins i tot quan incloem tots els costos. El seu entendre del 
progrés com a creixement del PIB els anima a sumar costos i costos i 
proclamar-lo com a bo per al país. Sense contar que molts d'ells o són 
ignorats per vostés, o transmesos mitjançant subterfugis a 
generacions futures o a la població mitjançant taxes elèctriques o de 
fems. Nosaltres, d'altra banda, reconeixem i comptabilitzem tots, tots 
els costos. D'una altra forma no podríem ni somiar amb aconseguir 
els sistemes equilibrats de vida que constituixen el nostre fonament 
social i la nostra meta política. Si, per exemple, haguérem conservat 
el costum del "lliure" abocament dels residus en els cursos d'aigua, 
tard o d'hora uns altres haurien hagut de calcular (i suportar) el cost 
resultant de la descontaminació. O alternativament, el cost de la 
regeneració de rius i llacs morts. Preferim fer-ho nosaltres mateixos. 
És obvi que no resulta fàcil quantificar alguns dels costos. Però fem 
estimacions molt útils i àmpliament acceptades en termes de política 
i economia pràctica". 

He estudiat amb calma les anàlisis detallades que em va 
proporcionar el Sotssecretari com a suport de les seues declaracions. 
Concloc que fa falta una investigació rigorosa i objectiva per a 
reconéixer el seu fonament o rebutjar-lo. Encara que semblen ser 
sorprenentment coherents des d'un punt de vista matemàtic. Cal 
recordar que la situació lovetopiana ha permés que el seu govern 
emprenga accions que resultarien inacceptables per a les nostres 
grans empreses i, per tant, impossibles en una democràcia 
representativa com l'espanyola.  

El següent tema de l'entrevista va ser la producció i mètode 
d'elaboració dels aliments. Com desconeixia si el Sotssecretari estava 
al corrent dels avanços de la nostra indústria alimentària, li vaig 
introduir en els èxits recents de les grans multinacionals. Vaig parlar 
de la introducció de la carn sintètica i d'altres aliments proteínics. 
També vaig esmentar els progressos realitzats durant les dues 
últimes dècades en la disponibilitat de fruites i hortalisses 
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importades des de qualsevol racó del planeta. Finalment, vaig lloar els 
plats precuinats i els avanços en els envasaments en general. Tenia la 
curiositat per vore com justificava els seus mètodes regressius. 
Segons nombrosos rumors, l'agricultura de Llevant ha retrocedit a 
temps remots, enviant de nou a les seues cuineres als antics fogons. 
Els forns de microones no estan legalment permesos en Lovetopia! 

Citaré textualment la seua resposta. És, segons vaig descobrint, 
molt característica de la forma en què la societat lovetopiana justifica 
les polítiques més extremes. 

"Probablement recorda", va començar, "que al principi Lovetopia 
es va trobar amb una capacitat de producció alimentaria infinitament 
superior a les seues necessitats. Només les províncies de València, 
Múrcia i Almeria produïen prop d'un terç dels aliments consumits a 
Espanya. Els nostres territoris eren els proveïdors d'una gran 
quantitat de fruites i hortalisses. Podíem produir unes cinc vegades la 
quantitat d'aliments necessaris per a la nostra pròpia població. A 
causa de la crisi política, vam haver de cessar les nostres exportacions 
alimentaries a Espanya. El primer repte va ser minorar dràsticament 
la producció agrícola. Així mateix, decidírem recuperar pràctiques 
ecològiques tradicionals i acabar amb els mètodes industrials, més 
agressius i contaminants. Afortunadament, la nova política 
d'ocupació, que va reduir la setmana laboral a unes 20 hores, ens va 
ajudar en gran manera. D'una banda, vam poder desviar part de la mà 
d'obra excedent de l'agricultura en els treballs de construcció dels 
nostres nous sistemes de reciclatge. D'altra banda, gran part de la 
població, rica en temps lliure, va optar per fer de la cura d'hortes i 
fruiteres una activitat d'oci més”. 

El govern de Lovetopia ha facilitat la creació d'horts i boscos 
fruiters en tot el territori. Estos horts estan auto-gestionats per la 
població en el seu temps lliure. Les llavors provenen de planters de 
barri. Les collites es distribuixen a través de cooperatives de consum. 
Esta política inclou la cessió il·limitada de terrenys per al cultiu, 
incloent en molts casos solars i espais urbans. Este suport ha permés 
fins i tot la substitució d'arbres ornamentals i jardins per fruiters i 
hortes a l'interior de pobles i ciutats. Durant els meus passejos per 
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València, he vist a multitud de ciutadanxs recol·lectant fruites 
d'arbres plantats en els seus mateixos carrers.  

“A més d'una simplificació en l'elaboració dels aliments, 
aconseguim economitzar considerablement en els circuits de 
distribució”. El meu informador va continuar mentre va començar a 
projectar un audiovisual que manejava llançant colps a l'aire amb 
mans i braços. De tant en tant, soltava comandos de veu que em 
confonien perquè els entenia com dirigits a mi. 

“Ací aprofitàrem tot el coneixement i experiència dels empleats de 
Mercadona. Esta empresa liderava en el moment de la Independència 
la gran distribució alimentaria Espanya. També construírem el nostre 
sistema des de l'experiència dels xicotets agricultors que havien 
apostat per la distribució directa de fruites i hortalisses a domicili 
utilitzant internet com a canal de venda. L'aplicació pràctica d'estos 
aprenentatges va tindre unes conseqüències d'un abast 
impressionant. La distància mitjana que recorre el nostre menjar va 
passar a reduir-se en més del 99 per cent, dels milers de quilòmetres 
habituals al seu país a escassos quilòmetres. En Lovetopia, podem 
afirmar que mengem naturalesa en estat pur, no productes 
industrials banyats de combustible. D'altra banda, com bé sap la 
gerència dels seus supermercats, un magatzem amb una oferta de 
només mil articles és moltíssim més fàcil de manejar i més rendible 
que un que oferisca deu mil o més. Que, tinc entés, és el que sol 
ocórrer al seu país”.  

“A més”, va afegir el Sotssecretari, “sincronitzant oferta i demanda 
a través de l'ús eficient de les tecnologies digitals hem reduït en un 
80% el desaprofitament d'aliments. Abans de la Independència, es 
tirava més de mig quilo d'aliments (0,565 kg) per persona a la 
setmana. Hui dia, la xifra està per davall dels 100 grams. Però és 
probable que les nostres majors éxits econòmics s'hagen aconseguit 
en deixar de produir molts aliments elaborats i envasats. estos últims, 
o bé han sigut considerats fora de la llei per motius de salut, o be 
introduïts en les nostres llistes negres”. 
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De sobte, em va semblar albirar la imatge d'un forat totalitari amb 
una immensa rata negra dins. "En què consistixen eixees llistes 
negres i com s'obliga els fabricants a respectar-les?", vaig preguntar. 

"En realitat, res els obliga. Pot ser que vosté pense que es tracta de 
mecanismes de persuasió legal. No obstant això, són absolutament 
informals i constituixen el resultat del treball de grups d'investigació 
procedents de cooperatives de consum. Les cooperatives funcionen a 
partir de les opinions de la població lovetopiana. En general, quan un 
producte apareix en una llista negra, la seua demanda descendix 
bruscament. L'empresa que ho elabora es veu obligada a parar la seua 
producció o a vendre-ho solament en botigues especialitzades". 

"Però supose que els comités de què em parla no podran proscriure 
un producte així per les bones, sense un fonament científic o sense 
autoritat governamental". 

El Sotssecretari va somriure lleument. "En Lovetopia", va dir, 
"descobrirà que moltes coses es fan sense autorització del govern. 
Però els grups de treball actuen sota una supervisió científica de la 
major competència i per complet independent. Els científics, en 
Lovetopia, tenen prohibit acceptar cap classe de pagament o favors 
de les empreses privades a les quals oferisquen algun tipus de 
consulta o consell. I ara com ara, encara que la prohibició no existira, 
este comportament està tan integrat en la cultura de Lovetopia que 
tampoc ho farien. Els nostres científics parlen, per consegüent, des de 
la mateixa posició incorruptible que qualsevol altra persona. Així 
doncs evitem térboles situacions com les que  tant abunden al seu 
país. Els seus experts en petroli funcionen a l'empara de les grans 
companyies petrolíferes. Els seus enginyers i perits agrònoms cobren 
de la indústria agrícola. Els seus metges són subtilment subornats per 
la indústria farmacèutica, etc." 

“Pot posar-me algun exemple de quins productes, habituals abans 
de la Independència, no es consumixen per aparéixer en les llistes 
negres?”, vaig preguntar certament irritat.  

“Potser”, em va contestar amb tranquil·litat, “a vosté  li cride 
l'atenció la desaparició de tota mena de begudes refrescants amb alt 
contingut en sucre, per estar demostrat que el sucre refinat és el 
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‘tabac del sistema nerviós’. O la desaparició també de la majoria de 
llets i lactis, magníficament dissenyats per la naturalesa per a les 
vedelles però nefastes per al seu consum humà pels seus efectes 
cancerígens. Per cert, cosa que saben bé a Orient. O la pràctica 
erradicació de les farines blanques, amb la consegüent substitució per 
farines integrals, molt beneficioses per al sistema digestiu”. 

Això va ser massa. "estos són, sens dubte", vaig dir, "els científics 
que van fer trossos la grandiosa herència industrial amb què 
comptaven quan es va produir la Independència. Els mateixos que 
van destrossar la seua meravellosa xarxa de carrers i autopistes i van 
reduir al no-res els seus excel·lents centres mèdics. Contra quins 
beneficis de la civilització planifiquen envestir ara?". 

"No parlaré més que de qüestions relatives a l'alimentació", va 
replicar amb absoluta calma. "Puc facilitar-li totes les dades que vulga 
per a provar-li que la població lovetopiana està més ben alimentada i 
està més sana que qualsevol altra nació de la terra. Per què? Perquè 
donem menys importància a l'aspecte, a la presentació dels productes 
i al sabor que a les seues qualitats nutritives. Perquè prevalem la dieta 
i la salut de la població i no els beneficis i interessos de les grans 
empreses. Els nostres aliments tampoc estan contaminats per 
herbicides i insecticides tòxics. Comptem amb els efectes beneficiosos 
del que vostés diuen “males herbes” i ens remetem a controls 
biològics pel que fa als insectes. Els nostres mètodes d'elaboració 
d'aliments són sans i evitem aquells processos que puguen disminuir 
el seu valor nutritiu. I una cosa molt important, la nostra agricultura 
ha aconseguit un estat d'equilibri quasi perfecte, reciclant-se més del 
99 per cent dels residus. En resum, hem llevat intermediaris dels 
processos naturals allí on l'activitat empresarial no suma, sinó que 
resta i resulta contraproduent. I hem aconseguit un sistema 
alimentari que pot funcionar indefinidament". 

El Sotssecretari es va alçar d'un salt i va agafar una xicoteta tauleta 
de les prestatgeries. Després d'un parell de gestos ràpids, va 
començar a parlar.  

"Li acabe d'enviar l'aplicació que utilitza la societat lovetopiana per 
a gestionar la seua dieta i les seues compres alimentàries. Trobarà 
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àmplia informació sobre les característiques dels productes i del 
comportament social de les empreses que els oferixen. A més, li he 
compartit en Internet una relació de documents que aprofundixen en 
la nostra conversa", va dir amb un somriure sincer, d'orella a orella. 
"Una vegada haja aprés sobre la nostra dieta i haja digerit la 
informació que li resulte d'interés, m'agradaria que acceptara la meua 
sol·licitud d'amistat. Li demane, si és tan amable, que m'escriga una 
“dedicatòria” que resumisca la nostra trobada de hui”. 

Esta broma, que no vaig acabar d'entendre i em va enxampar 
desprevingut, va relaxar la tensió i em vaig tirar a riure. Em va 
acompanyar fins a la porta i em va sorprendre amb una abraçada. "Si 
se li ocorre alguna altra pregunta, no dubte a telefonar-me", va dir 
amb to molt amistós. “La meua informació de contacte directe també 
la trobarà en la seua tauleta”. 

De retorn a l'hotel després de tan sol una hora de tren des de 
Múrcia, em vaig tombar en el llit. Utilitzant la tauleta, vaig accedir amb 
facilitat a l'aplicació que em va enviar el Sotssecretari. En resposta a 
la petició de fotografiar un producte, vaig fer una foto a una bossa de 
fruita seca que vaig vore al costat de la tetera. Per a la meua sorpresa, 
em va informar que era un producte amb etiqueta verda intens, dins 
d'un sistema de cinc colors que oscil·lava del verd intens al roig sang, 
a manera de semàfor. Es presentava amb una fitxa nutricional 
perfecta i suggeriments de receptes ben organitzades. Procedia d'una 
cooperativa d'Almeria que, segons vaig llegir, en l'últim any havia 
creat cinc llocs de treball. També posava que havia reduït un 6% el 
consum elèctric i havia baixat un 7% el preu mitjà dels seus 
productes. I així i tot, la descripció d'aquella empresa incloïa 
l'afirmació que havia finançat les despeses de tres concerts de música 
clàssica al seu poble. 

Ho vaig intentar una altra vegada fent una foto a la nova cistella de 
fruites que havien deixat sobre el llit. De nou, un producte verd intens 
amb la seua fitxa nutricional i les seues receptes, amb especial èmfasi 
en sucs i batuts. Vaig poder observar que provenia d'una petita 
empresa local situada a escassos 800 metres de l'hotel. Encara que no 
feia referència a creació d'ocupació, oferia un servei de guarderia a 
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les seues 7 empleades. També havia ampliat la seua oferta amb 
agricultors locals de la perifèria, reduint el trajecte de 
subministrament de 34 km a 14 km, amb la consegüent contribució a 
l'economia local i un important estalvi energètic. El preu mitjà dels 
seus productes havia disminuït només un 1,5% i no obstant això, el 
seu benefici dinerari es mantenia.  

Vaig sentir una curiositat addictiva amb aquella aplicació. Vaig 
provar amb una de les peces que vaig comprar el dia anterior. Va 
funcionar. A més d'informació sobre la samarreta en qüestió, amb 
curiosos consells sobre com llavar-la, vaig vore que el semàfor 
marcava un color taronja. La peça procedia d'una empresa d'Alcoi 
(Alacant). Dos tocs ràpids i la pantalla de la paret va començar a 
reproduir un vídeo. Era una entrevista del gerent de l'empresa, 
comentant la deterioració del “balanç del bé comú” que havia 
provocat un augment dels preus. Va posar molt d'èmfasi en la 
redefinició de la cadena de subministrament que estaven realitzant 
amb major involucració dels proveïdors locals. Afirmava que en un 
parell de mesos li donarien la volta a la situació. En conjunt, em va 
semblar un pla creïble i vaig sentir la satisfacció per contribuir als 
esforços d'aquell home amb la meua compra.  

A continuació, em vaig posar a llegir la informació rebuda. Un dels 
documents contenia un estudi sobre les relacions existents entre les 
aigües residuals, les necessitats de fertilitzants minerals, els nivells i 
desguassos de les aigües subterrànies, el fem de les granges i les 
diverses malalties de l'organisme. Un altre, el to moralista del qual em 
va semblar especialment depriment, recordava els costums 
alimentaris d'abans de la Independència i els riscos per a la salut que 
representaven. Sense el més mínim sentit de l'humor, venia a dir que 
les begudes gasoses constituïen un complot contra l'espècie humana. 
Segons sembla, els fabricants americans haurien d'haver sigut 
responsabilitzats penalment d'uns 10 mil milions de càries dentals en 
un període de 30 anys! Sense comptar les referències explícites als 
efectes múltiples sobre cor i renyons que deriven en obesitat i riscos 
cardiovasculars! 
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En Lovetopia s’aprecia una tendència freqüent a atribuir 
implacablement tota la responsabilitat a l’industria fabricant, deixant 
al marge a la clientela consumidora dels productes. 

“Qui es guanya la vida fent cadires coneix molt més sobre l'univers 
de les cadires que qualsevol que compra una cadira cada deu anys, no 
creu?”, van comentar quan vaig objectar davant esta mena 
d'afirmacions. “És lògic que la responsabilitat estiga en el 
professional o en l'empresa. I no que recaiga sobre el consumidor”. 

 
(Dissabte, 7 de maig ) Em sent fatal per haver perdut els nervis 

durant l'entrevista. La societat lovetopiana aparenta estar preparada 
per a argumentar qualsevol decisió. Manegen dades, estadístiques o 
costos amb una soltesa que només és comprensible en mans d'experts i 
en converses entre especialistes. I no totxs ho són. D'una banda, els seus 
comentaris m'arriben com a fanfarronades prepotents. D'altra banda, 
els trobe d'una coherència que em sent fora de joc. Tinc quimera que 
camine despistat amb tot això. En veritat seran una societat tan ben 
informada com pretén ser? 

El concepte de “equilibri” pot semblar inofensiu a simple vista. 
Però té unes implicacions que, quan s'aprecien, afecten en profunditat 
tant al pla personal com al pla social. Per exemple, les sabates han de 
tindre soles biodegradables. Les meues les tenen. Han reavivat la 
innovació sobre el calçat a un nivell sorprenent a Elx (Alacant), on un 
grup de noves empreses han recollit el testimoni d'aquelles que van 
desaparéixer durant la globalització prèvia a la secessió. S'han inventat 
en Vilareal (Castelló) nous tipus de cristall i ceràmica susceptibles de 
descompondre's en arena en trencar-se. L'alumini i altres metalls no 
ferris fa temps que han sigut abandonats, excepte en rares ocasions en 
què no servix cap altre material. Només el ferro, que es corroix amb el 
temps, és considerat per la població lovetopiana com un metall 
"natural". 

Per cert, em confon tant com em sorprén que hagen reflotat amb 
èxit les antigues siderúrgies de Sagunt (València) i Màlaga.  

Les sivelles dels cinturons són d'os o de fusta molt dura. Les 
casseroles no tenen revestiment plàstic per a evitar que es peguen els 
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aliments i solen ser de ferro. Pràcticament no s'utilitzen els plàstics, 
material que no es descompon.  

Fa l'efecte que la gent acumula el menor nombre d'objectes 
possibles.  

Pel que fa a llibres, m'han dit que la població lovetopiana disposa 
des dels 7 anys d'una tauleta electrònica que els entrega el seu Govern. 
Si és cert, no m'estranyaria que lligen bastant més que el poble espanyol 
i estiguen tan posats en temes tan dispars.  

Hi ha, per descomptat, aspectes que han escapat de la regla de 
l'equilibri. Els pneumàtics dels vehicles són de cautxú. Hi ha construcció 
de ciment. I segur que hi ha més exemples. Però el resultat, en conjunt, 
és sorprenent i resulta obvi que gaudixen en gran manera portant la 
regla cada vegada més lluny. 

Em vaig equivocar en pensar que es necessitaven més camions de 
fem. la societat lovetopiana, en realitat, genera molt poc del que 
nosaltres diríem “fem”. És a dir, aquells materials que han de ser 
depositats en algun abocador i rebutjar-se per sempre. Però el que sí 
que necessiten és una major quantitat de camions per a recollir el 
material dels poals de reciclatge. En el document diu que són camions 
elèctrics. Hauré de realitzar comprovacions per a entendre quin tipus 
de vehicles industrials utilitzen i com els utilitzen. Diuen que han 
prohibit els cotxes, però veig cotxes. Diuen que han abandonat la 
tecnologia, però veig molta tecnologia. Veig que es parlen a crits i es 
toquen massa entre sí, però senten molt de respecte cap a l'altre. M'estic 
tornant boig? 

Esta gent dona curs a les seues emocions i als seus sentiments 
d'una forma tan peculiar que no sé què pensar. Però ara m'adone que 
no sent por com al principi. 

Ahir a la nit, havent sopat, em trobava assegut a la meua 
habitació de l'hotel jugant amb la tauleta quan vaig sentir uns crits en 
el corredor. Em sentia com un xiquet amb el seu joguet nou. M'han dit 
que puc quedar-me amb la tauleta fins que deixe Lovetopia. Igual, 
potser, fins i tot me la puc emportar a Espanya. 

Doncs això. Vaig sentir crits. Un home i una dona es barallaven. 
S'amenaçaven mútuament amb matar-se. Al principi, vaig pensar que 
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el millor era tancar l'orella i esperar que callaren. Van començar a 
allunyar-se pel corredor i vaig creure que se’n anaven. Potser que 
tornaven a la seua habitació. Però van retrocedir sobre els seus passos, 
sense parar de cridar. Fins a arribar davant la meua porta. 
Precisament, davant la meua porta. Em vaig decidir, quasi obligat, a 
traure el morro. 

I què és el que vaig vore? Es tractava del desgraciat desenllaç 
d'un assumpte amorós. La dona, amb el seu bonic rostre quasi cobert 
pels cabells, ple de llàgrimes, cridava enfurida. Estava entotsolada 
mentre l'emprenia a puntades de peu amb el tio. Tres o quatre hostes 
de l'hotel contemplaven plàcidament l'escena. Ningú va moure un dit ni 
va fer res per intervindre. No obstant això, un d'ells va traure el seu 
xicotet telèfon mòbil i va començar a gravar la situació. Un altre dels 
presents fins i tot somreia lleument. El tio, roig d'ira, va agarrar a la 
seua companya pels muscles amb gest d'esclafar-li el cap contra la 
paret. Només arribat a este extrem, dos dels homes presents es van 
decidir a actuar. Per fi, vaig pensar! Li van subjectar pels muscles amb 
intenció de contindre-lo. En vore frustrat el seu intent de rebentar-li els 
cervells, l'home es va limitar a escopir en la cara de la dona. Ella va 
respondre amb els insults i tacs més ofensius que he sentit en tota la 
meua vida. Per descomptat, mai els repetiria. Ni en privat. Ni molt 
menys m'atrevisc a escriure'ls. Però l'home no semblava ni humiliat ni 
sorprés. De fet, va contestar amb altres insults tan atrevits com els seus. 
L'escena va continuar almenys durant quinze minuts. Vaig sentir que 
em costava fins i tot respirar. Mentrestant, els espectadors 
s'acumulaven. 

No he vist, ni tan sols a Itàlia, una escena tan teatral i tan dura 
com esta. Finalment, la ira de la parella va decréixer. Van romandre un 
moment sense forces, mirant-se, fins que es van llançar l’un als braços 
de l'altra, plorant i inundant-se mútuament de llàgrimes i besos.  

Finalment, van marxar trontollant-se cap a la seua habitació. La 
resta es va posar a comentar animadament l'espectacle, com podria fer-
ho l’assitencia exaltada d'un combat de boxa especialment renyida! 
Segons sembla, no interessaven els motius, però es veia que havien 



69 

gaudit en presenciar tal explosió sentimental. Quanta violència en tan 
poc espai de temps i en tan pocs metres quadrats!  

No vaig poder sinó preguntar per què l'havien gravat amb el 
mòbil. Quasi que esperava que em digueren que ho anaven a denunciar 
a la policia. Però res d'això. Em van sorprendre totalment en dir-me que 
de vegades resulta necessari entregar-li-ho a les persones implicades 
perquè, a posteriori, desgranen la situació de manera assistida. Ni més 
ni menys que en un taller de creixement personal! Encara que no van 
dir exactament “creixement personal”. M'inquieta molt la seua 
contestació. Van dir “en un taller de descobriment personal”! Està boja 
esta gent? O soc jo el boig? 

És evident que les relacions interpersonals es conceben ací d'una 
forma molt més transigent que a Espanya i que es consideren normals 
les manifestacions d'hostilitat més extremes. 

Potser ja no soc tan bon viatger com abans… 
Un altre exemple: pot ser que la societat lovetopiana estiga molt 

orgullosa de la seua cuina "natural mediterrània", però a mi no 
m'agrada gens ni mica l'alimentació sense ni tan sols lactis ni sucre. 
Amb tan poca carn! 

Em sorprenc, de sobte, preocupant-me sobre què passaria si 
caiguera malalt o m'ocorreguera un accident. La medicina ha hagut de 
retrocedir almenys cinquanta anys. Em sagnarien com en l'Edat 
mitjana? 

Fins i tot em vaig trobar pensant la nit passada, quasi amb 
tendresa, en els anys passats amb Patri i la xiqueta. Tal vegada és que 
estic començant a enyorar la vida casolana. Una vida tranquil·la i 
ociosa. 

Per què serà que esta excursió m'ha posat en tal estat de fatiga i 
confusió? És una situació emocionant, una oportunitat única que 
qualsevol col·lega enveja. I no obstant això, no aconseguisc sentir 
tranquil·litat. 

 La xiqueta solia ficar-se en el llit amb nosaltres els diumenges al 
matí. Jugava a ser un os amorós que grimpava per una muntanya. Un 
os que queia una vegada i una altra amb gran alegria. Que adorable! 
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Després, i una vegada que s'havia anat de l'habitació, Patri 
invariablement em retreia que isquera de viatge de nou. 

Quin home pot suportar rebre retrets permanentment? 
Ahir, per exemple, vaig anar a l'oficina de telecomunicacions que 

m'han assignat per a validar la meua identitat amb la tauleta de l'hotel. 
La donzella m'ha dit que puc quedar-me amb ella mentre estiga en 
Lovetopia. Pel que sembla, haver acceptat la sol·licitud d'amistat del 
Sotssecretari ha sigut una primera acreditació digital de la meua 
identitat. 

També vaig anar per a entendre com organitzar els enviaments 
dels meus articles. Com sé que el sistema de correu electrònic directe 
entre Espanya i Lovetopia va ser suprimit després de la Secessió, li vaig 
demanar a l'empleat que em va atendre que verificara el correcte 
enviament del meu últim article. Em va configurar un «gateway» que 
facilita la connexió amb Madrid a través de San Francisco (USA). De 
manera totalment natural, va obrir l'arxiu amb l'article, va començar 
a llegir-lo i va soltar una riallada. Però el pitjor és que va començar a 
discutir amb mi sobre com havia comptat la meua entrevista amb el tio 
del Ministeri d'Alimentació.  

"Escolte", li vaig dir, "açò és el meu treball i eixe és el seu. Vol 
comprovar el fotut enviament d'una punyetera vegada?". 

Em va mirar autènticament ferit, com si li acabara de dir que el 
seu despatx feia mala olor. 

"No m'havia donat compte que tenia tanta pressa", em va dir. 
"No veiem periodistes d’Espanya per ací amb freqüència. Sap vosté? El 
que escriu em sembla interessant. No era la meua intenció ser 
indiscret". 

És impossible discutir amb esta gent. 
"Vinga, llija-ho!", vaig dir convençut que es quedaria tallat i em 

deixaria en pau.  
Però em va dirigir una mirada més calmada i, després de dir 

"Gràcies", es va asseure tranquil·lament a llegir. Vaig tamborinejar 
amb els dits sobre el taulell durant una estona, però la concepció 
lovetopiana de l'oci va fer la seua aparició.  
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"No està malament per a començar”, va dir mirant-me als ulls 
quan va acabar de llegir. 

I amb un simple gest de dits, en 2 segons, va verificar la recepció 
del correu enviat.  

"Em dic Fernando. Per cert, vaig ser company de col·legi de Jordi, 
el Sotssecretari. El retrat que ha fet d'ell és molt bo i la dedicatòria que 
ha afegit en el seu perfil resulta graciosa".  

Pot ser que fora veritat. En qualsevol cas, no vaig poder evitar 
retornar-li el somriure.  

"Gràcies, Fernando", vaig dir, "Fins prompte!".  
És clar que l'esquema lovetopià del treball, tan mesclat amb el 

joc, fa que els actes més simples es convertisquen en una cosa impossible 
i tediosa de realitzar! 
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06. LA PROHIBICIÓ DELS COTXES 
 
València, 7 de maig de 2033. El nou règim lovetopià ha afavorit 

la divisió de les ciutats existents en municipis o comunitats de barri. 
Així i tot, queden molt lluny del que el nou urbanisme modern concep 
com a perspectives a llarg termini.  

Acabe de tindre l'oportunitat de visitar Cullera. És una d'eixes 
estranyes ciutats en les quals comprovar lliurement la visió urbana 
més radical d'esta societat descentralitzada. 

En els seus temps un poble adormit, Cullera està situada en la costa 
sud de València. El tren interurbà et deixa en el subsol d'un gran 
complex d'edificis. El més important no és l'Ajuntament, sinó una 
fàbrica de vehicles de tracció elèctrica, als quals difícilment se'ls 
qualificaria a Espanya com a cotxes o camions. 

Estos vehicles servixen a les ciutats per al transport de 
mercaderies i en el camp per al transport en general. Els vehicles 
privats van ser prohibits en les “zones per a persones vianants" molt 
poc després de la Independència. Les “zones per a persones vianants” 
només cobrien al principi els barris centrals en els quals la pol·lució i 
congestió del trànsit eren més greus. A mesura que el servei de 
tramvia i microbusos es va anar ampliant, les zones de trànsit 
prohibit es van estendre fins a arribar a abastar totes les 
aglomeracions urbanes de població densa. 

Al voltant de la fàbrica, en l'espai en el qual nosaltres hauríem 
construït un gegantesc aparcament, hi ha un munt d'edificis col·locats 
sense ordre aparent. Els arbres apareixen envoltant tot l'espai. Els 
edificis inclouen, després d'una mirada simple, diversos restaurants, 
un centre cultural, dos forns, un supermercat amb comestibles i roba, 
algunes botigues i fins i tot xicotetes indústries i tallers. Tot això 
barrejat amb cases d'habitatges. El centre cultural, segons 
m'indiquen, “oferix multitud de sales per a formació, ioga, ball, 
teràpies exòtiques i molts altres espais polivalents per a les activitats 
més variades”. 

Les cases solen tindre una altura de tres o quatre pisos. Estan 
cobertes de vegetació i se situen al voltant d'un pati central, com 
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l’antiga costum de les places majors d'Espanya. La seua estructura 
resulta una mica antiquada. Han sigut construïdes amb abundància 
de fusta. Però els seus balconets, terrasses superiors i galeries són 
encantadores. Presenten nombroses plantes amb flors i fins a arbrets 
fruiters. Els apartaments en si són enormes si els compares amb els 
nostres. En preguntar als meus acompanyants, em van dir que “la 
mitjana en Lovetopia és de 10 o 15 habitacions, a fi d'acoblar-se a la 
manera de vida comunitari”. Encara no he aconseguit visitar un 
d'estos habitatges en persona. 

Els carrers de Cullera són quasi tan estrets i tortuosos com les 
d'una ciutat medieval. No és fàcil per a unx estrangerx moure's per 
allí. A penes tenen l'amplària suficient perquè passen dos automòbils 
alhora. Però com no hi ha cotxes, això no constituix cap problema. 
Sembla el regne de vianants i ciclistes. De tant en tant, veig passar un 
camió de repartiment transportant un moble o algun altre objecte 
voluminós. Encara que el normal és vore a la gent carregant les seues 
coses en bosses de corda penjades de l'esquena o en les grans cistelles 
que destaquen en les seues bicicletes.  

El gremi del comerç està aprovisionat mitjançant un sofisticat 
sistema de contenidors. La majoria de les mercaderies en Lovetopia 
es repartixen així. Els seus contenidors són molt més xicotets que els 
que nosaltres utilitzem per als nostres carregaments i estan 
proporcionats a la dimensió de les furgonetes de mercaderies i dels 
camions elèctrics del país. Els productes agrícoles, per exemple, es 
carreguen en els contenidors en les mateixes granges. O també en la 
terminal de contenidors situada en la perifèria de les microciutats. Un 
sistema de corretges transportadores subterrani posa en connexió la 
terminal de contenidors  amb totes les botigues i fàbriques de la 
microciutat. M'indiquen que botigues i fàbriques estan equipades 
amb una espècie de plataforma a la qual arriben els seus  contenidors. 
Probablement la idea és un híbrid entre els sistemes d'equipatges 
dels nostres aeroports i els magatzems automatitzats, però en un 
sentit molt innovador. 

Cada paquet i cada contenidor és seguit per una tecnologia de 
geoposicionamient. Així, emissor i receptor saben a cada moment on 
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està la mercaderia. Fa l'efecte de funcionar molt bé, però quin 
desgavell que es pot muntar si es produix algun tipus 
d'embotellament sota la superfície! 

Em van servir de guia en la meua expedició dos joves estudiants 
que acaben d'acabar un any de pràtiques a la fàbrica. Em van oferir 
conversa interessant. Moltes de les informacions i observacions 
d'este article provenen d'ells. 

Sembla ser que els habitants de la micro ciutat de Cullera, unes 
9.000 persones, viuen en un radi d'1 quilòmetre de l'estació. Malgrat 
la densitat de població, hi ha nombroses zones verdes, des de simples 
ampliacions dels carrers fins a vertaderes zones d'horta i jardins. Es 
veuen arbres pertot arreu, la majoria d'ells fruiters. No hi ha mai 
grans superfícies pavimentades a ple sol. Les escoles i els camps de 
jocs estan situats en la perifèria. En la part nord de la ciutat es troben 
els pantans i les marjals de l'Albufera de València. I a l'Est està la Badia 
dels Tarongers, en la mar Mediterrània. S'ha instal·lat allí un port per 
a embarcacions de poc tonatge del qual part un canal navegable que 
arriba fins a la fàbrica. Els xavals pesquen en el moll de la fàbrica. 
L'aigua allí és molt neta.  

El port alberga una soberga col·lecció de vaixells de tots els models, 
des dels més clàssics als més excèntrics. La majoria són embarcacions 
de vela. Els meus guies em van comptar amb entusiasme que sovint, 
partint del port, ixen per la Badia fins a Dénia, més al Sud. A vegades, 
fins i tot creuen la mar a través de l'estret que conduix directament a 
les illes d'Eivissa i Formentera. El vaixell que solen triar és, encara 
que una mica antic, una embarcació de vela realment preciosa. Em 
van oferir pegar una volta, però vaig rebutjar la seua proposta perquè 
a penes disposava de temps. 

La visita a la fàbrica em va desconcertar. Com pel que sembla 
ocorre en molts centres de treball del país, l'organització del treball 
no reposa en el principi de la cadena de muntatge. He de recordar-los 
a vostés, lectorxs espanyolxs, que este principi és generalment 
considerat essencial en tota producció en massa realment eficaç. 

Unes certes operacions estan robotitzades, com la fabricació de 
motors elèctrics, de xassissos i d'altres elements importants. No 
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obstant això, l'assemblatge és efectuat per grups d'obrers que fixen 
les diferents peces les unes a les altres individualment, prenent-les 
d'uns recipients d'aprovisionament que uns robots s'encarreguen de 
mantindre replets. La fàbrica és tranquil·la i agradable. Els obrers no 
semblen estar sotmesos al fort ritme de producció habitual a les 
fàbriques d'Espanya. 

Vaig preguntar sobre una espècie de ulleres-gorra que porta posat 
el personal. Em van dir que són el sistema digital de suport, vigilància 
de la producció i prevenció de riscos laborals que manegen. Convé 
afegir que l'extrema simplicitat dels vehicles lovetopians ha de 
facilitar en gran manera la planificació i organització de la seua 
fabricació. En realitat, no sé per què no està totalment automatitzada. 

La major part de la producció de la fàbrica està constituïda per 
vehicles compostos de peces soltes. El "faça-ho-vosté-mateix" és un 
dels fonaments de la vida lovetopiana. Esta pràctica es va 
popularitzar amb les megabotigues d'Ikea que van tindre abans de la 
Independència i que ostenten el monopoli de mobles a Espanya.  

La fàbrica proveix, principalment, de "parts davanteres", "parts 
posteriors" i "bateries". Cada client, ja es tracte de particulars o 
d'empreses, munten les peces en carrosseries del seu propi disseny. 
Alguns dels vehicles, una vegada acabats, tenen un aspecte 
extravagant. Al seu costat, els microbusos de València resulten 
normals. He vist, per exemple, un camió pràcticament recobert de 
petxines. Pertanyia a una comunitat de pescadors assentada al costat 
del riu Xúquer. 

La “part davantera” consistix en dues rodes, moguda cadascuna per 
uns motors elèctrics i proveïdes de fre. El xassís connecta les rodes 
amb una suspensió i una direcció. També presenta un volant, un pedal 
d'accelerador, un pedal de fre, un quadre de comandaments, una base 
per a col·locar una tauleta i dos fars amb llums tipus LED. 

No sembla que hagen sigut necessaris grans estudis per a la seua 
posada a punt. No obstant això , els meus guies em van assegurar que 
hi ha molta innovació radical en els seus automòbils elèctrics. Els 
principals avanços van ser desenvolupats pels seus científics a partir 
de les innovacions que va realitzar l'emprenedor estatunidenc Elon 
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Musk en l'extinta Tesla Motors durant l'època de la secessió. Per 
exemple, les bateries són cel·les d'hidrogen d'un disseny 
profundament innovador. És un astut sistema que funciona amb 
aigua, amb l'avantatge addicional de requerir molt poc manteniment. 
Totes elles van dotades d'un cable elèctric enrotllable de gran 
longitud que possibilita la recàrrega d'urgència. 

La "part posterior" és més senzilla encara ja que no precisa de 
direcció. Tota la intel·ligència dels vehicles descansa en les tauletes. A 
través  de multitud d'aplicacions, gestionen tot el sistema i informen 
la fàbrica sobre qualsevol incidència perquè siga atesa. 

En la fàbrica fan diversos tipus de carrosseries estàndard. Els 
elements motors es fixen per mitjà de quatre simples caragols situats 
en cada extrem. El seu disseny permet desmuntar tot amb facilitat en 
cas de reparació. La carrosseria més xicoteta i més corrent és una 
versió en miniatura d'una camioneta. La cabina té capacitat per a un 
màxim de quatre persones. En la part de darrere, oferix una espècie 
de calaix quadrat, obert i baix, a l'estil de les pick-up americanes. La 
part posterior de la cabina pot alçar-se i servix de sostre en cas 
d'excés de sol o de mal temps.  

Produixen una xicoteta quantitat de carrosseries per a taxis. Es van 
utilitzar moltíssim a les ciutats després de la Independència, mentre 
els sistemes de microbusos, de tramvies i de ferrocarrils interurbans 
eren posats a punt. Hui dia són poc habituals.  

Resulta evident que estos senzills vehicles no podrien satisfer la 
nostra necessitat de rapidesa i de llibertat. La nostra indústria 
automobilística moderna i el nostre extens programa d'autopistes de 
peatge responen millor a les exigències de la societat espanyola. Els 
meus guies i jo vam mantindre una acalorada discussió sobre 
l’assumpte. He de reconéixer que van resultar uns incòmodes 
coneixedors de les condicions de les nostres vies urbanes. Sabien que 
els embossos i les multes permanents fan que siga impossible 
moure's a qualsevol velocitat. No obstant això, no van voler contestar 
en preguntar-los perquè en Lovetopia no es construïen automòbils 
ràpids per a utilitzar els seus milers de quilòmetres de carreteres. Les 
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autovies estan ara completament en desús, encara que en part han 
sigut reutilitzades per a les vies del ferrocarril.  

“Cap persona”, vaig dir, “és insensible davant el plaer d'una 
carretera buida”. 

Vaig intentar sembrar el dubte en els seus joves esperits. Vaig 
completar la meua xarrada amb una descripció del sentiment que 
s'experimenta en rodar en els nostres potents i còmodes cotxes de 
combustió. Per descomptat, vaig incloure l'estereotip de la carretera 
sinuosa que travessa bells paisatges o el cabell de la   jove al vent, 
temes que tan bé presenta la nostra publicitat. 

El dinar va ser en un dels restaurants pròxims a la fàbrica. El lloc 
estava abarrotat per una alegre i sorollosa munió de treballadors i 
gent del carrer. Em vaig fixar en què els clients reguen copiosament 
els seus menjars amb excel·lents sucs, cerveses i vins locals. De fet, a 
vegades es referixen a la cervesa i al vi com a sucs amb alcohol, en un 
d'eixos argots lingüístics habituals entre la població lovetopiana. 

Després d'una llarga sobretaula, visitem l'Ajuntament. És una 
modesta construcció de fusta impossible de distingir de qualsevol 
edifici d'habitatges. Em van mostrar mapes digitals i recreacions 
virtuals de les  microciutats limítrofes, totes elles construïdes al 
voltant de noves  estacions de ferrocarril. 

La ciutat de Cullera està formada per cinc nuclis urbans de 
grandària similar vinculats als seus veïns pel tren. Encara que 
l'entramat resultant constituix una única ciutat. Els meus 
informadors asseguren que basten cinc minuts per a arribar a 
l'estació, altres cinc per a anar fins a la ciutat veïna i altres cinc per a 
arribar a destí. Estan convençuts que nosaltres emprem el doble de 
temps en un viatge similar. Això sense esmentar les exigències de 
despesa ni els problemes d'aparcament, trànsit i pol·lució. 

“Què serà de les grans ciutats existents quan les microciutats es 
facen realitat?”, vaig preguntar obertament als meus joves 
acompanyants. 

“Seran demolides. El mateix va ocórrer amb les antigues zones 
turístiques de Cullera  i d'altres poblacions del Mediterrani. Alguns 
barris es conservaran com a museus vivents, relíquies del nostre 
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passat bàrbar", van dir jocosament els xics. “La resta serà retornada a 
platges i dunes. O seran transformats en prades, boscos, hortes o 
jardins”. 

Deixem Cullera i ens dirigim amb tren a Gandia, lloc en què es 
poden vore en acció els processos de reurbanització. Tres noves 
ciutats, separades unes d'altres per 1 quilòmetre de campanya, han 
sorgit al llarg de la costa. Dues més, que formaran part d'un altre 
cordó, estan en construcció a l'interior, al costat de les primeres 
muntanyes. Els barris vacacionals d'antany pràcticament han 
desaparegut, convertint-se ara en boscos ara en prats. 

El paisatge m'ha portat el record dels viatges de la meua joventut a 
Suïssa. Tancats de fusta voregen les sinuositats dels diferents rius que 
descendixen, lliures, des de les muntanyes. Els falcons i altres 
rapinyaires planegen mandrosament. La jovenalla caçant amb arcs i 
fletxes fan signes al pas del tren. Els símbols del que en el seu moment 
va ser una civilització molt activa han desaparegut. No hi ha cotxes, 
estacions de servei, supermercats de perifèria ni tanques de 
publicitat. Tot completament suprimit. El paisatge es presenta verge, 
com si mai hagueren sigut part d'Espanya.  

Este espectacle em va deprimir. Em va fer pensar, potser de 
manera capritxosa, el què sentirien els Cartaginesos després de la 
destrucció de Cartago. Vaig poder imaginar als Romans victoriosos 
arrasar el terreny sobre el qual s'havia erigit la seua gran ciutat. 

Per cert, espere tindre l'ocasió de visitar Cartagena i vore en 
primera persona què ha fet la societat lovetopiana amb aquella gran 
ciutat industrial de la nostra època. 

 
(Diumenge, 8 de maig) Ací està passant una cosa estranya. Encara 

no puc determinar amb precisió per què sent esta sensació. És com quan 
em desperte d'un somni que no puc recordar. L'actitud de la gent amb 
qui els envolten, i amb mi també, em porta contínuament alguna cosa a 
la ment. Però no aconseguisc saber el què! Sempre m'agafa 
desprevingut. Com si un do meravellós m'estiguera sent atorgat per a 
ser-me retirat de seguida. És un tipus d'amistat, una espècie d'amor o 
una altra veritat essencial? I veig com em miren una mica sorpresos. 
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Tal vegada fins i tot decebuts. Com si jo fora un xiquet no massa dotat 
per a l'aprenentatge. Però què és el que he d'aprendre? 

Tinc la impressió que la vida ací em retorna a un passat que tal 
vegada he conegut per fotografies velles. O que, per contra, em projecta 
cap al futur que tindrem. Esta gent, tan espanyola tot i els seus estranys 
costums socials, podia molt bé ser allò en què nosaltres ens podríem 
convertir. 

Ja sé com es fa la salutació lovetopiana! Primer, es donen una 
xicoteta palmada en el pit, a l'altura del cor. Després, deixen caure 
suaument la mà cap avant, com mostrant el palmell de la mà però 
mantenint el braç pegat al pit. A partir d'ací, prosseguixen amb besos, 
abraçades o amb un xoc de mans com nosaltres. Cada qual realitza la 
salutació amb la mà que preferix. Només ho utilitzen entre sí quan fa 
molt que no es veuen. Significa, segons em van dir els xavals, “Et mostre 
el meu cor i l'òbric a tu”. Ho he practicat diverses vegades amb ells i hem 
rigut de valent. Tinc el sentir que ens hem fet molt bons amics després 
de tan sols passar un dia junts. Els tornaré a vore? 

També tinc la constant impressió d'estar de vacances forçoses a 
la platja i en el camp. En part per l'omnipresència del Mediterrani, en 
part per tota esta quantitat d'arbres. Potser també a causa de la foscor 
de les nits. No puc evitar pensar que s'ha produït un tall de llum, encara 
que sé que no és així. 

Em resulta difícil habituar-me a tant de silenci. Esta quietud 
pertorba la meua paranoia madrilenya, sempre condicionada pels 
xiulets dels cotxes i els grinyols dels pneumàtics. D'alguna manera, em 
falta el so dels telèfons i els sistemes de missatgeria. I les portades, els 
crits i els xiscles que se senten per tot arreu. Fins i tot trobe a faltar les 
televisions i les ràdios sempre enceses. En el camp s'espera silenci. Però 
no ací. No en una ciutat de quasi un milió d'habitants en la qual estic 
constantment envoltat de multitud de persones. No se senten, en 
realitat, més sorolls que els crits humans i els plors de les criatures. Com 
aconseguix la gent lovetopiana viure amb tant de silenci? 

D'altra banda, tampoc entenc com suporten l'estar aïllats de 
nosaltres, d'Espanya. Este aïllament ha engendrat en ells una espècie 
de forta voluntat d'autosuficiència. Em sorprén saber que estan, segons 
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he descobert, en molt bones relacions amb la resta del món. Però, en el 
que a nosaltres es referix, l'escissió és total. Són com a adolescents que 
han refusat la forma de vida dels seus pares. I com fan els adolescents, 
acabaran per superar eixe estat? 

Em crida l'atenció que siguen tan imprecisos pel que concernix 
l'hora. Encara que la majoria porta un xicotet telèfon mòbil, a penes 
l’utilitzen. Per cert, el seu telèfon és molt més xicotet que els nostres 
telèfons intel·ligents i no semblen enlluernar-se quan els dic que 
nosaltres manegem pantalles de més de 5,5 polzades. Pel que fa al 
temps, fan més cas de coses com les albes, les postes de sol i les marees 
que de l'hora pròpiament dita. No veig eixa imatge tan freqüent als 
nostres carrers de joves, i no tan joves, sempre pendents del seu telèfon. 
Es pleguen als imperatius de la civilització tecnològica, però de mala 
gana.  

"Mai veuràs a un indi dependre d'un telèfon mòbil". Quina frase! 
Molta gent lovetopiana professa un cert culte a les cultures 

antigues d'Àsia i Amèrica, com els taoistes tailandesos, els tolteques de 
Mèxic o els indis nord-americans. També es mostra fascinada per la 
cultura musulmana anterior a la Reconquesta. Sembla que enveja la 
seua peculiar relació amb la naturalesa. Crec que eixa raresa tan seua 
de parlar de l'emocional i de les energies de la vida ve de totes estes 
cultures alienes al veritablement espanyol. 

A l'hotel em vaig sentir bé per un temps. Però m'està començant 
a resultar avorrit. Encara que he descobert que no és un “hotel” com els 
nostres, sinó una casa familiar especialitzada a albergar visitants i 
turistes. Alguna cosa així com una pensió. O un d'eixos hotels rurals amb 
encant tan habituals a Espanya en èpoques passades, però enmig de la 
ciutat. Continue creient que els grans hotels urbans ja no existixen, però 
he d'esbrinar més sobre això. 

Ara passe una bona part del dia en "La Cova del Llop". És una 
espècie de comuna de la premsa al costat de la mar. Allí viuen unes 40 
persones, entre periodistes, escriptors i gent de la televisió. Són 
veritablement hospitalaris. Em sent com a casa entre elles.  

L'edifici que ocupen degué ser un magatzem de mercaderies. En 
l'actualitat, està distribuït en multitud d'habitacions i grans sales. El 
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menjar el fan col·lectivament. Hi ha habitacions de treball tipus co-
working. No tenen ordinadors personals ni portàtils, però sí multitud de 
tauletes lleugeres i pràctiques. A vegades parlen amb elles, com donant-
los instruccions verbals. Tots els matins practiquen ioga en una espècie 
de gimnàs. A la sala hi ha una enorme pantalla que ocupa tota la paret 
frontal. Encara que sempre està apagada, em diuen que a vegades 
“connecten” per a assistir a exercicis de ioga com part d'un festival i que 
la sensació és la d'una habitació enorme o la d'una gran finestra a les 
muntanyes. 

Darrere de la casa, tenen un bonic pati jardí en estat quasi 
salvatge. La gent passa gran part del temps ací. La majoria dels dies són 
assolellats. La primera vegada que vaig estar vaig sentir que el mateix 
Sorolla havia pintat ací. La llum és tan neta i el cel tan blau que sorprén. 
En un extrem hi ha una xicoteta horta. Està replet d'animals. Hi ha 
gossos, gats, ocells, peixos. No sé com aconseguixen que no ho embruten 
tot i que no es mengen els uns als altres. En una altra part de l'enorme 
pati, hi ha enderrocs procedents potser de les ruïnes de l'antic 
magatzem. Ningú s'ha preocupat per acabar de derruir-ho i emportar-
se els enderrocs. "Anem a poc a poc perquè anem lluny” és el text d'un 
grafiti que es llig sobre la paret en ruïnes. Segons em va dir una resident, 
pertany a l'època de la “revolució de dones”. 

L'habitació més important és el saló−biblioteca. Està ple de 
estovats sofàs i butaques. És l'únic lloc de la casa on es veuen antics 
llibres de paper. He anat allí tantes vegades que ja tinc fins i tot la meua 
butaca preferida i he començat a llegir un vell llibre de paper de Blasco 
Ibáñez. 

La gent lovetopiana, tant homes com dones, posseix eixa espècie 
de seguretat natural pròpia dels animals. La Cova, com l'anomenen ací, 
està sempre plena de persones tombades per un lloc o un altre en 
perfecte relax. Es deixen caure en grans coixins i fins i tot en el sòl. 
Passen molt de temps tombats al sol sobre les catifes i estores, com si 
foren gats. S'estiren, canvien de posició i fan misteriosos exercicis. 
Donen la sensació de sentir-se molt a gust dins del seu propi cos, que 
mostren obertament, amb tota naturalitat. Diverses vegades m'he 
entropessat amb parelles jugant a una mena de ioga a dos que sembla 
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eixit d'un documental oriental. També he sorprés a alguna parella fent 
l'amor sense que això semble avergonyir-les ni molestar-les. Actuen 
amb tanta espontaneïtat que soc jo el que es ruboritza, mentre que ellxs 
es comporten com si estigueren cuinant. 

Em trobe, de sobte, envejant-les per eixa relació tan relaxada 
amb el seu propi cos. Semblen respirar millor. Moure's amb més soltesa. 
Jo prove de fer el mateix. Tracte d'imitar-les, però no note gens especial. 

Qui viu en La Cova es reunix a xarrar habitualment a les 
vesprades quan, asseguts en rogle, practiquen un tipus de conversa molt 
relaxada. Disposen de molt de temps lliure. Em recorda als meus temps 
d'estudiant. Se salta d'un tema a un altre i es gasten multitud de 
bromes. Quan és necessari, es donen ànims entre sí. Agraden de tocar-
se i abraçar-se amb tanta espontaneïtat que moltes vegades no saps qui 
és parella de qui. 

Encara que la comunicació sempre es manté, també hi ha llargs 
moments de silenci. A més de la pantalla gran del gimnàs, hi ha un 
parell de ‘televisions’ penjades en les parets, però sempre estan 
apagades. Les poques vegades que algú estava veient algun vídeo o 
escoltant música, utilitzava la seua tauleta amb uns xicotets auriculars 
sense fils. 

La passada nit vaig estar parlant amb un tio molt interessant. El 
seu nom és Isidro Mare. Imagine que és el seu pseudònim. Estudiava en 
la Universitat de València quan es va produir la Independència. És un 
tio molt brillant, fill d'industrials catalans. Després de passar per una 
etapa mística, es va adherir al moviment secessionista. 

Escriu articles científics i de política, una combinació gens 
estranya ací, per a les Províncies de València. Ha realitzat diversos 
documentals d'història i ha escrit un llibre de cosmologia. En un cert 
sentit és exòtic, però unx periodista és sempre unx periodista. Escriu el 
just, d'una manera gens irònica i molt precisa. Em sorprén el seu 
escepticisme raonat sobre la ciència espanyola i europea. La considera 
esclerotizada i segrestada per pensadors buròcrates. 

"Heu comés el greu error", em va dir, "de deixar la ciència en 
mans de científics al servei de les grans multinacionals. Les grans idees 
innovadores solen sorgir primordialment dels científics joves. Aquells 
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dels quals ningú es fia, lliures d'interessos i prejudicis. Encara apareixen 
brots al teu país, però tot indica que heu perdut l'impuls que tant 
necessitàveu. En mans de lliurepensadors, arribarà el dia en què la 
tecnologia, entesa com a ciència aplicada, ens alliberarà de treballar. 
En mans de les grans multinacionals, eixe dia mai arribarà. O el que és 
pitjor, arribarà i voreu com mantenen a la vostra població obrint i 
tapant rases sense descans, com diu que ocorre a les ciutats espanyoles, 
o amb ocupacions igual d'inútils per a tindre-vos amb la il·lusió del 
treball".  

Em pregunte si els seus punts de vista seran certs i si seran molt 
compartits ací en Lovetopia. Hauré d'estar atent i entendre millor això. 

Després d'algunes copes de vi, la conversa es va animar i va 
tornar cap a rumbs més personals. Vaig decidir tantejar-lo una mica. 

 "No creus que tot este assumpte del “equilibri” s'està convertint 
en una cosa espantosament avorrida? Crec que quan aconseguiu un 
determinat nivell vos tornareu bojos".  

Isidro em va mirar amb una certa sorna i em va retornar la 
pilota. 

"No oblides que nosaltres no tenim per què romandre en 
l'estabilitat. El sistema proporciona l'equilibri i cada qual és lliure 
d'assumir-lo o no. Vull dir que no intentem ser perfectes, simplement 
ajustar-nos al canvi i gaudir dels seus alts i baixos".  

"Però això és igual que renunciar a tota idea de progrés. Sembla 
que només voleu aconseguir el punt d'equilibri i romandre en ell, com 
borrecs". 

"És possible que rebes eixa impressió. És un concepte inicialment 
esmunyedís per a qui ve d'una societat en permanent desequilibri però, 
en la pràctica, no existix eixe punt en què s'aconseguix l'equilibri. 
Lluitem contínuament per aproximar-nos a ell, encara que mai ho 
aconseguim. I hauries de saber que no totxs coincidim en tot, ni amb 
exactitud en el que cal fer. Només estem d'acord en els principis 
fonamentals. La resta està sempre en discussió". 

Vaig somriure burletament. "He observat que la gent és una 
miqueta somiadora!". 
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"Podem permetre'ns el luxe de ser-ho gràcies a eixe acord en allò 
més bàsic. A més, això ens procura la meitat del plaer de les relacions 
entre les persones. Intentar treballar amb perspectives diferents, veient 
el que la resta pensa de les coses". 

"Em mantinc en la idea que eixa lluita per l'equilibri és una 
miqueta utòpica".  

Isidro va prendre este últim comentari més de debò. "Tu creus? 
No obstant això, hem arribat en la pràctica a alguna cosa semblant a 
l'estabilitat. El nostre sistema s'obri camí tranquil·lament. Mentre el 
vostre porta dècades en constants convulsions, el nostre és com un prat 
al sol. Està en constant evolució. Unes plantes creixen. Unes altres es 
moren. Els bacteris les descomponen. Els ratolins es mengen les llavors. 
Els esparvers es mengen als ratolins. Un o dos arbres comencen a 
créixer i donen ombra a l'herba. Però el prat viu en estat d'equilibri. 
Excepte si els homes fan la seua aparició salvatge tirant-ho tot a 
perdre". 

"Crec que comence a entendre el que dius. Pot ser que no els 
semble estàtic als ratolins". 

En acabar els seus anys d'estudiant, Isidro va viatjar molt. La 
seua inquietud li va portar als Estats Units de Nord-América, el Canadà, 
Llatinoamèrica, Europa i Àsia. Fins i tot va pensar a anar a Espanya 
clandestinament, però no ho va fer. O almenys, això diu. Està enrotllat 
amb una encantadora dona que es diu Clara. És una mica major que ell. 
També és periodista. Viuen en La Cova en dues habitacions diferents.  

Isidro té aspecte de nòmada. Ha treballat també en altres 
periòdics de Granada, Alacant i en una ciutat menuda de la costa en el 
nord anomenada Benicarló. 

Parlàrem també de la nostra vida privada. Va tractar de 
sostraure'm el que hi havia darrere dels meus viatges i les meues 
relacions amb el govern. Em va pescar en un parell de falsedats, però 
crec que va comprendre la seua causa. No va donar a l'assumpte més 
importància que la que realment tenia. 

Continuàrem conversant d'una forma quasi fraternal. Em vaig 
esforçar a ser sincer i honest. Li vaig parlar de Ruth i em va preguntar 
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per la naturalesa de les nostres relacions. Va semblar sorprés de la seua 
provisionalitat després tres anys junts. 

"Veig una cosa contradictòria", em va dir. "Viviu en apartaments 
separats. Us veieu dues o tres vegades per setmana. A vegades passeu 
setmanes senceres sense vore-vos. I d'altra banda, no teniu un grup de 
gent amb el qual conviure. Gent que vos done suport en el pla afectiu i 
vos oferisca altres possibilitats de relació mentre esteu separats. És 
estrany que no hàgeu trencat fa temps, aprofitant una de les teues 
absències. Em sembla una miqueta fotut". 

"És que és fotut", vaig dir. "En un parell d'ocasions ens hem 
embolicat amb altres persones. Però sempre acabem per tornar l'u amb 
l'altra". 

"Em sembla una concepció molt frívola", em va dir en un to 
neutre però afectuós que no incloïa cap desaprovació. "Deixa massa 
espai a la soledat. Ací ens les arreglem per a no sentir-nos sols. Això ens 
impedix cometre més errors dels precisos en el pla emocional. No creiem 
en els compromisos a dues que no s'inserisquen en una estructura, en 
un entorn social en el qual confiar. Els homes i les dones i la joventut, 
com saps, som animals tribals. Necessitem molta comunicació per a 
mantindre l'aprenentatge i renovar-nos emocionalment". 

"Pot ser que tingues raó", li vaig dir sense gran convicció. "Mai 
he enfocat les coses des d'este punt de vista. Encara que alguna vegada 
m'he preguntat fins a quin punt és bo tindre descendència".  

"Bé, també hi ha un altre tipus de famílies", em va dir mentre em 
llançava una picada d'ullet ràpida. "Si vols, puc portar-te a visitar 
algunes". 

També he mantingut més d'una conversa interessant amb 
Lorena. Escriu en una important revista anomenada Fluir. És una de les 
moltes revistes lovetopianes d'àmbit internacional i els seus articles 
sempre tenen gran repercussió. A vegades, es veu obligada a viatjar per 
a atendre les peticions que rep d'entrevista o de conferències. Diria que 
acaba de complir els trenta-cinc, encara que ella ni ho va admetre ni ho 
va negar. Només va somriure quan li vaig preguntar. Potser és més jove 
perquè no s'aprecien arrugues en el seu rostre i té un cos realment canó, 
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però les metxes amb cabells blancs que lluix em confonen. Potser és 
major però estiga molt ben cuidada. 

Lorena té bastant geni. Quan la vaig conéixer, parlava 
acaloradament amb algú que li qüestionava la veracitat sobre 
l'estratègia adoptada per Espanya en la frontera lovetopiana.  

Al principi no vaig intervindre. Coneixia el tema i sabia que 
Lorena tenia raó. El govern espanyol va instal·lar a Sevilla, Còrdova i 
Jaén un sistema de tanques amb fulles esmolades, a fi de poder detindre 
l'entrada d'immigrants irregulars. Encara que es va presentar a 
l'opinió pública com una mesura inofensiva i habitual en edificis 
oficials, com el Banc Central Europeu i el Parlament Europeu. 

"Aguaita", va dir Lorena per fi, "precisament tenim ací a un 
periodista espanyol; per què no li preguntem a ell?" 

"D'acord", em va dir l'altre tio, "Saps alguna cosa de tot este 
embolic?". 

"Per descomptat que sí", vaig dir, "i Lorena ha donat en el clau. 
Van posar tanques amb fulles esmolades com a bisturís per tota la 
frontera lovetopiana d'Andalusia". 

"D'on has tret eixa informació? Estàs segur?". 
"Totalment segur. Vaig sentir el President quan va donar l'ordre 

i també li vaig sentir dir a la premsa que si es difonien les seues paraules, 
les desmentiria". 

Lorena va soltar una riallada. El seu adversari i ella no van 
tornar a parlar-se en diversos dies, però el suplírem entre els dos. 
Xarràrem sobre Andalusia, tant de la part lovetopiana com de la part 
espanyola. També parlàrem sobre la funció dels periodistes i sobre els 
canvis experimentats en Lovetopia en les relacions home−dona. 

Segons ella, les dones ací han deixat totalment arrere la situació 
de dependència a la qual estaven sotmeses en la nostra societat. No vol 
dir que dominen als homes, sinó que tenen el mateix poder que ells, tant 
en el treball com en les relacions interpersonals. Sobretot, va insistir que 
el gran avanç està en el fet que no han de manipular als homes. A les 
meues oïdes sona bé, encara que no vaig acabar d'entendre els seus 
punts de vista. D'altra banda, afirma que tant el Partit de la 
Supervivència com el Partit del Progrés han creat una societat en la 
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qual la situació objectiva de la dona és igual a la de l'home. Així doncs, 
les persones poden ser simplement persones. Els homes poden ser 
simplement homes i les dones simplement dones, sense la càrrega 
simbòlica dels rols socials, però responent al que va anomenar 
“diferències de polaritat energètica”, quan vaig voler saber més, em va 
dir que era suficient parlar-ne de moment i que reflexionara sobre la 
nostra conversa. 

He notat, no obstant això, que tant Lorena com la resta de dones 
lovetopianes resulten molt femenines i que semblen acceptar, amb un 
encant natural, el seu atractiu biològic, fins i tot la seua fertilitat. 
Encara que no m'explique com ho pot combinar amb la pesada 
responsabilitat que assumix i el dur treball que executa. Quant als 
homes, a la llum del que veig en La Cova, expressen els seus sentiments 
amb major llibertat que nosaltres a Espanya. Sense dissimular si més 
no els sentiments de feblesa. I així i tot, resulten molt virils! 

Lorena és intel·ligent i cínica, com qualsevol bon periodista. No 
obstant això, és estranyament optimista respecte al futur. Creu que la 
naturalesa del poder polític en el món està canviant, que la societat i la 
tecnologia poden ser posades al servei de la vida i la humanitat, en 
comptes del contrari. És una escèptica, però no una amargada. Ha de 
resultar còmode pensar així. 

Enyore les amables "atencions" de la meua fidel Ruth. Sempre 
que estic lluny recorde fins a quin punt és una companya lleial. I em sent 
orgullós de sentir-ho així. A pesar que hem decidit deliberadament no 
ser-nos fidels, la gelosia mai apareix. 

Tinc la terrible sospita que totes les dones que hi ha al meu 
voltant estan secreta i constantment follant. Sent que les podria posseir 
només amb saber l'usuari i la contrasenya. Però no els sé. M'ha de faltar 
alguna cosa. Serà que simplement i per raons misterioses no resulte 
atractiu a les dones de Lovetopia? Tampoc a les periodistes de La Cova? 
Mantenen amb mi un comportament amistós i directe, obert i abundant 
en abraçades. El seu contacte em produix una sensació molt agradable 
i càlids calfreds. Però ho fan de manera totalment fraternal. Si les toque 
al seu torn, semblen pensar que estic prenent-me llibertats i 
retrocedixen de seguida. 
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És que, tal vegada, en este país existix un gest apropiat per a quan 
una dona se t'aproxima que jo no sé fer? El cas és que observe als tipus 
lovetopians i no sembla que facen res. Excepte, potser, somriure 
lleument. A vegades lliguen, a vegades no. És una cosa molt natural i 
ningú sembla concedir-li excessiva importància. Tot això em té perplex. 
Tinc la impressió de no poder allunyar-me dels meus propis punts de 
vista.  

Hi ha lovetopianes molt precioses. La seua bellesa és simple, 
sense artificis. El seu atractiu no depén de cosmètics, vestidures o 
cirurgies estètiques. Fan l'efecte de ser fortes i segures. Les veig amants 
del plaer, molt honestes i directes en el pla afectiu. Sembla que els 
agrade. Tant en La Cova com pel carrer em miren directament als ulls. 
Si no, per què ho farien? Les sent contentes de parlar amb mi, de tractar 
fins i tot aspectes molt personals. I no obstant això, no puc fer un pas 
més sense començar a sentir que vaig un poc eixit. 

He de donar-li voltes al tema. Pot ser que aprenga com lligar amb les 
dones d'ací i puga follar-me unes quantes. No vull obsessionar-me amb 
això, però a penes trobe pornografia com la d'Espanya i em costa 
“descarregar-me” només, sense un estímul visual. 
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07. ELS ESPORTS 
 
València, 9 de maig de 2033. El poble espanyol aficionat a 

l'esport no ho passaria bé en Lovetopia. Ja no hi ha ni futbol ni 
bàsquet. Ni tan sols les carreres de motos o de cotxes que tan populars 
eren a València abans de la Independència.  

Els periòdics tenen una secció que titulen "pàgines esportives", 
encara que en realitat està dedicada als més excèntrics esports 
individuals. La navegació marítima, especialment en les seues 
modalitats "de vela", ocupa un important lloc. La natació en totes les 
seues modalitats, el submarinisme i altres pràctiques com el wind-
surf i el kite-surf són esports per excel·lència. La marxa i el càmping, 
combinats habitualment amb la pesca i la caça amb arc, també són 
considerats com a esports. La gimnàstica, el ciclisme, el patinatge i el 
skate-board són freqüents en parcs i jardins dins de la ciutat. El 
ping−pong, el tennis, el frontennis i la majoria d'esports de raqueta 
gaudixen així mateix d'una situació privilegiada. El mateix passa amb 
els escacs!  

Durant l'hivern, és molt habitual la pràctica del ski, el snow i tot 
tipus d'esports i activitats de neu. L'estació de Sierra Nevada, a 
Granada, va renovar les seues instal·lacions fa uns anys i m'informen 
que presentarà la seua candidatura per a organitzar els següents Jocs 
Olímpics d'Hivern. 

Els esports d'aventura són habituals a les muntanyes i en totes les 
zones d'interior. Les disciplines que m'han esmentat com preferides 
per la gent són bicicleta de muntanya, escalada en roca i gel, 
piragüisme, barranquisme i caiac. He vist àmplia informació sobre 
pràctiques d'ala delta, paracaigudisme i vols amb globus. Un aspecte 
crucial en estos esports és l'orientació en el terreny. Saber on estàs, 
cap a on anar i com moure't en un terreny desconegut, on la 
naturalesa imposa la seua immensitat, són habilitats molt 
benvolgudes. La passió per estes activitats només és apreciable quan 
un descobrix l'enorme oferta de botigues especialistes que hi ha als 
carrers de pobles i ciutats. 
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Fins al voleibol, que Déu els empare, és un dels seus passatemps 
favorits. Se'ls pot vore jugar cap a mig matí i en altres moments del 
dia a les platges, en els terrenys de les fàbriques o pel carrer. No 
resulta excessivament competitiu però, sense cap dubte, és divertit. 

No es practica ni la boxa ni la lluita. Tampoc les carreres de cavalls. 
No obstant això, es manté una gran afició per l'hípica i tot el relacionat 
amb el món del cavall, especialment a les regions del Sud.  

En resum, per a persones entusiastes de l'espectacle esportiu de 
masses, Lovetopia pot resultar el país més avorrit del món. I 
tanmateix, consagren molt més temps que nosaltres a la pràctica 
esportiva. 

Des del punt de vista de la forma física, la persona lovetopiana 
mitjana té un aspecte realment sa. Al seu costat, el poble espanyol 
com jo tendim a sentir-nos una miqueta fluixos. A més de la freqüent 
pràctica d'esports, estan acostumats a recórrer a peu grans 
distàncies, portant pesades motxilles i voluminoses cistelles amb la 
compra. 

Resulta curiós descobrir que Lovetopia té la seua pròpia versió del 
Camí de Santiago. Han dissenyat un recorregut a peu des del nord de 
Castelló fins a la costa de Cadis, travessant els principals llocs 
històrics i paratges naturals del país. En total, una mica més de 800 
quilòmetres. El poble lovetopià s'entregua a esta pràctica de caminar 
grans distàncies amb molta freqüència. Li diuen “El Camí de l'Amor 
Interior”. Pràcticament, qualsevol ho ha recorregut tres o quatre 
vegades des que es va senyalitzar dos anys després de la 
Independència. El camí està marcat amb fletxes de color porpra, com 
a picada d'ullet a les arxiconegudes fletxes grogues del Camí de 
Santiago espanyol. Dormir a la intempèrie o banyar-se nu en la gelada 
aigua dels rius i els llacs són pràctiques habituals en estes expedicions 
a peu. No existix una infraestructura d'albergs oficials. Diuen preferir 
allotjar-se en cases privades. I així i tot, sent un camí realment 
salvatge, m'informen que esta peculiar versió lovetopiana del Camí de 
Santiago està totalment adaptada per a persones amb alguna 
diversitat funcional física.  
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És freqüent vore a la gent córrer ja siga perquè tenen pressa o per 
a mantindre's en forma. No es veuen, com als nostres carrers, 
persones obeses. Fins i tot la població d’ancians semblen més 
animosa i la seua condició física és molt millor. En preguntar sobre 
això, diverses persones lovetopianes em van respondre quasi a 
l'uníson. "Bé, en realitat és que la naturalesa ens ha dotat bé i a més 
portem una vida físicament molt activa", o altres frases similars. Jo 
crec que ni se'ls passa per la imaginació que els individus a Espanya i 
en la resta de països no estan, ni molt menys, en tan bona forma física. 

En prosseguir les meues perquisicions, he descobert que la gent 
utilitza els seus xicotets telèfons mòbils per a monitorar la seua 
activitat física i portar un seguiment minuciós dels seus efectes sobre 
la salut. Diuen que esta informació alimenta el sistema de salut que 
gestionen els hospitals i que resulta summament útil per a entendre 
les dolències i malalties. 

A la població de Lovetopia també els encanta ballar. Les dones 
lovetopianes semblen totalment entregades a la dansa del ventre. 
Potser és un reflex melancòlic per l'ascendència mora dels seus 
territoris. 

Les dones presenten un aire de salut envejable. Encara que és fàcil 
descobrir que els seus cànons de bellesa no coincidixen amb els 
nostres. Moltes dones eviten tenyir-se el pèl i mostren de grat i 
coqueteria els seus cabells blancs. I diuen que els agrada caminar 
molt, encara que es vegen forçades a això per la pràctica absència de 
cotxes. Probablement aconseguixen, a canvi, una excel·lent salut física 
i unes corbes i un to de pell que serien l'enveja de la majoria de les 
espanyoles. 

Alguns homes, més de l'habitual a Espanya, lluixen frondoses 
cabelleres i cuidades barbes. A penes hi ha calbs. L'alopècia no sembla 
un problema en Lovetopia. Potser té a vore amb la desaparició de la 
contaminació i amb l'ús de sabons naturals.  

Gràcies a la qualitat del clima i als seus horaris escolars 
relativament flexibles, la xicalla lovetopiana gaudix molt més de l'aire 
lliure que la nostra. Les escoles organitzen freqüents excursions. No 
és estrany vore a criatures de sis anys, amb una pesada motxilla a 
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l'esquena, caminar al costat d'altres xics de més edat. Fan llargues 
marxes que, segons m'han dit, duren fins a quatre o cinc dies arribant 
a llocs de difícil accés. A vegades, transiten a través de “El Camí de 
l'Amor Interior”, però per trams. A partir de un cert nivell (no empren 
el terme "curs"), les criatures consagren gran part del seu temps a 
l'aprenentatge en la naturalesa. La pesca, la caça i els exercicis de 
supervivència es consideren una part fonamental de l'educació. Per si 
alguna vegada es troben perduts en una zona salvatge, a més de les 
tècniques bàsiques, han d'aprendre a fabricar-se un equip de 
supervivència acceptable. Este equip inclou ganxos, ceps, arcs, fletxes 
i un llarg etcètera. 

Els adults, ja siguen pares o no, participen voluntàriament en les 
excursions de la xicalla. A vegades  ho fan per amor a l'esport, però 
també per a aprovisionar-se de carn. Els animals salvatges han 
reaparegut en grans quantitats en les àrees forestalment repoblades. 
Ara es poden caçar tant linxs ibèrics, ossos (fins i tot bruns) i llops, 
com a cérvols, raboses i conills. La caça es practica amb arcs i fletxes, 
no amb armes de foc. 

Els exercicis que realitzen les criatures es conjuguen amb l'estudi 
de les plantes, els animals i el paisatge. M'he quedat impressionat del 
coneixement que els més menuts tenen de tals matèries. Una criatura 
de sis anys et dirà tot el que vulgues saber sobre els nínxols ecològics 
de les plantes i de les criatures amb què es troba en sa vida 
quotidiana. Sabrà també quines arrels i grans són comestibles i com 
tallar una llança, amb aparença de javelina esportiva, a partir de una 
branca. Sembla que la seua jovenalla aprén sobre la naturalesa i els 
seus noms de manera tan natural com la nostra ho fa de videojocs, 
productes de consum i marques. 

La mar, els rius i els llacs exercixen una atracció magnètica sobre la 
gent jove per a la pràctica de l'esport. Potser la raó de tal afició 
desbocada està en el càlid de les aigües del Mediterrani. Poc després 
de la Independència, tots aquells terrenys de costa o riberencs van ser 
expropiats i declarats "parcs aquàtics". Es van recuperar boniques 
platges i arenals, així com cales i penya-segats. Comunes de pesca, 
escoles, centres de busseig i xicotets ports van començar a aparéixer 
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per onsevulla. També es van utilitzar alguns dels espais recuperats 
per a nous hospitals, instituts oceanogràfics i museus d'història 
natural. 

Els llacs, abans pràcticament inexistents, han tornat a brollar i 
estan oberts al públic per a remar, pescar i nadar. El nou govern va 
arribar a l'extrem de dinamitar algunes de les preses erigides en els 
rius. La premissa, encara que dubtosa, és que impedien la navegació 
recreativa i dificultaven la marxa d'algunes espècies de peixos. Els 
salmons, per exemple, han sigut restablits a base de grans esforços i 
gaudixen d'una gran simpatia popular. 

La bona forma física del poble lovetopià també té el seu orige a les 
escoles. Els cursos de fusteria i altres treballs manuals que requerixen 
de l'ús d'eines van acompanyats de treballs pràctics. L’alumnat es veu 
obligat a manejar peces de fusta, rajoles i altres materials pesats. 
Estos cursos són molt populars i assistixen la majoria dels xiquets i 
les xiquetes. 

El més difícil de comprendre per a unx espanyolx és que la societat 
lovetopiana pugua viure sense l'emoció, el drama i el suspens que 
proporciona la Lliga de Futbol. Amb els seus campionats europeus i 
la permanent caça de rècords i copes. Tampoc es veu ací eixe desig, 
tan freqüent en la joventut espanyola, d'identificar-se amb les grans 
figures de l'esport. Aparentment, les grans competicions de futbol (i 
d'altres esports d'equip) van ser abolides després de la 
Independència, després de llargs debats, en un dels seus misteriosos 
“referèndums digitals”. Després de diverses votacions que no van 
resultar concloents, es va imposar una curiosa opinió, àmpliament 
compartida per les dones. Segons diuen, “els esports de sofà (com ací 
els criden) són coladors emocionals que bloquegen el compromís 
social dels homes i que, d'haver  continuat, hagueren condicionat 
greument la seguretat del nou país”.  

Tanmateix, la societat lovetopiana deriva l'excitació que en 
nosaltres produix els grans esports cap al que diuen "jocs de guerra". 
No es parla mai de tals jocs en les pàgines esportives ni se'ls esmenta 
mai en cap mena de publicació. La gent es mostra evasiva quan se'ls 
interroga. Però, pels rumors que van arribar a les meues oïdes a 
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Espanya, sembla que es tracta d'un costum que implica actes brutals. 
Segons algunes de les converses mantingudes entre homes joves, és 
evident que s'apassionen per estos ritus sagnants. Pel que sembla, es 
cobren cada any centenars de vides de joves lovetopians. Espere 
tindre prompte l'oportunitat de presenciar un de tals controvertits 
espectacles per a compartir-ho en un article. 

Pel que fa a la xicalla i la joventut a Lovetopia, crida molt l'atenció, 
per ser diametralment diferent si pensem en els nostres xavals, que a 
penes els veus amb telèfons intel·ligents, videoconsoles portàtils i 
altres dispositius electrònics de les grans multinacionals. Amb tot, el 
Govern els entrega gratuïtament una tauleta d'aparença realment 
atractiva com a regal en el seu seté aniversari. He sentit que és “la 
manera oficial de donar-los la benvinguda a l'edat adulta”. Sembla 
com si les pantalles electròniques que hipnotitzen als nostres fills i 
filles no tingueren efecte ací. Les criatures lovetopianes estan 
fascinades per la naturalesa, la pràctica d'esport “real” i els molts jocs 
tradicionals que coneixen, la majoria amb un nivell de contacte físic 
que escandalitzaria a l'espanyol més progressista. 

 
(Dilluns, 9 de maig) Els meus esforços per obtindre una cita 

amb la Presidenta Garen estan resultant infructuosos. Malgrat això, el 
seu ajudant seguix molt amable amb mi. Em diu i em repetix que 
aconseguiré l'entrevista. I em suggerix que continue escodrinyant pel 
país "per a tindre temes de què parlar!". Ha insistit, a més, que els 
facilite una còpia de tots els meus articles després d'haver-los escrit. 
Esperen, potser, vore el que escric abans de concedir-me eixa anhelada 
cita? 

Vaig vore a Garen en la televisió. Va ser en la pantalla gran del 
gimnàs de La Cova, en ocasió de la retransmissió de la inauguració 
d'una central d'energia solar. Aquella pantalla em va permetre seguir 
l'esdeveniment amb un realisme sorprenent. Isidro ho va organitzar tot. 
Les imatges m'arribaven com si estiguera dret, molt prop del grup. La 
resolució de les pantalles és tan elevada que a penes distingixes realitat 
de ficció. En escassos 5 segons, em vaig oblidar de la tecnologia i em 
vaig integrar en l'acte.  
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Les celebracions d'este tipus no tenen absolutament res en comú 
amb les nostres cerimonioses inauguracions. Ací, qui ha fet el treball 
protagonitza l'acte de la seua presentació. Hi ha càmeres deambulant 
entre la gent i reina un cert descontrol. La imatge principal és la d'un 
testimoni silenciós situat a uns metres que escolta tot. In situ, no hi ha 
escodrinyadors passius. Totxs parlen amb totxs. Les xicotetes 
entrevistes obrin finestres en els laterals de la pantalla gran. Estes 
finestres són de la grandària habitual de les nostres televisions. Les 
càmeres passen d'un grup a un altre i pot arribar a haver-hi 8 
entrevistes al mateix temps. El so, alguna cosa que no vaig entendre bé 
com funcionava, canvia d'una pantalla a una altra en funció d'on fixes 
la teua atenció amb la mirada. 

Una dona d'aspecte bastant vulgar parlava i reia amb les altres. 
Li van mostrar uns papers i va respondre amb bromes. Em va costar 
adonar-me de què es tractava de Verónica Garen. Res de discursos 
presidencials. Per contra, la Presidenta es va girar cap a una dona que 
era a prop i va dir alguna cosa així com "Per què no expliques com va 
començar tot això?". 

En eixe moment, van desaparéixer les finestres d'entrevistes i la 
pantalla gran que ocupa tota la paret frontal del gimnàs va mostrar un 
gran pla del grup. La dona estava just al mig. Vaig tindre la sensació 
d’estar allí. Amb molta serietat, la dona va descriure els antecedents de 
la instal·lació. Va explicar per què es va jutjar necessari construir-la en 
el lloc on es troba situada, com la població de les ciutats a les quals 
proveirà d'energia van optar per esta mena de central i quines 
innovacions inclou en el pla científic. Immediatament després, es va 
tornar cap a la seua gent veïna amb qui va conversar sobre el 
desenvolupament de l'obra. Va utilitzar un to més bé humorístic, lluny 
de l'estil solemne i pedant amb què parlen les nostres personalitats 
públiques. 

Sembla que la instal·lació no és perfecta en uns certs aspectes. 
Almenys, així ho creien alguns. No van faltar les crítiques. Quan 
l'atmosfera va començar a posar-se una mica tensa, Garen va 
intervindre. Sense la pretensió d'adoptar el rol d'àrbitre o de mare, va 
evocar un altre cas en què les coses no havien eixit del tot bé. Va contar 
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una anècdota política sobre la Independència. Va recordar com la gent, 
al final, havia acabat per unir-se i corregir les fallades. Els núvols es van 
dissipar i va sorgir de nou la solidaritat entre la gent. 

Quan va arribar el moment de donar-li a l'interruptor, entre 
bromes sobre si funcionaria o no funcionaria, un xaval es va avançar 
per a prémer el botó. Però abans, per a sorpresa dels presents, va fer 
uns passos al capdavant i es va disposar a parlar. A penes tindria 7 o 8 
anys. 

 “Jo també vull dir el que més m'agrada”, va dir amb una 
seguretat que em va sorprendre. “Puc parlar, ties?”, va continuar 
girant-se cap a les tres dones amb les quals havia vingut. 

Una d'elles, d'aparença realment jove, va contestar amb summa 
dolçor. “Clar que sí, bonic! Pots dir el que hages de dir”. 

“El que més m'agrada d'esta planta és que l'han pintada tota de 
verd tan bé que a vegades la mire des de lluny i se m'oblida que està 
ací”, va dir amb molta gràcia. 

“L'altra cosa que més m'agrada és que des del col·le demanàrem 
que la posaren lluny dels conillets blancs que ens visiten i ens van fer 
cas”, va dir esta vegada amb gest seriós. 

“I també l'altra cosa que més m'agrada és que, és que la gent que 
l'han feta ens demanaven ajuda en el col·le per a fer coses noves que no 
sabíem fer”, va comentar mentre es rascava la mà i alçava les seues 
xicotetes celles.  

“Però la cosa que no m'agrada és la carretera negra que han 
posat perquè passen els camions. No és bonica i es camina rar”, va afegir 
amb la mala cara. ”Però ens ha dit la profe que la llevaran després. Així 
que vull demanar que no s'obliden i l’alcen i s'emporten la carretera 
negra abans d'anar-se’n”. 

El grup d'adults va començar a riure i a aplaudir. El xiquet va 
córrer cap al grup de dones amb la intenció d'abraçar-se a les seues 
cames. Però una d'elles es va acatxar i li va rebre a la gatzoneta amb 
una abraçada enorme. Va començar a menjar-s'ho a besos mentre li 
acariciava i li regirava el cabell amb rapidesa. 

Finalment, el xiquet va prémer el botó i les bombetes es van 
encendre. La planta va funcionar. Totxs reien i es repartien abraçades. 
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Quan van portar el cava, l’equip de càmeres van canviar els seus 
aparells per gots i ja no vam vore més. 

De sobte, em vaig sorprendre abraçat a Isidro, amb els ulls 
humits. Em vaig separar violentament, realment tens. Però Isidro lluïa 
un enorme somriure de normalitat. Em vaig relaxar a l'instant i la 
tensió es va esfumar. 

En el meu temps d'oci he visualitzat en Internet algunes de les 
entrevistes i discursos de Garen. He descarregat en el meu ordinador 
tota una sèrie de vídeos per a portar-me a casa quan torne. Així, burlaré 
la censura electrònica que el govern de Lovetopia té imposada a la gent 
d'Espanya. 

No hi ha dubte que es tracta d'una dona extraordinària. És capaç 
de transmetre, en un llenguatge simple i ple d'imatges, els pensaments 
polítics més elevats. Sap donar calor a les seues paraules i, al mateix 
temps, conservar un to amenaçador. A ningú li agradaria tindre-la per 
enemiga. Seria així l'antiga Angela Merker alemanya? 

Garen tampoc sembla confiar en la tàctica de "bons i dolents". 
Actua des de la preocupació subjacent de la unitat. Aconseguix un 
sentiment familiar fins i tot quan està sermonejant a algú. No crec que 
ningú, siga com fora el seu punt de vista polític, puga caure en desgràcia 
als ulls d'esta dona. La confiança amb la qual es dirigix a la gent és 
convincent. Sembla que sempre acaben compartint i acceptant la lògica 
dels seus arguments. Potser perquè els seus arguments són d'unitat i no 
de raons. Mai pensaràs que està tractant de vendre't alguna cosa, com 
ocorre amb els discursos televisats dels nostres càrrecs polítics. Per 
contra, es té la sensació que està donant claredat, força i saviesa.  

És, potser, tant una líder religiosa com política? Papisa de 
l'Església Lovetopiana de l'Estat? Sacerdotessa entre les sacerdotesses? 
Bé sap Déu que no ho sembla! En qualsevol cas, millor començar a 
preparar des de ja l'entrevista que tinga amb ella.  
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08.- LA TELEVISIÓ I EL SEU ÚS SOCIAL 
 
València, 10 de maig  de 2033. La societat lovetopiana es vana 

d'haver passat pel sedàs a la tecnologia moderna. Argumenten haver 
rebutjat una bona part d'ella per raons socials, econòmiques i 
mediambientals. No obstant això, malgrat la suposada austeritat 
tecnològica, empren quasi amb més intensitat que nosaltres els 
diferents aparells digitals i de vídeo. 

Persuadits perque no cal moure's d'un costat a un altre més que 
per plaer, fan molt pocs "viatges de negocis" tan freqüents entre 
nosaltres. En el seu lloc, despatxen els seus assumptes a través de 
videoconferència per mitjà de tauletes. Quan es tracta de grups, 
utilitzen un nou sistema de pantalla mural inexistent a Espanya. Es 
tracta d'una pantalla gran, amb diverses càmares perfectament 
camuflades, que ocupa completament la paret d'una habitació. 
Permet vore a l'altre grup amb perspectiva de grandària real. La 
pantalla, habitual en les llars de Lovetopia, també s'utilitza per a 
pel·lícules i documentals. L'experiència només serà comprensible per 
a aquellxs espanyolxs que recorden els millors cinemes que va haver-
hi a Espanya, però sense la típica foscor. 

Hi ha una única infraestructura de telecomunicacions via cable per 
a tot el país. Esta xarxa la compartixen la televisió (si és que es pot dir 
així) i internet. El país sencer, fins i tot les zones rurals més aïllades, 
està interconnectat mitjançant avançada fibra òptica. L'antic  coure 
va ser abandonat ràpidament després de la Independència, aprofitant 
les obres per a la creació del nou sistema de ferrocarril nacional. 

Només existix una emissió de televisió tancada i programada en les 
televisions públiques. La resta de canals són gestionats, sobretot, per 
agrupacions de periodistes i tècnics. Emeten a través d'internet. Els 
continguts semblen molt concentrats en la difusió cultural i estan 
oberts a la participació de particulars. Hi ha dispositius de vídeo 
pertot arreu. Encara que rares vegades he vist a la gent passivament 
asseguda davant de la pantalla, anul·lada pel que veu, com ocorre a 
Espanya. Encara no sé si és una misteriosa coincidència o si els 
programes són realment diferents als nostres. Però sé que la població 
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lovetopiana utilitza la televisió i les pantalles en lloc de deixar-se 
utilitzar per elles. 

Alguns canals, pel que sembla, s'integren en l'estructura política i 
formen una espècie de "teleconsell nacional". La gent els mira quan 
es transmeten actes dels Ajuntaments i del Parlament. M'informen 
que l'estricta legislació de transparència no permet que hi haja cap 
reunió política a porta tancada a esquena dels periodistes i el públic 
en general. 

Les persones “teleespectadores” no es limiten a observar 
passivament. Participen formulant preguntes i fent comentaris per 
videoconferència a les personalitats presents o a presentadors. Amb 
això aconseguixen que la televisió no siga merament una portadora 
de notícies, sinó la notícia mateixa. 

Entre els programes dedicats a l'activitat governamental, cal 
destacar els plens municipals i les propostes d'obra pública. Els 
debats amb participació de personatges públics o d'aspirants a algun 
lloc polític també són freqüents. Encara que els preferits per 
lovetopians i lovetopianes són els consells de ministres, les sessions 
del Parlament i, especialment, les seues comissions. 

El contingut i to dels comentaris pot variar considerablement, 
anant des de l'asèpsia i imparcialitat de locutors a la vehemència de 
analistes més partidistes. La regla de l'objectivitat en la presentació 
de notícies, que al nostre país és sacrosanta, ací és considerada 
ingènua. De fet, es referixen a ella pejorativament com "la hipocresia 
espanyola". En Lovetopia, tot comentarista polític anticipa les seues 
intervencions declarant la seua inclinació personal. Diuen que així 
servixen millor a la veritat, exposant la seua opinió amb sinceritat i 
deixant que cada teleespectador reaccione a la seua manera.  

Pràcticament tot programa de televisió porta incorporat un 
mecanisme de votació perquè la gent participe des de les seues 
tauleta o amb els seus xicotets telèfons. A vegades, es pronuncien 
sobre un determinat tema de debat. Altres vegades, simplement 
declarant si una intervenció, un programa o un producte els agrada o 
els disgusta. Moltes intervencions polítiques inclouen una sol·licitud 
de votació a l’audiència televisiva i s'acaten els resultats sense cap 
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resistència. Este tipus de votacions, a les quals anomenen 
“referèndums digitals” o “referèndums espontanis”, són tan habituals 
com les intervencions de les persones en els assumptes emocionals 
de les altres. 

Determinats assumptes, per la seua rellevància social, són 
sotmesos repetides vegades a referèndum. Quan això ocorre, hi ha 
intervencions i debats entre mig. Seguixen un mecanisme del tipus al 
millor de 3 o al millor de 5, similar a la puntuació del tennis. 

Hi ha canals que presenten pel·lícules i programes 
d'entreteniment. Cosa curiosa, en lloc d'intercalar els espots 
publicitaris al llarg de tota l'emissió, els projecten uns darrere d'uns 
altres entre programes. Un cronòmetre invers indica en tot moment 
el temps restant de publicitat. Res de personificacions de mestresses 
de casa o consumidors en situacions fictícies que dramatitzen els 
“suposats” beneficis dels productes. 

Els espots es limiten a ser mers anuncis. Ha d'existir una prohibició 
en tots els mitjans de comunicació ja que els anuncis de les revistes i 
periòdics són igual de secs. Així i tot, hi ha espectadors que se les 
arreglen per a seguir-los. Tinc la sospita que els veuen únicament 
esperant que arribe un anunci comparatiu d'una empresa on treballe 
algun conegut. És com si desitjaren que la competència es compare 
amb èxit per a així, després, burlar-se d'ells.  Resulta freqüent trobar 
grups de lovetopians rient a cama solta sense raó aparent. 

No és rar vore pel·lícules i documentals nacionals i de l'estranger. 
He notat una preferència per les produccions de França, el Canadà o 
Anglaterra. Algunes persones arriben a captar les emissions 
espanyoles transmeses via internet i riuen dels nostres anuncis 
publicitaris. Pel que sembla, es tracta d'una moda recent que només 
practiquen unes xicotetes minories. 

Tal vegada caldria buscar en la reglamentació de la publicitat una 
de les causes de la peculiar actitud de la societat lovetopiana cap als 
béns de consum. Aquells que són considerats nocius per raons de 
salut, d'impacte social o mediambiental, han sigut bandejats per les 
seues llistes negres. La conseqüència directa és que no es troben en el 
mercat. Altres productes, per considerar-se inútils, són totalment 
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desconeguts. La possibilitat de triar entre una gran varietat de 
marques, tan característica dels nostres grans magatzems, a penes 
existix ací. 

 “Amb això es pretén”, transcric un comentari del gerent d'una 
botiga que vaig visitar, “frenar la proliferació d'empreses 
innecessàries i controlar el balafiament de recursos econòmics i 
naturals. Per descomptat, també evitar l'addicció al consumisme”.  

Els béns de consum estan, en la seua majoria, estandarditzats. Per 
exemple, les tovalloles de bany només es fan en un color, el blanc. 
Després, els compradors les tinyen i les decoren segons els seus 
propis i originals dissenys. He sentit dir que utilitzen tints naturals 
inofensius extrets de plantes i minerals, fabricats a la província de 
Màlaga. 

Les empreses no competixen amb la publicitat o amb el disseny del 
producte, sinó amb el preu i amb el denominat “balanç del bé comú”. 
Quan les persones trien una tovallola sobre una altra o un tint sobre 
un altre, prenen la seua decisió sobre la base del comportament de 
l'empresa fabricadora. Valoren aspectes com, per exemple, l'evolució 
del preu dels productes o el nombre de recomanacions rebudes. 
També consideren la creació d'ocupació, el sou mitjà del personal o la 
diferència entre el sou més alt i el sou més baix. L'impacte 
mediambiental i energètic també és un criteri que tenen en compte. 
Valoren fins i tot si els subministraments els compren a proveïdors 
locals i penalitzen la distància entre lloc de fabricació i lloc de venda. 
Finalment, sempre hi ha referències sobre si l'empresa patrocina 
activitats esportives i culturals. 

Estos aspectes, i molts altres, conformen el “balanç del bé comú” de 
les empreses. Este balanç apareix universalment resumit en un 
semàfor de cinc colors present en les etiquetes dels productes i a les 
portes de les botigues. El detall d'este curiós balanç és accessible des 
de qualsevol  telèfon digital i des de les tauleta. És habitual trobar gent 
escanejant les etiquetes a les botigues abans de triar. Qualsevol 
sembla entendre este sistema. Les seues decisions de compra naixen 
ací i no de la “publicitat” o del disseny exterior dels productes. 
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La gent utilitza els seus dispositius digitals per a votar amb total 
normalitat. A vegades, voten en favor d'una Llei, d'una reglamentació 
o de la reforma d'una plaça. Altres vegades, voten en favor d'un 
producte o una empresa. Això ocorre quan, després d'investigar el 
seu “balanç”, trien comprar, gasten els seus diners i dediquen el seu 
temps a emetre una recomanació pública. 

En termes generals, hi ha una preocupació per comprar productes 
duradors i de bona qualitat. Sembla ser que fa temps van abandonar 
el costum de l'usar i tirar, tan habitual a Espanya. Molts productes 
estan fets a mà i són considerats pels seus propietaris com a 
autèntiques obres d'art. Cal reconéixer que a vegades ho són. 

Els seus productes tenen un aspecte una mica antiquat. He vist pocs 
articles de fabricació lovetopiana que no resulten primitius als 
nostres ulls. Afirmen que estan dissenyats per a ser fàcilment 
reparables per la propia població “consumidora” (encara que este 
terme mai l'utilitzaria ningú a Lovetopia). Siga com siga, han 
d'admetre que manquen d'eixa puresa de línies a la qual estem 
acostumats a Espanya. De sobte, en el lloc més insospitat apareix un 
caragol a la vista. La moda d'amagar tots els caragols i presentar els 
productes hermèticament tancats, sense opció a ser oberts per ningú, 
no ha arribat a Lovetopia. 

He pogut comprovar com la població lovetopiana arregla per si 
mateix els seus propis aparells. No hi ha quasi botigues de reparació 
als carrers. Tots els centres culturals tenen el seu propi taller. Però hi 
ha moltes botigues molt especialistes, on trobes de tot, incloent 
recanvis.  

Els carrers de la capital lovetopiana recorden als nostres antics 
barris, replets d'activitat i amb xicotetes botigues. Tots els baixos dels 
edificis estan ocupats. La vida en pobles i ciutats és realment animada. 
Els centres comercials de perifèria, amb comerços de multinacionals, 
van desaparéixer fa molts anys. 

He vist multitud de botigues d'electrònica, ferreteria, roba, 
confecció i decoració. Sorprén vore la quantitat de botigues d'esport 
que hi ha, moltes d'elles especialitzades en les activitats més 
increïbles. L'atenció del personal és sorprenentment amable, molt en 
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línia amb la tradició lovetopiana de prevaldre les relacions personals. 
Les eines i la maquinària lleugera que utilitzen per a les reparacions 
han sigut donades per la propia població. Després, les reserven 
utilitzant una aplicació digital en les seues tauleta. La gent pressuposa 
que els béns manufacturats són sòlids, duradors i fàcilment 
reparables. Però no per això tenen una  sofisticació més baixa que els 
nostres. Conseqüència curiosa és que, pel que sembla, no existixen 
garanties de cap mena. 

S'ha arribat a esta situació no sense una certa dificultat. M'han 
contat anècdotes divertides sobre els ridículs dissenys que eixien al 
principi. Fins i tot va haver-hi processos legals contra les empreses 
fabricants i calamitats empresarials. Hui dia, el internet lovetopià està 
replet d'esquemes sobre com funcionen els productes i les peces que 
els componen. He vist alguns i m'han recordat enormement als mapes 
de muntatge tan habituals d'Ikea. Són senzills i molt, molt visuals. 

Segons el costum lovetopià, el model pilot de tot article nou és 
presentat davant un jurat compost per deu persones. Només quan 
totes elles convenen que poden reparar fàcilment l'objecte en qüestió, 
amb eines normals, comença la seua fabricació. 

El material electrònic i els dispositius informàtics i de vídeo estan 
obligatòriament construïts amb elements estàndard desmuntables. A 
les botigues hi ha un ampli estoc de peces de recanvi i d'aparells de 
control perquè  els usuaris puguen localitzar i reemplaçar la peça 
defectuosa. A més, la majoria dels equips són tan xicotets que si es 
desbaraten són enviats a les fàbriques d'origen. El client rep un equip 
nou i la fàbrica recicla el defectuós. Encara sort que els seus 
dispositius són d'alta qualitat i a penes es produixen incidents. Si no 
fora així, esta tradició de reemplaçar els equips defectuosos per 
equips nous, sense cap cost per a la clientela, seria la ruïna de les 
empreses. 

Cal esmentar que la societat lovetopiana ha aconseguit fabricar 
dispositius digitals increïblement diminuts. D'entre els meus favorits, 
destaque els endolls que s'acoblen als cristalls com a ventoses i 
extrauen energia elèctrica de la calor, i els tèrmits robòtics que 
construixen xicotetes edificacions de forma autòmata.  
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Però el dispositiu rei són les tauletes amb els seus xicotets telèfons 
complementaris. Encara que qualsevol en té almenys una i són 
omnipresents en la societat lovetopiana, s'utilitzen amb molta 
discreció. Això respon, evidentment, al desig de donar prioritat a les 
relacions personals. Els combinats tauleta-telèfon resulten molt 
atractius per ser lleugers i resistents, d'escasses dimensions i gaudir 
d'un consum d'energia molt baix. 

 
(Dimecres, 11 de maig ) Entre tant debat i tant de referèndum 

digital, no m'estranya que la societat lovetopiana estiga tan ben 
informada. Ara, després d'entendre com funcionen, trobe que els seus 
discursos fàcils replets de dades, xifres i estadístiques estan ben 
fonamentats. No són tan fanfarrons com pensava. Espere acurar-me 
més en els pròxims articles. Hui tinc la sensació que no soc tan bon 
periodista com creia. He caigut en el meu propi parany de prepotència 
i vanitat.  

Este matí he sigut testimoni, per primera vegada, d'un  curiós costum 
lovetopià anomenat "autocrítica col·lectiva".  

He fet un alt en un d'eixos cafés oberts al carrer en els quals pots 
desdejunar. Era enjorn. De sobte, la tranquil·litat va quedar 
interrompuda per uns crits. 

"Però miren quins ous!", va cridar obertament un client. "Estan 
completament secs!".  

Vaig pensar que la reacció del cambrer seria calmar-li oferint-li un 
nou plat amb un altre parell d'ous caiguts . O potser, que li demanaria 
discreció i intentaria que abandonara el local. Però en lloc d'això, client 
i cambrer es van dirigir cap a la cuina. Estava en una cantonada de la 
sala, separada de la resta del local per un taulell. Les cuines 
lovetopianes són molt transparents. Els agrada vore quins ingredients 
s'usen i com es guisa el menjar que menjaran. Les seues cuines sempre 
estan a la vista. La clientela contempla el personal de cuina amb la 
mateixa curiositat amb què nosaltres seguim al personal de cuina de 
"shushi" japonés o de pizzeries. 

"Qui ha fet estos ous?", va preguntar el client. Una cuinera, va deixar 
una casserola que tenia a les mans i es va acostar per a vore. 



105 

"Jo he sigut. Per què?". L'home va repetir la seua queixa. La dona va 
agafar una forqueta i va provar els ous. "Probablement els ha deixat 
esperar massa temps", va dir ella. "El plat ja està fred".  

Diverses persones es van acostar on estava la cuinera i van allargar 
els braços per a tocar el plat. Es van iniciar xicotets brots de discussió. 
Al final, es va convindre per unanimitat que el plat estava encara 
temperat i que, segurament, la dona havia deixat els ous al foc massa 
temps. 

"Per què no ha tingut més cura?", va preguntar el client d'una 
manera afectuosa, sense el més mínim to de retret. 

"Perquè tinc al meu càrrec dos focs i quasi catorze comandes!", va 
replicar la dona amb una veu forta, però trencada per la frustració. 

Arribat este punt, alguns clients van intervindre. Coincidien que 
Hortensia, la cuinera, era excepcionalment responsable. Van afirmar 
que els seus ous havien sigut cuinats a la perfecció. La gent es va posar 
a discutir sobre l'excessiva càrrega que representa l'elaboració de tants 
plats. Els desdejunis s'estaven quedant freds, però actuaven com si a 
ningú li importara.  

Algú va preguntar a Hortensia per què no havia demanat ajuda 
veient-se tan sobrecarregada de treball. Es va ruboritzar i va contestar, 
mirant amb compassió la resta del personal de cuina, que era el seu 
treball i que podia fer-ho perfectament. 

Un dels clients, que semblava conéixer-la molt, va dir que sabia bé 
que Hortensia tenia dificultats per a demanar ajuda. Va dir que 
provenia d'una família espanyola amb molts germans i que els seus 
pares li forçaven a ocupar-se de la cuina i servir la taula diàriament. El 
client la va agafar de la mà i, mirant-la tendrament als ulls, li va dir que 
si alguna vegada es veia desbordada per un excés de treball, o si se 
sentia simplement cansada, no tenia més que admetre-ho i demanar 
ajuda. Si la resta del personal no podia tirar-li una mà, segur que algú 
s'oferiria a ajudar-la. 

Esta intervenció va provocar que molta clientela afirmara que 
estaria orgullosa d'ajudar a Hortensia en la cuina en qualsevol 
moment. 
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En sentir això, Hortensia va esclafir a plorar. No sé si era vergonya o 
alleujament. Un parell de persones van entrar en la cuina i la van 
abraçar. Altres dues van entrar i es van posar al seu servei per a ajudar-
la. 

El més probable és que algunes comandes arribaren a la clientela 
destinataria esguitades de llàgrimes. Totxs van retornar a la seua taula 
amb aire de satisfacció. 

La cafeteria, un lloc silenciós uns minuts abans, ara respirava pura 
alegria i molta intensitat de vida. 

El client que havia originat el contratemps es va menjar els seus nous 
ous amb goig. Quan Hortensia li va portar personalment el plat, es va 
alçar i li va donar calorosament i en veu alta les gràcies. 

Segons sembla, estos xicotets drames són molt habituals en la vida 
lovetopiana. D'una banda, pense que són incòmodes i vulgars. Però 
d'altra banda, note que m’encanten i em quede amb les ganes de 
participar. Crec que tant qui participa com qui asistix en ells ix amb 
forces renovades.  

Quan he comptat l'incident en La Cova, el comentari d'Isidro m'ha 
deixat bocabadat. 

“Sí, són molt recomanables. Han aconseguit fins i tot que augmente 
substancialment l'índex de felicitat de la societat lovetopiana des que 
s'ensenyen i es practiquen a les escoles”. 

En tots els meus viatges, als dos o tres dies, note una certa frustració 
sexual que supere amb la pornografia en Internet. Però ací, no acabe 
d'entendre per què, els homes no la necessiten. No he trobat llocs de 
pornografia local ni avisos de dones que oferisquen sexe a canvi de 
diners. L'única cosa que hi ha són vídeos amb classes de “streap-tease“  
i resulten tan didàctics que no em posen. 

No aconseguisc comprendre per què dimonis les dones lovetopianes, 
tan independents, no responen als meus senyals. És obvi que no és per 
falta d'interés pel sexe. L'altre dia em vaig posar a vacil·lar amb una tia 
a la qual vaig conéixer pel carrer.  

"Xe", em va dir després d'una estona, "si només vols follar per què no 
ho dius clarament?". Després, es va girar i se’n va anar de mala llet. 
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Este incident em fa reflexionar. A diferència d'altres viatges, el que 
busque no és només follar. Vull comprendre les relacions entre homes i 
dones d’ací. Potser experimentar-les jo mateix. El seu comportament és 
molt diferent al nostre. 

Em trobe envejós i desplaçat. Però ple de curiositat i desitjós 
d'acceptar el repte. Hi ha moments en què la meua confusió cedix i 
m'òmplic d'una sensació de paciència i calma, com si anara a trobar-
me amb algú que em faça vore amb claredat.  

Però el fet que la gent lovetopiana siga tan escandalosa fent l'amor 
no m'ajuda. A través de les parets del meu hotel, que no són primes, 
escolte tot tipus de sons. A vegades fins i tot em descobrisc empalmat i 
em masturbe. Mai m'havia passat una cosa així. He arribat a pensar que 
coneixen i practiquen un catàleg completíssim de gemecs, sospirs, 
pantaixos, laments i crits. És evident que no els importa gens ni mica 
que uns altres els senten. 
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09.- L'ECONOMIA: EL FRUIT DE LA CRISI 
 
València, 12 de maig  de 2033. La creença que la població 

lovetopiana és gent peresosa i sense ambició està molt estesa entre el 
poble espanyol. Arribàrem a esta conclusió després de la 
Independència, potser quan van adoptar la setmana laboral de 20 
hores i van decretar una renda bàsica universal. O potser quan van 
triar l'índex de Felicitat Interior Bruta (FIB) com a mesurador del 
progrés social, en detriment de l'universalment acceptat Producte 
Interior Brut (PIB). 

No obstant això, crec que ningú a Espanya ha comprés l'abast de la 
ruptura de Lovetopia amb la nostra manera de vida. Fins i tot hui 
resulta sorprenent pensar com va poder el govern lovetopià portar 
avant unes mesures tan revolucionàries. 

Les persones més informades insistixen que l'arrel dels canvis va 
ser qüestionar l'ètica protestant del treball sobre la qual descansa 
l'economia de la globalització. Potser natural en les nacions 
anglosaxones del Nord, resulta certament una imposició als països 
catòlics del Sud. Però per a Lovetopia (i per a Espanya) abraçar l'ètica 
protestant del treball era certament una contradicció. Fins i tot la gent 
del carrer ho explica a la seua manera. 

“L'antic PIB creix quan treballes molt, menges processats 
industrials i t'atipes a medicaments. Però ara és el FIB el que creix 
quan estic de festa, menge de l'horta i gaudisc d'una salut de ferro. 
Amb quin et quedaries tu?”.  

Les conseqüències immediates de la Independència van ser greus. 
En l'econòmic, Lovetopia es va vore forçada a l'aïllament per a 
protegir-se de la competència dels països amb una concepció diferent 
del treball. Però políticament tot va succeir amb rapidesa. L'expulsió 
de la Unió Europea i l'obligació d'abandonar l'euro va facilitar les 
coses. El nou país va entrar en la senda de l'aïllament internacional 
sense haver de passar per un intens debat intern. 

La indústria va patir gravíssims revessos durant anys. El PIB va 
descendir en més d'un terç, generant un debat molt violent. La tensió 
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interna només va desaparéixer quan el FIB, el nou índex de 
mesurament del progrés social, va adoptar una senda ascendent.  

El que va seguir a l'aïllament internacional i a la reducció del temps 
de treball va ser una presa de consciència filosòfica. “L'ésser humà”, 
segons la gent lovetopiana, “no està fet per a produir i consumir, com 
es pensava en el segle XX i principis del XXI. Ni cal entendre el treball 
com un camí d'acostament a Déu. L'ésser humà deu simplement 
ocupar el seu lloc en eixe continuum en perpètua renovació, constituït 
pel conjunt dels organismes vivents. I ha de fer-ho sense provocar 
destrucció, celebrant la vida, gaudint de l'herència de coneixement i 
tecnologia rebuda de les generacions anteriors”. 

L'ésser humà ha de trobar la felicitat no en el fet d'aprofitar-se de 
la naturalesa i dominar a les altres criatures terrestres, sinó a viure 
en harmonia amb elles. El balafiament consumista havia de 
restringir-se  en benefici de la supervivència futura. 

Este objectiu, quasi religiós, res té a vore amb la noció cristiana de 
la "salvació". Este pilar del catolicisme, àmpliament acceptat a 
Espanya, pregona la renúncia i el sacrifici en esta vida per a 
aconseguir una millora en la següent vida, la vida eterna. Tanmateix, 
el concepte lovetopià advoca per gaudir i celebrar l'abundància d'esta 
vida des de l'harmonia amb la naturalesa i la resta d'éssers vius, 
deixant espai per a les generacions futures. 

Este canvi d'actitud filosòfica va poder semblar a simple vista molt 
teòric. No obstant això, prompte es van vore les seues implicacions.  

El col·lectiu economista lovetopià, igual que el gremi espanyol, 
coneixien el camí oficial per a mantindre la competitivitat de les 
empreses i de l'economia en un món globalitzat. L'única via era reduir 
el nivell de vida de la població mitjançant una incessant pressió a la 
baixa sobre els sous i a l'alça sobre les hores de treball. “Incrementar 
la productivitat”, deien els eslògans oficials. Però quan es va poder 
explicar això obertament, de manera comprensible, la política oficial 
d'Espanya i de la Unió Europea durant l'època de la Independència 
van trobar un rebuig frontal. La gent va entendre que el que 
demagògicament es deia “devaluació interna” no era una altra cosa 
que "explotació i empitjorament sense fi” del nivell de vida i 
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“tercermondialització” de la societat. I el que resultava pitjor. Cada 
vegada que s'aconseguia un augment lent però constant de la 
productivitat en el treball, des del sacrifici de la població, es produïa 
una fugida de capitals de signe contrari. Una situació que ràpidament 
evolucionava cap a una següent crisi financera i que posava a la 
població de nou en el punt de mira. Este efecte ha arribat a conéixer-
se en Lovetopia com “el cercle terrorífic de la devaluació interna”. 

Una vegada entesa la política econòmica oficial, un grup de 
persones, dones en la seua majoria, se les va arreglar per a introduir 
i estendre una idea revolucionària. Van declarar públicament que les 
conseqüències d'una catàstrofe econòmica sobre la població no 
implicaria un risc real de supervivència. La crisi financera, en 
particular, podria tornar-se desitjable si la nova nació s'organitzava 
per a consagrar la seua riquesa natural en favor de la població. 
Potencial humà intel·lectual i obrer, fonts d'energia i béns industrials 
havien de posar-se al servei de les necessitats bàsiques per a la 
supervivència i el gaudi de la vida. Si es feia així, fins i tot un descens 
en picat del PIB podria revelar-se socialment favorable. Alguna cosa 
que s'entén bé quan es reconeix  la concepció lovetopiana que “el PIB 
està compost fonamentalment per activitats inútils que servixen a les 
grans empreses i no a la població”. 

Comptat i debatut, els nous dirigents defensaven que no sols 
caldria suportar el caos financer sinó que caldria provocar-lo 
deliberadament. La teoria imperant fins i tot afirmava que una fugida 
de capitals resultaria positiva. De produir-se, quasi totes les 
empreses, fàbriques, granges i unitats de producció moririen com 
mosques en mans lovetopianes. 

I van bastar unes quantes decisions per a posar esta teoria en 
pràctica. Primer va arribar la reducció de la jornada laboral, 
l'establiment d'una renda bàsica universal i l'adopció del “cor” (en 
castellà, “corazón”) com a moneda nacional, en substitució de l'euro. 
Després, van afegir altres mesures també bàsiques. D'una banda, es 
va establir el control de preus dels aliments, especialment d'aquells 
derivats de l'agricultura i la pesca. Per altra banda, es va provocar 
l'escissió  forçosa en xicotets comerços de les grans empreses 
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d'alimentació  com Mercadona, Consum i Alcampo. Es va anunciar una 
moratòria en totes les activitats de la indústria del petroli i es va 
convindre la paralització del parc de vehicles privats. I es va 
implantar un paquet de draconianes lleis que, en el seu conjunt, han 
arribat a conéixer-se com “Les 10 Lleis”. 

Com era d'esperar, estes decisions van provocar la indignació 
general. Els grups de pressió dels diferents interessos afectats, 
especialment la població refugiada que havia fugit del nou país, van 
intentar obligar el govern espanyol a intervindre militarment. 

Amb tot, la Independència datava ja de diversos mesos. La societat 
lovetopiana havia tingut temps suficient per a formar una milícia 
popular, equipar-la amb armes procedents d’USA, França i la 
República Txeca i entrenar-la intensivament. Se sabia, així mateix, 
que havien aconseguit minar, en els dies posteriors a la Secessió, una 
sèrie de ciutats importants del centre peninsular amb armes 
atòmiques fabricades en secret. Encara que mai s'ha aclarit quines 
ciutats van estar amenaçades, sempre es va parlar de Madrid i Sevilla, 
potser Valladolid.  

Tot el que va poder fer Madrid va ser exigir a l'OTAN el bloqueig 
dels ports lovetopians i llançar una feroç campanya d'intimidació 
econòmica i política contra Lovetopia. Finalment, Espanya va 
renunciar a la idea de la invasió militar. 

La primera conseqüència econòmica per a la població espanyola de 
tot l'anterior va ser una onada de liquidacions i vendes forçoses de 
negocis i propietats. Les famílies de més solera de València, Alacant, 
Granada i Màlaga es van vore forçats a tractar, en condicions 
desfavorables, amb les institucions del nou règim. Nombroses 
finques, la legitimitat de les quals naixia de l'època de la reconquesta 
en el segle XVI, van ser liquidades a preu de saldo a tot córrer pels 
seus propietaris, la majoria nobles. Quan no van trobar comprador, 
simplement van ser entregades als Ajuntaments afectats. Gran part 
d’eixa població va triar abandonar el nou país per a assentar-se a 
Espanya i organitzar una oposició al nou règim. Gegantesques 
societats privades, habituades a dictar les seues condicions als 
Ajuntaments i en els extints Parlaments Autonòmics, es van trobar de 
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sobte mendigant indemnitzacions. Bé és coneguda a Espanya la 
humiliació que va suposar haver d'explicar davant l'ONU que les 
propietats valien infinitament més del valor pel qual s'havien declarat 
a Hisenda. 

Una altra conseqüència va ser que centenars de milers de persones 
en Lovetopia es van trobar sense treball de la nit al dia. El nou Govern 
va resoldre el problema de dues maneres. 

D'una banda, el govern lovetopià va iniciar una agressiva política 
d'inversions públiques que ocupara la mà d'obra parada. Per 
descomptat, res a vore amb aquell fiasco de l'època de Zapatero que 
va resultar en un balafiament faraònic de recursos públics en la 
renovació de voreres, jardins i cementeris. El nou govern va apostar, 
en primer terme, per la construcció de la xarxa de tramvies a les 
ciutats i de ferrocarrils entre grans poblacions. Com a mesura 
complementària, va començar la posada a punt de la infraestructura 
d'aigües residuals i unitats de reciclatge necessàries. L'establiment 
dels nous sistemes d'equilibri va ser un objectiu polític i social des 
dels inicis de Lovetopia. A més, es va incentivar el desmantellament 
privat de totes les instal·lacions nocives o inútils de l'antic règim, com 
les gasolineres o les tanques publicitàries.  

La segona gran mesura va ser l'adopció de la setmana laboral de 20 
hores. Esta mesura, per si sola, va multiplicar per dues el nombre 
d'ocupacions disponibles. La ressaca va ser que van disminuir en 
quasi la meitat les rendes individuals. Per a minimitzar els efectes 
negatius, es va mantindre durant anys un control rigorós sobre els 
preus. Els articles afectats van ser principalment l'alimentació i 
productes de primera necessitat. 

No obstant això, un efecte positiu d'esta segona mesura va ser que 
la població es va trobar, de sobte, amb moltíssim temps lliure. 
Persones de totes les edats i condicions es van organitzar 
espontàniament, amb l'ajuda de les xarxes socials, per a assistir-se les 
unes a les altres. Este exercici de generositat col·lectiva va aconseguir 
mantindre en funcionament tots els serveis socials que es van 
considerar crítics per al benestar individual.  
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No hi ha dubte que el període de transició que va seguir va ser 
d'una gran turbulència. Fins i tot hui, moltes persones ho recorden 
amb emoció, encara que asseguren que ningú va mancar d'aliments, 
roba, casa o tractament mèdic. Això sí, la població va suportar una 
sèrie d'incomoditats greus. Molta gent es va vore privada d'aquells 
elements de confort aconseguits a base de  sacrificis i esforç. La gran 
majoria va haver de renunciar als cotxes, als tan sofisticats plats 
preparats, als vestits, als accessoris d'última moda i a les 
intervencions de cirurgia estètica. Algunes empreses de serveis, tan 
útils a l'hora d'arreglar les xicotetes avaries domèstiques, van haver 
de tancar. 

Este canvi de vida es va fer especialment difícil per a les persones 
majors. No obstant això, un home ancià li va llevar importància a esta 
època de canvis després d'haver crescut de xiquet a la València de la 
post-guerra, referint-se a la Guerra Civil espanyola.  

“En aquella època, ens alimentàrem de rates i hortalisses podrides 
i passàrem molt de fred”, va comentar somrient. “Si comparem allò 
amb l'experiència lovetopiana, crea'm si afirme que tot ha sigut 
relativament fàcil i còmode”.  

Per a la joventut, estes pertorbacions representen eixa espècie 
d'aventura que acompanya als anys de guerra. És possible, si adoptem 
el punt de vista lovetopià, que la perspectiva d'un possible atac per 
part d'Espanya o els seus aliats de l'OTAN fera que els sacrificis patits 
no foren tant penosos. 

Segons alguns, el fet que el govern adoptara com a objectiu la 
supervivència i la regeneració nacional, sota un pla fonamentalment 
humanitari, va ser molt reconfortant i va servir per a intensificar la 
solidaritat entre les persones. Rars van ser els casos d'individus que, 
presa del pànic, es van dedicar a acumular reserves d’aliments. La 
generositat en tot el concernent als aliments, tan característica de la 
societat lovetopiana de hui, prové d'aquella època. 

Cal afegir a tot l'anterior que els territoris on es troba situada 
Lovetopia són molt abundants en recursos naturals. Este avantatge 
natural va ajudar a la transició. El clima temperat del mediterrani va 
afavorir la vida a l'aire lliure i va fer de les restriccions de petroli, 
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exigides per la nova política econòmica, una mera molèstia. En cap 
cas va ser una qüestió de vida o mort, com hauria ocorregut de 
tractar-se dels rigorosos hiverns del Nord. La població, al seu torn, 
estava excepcionalment versada en matèries d'agricultura, 
naturalesa i conservació. 

 A més, les províncies que van conformar Lovetopia tenien un alt 
nivell cultural, un elevat percentatge de metges i molts enginyers, 
tècnics i obrers qualificats. Les seues grans ciutats, molt centrades en 
la indústria i el comerç, produïen tot el necessari per a viure. València, 
Alacant, Granada i Màlaga gaudien de centres universitaris de primer 
nivell internacional. Els seus instituts d'investigació es comptaven 
entre els més avançats i millor equipats d'Espanya.  

Cal no oblidar tampoc el context polític en què va tindre lloc la 
secessió. 

Segons podem recordar, la crisi financera, econòmica i política, que 
va començar en 2007 amb el govern de Zapatero i es va accentuar 
amb el govern de Rajoy, es va encebar especialment en el Llevant 
espanyol.  

En aquells anys, la Comunitat Valenciana tenia el govern autonòmic 
en fallida i uns índexs de desocupació alarmants. Havia perdut la 
televisió autonòmica i les seues dues caixes d'estalvis. Els seus 
càrrecs polítics representants havien realitzat inversions 
innecessàries i després havien robat el benefeci corresponent, 
assignant-se la gestió privada i unes rendes irracionalment altes. I el 
Parlament Autonòmic gaudia del tràgic privilegi de ser el de major 
nombre de càrrecs polítics imputats en processos judicials per 
delictes de corrupció i robatori a la Hisenda pública. 

Per part seua, el govern espanyol estava hipnotitzat i concentrat en 
la seua autodefensa política, també per l'assetjament judicial i 
mediàtic al qual estaven sotmesos els seus dirigents i afiliats pels 
escàndols de corrupció. Qualsevol lector curiós pot llançar una cerca 
en Internet sobre l'anomenat “cas dels papers de Bárcenas”, el “cas 
Gürtel” o el “cas dels ERE andalusos” per a entendre millor la situació 
d'aquells anys. D'altra banda, el principal escull polític previsible de 
l'època era, indiscutiblement, l'assumpte del referèndum 
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d'Independència a Catalunya programat per al mes de novembre de 
2014. 

Addicionalment, els Estats Units de nord América, el gran poder 
necessari per a autoritzar una acció militar, mantenia la seua despesa 
de defensa a nivells desorbitats. Després de la conquesta de l'antiga 
Pèrsia, les denominades “guerres de l'Afganistan, l'Iraq i Síria”, no 
podia permetre's una campanya que operara sobre territori europeu.  

La persistent successió d'exercicis de recessió econòmica que va 
arrancar en 2007 va provocar un empobriment de la majoria de la 
població espanyola. El nivell de vida de les classes mitjanes va caure 
en picat. Mentrestant, les elits econòmiques i polítiques acumulaven 
propietats, riqueses i prebendes legals. Ara com ara, fins i tot a la 
comunitat historiadora els resulta senzill explicar per què la majoria 
de la societat espanyola es va oposar frontalment a una intervenció 
militar contra Lovetopia. 

Encara que són molts els factors que van intervindre, mereix 
l'esforç enunciar alguns fets rellevants des de l'òptica lovetopiana. 
Espanya estava dirigida per un govern corrupte i amb índexs de 
popularitat històricament baixos. Les seues reformes econòmiques 
van ser sens dubte ineficients i contràries al sentit comú. Milions 
entre la població i el funcionariat es van llançar als carrers a 
protestar, protagonitzant manifestacions quasi diàries. El govern 
només va saber respondre mobilitzant salvatgement a les forces 
antidisturbis i atorgant poders de repressió social a les empreses de 
seguretat privada. Al que caldria afegir els successius escàndols per 
les pujades arbitràries dels preus de l'energia i les greus recessions 
econòmiques causats per la crisi bancària i les seues elits.  

"Tot això", va dir un lovetopià, "ens va convéncer que si volíem 
sobreviure hauríem de prendre les regnes dels nostres assumptes".  

Vaig replicar que qualsevol conspiradorx revolucionarix deia el 
mateix, atribuint-se la representació de la majoria, sense permetre 
que esta albirara ni des de lluny el poder.  

"L'única cosa que puc afirmar", va respondre, "és que les coses 
anaven com més va pitjor. La població estava veritablement 
necessitada d'un canvi, literalment saturada d'una crisi que només 
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s'entenia com un gran festí de corrupció. Ens sentíem impotents 
davant l'atur i el tancament d'empreses. Les retallades en sanitat i en 
educació no es podien entendre en un context d'ajudes 
multimilionàries als bancs i a les empreses d'autopistes. Afija a això 
la degradació de l'alimentació i l'absurd dels missatges de la 
publicitat, cada vegada més insuportables. Trobàrem en la política 
l'eixida per a la nostra  auto-conservació”. 

"És a dir", vaig contestar, "que per a obeir a un programa polític 
draconià, milions de persones van consentir a arriscar  el seu 
benestar econòmic i social". 

"Arribat eixe punt, tal benestar era alguna cosa del passat i deixava 
molt a desitjar", va dir. "Alguna cosa calia fer. I a part de la població, 
cap institució semblava disposada a intentar cap acció. A més", va 
afegir encongint-se de muscles mentre somreia, "vam tindre molta 
sort. Els mitjans americans i europeus van començar a referir-se al 
nou territori com Lovetopia, la utopia de l'amor. I ningú semblava 
disposat a permetre una agressió real sobre una revolució que havia 
arrancat amb milions de dones indefenses manifestant-se nues, amb 
els pits al descobert.” 

 
(Divendres, 13 de maig ) Un misteri: La societat lovetopiana no se 

sent "aliena" al seu treball i la seua tecnologia. L'altre dia em vaig parar 
a contemplar a unxs fusterxs mentre treballaven en una obra. 
Tornejaven i serraven la fusta amb gran afecte. Usaven l'energia dels 
seus músculs i no serres automàtiques com nosaltres! Els claus estaven 
col·locats artísticament i les seues martellades sonaven rítmiques. 
Subjectaven les fustes amb cura mentre assemblaven les unes amb les 
altres. Agraden d'utilitzar simples osques com a juntes. Em vaig quedar 
amb la impressió que no forcen la fusta, sinó que col·laboren amb ella. 

Ahir a la nit, vaig rebre una estranya cridada en la meua tauleta. 
Un home de veu ronca em va preguntar si podia vindre a vore'm. Li 
acompanyarien un parell d'amics. Al principi no va connectar la imatge 
del seu vídeo. Només vaig vore el seu rostre quan vaig acceptar rebre-
li.  
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Ens citem, a suggeriment seu, en un café. Encara que semblava 
més un club d'homes. Hi havia panells de fusta fosca, cervesa i bons 
whiskys. Van començar parlant de l'alegria que va suposar per a ells la 
meua visita. 

Va ser tota una novetat. Era la primera vegada que em trobava 
amb lovetopians que semblaven interessar-se mínimament per les 
relacions entre Lovetopia i Espanya. Els meus interlocutors eren, sens 
dubte, homes de negocis. No vaig saber exactament de quin tipus, però 
eixa forma tan especial de sentir-se propietaris de tot em va resultar 
familiar.  

De sobte, vaig comprendre els qui podrien ser. L'oposició al 
règim! 

L'home de veu ronca, després de les presentacions, va explicar la 
seua postura amb bastant soltesa. En la seua opinió, moltes de les 
reformes socials del nou govern havien sigut necessàries i fins i tot 
desitjables. Amb tot, moltes altres no havien fet més que posar serioses 
traves a l'esperit d'empresa.  

"L'economia de Lovetopia, com qualsevol economista espanyolx 
li diria, va cap a una crisi. És terrible tot el que hem perdut. I el que és 
pitjor, anem drets cap a un enfrontament real amb Espanya". 

"Què vol dir?", vaig preguntar. 
"Siguem objectius. Som un xicotet país en la perifèria d'un altre 

molt major. Quasi quatre vegades més gran. Lovetopia té una població 
de només 10 milions d'habitants enfront dels 38 d'Espanya. Això que 
vivim des de fa quasi vint anys és una bogeria política i social. Imagine's 
pertànyer a un país amb un nom així de vergonyós, que fa referència a 
l'amor. Som la riota del món. Tard o d'hora arribarem a un conflicte 
armat i desapareixerem del mapa d'una plomada. Sabem el que van fer 
els americans a Vietnam. Sabem el que va succeir a l'Iraq i a Síria. És 
probable que eixa història que es conta de les nostres bombes 
atòmiques no siga més que un farol. I si és així, podria molt bé ocórrer-
nos ací el mateix que en eixos països de moros”. 

"Què és el que creu que caldria fer?". 
"Per a començar, adoptar una política no tan intransigent. 

Arribar a uns quants compromisos. La seua visita ens ha omplit 
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d'optimisme. Podria ser el preludi d'una reobertura de les relacions 
comercials entre els dos països. Si això ocorreguera, podríem començar 
per un canvi a les fàbriques. Les gents d'ací comprovarien com van les 
coses quan es deixa a les directives dirigir. Caldria recuperar la 
propietat anònima i la borsa de capitals. Després, passaríem 
gradualment a la instauració d'unes relacions d'interdependència 
econòmica cada vegada més estretes. Amb el temps, la intenció seria 
que la nostra economia recuperara de nou la categoria d'economia 
moderna i occidental". 

"No és això el que proposa el Partit Progressista?", vaig 
preguntar. 

Va haver-hi una pausa. "Sí, però la seua oposició no és més que 
aparença buida. Es diuen partidaris del canvi, però quan es presenta 
l'oportunitat de canviar es retiren amb la cua entre les cames. Normal 
quan t'adones que els seus dirigents també són dones i no tenen cua”, 
rematà mentre soltava una riallada que va ser ràpidament corejada 
pels seus dos acompanyants. “En realitat, no són diferents de les del 
Partit de la Supervivència. Hem desistit d'aconseguir res d'elles". 

Es van moure inquiets. "En primer lloc, hem posat grans 
esperances en la seua visita. Confiem que es pronunciarà al nostre favor 
a Madrid. Vull dir, en favor de la normalització de les relacions entre els 
dos països. Esperem que això dinamitze algunes coses. Però volem dir-
li que anem de debò i estem disposats a combatre pels nostres ideals". 

Els vaig mirar estupefacte. "Combatre?". 
Em van retornar la mirada amb solemnitat. La resta de la 

conversa va revelar que anaven a jugar-se el tot pel tot. 
"Tenim bones raons per a pensar que els Estats Units, si ho 

sol·licita Espanya, donaran el seu suport a grups clandestins en 
Lovetopia. Això és el que fan als països els governs dels quals mantenen 
una línia ideològica diferent a la seua. Estem en eixe punt en què l'acció 
de la política oficial es revela ineficaç. Lovetopia ha de canviar de rumb. 
Estem disposats a tot. Però necessitem ajuda exterior”. 

"No temen vostés vore's assenyalats com a simples forces 
espanyoles o americanes?". 
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"És un risc que estem disposats a córrer. Naturalment, prenent 
les precaucions adequades. Per exemple, hauríem de rebre armes, la 
procedència espanyola de les quals, no poguera ser detectada". 

Esta vegada vaig ser jo qui va fer una pausa. 
"Vol dir que pretenen rebre explosius i armament lleuger?", vaig 

preguntar.  
Em van mirar amb incredulitat. "Per descomptat. Només així 

podrem avançar cap a un vertader canvi. I només hi ha un mitjà ràpid 
per a fer-lo". 

"No sé si s'han adonat que soc un periodista i no un agent del 
CNI!", els vaig dir. Em van respondre amb un somriure forçat. "No 
obstant això, tal vegada puga fer arribar la seua predisposició a qui 
estiga interessat. Amb quant suport compten?". 

"Ja sap vosté com és la gent. S'adapten a les idees oficials fins i 
tot quan van en contra dels seus propis interessos. Però quan hàgem 
iniciat l'acció, l'entusiasme serà general". 

Els vaig observar amb atenció. Em costava imaginar-los com uns 
terroristes en potència. Encara que probablement ocorre el mateix amb 
qualsevol terrorista. Dos d'ells passaven dels cinquanta. A Espanya 
serien ciutadans improductius i corruptes, segurament membres 
d'algun partit polític nacional. Ací se senten totalment desplaçats. Els 
altres dos homes eren joves agressius i d'aparença perillosa. Sense 
saber més, em vaig quedar amb la idea que eren d'eixos joves rebels que 
s'enfrontarien a qualsevol règim. Estarien en contra de qualsevol 
moviment que no fora el seu. 

No semblaven comptar amb un sòlid suport popular ni una 
organització seriosa. Així i tot, vaig prendre nota sobre com localitzar-
los. Eixim junts del café. A Espanya, podríem haver passat per homes de 
negocis que acabaven de repartir-se el mercat. 

 
(Diumenge, 15 de maig ) Natzaret Miro “Lluminosa”. Un nom 

d'inspiració índia construït segons la tradició lovetopiana i triat per 
ella mateixa. 

Quan li vaig preguntar, em va contar que a Lovetopia amb 
ascendència espanyola només manegen un cognom de dues síl·labes. La 
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primera síl·laba prové del cognom del pare. La segona síl·laba prové del 
cognom de la mare. Totes dues síl·labes es combinen com una paraula 
única en un ordre que tria cada individu. Ella és filla d'una Mínguez i 
un Romer. Ha triat primer el de sa mare perquè li agradava la paraula 
resultant. El segon cognom no és tant un cognom, segons ho entenem 
nosaltres, sinó un descriptiu que cada qual tria segons les seues 
preferències i el seu entendre de quin és el do que entrega a la vida. Ella 
va triar “Lluminosa” perquè li agrada il·luminar amb amor les 
situacions més confuses i difícils. El cognom descriptiu a penes s'utilitza 
públicament. Està reservat a cercles més íntims. 

Natzaret va vindre a esperar-me a l'estació de tren. Acudisc 
convidat a un campament en el qual observar, durant uns quants dies, 
com funciona la política d'explotació i preservació dels boscos. Maleïda 
agenda i maleïts funcionaris! Jo sol·licitant entrevistar la President i 
l'única cosa que m'oferixen és conéixer de primera mà la seua política 
forestal. 

Al principi, vaig pensar que Natzaret era una relacions públiques 
o una funcionària del govern. Però no, només és una membre d'un 
campament de centenars d'hectàrees de bosc. Presència física forta i 
vital. Esvelta i de malucs amples. El cabell negre i arrissat. Els ulls grans, 
entre marrons i verdosos, de mirada penetrant. Jo diria que procedent 
d'una família d'origen àrab. 

El matí era fresc i humit. Portava un jersei gros, pantalons 
vaquers i sabatilles de muntanya d'eixes per a caminar. Només un 
lleuger toc de coqueteria. Al voltant del coll, portava un xicotet 
mocador porpra de seda estampat amb flors. 

Portava dos bicicletes per a nosaltres. No havia agafat una 
andròmina d'eixes des que era xiquet! Al principi, em va costar 
mantindre l'equilibri. Natzaret em seguia amb una calma divertida. 

Ens parem en un alt per a contemplar el bosc. No va dir res. 
Només un gest de satisfacció. Va recolçar la seua mà al meu braç i va 
somriure. 

"Este bosc és la meua llar", va dir. "Quan millor em sent és quan 
estic entre els arbres. En els paisatges amb horitzó em trobe incòmoda. 
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Els nostres ancestres sabien bé el que feien. Entre els arbres hi ha 
seguretat i pots sentir-te lliure". 

No vaig saber què respondre. Va començar a pedalar de nou i no 
paràrem fins a arribar al campament. Em va costar bastant 
mantindre'm a la seua altura, encara que crec que ho vaig dissimular 
bé. Vaig arribar xopat de suor i cansat. 

El campament estava format per un grup d'edificis envoltats 
d'arbres alts i frondosos. Els barracons eren vells i estaven sense pintar. 
Però tenien la seua gràcia. Eren com els d'un campament d'estiu. 
Estaven ordenats irregularment entorn d'un gran edifici central que 
servia de lloc de reunió. Una mica més arrere, un graner amb 
maquinària. Al fons, una zona immensa amb milers d'arbrets 
recentment plantats. Una agradable olor de bosc ho inundava tot. Els 
raigs de sol es filtraven a través de les branques dels gegantescos 
arbres. L'ambient era estrany, però melós. Em sentia rar. Com en la 
foscor d'una església. 

A la nostra arribada, dotzenes de persones van eixir de tots els 
edificis. Sembla ser que una visita és un gran esdeveniment per a elles. 
Natzaret va romandre al meu costat mentre m'envoltaven. La seua 
actitud era protectora. En només uns segons, em van crivellar a 
preguntes. 

“Què has vist? Quan vas arribar a Lovetopia? On vius a Espanya? 
Què vols vore ací? Quant de temps et quedaràs amb nosaltres? Què saps 
fer? Cuines algun plat tradicional d'Espanya? Quin és el teu arbre 
favorit?”. 

Davant esta última pregunta, se'm va escapar una resposta 
espontània que ni tan sols vaig pensar. “L'arbre de Nadal!", vaig cridar. 
Després, envaït pel ridícul, vaig afegir en veu més baixa, “La botànica 
mai ha sigut una àrea d'interés per a mi”. Es posaren a riure. Però va 
ser un riure amable que em va fer sentir protagonista. 

La meitat del grup eren dones. Moltes per a un lloc com este. Vaig 
pensar que potser s'ocuparien del planter i de la plantació d'arbres. 
Però més tard vaig saber que no és així. També talen arbres, manegen 
tractors i conduixen gegantescos camions. 
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"Abans de mostrar-li el nostre treball, el nostre convidat voldrà 
donar-se un bany", va declarar somrient Natzaret. 

Em va portar aleshores a prendre el bany de benvinguda amb el 
qual reben a l’hostalatge. Em va semblar una idea excel·lent. Seguia 
suat del trajecte amb bicicleta i ja començava a notar els primers 
adoloriments musculars. 

Natzaret estava més xarradora. Ha viscut en el campament 
diversos anys. De tant en tant, baixa a la ciutat en part com a vacances, 
en part per a visitar amistats i obrir-se a altres ambients. És evident que 
és una persona molt activa. Resulta alhora molt vital i molt femenina. 
És bastant dura quan parla sobre aquellxs membres del campament 
que venen de les ciutats a fer el seu "servei forestal". 

“Quan una persona vol comprar una gran quantitat de fusta, per 
exemple per a fer-se una casa o com a dret de compra de llenya, ha de 
complir un període de treball d'alguns mesos en un campament 
forestal”, em va dir quan li vaig preguntar pel servei forestal. “Es 
dediquen a plantar arbres i a cuidar els terrenys del bosc. Se suposa que 
contribuixen a reposar els arbres que un dia reemplaçaran la fusta que 
compren.” 

 “Un costum poètic, però una miqueta absurd”, vaig contestar 
sense ni tan sols adonar-me’n. Vaig corregir amb rapidesa la meua 
malaptesa. “Encara que pot ajudar a canviar l'actitud individual cap 
als recursos naturals”. 

Natzaret va voler saber si tenia família i quines persones 
componien la meua llar. Es va mostrar sorpresa que no visquera amb 
la meua esposa i la meua filla. Ni amb pares, avis, cosins, amistats o 
col·legues. Em va dir que no entenia com podia viure completament  sol, 
encara que passara molt de temps amb una altra dona. Em va 
preguntar què és allò que m'agrada en la vida i que em proporciona 
plaer. Una pregunta així, difícil de contestar amb sinceritat, em va 
resultar més fàcil per la seua espontània curiositat.  

"En primer lloc, m'encanta guanyar diners i el reconeixement 
dels altres. També m'agrada la sensació de poder arribar a la gent, a 
masses de gent, i influenciar a les persones a través dels meus articles. 
Després, els sentiments de mestratge en escriure, d'intel·ligència, de 
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saber que tinc la preparació suficient per a comprendre els 
esdeveniments més estranys i saber enfocar-los des d'una perspectiva 
diferent. I l'amor al luxe o, almenys, a les coses de qualitat. M'agrada 
menjar en els millors restaurants. Portar la millor roba. També ser vist 
en companyia de persones poderoses i de l'alta societat". 

Natzaret em va interrompre amb ingenuïtat. "És la teua amant 
de l'alta societat?" 

"En una certa forma, sí. Agrada molt a la gent de l'alta societat, 
encara que no pertanya a ella". 

El pavelló on estaven els banys es trobava dins del bosc. Potser a 
uns centenars de metres del campament. Quan arribem, la conversa 
havia adquirit un to més íntim i personal. 

"No has esmentat el goig de les relacions amb les persones, homes 
o dones. Tens amistats? T'agrada l'amor? Gaudixes amb el sexe?". 

"Clar que sí!", vaig respondre amb la sensació que m'havia agafat 
desprevingut. 

En eixe instant arribem a la casa dels banys. Natzaret va 
espentar la porta i em va agafar de la mà per a conduir-me cap a 
l'interior. Estava quasi totalment fosc, excepte per la resplendor d'una 
llar encesa. Va obrir les aixetes d'una gran banyera de fusta. Es va 
acostar al foc i va posar més llenya. 

Vaig vore com la seua ombra s'acostava. A penes veia el seu 
rostre. L'única llum venia del foc de la llar. Vaig creure intuir un 
somriure càlid. Fins i tot misteriosa. Quan estava a dos escassos passos, 
va allargar el braç i em va posar la mà en la cintura. 

"Vols fer l'amor amb mi?", va preguntar sense preàmbuls. 
La meua primera reacció va ser d'una lleu irritació. Eixa forma 

tan directa de plantejar les coses em va resultar violenta. Vaig pensar 
que no volia més que jugar una estona i follar amb mi. Era clar que 
Natzaret no era una dona submisa. Vaig imaginar que succeiria després 
del bany. 

De sobte, em vaig trobar tirat en el sòl de fusta. “Déu meu!”, em 
vaig dir dintre meu, “però si esta dona és més forta que jo!”. 

Vaig fer apilament de forces i vaig aconseguir que rodara sobre 
mi. El simple forcejament va fer que en escassos segons estiguérem els 
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dos molt excitats. Ens llevem la roba a colps. Li va entrar un riure 
nerviós quan va vore el desgavell que estàvem organitzant.  

La vaig penetrar immediatament. Ella va tancar amb força les 
seues musculoses cames entorn de mi. La seua mirada va canviar a 
tibant. Ja no hi havia riures. Va ser violent i molt breu. Suàvem per tots 
els porus. L'aroma de la seua vagina era molt intens. Vaig perdre tota 
consciència de la duresa del sòl. L'aigua calenta continuava omplint la 
gran banyera redona.  

A penes va durar uns segons. Vaig ejacular en un obrir i tancar 
d'ulls. Natzaret es va tirar a riure mentre se separava de mi. Vaig sentir 
la tensió de qui rep una burla. Encara que vaig superar la meua 
ejaculació precoç al final de la meua joventut, la por sempre hi és. 

Però no va anar així. El seu riure no era per la meua precocitat. 
No hi havia burla en la seua mirada ni en les seues paraules. Els seus 
ulls em miraven amb tendresa. El seu dit índex acariciava els meus 
llavis. 

"Ho vaig pensar quan et vaig vore al tren. Em vaig dir a mi mateix 
que no t'importaria". Em va mirar amb picardia. "No vas pensar a 
intentar alguna cosa quan vaig parar i et vaig mostrar el bosc? Sé d'un 
lloc meravellós per allí i..." 

"Em pense que, com a convidat, no se'm passen per la imaginació 
semblants idees", vaig contestar. 

"Clar! Això ja ho vaig pensar. M'agrades. Eres una persona 
seriosa. Encara que no se't donen bé les bicicletes! Semblaves, a més, 
tan... no sé, tan abatut. De totes maneres, no fem moltes distincions 
entre els convidats i els que no ho són. Esperem que participes en tot. 
Ara t'ensenyaré com ens llavem". 

Ens vam ficar dins de la banyera per a ensabonar-nos. Natzaret 
somreia alegrement. Es desprenia d'ella un encant que vaig sentir 
diferent. No és exactament el que es diu bella, almenys per al que estic 
acostumat. Però si és increïblement atractiva. I el seu cos és 
espectacular. Ens freguem l'u a l'altra amb una esponja. Cada vegada 
que em tocava recórrer el seu cos, notava que perdia el cap. Agafava 
l'aigua amb una casserola i li la tirava per damunt, com dibuixant els 
seus pits, la seua cintura i els seus malucs entre la bromera del sabó.  
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Quan Natzaret em mirava se'm posava la carn de gallina. És com 
si estiguera davant una criatura misteriosa, animal i humana alhora. 
Els seus ulls amagaven una expressió indesxifrable. En la banyera, va 
haver-hi moments en què es va comportar com una vertadera salvatge. 
Em va mossegar diverses vegades per a després allunyar-se d'un salt. 
Vaig entendre, a base de prova i error, que em demanava que deixara 
de ser dolç i suau amb ella. Però vaig caure una vegada i una altra en 
una estúpida tendresa. I cada vegada que ho vaig fer, em treia de la 
meua actitud amb espentes o mossegades. Este joc, nou per a mi, va 
resultar d'allò més excitant.  

Amb els ulls brillants com a estels, va saltar fora de la banyera 
amb una agilitat sorprenent. Va eixir de l'habitació regalimant aigua. 
La vaig seguir amb la vista sense entendre res. Va tornar d'un salt a la 
porta i va fer una xicoteta i seductora dansa. Em va resultar molt còmic. 
Tant, que se'm va escapar una riallada. Va desaparéixer de nou i va 
tornar a reaparéixer. Tot això sense una sola paraula. Vaig eixir després 
d'ella. Vam córrer per una sendera. És increïble que ràpida és i com 
sorteja els arbres. Ens vam ficar en el bosc. Quan va alcançar un enorme 
pi silvestre, va desaparéixer bruscament en una cavitat en la base. Em 
vaig ficar darrere. 

Vaig trobar a Natzaret tombada en un llit d'agulles de pi, 
esbufegant i sense alé. L'espai era tot penombra. A penes vaig poder 
distingir una espècie d'amulets que penjaven del sostre. Vaig 
entropessar amb un manoll de plantes i flors seques. També hi havia 
plomes i pedres de tota mena. El sostre estava calcinat. 

De sobte, vaig tindre la sensació de desaparéixer. Va ser com si 
algun poderós esperit m'absorbira. Vaig caure sobre ella. I em va rebre 
amb un somriure sobrenatural. Un somriure de boca, braços i cames. 

Vam tornar a fer l'amor. Esta vegada, crec que durant hores i 
hores. No ho puc descriure. Ni ho intentaré. Només sé dir que em fascina 
sentir la seua respiració, escoltar els seus pantaixos i participar d'eixe 
moviment permanent que no li abandona en cap moment.  

Quan ens alçàrem, Natzaret va murmurar unes paraules que no 
vaig entendre. Vaig pensar que tal vegada es tractava d'una espècie 
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d'oració. Potser esta sorprenent dona és una bruixa! Una adoradora 
d'arbres? 

De retorn al campament, em vaig sentir lleuger i amb molta 
vitalitat. Era com si els meus peus no fregaren a penes la terra. El 
adoloriment havien desaparegut totalment. En arribar, la comunitat 
menjava entorn d'una gran taula allargada. Ens van somriure i ens van 
assenyalar un lloc. Excepte dues dones. Elles no van somriure. Però em 
van mirar interessadament. O almenys, això em va semblar. Serà que 
totes són com Natzaret i que volen donar-me “la benvinguda”? 
M'agradaria saber-ho. 

Més avançat el dia, vaig saber que molta gent del campament 
havia baixat a les ciutats per a gaudir de les celebracions del dia de la 
Independència: el 15 de Maig. Quan ho vaig escoltar, em vaig sentir 
enganyat i manipulat com mai abans! Estos maleïts lovetopians me 
l'han jugada ben jugada! Quan més festa hi ha a la ciutat, va i m'envien 
al racó més abandonat del país! Va costar que se'm passara el cabreig 
descomunal. Natzaret em va convéncer que no valia la pena seguir 
enfadat. Diverses vegades va repetir “Respira, Rubén. Respira”. Com si 
deixara de respirar alguna vegada! 

Vaig preguntar a un tio del campament per Natzaret. La meua 
intenció era sostraure-li sobre les altres dones i saber si follaven bé. 
Però finalment no em vaig atrevir. Es va posar a parlar de com 
d’excepcional és Natzaret en el seu treball. Com si a mi m'importara 
com és en el seu treball! 

Alguna cosa he aprés. Segons ha dit, Natzaret és dels membres 
més competents del grup. Em resulta difícil vore-la des d'eixa 
perspectiva. Vaig saber també que té un amant habitual en el 
campament, però que se les apanya per a romandre al costat meu 
durant la meua visita. L'amant és un tio bru i tímid que es ruboritza 
amb facilitat. No sembla estar gelós. No hi ha dubte que hi ha una gran 
quantitat de dones amb les quals consolar-se!  

En el sopar vaig pensar sobre qui dormiria amb qui a la nit. Però 
prompte vaig eixir de dubtes. Natzaret es va presentar en la xicoteta 
cabanya que em van assignar i es va ficar en el meu llit, sense la més 
mínima preocupació. 
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Les nostres relacions sexuals són diferents a totes les que he 
tingut. Ara em sent completament relaxat per a pensar en això. Ens 
abracem suaument. Encara que hi ha hagut vegades que ha sigut amb 
molta passió, com si lliuràrem un combat. O també hem romàs 
immòbils. Només mirant-nos directament als ulls. Acariciant-nos 
dolçament. Amb carícies a vegades eròtiques, a vegades no. Sense regles 
ni programes. 

No m'he sentit forçat a follar-la, encara que el meu desig ha sigut 
molt intens. Mai va dir si el que feia li agradava o li disgustava. M'ha 
ensenyat a penetrar-la superficialment, introduint només la punta del 
gland, amb delicadesa i plena atenció a cada centímetre del meu entrar 
en la seua vagina. Ella l’anomena "la meua cova". 

Note que he actuat sense sentir el sexe com una prova a superar. 
Sense reivindicacions mútues ni postures assajades. Ara que ho pense, 
també sense eixa tensió habitual per a aguantar més temps. Tot el que 
vam fer va estar centrat en els sentits. A vegades, l'excitació arribava 
amb una simple mirada. Hem aconseguit uns orgasmes brutals. Tant 
que em vaig quedar exhaust i em va costar recuperar. Cap moment va 
semblar ser més important que el següent.  

Només hi ha una cosa que no m'ha agradat. A la nit, abans de 
dormir, vaig buscar els seus mugrons amb la meua boca i no em va 
deixar.  

“No t'acabe d'entendre”, vaig dir. “Els teus pits són ferms i els teus 
mugrons responen amb rapidesa a les meues carícies”. 

“No eres un bebé", em va dir, apartant-me amb força el cap. 
"Has tingut algun xiquet?", li vaig preguntar.  
"Encara no", va dir, "però els tindré".  
"Amb Vicente?". 
"No! No tenim més que bona amistat. Fem l'amor junts, però això 

no és suficient. Busque un altre tipus de company". 
"I com ho trobaràs?". 
Es va encongir de muscles. "Vaja una pregunta! Ho saps tu?". 
"Vaig creure haver-la trobat en una ocasió”, vaig dir mentre 

pensava en Patri. “Però prompte vaig descobrir que no érem més que, 
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com dir-ho, simples companys de situació. Vam tindre una filla. Vam 
trencar quan vam comprendre que les coses no marxaven”.  

"Això degué ser terrible per a la cria al teu país. Ja és difícil ací, 
on a més dels pares tenen al voltant moltes altres persones que els 
estimen”. 

"Sí, és veritat. Érem joves i immadurs. Potser algunes coses van 
ser un error i hui les faria ben diferent".  

La dolça claredat de la lluna es filtrava a través de la finestra de 
la cabanya. Vaig vore com em mirava, crec que amb aprovació. Després, 
es va abraçar a mi per a dormir.  
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10.- LA VIDA FORESTAL 
 
Énguera, 17 de maig de 2033. En el desori de l'economia 

lovetopiana, la fusta constituix una de les matèries primeres bàsiques. 
S'empra no sols com a material de construcció, sinó també com un 
element fonamental en la composició de les singulars matèries 
plàstiques obtingudes pels seus científics.  

A Espanya, la indústria continua utilitzant plàstics derivats del 
petroli, com el polietilé, el poliestiré o el PVC. No obstant això, la 
investigació desenvolupada en Lovetopia ha permés descansar en la 
pasta de paper la majoria de les aplicacions tradicionals del plàstic. 
Este material és molt més barat i lleuger.  A més, ha aconseguit una 
resistència sorprenent a través del cartó corrugat, la seua 
configuració més habitual, presentat sota estructures directament 
extretes de la naturalesa, com el panell d'abella.  

La societat lovetopiana sent un profund i renovat interés per la 
fusta. Els encanta olorar-la, tocar-la, tallar-la o polir-la. Per a 
assegurar-se un aprovisionament constant han reforestat superfícies 
enormes, en un altre temps explotacions agrícoles que l'èxode massiu 
del camp a la ciutat va deixar abandonades. 

He visitat un campament forestal dedicat a l'extracció de fusta i a 
la repoblació. Probablement, es tracta del campament model que 
ensenyen sempre a les visites. 

És destacable, en primer terme, el seu amor irracional pels arbres. 
La gent tracta als arbres com a éssers vivents, quasi humans. Vaig 
vore a un jove d'aspecte absolutament normal secundar-se en un gran 
roure i murmurar "Germà arbre!". Encara que resulte difícil 
d'acceptar, pel seu comportament vaig arribar a la conclusió que no 
estava sota l'efecte de cap droga. 

En Lovetopia no es practica mai la tala d'una zona completa. Els 
seus boscos contenen arbres de diferents edats i espècies. Segons ells, 
la tala selectiva resulta menys cara que la tala rasa. I encara que no 
fora així, esgrimixen raons addicionals per a decidir-se per esta 
solució. Per exemple, elaboren arguments sobre la inferior quantia 
del mal ocasionat pels insectes o la menor erosió davant pluges i 
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vents. Encara que  algunes persones s'atrevixen a anar més enllà i 
afirmen que este mètode resulta una major i més ràpida producció de 
fusta per a fusteria.  

D'altra banda, existix una llei en Lovetopia que resulta d'allò més 
cruel. Tot desafortunat que desitge construir amb fusta o desitge 
utilitzar llenya per a la calefacció ha de complir un "servei forestal". 
Es tracta d'un període de treball durant el qual es veuen obligats a 
contribuir de manera activa al creixement de nous arbres que 
reemplacen la fusta que consumiran.  

En este campament disposen d'uns enormes tractors elèctrics. 
Donat que es tracta de maquinària  pesada, estos tractors resulten 
sorprenentment manejables. Disposen d'una cabina tancada per al 
conductor, d'un braç articulat proveït d'una serra de cadena i d'una 
enorme grua. El braç articulat és prou gran com per a travessar tot 
tipus d'arbres. La serra està dissenyada per a tallar els troncs quasi 
arran de terra i convertir-los en taulons de la llargària adequada per 
al seu transport. L'enorme grua eleva els troncs, els gira sobre el 
tractor i els carrega en enormes camions elèctrics que aguaiten en el 
camí. 

Sembla cert que els seus mètodes són pràcticament inofensius. El 
bosc manté un aspecte natural i atractiu. El sòl està recobert d'una 
densa capa que el manté fresc i humit. Caminar per les senderes 
resulta una experiència molt agradable. 

El tall i serrat, així com la recuperació de tot el que puga ser utilitzat 
per a la producció de pasta de paper, es du a terme en unes serradores 
situades en els vessants de la muntanya. 

Des del principi, la nova nació es va beneficiar de la tradició fustera 
de les poblacions de la perifèria de València, les empreses de la qual 
van recuperar l'activitat després del tancament del monumental Ikea 
que es va inaugurar en 2014, l'any anterior a la Independència. 
Curiosament, les empreses van adoptar els principis de la 
multinacional sueca. Hui dia, són pioneres en el disseny i fabricació 
de mobles i tot tipus d'elements domèstics i industrials que s'oferixen 
desmuntats i a baix preu. La població lovetopiana, hàbil com és en tota 
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mena de tasques manuals, s'entrega al seu muntatge amb la mateixa 
facilitat amb la qual el poble espanyol encen la televisió.  

Segurament, els nostres col·lectius economistes opinarien que la 
indústria fustera és un laberint de contradiccions. La fusta en 
Lovetopia és barata i abundant, siga com siga l'heterodòxia del 
mètode emprat en la seua producció. Ocupa un lloc comparable al 
qual ocupa entre nosaltres l'alumini, el formigó i tants altres 
materials moderns de construcció. 

Una conseqüència important de la política forestal lovetopiana és 
que extenses àrees han sigut declarades "zones salvatges". Es tracta 
de zones massa desnivellades o molt abruptes on una explotació 
fustera provocaria una forta erosió. Les zones salvatges són 
utilitzades exclusivament com a reserves naturals. Són d'una calma 
increïble i l'única manera de desplaçar-se és a peu. No hi ha avions 
que sobrevolen ni motocicletes, quads o vehicles tot terreny que 
circulen per elles.  

La conversió de tantes terres en boscos no ha afectat, segons diuen, 
a la seua producció ramadera o agrícola. Les fruites i hortalisses, els 
llegums, els cereals i la carn són raonablement barats. Els ramats 
d'ovelles  constituixen una estampa habitual en el paisatge. No estan 
mai tancats en engreixadors d'engreixament accelerat. L'ofici de 
pastor, pràcticament oblidat a Espanya, és freqüent en Lovetopia. 
Amb això, ha tornat la vella tradició de portar el bestiar a l'estiu a 
pasturar a les altes valls de la muntanya. La irrigació de pastures no 
es practica més que en algunes zones i només per a la vaca lletera. 
Encara que com en Lovetopia han abandonat pràcticament el consum 
de llet, són poques les explotacions de boví i estan molt centrades en 
la producció de la seua exquisida oferta de formatges i iogurts. 

En un altre àmbit de coses, l'amor pel món vegetal que processa la 
societat lovetopiana li ha permés avançar en direccions tecnològiques 
desconegudes al nostre país. Segons m'han comentat, la robòtica 
inspirada en plantes i arbres ha experimentat avanços molt 
significatius.  

Existixen multitud d'aplicacions industrials de plantes robot. He 
vist sistemes robotitzats que netegen aigües contaminades o que 
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regeneren l'aire en espais interiors les 24 hores del dia, absorbint CO₂ 
i emetent oxigen. 

Però potser la innovació que major impacte social promet és la dels 
arbres robot que actuen com a centrals elèctriques aïllades. Híbrids 
de tecnologia fotovoltaica i geotèrmica, les fulles artificials capten 
energia elèctrica del sol, les arrels artificials capten energia elèctrica 
de la temperatura de la terra i el tronc és una enginyosa combinació 
de bateries d'emmagatzematge elèctric i cel·les d'hidrogen. El primer 
arbre robot d'este tipus va ser presentat a Granada fa a penes un any. 
Els seus responsables van afirmar, segons el vídeo que vaig poder 
visionar, “que un arbre robot genera energia elèctrica suficient, de 
manera ininterrompuda, per a una casa aïllada en la qual convisquen 
20 adults dotada de totes les comoditats tecnològiques pròpies de 
Lovetopia”. 

Una altra línia d'investigació és la manipulació de formes en arbres 
perquè cresquen en una direcció útil per a l'home. La primera 
generació de tals arbres va nàixer amb tècniques similars a les 
utilitzades amb els bonsais. Una profusió de filferros i guies 
deformaven el creixement de l'arbre en la direcció desitjada. Així, per 
exemple, he pogut vore arbres pont i arbres casa. Utilitzant este 
rudimentària tècnica, m'han ensenyat imatges en vídeo de diversos 
ponts que salven el Riu Benamor, un afluent del riu Segura a l'interior 
de la província de Múrcia. Estes ponts estan “construïts” amb diverses 
alzines gegants de 25 metres d'altura.  

D'altra banda, m'han parlat de comunitats forestals a l'interior de 
la província de Màlaga les habitacions de les quals estan dins de 
"pinsapos". Cada habitació aconseguix els 6 metres quadrats, prou 
per a allotjar còmodament a unx adultx.  

Les últimes investigacions afigen la gestió genètica a algunes 
espècies d'arbres per a provocar el creixement accelerat i facilitar la 
deformació adequada. M'han informat fins i tot d'una plantació 
experimental de palmeres cocoteres on la corfa exterior del coco 
adopta la forma d'un xicotet telèfon mòbil. Esta curiosa innovació, 
presentada a Elx, és el resultat d'investigacions de la Universitat 
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d'Alacant. Ara com ara, ja es poden comprar els primers dispositius 
digitals que utilitzen el coco com a suport. 

Però, més enllà de la tecnologia, la vertadera passió de la societat 
lovetopiana són els arbres. En este aspecte, poden fer gala d'haver 
retornat els seus boscos a una situació natural i d'haver aconseguit un 
estat d'equilibri en els seus sistemes de producció.  

 
(Dimecres, 18 de maig ) Natzaret diu que em pose molt susceptible 

i incòmode quan parlem sobre qualsevol mena de violència. Diu que la 
ira és part de la vida i que cal conéixer-la, acceptar-la i gestionar-la. 
Negar la ira porta, segons diu, a reaccions explosives i descontrolades 
de violència. Conéixer-la permet utilitzar els seus beneficis en favor 
d'una millor comunicació i canalitzar-la cap a on hi ha una resistència 
que travessar. 

Es burla constantment de la tecnologia militar moderna. Defensa 
que l'hem desenvolupada perquè no suportem la idea de matar a una 
persona amb la baioneta. Gastem cinquanta mil euros en un dron 
militar per a eludir la culpabilitat i matar des de la distància.  

Tot això ha sorgit per una conversa que vam mantindre ahir i 
que vaig convertir en discussió. Quan vaig confessar l'horror que 
m'inspira el seu ritual de jocs de guerra, ella es va atrevir a defensar-los 
amb calma! 

"T'encantaran, estic segura", va dir alegrement. 
I dient això, em va llançar un enlluernador somriure. A vegades 

m'inspira por. Sobretot quan note la força animal que l'habita. 
Després em va anunciar amb una gran riallada que havia decidit 

portar-me a presenciar un combat al Nord. No està molt lluny d'ací. Els 
seus ulls brillaven en organitzar-ho tot. No sé com ho fa, però va 
aconseguir fer de la discussió un joc. Fins i tot abans que acabara de 
confirmar la nostra assistència per videoconferència, ja estàvem 
tombats l'u sobre l'altre, rient-nos sense poder parar. 

La forma en què es comporta la gent em porta a la perplexitat. 
La seua moral em resulta molt còmica. Encara que alhora m'inspiren 
una certa tendresa.  
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A ulls de Natzaret, soc com un xiquet que no sap el que valen les 
coses. Si adopte eixe aire distret i seriós habitual de l'home de negocis, 
aleshores m'acusa de fred i inhumà. Però quan estic tranquil·lament 
tombat, reflexionant o escrivint, em mira d'una forma especial. 
Aleshores note que deixe de ser un estranger inadaptat per a convertir-
me en un home sense més. Em fa sentir com un igual. M'he fixat que és 
en eixos moments quan fem l'amor amb més intensitat. 

Vam anar junts amb bicicleta a l'estació per a agafar el meu tren 
de retorn a la ciutat.  

"Natzaret, vine't amb mi", vaig soltar sense adonar-me quan va 
sonar la campana anunciant l'eixida del tren. Em sentia molt trist. 

"M'agradaria, però no puc”, va dir mentre m'abraçava amb 
força. “Aniré demà".  

Vaig pujar al vagó i vam romandre mirant-nos per la finestra fins 
que el tren va deixar l'estació. 

Ara tracte d'acabar el meu article sobre la política demogràfica 
de Lovetopia. No puc llevar-me del cap la seua mirada greu i intensa. 
Demà a la nit, la tindré ací. A la meua habitació. En el meu llit. 

Em resulta agradable estar de nou en La Cova. Comence a 
conéixer a la gent. Em trobe acceptat. Isidro es mostra molt generós, 
com quasi totes les persones. Fa esforços per a descobrir-me dades 
sobre el país i presentar-me a persones interessants. Em va prestar 
algunes de les seues camises. Fins i tot va insistir a regalar-me una que 
m'agrada. És tal vegada este tipus particular d'economia basada en 
l'abundància natural el que els fa tan generosos? 

Isidro ha llegit els articles que he enviat al periòdic. Per a punjar-
me, juga dient que redactarà i enviarà a EL CONFI un article titulat "Els 
progressos de González". Creu que estic lluitant seriosament per 
superar els meus "prejudicis".  

En la seua opinió, el millor article és el referent a l'explotació de 
la fusta. Encara que diu, de broma, que si m'ha eixit redó és perquè 
Natzaret m'ho ha inspirat. Li he comentat la nostra trobada encara que 
no he entrat en els detalls. 
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"Però el dedicat als esports és horrorós. Faries millor a evitar eixe 
tipus de temes. Realment tens intenció de fer alguna cosa sobre els jocs 
de guerra rituals?". 

Vaig contestar que ja estava tot organitzat per a assistir a un, en 
un parell de dies. Em va mirar amb cara de sorpresa. 

"Espere que tot vaja bé", va dir. "Crec que serà el més dur amb 
què t'enfrontaràs ací. Et podria ajudar, si vols, potser donant una ullada 
a les notes que escrigues, donant-te context i oferint-te antecedents". 

"T'ensenyaré les meues notes, per descomptat”, vaig contestar, 
“però escriuré l'article d'acord amb el que pense".  

Hem tancat el nostre xicotet acord encaixant-nos la mà a la 
manera lovetopiana. 

 
 (Algunes hores més tard). Visita nocturna dels serveis de 

contra espionatge lovetopians. Han d'haver sentit alguna cosa, no sé 
com, sobre la meua trobada amb la "oposició". M'estaran seguint? 

"Per descomptat que vosté és perfectament lliure de parlar amb 
qui li vinga en gana mentre estiga en Lovetopia", em van dir. "Però no 
crega que ignorem les operacions clandestines que porta entre mans el 
seu govern. Li suggerim que s'oblide de transmetre el missatge a 
Madrid”. 

"I si no m'oblide?". 
"Aleshores, eixes amistats d'ací es trobaran en una situació 

compromesa i patiran una sèrie de molèsties". 
"No són les meues amistats", vaig replicar.  
"Aleshores, per què transmetre el seu missatge?", van dir amb 

una falsa ingenuïtat. 
"No m'agrada la intimidació". 
"Un xicotet país com el nostre intimidant a un gran com el seu? 

Vinga, home! No ens faça riure".  
Es va produir una pausa. Em preguntava què podrien saber del 

que havíem parlat. Haurien escoltat tota la conversa? 
"González, vosté no és un destrellatat. Sabem molt bé que no és 

un espia. Però creu vosté que algú que juga a l’espionatge seria rebut 
en el despatx de la Presidenta Garen?". 
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"D'acord", vaig contestar, "m'han convençut. No hi haurà 
missatge". 

He passat una mala estona. Crec que estic sent ingenu amb les 
implicacions del meu viatge. Esta gent no és tan despreocupada com 
aparenta. Hauré de tindre més cura d'ara en avant.  

Encara que, francament, m'he llevat un pes de damunt. Aquella 
quadrilla no m'agradava gens. 

He tirat la llista amb els noms i llocs de contacte en el foc, imitant a 
Isidro i Lorena que també han tirat alguna cosa. Ara, mai més ben dit, 
ja és només fum.  
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11.- POBLACIÓ I FAMÍLIA 
 
Almeria, 20 de maig  de 2033. La població de Lovetopia ha 

experimentat una baixa constant i moderada durant quasi 15 anys. 
Quan es busca una explicació a este fenomen es tendix a especular 
sobre la possible pràctica, per part de la societat lovetopiana, de 
l'avortament en sèrie, de l'eutanàsia i fins i tot de l'infanticidi. Al final 
de la profunda investigació que he realitzat, puc afirmar que esta 
depressió en la corba de la població lovetopiana s'ha produït per 
causes en absolut condemnables. 

Tenim una certa propensió a oblidar la situació dels anys anteriors 
a la Independència. En aquells dies, la taxa de creixement de la 
població va disminuir en tota Espanya i no sols en l'àrea que ara 
pertany a Lovetopia. Segons els demògrafs, l'arrel està en la creença 
en una societat avançada que una criatura és una càrrega econòmica 
en lloc d'una ajuda. Una creença que va augmentar amb les 
persistents crisis de deute−recessió−desocupació. 

Cal afegir que el perill de superpoblació en el planeta sempre ha 
sigut tema de debat en cercles tancats de les elits polítiques i 
econòmiques. Els governs ho han gestionat en secret. Les seues 
conseqüències s'han mantingut fora del coneixement general de la 
població. Però no ha sigut així en Lovetopia. 

Després de la secessió, la societat lovetopiana van acceptar 
oficialment com a objectiu de la nació el descens de la població, 
encara que només després de llargs i ardus debats. La gran majoria 
estaven d'acord  que era necessari que la població disminuïra. 
L'objectiu declarat va ser disminuir la pressió sobre els recursos 
naturals del país perquè cada qual poguera gaudir de majors 
comoditats. Però les opinions diferien considerablement quant als 
mitjans a utilitzar i l'amplitud del procés. Els economistes advertien 
sobre el perill de crisi fiscal i la situació delicada del sistema de 
pensions públic si es mantenien els criteris tradicionals. 

Finalment, es va convindre adoptar un programa en tres fases. El 
primer període duraria fins a 2016. Va consistir en una massiva 
campanya d'informació destinada a facilitar els diferents mitjans de 
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contracepció a totes les dones. Multitud de paisans, veient la quantitat 
de temps lliure de què disposaven gràcies a la jornada de 20 hores, 
van participar voluntàriament en esta iniciativa. L'avortament, a 
diferència del que va ocórrer a Espanya en 2015, va ser legalitzat. El 
seu cost prompte va descendir i es va començar a practicar en les 
clíniques rurals i als hospitals.  

Es va aprofitar este esforç de formació per a introduir a les dones 
lovetopianes en pràctiques de sexualitat conscient i en les “polaritats 
energètiques home-dona”. Després, van ser les dones les que al seu 
torn van introduir als homes. Segons m'informaren, “estes pràctiques 
van permetre que molts homes aprengueren a discernir entre 
ejaculació i orgasme. Així, van aconseguir mantindre la pràctica 
natural de l'orgasme i exercir un control directe sobre la seua 
ejaculació”. 

Este programa va reduir el nombre de naixements a unes poques 
dècimes per davall del percentatge del nombre de morts. El descens 
va ser el suficient per a contrarestar la longevitat de la població, molt 
en augment. Un fet curiós va ser que es va registrar un extraordinari 
nombre d'embarassos en els emocionants mesos que van seguir a la 
Independència. 

El segon període va ser el bienni 2017-2018 i es coneix en la recent 
història de Lovetopia com “la gran localització”. Esta fase va tindre un 
caràcter més polític. L'aposta va ser descentralitzar al màxim la vida 
econòmica del país. Es va desafiar frontalment la creença compartida 
en la resta de món desenvolupat i a Espanya de que la globalització és 
l'únic model possible de progrés.  

El sistema d'impostos nacionals i despeses públiques va ser 
desmantellat quasi al 90%. Les comunitats locals van recuperar este 
control sobretot el que foren necessitats bàsiques. Es va impulsar 
l'economia local des de tots els punts de vista. Es va afavorir 
l'obertura de  empreses menudes i negocis en pràcticament tots els 
àmbits de la societat. Va ser un esforç col·lectiu dirigit a substituir 
importacions per productes locals o nacionals. Expressament, el 
govern va buscar enfortir l'economia interior basada en els “cors”, la 
nova moneda. Qui habita els municipis va poder decidir com 
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organitzar la seua vida privada i col·lectiva i, en conseqüència, quin 
nivell de població seria l'òptim a llarg termini. 

Les millors condicions de vida en el camp van provocar una 
lleugera dispersió de població en les grans concentracions urbanes. 
Castelló, València, Alacant, Elx, Múrcia, Cartagena, Almeria, Granada, 
Màlaga, Marbella, Cadis i Jerez de la Frontera van perdre habitants.  

Algunes zones residencials de l’anterior època van ser 
abandonades i els seus terrenys recuperats per a parcs o boscos. Els 
pobles amb una població de 20.000 habitants, com Cullera, van ser 
envoltats de xicotetes ciutats satèl·lit per a augmentar la seua 
població fins a 50.000 habitants en l'espai de 10 anys. La xifra de 
50.000 habitants és considerada per la societat lovetopiana com a 
ideal per a un conjunt urbà. 

Tots els aspectes de la vida es van vore afectats per la 
descentralització. Els gegantescos hospitals de les grans ciutats, amb 
els seus aclaparadors i interminables llistes d'espera, van ser 
substituïts per multitud de xicotets hospitals i clíniques. Van reforçar, 
així mateix, el sistema d'assistència sanitària de barri. Es van 
desmantellar i van reorganitzar les escoles amb el control pel 
professorat i famílies. L'agricultura, la pesca i l'explotació dels boscos 
també van ser reestructurades i descentralitzades. Les 
reglamentacions concernents al regadiu, molt rígides i tradicionals 
abans de la Independència, van ser revisades i estrictament 
observades. Les activitats de les grans agroindústries van cessar, 
impulsant la creació de granges de mitjana dimensió gestionades per 
comunitats o famílies extensives. 

Una mesura fonamental per a la reorganització de les ciutats va ser 
la política de propietat d'habitatge que continua vigent amb éxit. 
Qualsevol pot donar el seu habitatge a un fons públic de gestió 
municipal i desprendre's dels deutes hipotecaris associats. A canvi, té 
per a tota la vida accés flexible a un habitatge digne a triar d'entre tot 
l'inventari disponible per eixe fons. Este dret s’aplica tant a qui és 
donant com a la seua descendència. Un lloguer social simbòlic i 
regulat per Llei contribuix al finançament dels habitatges i el seu 
manteniment. El mecanisme inclou una negociació dinàmica entre 
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fons de diferents municipis per a facilitar el canvi de residència, una 
cosa habitual entre la població. 

El sistema de propietat col·lectiva del parc d'habitatges descansa 
en una innovadora aplicació digital desenvolupada per la Universitat 
de Granada, el qual va sorgir a partir de les millors pràctiques del que 
es va conéixer com a “aplicacions per a l'economia horitzontal”. I es 
va consolidar quan el govern nacional va entregar als fons municipals 
la propietat de tots els immobles ociosos disponibles. Els fons van 
rebre els habitatges expropiats als bancs espanyols després del boom 
immobiliari i les segones residències abandonades per la població 
espanyola després del tancament de fronteres imposat per Espanya. 
Després de dues dècades de funcionament, les estadístiques oficials 
afirmen que el 87% de la societat lovetopiana han triat 
voluntàriament esta innovadora fórmula per a gestionar les seues 
propietats. 

Al llarg de l’any 2019 es va saber que la població havia 
disminuït sensiblement, en una mica més de 17.000 persones. La 
notícia no va suscitar cap reacció d'histèria col·lectiva. Per contra, la 
població lovetopiana degué experimentar una satisfacció una mica 
morbosa al saber que Espanya començava a patir de superpoblació 
urbana. 

El desmantellament de les Comunitats Autònomes a Espanya 
va provocar l'abandó sistemàtic de pobles i ciutats de províncies, amb 
grans moviments de població des del camp cap a la ciutat. Madrid, la 
capital d'Espanya, va iniciar la senda cap als 20 milions d'habitants i 
cap a la seua consideració com a megalòpoli  mundial.  

La tercera fase, si se li pot dir així, és un període d'observació i 
d'espera que continua en l'actualitat. El cost dels avortaments ha 
descendit encara més. I això que l'índex d'avortaments en Lovetopia 
és dels més baixos del món. L'ús d'anticonceptius s'ha generalitzat i 
són principalment aplicables a la població femenina. La píndola 
masculina no existix ací. “El control de l'ejaculació pels homes”, 
segons m'insistixen els meus informadors,  “és una pràctica 
generalitzada i acceptat. Hui dia, si un home ejacula sense el 
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consentiment previ d'una dona pot arribar a considerar-se agressió 
sexual”. 

Com a resultat, la població decreix lentament. El nombre 
d'habitants de Lovetopia ha descendit dels 11,5 milions inicials fins 
aproximadament els 10,5 milions actuals. No obstant això, un 
important flux migratori en els primers deu anys d'existència de la 
nació va elevar la població en 1,5 milions d'habitants. Però el govern 
no inclou esta xifra en les seues anàlisis sobre la política de població. 
Entén que la política d'immigració respon a decisions humanitàries 
d'un altre àmbit. 

Els fanàtics del règim defensen que l'important augment de la 
renda per càpita es deu a este descens de la població i que contribuix 
a la vitalitat de l'economia lovetopiana. Per part meua, no obstant 
això, em mantinc escèptic sobre les seues conseqüències directes. 

Quin ritme seguirà la corba de població lovetopiana? La majoria de 
la gent pensa que disminuirà lentament. Diuen que una caiguda 
ràpida podria posar a la nació en perill. La vulnerabilitat davant un 
atac d'Espanya continua sent eix del debat públic. Són majoria els que 
creuen que Espanya està desitjant recuperar els seus "territoris 
perduts".  

Les persones reconeixen, no obstant això, que la millora de les 
seues condicions de vida també té el seu origen en la reorganització 
dels seus habitants en una constel·lació de microciutats i en el 
manteniment del compromís sobre l'economia local.  

Un altre factor rellevant en la política de població és la dispersió 
constant de la població urbana cap a zones rurals. En una tendència 
contrària a la resta del món, la moda en Lovetopia és abandonar la 
ciutat i tornar al camp. La tendència, que seria considerada una 
aberració social per polítics i experts urbanistes espanyols, està fins i 
tot secundada pel govern lovetopià. Per a accelerar el procés, el 
govern va llançar una campanya permanent en favor del transport 
gratuït universal per ferrocarril. 

Els “vilatans del segle XXI”, com agraden de dir-se ací, gaudixen de 
totes les comoditats de la gran ciutat en un entorn natural i obert. Les 
comunicacions digitals i les comunicacions ferroviàries són 
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omnipresents en el camp lovetopià. A més, manegen uns vehicles 
elèctrics 4x4 que serien l'enveja de les dones dels polítics i directives 
espanyoles. Encara que, segons m'indiquen, estos vehicles no poden 
circular per les ciutats i responen a un sistema de propietat col·lectiva 
similar al dels habitatges. La hipòtesi política és que un major nombre 
de persones habitaran voluntàriament en el camp si no han de 
renunciar als plaers i avantatges de la ciutat, i més si poden visitar-la 
quan vulguen. 

A Espanya, com és natural, estan fets a la idea que la millora del 
nivell de vida només podrà aconseguir-se mitjançant el creixement 
econòmic i demogràfic de les grans ciutats. L'experiència lovetopiana, 
malgrat els seus aparents assoliments, trobaria una forta resistència 
davant esta creença tan àmpliament compartida i tan esbombada pels 
càrrecs polítics i les institucions espanyoles.  

També cal tindre en compte que totes estes transformacions han 
sigut fetes en condicions particularment favorables. Lovetopia gaudix 
d'una terra fèrtil i una costa navegable. El clima és benigne i fàcil. A 
més, el boom de la construcció de principis de segle va deixar una 
gran massa d'habitatges ociosos.  

Una cosa particularment alarmant per a la societat conservadora 
espanyola que s'està produint en Lovetopia és la quasi desaparició de 
la família nucleica, tan tradicional entre nosaltres. Ací parlen, i molt, 
de la "família". Però designen amb este terme a un grup d'entre cinc i 
quaranta persones que viuen juntes i compartixen vida. Els vincles de 
parentiu no són determinants en el concepte de “família” lovetopiana. 

Estes famílies, a més de compartir habitatge, menjar i tasques 
domèstiques, compartixen també l'educació de les criatures, on 
homes i dones assumixen la responsabilitat per igual. No obstant això 
, la mare, o les dones, exercixen un rol predominant mentre el xiquet 
o la xiqueta no ha superat els set anys. Els homes també participen en 
este primer període, però en cas de conflicte és la mare la que té 
l'última paraula. Esta prerrogativa s'utilitza en nombroses ocasions i 
és part del dia a dia lovetopià. Resulta curiós que qualsevol troba esta 
situació totalment natural. Els homes pensen que ja els arribarà el seu 
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torn més tard, quan la criatura cresca, i que “així és procés més 
natural”. 

La vida lovetopiana és, en termes professionals, estrictament 
igualitària. Les dones ocupen llocs de responsabilitat i reben salaris 
iguals als dels homes. Tanmateix, destaca el seu protagonisme social 
i polític. Les dones ostenten obertament el control dels dos partits 
majoritaris, el Partit de la Supervivència i el Partit Progressista.  

Amb tot, esta igualtat no és estricta en el marc legal. Per exemple, 
les dones lovetopianes exercixen un control absolut sobre el seu cos i 
sobre la seua fertilitat. Això els permet gaudir d'un dret que en altres 
societats roman ocult, si no inexistent. Es tracta del dret de triar als 
pares dels seus fills. "Cap dona serà obligada a donar a llum unx fillx 
el pare del qual no haja triat lliurement", em van dir amb gran serietat, 
recitant-me un article de la Constitució lovetopiana. Este dret, 
desenvolupat àmpliament en la legislació de Lovetopia, inclou el dret 
a triar el lloc en què naixeran les seues criatures, el dret a triar el 
procediment de part per damunt de criteris mèdics, el dret a alletar 
al nounat i el dret a decidir unilateralment sobre els seus assumptes 
fins a l'edat dels set anys.  

Per a qui és de fora, és difícil comprendre els vincles que mantenen 
units als grups comunitaris. Les criatures són, amb tota seguretat, un 
factor clau. La voluntat de col·laboració en l'educació d’elles resulta 
ser el criteri base per a ser admés en una d'estes famílies. Encara que 
les necessitats econòmiques també juguen un rol important. La meua 
visita a una d'estes "famílies" em va fer recordar l'antic costum catòlic 
dels padrins. Les persones adultes que conviuen amb les criatures, 
amb independència de si són les mares o els pares biològics, 
assumixen una responsabilitat cap a elles com a filloles. S'ocupen 
d'elles i col·laboren activament en l'enriquiment de les seues vides. I 
en cas de desacord entre les mares o els pares, els oferixen refugi i 
suport. Les criatures lovetopianes viuen habitualment envoltats de 
"madrines o padrins" informals, encara que el terme més utilitzat per 
la xicalla és el de “oncles” i “ties”. La meua impressió personal, 
després d'unes setmanes en Lovetopia, és que no he vist mai 
personetes més alegres.  
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Però hi ha també "famílies" sense xicalla. L'atmosfera, això sí, és 
molt diferent. Solen ser nombroses i més transitòries que les altres. 
Acostumen a reunir comunitats que exercixen les mateixes activitats. 
En la seua majoria, estan compostes per persones joves o persones de 
la tercera edat. Hi ha famílies de periodistes,  de músics, de científics, 
d'artesans o d’una plantilla d'una mateixa empresa o una mateixa 
escola. 

En Lovetopia és molt rar que les persones ancianes visquen soles, 
com ocorre entre nosaltres. Estan, en general, integrats en 
comunitats. La majoria de les vegades exercixen un important paper 
en la cura i l'educació de criatures i joves. A més, gaudixen d'un 
respecte i una consideració social molt alta. Hi ha multitud 
d'agrupacions de majors que es presenten com a Consells d'Ancians i 
que assessoren Ajuntaments, escoles i empreses en gran varietat 
d'assumptes. 

A Espanya, són freqüents els rumors sobre la depravada sexualitat 
de les lovetopianes. Potser és conseqüència de que el moviment 
d'Independència el van liderar dones amb els pits al descobert. O 
potser perquè els antidisturbis i les primeres unitats de l'exèrcit van 
sucumbir davant els seus encants. Alguna cosa que sens dubte va 
encoratjar les fantasies més increïbles entre el poble espanyol. Amb 
el temps i des del coneixement real de la vida lovetopiana, resulta fàcil 
afirmar que estes mateixes fantasies van ser la llavor necessària dels 
posteriors rumors de depravacions.  

Però tinc el deure d'informar que les relacions sexuals en el si 
d'estes "famílies” són tan equilibrades com les que nosaltres 
mantenim, encara que molt més  freqüents. Les parelles 
heterosexuals més o menys permanents són la fórmula habitual. 
També existixen parelles homosexuals de qualsevol sexe, encara que 
la impressió és que ací no és tan problemàtic com al nostre país. La 
monogàmia no és un valor oficialment proclamat, però les parelles 
solen practicar-la. No obstant això, m'han informat que hi ha quatre 
períodes a l'any, entorn dels solsticis i els equinoccis, que són 
especials. En eixes dates, la promiscuïtat sexual és habitual i la 
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societat lovetopiana l'ha integrada com a part de les celebracions 
populars. 

Qui no viu en parella sol buscar amants fora del grup familiar. Quan 
decidixen formar una nova parella és quan es produix un canvi en la 
composició de la família. Pel que sembla, hi ha una lenta però constant 
evolució en la dimensió d'estes xicotetes comunitats. Probablement, 
com la que es produiria a Espanya en les "grans famílies" de l'època 
dels nostres rebesavis. 

 
(Dissabte, 21 de maig) El viatge a Almeria ha resultat fàcil i ràpid. 

La reunió en el Ministeri de Medi Ambient ha sigut molt profitosa. El 
menjar en la Rambla de «Belén», tan abundant en flors i arbres, amb 
eixe rierol murmurador a la nostra esquena, ha sigut tot un encert.  

Crec que la societat lovetopiana entenen diferent el concepte de 
medi ambient. Este ministeri, segons m'ha dit la Ministra, és 
responsable de totes les infraestructures bàsiques per a la vida 
moderna, sempre en comunió amb la naturalesa. Els seus àmbits 
d'actuació inclouen aigua, energia, telecomunicacions, pobles i ciutats, 
i transport, incloent aeri, terrestre i marítim. És un ministeri amb un 
poder econòmic brutal i no un comodí com el nostre. El que se m'escapa 
són les raons d'eixa obstinació tan lovetopiana de tindre cada Ministeri 
en una ciutat diferent. Encara que crec que ho comence a gaudir. Estic 
agafant-li el gust a estos trens i és una manera fàcil de conéixer el 
territori de Lovetopia i les diferències entre els seus pobles.  

Durant el curt viatge, m'he entretingut amb l'aplicació de 
població de la qual parlava la Ministra. Oferix estadístiques en temps 
real sobre l'evolució i la distribució de la piràmide de població en 
Lovetopia. Hi ha tot tipus de detalls curiosos. Només a la província de 
València, hi ha 12.717 famílies compostes per ancians jubilats. De 
mitjana, viuen 14 ancians en cada família i registren una renda mitjana 
individual de 1.350 cors. Una altra curiositat: en Lovetopia hi ha 
5.574.937 dones, el 53% de la població. El 81% d'elles viu en parella. 
Quasi la meitat estan integrades en famílies de caràcter professional. 
Ara que caic, crec que seran famílies com la de La Cova. En el trajecte 
amb tren des d'Almeria a València, que a penes han sigut 1h 10 minuts, 
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han nascut 6 xiquetes i 5 xiquets en tota Lovetopia. Podria quedar-me 
hores i hores tafanejant i veient detalls.  

Hi ha una pestanya a part que et porta a gràfics sobre 
immigració. Però presenta un descens brusc fa aproximadament deu 
anys. Ha de ser un error de l'aplicació. Este mateix sistema permet 
declarar la seua voluntat d'adopció a aquelles famílies que, volent 
tindre fills, no poden. I facilita resoldre favorablement la tensió entre 
llistes d'espera per a l'adopció i embarassos no desitjats d'aquelles 
dones que han decidit no avortar!  

Em faig el ferm propòsit d'investigar d'on importen la tecnologia 
digital esta societat. Existirà un ministeri de comerç exterior que puga 
entrevistar? Les aplicacions són d'allò més robustes i intuïtives! 

Des de hui m'instal·le en La Cova. He acceptat la invitació de les 
meues amistats. I així em reconcilie amb els desitjos de Natzaret que 
odia els hotels.  

"Tu eres periodista, no? Doncs has de viure amb nosaltres", va dir 
Lorena amb fermesa, però sense que m'arribara cap pressió. 

Em trobe feliç de fer este pas. Només em tiba una mica respondre 
satisfactòriament amb la part que em correspon en els treballs 
domèstics i en la cuina. M'han assignat una habitació en l'últim pis. És 
una tronera que dona al port de la America’s Cup. Des de la finestra em 
van assenyalar l'edifici Veles e Vents, tot blanc, però tot replet d'arbres 
i palmeres. És una xicoteta protuberància que albire a la llunyania. 

 
(Més tard). El treball domèstic en equip m'ha resultat 

descoratjador. La meua primera experiència ha sigut amb la vaixella 
del menjar de hui. Hem celebrat la meua arribada amb una magnífica 
paella valenciana cuinada amb llenya. Isidro i Clara, a més de parella 
de llit, són una magnífica parella de cuiners. 

La vaixella bruta no era molta. La majoria han menjat 
directament en el calder. Em vaig posar a la feina a l'estil espanyol, 
recollint i portant els plats a tot córrer. Després d'un parell de viatges a 
la cuina, la gent va deixar de parlar per a mirar el que jo feia. 

"Xe! Però, mare meua, Rubén", va dir Lorena, "Es pot saber que 
fas? Que vols batre un rècord?". La resta es va tirar a riure. 
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Em vaig posar roig. O almenys, això vaig notar. "Què vols dir?". 
"Tractes els plats com si estigueres enfadat amb ells. És 

totalment el contrari del que faria qualsevol ací!".  
Vaig donar una ullada i em vaig adonar que els altres treballaven 

amb moltíssima més calma que jo. Lorena i Bernardo s'havien inventat 
una espècie de joc. Mentre unx llavava, l'altrx li feia un xicotet massatge 
a l'esquena. Isidro descrivia, mentrestant, la divertida trobada que 
havia tingut hui cara a cara amb una de les seues lectores. Diu que li va 
amenaçar amb pegar-li. I Rafa bevia una cervesa sense fer res. De tant 
en tant, la seua mirada queia sobre una casserola bruta o qualsevol 
altra cosa per l'estil i la portava a la pila. 

"No teniu ganes d'acabar prompte?", vaig replicar a la defensiva. 
"Quan tinc una tasca que fer, m'agrada acabar-la amb rapidesa. És 
dolent ser eficient?". 

"A poc a poc es va lluny", va dir Lorena. "La nostra filosofia és que 
si hi ha una obligació que complir, cal aconseguir que el seu compliment 
siga el més agradable i divertit possible. De no fer-ho així, mai valdrà 
veritablement la pena fer-ho". 

"M'estàs dient que llavar plats és divertit?”, vaig preguntar 
exasperat. 

"Doncs sí, ho és de la forma en què nosaltres ho fem", va dir Isidro. 
"Quasi tot pot ser-ho si es concedix més atenció al procés i no tant als 
fins. És una cosa que qualsevol aprén en el camí. Potser hauries 
d'organitzar-te per a caminar uns dies". 

"D'acord", vaig dir, "ho intentaré. Em referisc a intentar això 
d'anar més a poc a poc. Això de fer el vostre camí no entra en els meus 
plans". 

I em vaig posar a treballar a la lovetopiana. Em vaig beure una 
cervesa, vaig llançar uns quants coberts a la pica, vaig contar un acudit 
que havia sentit i vaig netejar unes quantes taules. Em va costar gran 
esforç mantindre el ritme lent. Però sobretot, em va costar mantindre 
eixe bon estar que em permet també estar a les bones amb la resta. De 
tant en tant, em concentrava en el treball i m'oblidava de la companyia 

"Xe, Rubén! Que som ací!", cridaven quasi a l'uníson quan 
s'adonaven. 
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I cada vegada que sentia els seus crits, qualsevol s'acostava i em 
feia cosquerelles o em colpejava en el muscle.  

Continue sorprenent-me de la calma que regna a les cases 
lovetopianes. Quan li ho vaig comentar a Rafa, em va dir que després de 
la Independència es van esforçar per eliminar els sorolls al màxim. Diu 
que es va treballar molt per a aconseguir màquines i accessoris 
pràcticament silenciosos.  

Els frigorífics, per exemple, no fan soroll i funcionen amb el metà 
de la fossa sèptica de les cases. És un sistema simple, sense 
descongelació automàtica però que diuen que reduix el consum 
d’energia. Les llavadores i assecadores de roba, com no són totalment 
silencioses, estan fora de les cases en xicotetes casetes aïllades, o en la 
planta de serveis comuns dels edificis, accessible per a qui viu allí (i per 
a certes persones de fora). Els llavaplats a penes es fabriquen. La gent 
no els vol. Els televisors són d'una grandària enorme. Cobrixen tota una 
paret i sol haver-hi un en cada casa. Ocupen una habitació especial on 
caben grans grups. 

Si aconseguira acostumar-me a esta tranquil·litat, tal vegada 
trobaria plaer a sentir els sorolls naturals. El vent, la música procedent 
de les cases veïnes, els ocells, els plors dels bebés... sé que són ací però se 
m'escapen. 

 
(Dilluns, 23 de maig) Crec que Natzaret gaudix, en efecte, de poders 

hipnòtics. Perquè no crec en eixos contes antics que parlen de bruixes i 
dones amb súper poders malèfics, sino afirmaria que és una bruixeta en 
tota regla! 

Quan és a prop, jo perd la noció del temps i m'oblide de les meues 
obligacions i dels meus prejudicis espanyols. Viu el moment present amb 
intensitat. Aconseguix, com per art de màgia, arrossegar-me perquè jo 
ho visca de la mateixa forma. En alguna part amagada del seu cap ha 
de tindre el campament forestal i les seues responsabilitats allí. Fins i 
tot potser els seus plans de tornar demà, però sembla capaç d'oblidar-
ho tot i existir sense més. En realitat, és la persona més lliure i poc 
angoixada que conec. La crec capaç de qualsevol cosa. Quan 
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aconseguisc reunir-me amb ella en l'esfera on es mou, em trobe estrany. 
És com estar sota els efectes d'una droga però sense haver pres res! 

Continue pensant que Natzaret és una dona salvatge. És clar que sap 
conviure amb les limitacions socials i és sensible a la influència de qui 
l'envolta, inclòs jo. Però la resta, no sé com, no “ocupa” el seu cap. És 
totalment imprevisible. És variable i temperamental com cap altra 
dona que haja conegut. No obstant això, estiga on estiga, està 
intensament present, amb mi o amb qui vulga que siga. I en eixe 
moment, estar amb ella és com haver rebut un regal caigut del cel. Però 
després està l'altra part. No sé com fer perquè no em devore la gelosia 
quan dirigix la seua atenció, com el resplandent feix de llum d'un far, 
cap a una altra persona. De moment, uf! he aconseguit suportar-ho! 
Però em fa por perdre els nervis. 

Ja no passem tant de temps ficats en el llit. Ara estem bastant 
ocupats. He conegut a algunes de les seues amistats. M'ha mostrat els 
seus racons favorits de València. A vegades, ens asseiem simplement i 
veiem a la gent passar. O mirem als ocells i als arbres. riem molt. Hem 
menjat en xicotets restaurants d'un encant veritablement idíl·lic. Em fa 
gaudir del silenci com mai abans ho haguera cregut. 

Natzaret té arbres favorits pertot arreu. Diu que són importants en 
sa vida. M'ha demanat que consagre un article sencer als arbres de 
Lovetopia! Encara que potser és una idea per a considerar, li he soltat 
un “no” rotund. Però no s'ha molestat. No sé si m'ha escoltat o no, 
perquè la seua reacció ha sigut la que haguera esperat d'haver dit que 
sí. Coneix cada detall dels arbres i mesura el que han crescut. Comenta 
amb espontaneïtat el seu desenvolupament. Algunes vegades grimpa 
per ells. És molt àgil i té peus ferms. Salta d'alegria quan estan en bona 
forma i es mostra abatuda quan no van bé. Fins i tot els parla. Més ben 
dit, els murmura coses. Crec que sap que em sembla una estupidesa, 
però actua com si no li importara la meua opinió. 

Cada vegada  depenc més d'ella. El que va començar com el típic 
passatemps de viatger està evolucionant en una cosa seriosa. Natzaret 
és una persona excepcional. Sap quines són les meues fallades, però mai 
em critica ni es dirigix a mi amb sarcasme. És com si mai emetera un 
judici sobre mi o sobre la resta.  Sempre troba el més valuós darrere de 
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cada situació. En comparació, Patri em sembla horriblement 
controladora i tocacollons. Ni tan sols Ruth, amb qui tant he rigut i tan 
bones moments he compartit, em resulta tan especial com Natzaret. Sí, 
crec que és això! És com si Natzaret no coneguera el judici fàcil, eixe 
triar i retraure permanent que sempre ens acompanya en el dia a dia. 

Estic descobrint sensacions i sentiments que ni tan sols sospitava que 
existiren. Quan fem l'amor, els nostres cossos s'unixen. Però s'unixen de 
veritat, com si ens fonguérem en un sol ésser. Quan em toca capta tota 
la meua atenció. Els segons amb ella sembla que s'allarguen, com que 
duren més temps. És una sensació misteriosa, quasi terrorífica. 

Per a què negar-ho, crec que m'estic enamorant. O potser ja m'he 
enamorat! I crec que és mutu. Ho note així. Malgrat la llibertat dels seus 
costums. I a pesar que  continua amb Vicente quan està en el 
campament. A vegades, té reaccions salvatges i possessives respecte a 
mi. Sempre que esmente el tema del meu retorn a Espanya es posa 
furiosa. 

Ahir a la vesprada vam eixir a navegar a vela per la Badia de 
València. Ho van organitzar diverses amistats de La Cova. Natzaret va 
convidar al seu germà major. Em va preguntar pels meus pares i em va 
posar eixa cara seua de “t'escolte encara que no digues res”. La veritat 
és que no m'abellia parlar. Em vaig limitar a dir el més bàsic sobre la 
meua mare. Però va voler saber també sobre el meu pare. Quan vaig dir 
que no sé on està i que va desaparéixer després de la Independència de 
Lovetopia, em va mirar amb una cara nova que no coneixia. 

Daniel, el germà de Natzaret, és profundament anti-espanyol. A 
penes havíem embarcat, va vindre dret cap a mi amb tota classe de 
recriminacions i acusacions. Em va sorprendre fortament el seu accent 
cubà. Tant que no sé si anava de debò o es burlava de mi. 

“Per què em parles amb eixe accent?”, li vaig preguntar amb 
educació. 

“Quina merda d'accent vols que pose, espanyol?, em va respondre 
furiós.  

Per cortesia, vaig fer un esforç per desviar la conversa. Quan vaig 
poder, em vaig escapar a la proa del vaixell, lluny de Daniel que estava 
al timó. El vent no bufava amb la suficient força. Passàrem una bona 
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estona virant d'un costat a un altre, intentant aprofitar la poca brisa 
que agafàvem. Al moment, la gent estava tombada sobre el pont 
prenent el sol. O mirant passar l'aigua i els molts dofins que ens 
acompanyaven. 

Avorrit, vaig tornar a la popa del vaixell on seguia Daniel. Em vaig 
oferir a prendre el timó. 

"Es pot saber per a què cony camines rondant a la meua germana?”, 
em va dir amb veu ronca però baixa, contenint la veu. El seu accent 
havia desaparegut. “Maleïts espanyols, sempre posant les vostres 
manotes en tot!". 

"Ens agradem mútuament”, li vaig contestar amb calma. “Veus una 
cosa dolenta en això?". 

"Saps molt bé el que té de dolent, estúpid cabró. Ella s'està 
enamorant de tu i tu te’n aniràs tard o d'hora". 

"Mai he ocultat les meues intencions, Daniel". 
"Hauria de tirar-te a l'aigua i anar-me’n!", i dient-ho va fer un 

moviment brusc amb les mans. Em vaig espantar i em vaig agarrar a la 
barana. Em va mirar i em va somriure amb maldat. 

"Què és el que pretens controlant la vida de la teua germana?”, vaig 
replicar cridant mentre seguia agarrat a la barana. “Què és el que 
perseguixes amb les teues amenaces? Et creus la màfia o què?". 

En sentir això, diversos dels homes es van girar i van vindre cap a on 
estàvem. 

"Hem tingut una xicoteta discussió. Això és tot", va dir Daniel.  
Em vaig alçar i em vaig asseure al costat de Natzaret, a l'altre costat 

de la cabina. Natzaret em va mirar primer a mi. Després, es va girar per 
a mirar cap a on estava el seu germà.  

"Després et compte", vaig dir. 
"Jo també t'ho explicaré després", va replicar Daniel en veu 

manifestament alta, quasi cridant. 
Naveguem fins a una estació balenera situada al Nord del Golf de 

València. Hi havia un xicotet moll i desembarcàrem per a visitar-la. Ara 
és un museu en el qual s'exhibixen mostres esgarrifoses de l'extinció 
d'alguns mamífers marins. Daniel no perdia ocasió d'incomodar-me. Va 
afirmar una vegada i una altra que a Espanya havien estat al 
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capdavant d'este tràgic i irreversible procés amb la seua tecnologia de 
pesca. 

En el camí de tornada, ens creuàrem amb vaixells de pesca. Pel que 
sembla el golf s'ha convertit de nou en el fèrtil hàbitat típic del 
Mediterrani. Això és, almenys, el que van dir tota la meua entusiasta 
companyia. Em van informar amb orgull sobre el nombre de tones de 
delicioses gambes que agafen i consumixen cada dia. Fins i tot em van 
parlar de les tellines, un tipus de cloïssa local. Les seues petxines s'apilen 
en munts a les platges. Em van dir que les han recuperades i tornen a 
estar en el mercat. Són una exquisidesa i es preparen amb oli i llima. 

Amb una mica d'insolació i lleugerament beguts, tornàrem a port al 
capvespre, arrossegats per un vent de Llevant. A penes minuts després, 
ja estàvem en La Cova. Natzaret i jo aprofitàrem per a ficar-nos 
directament en la banyera. 

"Daniel és el millor dels germans. Però mai aconseguiré fer-li 
comprendre fins a on pot arribar", em va dir en to de disculpa. "Es 
preocupa molt per mi, encara que no he aconseguit mai que em 
comprenga. No li agrada que m'arrisque. És l'últim vestigi del nostre 
passat familiar. Part cubà, part espanyol. Quina combinació, ja 
t’imagines! Les dones gaudíem de molt poca independència. Però 
necessite arriscar-me per a sentir-me viva".  

Em va somriure amb una expressió indesxifrable. No vaig saber 
respondre. I es va arraulir entre els meus braços, esguitant i banyant-
ho tot. Diversos ciris que hi havia al voltant de la banyera es van apagar. 

Què significaré per a esta increïble dona? Sempre que pregunte què 
pensa evita respondre. Encara continua burlant-se afectuosament de 
mi. Corregix els meus xicotets errors de “bàrbar” amb dolçor, sempre 
acompanyats d'un bes en la galta. És com si jugara a un joc del qual 
desconec les regles. De sobte, enmig d'una situació en la qual balafie 
aigua o electricitat, s'acosta per a corregir la meua malaptesa i em 
besa. Actua amb humilitat i delicadesa, com si ella fora una persona 
altament avançada i jo un trompellot que no aconseguix acoblar-se del 
tot a la vida civilitzada. A vegades, quan parle sobre Lovetopia i les 
lovetopianes, es queda mirant-me, immòbil, amb gran atenció. 
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Li vaig comentar com de diferent és la forma que tenen de mantindre 
la mirada durant llargs segons i les quasi irreprimibles sensacions que 
això em produix. 

"Quin tipus de sensacions?", va preguntar mentre es girava en la 
banyera i es quedava de genolls, mostrant-me els seus adorables i 
prohibits pits. 

"Un gran nerviosisme. El desig de lliurar-me, de retirar la vista". 
"I si et sobreposes al teu nerviosisme i sostens la mirada?". 
Tot això, naturalment, amb els seus grans i foscos ulls clavats en els 

meus. 
"aleshores m'envaix, crec, una gran tendresa. Un desig de contacte. 

La por de posar-me a plorar". 
"Quina persona més estranya eres! Doncs posa't a plorar!". I dient 

això, em va estrényer entre els seus braços.  
Em vaig sentir obligat a explicar-li, encara que ella no esperava res. 

"Tot això, com dir-ho, tot això és molt diferent al meu país. Encara que 
potser tu em podries ensenyar. Note que no tinc per què controlar res 
ací, amb tu”. 

"D'acord", va dir amb una expressió de picardia en els ulls. “Primera 
lliçó”, va murmurar mirant-me fixament als ulls. I va submergir la seua 
mà en la banyera buscant el meu penis, mentre acostava sigilosament 
el seu cos. “Quan fem l'amor, mira'm sempre als ulls. No els tanques. No 
deixes que la ment se’n vaja i et robe el moment present”. I amb un 
xicotet moviment per part seua, el meu penis erecte va entrar en la seua 
cova. “Ara, simplement respira. Permet que el so isca i que el cos faça”.  

I així, amb un xicotet balanceig del seu cos (al ritme de moviments 
que ocorren dins de la seua vagina?, és això possible?), em va fer l'amor 
d'una manera molt diferent a les altres vegades (a la manera 
lovetopiana?). Sense presses, lentament, mentre els ciris es consumien i 
els seus pantaixos inundaven tot el meu ser.  
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12.- LA CARA FOSCA DE LOVETOPIA 
 
Sagunt, 24 de maig  de 2033. Després de múltiples negociacions, 

he observat de prop els jocs de guerra rituals de Lovetopia, eixe 
costum abominable que alça tant de rebuig i horror en les nacions 
civilitzades. Soc el primer espanyol que assistix a tan esgarrifós 
espectacle.  

Ens alcem abans de l'alba per a acudir amb tren  a l'escenari dels 
rituals. El lloc triat va ser Sagunt, ciutat situada al nord de València. El 
castell romà i el seu reconstruït teatre són encara hui els senyals 
d'identitat d'este municipi. Caminem cap a un pujol. A un dels costats, 
el vast i immens Mediterrani. En l'altre, el riu Palància que travessava 
una vall recollida i ondulada. 

Quan arribem, el combat estava a punt de començar. Dos grups de 
joves esperaven. Cada grup estava reunit entorn d'una gran foguera. 
Potser vint-i-cinc homes en cada bàndol. Uns calders d'aparença 
realment antiquada calfaven un beuratge secret. Tot indicava que 
preparaven algun estimulant per a superar la por. Els homes tenien 
edats entre els 16 i 45 anys. Anaven proveïts d'una llarga i perillosa 
llança. La punta era d'una pedra negra molt esmolada. Mostraven els 
seus cossos i rostres pintats de colors, amb motius primitius i 
violents. 

Un so llarg i metàl·lic es va apropiar del lloc. Algú va colpejar un 
gong. Este instrument és un gran disc de bronze, amb els costats 
corbats, que es colpeja amb un mall. Uns quants centenars de 
persones esperàvem l'inici del ritual.  

Els "guerrers" es van dispersar per les dues ribes del riu. Entre ells 
anaven deixant una distància similar a la longitud d'una llança. Un 
dels grups va començar un cant de guerra. Encara que sonava molt 
sanguinari, em va recordar als himnes que s'entonen en els estadis de 
futbol espanyols. L'altre grup va vacil·lar i es va retirar uns metres. 
Els del bàndol més agressiu van travessar el riu i es van llançar sobre 
"l'enemic” brandant les seues llances. 

El primer grup d'homes va organitzar amb rapidesa la defensa. No 
va apuntar cap comportament de pànic. Cada vegada que algun home 
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havia de respondre a un atac especialment dur, els seus veïns acudien 
en la seua ajuda. Les llances estaven sempre enlaire. Els moviments 
eren marcats per crits salvatges, però molt sincronitzats. Esta tàctica 
de combat va ser la norma durant tota la batussa. Era flexible i fluida 
com un ball. De tant en tant, un bàndol es reagrupava i es llançava 
contra l'altre. Vaig poder apreciar diferents formacions d'avanç. Però 
els atacs sempre eren rebutjats ràpidament. La coreografia va 
continuar durant una mitja hora. En diferents ocasions va faltar ben 
poc perquè algun dels homes se les vera amb les puntes d'obsidiana. 

L'excitació de la munió augmentava per moments. Els crits 
brollaven de totes les goles. De sobte, un alarit va captar la nostra 
atenció. Procedia d'uns dels extrems del camp de combat. Pel que 
sembla, un dels guerrers va esvarar en l'herba durant un assalt. Un 
adversari va saltar sobre l'home caigut i li va assestar un colp que bé 
va poder ser mortal. Li va travessar el muscle amb la seua llança al 
mateix temps que llançava un crit terrorífic. 

Com per encant, l'enfrontament va cessar. Els dos grups van tornar 
a la seua posició inicial. Els membres de la part "victoriosa" estaven 
eufòrics. Tot eren felicitacions i abraçades d'alegria. En l'altra part del 
riu, els "perdedors" es mostraven abatuts.  

Professionals mèdics van sorgir d'entre l’asistència i es van 
avançar cap al ferit per a examinar-lo. Portaven sobre els seus caps 
eixes curioses ulleres gorra d'aspecte summament avantguardista. 
Encara que eren una mica diferents d'aquelles ulleres gorra que 
portava el personal de la fàbrica de cotxes. 

Els vencedors van iniciar una dansa per a celebrar la seua victòria. 
Els seus partidaris descendien pel pujol. Tots bevien dels calders. 
L'atmosfera era festiva, d'intens goig. Diverses dones es van 
abalançar sobre els guerrers i van començar a dansar enfront d'ells. 
Posseïdes, movien cap, cos, braços i cames a una velocitat endiablada. 
Alguns homes van respondre a la seua dansa i les van ajudar a pujar 
en braços. Va haver-hi moments d'absolut caos. Els guerrers més 
valerosos desapareixien entre els arbustos emportant-se a alguna de 
les dones. Elles forcejaven i cridaven sense descans. Mentrestant, en 
el costat dels vençuts, només se sentien plors i laments.  
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Més fogueres van ser enceses. Multitud d'instruments musicals van 
aparéixer com eixits del no-res. Una alegre melodia va començar a 
sonar. Algunes persones van començar a cantar i a ballar. Totxs 
semblaven conéixer els cants. En el que vaig creure entendre eren les 
tornades, l'activitat parava i cantaven a l'uníson. La gent va traure tot 
tipus de begudes i aliments. El menjar va començar a circular de 
manera oberta. Els protagonistes indiscutibles eren els homes que 
havien participat en tots dos bàndols, tant vencedors com vençuts. 

Algú va dir que l'ambulància no tardaria a partir. Vaig vore al jove 
ferit tendit sobre una llitera amb un superb embenatge. El seu cos 
estava en la posició dels crucificats, monyiques i turmells subjectes 
amb corretges. Algunes dones li parlaven amb dolçor mentre 
netejaven el cos amb un drap humit. 

"Déu meu, com ha de fer mal la teua ferida de guerra!", va cridar 
una dona melodramàticament. 

"He complit amb la meua obligació d'home", va replicar el jove ferit 
en un to de forçada valentia. 

"El teu cos patix! Podries morir!", van dir altres dones. 
"No penseu en mi. Penseu en la nostra família. Jo patisc per ella". 
"Totxs patim!", van contestar elles. 
En sentir això, el jove va tancar els ulls i rematà suaument, "Ja ha 

acabat tot". 
Pel to emprat, vaig creure que s'estava morint. Però esta última 

frase era el senyal convingut perquè les dones es retiraren. Em van 
contar que esta conversa respon a un ritual assajat com si fora una 
obra de teatre. Quan les dones van desaparéixer, l'home va obrir de 
nou els ulls i va mirar cap a la festa. El seu gest era alegre i animat. 

Vaig aprofitar per a acostar-me fins al seu costat. 
"Com se troba?", vaig preguntar. 
"Em trobe com un home", va contestar amb to valerós. "He 

combatut i he sobreviscut una vegada més". 
"Voldria dir-me per què combatien?". 
"Ha sigut una lluita de nosaltres contra ells i ens hem barallat per a 

vore qui guanyava". 
"Només per això?". 
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El jove es va incorporar lleument sobre la llitera, secundant-se al 
braç sa. Em va mirar amb estranyesa. "També per a posar-nos a prova. 
No coneix la sensació meravellosa de sentir-se “un” amb la resta dels 
homes, enfrontar-se a la por més primitiva i poder superar-la amb 
vida?". 

"Ho faria de nou?", vaig preguntar. 
"Clar que sí. Ja està previst. El pròxim combat serà en la segona 

lluna plena a comptar des de hui. És vosté foraster?" 
"Soc periodista. Vinc d'Espanya i estic realitzant un reportatge. Puc 

fer-li una foto?". I dient això, vaig traure la meua tauleta de manera 
espontània, sense esperar que oposara la menor resistència. 

"No! De cap manera! Com pot vosté comportar-se amb tan poca 
delicadesa?", va cridar al mateix temps que  realitzava un sobreesforç 
per a asseure's en la llitera. 

Aquells que es trobaven prou a prop com per a sentir-nos  es van 
girar i ens van mirar amb aire curiós. 

"Perdona", li vaig dir en adonar-me que acabava de cometre una 
malaptesa. I vaig guardar la tauleta a tota velocitat. 

Un lovetopià que estava assegut en el sòl, a la nostra dreta, va 
presenciar tota la conversa. Era un home del grup dels vencedors. Per 
la seua aparença física, semblava més jove que jo. El seu cos estava 
suós i els seus ulls brillaven a la resplendor de les fogueres. Va cridar 
la meua atenció fent un gest amb la mà. Després d'oferir-me un 
pastisset de tomaca i pimentó, va començar a parlar sobre el significat 
dels jocs guerrers. 

"La societat lovetopiana", va començar, "considerem l'antropologia 
com una ciència d'utilitat pràctica. Després de la Independència, 
començàrem a experimentar en la vida real amb unes certes hipòtesis 
antropològiques. No sense gran oposició, clar. Va haver-hi 
referèndums digitals amb encesos debats televisats. Crec no mentir-
li si li dic que mai una altra discussió ha aconseguit els mateixos 
nivells de popularitat. Finalment, es va legalitzar una cosa tan radical 
com són els jocs rituals de guerra. També es van aprovar altres rituals 
d'iniciació a l'edat adulta per a la jovenalla. Fins i tot hui, grups 
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minoritaris s'oposen frontalment i intenten prohibir-los contractant 
els millors juristes del país”. 

“Però la majoria de la societat lovetopiana accepta de grat els jocs. 
Sabem de la necessitat d'instaurar alguna via que done eixida a 
l'esperit de competitivitat física inherent a la naturalesa de l'home. 
Una energia que, de no ser així, es manifestaria de manera brutal i 
desbocada. Potser en baralles de carrer! Potser en la política, en 
guerres o en els negocis!”. 

La població lovetopiana espera no vore's mai obligada a fer una 
guerra. Diuen conéixer bé la terrible destrucció que portaria amb si. 
No obstant això, afirmen amb convicció que la humanitat no està feta 
per a portar una vida afable i rutinària. Els joves, en particular, 
necessiten una oportunitat per a combatre amb "els altres". D'atacar 
i de fugir. De provar la seua companyonia. De fer ús de la seua força i 
dels seus reflexos. De descarregar l'adrenalina, de ser valent i de ser 
covard. 

"A Espanya", va afegir el meu interlocutor amb un somriure suau, 
"compliu objectius similars amb els automòbils. És la manera 
moderna de satisfer eixa competitivitat d'home i donar curs a 
l'agressivitat. A vegades, arriscant les vostres vides i amenaçant les 
de la resta. Teniu, a més, el futbol professional. Però és un espectacle 
que es viu en tercera persona i no és el mateix vore que vivenciar. I té 
un efecte d'analgèsic col·lectiu que fa callar la participació dels homes 
en la vida social. Este va ser un altre gran debat que hui es considera 
superat. Sap? Jo vaig ser un gran seguidor del Reial Madrid abans de 
la Independència". 

El meu interlocutor va continuar explicant-me que els jocs de 
guerra rituals ocasionen un número molt limitat de morts. Va dir que 
l'any anterior no havien superat les 50 i es va obstinar a 
contextualitzar-lo amb el nombre de morts que es produixen en les 
nostres carreteres. 

Pel que sembla, les dones no participen en els combats. Però abans 
que les feministes militants d'Espanya posen el crit en el cel, cal 
aclarir el punt de vista lovetopià. El fet de reservar estos jocs als 
homes obeix a això que en Lovetopia denominen “el principi de les 
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polaritats energètiques complementàries home−dona”. És una teoria 
àmpliament acceptada en esta societat. Qui les defensa, entre els 
quals trobem tant el Partit de la Supervivència com el Partit del 
Progrés, la defensen com si es tractara d'una veritat científica. A més, 
les lovetopianes han triat desplegar la seua competitivitat de dones 
en altres terrenys. Exemples habituals són la lluita pel poder polític, 
la rivalitat en l'exercici de l'autoritat "paterna" i l'organització del 
treball. Per cert, en esta última activitat, les dones també gaudixen de 
la reputació de destacar sobre els homes. 

Les trobades rituals es produixen entre grups veïns. La seua 
organització és similar a les nostres competicions de futbol entre 
pobles i ciutats, però en menor escala. No hi ha campionats, ni 
banderes, ni res semblant. Cada combat és un esdeveniment amb un 
principi i una fi, seguit d'una gran celebració festiva. El joc de hui, per 
exemple, va enfrontar a dues comunes ben diferents. Una d'elles cria 
ovelles per a la producció de llana i llet en la zona interior de Sagunt. 
L'altra "cultiva" ostres en l'estuari del riu Túria, al sud de València. La 
trobada la van organitzar dos germans. Cadascun d'ells viu en una de 
les comunes i cadascun d'ells ha lluitat en un bàndol diferent. Els 
resultats dels jocs es publiquen en Internet, de manera privada, i són 
àmpliament seguits per les amistats i les famílies dels contrincants. 

"Què significa la creu?", vaig preguntar. 
"Mire vosté, Lovetopia igual que Espanya disposa de tota una 

herència judeocristiana", va ser la resposta. "Encara hui trobarà 
moltes expressions d'això en la nostra cultura. En este cas, el jove 
oferix el seu sofriment a la seua família i la seua "tribu". Tenim 
quantitat de poemes i de peces de música que se centren en este 
sofriment. També s'enaltix la valentia i l'heroïcitat. Molta de la música 
que escoltarà hui ací parla d'això. Hi ha, també, una xicoteta cerimònia 
per al moment en què el ferit ix de l'hospital. La cerimònia es coneix 
com “la resurrecció”. El ferit es posa en peus i camina". 

Estos espectacles estan lluny d'haver sigut instituïts a la lleugera, 
malgrat el que el poble espanyol puguem pensar. La seua condició de 
rituals semi-religiosos, on vigorosos homes s'intenten matar els uns 
als altres, hauria de portar-nos a la reflexió històrica. De fet, tenen 
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amb seguretat un antecedent en els circs romans, les corregudes de 
bous, els partits de futbol, la boxa o la tradició d'exaltació del 
sofriment tan ben recollida per l'església catòlica a Espanya. 

Però la seua violència sense sentit aparent, el seu ensenyament a 
les escoles i la sang abocada sense justificació taquen greument el 
nom de Lovetopia. Són poques les nacions civilitzades que 
acceptarien de grat estos rituals. I encara que ningú ho accepta 
obertament, és probable que contribuïsquen notòriament a 
l'entrenament de les milícies de l'exèrcit lovetopià. 

 
(Dimecres, 25 de maig) Esta dona és un dimoni! Els jocs de guerra 

l'apassionen. Durant la baralla em va explicar xicotetes coses en veu 
baixa, presa d'una gran excitació.  

Quan el combat va acabar, es va precipitar cap al calder, va beure un 
bol enorme i va llançar al seu voltant una provocativa mirada. No va 
manifestar cap resistència quan un dels vencedors la va alçar en braços 
i se la va emportar. Ni una mirada en la meua direcció! 

Al moment, va tornar i es va asseure al meu costat. Estava 
tranquil·la, encara que congestionada i suosa. Va fer com si no passara 
res! Ni un gest davant el meu evident nerviosisme i mal humor!  

Quan arribàrem a La Cova a penes es tenia sobre les cames. La 
meua ira havia augmentat. Vaig arribar a eixe punt en què no sé 
dissimular-la. La vaig tirar sobre el llit amb rudesa i sense deixar que 
s'alçara, pràcticament la vaig violar. Al principi, em vaig sentir d'una 
forma estranya, confós entre l'odi i el desig. Forcegem enmig d'una 
successió de crits sense cap sentit. Però prompte ens esgotem i ens 
fonem en una apassionada abraçada. Em va rebre amb afecte. Quan els 
seus ulls es van clavar en els meu, em va inundar el seu amor i jo vaig 
acceptar el moment, sense més. M'agrada la nostra llibertat, la seua 
llibertat. Però no sé com suportar en silenci tant de sofriment. La gelosia 
s'ha apoderat de mi. Mai abans havia fet l'amor mentre plorava tan 
desconsoladament. 

He tingut un malson horrorós. Em trobava preparat per al 
combat. El meu cos pintat de colors guerrers, oliós, brillant, soberg. Em 
sentia ple de vitalitat i de força. Les dones em somreien i jo desitjava 
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follar amb totes elles. Aleshores va sonar el gong. Les seues vibracions 
van arribar al meu cap. Vaig agarrar la llança amb totes les meues 
forces i vaig córrer a l'atac. A penes vaig arribar a la línia de combat, 
vaig començar a esquivar els colps brandant la meua llança. Els meus 
companys es van girar cap a mi. La seua mirada era estranya. Aleshores 
ho vaig entendre. Pensaven que jo no era un d'ells. Una horrible 
desesperació em va envair. Vaig saber que no lluitarien per mi, que no 
forme part de la seua tribu. I soc allí, tot sol, exposat a les llances dels 
meus enemics. La meua hora ha arribat... 

Em vaig despertar suant. Apretava amb força la llança que 
només existia en el meu somni. Les meues mans estaven tibants i 
esgotades. Ho hauria donat tot per estar al costat de Ruth en el meu 
tranquil pis de Madrid. 

Salvatges!  
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13.- ELS SEUS PRODUCTES I ELS NOSTRES 
 
Castelló, 25 de Maig de 2033. Sorprenent similitud entre 

Lovetopia i l'Espanya contemporània. Tots dos estats utilitzen 
enormes quantitats de plàstic. Al principi, ho vaig prendre com un 
senyal que continuen sent com nosaltres. Però en aprofundir la meua 
investigació, vaig descobrir formes diametralment oposades. 

“El sistema industrial d'Espanya i de la resta d'Occident està basat 
en un consum desorbitat de substàncies químiques mesclades amb 
“matèries primeres” que, en realitat, són recursos naturals extrets 
sense gens de respecte cap al planeta o qui l’habita”, em va comentar 
una directiva de la fàbrica de plàstics vegetals que vaig visitar a 
Castelló. “I el que és pitjor, molts de tals productes químics resulten 
ser plàstics molt tòxics per a les persones. Tenim ben documentat que 
alguns plàstics seus són l'origen de tota mena d'anomalies i malalties. 
Els nostres processos industrials li han donat la volta a la situació i 
són tan respectuosos amb la naturalesa com ho són amb les 
persones”. 

La societat lovetopiana fabrica plàstics enterament a partir de 
plantes, matèries biològicament vives que participen en el cicle 
natural de la vida. En contrast, la majoria dels nostres plàstics 
provenen del petroli i del carbó, matèries fòssils de recursos limitats.  

Després de la Independència, Lovetopia va fer un gran esforç en 
este terreny. Segons m’informaren, el seu govern va voler disminuir 
al màxim la dependència de l'economia de les importacions de petroli. 
L'embargament inicial al qual van ser sotmesos es va considerar una 
gran oportunitat històrica. La intenció declarada va ser doble. D'una 
banda, el govern va fer seu el repte de portar a mínims l'impacte 
mediambiental i les emissions de CO₂ del nou estat. Van apostar 
perquè el seu esforç nacional inspirara a altres nacions a fer el mateix. 
No obstant això, va haver-hi un objectiu d'índole econòmic igual de 
rellevant. El nou govern perseguia desviar tots els diners 
compromesos en importacions de petroli cap a l'economia nacional. 
Al mateix temps, van decidir treballar per a reduir els seus pagaments 
en l'incipient mercat de taxes internacionals de CO₂, mercat que 
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consideraven il·legítim per estar dissenyat al servei de les grans 
multinacionals.  

Seguint una tradició molt repetida des d’aleshores, el govern de 
Lovetopia va llançar un repte a les Universitats. Estes, en la seua labor 
de centres de recerca i desenvolupament, van traduir a objectius 
científics els objectius polítics declarats pel govern. El primer pas va 
ser iniciar el disseny i la producció de plàstics a partir de material 
vegetal i mineral, utilitzant una tecnologia no contaminant. El preu 
havia de ser molt baix i havien de cobrir totes les varietats industrials: 
plàstics lleugers o pesats, rígids o flexibles, transparents o opacs. El 
següent objectiu va ser aconseguir que els plàstics resultants foren 
biodegradables, és a dir, susceptibles de descomposició. I que 
retornaren, d'esta manera, als camps sota la forma de fertilitzants per 
a alimentar  les noves collites a partir de les quals serien produïts 
nous plàstics. I així indefinidament, en el que la societat lovetopiana 
crida amb autèntic fervor "equilibri” o “ecosistemes estables". 

“L'externalització de costos socials i mediambientals, tan habitual 
en la seua economia espanyola, és una pràctica que hui dia la societat 
lovetopiana no accepta. El preu dels nostres productes inclou tots els 
costos incorreguts durant el procés empresarial, sense excepcions”, 
va concloure el meu interlocutor, “des de l'extracció de matèries 
primeres fins al desfet dels productes, incloent els costos ocults en la 
producció i en la distribució”.  

Per a minimitzar el cost dels residus, la característica més 
destacable dels seus plàstics és que són biodegradables. Dissenyats 
amb sofisticades tècniques de nanotecnologia, es destruixen 
automàticament sota l'exposició als raigs ultraviolats del sol. Les 
persones, amb la seua típica mentalitat espiritual, diuen que estos 
plàstics "moren" quan s'inicia el seu procés de descomposició. 

Els plàstics biodegradables fabricats per l'empresa que vaig visitar 
s'utilitzen com a envasos per a cervesa i altres aliments, molts d'ells 
materials d'embalatge amb aparença similar a la cel·lofana. Les 
persones, tan netes d'ideals, a vegades tiren al sòl i xafen els envasos 
de cervesa buits. No ignoren, en efecte, que poques setmanes més tard 
eixos residus s'hauran descompost i barrejat amb la terra. 
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“L'obsessió pel consum al seu estat els ha portat a referir-se a la 
població, de manera sistemàtica i permanent, com a consumidorxs. I 
tot el sistema empresarial, incloent el seu govern, es passa el dia 
repetint el mantra consumiu, consumiu, consumiu! Consumiu i sereu 
feliços. Consumiu i sereu acceptats pels altres. Consumiu i l'economia 
anirà bé”, va afegir el meu jove informador. “Tant és així, que el 99% 
dels productes de consum habituals entre vostés acaba en el fem als 
6 mesos de ser comprats. No obstant això, en la Lovetopia de hui, la 
vida mitjana dels productes industrials ha augmentat per 10 i les 
deixalles han disminuït en un 95%”. 

Una altra característica destacable de Lovetopia és l'ús intensiu 
d'impressores 3D. La tradició en favor de l'artesania i del “faça-ho-
vosté-mateix” ha trobat en esta tecnologia l'equilibri perfecte. A més, 
contribuix substancialment a l'objectiu col·lectiu de fomentar 
l'economia local i reduir les distàncies que recorren els seus 
productes. 

“La internet lovetopiana està poblada de multitud de dissenys de 
productes que la població lovetopiana descarrega en les seues 
impressores, modela amb plàstics biodegradables i després munta 
pacientment”, va comentar el meu acompanyant mentre subjectava 
una peça realitzada amb una impressora. “Molts d'ells, per no dir la 
majoria, són el resultat de projectes d'universitaris que han rebut 
suport a través del finançament col·lectiu i que passen directament a 
engrossir el patrimoni social.”  

Una visita ràpida a un dels catàlegs de dissenys 3D permet trobar 
des de cadires i taules fins a articles de cuina, joguets, peces de 
decoració i complements per a dispositius electrònics. Les 
impressores 3D solen ser una eina habitual en els tallers dels centres 
socials presents en la majoria de barris i micro ciutats. No obstant 
això, hi ha botigues especialistes en impressió 3D de llarg a llarg del 
país. La seua oferta inclou des de grandàries extraordinàries fins 
modelats amb altres materials naturals, com la fusta i pedra. 

“Distribuir la vida sense moure-la de lloc és un dels grans somnis 
de l'home modern que ara com ara  gaudim en Lovetopia”, ens va 
interrompre un ancià de veu pausada que escoltava la nostra 
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conversa quan eixíem de la fàbrica. “La videoconferència, la impressió 
de llibres sota demanda, els diners electrònics i el modelat amb 
impressores 3D són exemples il·lustres de la tecnologia moderna al 
servei de la vida. Qui ho anava a imaginar fa tan sols cinquanta anys!”. 

Les Universitats van consagrar molt d'esforç per a aconseguir 
plàstics biodegradables duradors que contribuïren a allargar la vida 
útil dels seus productes i reemplaçaren al metall, tan escàs arran de 
la secessió. Una conseqüència curiosa dels embargaments següents a 
la Independència va ser que la societat es va llançar a una campanya 
massiva per al reciclatge dels automòbils. En una altra campanya 
paral·lela, diversos milers de milions de pots de cervesa i begudes 
gasoses van ser recuperats i reciclats. 

Carrosseries de microbusos, tauletes, botelles i tota classe de 
productes i utensilis mecànics es realitzen amb plàstics de llarga 
duració. Estos plàstics tenen una estructura molecular anàloga a la 
dels nostres plàstics. No obstant això, les seues molècules es troben 
dotades de "panys" que no poden ser obertes més que per uns certs 
microorganismes continguts en la terra. Una vegada obertes, 
l'estructura es descompon amb rapidesa. Esta tecnologia, resultat 
d'investigacions híbrides entre nanotecnologia i biotecnologia, és un 
dels grans assoliments de la comunitat científica lovetopiana.  

Existixen dos conceptes habituals entre la població de Lovetopia i 
que són terrorífics entre les seues empreses. Són la “obsolescència 
programada” i la “obsolescència percebuda”. El primer terme, 
obsolescència programada, fa referència a productes dissenyats per a 
deixar de funcionar o per a perdre la seua utilitat poc després de     ser 
venuts. El segon terme, obsolescència percebuda, recull qualsevol 
iniciativa que perseguisca convéncer que un article perfectament útil 
i funcional ha de ser reemplaçat per un altre nou perquè la seua 
aparença no s'ajuste a la “moda” del moment.  

Quan un producte es considera objecte d'obsolescència 
programada o obsolescència percebuda, la població lovetopiana ho 
inclou en les seues famoses llistes negres i ho marca amb una etiqueta 
roja. Les vegades que això ocorre, la clientela li dona l'esquena 
massivament i ho retiren de la seua llista de la compra. Les empreses, 
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temeroses davant esta dictadura imposada per la clientela, s'han vist 
forçades a comercialitzar productes dissenyats per a durar el major 
temps possible i per a respondre a quantes més situacions diferents 
puguen. Per si això fora poc, les empreses lovetopianes es veuen 
obligades a publicar el balanç del bé comú, una exigència addicional. 
Este balanç recull tots els costos i dona transparència al seu impacte 
social, mediambiental i cultural. A un li entra una esgarrifança només 
d'anticipar els nivells d'estrés que haurien de suportar les nostres 
directives empresarials si hagueren de vendre en Lovetopia! 

Tornant als plàstics dissenyats amb l'enginyosa  nanotecnologia, 
alguns objectes només són susceptibles de descomposició quan es 
deixen llarg temps en contacte amb terra humida. Quan un objecte de 
grans dimensions ha de ser reciclat, es trosseja en trossos fàcils de 
manipular i es deposita en uns “biopoals”. Són enormes recipients 
amb una mescla especial de terra on determinats microorganismes 
troben un mitjà propici per al seu desenvolupament. El plàstic així 
descompost acaba deshidratat i convertit en fang per a ser retornat a 
la terra. 

Però no totes les persones aprecien estos plàstics. Alguns 
mantenen una relació quasi d'amor amb la fusta. Siga com siga el 
material que utilitzen, hi ha alguna cosa que queda fora de discussió. 
Els nostres productes d'usar i tirar han desaparegut. I la nostra 
tradició de canviar de productes ateses les modes és part ja de la 
història econòmica de Lovetopia. La seua societat, utilitzant tot tipus 
de tecnologies, ha triat un sistema que li permet accedir a “millors” 
productes i ha abandonat la tradició del consumisme modern basada 
a acumular cada vegada “més” productes.   

 
(Dijous, 26 de maig) De retorn de Castelló, vaig tindre una forta 

discussió amb Isidro a propòsit dels jocs de guerra rituals. En realitat, 
no pels jocs en si. El seu cabreig venia perquè no li vaig consultar abans 
d'enviar el meu article. I acordàrem que ho faria.  

"Fas sempre les coses així, sense respectar les altres persones?", 
em va dir furiós. “No coneixes el valor del treball en equip? No t'importa 
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el teu compromís amb mi? O és que et creus tan bo que no acceptes que 
pots oblidar alguna cosa important?". 

"Escolta", vaig dir des de la defensiva, "em corria pressa i tu no 
hi estaves per ací. A més…" 

Em va tallar en sec. "Xe tu! Ves-te’n a la merda. Tu i les teues 
excuses. M'he oferit a treballar amb tu i punt. I és una oferta de germà 
a germà. No et sembla important? No saps com de competitiu resultes 
a vegades". 

Isidro estava realment enfadat. I jo, incòmode perquè sabia que 
no li faltaven raons. He malgastat una ocasió preciosa per a millorar el 
meu enteniment de Lovetopia. 

Discutírem una bona estona i li vaig dir que ho sentia diverses 
vegades. Però no va parar fins a esplaiar-se. Quan per fi es va 
tranquil·litzar, va començar a parlar-me com si res. Però la nostra 
discussió va fer que el meu cap continuara funcionant a cent per hora i 
a penes vaig saber parar-li atenció. Va parlar amb summa passió sobre 
la polaritat energètica d'homes i dones. Va fer referències permanents 
al yin i al yang. Em sonava tot més pròxim a la Xina que a Lovetopia. I 
va dir, això no se m'oblida, que “els jocs de guerra canalitzen eixes 
energies i permeten entrar en contacte amb la nostra emocionalitat 
més fosca i profunda”.  

No em vaig atrevir a dir-li que no li estava seguint per a no 
enfadar-lo de nou. Només espere que prompte recuperem la nostra 
comunicació fàcil. Hem arribat a tindre autèntica amistat. 

Enyore a la cria més de l'habitual. No sé molt bé per què. Bé sap 
Déu quant d’abandonada la tinc quan soc a prop. Renuncie als meus 
caps de setmana amb ella en quan trobe la més mínima excusa i després 
intente arreglar-ho comprant-li regals. No li he comprat res en 
Lovetopia. En realitat, crec que no hi ha res ací que valga la pena portar. 
Més ben dit, hi ha moltes coses, però res que puga ser comprat i 
transportat.  

Crec que m'agradaria tindre-la ací, amb mi. M'agradaria que 
veiera el que jo estic veient i que coneguera a la gent que estic coneixent. 
Què pensaria Natzaret? Crec que no tardaria a reconéixer-la i descobrir 
la seua faceta de xiqueta malcriada. Amb Natzaret, els capritxos no 
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servirien de res! Arribaria Sara a respectar-la i estimar-la? Una vegada, 
quan anava a complir els sis anys, em va dir que no es fiava de Ruth. 
Però crec que amb Natzaret seria diferent. Inspira confiança fàcilment.  

Este matí he parlar una estona amb Víctor. És un xaval que viu 
en La Cova. Coincidírem al pati. Sa mare se’n ha anat fora una setmana. 
Li he preguntat si se sentia sol sense ella. 

"Per què vaig a sentir-me sol, Xe? Tota la resta són ací", va 
respondre amb total despreocupació, crec que sense entendre per què li 
feia eixa pregunta. 

Quan li vaig preguntar si li agradaria accedir a la Internet 
d'Espanya, la seua resposta em va deixar descol·locat.  

“Encara que està bloquejat pel govern espanyol, qualsevol jove 
sabem com accedir”, va dir mantenint la indiferència. “A vegades ens 
connectem per als projectes d'història de l'escola. Ens servix perquè allí 
les coses no han canviat molt i així aprenem com era abans Lovetopia”. 

A esta resposta va seguir tota una sèrie d'anècdotes sobre 
internet, dispositius i un altre tipus d'aparells. Crec que les criatures són 
criatures en tots els llocs. Allí on vas els encanten les noves tecnologies.  

“Les vostres pàgines web són avorrides”, em va dir. “Estan mal 
dissenyades, són difícils i estan plenes de publicitat que molesta”. 

Un amic de l'escola, una mica major que Víctor, ens ha 
interromput. És un adolescent de potser uns 16 anys. Ha resultat ser 
una cosa pedant. Quan Víctor li ha dit que jo era un periodista espanyol, 
sense la menor contemplació, ha començat a fardar-me del seu últim 
projecte del col·legi.  

"Però si l'automòbil és una baluerna del segle XIX! Per què el 
poble espanyol ho vol amb eixa ansiosa dependència?”, m’ha preguntat 
com si fora responsabilitat meua. “Per què continuen subvencionant 
amb tants diners una indústria vella? Què passaria si es donara un altre 
destí als diners i a tota l'energia que dediquen en els cotxes a Espanya? 
En el col·legi hem vist que s'asfalten carrers, es creen autopistes, 
s'examina a conductors, se subvenciona la compra de cotxes, s'importa 
petroli i es vigila les carreteres perquè els cotxes no córreguen tot el que 
poden córrer. I que quan hi ha accidents, que són molts, s'ha de rescatar 
i curar les víctimes i enterrar la gent morta. 
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Ni tan sols he fet una temptativa de contestar a les seues 
preguntes sobre els cotxes. Però he aprofitat que tenia la seua atenció 
per a vore si coneixia la procedència dels dispositius electrònics que 
gasten. El xaval major ha respost sense bacilar. Víctor, mentrestant, 
estava entretingut joguinejant amb la meua tauleta. 

“Alguns aparells els porten des dels Estats Units i de dos països 
d'Àsia que es diuen Corea del Sud i el Japó”, m’ha dit. “Però tot el que 
tenim en la meua família és d'ací. Sap? La meua família és d'enginyers 
electrònics i ens agrada fer aplicacions. Ma mare i les meues ties són 
arquitectes de programari, i mon pare és desenvolupador. Jo ja he fet 
moltes aplicacions. Si vols, un dia pots vindre a casa i t'ensenye les 
nostres coses”. 

Una dona jove d'aparença índia estava asseguda en la taula del 
costat, escoltant. Li he preguntat si sabia alguna cosa sobre la 
tecnologia en Lovetopia. Era una dona realment atractiva. De trets 
molt fins, els seus ulls foscos brillaven en gran manera en la seua cara 
de rostre moré. 

“La mayoría de los dispositivos y todas las aplicaciones 
informáticas las desarrollan aquí”, m’ha dit en un castellà perfecte. 
“Lovetopía es un centro de innovación tecnológica y de emprendimiento 
comparable a «Silicon Valley», en California. Hoy por hoy, se considera 
que está por delante de Tel Aviv, en Israel, y de Bangalore, en India. Yo 
vengo de allí”. 

El xicotet Víctor m’ha sorprés entregant-me la tauleta amb dos 
navegadors d'Internet oberts. En un d'ells, tenia ple accés via Internet 
a llibres, música, documentals i pel·lícules de tot el món excepte 
d'Espanya. L'habitual. Però en l'altre, apareixia tota la informació de la 
Internet d'Espanya.  

Els xavals se’n han anat i m’he quedat tot sol, meditatiu, amb un 
muntó de preguntes al cap. Com és possible? Com pot burlar un simple 
xiquet tots els controls del govern de Lovetopia? O és el govern 
d'Espanya el que establix els controls? És cert el que m'ha dit la jove 
índia sobre Lovetopia? Lovetopia és com ”Silicon Valley”? Té tot això 
algun sentit? 
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Per a desemboirar-me, he eixit a passejar per la Malva-rosa (hui 
dia el passeig marítim està meravellosament natural), però se m’ha 
clavat Sara al cap i no he aconseguirt llevar-me-la. 

M'adone que no em preocupa que hi haja criminals i maniàtics, 
que segurament caminen solts pertot arreu. Descobrisc que la meua 
preocupació és gran per la situació d'Espanya. La desocupació continua 
altíssim i no puc imaginar-me quines opcions professionals li poden 
atraure de veritat. Em preocupa que acabe lligada a un treball mal 
pagat en una multinacional i amb una hipoteca per a tota la vida. 
També em preocupa la violència amb què el nostre govern acostuma a 
dissoldre les manifestacions, fins i tot la dels estudiants de secundària. 
I no sé què faríem si ens arriba una de les enormes sancions que 
arbitràriament imposa, utilitzant suposades vigilàncies electròniques. 

Pense horroritzat que els pares i mares a penes tenim temps per 
a estar amb els nostres fills i filles. I que la seua educació real, la que 
compta en la vida, està en mans de la publicitat i la televisió, totes dues 
al servei del consumisme desmesurat i del mai-seràs-ni-tindràs-el-
suficient. M'adone que la seua vida és una vida de pantalles, on telèfon 
mòbil, consola de videojocs, tauleta, ordinador i televisió sempre estan 
ací, competint per la seua atenció, sense deixar-nos a penes espai per a 
relacionar-nos entre les persones. 

I clar, també està el fet que si algun dia té una filla, la meua neta 
creixerà, tant o més que nosaltres, enverinada per la contaminació de 
les nostres ciutats. I per la negligència dels nostres fabricants de menjar 
industrial. I per la irracionalitat amb la qual es recepten medicaments 
i pastilles de tota mena. 

Com seria la seua vida si haguera nascut en Lovetopia? Per 
descomptat, res de grans cotxes familiars ni d'eixir de compres al centre 
comercial de moda. Potser un treball fàcil i còmode de mitja jornada als 
jardins o en alguna botiga. O potser professora d'escola o 
desenvolupadora de programari. O representant polític en Lovetopia. 
Potser fins i tot en el govern! Continuar amb les classes de cant, de ballet 
o de dansa del ventre també d'adulta. Tot el temps del món per a fer les 
xicotetes coses de la vida. Una família "tumultuosa" d'una vintena de 
persones almenys. Llargues converses amb les seues amistats. En una 
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atmosfera sexualizada. Vivint experiències que la convertirien de ben 
jove en una dona salvatge com Natzaret? O en una dona seductora com 
Lorena? O una dona intel·ligent com la jove índia? 

Seria un món més real que el de Madrid, he d'admetre'l, amb 
relacions humanes més vertaderes i contacte amb l’essència de la vida 
i de la naturalesa. Quin canvi més increïble en la seua existència! 

Tornant cap a La Cova, m’he fixat en la multitud de gent 
passejant que em creuava. Alguns caminaven i altres anaven amb bici. 
He pogut vore gent rient en totes les direccions. Mares i filles corrien a 
la platja. Joves jugaven al voleibol. Algunes dones nues prenien el sol. 
Diversos xavals amb grans caxirulos de colors feien piruetes en el cel.  

M’he assegut a la terrassa d'un café lounge. Enfront de mi, en el 
passeig marítim, un home amb aspecte de rodamon. Darrere, ja a la 
platja, hi havia un enorme castell d'arena. Tindria potser quatre o cinc 
metres de llarg per dos d'ample i un d'alçada. Una bandera lovetopiana 
de xicoteta grandària onejava en una de les fràgils torres. Realment, 
allò podria passar per una vertadera obra d'art. M’he delectat uns 
minuts mirant aquella meravella mentre em prenia la freda cervesa que 
m’ha portar un jove. Era una cervesa local d'arròs.  

“Llàstima que siga arena i en no res es convertisca en no res”, he 
pensat.  

He pagat el café i he agafat el canvi en bitllets i monedes que 
m’han retornar. L'altre dia em van entregar en La Cova un altre sobre 
al meu nom amb més diners en efectiu. És clar que el govern lovetopià 
està molt pendent i li dona molta importància a la meua visita! 

Quasi vaig soltar la riallada la primera vegada que vaig vore els 
seus bitllets amb tants cors i grafitis. Però ara que han passat tres 
setmanes em resulten més agradables que els euros que encara porte 
en la cartera. Ací tracten els diners de manera diferent. Com una cosa 
útil però no important. He vist agafar els bitllets i enrotllar-los. Després, 
tirar-se’ls entre les persones com si foren pilotes. No he vist tractar així 
els diners a Espanya més que aquelles empedreïdes del joc. Encara que 
potser la resposta està en el fet que utilitzen els diners electrònics molt 
més que nosaltres. 
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Traguent les meues forces de lovetopià, m’he alçat de la terrassa 
del café lounge i m’he acostat per a fer un donatiu a aquell rodamon 
artista.  

Per a la meua sorpresa, un cartell deia “Finançat per 
micromecenatge. No es necessiten cors. S'accepten abraçades”.  

Tallat, sense saber bé com reaccionar, he fet mitja volta 
dissimulant i he començat el meu retorn cap a La Cova. És clar que no 
soc un lovetopià! 

 
(Més tard) Podré escriure alguna vegada en el campament? Quan 

soc allí, es claven amb mi si no col·labore en el seu treball. Natzaret 
mateixa, encara que comprén la meua situació, també insistix que 
hauria de participar més.  

"Mitjans de locomoció preventius", em va dir. 
Així és com el doctor Punset crida a les bicicletes. És un home 

optimista i irònic. És cosí de Natzaret. El vaig conéixer en el 
campament. Manté el seu cognom espanyol perquè es va negar a 
canviar-ho després de la secessió.  

És un home peculiar. Segons ell, cada crisi cardíaca costa al 
sistema mèdic, a la "família" i al grup professional l'equivalent a dos 
anys de salari. Evitar una crisi cardíaca és economitzar prou per a 
pagar 500 bicicletes d'ús gratuït. A part d'això, diu que la bicicleta és, 
des d'un punt de vista estètic, molt bonica. Diu que és el més eficaç dels 
mitjans de locomoció quan es considera la quantitat d'energia 
calorífica consumida per persona i quilòmetre. Segons ell, fins i tot els 
moderns avions Airbus de 1.500 passatgers consumixen més energia 
per persona que les bicis. Em va mirar per damunt amb aire 
professional i em va dir que, per a ser espanyol, no estava en massa 
baixa forma.  

"Algunes setmanes més ací i et sentiràs nou. L'alimentació, l'aire, 
el recuperar el contacte amb el que veritablement eres". 

"Què vols dir?". 
"Vull dir quan et notes animal, com nosaltres. Quan et notes una 

criatura més de les que poblen la terra, ja voràs com estàs més còmode 
que portant el tipus de vida d'abans”. 



173 

“Ja et comptaré com em va", li vaig dir. 
Em vaig quedar estupefacte en adonar-me que sabia un munt de 

coses sobre les nostres relacions. Després vaig descobrir que Natzaret 
compartix obertament assumptes íntims amb “qualsevol” membre de la 
seua "família". 

"És què no tens el més mínim sentit de la privacitat?", la vaig 
interrompre furiós. 

"De que parles?”, em va respondre Natzaret en el mateix to. “Esta 
gent viu amb mi i m'estimen. És normal que vulguen saber el que em 
passa! I per això li ho explique. Em donen consells respectuosos. 
M'acullen si no estic bé. I em veig a través dels seus ulls igual que a 
través dels meus”. 

“De totes maneres, no m'agrada. Em podries haver dit que 
anaves a parlar sobre nosaltres". 

"Xe, és què t'avergonyixes de les nostres relacions?”, va contestar 
més furiosa encara. “Què té de terrible parlar d'elles?". 

Finalment ens reconciliem. Comence a adonar-me que la 
necessitat que tinc de silenciar les meues històries amoroses és una 
mica excessiva. Almenys, crec que vaig aconseguir que Natzaret 
comprenguera què poc habitual és per a mi la seua manera de 
comportar-se.  

Note unes ganes enormes que passem més temps junts. A penes 
deixe de pensar en ella. Però totes les meues fonts d'informació oficials 
estan en diferents ciutats. Em resulta veritablement difícil parlar amb 
ella i vore la seua imatge en la tauleta sense poder tocar-la. Ara diu que 
no podrà vindre durant una xicoteta temporada. Potser m'escape i 
m'acoste al campament, encara que només siga per a estar amb ella 
una nit. 

No sé com entendre els seus xicotets altars i reliquiaris. No són 
només una expressió de la seua devoció cap a la naturalesa. He vist fins 
i tot que Natzaret commemora en ells els naixements o les morts. Una 
nit la vaig vore murmurant davant un dels seus xicotets altars. Ho havia 
il·luminat amb ciris i perfumat amb una mena d'encens. Li vaig 
preguntar què deia i em va contestar que estava “demanant”. 

“Demanar?”, vaig reaccionar. 
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“Els altars són per a demanar! Per a què si no?”, em va contestar 
amb una cara divertida de sorpresa davant la meua pregunta.  

Eixa naturalitat seua va matar la meua curiositat. Però no acabe 
d'entendre quin tipus de religió és i tampoc m'atrevisc a preguntar. És 
com això dels jocs de guerra. Estan però es parla poc d'ells. Però no és 
l'única que té altars i reliquiaris i fa coses així. 

De tots els que he vist, em va agradar aquell altar de petxines a 
la platja de la Malva-rosa. En el centre, algú havia gravat una bonica 
inscripció sobre fusta treta de la mar: 

 
Sol, t'hem vist nàixer ací. 

Com si fora la primera vegada que et véiem. 
Gràcies per donar-nos el matí.  
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14.- LES DONES EN EL PODER: CÀRRECS 
POLÍTICS I LLEIS 

 
València, 27 de maig de 2033. Qualsevol sap que el Cap de l'Estat 

lovetopià és una dona, Verónica Garen. Però la majoria a Espanya 
ignora que el Partit de la Supervivència és en realitat una 
confederació de partits més xicotets. Esta organització, que va jugar 
un paper clau en el procés d'Independència, està dirigida per dones. 
Encara que hi ha una considerable quantitat d'homes, les posicions 
clau estan en mans de dones. L'esperit cooperatiu centrat en torn a la 
naturalesa i la polaritat entre homes-dones ha tingut el seu origen en 
actituds i interessos femenins.  

“El principal partit de l'oposició, el Partit Progressista, també està 
dominat per dones però manté una línia feminista tradicional”, va 
comentar un periodista especialitzat en assumptes polítics amb el 
qual em vaig entrevistar. “Defensen l'individualisme i la productivitat, 
amb tot el que això comporta, una actitud més típicament masculina, 
reaccionària i competitiva”. 

El malestar engendrat per la política conservadora de Madrid en el 
període 2012-2015, l'anomenada “època de les retallades de la 
democràcia”, va catalitzar la gestació del nou Partit de la 
Supervivència. En els seus inicis, es va ocupar de fer front a tot el 
relacionat amb la privatització de la sanitat, la segregació de criatures 
a les escoles i la penalització de l'avortament. 

“En 2015, quasi el 80% de la representació electa de la regió 
secessionista en les Eleccions Municipals i Autonòmiques van ser 
dones”, va dir el meu informador. “Els grans partits del moment 
havien renovat les seues llistes amb la intenció simple de llavar la cara 
davant els casos de corrupció política generalitzada. Van triar dones 
pel seu baix perfil polític i per considerar-les dòcils davant les cúpules 
dels partits”. 

Cal recordar que el govern autonòmic valencià va tancar la televisió 
de la regió dos anys abans. Va ser una decisió embolicada en una gran 
polèmica. Allò va fer que la campanya electoral anara ben diferent. La 
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inexistència de la televisió va obligar les candidates a participar en 
multitud d'actes públics i taules redones. Braç a braç, van iniciar una 
conversa directa amb la població i van escoltar exigències que 
demandaven un canvi real. Moltes de les converses i relacions que van 
arrancar ací, amb el temps, van evolucionar cap a la definició de 
l'actual Lovetopia.  

Els debats van continuar una vegada celebrades les eleccions. Les 
candidates, ara ja representants electes, s'esforçaven per aconseguir 
que les seues propostes triomfaren. Però els homes, van vore conats 
forts d'indisciplina de partit i van passar a l'acció. Importants 
personalitats polítiques masculines de la regió van preparar una 
"topinada electoral” destinada a impedir l'accés de les noves 
representants femenines a les institucions. 

La intervenció de Madrid en favor dels homes responsables de la 
trama va radicalitzar la gran oposició popular cap al govern central. 
Les mobilitzacions populars van poder amb la nova legislació que 
limitava el dret de manifestació, privatitzava les forces de seguretat i 
promovia la repressió policial. Les pujades d'impostos, els 
desnonaments d'habitatges i el continu suport financer a la banca van 
aprofundir el gran malestar de la població. Les protestes semblaven 
imparables. El caos va durar algunes setmanes. Però la situació es va 
aguditzar quan les institucions europees van publicar les dades 
macroeconòmiques del 2014 d'Espanya. Europa va deixar en 
evidència al govern central que havia falsejat les xifres per a eixir 
millor a la foto electoral i va exigir noves retallades i majors pujades 
d'impostos. Tot aquell malestar va acabar en la confrontació que va 
evolucionar en la gestació del nou estat.  

“En esta mateixa època van començar a consolidar-se  els comités 
de ciutadans, treballadors i funcionaris”, va afegir el periodista com a 
resposta a la meua pregunta sobre l'organització ciutadana. “Eren 
micro òrgans de govern hereus de les assemblees del 15M espanyol.  
En gran part, estes organitzacions informals van contribuir 
substancialment a la consolidació del que hui coneixem com 
Lovetopia”. 
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Una vegada estabilitzada la situació, les dones es van agrupar 
entorn de dos nous partits. Va ser el naixement del Partit de la 
Supervivència i del Partit del Progrés.  

“Estos partits van canviar radicalment les regles del joc polític”, va 
afegir el meu informador. “Se sentien emparades pel clam popular i 
embravides per la seua recent victòria social. A partir d'eixe moment, 
totes les decisions es van obrir a la població a través de referèndums 
digitals directes”.  

La reorganització territorial i la redefinició de l'administració 
pública van ser les primeres grans decisions que es van prendre. 
Ambdos van marcar l'inici de l'allunyament de les estructures 
heretades d'Espanya.   

“Una de les primeres mesures va ser dotar a Diputacions  i  
Ajuntaments amb poders executius per a assegurar la gestió dels 
sistemes socials”, va comentar una especialista en història 
contemporània de Lovetopia. “Estes institucions es consideraven 
desfasades i allunyades de la població pel seu sotmetiment servil a les 
cúpules dels antics partits polítics. No obstant això, van rebre les 
competències de sanitat, educació, assistència social i recaptació 
d'impostos. Amb el temps, Diputacions i Municipis assumirien també 
la responsabilitat sobre les dinàmiques bàsiques de producció i 
consum”.  

Al mateix temps, es va constituir un Parlament Nacional des de les 
ruïnes polítiques de l'antiga Generalitat Valenciana. Es van crear 
carteres ministerials noves i es van situar en les principals ciutats del 
país. Tot per a evitar que en una mateixa ciutat coincidiren dos 
Ministeris o grans institucions públiques.  

“L'única excepció va ser València, la capital, que va acollir el 
Parlament Nacional i la Presidència”, va dir la periodista. “Este criteri 
organitzatiu del nou govern va respondre a la voluntat política de 
distribuir riquesa i poder per tot el territori de Lovetopia”. 

Vostes, espanyolxs, es preguntaran, amb escepticisme, com 
funciona un sistema polític regit per dones. Per a aclarir este 
assumpte, he assistit a reunions del Partit de la Supervivència i del 
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Parlament. Si s'ha de jutjar per la meua experiència, no s'assembla a 
res conegut a Espanya. 

Les reunions se celebren sense ordre del dia i es retransmeten per 
Internet de manera transparent i oberta. Comencen amb 
l'enumeració en veu alta, per part del personal participant, dels 
"problemes" apressants. La Presidència del Parlament organitza el 
torn de paraula i facilita informació legal, econòmica o estadística 
rellevant per a la discussió. 

Els diferents temes s'aborden amb bon humor. No hi ha tràmits ni 
mocions ni vots secrets. L'objectiu de cada sessió és aconseguir el 
consens. El procés és una cerca en comú de tasques a emprendre i 
decisions a prendre. Qui participa es presta a una confrontació 
gradual de sentiments i a la resolució de qualsevol  antagonisme 
personal. La mentida és immediatament sancionada amb l'expulsió 
de la sessió. Durant este procés, multitud de temes se sotmeten a 
votació electrònica perquè es pronuncie la població lovetopiana que 
seguix la sessió des de les seues cases. Una vegada aconseguit el 
consens, es consagra un temps a calmar i reconéixer a aquells 
membres que han cedit perquè l'acord es produïsca. Només després 
d'este procés terapèutic es procedix a la ratificació formal de les 
decisions preses. Esta ratificació es realitza a través d'un referèndum 
digital obert a qualsevol. 

Eventualment, la Presidència del Parlament sol·licita a la població 
la delegació del vot en el personal polític representant. Quan es 
concedix, esdevé una votació que presenta una lleugera similitud amb 
la política a la qual estem habituats a Espanya.  

Tres hores de reunió donen per a molt. Els problemes polítics 
exposats troben generalment solució. A més, resolen sobre 
assumptes que als nostres ulls pertanyen més a l'esfera social o 
familiar que a l'esfera política.  

Cal  afegir que a lovetopians i lovetopianes els encanten estes 
reunions. Les seguixen des de les seues cases o en cafeteries de barri. 
Però el que més crida l'atenció és trobar-los en ple carrer. Pobles i 
ciutats disposen d'unes xicotetes places públiques, en forma 
d'amfiteatre, distribuïts per parcs i jardins. Al seu voltant, en una 
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ordenació geomètrica curiosa, col·loquen multitud de tauletes  
digitals. Els telèfons mòbils, també presents, els utilitzen per a les 
votacions. Una gran imatge hologràfica es projecta en el centre i 
l'espai queda embolicat amb un so perfecte. El conjunt de dispositius 
actua com si d'un únic sistema de projecció es tractara. 

Des de la perspectiva de l'ús de les tecnologies posades al servei de 
la participació democràtica, de la transparència i de població, crec que 
la societat lovetopiana té molt a compartir amb el món. 

Al principi el govern lovetopià no va voler intervindre en l'activitat 
empresarial. Va confiar en la pressió de l'opinió pública per a 
persuadir a les empreses que havien de canviar.  

“Els perjudicis socials i mediambientals que les grans empreses 
estaven ocasionant havien de cessar”, va comentar la historiadora 
lovetopiana fent especial èmfasi amb meditats moviments de mans. 
“Va ser l'època de les   primeres xarxes socials. Una d'elles va difondre 
la idea que la producció de fibres sintètiques requeria molta més 
electricitat i aigua que la producció de fibres naturals. A més, es 
generava una quantitat infinitament major de residus contaminants. 
Un altre rumor va ser que feia falta una gran quantitat d'acer i 
d'electricitat per a fabricar els motors d'alta gamma. Esta informació 
també es va estendre a l'excés de gasolina  necessària per a fer 
funcionar els grans cotxes 4x4 de gamma alta quan circulen per les 
ciutats. Rumors similars van inundar la vida pública. Que si la 
producció d'alumini no es podia efectuar més que a canvi d'un 
consum enorme d'electricitat. Que si els productes químics sintètics 
tenien sobre l'home i el seu entorn uns efectes molt nocius, a vegades  
totalment imprevisibles. Que si molts additius alimentosos eren 
perjudicials per a la salut i eren els responsables directes de moltes 
malalties i morts”.  

No obstant això, les empreses es van mostrar poc inclinades a 
aplicar mesures socials i mediambientals més estrictament que els 
seus competidors. Una resistència que es va vore, segons diuen, fins i 
tot en les noves empreses creades pels adeptes al règim com a reacció 
a la fugida de capitals. Les temptatives de dissuasió mitjançant multes 
i impostos especials tampoc van resultar eficaços.  
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“Les empreses més grans se les arreglaven sempre per a fer pagar 
els plats trencats a qui consumix els productes”, va afirmar la meua 
informadora. “Les organitzacions de consumidors es queixaven no 
sols de patir les molèsties ocasionades per la negligència de les 
empreses, sinó també d'haver de pagar els seus productes a un major 
preu per a compensar les multes”. 

La resposta va arribar en 2016. El Partit de la Supervivència, ja en 
el poder, va desenvolupar un paquet de lleis dirigides a l’activitat 
econòmica. Els reglaments que les van desenvolupar han sigut 
determinants per a l'esdevenir empresarial tan especial de Lovetopia. 
D'una banda, es va instaurar l'obligatorietat del “Balanç del Bé Comú”. 
Este concepte va nàixer en els anys previs a la Independència de mans 
de l'economista austríac Christian Felber. Potser agrada saber a la 
població espanyola que este economista va visitar diverses vegades 
el nostre país. A més, es va vincular la fiscalitat de les empreses a la 
seua contribució positiva en favor del bé comú en l'àmbit econòmic, 
social, cultural i mediambiental. L’etiquetatge de productes, esmentat 
en un article anterior, és part d'este sistema.  

D'altra banda, es van prohibir rotundament aquells tipus 
d'empresa “altament agressius” amb la societat. Curiosament, van 
incloure en esta categoria aquelles que destruïen molta ocupació o 
que contaminaven durant els seus processos de fabricació.  

Algunes empreses afectades per la nova legislació van tancar per la 
retirada massiva del suport de la clientela o per la seua incapacitat 
per a adaptar-se al nou context legal. No obstant això, la majoria es 
van adaptar i van passar a exercir activitats diferents, amigables amb 
la societat. El canvi, en la majoria dels casos, va ser possible per les 
ajudes que les empreses van rebre de la pròpia clientela.  

“Encara que gaudíem d'altres experiències anteriors, va ser en este 
moment quan es va popularitzar el micromecenatge en Lovetopia”, va 
afirmar un dels meus informadors que va dir haver treballat abans de 
la Independència en un gran banc espanyol. “El micromecenatge, o 
sistema de finançament col·lectiu, permet que la clientela d'una 
empresa financen directament un pla o un projecte sense que 
intervinguen els bancs. L'empresa declara les seues intencions i les 
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seues necessitats a través d'Internet i la clientela, des del seu criteri 
individual, decidix si vol donar suport a eixes intencions amb una 
xicoteta aportació econòmica. A canvi, l'empresa els ofereix un 
producte futur o algun tipus de recompensa o dret. La creativitat ací, 
segons la nostra experiència, és infinita”. 

Este original mecanisme, que va nàixer a Amèrica a principis de 
segle, es recolza en un sistema digital que afig transparència a les 
intencions empresarials i facilita la distribució dels riscos financers. 
Este sistema va arribar a Espanya abans de la Independència de 
Lovetopia, però va ser prohibit. La forta oposició dels bancs 
espanyols, que anticipaven una pèrdua del seu monopoli sobre els 
diners, va degenerar en una draconiana reglamentació que va ofegar 
el micromecenatge en els seus inicis. Però Lovetopia ha estés este 
mecanisme de finançament a altres àrees d'activitat. 

“L'èxit inicial del micromecenatge empresarial ens va animar a 
portar-lo a altres àmbits de la societat amb plena determinació”, va 
afegir el meu interlocutor. “Ara com ara, el micromecenatge és la via 
de finançament preferida per la població lovetopiana també en 
projectes d'I+D i en projectes artístics de tota índole”. 

En els seus començaments, la política lovetopiana va ser de plena 
utilització del sistema públic existent. Els grans departaments d'obra 
pública de les extintes Comunitats Autònomes, juntament amb 
antigues empreses de construcció, van fer seua la recuperació de les 
perifèries de les grans ciutats, de la costa i de les riberes dels rius i 
llacs.  

“Hi havia zones urbanísticament menyspreades i molt 
contaminades”, va dir un funcionari que va participar en aquelles 
activitats. “En la Lovetopia de l’època, potser com a l'Espanya d'ara, 
els terrenys d'eixe tipus estaven molt desaprofitats, dedicats a 
fàbriques, magatzems, plantes d'aigües residuals, magatzematge de 
material de ferrocarril, abocadors de fems i altres usos poc 
desitjables”. 

La restricció de l'ús de l'automòbil es va consolidar amb una 
campanya que va utilitzar el lema “Per a retornar el món a les 
persones i que mai més torne a ser dels cotxes”. En els punts en què 
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les carreteres ocupaven grans espais, la calçada va servir de solar per 
a quioscos, restaurants, salons de ball i altres entreteniments. Es van 
netejar les riberes dels rius majors, com el Túria, el Xúquer i el Segura, 
i es van recuperar molts dels rius menors que havien desaparegut. Es 
van crear embarcadors com els de la Marina Real de València per tota 
la costa, amb molls gratuïts per a les embarcacions de vela i multitud 
de platges  i parcs de gespa i arena. Cotxes i vaixells van passar a ser 
gestionats de manera similar als habitatges de propietat col·lectiva. 
Així mateix, es van fer senderes i camins per a bicicletes, microbusos 
i línies de tramvia, amb les seues corresponents parades. D'entre 
totes estes iniciatives, crida l'atenció l'esforç especial que es va 
realitzar per a facilitar l'accés a qualsevol persona, fins i tot aquelles 
amb diversitat funcional, a totes les zones d'aigua. Ara com ara, els 
cursos d'aigua s'han convertit en vies de transport, amb abundància 
de xicotets taxis aquàtics i ferris de mitjana i llarga distància, tots de 
propulsió elèctrica.  

La població lovetopina és quasi tan devota de l'aigua com  dels 
arbres. Navegar a vela, bussejar en totes les seues modalitats, nadar 
o remar constituixen passatemps favorits. No crec que hi haja una 
persona lovetopiana que no passe part del seu temps pescant, 
navegant, remant, nadant, xipollejant en l'aigua o simplement mirant-
la.  

“El nostre ocell nacional és l'ànec”, em van dir jocosament, “perquè 
passa els seus dies amb les potes submergides en l'aigua. A més, les 
albes i les postes de sol sobre la mar són moments molt especials per 
a la gent”. 

Les mesures preses pel Partit de la Supervivència i el govern 
lovetopià poden semblar-nos extremes o absurdes a nosaltres. No 
obstant això, no van ser aplicades tan estrictament com la majoria 
sospiten.  

“Un bon exemple el trobem en el procés de construcció de la xarxa 
nacional de ferrocarrils”, va comentar el funcionari. “En un primer 
moment, les carreteres existents van ser utilitzades com a vies de 
circulació preferent per als autobusos. Quan van aparéixer els nous 
autobusos, uns de remolc articulats que aconseguixen els 160 
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quilòmetres/hora, se'ls va atorgar el dret exclusiu de circular pels 
carrils de l'esquerra. L'experiència adquirida amb este sistema 
intermedi va resultar molt útil a l'hora de dissenyar el sistema 
ferroviari definitiu. Dels quatre carrils habituals d'autovies i 
autopistes, el govern va decidir comprometre als trens dos carrils 
d'un mateix sentit de marxa. Els altres dos carrils van quedar 
disponibles per a vehicles particulars. Amb el temps i l'experiència 
guanyada, vam redefinir tot el circuit d'autopistes, autovies i 
carreteres prevalent la circulació de trens, autobusos i microbusos. 
Una decisió que va relegar a un segon pla la circulació dels vehicles 
privats”. 

L'observació directa de Lovetopia indica que la societat és 
partidaria de canvis lents i graduals quan perseguixen els objectius 
més extrems. Pot ser que nosaltres, a Espanya, no compartim molts 
d'eixos objectius, però crec que hem de respectar la manera en què 
han sigut aconseguits. 

 
(Dissabte, 28 de maig). Ahir Lorena em va estar ensenyant des de 

la seua tauleta l'aplicació de participació democràtica que utilitza la 
població lovetopiana. Al principi em va semblar complexa, però ara 
reconec que és summament fàcil.  

Lorena va sincronitzar amb el debat que vam triar en Internet a 
través del so. L'aplicació va plantejar immediatament diverses 
preguntes. Quan vaig preguntar per què es presentaven en diferents 
colors, em va dir que les porpra eren votacions definitives, mentre que 
les verdes eren simples consultes. Vaig compartir la meua objecció al 
frau electoral perquè resultava extremadament senzill que una tercera 
persona agafara el seu telèfon o la seua tauleta i votara per ella. 

“Impossible”, va respondre, “d'una banda, el govern sap de manera 
inequívoca que esta és la meua tauleta o el meu telèfon. El sistema 
registra la meua ubicació per GPS, de manera que si em detecta en un 
lloc poc habitual llança un protocol de confirmació. A més, per a 
qualsevol votació porpra, de caràcter vinculant per al govern, em 
requerixen que confirme vot amb una doble validació que inclou la 
meua empremta dactilar  i un codi secret”. 
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Em va cridar l'atenció el fet que manté una comunicació directa amb 
polítics què ha votat. Fa seguiment i parlen com nosaltres ho fem amb 
les nostres amistats en xarxes socials. Hi ha un tipus de “seguiment d’un 
càrrec polític” especial que fa que cada mes el càrrec polític reba un 
micropagament directament de Lorena. Diu que la majoria viuen dels 
microdonatius estandarditzats de la gent que fa el seguiment. També 
em va ensenyar com funciona el sistema de llistes obertes que li permet 
triar a professionals polítics que li agraden amb independència del 
partit al qual pertanyen. Consultàrem el perfil de varietat de polítics 
que tenia i vaig poder vore alguns vídeos d'intervencions. A més, incloïa 
les seues agendes, les seues activitats privades i els seus interessos 
familiars i locals. També apareixia el detall dels vots emesos en 
circumstància de votació delegada i les seues propostes de decisió 
acompanyades de l'índex d'aprovació aconseguit. La transparència 
aconseguix fins i tot poder consultar quines persones conegudes de 
Lorena li havien atorgat el vot al mateix càrrec polític! 

Per fi he visitat una fira lovetopiana. Encara m'encenc quan pense en 
el parany que em van organitzar enviant-me als boscos el passat 15 de 
Maig, el dia de la festa nacional. Les fires se celebren amb tanta 
freqüència en pobles i ciutats que qualsevol espanyol arribaria a pensar 
que sempre estan de festes patronals. Em va sorprendre la seua 
dimensió i perfecta organització. Esta porta tres dies i té lloc en l'antiga  
plaça de l'Ajuntament, la que anomenen Plaça del 15 de Maig. Encara 
que parcialment pavimentada, està recoberta de nombrosos arbres que 
li donen ombra, un xicotet estany natural i múltiples fonts. Una de les 
façanes del grandiós Ajuntament està adaptada a manera d'escenari 
permanent per a músics, actors, manyagues i fins i tot joglars. La plaça 
estava plena de parades i quioscos de tota mena. He vist el gremi 
artesanal, de l'horta comerciants de fruita i begudes, vidents de fortuna 
i massatgistes. Fins i tot hi havia professorat i mestres disposats a 
explicar-te algun concepte, i població anciana oberta a compartir les 
seues experiències de vida. També m'he fixat en comptadorxs de contes, 
dibuixants de retrats i músics de tota mena i condició.  

La fira adopta l'aparença d'un llogaret. La gent de les parades posa 
tendes de campanya darrere del seu espai i allí habiten durant el temps 
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que dura la fira. Cada parada oferix una taula repleta de menjar i 
beguda, com si esperaren una visita important. La impressió inicial és 
la d'un camp de persones refugiades, però amb carpes de colors 
cridaners, molta vegetació i gent de totes les edats en estat festiu. 

Entre els milers de persones que vagabundegen per allí seria incapaç 
de dir quantes eren compradores potencials i quantes res més que 
amistats, parents o descendents del gremi mercader. En qualsevol cas, 
la funció econòmica de la fira no sembla ser el més urgent. És 
fonamentalment una gran festa en la qual, de pas, es venen coses o 
s'intercanvien mercaderies. La majoria de la venda pertany a grups que 
viuen en el camp, però que assistixen amb regularitat a les fires per a 
oferir les seues mercaderies. M'han dit que gran part s'allotja en cases 
de familiars i amistats. Hi ha grups musicals tocant a tot hora. Tenen 
alguna cosa d'aquells festivals de música que s'organitzaven a Espanya 
en els estius abans de la Independència i als quals assistia la jovenalla. 

Per a menjar, munten grans taules allargades tipus banquet. Però és 
en els extrems del dia quan més gent es reunix. Als matins organitzen 
classes de ioga, danses i altres activitats meditatives. A les nits sobretot 
balls i concerts. 

Els comportaments de les dones són més lliures que de costum. I això 
que no estem en un dels quatre caps de setmana de l'any en què 
s'imposa la permissivitat sexual. L’equinocci de primavera va tindre lloc 
fa un parell de mesos i el solstici d'estiu serà al juny.  

Em vaig detindre en una parada en el qual una preciosa jove oferia 
massatges tàntrics. Em vaig quedar mirant i, no sense una certa tensió, 
vaig preguntar el preu. “Pots pagar-me 20 cors o, si ho preferixes, pots 
retornar-me el massatge i quedem en equilibri”.  

Em vaig armar de valor i vaig dir que sí, que volia un massatge. Em 
vaig quedar dempeus, esperant instruccions en la xicoteta botiga que 
tenia darrere de la parada. Va aparéixer uns minuts després quasi nua, 
amb un simple aparie porpra, translúcid. El seu cos era jove i preciós, 
potser uns 20 anys. En una de les mans, unes veles. En l'altra, un 
tronquet de fusta fumejant. Després vaig saber que és un tipus d'encens 
molt benvolgut que anomenen pal de sant. Va encendre els ciris, va 
posar una música que em va recordar a l'Índia i va destapar una safata 
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repleta de flors i fruites que hi havia en un racó, coberta amb un 
mocador. En el sòl hi havia diverses catifes superposades, unes 
tovalloles, coixins varis i un parell de aparies, tot delicadament ordenat.  

Va tancar el tendal de la botiga i es va asseure, cames plegades, en 
eixa posició tan típica del ioga. Va fer un lleu gest que vaig entendre bé 
i em vaig asseure enfront. Vaig adoptar la seua mateixa posició, encara 
que amb molta més dificultat i amb la incomoditat que el seu cos se 
m'antullava totalment nu. Em va mirar fixament als ulls i vaig sostindre 
la seua mirada, com feia amb Natzaret. El seu nom era Bea. La vaig 
trobar infinitament atractiva, bella, dolça, fins i tot fràgil.  

Lentament, va agafar la meua mà i la va col·locar entre els seus pits. 
Després, va allargar la seua i la va deixar reposar suaument sobre el 
meu estèrnum. Va començar a respirar profundament, amb serenitat, 
mentre mantenia els seus tebis ulls clavats sobre els meus. La meua mà 
acompanyava el seu moviment de pits. Prompte em vaig vore respirant 
al mateix ritme. Amb cada inspiració, sentia com augmentava la pressió 
del seu palmell de la mà sobre mi. I amb cada inspiració, augmentava 
la meua excitació! 

“Ara, et demane que et despulles i te tombes al llit cara avall. Quan 
arribe el moment, et demanaré que et gires”, va dir amb una veu que 
semblava un secret dit en veu alta. 

Em vaig quedar immòbil, sense reaccionar, indecís. La meua erecció 
era tan dura ja en eixe moment que resultaria impossible de dissimular 
si m'alçava. 

“No et preocupes, amor” va murmurar a la meua oïda, molt conscient 
del que estava sentint. “És formós per a una dona observar un penis 
erecte”. 

Em vaig tombar cara avall i, seguint les seues instruccions, vaig 
utilitzar un xicotet coixí per a acomodar la meua erecció i evitar xafar 
el penis. El que va seguir va ser d'un plaer i una bellesa que a penes 
trobe paraules per a descriure'l.  

Va untar tot el meu cos, des del cap fins als peus, amb oli de caléndula. 
Les seues mans recorrien cada centímetre de la meua pell, ora amb 
suavitat, ora amb fermesa. Els seus moviments eren lents, molt lents, 
com si no existira el temps. El massatge de les meues mans em va 
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arribar amb gran tendresa i intimitat. Se'm van escapar diverses 
llàgrimes. A vegades, vaig notar parts del seu cos, també nu, sobre el 
meu, com l'avantbraç fregant-me l'esquena o l'interior de la seua cuixa 
apretant-me lleugerament una cama. Fins i tot vaig creure intuir els 
seus mugrons sobre els meus glutis quan estava massatgejant les meues 
cames de dalt a baix i elevava el moviment fins al meu bascoll.  

Sense saber molt bé per què, en unes certes ocasions va acostar els 
seus llavis a la meua oïda i va murmurar coses com “Respira, amor, 
respira; no et quedes bloquejat”, “Deixa que isca el so, és la música del 
teu cos” i “Mou-te lentament, permet que l'energia circule”.  

Va ser una gran sorpresa quan sense cap pudor va continuar el 
massatge en l’entrecuixa i als voltants  de l'anus. Primer vaig 
reaccionar amb un sobresalt, però després em va envair una excitació 
que a penes vaig saber contindre. El meu cos s'obstinava a espentar i 
moure els malucs com si estiguera penetrant a ningú! 

Em va demanar que em girara cara amunt. Quan ho vaig fer, estava 
certament incòmode i una mica avergonyit pel meu penis erecte. Bea, 
no obstant això, era allí, dempeus, nua, mostrant-se totalment 
tranquil·la, al meu costat. Un somriure emanava dels seus ulls. I ara que 
m'adone, un somriure que soc incapaç d'oblidar i que sempre 
m'acompanyarà! 

Es va agenollar al meu costat i va reposar suaument les seues mans 
sobre el meu estèrnum i sobre el meu penis. Va respirar profundament 
diverses vegades fins que les nostres mirades es van quedar clavades 
com per magnetisme. 

“Això és, amor, ara mantingues sempre els teus ulls sobre els meus”.  
Em va untar amb oli la cara, el pit i la cintura. Va començar a moure 

les seues mans en cercles. Va seguir de maneres que no sabria comptar. 
Cada vegada que em demanava respirar, deixava escapar xicotets sons 
o alliberava el moviment del cos. Jo intentava fer el mateix. Manteníem 
una lleugera sincronització pròpia d'un exercici de dansa. D'alguna 
manera, tot naixia de les nostres mirades creuades. 

Va haver-hi un moment que es va asseure sobre mi i vaig sentir la 
humitat de la seua vulva. La meua excitació fregava límits desconeguts. 
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Vaig fer el gest de subjectar-la per la cintura per a penetrar-la, però no 
em va deixar. 

“Mou-te i respira”, va dir. “Però res més. Hui només massatge”. 
Bea es va lliscar pel meu cos, cap als peus, per a delicadament 

descansar la seua atenció sobre els meus genitals. Primer em va 
massatgejar els testicles. No sé dir si vaig sentir plaer, dolor o eixa 
mescla inconfusible de tots dos. Després, lentament va pressionar els 
meus engonals, una vegada i una altra, fins que es va detindre en el meu 
penis.  

Quan vaig voler reaccionar, els seus dits polzes ja havien començat a 
recórrer el meu penis com escalant una muntanya. Va ajuntar els 
palmells de les mans i va començar a fregar-ho, en un moviment que em 
va produir un immens plaer. Va continuar acariciant el meu gland amb 
delicadesa. Repetides vegades. Marcant la corona. Recollint el 
moviment cap amunt o cap avall. 

Cada vegada que l'excitació m'envaïa, les seues mans es lliscaven 
com marcant una línia. A vegades, des dels meus genitals cap al pit. 
Altres vegades, des dels meus genitals cap als peus. A poc a poc, va 
començar a alentir els seus moviments fins que es va detindre. Vaig 
sentir una pau plena de vida, com una excitació dolça que envaïa tot el 
meu cos.  

La meua ment deia més, vull més. Però el meu cos estava ple i la 
tensió a penes existia. Vaig perdre l'erecció.  

Bea, la preciosa Bea! Es va ficar al llit al meu costat i em va abraçar. 
Crec que vaig dormir uns minuts, potser més. Vaig despertar i ens 
asseiem de nou, repetint la posició i els gestos del principi. Ara els seus 
ulls em resultaven càlids i reconfortants, acollidors i dolços. Tot en 
nosaltres era pau. Em va fer una besada senzilla i, després de cobrir-se 
amb l'aparie, es va acomiadar i va eixir de la botiga.  

Em sentia viu i fort com a poques vegades abans. Vaig tindre la 
sensació que veia millor i respirava millor i, cosa que és més curiosa, 
percebia que els altres s'adonaven. Vaig sentir que m'havia enamorat 
d'aquella adorable dona. 

Queia la nit. Vaig començar a caminar i em vaig detindre en algunes 
parades de beguda. Quan vaig voler adonar-me, ja havia agarrat una 
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bona borratxera. Em vaig llançar temeràriament a la persecució de 
dues coquetes jovenetes. Crec que, gràcies a la meua herència catòlica, 
no he fet l'amor mai amb dues dones alhora. Encara que moltes vegades 
haguera desitjat tindre el valor de fer-ho. 

Tot va ser molt fàcil. Les dues xiques semblaven trobar la cosa 
absolutament natural. Va haver-hi moments en què ambdos es 
concentraven en mi. En uns altres, tanmateix, vaig compartir a una 
d'elles amb l'altra. Va haver-hi riures, moltes, però era un riure sa i 
innocent. Mai m'excloïen de cap de les possibles permutacions i 
combinacions. 

Res del que vaig fer semblava desconcertar-les. Encara que han de 
tindre 20 anys, potser l'edat de Bea, no semblaven sorprendre's per res. 
Crec que  entenen el sexe com menjar o caminar, com una funció 
biològica. És com una cosa física i agradable, però sense implicacions 
emocionals. I no obstant això, la intimitat ha sigut extraordinària i 
l'excitació màxima. Sense conéixer-les, crec que les estime de tota la 
vida. 

Mai m'he corregut tan a gust! Han sigut elles? Ha sigut Bea? O ha 
sigut que des que vaig arribar a Lovetopia no m'entretinc amb vídeos 
porno? 

La vesprada-nit va ser esgotadora. Em vaig quedar amb un sentir de 
plenitud mesclat amb cansament i una mica d'atordiment. Cap a l'alba, 
vaig abandonar la fira i vaig tornar caminant a La Cova.  

Tot el trajecte he pensat en les meues dones lovetopianes: a Natzaret, 
en Bea i en les xiques. També en Lorena i en la jove índia. 

Encara que a vegades note rampells de gelosia amb Natzaret, crec 
que això de Bea i les xiques equilibra la situació. D'alguna manera, el 
seu comportament després dels jocs de guerra i el meu d'esta nit 
presenten un gran paral·lelisme. Fins i tot, amb una certa abstracció, 
crec que són iguals. En qualsevol cas, fins i tot no sé si em sent culpable 
o no. 

NOTA: No vaig pagar a Bea, ha sigut una distracció meua o voldrà 
que la busque i així poder acabar el que hem començat?   



190 

15.- MÉS SOBRE L'ECONOMIA: 
TREBALLADORXS, IMPOSTOS I OCUPACIÓ 

 
Alacant, 28 de maig  de 2033. Ara com ara, puc afirmar que 

l'economia de Lovetopia no respon als principis d'Espanya ni de la 
resta de la Unió Europea. He visitat el Ministeri d'Economia amb una 
simple pregunta en ment. És l'economia lovetopiana capitalista, 
socialista o comunista?  

Esta cartera ministerial rep el pintoresc nom de Ministeri de la 
Felicitat, del Compartir i de l'Economia. Em va rebre la Ministra del 
ram en la seu del Ministeri, situada enfront de la mar en el Passeig 
Marítim d'Alacant. Esta dama em va oferir un amable discurs, aclarint 
que anava a parlar de les principals diferències i confusions habituals. 

 “L'economia lovetopiana”, va començar, “ha de ser considerada 
com la d'Espanya i la resta del món Occidental, una economia mixta. 
Però la diferència està en el fet que molts elements de la mescla entre 
la pública i la privada són nous i en què, per raons socials, 
mediambientals i polítiques, les proporcions són bastant diferents”.  

No molt després de la Independència es va produir una fugida de 
capitals. La major part de les famílies adinerades van abandonar el 
país per a instal·lar-se a Madrid, Barcelona i Sevilla. Al mateix temps, 
responent al tancament de fronteres que va decretar el govern 
espanyol, moltes multinacionals van tancar les seues filials i les seues 
fàbriques. 

 “Inicialment, esta fugida de capital i d'efectius humans va 
deteriorar la capacitat de gestió de les empreses lovetopianes”, va 
afirmar la Ministra. “El número total d'expatriats no va sumar més 
que uns quants milers, inclosos dones i criatures. Estes mateixes 
famílies eren les que ostentaven el poder polític regional i les que van 
abandonar les nostres institucions”.  

Estes dades, desconegudes a Espanya, discrepen amb la nostra 
història de la Independència de Lovetopia. Este capítol d'història 
comuna, tan àmpliament documentat, hauria de ser objecte de debat 
i revisió entre el col·lectiu d’historiadors espanyols i lovetopians. 
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El govern lovetopià es va enfrontar a la necessitat d'alimentar, 
proveir d'habitatge i vestir la seua població. Els primers moments van 
ser de vacil·lació. Va haver-hi els qui apostaven per seguir amb la 
gestió de l'economia i les empreses al vell estil. Uns altres, tanmateix, 
defensaven un canvi radical cap a mètodes nous i inexplorats. 

“Al cap d'uns pocs mesos”, va continuar la Ministra, “es va vore clar 
que no existia una autèntica elecció. Moltes directives i treballadorxs, 
en vore que els antics propietaris havien fugit o les multinacionals els 
havien abandonat, van comprendre que entraven en una nova era. De 
manera espontània, es van fer càrrec d'empreses, fàbriques, 
magatzems, granges i explotacions agrícoles de tota mena. Va ser un 
procés anàrquic, però no caòtic. Ajuntaments i jurisdiccions 
comarcals van prestar una ajuda inestimable”.  

En termes generals, el govern lovetopià va assumir que aquellxs 
que treballaven en qualsevol organització que fora, si la propietat 
anterior l'havia abandonada, quedaven convertitxs en la nova 
"propietat". El seu repte immediat va ser fer funcionar les coses 
aproximadament com ho havien fet la propietat anterior. La presa del 
control per part la població treballadora va facilitar l'organització de 
la producció i la distribució dels béns de primera necessitat. Esta 
primera mesura va demostrar ser molt eficaç.  

Però prompte van arribar canvis econòmics més importants i 
deliberats. Es va qüestionar els objectius tradicionals de maximitzar 
beneficis i augmentar la productivitat. La població treballadora va 
entendre bé que eren paraules fàcils per a enganyar la clientela, 
esprémer a la força treballadora i agredir al medi ambient. 

“L'objectiu tradicional de maximitzar beneficis, sense límits, inclou 
una agressió econòmica permanent”, va dir la Ministra. “D'una banda, 
l'empresa busca cobrar el màxim possible a la seua clientela. Per una 
altra, l'empresa maniobra per a pagar el mínim la seua plantilla 
empleada i a les empreses proveïdores. En situació de competència i 
amb similar capacitat de negociació dels involucrats, és possible un 
equilibri acceptable. Però en situació de no competència i de 
concentració unilateral de poder en mans d'una  empresa, la situació 
evoluciona cap a una vertadera “agressió” contra el seu entorn. I la 
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globalització, crega'm, reforça infinitament el poder de les grans 
empreses i les multinacionals. Estes, dirigides per mercenaris de coll 
blanc, es permeten agredir a la societat, que és el seu entorn, sense 
cap compassió ni escrúpol. La bandera que els legitima és augmentar 
els beneficis. Les agressions, sistemàticament, es planifiquen cada 
tres mesos, quan han de presentar els seus resultats al sistema 
bursàtil”.  

Les afirmacions de la Ministra, qüestionables com puguen ser, han 
quedat reflectides en Lovetopia en una estricta legislació que 
desenvolupa un delicte desconegut a Espanya. Es tracta de la 
denominada “violència institucional contra la societat”. Segons la 
meua experiència, la població lovetopiana parla de tals delictes amb 
la mateixa passió i la mateixa intransigència com a Espanya es parlava 
fa anys de la “violència de gènere”. 

“Les situacions de violència institucional, tan habituals en el món 
globalitzat, apareixen quan hi ha un monopoli fàctic”, va afegir la 
Ministra. “O quan les poques empreses existents s'organitzen i pacten 
estratègies. O el que és pitjor, quan les empreses s'organitzen, pacten 
estratègies i subornen al govern perquè regule a favor seu sota 
l'aparença de lobbies. Esta última situació es va donar a Espanya, 
abans de la Independència, en sectors clau per al funcionament de la 
societat com les telecomunicacions, l'energia i els serveis bancaris. 
Curiosament, fixe's vosté, tots ells eren serveis públics que van ser 
privatitzats per partits polítics corruptes i que només perseguien 
garantir llocs directius a qui se’ls afiliara i amistats, una vegada 
abandonaren el govern”. 

En Lovetopia, segons una informació que la Ministra em va oferir 
utilitzant la seua tauleta i una de les pantalles de paret, les empreses 
estan obligades a portar una comptabilitat estesa. Esta nova 
comptabilitat mesura el seu impacte econòmic, social, medi 
ambiental i cultural al llarg del temps.  

 “Moltes empreses van adoptar amb rapidesa una versió simple del 
Balanç del Bé Comú, una proposta de gestió que en aquells dies 
s'estava gestant com a part de l'Economia del Bé Comú”, remarcà la 
Ministra. “Lovetopia ha demostrat ser líder indiscutible en l'evolució 
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i posada en pràctica de moltes d'aquelles teories que proposava 
l'economista austríac Christian Felber. La Universitat d'Alacant ha 
contribuït substancialment a este assoliment del qual estem molt 
orgullosos”. 

A continuació, va detallar alguns paràmetres a mode d'exemples. 
Així, en l'econòmic, a més del benefici comptable tradicional, mesuren 
(i publiquen) paràmetres com la creació d'ocupació, la rotació de 
personal, el sou mitjà de la població treballadora i el ràtio entre el sou 
més alt (per exemple, el del director general) i el sou més baix (per 
exemple, la recepcionista).  

En el social, fan públic el volum i el percentatge relatiu de les seues 
compres i subministraments realitzats entre proveïdorxs locals, 
comarcals, regionals, nacionals i internacionals. Les xifres 
econòmiques apareixen acompanyades pel nombre de proveïdorxs, 
la quantitat de personal empleat indirectament i fins i tot la distància, 
en quilòmetres, que recorren les seues compres en cada grup. També 
publiquen xifres que sorprendrien l'espanyolx més progressista, com 
el preu mitjà dels seus productes, el nombre de recomanacions 
públiques rebudes i el nombre de reclamacions ateses, tot això 
comparat amb la quantitat de clientela a la que li han venut els seus 
productes i serveis. 

En l'ambiental, porten una comptabilitat exhaustiva dels seus 
consums energètics, amb detall de fonts de generació  elèctrica i 
emissions contaminants directes. A més declaren, des de diferents 
punts de vista, tota la seua estratègia de residus i abocaments.  

Finalment, en el cultural, registren i publiquen el percentatge de 
beneficis dedicat a patrocinis directes d'activitats esportives i 
culturals, o a donacions a Fundacions i ONGs, incloent la quantitat de 
població a la que han afavorit.  

 “Com pot observar”, va continuar, “es va buscar un mecanisme 
fàcil que mesurara l'impacte real de les empreses en tots els àmbits 
de la societat. Potser té la temptació d'assimilar la nostra aproximació 
a les polítiques que vostés criden de “responsabilitat social 
corporativa”, però li recomane que no ho faça. Per a nosaltres, és una 
pràctica real que marca la direcció general de tota l'economia. Per a 
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vostés, és una manera fàcil de disfressar o desviar l'atenció de les 
pràctiques abusives, i certament moltes vegades agressives, de les 
seues grans empreses”. 

El sistema fiscal també va ser canviat. La reforma lovetopiana va 
enunciar la seua política fiscal des d'una hipòtesi àmpliament 
confirmada per estadístiques i estudis internacionals. Esta hipòtesi 
afirma que un dels principals i poc reconeguts defectes del règim 
capitalista és que la gent econòmicament poderosa, l’oligarquia 
detentora del capital, se les arreglen sempre per a no pagar impostos. 

“I això, en el cas del règim legal del seu país, és manifestament 
anticonstitucional”, va comentar efusivament la Ministra per a 
reforçar el seu discurs. “Segons recorde, la seua Constitució establix 
clarament que el sistema fiscal ha de ser proporsional. O siga, que qui 
més té més paga”. 

El nou sistema fiscal, aprovat per referèndum digital per una 
majoria aclaparadora de la població, reposa quasi enterament en dos 
impostos. D'una banda, està el que nosaltres diríem l'impost de 
societats. És un impost sobre el benefici de les empreses, que inclou 
autònoms i artesans individuals. D'altra banda, està l'impost sobre el 
valor afegit que grava el "volum de vendes" o ingressos bruts.  

 “Per exemple, una empresa que guanye molts diners però que 
mostre tots els paràmetres de la seua comptabilitat estesa en 
negatiu”, va dir la Ministra, “patirà un impost sobre beneficis del 
100% i es veurà forçada a canviar el seu comportament o a tancar. La 
lògica és directa. O contribuix a la societat o desapareix. No obstant 
això, quan una empresa presenta tots els paràmetres de la seua 
comptabilitat estesa en positiu, aleshores només pagarà el 20% 
d'impostos o, fins i tot en alguns casos, no pagarà impostos. Ara com 
ara, esta és la situació del 98% de les empreses de Lovetopia, cosa que 
significa que estan contribuint indiscutiblement al benestar social i al 
bé comú de la nació”. 

L'impost sobre el valor afegit, segons vaig entendre, funciona de 
manera similar al que tenim a Espanya i en la resta de la Unió 
Europea. La principal diferència és que el tipus mitjà és del 20%. 
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Com la majoria de les funcions governamentals, la recaptació 
d'impostos recau en els municipis amb el suport de les diputacions 
regionals. Una participació prorratejada dels recursos fiscals pagarà 
a les Diputacions i al govern central per a mantindre els sistemes de 
major escala. 

Este curiós sistema comporta inevitablement una tensió 
permanent i requerix que el govern central es veja constantment 
forçat a adular als ajuntaments per a assegurar-se una afluència 
contínua de fons. Això explicaria que les grans inversions en 
Lovetopia beneficien a la població lovetopiana per igual. L'estructura  
resultant, de manera superficial, s'assembla als xicotets estats 
existents en el capitalisme primitiu. 

Com vaig poder observar en els audiovisuals que em va oferir la 
Ministra, el sistema econòmic i fiscal es basa en l'absoluta 
transparència dels comptes. Esta transparència inclou a empreses, 
persones i institucions públiques, i està suportada per una nova 
aplicació digital. Així doncs, les declaracions d'impostos no són 
confidencials com al nostre país. 

“La Llei de Transparència és l'enveja i la referència de la comunitat 
internacional”, va dir la Ministra amb gest orgullós. “Tota la nostra 
legislació es recolza en un sistema digital desenvolupat en Lovetopia 
i que exportem als cinc continents”.  

Durant els últims anys, esta política fiscal s'ha completat amb lleis 
que han redefinit la relació entre el personal treballador i la propietat 
empresarial d'una forma molt dràstica, cosa que potser resulta 
inacceptable per a l’opinió espanyola.  

Tot home o dona que treballe en una empresa lovetopiana ha de 
tindre la consideració com a "associat". Per molt grotesc que puga 
semblar, cada persona negocia el seu contracte com entre nosaltres a 
Espanya ho faria qualsevol càrrec executiu. Igual que els alts càrrecs 
executius pregunten sobre la participació en els beneficis, subscripció 
d'accions, exempcions fiscals, plans de jubilació i un llarg etcètera, la 
gent corrent lovetopiana pregunten sobre les condicions de la seua 
“associació” amb l'empresa en la qual tal vegada s'incorporen. No es 
pot muntar un negoci, oferir salaris baixos al personal empleat, 
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acomiadar-los-les sense cap criteri objectiu i embutxacar-se els 
beneficis de l'empresa. 

A més, es van promulgar lleis per a convertir el capital en préstecs 
reembossables en aquelles situacions en què la propietat només 
participava en el capital de l'empresa i no aportava el seu treball. I es 
va recuperar un agressiu impost sobre herències, un impost que a 
Espanya es coneix com a impost de successions i donacions i que va 
ser pràcticament suprimit en els anys previs a la Independència. Tot 
apunta que en el futur només es podran  heretar en Lovetopia 
objectes personals! 

Hi ha una àmplia oposició cap als altres tipus d'impostos. 
Col·loquialment, s'entén  que són regressius i que fomenten la divisió 
entre la població. Sostenen que l'impost sobre les empreses, suportat 
de manera col·lectiva, fomenta la solidaritat. De la mateixa manera, 
afirmen que un impost sobre les persones alimenta la temptació de 
privilegiar a les empreses amb exempcions d'impostos i fomentar una 
concentració de poder entorn de les institucions. 

No existixen en Lovetopia ni els impostos personals ni les 
contribucions sobre la propietat.  

“La gran excepció són els lloguers socials que, ara com ara, paguen 
més del 80% del poble lovetopià”, va dir la Ministra. “Probablement, 
esta és la innovació econòmic i social més rellevant i millor acceptada 
per la població d'entre totes les mesures que ha adoptat el govern de 
Lovetopia”. 

Unes certes categories professionals, com les directives, col·lectiu 
artístic, científic i mèdic, perceben uns ingressos lleugerament 
superiors als de la resta de la població. Les directives són propietaries 
de les empreses igual que ho són la resta del personal. Però la 
diferència és que paguen el mateix percentatge d'impostos sobre els 
seus sous que les empreses que dirigixen. 

“Esta mesura, totalment excepcional perquè grava la renda 
personal, es va introduir per a evitar males pràctiques i jocs foscos 
com la utilització de dividends ocults”, va dir la Ministra mentre 
apretava fortament les mans. “Així, qualsevol directiva no té la 
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temptació de pujar-se els sous amb independència del balanç del bé 
comú i les seues conseqüències fiscals”.  

La Ministra va afirmar que no hi ha casos individuals que 
aconseguisquen grans fortunes personals a costa del control dels 
mitjans de producció i de la contractació de la força de treball d'altres 
persones. Tampoc existixen grans diferències salarials entre la 
directiva i la resta del personal perquè les empreses ho eviten per a 
no deteriorar el seu Balanç del Bé Comú i així pagar pocs impostos. 
No obstant això, el més cridaner de la seua afirmació és que diu que 
ningú perseguix estes situacions. 

“La motivació del nostre empresariat, empreendedorisme i 
col·lectiu d’investigació és la mateixa que la de qui es dedica a 
escriure, a l’art o a la política”, va dir la Ministra. “Busquen compartir 
la seua visió intimísta del món i gaudixen amb el reconeixement del 
seu entorn familiar i de la societat, però no perseguixen el poder 
sobre la resta ni l'enriquiment il·limitat”.  

Amb tot, la meua interlocutora va reconéixer que a vegades es 
produixen anomalies. Per exemple, quan una empresa oferix un 
producte o un servei singular i immediatament s'origina una forta 
demanda. Si això ocorre, l'habitual és que qui inventa i fabrica tals 
productes es troba sobtadament davant l'èxit i comencen a guanyar 
molts diners. En estos casos, la conducta habitual ha sigut la plantilla 
empleada i socia, al mateix temps que es reduix la seua setmana de 
treball per davall de les 20 hores. 

En Lovetopia, no ocorre que els que triomfen se servixen dels seus 
beneficis per a fer-se amb el control d'altres empreses. Ni tampoc per 
a convertir-se en propietaris absentistes, ocupant el rol de simples 
socis financers o socis capitalistes. L'explicació d'esta anomalia és, 
certament, complexa. Vaig creure comprendre que tota inversió 
directa feta per una persona o empresa absent en una altra empresa, 
de manera merament capitalista, no està permesa. Els beneficis 
excedentaris no poden ser "invertits" més que com a préstecs al 
sistema bancari nacional, que al seu torn, presta fons a les empreses. 
Al màxim que poden arribar la gent corrent afortunada, és a retirar-
se i viure dels interessos que els seus guanys puguen extraure al banc. 
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“Tanmateix, hi ha tres tradicions molt arrelades entre les nostres 
personalitats d'èxit”, va dir la Ministra. “La primera és constituir una 
Fundació que es nodrisca dels seus guanys extraordinaris i les 
retorne a la societat, en forma de projectes socials i culturals. La 
segona és fundar escoles des de les quals compartir l'aprenentatge i 
el coneixement adquirit. La tercera és fer costat a universitaris i 
artistes finançant les seues investigacions i les seues obres a través 
de les plataformes d'inversió col·lectiva o micromecenatge”. 

L'aposta per una gran banca pública, com és obvi, atorga al govern 
nacional un immens poder sobre l'economia. Les grans inversions, 
sorprenentment elevades i característiques del desenvolupament 
lovetopià, només són explicables des d'esta òptica. Això sembla 
contradir moltes de les declaracions de descentralització i localització 
de la societat lovetopiana. Tot el relacionat amb la banca i amb els 
diners és gestionat per empreses i la població lovetopiana a través 
d'Internet. Esta situació només ha sigut possible amb la 
universalització del moneder electrònic.  

“El sistema financer de Lovetopia és pràcticament digital i funciona 
en un 90% en manera automàtica”, va puntualitzar una assistent de 
la Ministra, especialista en assumptes financers. “Per a nosaltres no 
té sentit que els diners i la seua circulació, combustible indiscutible 
de l'economia i facilitador de l'intercanvi espontani entre les 
persones, siga un monopoli d'uns pocs que facen i desfacen segons els 
seus interessos particulars. Quin sentit tindria que la població 
lovetopiana haguera de pagar una comissió per les seues culleres 
cada vegada que mengen un plat de sopa, màximament quan les 
culleres són de la seua propietat, els ingredients els han cultivat ellxs 
i són expertxs cuinerxs? Això mateix és el que estava passant amb el 
sistema bancari abans de la Independència”. 

Amb tot, segons m'informen, el banc nacional manté agències 
regionals que gaudixen d'una gran autonomia de gestió. Estes 
agències es responsabilitzen principalment de la gestió del sistema 
digital de finançament col·lectiu, o micromecenatge, donant visibilitat 
als projectes naixents. 
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“La població lovetopiana invertix en aquelles noves empreses o 
nous projectes que són de la seua elecció”, va comentar la Ministra. 
“Este sistema ha resultat ser molt més eficient per a la innovació i per 
al finançament empresarial que els tradicionals sistemes d'avaluació 
de riscos de la banca espanyola”.  

Les empreses lovetopianes també competixen entre elles i lluiten 
per augmentar vendes i beneficis. Encara que ho fan gestionant amb 
rigor la seua contribució al bé comú i, per tant, minimitzant el 
pagament d'impostos.  

El fet que la plantilla d'una empresa sigua també  propietaria 
col·lectiva imposa límits naturals al seu comportament. Per exemple, 
no tendixen al creixement il·limitat, ja que entenen que la composició 
màxima funcional d'una empresa pot rondar les 300 persones. 
Pensen que quan se sobrepassa esta xifra, l'empresa s'arrisca a caure 
en estructures rígides i autoritàries i poden perdre la comoditat en el 
lloc de treball. Alguna cosa que els portaria a buscar un lloc de treball 
més agradable i humà. "La proporció menuda és bonica", em van 
recordar diverses vegades. Un altre exemple és quan trien 
gustosament acceptar beneficis i salaris menors a canvi d'un ritme de 
treball més moderat o d'una forma d'organització que contribuïsca a 
unes millors relacions entre les persones. 

La peculiar organització de les empreses lovetopianes fa que 
estiguen exposades a l'amenaça de la competència d'empreses 
estrangeres que funcionen sota normes tradicionals.  

“Hem abandonat l'antiga pràctica d'importar productes barats i 
exportar ocupació i benestar”, va comentar la Ministra. “Per a evitar-
ho, tenim una reglamentació duanera estricta. Allunyem del nostre 
mercat a aquelles empreses que realitzen un dúmping econòmic, 
mediambiental i social que només beneficia a les seues elits 
econòmiques. A més, comptem amb l'antic mecanisme econòmic del 
tipus de canvi, molt efectiu per a regular les transaccions comercials 
amb l'exterior”.  

Cal remarcar, com diverses vegades ha insistit la Ministra, que 
Lovetopia gaudix de la seua sobirania monetària i compta amb 
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moneda pròpia, alguna cosa que Espanya va perdre a principis de 
segle. 

Malgrat tot, els productes lovetopians resulten molt competitius al 
costat dels productes estrangers. A més, ajuda recordar el costum de 
confeccionar la pròpia roba i calçat, una cosa explicable com a 
manifestació de llibertat individual o com a expressió  artística. 

Resulta difícil comparar la càrrega fiscal de Lovetopia  amb la 
pròpia d'Espanya en recaure els impostos en empreses i consum, i no 
sobre les persones. No obstant això, cal destacar que el seu 
pressupost nacional és bastant reduït. Dos exemples són defensa i 
educació. Els efectius militars són xicotets, similars als del Suïssa. A 
més, han recuperat l'antiga pràctica del servei militar obligatori. 
L'educació, una funció tradicional del govern, va ser reorganitzada 
sobre el principi de la lliure empresa, aspecte prou curiós. 

“En Lovetopia, no hem de subvencionar ni directa ni indirectament 
moltes de les indústries del seu país, com la de l'automòbil o la 
farmacèutica. La pràctica desaparició de l'automòbil i la millora de les 
condicions de vida de la nostra població fa innecessari mantindre mig 
país asfaltat o alimentar una infraestructura sanitària de farmàcies, 
centres d'atenció i hospitals totalment artificial”, va comentar la 
Ministra quan vaig traure el tema. “A més, el 99% dels càrrecs polítics 
no són remunerats i moltes funcions assistencials han retornat a les 
famílies o a les comunitats. La política laboral de 20 hores ha sigut 
determinant per a recuperar una cosa molt preciada que havíem 
perdut i que ve innata amb les persones: la generositat natural i 
l'orientació al servei a l'altre”.  

Esta generositat natural a la qual va fer referència la Ministra pot 
explicar per què la caiguda en picat del PIB arran de la Independència 
no va agitar en major mesura a la població. I fins i tot, podria ser una 
explicació de la substitució del nostre PIB com a indicador de progrés 
social pel peculiar FIB (Felicitat Interior Bruta) que hui dia regix 
l'activitat econòmica del país. 

 “L'antic PIB és tan bast i primitiu, amaga tantes incongruències i 
tants interessos ocults que quasi ni val la pena que el discutim”, va dir 
alegrement la Ministra. “Si alguna persona cau malalta i mor, el seu 
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PIB creix. Si una indústria contamina un riu i el govern ha de netejar-
lo, el seu PIB creix. Si la gent compra tomaques d'aparença sintètica 
en lloc d'agafar-les en l'horta de casa, el seu PIB creix. Si una família 
ha d'hipotecar-se 40 anys per a comprar un xicotet apartament que li 
lligarà tota la vida, el seu PIB creix. Si una parella es divorcia i es veuen 
abocats a viure sols en dos apartaments diferents, el seu PIB creix. I 
crega'm, hi ha centenars i centenars d'exemples com estos. El seu PIB 
està dissenyat per a contribuir a l'enriquiment de les grans empreses 
i dels bancs”, va afegir amb to seriós. “L'índex de la felicitat, com així 
diem al nostre FIB, mesura realment el benestar de les persones, de 
les famílies i del planeta. Si alguna cosa m'escandalitza del seu estat 
espanyol, que fou el meu, és que encara continuen dirigint la societat 
des de la infàmia i la mentida del PIB!”.  

Finalment, el sistema de Seguretat Social estatal, tal qual el 
coneixem a Espanya, va ser sorprenentment abandonat. Però cal 
tindre en compte que la població lovetopiana rep per a tota la vida 
una renda bàsica que li garantix uns nivells mínims de menjar, 
habitatge i atenció mèdica.  

Part de la població, en particular aquellxs que busquen noves 
formes d'expressió en l'art o es dediquen a la innovació pura, se 
servixen d'esta renda bàsica per a subsistir sense treballar en altres 
activitats. I això a vegades durant anys, per a enveja de la nostra 
joventut artística i emprenedora! 

La majoria de la gent, no obstant això, treballa per a gaudir d'una 
vida social activa. La gent major i la de diversitat funcional compten 
amb este mínim per a viure, a manera de pensió. La majoria la 
població anciana gaudixen d'una renda addicional que prové dels 
seus estalvis en el Banc Nacional de Lovetopia. En general, el seu 
nivell de vida és lleugerament superior al de pensionistes de la 
Seguretat Social espanyola, sense comptar la seua integració dins del 
peculiar concepte lovetopià de “família” (o més bé comunitat). 

Malgrat les severes crítiques fetes pels nostres experts a la política 
econòmica i fiscal lovetopiana, l'observació directa corrobora les 
declaracions dels seus portaveus, per molt tort que li puga pegar a 
vostés. El sistema ha demostrat que funciona i no desapareixerà. 
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(Diumenge, 29 de maig) Isidro ha entrat en La Cova cridant, fet una 
fúria. Lorena ha dit que s'ha enfadat amb mi perquè tampoc vaig 
compartir amb ell el meu article sobre les dones i la política en 
Lovetopia. Diu que està replet d'errors i omissions. Si és cert, se'm caurà 
la cara de vergonya. 

 
(Més tard) Acabe de rellegir els meus últims articles. La meua 

actitud cap a esta terra ha canviat moltíssim en tres setmanes. (I no 
crec que solament a causa de Natzaret i les meues dones!). 

M'estaré tornant indulgent en la meua manera d'escriure? Tal 
vegada no vaig saber quins eren els punts neuràlgics a tractar en el meu 
article sobre l'economia. O tal vegada estic més perdut que un paeller 
sense arròs? Al principi, l'experiència lovetopiana em va semblar una 
ridícula temptativa provinciana de construir una societat decent en un 
món que dona pals de cec. D'alguna manera, creia que això no podia 
funcionar i que seria un frau d'un tipus o un altre!  

Però no està ocorrent així. De fet, com més de prop observe 
Lovetopia, més obligat em veig a admetre la seua força i la seua bellesa. 
I això em té desconcertat. No mantinc una direcció en escriure. Només 
sé relatar les escenes individuals tal com les veig o com me les expliquen. 
Estic perdent l'objectivitat? Començarà Jota P. a editar els meus 
articles? Significa tal vegada que no entenc res o, almenys, que no ho 
faig de la forma en què ho feia? 

He vingut a vore a Natzaret al campament. Seleccionava arbres per 
a la tala. En actitud meditativa, es dirigia cap a un i lligava al seu tronc 
la cinta roja marcant el seu destí. Murmurava frases que no vaig 
aconseguir entendre. Mantenia una expressió plena de determinació. 
Segons em va dir, esta és una de les tasques més importants del seu 
treball. Als meus ulls, bé podria ser un acte ritual i sagrat. 

Per fi, comença a haver-hi un allunyament entre ella i Vicente. Han 
mantingut discussions sobre la conveniència que l'una o l'altre 
abandone el campament. Cada vegada suporte pitjor que fins i tot 
mantinguen relacions i la gelosia em corroeix. 

En el sopar, va sorgir la discussió sobre el restabliment de relacions 
amb Madrid. Em vaig quedar sorprés en vore que Natzaret es 
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pronunciava a favor amb enginyosos arguments, encara que amb 
condicions. Vaig rebre un munt de mirades  perverses. 

Em van convidar a acompanyar-los a un gran magatzem. Els 
productes són, segons sembla, fabricats seguint les recomanacions de la 
població. Són simples, encara que atractius i barats. Els calcetins, per 
exemple, costen quatre vegades més barats que a Espanya. Però no n'hi 
ha més que en blanc i negre. Els pantalons, les camises i la roba interior 
són model estàndard, però igualment barats. Hi havia una àmplia 
varietat de tints per a la roba.  

La secció d'alimentació és xicoteta. La població lovetopiana es 
proveix de carn, pa, peix i productes peribles en xicotets comerços. 
Encara que també es fan enviar remeses de famílies o comunes amigues. 
El campament intercanvia fusta per carn, formatge i hortalisses amb 
una comuna agrícola situada a vint-i-cinc quilòmetres de distància. 

Em sorprén el grau d'estandardització dels productes. Les conserves 
es presenten exclusivament en envasos biodegradables de tres 
grandàries. El primer té la dimensió d'una xicoteta llanda de sardines. 
El segon és com un gran pot de melmelada. El tercer és molt gran, 
grandària restaurant. Les quantitats són presentades en unitats 
mètriques. Les etiquetes, no obstant això, són molt elegants i recullen el 
famós semàfor que permet conéixer el detall de la contribució al bé 
comú de les empreses. 

Les "farmàcies" lovetopianes són menudes i només venen medicines 
amb recepta. Després de la Independència, la professió mèdica va filtrar 
i va eliminar sense contemplacions inmenses quantitats de 
tranquil·litzants, estimulants, antidepressius, somnífers i molts altres 
medicaments. No es permet la fabricació de medicaments per a 
controlar el comportament de les persones. Això pot haver sigut decisiu 
en la reorganització del sistema escolar. Al no aconseguir que les 
criatures difícils s'adaptaren a les escoles, van haver d'adaptar les 
escoles a les criatures! 

Li vaig preguntar a una farmacèutica com es tractava l'insomni.  
"En general, l'insomni no és un problema mèdic, sinó un problema 

social", em va respondre. "Per això, ajudem a la persona a canviar el seu 
estil de vida i no la seua biologia. A més, estar despert a la nit pot 
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resultar divertit, sap vosté? La setmana de 20 hores permet prendre's 
les coses de manera més relaxada”. 

Retorne a la ciutat esta nit. Estic intentant que Natzaret vinga amb 
mi. Abans del sopar en La Cova, tota la colla ens asseiem en rogle a jugar 
(no existix paraula millor per a definir el que vam fer). 

"Ei Rubén", va dir algú, “què pots fer per a entretindre'ns?". 
El pànic em va envair. La gent havia estat cantant. Jo no sé cantar. 

Havien contat acudits. Mai he aconseguit recordar-me d'un. Havien 
rigut i s’havien pres el pèl, com en un teatre improvisat. Jo mai he sigut 
capaç de mantindre el to just entre l'hostil i l'amistós. Em vaig adonar 
que no sé fer res de tot això. Avergonyit, em vaig disculpar sense molta 
convicció. 

"Disculpeu-me, és que no soc molt divertit. Mai vaig saber entretindre 
a la gent. Nosaltres recorrem a la televisió. Crec que és això". 

Es van negar enèrgicament a acceptar la meua explicació. Primer 
van pensar que volia fer-me de pregar, després van comprendre que 
anava de debò i vaig apreciar una certa tristesa davant la meua 
incapacitat. 

"Ei", va dir unx d'ellxs, "segur que saps cantar allò de ‘El carro me lo 
robaron...’ Comença tu i et seguim". 

Vaig prendre alé i vaig començar. Vaig encertar amb el to de pura 
casualitat. Un minut després, tot el saló cantaven. Per ací canviaven el 
ritme. Per allí introduïen variacions en la lletra. Una de les dones va 
entonar la tonada amb una dansa tipus hip-hop. Després, una altra 
d'elles, va demanar silenci, va respirar profundament i va cantar tota 
la cançó tipus òpera. Riguèrem molt i creàrem un espectacle realment 
bonic i festiu. Totxs van participar d'alguna manera. Natzaret em va 
acompanyar la segona vegada que em vaig alçar a cantar sol i va ballar 
unes sevillanes. Mai deixa de sorprendre'm. He d'ampliar el meu 
repertori!  
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16.- LA JUSTÍCIA, LA DELINQÜÈNCIA I ELS 
CENTRES PENITENCIARIS 

 
Dénia, 30 de maig de 2033. A Espanya tendim a pensar que la llei 

en Lovetopia existix només per a emmascarar l'autoritarisme del 
règim. Malgrat això, un examen minuciós de la situació revela que 
Lovetopia manté molts dels principis heretats del nostre país i que es 
defensen amb tenacitat.  

La majoria dels drets fonamentals i principis de la Constitució 
espanyola de 1978 estan recollits en la Constitució de Lovetopia de 
2015, en la seua redacció original. Exemples bàsics són els drets a un 
treball digne o a un habitatge digne, o el dret a una educació i una 
sanitat universal. La gran diferència està en el fet que en Lovetopia es 
complix la legalitat constitucional i el seu govern actua de manera 
coherent amb la Constitució. Mentrestant, a Espanya, el govern es veu 
espentat a equilibrar els interessos de les elits econòmiques i les 
seues institucions, ja siguen estes partits polítics, bancs o grans 
empreses, que apareixen sempre en col·lisió amb els drets que la 
nostra Constitució atorga a la població. 

De manera anàloga, en Lovetopia existix una separació efectiva de 
poders. El poder judicial descansa en un Consell General que té la seua 
seu en la costanera ciutat de Dénia, a la província d'Alacant. No existix 
Ministeri de Justícia ni institució governamental semblant. La 
independència és absoluta i els seus recursos econòmics venen fixats 
per un percentatge fix dels ingressos generals del govern.  

“En el seu conjunt, el sistema de justícia està format només per 
personal que han superat amb èxit la carrera judicial”, em va dir una 
funcionaria durant l'entrevista que vam mantindre. “El tercer torn va 
ser suprimit. Ací en Lovetopia es desconeix este mecanisme, habitual 
abans de la Independència i encara vigent a Espanya, que permet als 
partits polítics nomenar jutges a dit. Els juristes oficials la justificaven 
com la manera d'introduir el costum i la tradició en la vida judicial i 
superar una carestia dels professionals judicials de carrera. Però, en 
realitat, s'utilitzava perquè partits polítics designaren juristes 
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propers per als càrrecs de justicia a quins acudir després per a 
aconseguir favoritismes. O el que era pitjor, cometien delictes 
campant a plaer sense el control del poder judicial”. 

L’aforament del personal polític, ja siguen membres del govern, 
grups parlamentaris i alts càrrecs de la vida pública, va ser abolit 
després de la Independència. La societat lovetopiana manté l'opinió 
que tota la població és igual davant la llei, sense cap excepció. Però 
quan es referixen a personal polític i càrrecs públics, creuen que la 
seua responsabilitat és major i la justícia ha d'actuar amb especial 
determinació. Quan un càrrec públic comet un delicte, l'assumpte es 
convertix en prioritat per al tribunal i el jurat es dedica amb 
abundància de recursos. 

“La situació heretada d'Espanya es va considerar escandalosa. Al 
nomenament dels alts càrrecs judicials pels partits polítics, calia 
afegir el control dels mitjans a la disposició dels tribunals exercit pel 
Ministeri de Justícia, l’aforament i el sistema de tercer torn”, va dir la 
meua informadora. “La independència del poder judicial no existia i 
els càrrecs polítics i els seus juristes propers estaven per damunt de 
la llei”. 

A Lovetopia, com a Espanya, mantenen nombrosos tribunals, 
notaries i registres públics on ventilen tot tipus de discussions. En 
este àmbit, la presència de la tecnologia lovetopiana també és 
extraordinària. Segons m'han informat, utilitzen una aplicació digital 
anàloga a una xarxa social exclusiva per a juristes. És accessible des 
de qualsevol dispositiu i permet que la advocacia de les parts aporten 
els seus escrits i recapten proves pericials i testimoniatges en qüestió 
de dies, sinó hores. En este procés, fan partícips a les notaries i als 
registres afectats. 

“Tota la informació arriba als tribunals de justicia, que resolen amb 
diligència i comuniquen digitalment amb les parts, amb accés 
contextualitzat a les lleis i a la jurisprudència de referència”, em va 
comentar un Secretari d'un tribunal. “La prescripció d'un assumpte 
per quedar fora de termini, tan habitual i recurrent al seu país, mai es 
produix. Encara que està detalladament recollida en les nostres Lleis”. 
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En un enginyós mecanisme que transcendix l'abast d'este article, 
tant la fiscalia com les notaries, registres i funcionariat de presons 
pertanyen al Poder Judicial i participen de la jerarquia de la institució. 

El contingut de la llei, en molts aspectes, ha patit una transformació 
radical. A Lovetopia consideren com a greus algunes faltes que, 
segons nosaltres, no serien més que delictes secundaris ni tan sols 
mereixedors d'una multa de la policia o la justícia. La contaminació 
deliberada de l'aigua o l'atmosfera és castigada amb dures penes de 
presó, és el delicte d’ecocidi, que en molts països avançats està 
reconegut, al igual que el genocidi. Els desfalcs, el frau, les anomalies 
financeres, les estafes, el suborn, la malversació de fons públics i 
assumptes de "guant blanc" són castigats més severament que els 
assalts a mà armada o els robatoris. Com a curiositat, afegir que estos 
últims són poc comuns ací, tal vegada a causa de la intensitat de les 
relacions interpersonals i de la dificultat per a mantindre l'anonimat. 

Pel que sembla, els tribunals rarament imposen multes. Diuen que 
preferixen castigar els delictes amb penes de presó, segons ells, més 
igualitàries per a qui és condemnat. He visitat una de les seues 
presons i puc afirmar que són falsos els rumors que circulen per 
Espanya. Les presons de Lovetopia res tenen a vore amb camps de 
treballs forçats. 

En la Lovetopia de la primera època, com a Espanya, l'índex de 
crims va resultar ser molt alt. El govern va realitzar una revisió ràpida 
de delictes i es va concedir una amnistia per a qui havia sigut 
condemnat en fets que no foren delictes en el nou marc legal. Es va 
legalitzar el cultiu i el consum de marihuana. L'estat va assumir el 
monopoli del tràfic d'algunes altres drogues, com l'heroïna i la 
cocaïna. Les taxes de consum i la delinqüència organitzada es van 
reduir a nivells increïbles a Espanya i a Occident. 

Una altra gran sorpresa és la severitat amb què es perseguix i es 
reprimix la violència econòmica i política. 

“A Espanya, com ocorria en l'època anterior a la Independència, 
una regidoria comú sorpressa apropiant-se de part del pressupost 
municipal per a propers del seu propi partit és castigat amb una pena 
de presó d'un a cinc anys”, em va dir una jutgessa especialitzada en 
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dret comparatiu, “dels quals complirà tal vegada uns quants mesos si 
té antecedents penals. Si no té antecedents, resulta fàcil que ni tan sols 
ingresse a la presó. Ací, en Lovetopia, un delicte equivalent serà 
automàticament condemnat a una pena definitiva de cinc anys, sense 
la més mínima possibilitat d'obtindre una reducció de condemna, la 
llibertat condicional o l'indult pel govern”. 

No obstant això, el compliment de les penes és molt diferent a com 
es realitza a les nostres presons. Excepte casos puntuals, en Lovetopia 
no existixen els grans centres penitenciaris. Les persones recluses 
estan repartides entre nombroses institucions de xicoteta grandària, 
cadascuna de les quals alberga unes dotzenes de presxs. Durant el dia, 
participen en la vida general de la societat. Són sotmesos a una 
lleugera vigilància. Tenen ocupació, reben salaris i es beneficien dels 
mateixos drets i pagues que la resta de la població treballadora. 
Passen part del dia en espais reservats, als quals curiosament poden 
convidar, si així ho desitgen, a les seues esposes, marits o amants. 

“Qui és culpable de delictes de violència té tendència a reincidir, i 
per tant tornant de nou a presó”, em va dir amb molt d'èmfasi una 
funcionaria de presons. “L'empresonament de tipus tradicional no fa 
més que augmentar la seua propensió a la violència. En el sistema 
espanyol, les presons són escoles d'aprenentatge per als pròxims 
delictes de qui està en presidi”. 

Els juristes penalistes de Lovetopia creuen que el seu sistema, 
relativament més humà, oferix a qui entra en presó desenvolupar 
maneres de vida no delictius en les circumstàncies reals de la societat. 
Mostren dades impressionants sobre les baixes taxes de reincidència 
dels seus presos comparades amb els nostres. Encara que, com és 
d'esperar, no dispose de mitjans per a verificar la seua fiabilitat. 

Una cosa interessant és que els jocs de guerra rituals són practicats 
també entre la població penitenciària. Com les llances són 
considerades excessivament agressives, en el seu lloc utilitzen uns 
llargs i pesats pals molt semblants als pals de la gent de «Robin 
Hood». 

“Qui ha sigut condemnat per delicte amb violència és un senyal de 
que no sap manejar la seua ira”, em va dir la funcionaria de presons. 
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“Els jocs de guerra permeten que es familiaritzen amb eixa energia, 
normalment fruit d'una expressió emocional reprimida, i aprenguen 
a traure-la i gestionar-la. L'energia de la ira, ben canalitzada, és una 
energia vital molt útil. Amagar-la o negar-la, com es feia sota el 
sistema heretat d'Espanya, no soluciona el problema, sinó que 
l'agreuja. La solució passa per deixar eixir tota la ira acumulada i 
oferir maneres creatives perquè els homes es familiaritzen amb ella i 
la gestionen positivament”. 

El sistema de centres penitenciaris té tres excepcions manifestes. 
Són els centres penitenciaris de Picassent  (València), Almeria i 
Algesires (Cadis). Estos centres, heretats de l'època espanyola, 
continuen oberts i funcionen amb estàndards semblants als nostres. 
Estos centres es reserven per a qui és condemnat per assumptes 
econòmics i contra la hisenda pública. Les lleis en Lovetopia són 
especialment dures amb els delictes comesos per polítics i 
funcionaris de les administracions públiques. 

Potser esta severitat té la seua explicació pels alts nivells de 
corrupció política i econòmica que van patir les gents dels territoris 
de l'antiga Comunitat Valenciana en els anys previs a la 
Independència. 

 
(Dilluns, 30 de maig) Al principi, Natzaret es va negar a vindre amb 

mi a la ciutat, quasi per una qüestió de principis. 
"És cap de setmana", li vaig dir, "estic segur que et podràs escapar 

durant un parell de dies!". 
“Per què he de ser jo la que vaja? Xe! Per què no vens tu, guapo? Per 

què he de ser jo la que m'organitze per a estar amb tu? Jo visc ací, tu 
estàs en La Cova només de visita!". 

La nostra discussió va adquirir un to amarg. Prompte van sorgir les 
paraules, els retrets i les mirades perverses. Crec que comença a haver-
hi massa en joc. Tractant d'arreglar les coses, la vaig prendre entre els 
meus braços com em va dir l'altre dia Isidro. Però es va soltar d'una 
manotada, va agarrar un sac de dormir i va eixir cap al bosc. Em vaig 
ficar al llit però fins a molt entrada la nit no vaig aconseguir agafar el 
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son. Abans de l’alba, vaig sentir el seu cos esvarar-se en el llit al costat 
del meu. 

"Hem d'aprendre a parlar sense donar per descomptat les coses, 
sense que llancem expectatives tancades que ens impedixen obrir-nos a 
l'altre i organitzar-nos millor sense imposar les coses", va dir. ”I he de 
ensenyar-te a demanar i a oferir des del cor. Me’n adone de què mai hem 
parlat de tot això”.  

Ens abracem l'u contra l'altra i ens quedem adormits. 
Però res sembla haver canviat. Jo no vaig entendre que va voler dir i 

no em va explicar més. La seua voluntat d'auto-determinació és 
inamovible. Esta insistència seua d’anar i vindre al seu antull em trau 
el cabells de color verd. El que em resulta estrany, ja que Ruth actua 
igual. Serà, tal vegada, que en aquella mai vaig buscar res més? No sé 
imaginar el que seria viure amb una persona com Natzaret. Pensar-ho 
em resulta estimulant i terrorífic al mateix temps. 

 
(Més tard, ja en La Cova) He trobat a Tomás en la cuina i li he 

preguntat sobre el «Gran Procés de les Alpujarras». En la meua visita 
de hui, el funcionari el va esmentar un parell de vegades. 

“Va ser un procés tipus «Nuremberg»”, va dir Tomás exaltat, mentre 
preparava una ensalada. “El Tribunal va demostrar que les grans 
institucions econòmiques d'Espanya i les seues directives polítiques 
electes portaven dècades conspirant i actuant il·legalment per a 
apropiar-se de la riquesa de la població i sotmetre-la des de la tirania, 
la por i la pobresa. La població es va bolcar en suport d'aquell Tribunal. 
Va ser un esdeveniment de gran importància per a les nostres lleis.” 

Tomás és un tio jove, potser una mica major que jo. Va arribar a La 
Cova el gener passat. Està casat amb Vanya i tenen dues filles. Vanya és 
la bonica jove índia de l'altre dia. Es van conéixer en Pune, a l'Índia, i 
van viure allí diversos anys. Van tornar a València per a gravar una 
sèrie de documentals sobre com han evolucionat les tradicions índies en 
Lovetopia. Ella és professora convidada en la Universitat de València. 

“Què vols dir que la població es va bolcar amb aquell Tribunal?”, vaig 
preguntar. 
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“Va ser la gran contribució de la comunitat universitaria al 
naixement de Lovetopia. El suport va ser massiu. L’alumnat 
d'informàtica de la Universitat de Granada va dotar al nou Tribunal 
d'un sistema informàtic totalment innovador per a gravar 
testimoniatges i realitzar proves pericials amb agilitat, involucrant a 
Notaries i Registres. Estudiants d'administració d'empreses i de dret de 
totes les universitats van realitzar auditories dels comptes dels bancs, 
les grans empreses i les constructores. També de les administracions 
públiques i dels partits polítics”, va continuar mentre m'ensenyava 
algunes fotos de l'època en la seua tauleta. “Finalment, estudiants de 
periodisme documentàrem centenars de milers de testimoniatges i 
situacions d'allò més pintoresques. Jo vaig estar dedicat en cos i ànima 
durant sis mesos. A penes dormíem. El que va eixir de tot allò va ser un 
gran escàndol.”  

“Mai havia escoltat res semblant. Què va ser el que es va descobrir?” 
“Els casos de corrupció coneguts van demostrar ser la punta de 

l'iceberg. D'allí van sorgir totes les misèries econòmiques de la condició 
humana: delicte fiscal, blanqueig de diners, evasió de capitals, 
corrupció, suborn, maquinació per a alterar el preu de les coses, 
robatori, apropiació indeguda, frau electoral, finançament il·legal de 
partits polítics… Pensa tu en el delicte i eixiran milers de situacions. 
Totes estan documentades. Els partits polítics van resultar ser màfies 
organitzades de coll blanc”. 

Tomás ha afirmat que, a conseqüència d'este procés, es va declarar 
il·legítim el deute de totes les Administracions Públiques amb la banca. 
També es van embargar tots els immobles i propietats en les seues 
mans, tant edificis i oficines bancàries com a solars i habitatges ociosos. 
Segons diu, van passar a l'estat lovetopià centenars de milers de 
propietats que els bancs havien acaparat pacientment durant anys a 
través d'embargaments, desnonaments il·legals i tancaments provocats 
d'empreses. 

He d'investigar més sobretot això. Este és un procés legal del qual res 
se sap a Espanya. Si és cert, serà un gran escàndol!  
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17.- ENERGIA SOLAR I MARÍTIMA 
 
Jerez de la Frontera, 31 de maig de 2033. El pensament i la 

política lovetopiana s'han dirigit uniformement cap a fonts d'energia 
renovable. El seu ideal és disposar indefinidament d'energia sense 
afectar si més no la biosfera local. Les fonts d'energia principals són 
l'energia solar, l'energia geotèrmica, l'energia mareomotriu i 
l'energia eòlica. 

Les persones d’ací senten un plaer infantil amb els molins de vent. 
En els meus viatges per les ciutats de Lovetopia, he pogut apreciar 
cases i edificis replets de xicotets molins, situats en les teulades, en 
un paisatge que em recorda les instal·lacions d'antenes de televisió 
d'Espanya.  

Com la resta del món, Lovetopia seguix de prop els assajos en el 
camp de l'energia nuclear de fusió amb propòsits pràctics. No obstant 
això, senten un cert horror davant les similituds amb l'energia 
nuclear de fissió, convencional en el món. I perquè implicaria omplir 
de nou els seus paisatges de línies d'alta tensió, moltes d'elles 
desmuntades després de la Independència. Ací pensen que és 
antinatural concentrar enormes quantitats d'energia en un sol punt i 
preferixen les tecnologies que permeten generar l'energia prop del 
lloc on és utilitzada. 

La població lovetopiana no és precisament del romanticisme 
desproveït de tot sentit comú, que part de la gent espanyola imagina. 
En la meua visita al Ministeri d'Energia, he descobert que 
pràcticament tot el funcionariat és coneixedor de l'obra “L'Economia 
de l'Hidrogen” de Jeremy Rifkin. Fan referència permanent a alguns 
conceptes energètics allí presentats per a afegir que els han 
desenvolupat fins a límits sorprenents. A més, són molt conscients de 
la tendència històrica per la qual les cultures riques en energia han 
tendit cap a la dominació i conquesta de les civilitzacions pobres en 
energia. 

Contràriament al que es creu entre nosaltres, a Lovetopia no han 
retornat a l'Edat de Pedra. Consumixen molta més energia del que es 
podria esperar en vore els seus paisatges i les seues ciutats. Però 
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dissimulen les seues fonts i els seus usos i la utilitzen d'una manera 
més difusa i nova. 

Lovetopia va heretar de l'època espanyola centrals energètiques en 
perfecte estat. Exemples són les centrals tèrmiques de carbó i gas de 
Castelló i de Carboneras (Almeria), o la central nuclear de Cofrentes 
(València). Però les van tancar al cap de pocs anys. 

“Estes tecnologies són pròpies del segle XX”, va dir la Ministra, “i no 
poden ser tolerades a causa de la pol·lució tèrmica o dels residus 
radioactius, amén dels perills que representen. L'incident de 
Fukushima seguix present en la cultura lovetopiana”. 

Dels dies anteriors a la Independència, van heretar la tecnologia 
bàsica per a realitzar instal·lacions d'energia geotèrmica no 
convencional i mediambientalment sostenible. Esta energia, que 
aprofita el vapor que ix de les entranyes de la terra, és utilitzada per 
a moure turbines que generen energia elèctrica. És una de les 
energies preferides per a calefacció i per a usos agrícoles.  

“La geotèrmia té grans avantatges. El seu cost és baix, no emet cap 
component contaminant a l'atmosfera”, va afegir la Ministra, “i la 
quantitat baixa d'aigua templada que genera acaba en els sistemes 
d'aigua calenta, en forns híbrids de llenya i aigua, o en aplicacions més 
pràctiques com els centres de natació d'hivern”. 

Lovetopia compta també amb nombroses instal·lacions 
hidroelèctriques a l’interior muntanyenc. No obstant això, són 
considerades recursos temporals. Afirmen que tendixen a enfangar-
se després d'unes quantes generacions, a més d'exercir efectes 
nefastos sobre els salmons i la fauna aquàtica en general. 

La recerca i desenvolupament sobre tecnologies energètiques s'ha 
concentrat en diferents fonts. Una d'elles és l'energia solar que capta 
les radiacions del sol. En la realitat lovetopiana, existixen diversos 
sistemes en funcionament. Encara que alguns requerixen de grans 
instal·lacions i altres són realment menuts, crida l'atenció la seua 
mescla de senzillesa natural i sofisticació tecnològica. 

Una instal·lació habitual són els espills parabòlics platejats en 
xarxa. Tenen uns deu metres de diàmetre. Com el sol es mou durant 
el dia, el receptor que concentra els raigs també ho fa. Este artefacte 
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d'estranya forma actua com una aranya en una tela de fins cables que 
es mou al so d'una tecnologia que creua climatologia, GPS i necessitats 
de consum en temps real. Estos sistemes busquen el màxim de calor i 
envien vapor a través de tubs flexibles que impulsen un generador 
lateral. La condició de “Estat del Sol” de Lovetopia fa que estos 
sistemes siguen presents tant al Nord com al Sud del seu territori. 

Un altre sistema solar consistix en un conjunt d'immenses 
fotocèl·lules anàlogues a les utilitzades en els satèl·lits, però de 
dimensions majors. He visitat una central d'este tipus al sud d'El 
Ejido, a Almeria. Sobre la cara sud d'una sèrie de verds i suaus pujols, 
unes plaques quadrades d'aproximadament dos metres de costat 
estan col·locades sobre rodes. Estan fetes d'una substància vidriosa 
amb un líquid en el seu interior. La seua disposició recorda a la trama 
d'una ciutat, amb els seus blocs de cases. La falda del pujol està 
solcada d'estrets corredors que utilitzen els equips de manteniment. 
Durant el dia, la calor i la lluminositat són molt intensos, però reina 
una atmosfera de pau i tranquil·litat. Esta central ha d'abastar una 
superfície molt extensa, tal vegada d'uns cinquanta quilòmetres 
quadrats en el seu conjunt. La dimensió d’un gran aeroport! Qui 
planifica tot açó afirma que estes instal·lacions són econòmicament 
avantatjoses fins i tot en els dies més ennuvolats. Generen energia 
suficient per a una xarxa de miniciutats. I a més el projecte va complir 
la normativa d’impacte ambiental, ubicant-se en una area 
completament àrida. 

La gegantesca central elèctrica del Cap de Sant Antoni, a Dénia, es 
basa en una tecnologia radicalment diferent. Extrau l'energia de les 
diferències de temperatura existents entre la superfície i el fons de la 
mar. A més, per la seua ubicació geogràfica, alimenta d'energia 
elèctrica a la regió insular que formen les illes d'Eivissa i Formentera. 
Hi ha centrals anàlogues en el Cap de Pals (Cartagena), en el Cap de 
Gata (Almeria) i en altres punts de la costa. Estos són, tal vegada, les 
instal·lacions més impressionants utilitzades a Lovetopia per a 
aconseguir el seu ideal de gaudir d'energia il·limitada no 
contaminant. 
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Esta espectacular central podria ser presa per una fortalesa 
medieval propietat d'algun duc boig. S'ubica sobre un punt distant 
diversos quilòmetres de la costa. Des de la costa aparenta una illa amb 
muntanyes repletes de vegetació. 

“Esta instal·lació es pot entendre com un gegantesc frigorífic”, em 
van explicar el col·lectiu d’ingenyeria que ens van rebre, “però amb 
els circuits en sentit invers. Sabut és que l'aigua pot emmagatzemar 
enormes quantitats d'energia tèrmica. És per això que una diferència 
de temperatura, encara que siga relativament menuda, és susceptible 
de produir grans quantitats d'energia quan s'empren els 
transformadors de calor adequats”. 

L'aigua gelada de les profunditats de la mar és molt rica en 
elements nutritius. Esta aigua és bombada a uns estanys pròxims per 
a després ser injectada en la central juntament amb aigua de 
superfície templada. Mentre roman en els estanys, nodrixen a peixos 
i crustacis. Tota central té un xicotet port pesquer l'activitat del qual 
constituix un important subproducte sostenible. 

Este grandiós projecte probablement atraurà l'admiració de 
quants el contemplen. Però passem a un molt més senzill que ajuda a 
comprendre com de curiosa és la gent amb la qual estem tractant. 

Recentment, vaig visitar a una "família" lovetopiana en el camp. 
Este encantador refugi estava situat a les muntanyes, a bastants 
quilòmetres de la població més pròxima. Recarreguen bateries amb 
una sénia portàtil, una roda menuda que flota enmig del riu. Està 
suspesa d'uns cables pels quals recull electricitat de 24 volts. 
L'energia és emmagatzemada en un parell de bateries. A més de 
recarregar els dispositius electrònics, fan funcionar una bomba 
d'aigua. També alimenten unes poques bombetes, encara que van 
insistir que no són necessàries en el camp perquè es fiquen al llit 
primerenc i preferixen la llum dels ciris i les torxes. Esta família em 
va regalar la seua sénia menuda, però no ho vaig acceptar perquè a 
Espanya seguix la prohibició de viure fora de les àrees urbanes. 

Esta casa, com molts altres habitatges de la ciutat, disposa d'un 
sistema d'aigua calenta i calefacció molt habitual entre la població. 
Les radiacions solars són emmagatzemades en un depòsit d'aigua 
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situat sota terra. L'aigua és bombada als radiadors de les parts 
habitades. Les parets exposades al sud i les teulades dels immobles 
lovetopians estan enterament ocupats per receptors de calor solar, 
integrats en l'arquitectura dels edificis amb molt d'encert i eficàcia. 

A Espanya, vaig vore mecanismes semblants en les competicions 
universitàries que van arrancar en 2010 sota el nom de “Solar 
Decathlon”. Els seus resultats sempre es presenten com a 
experiments universitaris econòmicament inviables. Encara que, si 
seguim la lògica lovetopiana, esta afirmació segurament és el resultat 
d'un boicot de les grans companyies elèctriques. 

“La integració de les energies sostenibles en l'arquitectura 
habitacional popular, tant a nivell de generació com a nivell de 
consum, és molt comú entre la societat”, va afirmar la Ministra. “Així, 
reduïm en gran manera les despeses de construcció i de manteniment 
de la cases, a més d'evitar la dependència d'energies centralitzades i 
d'estalviar-nos les grans inversions en centrals elèctriques i en línies 
d'alta tensió. Estos sistemes domèstics poden ser adaptats per a 
destil·lar l'aigua de la mar, la qual cosa resulta de gran utilitat en les 
comunitats costaneres”. 

Hi ha un projecte molt ambiciós i revolucionari que acaben de 
presentar en la lovetopiana Universitat de Granada. Com és ben sabut, 
la funció de fotosíntesi dels vegetals en creixement permet a la planta 
capturar l'energia solar i utilitzar-la per al seu propi creixement. La 
comunitat científica lovetopiana diu haver tractat a unes certes 
plantes, especialment de viver, de manera que l'energia captada es 
convertix en electricitat. Un sistema tan increïblement elegant seria 
perfecte des del punt de vista lovetopià. Cada família tindria 
assegurat en la seua horta o al seu jardí el reciclatge de les aigües 
residuals i el fem, la producció d'aliments i la generació elèctrica per 
a tota la casa. 

Recordar que la Universitat de Granada també té el crèdit sobre la 
sorprenent innovació (recollida en l'article sobre els boscos de 
Lovetopia) dels “arbres robot” que actuen com a centrals elèctriques 
aïllades. Són un híbrid de tecnologies on les fulles artificials capten 
energia elèctrica del sol, les arrels artificials capten energia elèctrica 
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de la temperatura de la terra i el tronc és una enginyosa combinació 
de bateries d'emmagatzematge elèctric i cel·les d'hidrogen. Un de tals 
arbres robot també garantiria l'energia necessària per a qualsevol de 
les cases lovetopianes. 

 
(Dimecres, 1 de juny) Vaig arribar del sud de nit. Em vaig creuar 

amb Isidro i em va dir que ja se li havia passat el cabreig. Però em va 
recordar que li devia una conversa llarga i tendida sobre l'article de les 
dones i la política en Lovetopia.  

Vaig trobar a Natzaret en La Cova. Estava asseguda en "la meua" 
butaca de la biblioteca, llegint. Em sorprén la seua facilitat per a 
adaptar-se allí on va sense sentir-se mai com una intrusa. Serà, tal 
vegada, que en tindre uns vincles tan forts amb el seu propi ambient 
"familiar" se sent segura onsevulla que siga? O és que el país és tan 
xicotet que constituix una enorme família nombrosa? En qualsevol cas, 
està en La Cova com si estiguera en sa casa. 

És meravellós sentir-se estimat per Natzaret. Sempre tan directa, tan 
consistent i tan apassionada. Fa que qualsevol cosa siga possible. Està 
tan còmoda amb si mateixa! No alberga complexos ni desitjos ocults de 
ser diferent, ni més prima ni més redona, ni més jove ni més bonica. I 
com per contagi, jo em trobe també així. Quan estic al costat d'ella, em 
trobe més fort que mai. També m'agrada més el meu propi cos. Confie 
més en el seu funcionament. No em preocupa que agafe fred, que caiga 
malalt o trobar-me cansat. Ni em preocupa la meua erecció ni estar a 
l'altura sexualment! Quin alliberament més meravellós!  

El sexe entre nosaltres és cada vegada millor. No acabe d'entendre 
què fa tan diferent fer l'amor amb ella. Utilitza el seu cos d'una manera 
directa i íntima. I això, d'alguna forma, em legitima a mi per a fer el 
mateix. Ens entreguem l'u amb l'altra sense prejudicis ni reticències. A 
vegades ens perdem, perdem la nostra pròpia individualitat en 
increïbles explosions de sensacions i sentiments compartits. Mai havia 
experimentat una comunicació i uns orgasmes semblants. I no és que 
fem res exòtic, ni posicions estranyes o coses rares. 

Encara que l'altre dia jugàrem al massatge mutu i al sexe oral, va ser 
agradable com a diversió i joc, però també com a manera de “fer 
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l'amor”. Mai hauria cregut que gaudiríem tant dels nostres cossos nus, 
durant hores, tot i sense caure en la penetració. Com d’afortunat em 
vaig sentir d'haver conegut a la bonica Bea en la fira! 

És estrany. El rumor de que la gent lovetopiana era molt alliberada 
sexualment sempre arribava amb fantasies sobre passar-se el dia 
follant, senzillament. Però ara descobrisc que han adoptat tradicions 
sexuals diferents, sagrades fins i tot. El sexe té unes dimensions 
d'intimitat i plaer desconegudes per a mi (i segurament també per a la 
resta del poble espanyol). 

Si ací s'estimen com Natzaret i jo, aleshores la pornografia en 
Lovetopia no existix simplement perquè no la necessiten. Després d'una 
sessió d'amor amb ella gaudisc de pau i plenitud durant dies. Este tipus 
de “sexe” no té res a vore amb el que coneixia. Com pot una simple 
paraula amagar realitats tan diferents? La tensió dels primers dies ha 
desaparegut per complet. Ara, el sexe és com pujar pausadament i per 
plaer una meravellosa muntanya, en direcció al cim. Encara encara, en 
un determinat moment, tot s'accelera i comencem a córrer, ràpid, més 
ràpid, per a arribar extenuats. Però Natzaret diu que no sempre serà 
així. Que a poc a poc, arribarem lentament, gaudint de cada pas, de 
cada moviment i de cada respiració. I quan aconseguim el cim, ens 
podrem quedar allí una llarga estona. La vista serà esplèndida. L'aire 
ens abraçarà. I junts sentirem, per fi, la intensitat d'estar vius de veritat. 

Pot això continuar així? Crec que mai podré assaciar-me d'ella. No 
acabe d'entendre del tot les coses que diu, però sé que aprofite cada 
oportunitat per a endur-me-la al llit. Em sent quasi avergonyit del meu 
desig de posseir-la. Vull viure més i més este extraordinari tipus de sexe. 

Ara dorm. La seua intensitat de ser absorbix tota la que hi ha dins de 
mi. Quan estic amb ella em sent més sòlid, quasi literalment més pesat. 
És com si els meus peus estigueren assentats més fermament sobre la 
terra. Veig millor, escolte millor i sent millor. Hi ha una mica de “màgia” 
en tot açò? 

La meua relació amb Natzaret està canviant completament la meua 
manera de concebre les relacions íntimes entre persones. La normalitat 
de Ruth comença ara a semblar-me estranya. Els homes no es giren 
quan passa Natzaret com ho fan amb Ruth. La seua lluminosa cabellera 
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rossa enlluerna com un llamp de llum. Natzaret ni es maquilla. Al 
principi, la vaig trobar una mica pàl·lida, massa neta i natural. 
Precisament ara que la moda a Espanya retorna al roig dels llavis i a 
l'ombra d'ulls. I no obstant això, quina intensitat la dels seus ulls! Quina 
expressivitat la dels seus llavis! Quina vitalitat la del seu cos! És com si 
Ruth dominara els símbols i senyals que se suposa representen 
sexualitat i vitalitat. Mentrestant, Natzaret simplement té sexualitat i 
vitalitat i per això no necessita els símbols. 

M'agradava especialment anar a restaurants de moda amb Ruth. Em 
sentia com qui mostra un premi guanyat en un concurs. A ella li encanta 
eixe joc social. Els seus pits sempre a punt d'esclatar dins del seu vestit. 
La seua mirada ambigua sobre els altres homes, com convidant a la 
competició, a les comparacions i al flirteig. 

Amb Natzaret, entrar en algun lloc és simplement entrar. Ens 
relacionem de manera espontània, a vegades d'una forma íntima o a 
vegades no, tal com les coses es presenten. La majoria de la gent la troba 
atractiva. Però ella no es presenta mai com un objecte per la possessió 
del qual cal lluitar. Mai pretén sentir el que no sent. Això no vol dir que 
no provoque en mi les més fortes emocions. Hem tingut escenes terribles 
perquè, en la seua opinió, no em comporte a l'altura de la nostra relació. 

Així i tot, a vegades trobe a faltar a Ruth. La seua frivolitat, el seu 
món i les seues agudes rèpliques em continuen atraient. Serà que 
m'atrau d'ella el fet que em permeta recolçar-me en les seus enormes 
mamelles i ser infantil? És la relació amb els seus pits el que diferència 
a estes dones? 

Però ací estic, amb els meus 33 anys, enrotllat amb dues dones. Una 
dona espectacular i ostentosa a Espanya i una altra, apassionada i 
alegre, en este extrem de la península ibèrica. Natzaret detestaria 
Madrid i Ruth detestaria Lovetopia. Potser, després de tot, hauria 
d'haver sigut actor i no periodista, com pretenia en la meua infància. 
Tal vegada només els actors poden arribar a gaudir de les seues pròpies 
contradiccions incorporant-les a la seua interpretació? 

Natzaret em fa tantes preguntes (pacient però inexorablement!) que 
em porta a rememorar la relació de ma mare i mon pare, i el meu 
matrimoni amb Patri. Quan observe les relacions amoroses o els 
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matrimonis en Lovetopia, no veig eixa espantosa tensió a la qué 
nosaltres estem sotmesos. Les expectatives rígides i estereotipades van 
ser la nostra manera de relacionar-nos sempre. Potser vam anar així 
per a poder sobreviure en un univers hostil? Els matrimonis lovetopians, 
no obstant això, es diluixen espontàniament en les connexions amb els 
membres de les seues famílies i en les amistats de tots dos sexes. 

Les persones no busquen destacar tan descaradament com entre 
nosaltres. No es presenten com a problemes o regals mutus, sinó més bé 
com a companys. Ningú és tan essencial, o tan prescindible, com ho seria 
amb nosaltres. Tot això em resulta complex i dens. Mai havia pensat que 
existiren altres maneres de relacionar-se. Encara que puc comprovar 
que és precisament eixa densitat la que m'atrau. 

Ací, sembla que sempre existix una alternativa bona i sòlida per a 
qualsevol relació. Les persones sembla que no senten eixa angoixa atroç 
que ens envaix a la gent espanyola quan una relació es trontolla. En una 
certa forma, això m'entristix. Trobe que han perdut la tragèdia del 
romanticisme. 

Sempre el seu maleït realisme! Però m'adone que és eixe realisme el 
que, a vegades, els permet fer ximpleries i ser irresponsables. Saben que 
s’ho poden permetre. Es cuiden a si mateixos i cuiden de la resta. Els 
errors mai són irreparables. Mai ningú serà rebutjat, faça el que faça. 

Serà per això que els matrimonis, quan convenen a casar-se, duren 
més que els nostres? En uns certs aspectes, ho trobe lògic. No esperen 
tant de les seues parelles com nosaltres de les nostres. No esperen que 
la parella ho siga tot en la vida. El matrimoni no és, com a Espanya, 
l'esdeveniment central de la vida d'una persona. No és crucial que 
resulte totalment satisfactori. Accepten que hi ha matrimonis que 
només servixen per a aprendre i entregar-te amb més “saviesa” en la 
següent relació. 

Encara recorde bé l'angoixant sensació de fracàs quan em vaig 
separar de Patri. Eixa sensació que un desastre ens sobrevenia. 
Especialment sentida per ella. O això vull creure i va anar especialment 
dura per a mi ? eixe sentir de culpa tan agut perquè no havia fet les 
coses correctament, perquè no li havia donat el que se suposa les dones 
esperen rebre. 
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Cap persona lovetopina pareix experimentar semblant sentiment de 
culpa. I encara que d'alguna manera crec que es perden una cosa 
intensa i valuosa, comence a envejar-los. La seua forma comunal de 
protecció mútua és més forta i fructífera i porta a avançar més que la 
forma individualista i defensiva que he adoptat amb Ruth, mantenint la 
meua relació com una cosa lleugera, provisional i limitada.  



222 

18.- ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: 
PREMSA, TELEVISIÓ I EDITORIALS. 

 
Castelló, 2 de juny de 2033. Com a periodista en actiu, trobe una 

natural curiositat cap als mitjans de comunicació d'altres països. 
Bona part del meu temps l'he passat amb professionals de tot el món, 
tant homes i dones, directives de periòdics, reporters i locutors de 
televisió. 

Les condicions sota les quals treballen el col·lectiu periodista en 
Lovetopia resultaran incomprensibles inicialment a la majoria de 
col·legues a Espanya. Però revelat el seu funcionament, un 
desenvolupa un gran respecte tant per la seua integritat de 
periodistes com per la duresa del seu treball i la seua dedicació al bé 
públic. 

La situació actual dels mitjans de comunicació en Lovetopia té un 
origen ben identificable i sorprenent. En la confusió política que va 
seguir a la Independència, van desenvolupar el text de la Constitució 
espanyola des d'un punt de vista molt nou. La nova legislació 
reconeixia que els grans grups limitaven la capacitat individual del 
col·lectiu periodista per a expressar i difondre lliurement les seues 
idees, prioritzant els seus interessos institucionals i els dels partits 
polítics als quals servien. Potser, l'amarga experiència viscuda pel 
col·lectiu de l'extinta Ràdio Televisió Valenciana durant el seu 
tancament en 2013 va tindre una gran influència en el nou sistema. 

La Constitució de Lovetopia va identificar el poder Comunicatiu 
com a complementari dels tres poders clàssics de l'Estat: el Legislatiu, 
l'Executiu i el Judicial. Per primera vegada en la història, una 
Constitució va reconéixer l'existència d'un quart gran poder. Este 
quart poder va rebre un règim de garanties especial per a exercir, de 
manera legítima i independent, la funció de control i transparència 
dels altres tres poders. Este joc de llibertats segurament seria 
inacceptable a Espanya i en la resta de països occidentals. 

Com a primera mesura, es va crear el Consell Nacional del Poder de 
la Comunicació i la Transparència. Esta institució va ser dotada, de 
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manera directa, del deu per cent dels ingressos recaptats pel govern. 
Este Consell, que té la seua seu a la ciutat de Castelló, va recuperar 
l'anterior Ràdio Televisió Valenciana, amb els seus diversos canals. 
Com a ens televisiu, va rebre el mandat de retransmetre tota 
l'activitat política, incloent la seua perifèria, i obrir canals de 
comunicació i participació directa a la població. Com vaig explicar en 
un dels meus articles anteriors, les activitats governamentals locals i 
nacionals (plens, reunions de comité, debats) poden ser seguides de 
manera contínua en els canals de la televisió. 

Addicionalment, este Consell va rebre i va ampliar les funcions de 
tres institucions molt recognoscibles per nosaltres i que al nostre país 
depenen del govern. El Defensor del Poble recull la veu de la població 
i la convertix en Llei. Els Tribunals d'Auditoria de Comptes fiscalitzen 
la funció de les administracions públiques i els partits polítics, encara 
que han ampliat la seua funció també a totes les empreses i 
fundacions. El Bulletí Oficial de l’Estat publica lleis, reglaments, codis, 
anuncis i registres, i treballa en favor del correcte enteniment del 
marc legal entre els col·lectius afectats. A més, es va atorgar al nou 
Consell la capacitat de recollir Iniciatives Legislatives Populars i 
d'organitzar referèndums sobre aquells assumptes que considerara 
d'interés general. 

He sabut que este Consell és el que organitza la presència del 
col·lectiu periodista en les sessions i reunions de les institucions 
públiques i dels partits polítics. La seua presència és oficial i ostenten 
la representació del Consell. Resulta cridaner destacar que  qui 
participa com a periodista adopta una posició activa i la seua 
intervenció no està restringida a les rodes de premsa. De manera 
rutinària, s'encarreguen d'oferir informació sobre els temes oberts a 
discussió i de denunciar i penalitzar les incongruències o el fals 
testimoni. A més, també canalitzen les preguntes de la població i 
llancen les consultes o referèndums digitals que consideren oportuns. 

Mentre els grups de mitjans de comunicació existents eren 
desmuntats, es va iniciar una feina faraònica perquè la població 
poguera entendre i participar, de manera activa, en la vida pública del 
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nou país. El sistema de referèndum digital va tindre el seu origen en 
esta reforma. 

“Tot això va resultar fàcil perquè les personalitats polítiques que 
gaudien del monopoli del poder se’n anaren del país”, va dir una de 
les meues informadores en una afirmació que resultarà 
contradictòria a Espanya, “i els mitjans de comunicació van perdre la 
seua protecció”.  

La llei sobre mitjans de comunicació va prohibir la propietat 
múltiple i es va obligar als grans grups posseïdors de revistes, 
periòdics, emissores de ràdio i televisió a triar una activitat en una 
ciutat i renunciar a la resta. 

“Esta mesura va tindre, com a efecte, l'aparició immediatament de 
grups més xicotets i totalment independents”, va afegir la meua 
informadora. “En lloc de dos diaris com anteriorment hi havia a 
València, ara hi ha sis. Representen els diferents matisos d'opinió. A 
més, han sorgit nombrosos setmanaris, revistes mensuals i 
informatius especialitzats”. 

Els periòdics són igualment pròspers en altres ciutats. Les revistes, 
per la seua part, han experimentat una multiplicació anàloga. Seguint 
la mateixa fórmula, les televisions van ser reestructurades i 
descentralitzades.  

Esta proliferació de periòdics i diaris per tota Lovetopia va ser 
paral·lela a la distribució del poder polític cap als municipis i a la 
localització de l'economia lovetopiana, molt centrada en empreses i 
activitats locals. 

Tota esta fragmentació de mitjans de comunicació no resulta 
problemàtica per al col·lectiu de periodistes i de escriptors. En lloc 
d'anhelar la seguretat que oferixen els nostres grans grups 
periodístics, trien l'emoció d'expressar-se amb plena llibertat en 
xicotetes publicacions, encara que els seus dies puguen estar 
visiblement comptats. 

“Amb el temps, la universalització de les xarxes i dispositius 
digitals”, va completar la meua informadora, “va facilitar que 
empreses i periodistes publiquen i retransmeten íntegrament per 
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Internet i que actuen indistintament amb text i imatge. Ara com ara, 
resulta difícil distingir entre premsa i televisió”. 

Esta fragmentació es va vore agreujada per la proliferació 
d'aplicacions digitals en mans de la població. Evolució directa de les 
xarxes socials, les noves aplicacions permeten que qualsevol 
compartisca amb el seu grup d'amistats i gent coneguda les notícies, 
incloent els seus propis comentaris i matisos. 

El quadre general dels mitjans lovetopians de comunicació 
presenta una descentralització quasi anàrquica. La primera impressió 
és la d'una jungla en la qual només els més durs sobreviuen. Totes les 
publicacions, siguen diàries, setmanals o mensuals, estan disponibles 
24x7 de manera oberta a través d'Internet. 

A més, hi ha instal·lades zones especials d'impressió de periòdics 
sobre paper ecològic en els quioscos de carrer, a les biblioteques i en 
alguns punts de venda. El format de paper és menor que el tabloide 
tradicional dels periòdics espanyols. Utilitzen dos tipus de tinta. Una 
dura indefinidament i l'altra es dissipa en unes poques setmanes, de 
tal manera que el paper pot ser reutilitzat. 

“La gent tria el paper per a llegir periòdics i revistes”, em va dir un 
quiosquer. “la gent busquem minimitzar els temps d'utilització de la 
“pantalla”. Potser ací veu un contrasentit amb les nostres polítiques 
de reciclatge i d'equilibri. Però coneixem bé les addiccions a les 
pantalles que es donen a Espanya i no volem el mateix per a les 
nostres criatures i gent en general”. 

Este criteri arriba igualment als llibres. Totes les obres estan 
disponibles en format electrònic. Les obres més populars 
s'imprimixen en la manera clàssica i es venen en quioscos i llibreries. 
A més, hi ha terminals d'impressió sota demanda per a qui preferix 
els llibres en paper, a la manera tradicional, instal·lats en totes les 
llibreries del país. 

Tot este entramat de periodistes, empreses i mitjans de 
comunicació es financen amb un complex sistema. El Consell General 
realitza un pagament mínim en funció d'articles llegits, vídeos 
visionats i nombre de persones seguidores subscrites a les seues 
publicacions. 
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“El sistema es va construir des de les pràctiques de retribució per 
clic o per visionat habituals de les grans multinacionals d'internet 
com Google.” Em va explicar una funcionaria del Consell durant 
l'entrevista que vam mantindre. “Hui dia, com podrà entendre, hem 
evolucionat segons la nostra pròpia experiència directa”. 

No obstant això, la majoria dels ingressos provenen de micro-
pagaments que realitza la població. Cada vegada  que compartixen, 
comenten o indiquen que un article o vídeo els agrada, realitzen un 
pagament mínim. Els imports poques vegades superen el cèntim de 
“cor”. El pagament arriba directament a cada periodista, que 
acostuma a fer un seguiment de les notícies que publica i 
s'embardissa en converses amb la població. 

“L'aplicació que gestiona tot este entramat de xicotetes 
transaccions va ser desenvolupada en la Universitat de Castelló”, va 
afegir la funcionaria, “atenent a un dels típics concursos de 
competició que llança el govern”. 

També existix un xicotet negoci originat en els anuncis que 
realitzen empreses i Ajuntaments. Encara que els ingressos són 
realment marginals. La publicitat, segons nosaltres l'entenem, ha 
desaparegut totalment en Lovetopia. 

“La publicitat va ser responsable d'espentar a la població a gastar 
els diners que no tenien en coses que no necessitaven per a aparentar 
davant de gent que no els importava”, va afirmar la funcionaria del 
Consell. “A més, va crear un estereotip de població inassolible, origen 
de moltes de les frustracions íntimes de les persones i totalment 
allunyat de la realitat de la vida. Això va ser especialment cert en el 
cas de les dones, que ansioses per agradar als homes i pressionades 
per la publicitat, perseguien cànons de bellesa artificials. En molts 
casos, esta pressió va degenerar en automutilacions emmascarades 
en operacions de cirurgia estètica, amb conseqüències psicològiques 
i fisiològiques a mitjà i llarg termini totalment inacceptables”. 

D'altra banda, els balanços del bé comú i les llistes blanques i 
negres de productes són els criteris bàsics que seguix la població per 
a decidir les seues compres. La comunicació publicitària, 
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especialment aquella que engrandix i exagera les bondats dels 
productes, ha sigut relegada a un pla irrellevant. 

La tradició de participació democràtica que s'ha assentat en esta 
societat bé sembla haver arribat a les butxaques de la població. 
Utilitzen les seues decisions de compra per a votar i triar a aquelles 
empreses que dirigiran la vida econòmica d'igual manera que voten i 
trien a la representació política que dirigiran la vida política i social. 

A Lovetopia, la tasca tradicional dels mitjans de comunicació 
d'entretindre a la població està en segon pla. Per increïble que semble 
a ulls de qualsevol persona espanyola, l'entreteniment descansa en 
activitats escèniques en directe o en jocs presencials. Les persones 
acostumen a entretindre's, unes a les altres, amb cants, balls, històries 
i tot tipus d'activitats lúdiques. L'organització sempre és espontània i 
ocorre quasi diàriament. En estes reunions improvisades, cada 
participant oferix al grup el millor de si mateix. 

No obstant això, existix una pròspera indústria del cinema i del 
documental. Participa de la retribució directa via micro-pagaments. I 
conviu en harmonia amb les notícies. La majoria dels antics 
publicistes van optar per desenvolupar el seu talent creatiu en 
curtmetratges i documentals educatius. També és habitual trobar-se 
amb la projecció de pel·lícules i sèries. Gaudixen d'un ampli ventall 
d'espectacles de baixa producció, des de concerts de música rock i 
comèdies fins a interminables discussions tècniques sobre problemes 
econòmics, socials i mediambientals. És difícil imaginar a un bon 
nombre d'espanyols seguint amb atenció semblants programes. 

A part d'estes edicions de "professionals", existix també un gran 
nombre de continguts fets per persones aficionades i presentats de 
mil maneres possibles. A nosaltres, a Espanya, ens resultarien 
familiars com a blogs personals i canals amateur de vídeo. Fent una 
revisió general, trobem fàcilment cuines del món. Gran part de la 
poblaciò és bona en gastronomia i adoren menjar i cuinar. Este és un 
dels seus punts comuns amb els francesos. Hi ha tractats polítics, 
assajos científics i literatura experimental. Són habituals la poesia 
narrada i els còmics animats. És fàcil trobar manuals de bricolatge per 
a tota mena d'oficis i tècniques artístiques. Crida l'atenció els 
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continguts per a dones, com a cursos de dansa del ventre o tècniques 
de streap-tease. I per descomptat, hi ha una gran varietat de 
curtmetratges, documentals i propostes creatives de difícil 
catalogació. 

Els continguts aficionats varien molt en la seua qualitat, trobant 
des dels que oferixen un aspecte casolà i bast fins als qué resulten 
magníficament personals i creatius. En fi, una mica de tot amb 
l'objectiu que escriptors, artistes, partits polítics, organitzacions 
especialitzades i població en general puguen crear i distribuir 
obertament les seues propostes i missatges. 

“Les escoles”, segons em va informar la meua acompanyant, 
“s'encarreguen que totes les criatures siguen capaces de fer funcionar 
estos sistemes a la perfecció, des de la creació fins a l'edició i 
publicació. L'educació digital comença als huit anys.” 

Malgrat la moderna tecnologia existent, la societat aborda molts 
processos d'una manera artesanal i gremial, quasi medieval. 
Imprimixen moltes publicacions i les presenten amb una bellesa i 
elegància pròpia de obres d'art menudes. Estes peces, habituals en les 
fires i festivals populars, sempre estan signades. Mai deixen d'indicar 
qui crea l'original, o qui va efectuar el treball d'impressió o 
l'enquadernació. Quan vaig objectar que això em semblava una falta 
de modèstia inconcebible en el món modern, em van contestar que 
res tenia a vore amb la vanitat. 

“El que intentem és identificar l’artista i fixar una responsabilitat”, 
va matisar la meua informadora. “Saber qui està darrere de cada acció 
és molt important per a evitar abusos i irresponsabilitats. A 
Lovetopia, intentem descentralitzar i personalitzar sempre que és 
possible. A més, no hi ha obra d'art que no porte la signatura de 
l'artista”. 

Cal destacar, per a concloure, que a Lovetopia amplifiquen tot tipus 
de notícies i esdeveniments que enaltixen la condició humana 
individual i la seua contribució a la societat i a la vida. Les notícies que 
pregonen el costat fosc de les persones, els accidents, les guerres i les 
catàstrofes naturals, tan habituals a Espanya com necessàries per a 
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alertar a la població dels perills de la societat, a penes tenen 
repercussió en Lovetopia. 

 
(Divendres, 3 de juny) Ahir a la nit en La Cova es va formar un rogle 

entorn del foc. Estaven Isidro, Lorena, Tomás i algunes companyies més. 
No és que fera fred, però agraden utilitzar el foc com a lloc de trobada 
i recolliment col·lectiu. Per moments, quan arribava alguna altra 
persona al rogle, s'acostava, murmurava unes paraules i llançava 
alguna xicoteta cosa a les flames. Certament, el foc és part de la mística 
lovetopiana.  

Comencem amb velles històries de periodistes mentre bevíem vi 
lovetopià. Al cap d’un moment, Isidro em va llançar una pregunta 
directa: 

"Vinga, Rubén, conta'ns quina és la història més grossa que El Confi 
ha silenciat". 

"Què vols dir amb això de la més grossa?", vaig replicar. 
"Bé, la que tu consideres més grossa. Els Papers de Bárcenas va ser 

bastant important, em sembla, encara que això va ocórrer fa ja molt de 
temps. A més, vau decidir publicar-la perquè sabíeu que EL PAÍS i EL 
MUNDO, els altres grans diaris de l'època, estaven treballant en la 
notícia". 

"Van publicar, segons crec, una primera notícia sobre el pagament 
de sobresous quan es van adonar que EL PAÍS els anava a xafar la 
història", vaig dir arrugant les celles. "Però fins i tot alehores, el cap va 
sentir que estava traint al President Rajoy”. 

Van rebre este comentari amb una riallada que no em va sorprendre. 
Ni les personalitats ni la política del govern espanyol desperten 
simpatia entre la gent. 

"Després d'això, segons tinc entés, el periòdic va publicar 
absolutament tot”, vaig continuar. “Heu sentit parlar del cas dels ERE a 
Andalusia, també en els anys previs a la Independència?" 

"Sí, això no va estar mal", va assentir Tomás. 
"Ei, Rubén”, va dir Lorena, estenent-se en la seua butaca amb eixa 

expressió intensa que posa quan va a tractar un assumpte seriós. "Què 
escriuràs sobre la Guerra dels Helicòpters? Opine que va ser la història 
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més greu silenciada per la vostra premsa. Sé que tu no tenies més d'14 
o 15 anys. No va eixir ni una sola línia en cap dels periòdics del teu país. 
En els circuits alternatius es va dir alguna cosa, però d'una forma molt 
tergiversada, presentada com una teoria de la conspiració de tercera 
mà". 

Totes les mirades van fixar els seus ulls en mi. El silenci era mortal. 
“En aquella època jo era un simple adolescent, però participava en 

un periòdic estudiantil. Recorde vagament que van circular rumors 
sobre incidents a les fronteres amb Lovetopia. Un parell de bones 
amistats, una mica majors que jo, van fantasiar amb descobrir de què 
es tractava. Però el toc de queda a les províncies limítrofes de Lovetopia 
continuava vigent. Viatjar per Espanya resultava molt difícil, quasi 
impossible”. Vaig respirar profunda i pausadament abans de seguir. 

"Xe! M'estàs prenent el pèl? Vinga, Rubén!", va dir Isidro amb mala 
llet. "Ens vindràs ara amb el vell truc del jo-no-sé-res?". 

"Sentírem rumors. La gent estava cansada de la secessió i de les 
històries de terror que arribaven de Lovetopia. Molts consideraven que 
eren simples mentides oficials. L'atenció pública estava centrada en la 
crisi econòmica i l'alta desocupació crònica que va començar en 2007. 
I en tota la corrupció política que es va destapar en l'època del 
President Rajoy i que continua hui dia. Ningú se sentia feliç per 
l'existència de Lovetopia, però tampoc hi havia excessiva preocupació. 
La possibilitat que el nostre govern s'arriscara a una invasió secreta 
semblava remota. Va ser molt ridiculitzada per periodistes i tertulians. 
Jo, per descomptat, mai em vaig creure la història de xoc entre exèrcits. 
Què va ocórrer?”, vaig preguntar mostrant desinterés. “Algunes 
escaramusses a la frontera?". 

"Va ser una maleïda guerra, tio!”, va cridar Tomás al mateix temps 
que s'alçava com qui va a pegar un salt. “Va haver-hi milers de morts 
d'un i d'un altre bandol!". 

Rafa, un tio que ha de tindre uns cinquanta anys, va prendre la 
paraula. És un home de poques paraules al contrari que la majoria i per 
això les seues paraules sonen amb molt de pes. 

"Jo vaig estar allí”, va dir. ”Demà podria ensenyar-te alguna cosa que 
tal vegada et convenç". Però no va voler dir el què. 
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Parlàrem tota la nit. El que comptaven semblava encaixar, encara 
que durant la conversa em va inundar  la sensació que era tot una bola. 

Per a resumir, van contar que es va produir un conflicte armat en la 
primavera de 2016. No va durar més que uns dies. Afirmen que va ser 
decisiu per a la supervivència de la nova nació. A Lovetopia, com era 
d'esperar, no ignoraven que Madrid estava replet de gent conservadora 
radical i militar ressentida que buscaven una "solució" immediata per 
a acabar amb la secessió. Un genocidi si fora necessari. Sabien també 
que eixa gent conservadora no havia prevalgut en part pels problemes 
econòmics que hauria provocat una guerra amb Lovetopia. 

A Lovetopia sabien de la importància de mantindre la seguretat a les 
fronteres. La major amenaça per al futur del nou Estat era un possible 
atac d'Espanya. Es van posar a punt un gran nombre de drons, 
dispositius de defensa teledirigits, bastant sofisticats. Pel que sembla, 
van ser distribuïts per tot el país. 

"Vols dir que es van entregar a les unitats de l'exèrcit?", vaig 
preguntar. 

"Per tot arreu! Unitats de l'exèrcit, llars i comunes”, va respondre 
Rafa somrient. "Es van distribuir drons pertot arreu". 

El que va succeir, segons van dir, va ser un atac sorpresa des del Sud. 
Esquadrilles d'helicòpters, escortades per bombarders, van travessar 
les fronteres lovetopianes. El pla era envair les antigues províncies 
andaluses i avançar cap a la regió de Múrcia i la Comunitat Valenciana. 
Encara que l’exercit i la població lovetopiana van aconseguir abatre 
bastants helicòpters utilitzant els seus propis drons, va ser la 
intervenció estatunidenca la que va frenar la invasió. 

 “Què vols dir amb la intervenció de l'exèrcit estatunidenc?”, vaig 
cridar exaltat quan vaig escoltar aquella afirmació tan surealista. 
“L'exèrcit estatunidenc sempre ha estat de maniobres pel Mediterrani 
donant suport al bloqueig naval impost per Espanya a Lovetopia! És 
impensable que intervingueren en favor de Lovetopia! Són els nostres 
aliats!”. 

"Van intervindre en favor de Lovetopia i, juntxs, el seu exèrcit i el 
nostre, derrocàrem a tots els helicòpters espanyols", va dir Rafa 
marcant cadascuna de les paraules que pronunciava. 
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"Què vols dir amb això que els vau derrocar a tots? Això és impossible! 
Insistisc que els Estats Units són els nostres aliats!". 

"Pot ser que ho cregues així", va replicar. "A les poques setmanes de 
la Independència, el govern nordamericà va situar a la VI Flota enfront 
de la costa de Lovetopia com a mesura dissuasiva davant qualsevol 
temptativa d'intervenció militar del govern espanyol”. 

"És increïble”, vaig dir. "Haurien d'haver canviat d'estratègia o haver 
avortat la invasió". 

"A més, causàrem també uns quants problemes de comunicació", va 
afegir Lorena amb summa tranquil·litat. “He llegit que quan l'exèrcit 
espanyol creia estar parlant entre si, la meitat de les vegades ho feien 
amb el nostre ejercit, els qui proporcionaven informacions errònies i els 
enviaven a punts falsos on esperaven els nostres drons”. 

 “I què va passar amb les bombes nuclears que el govern de Lovetopia 
havia amagat en les grans ciutats espanyoles?”, vaig preguntar, 
intentant allunyar del meu cap la guerra i el rol dels Estats Units. “Va 
amenaçar Lovetopia amb detonar-les?”. 

 “Xe! Eixa asseveració que terroristes de Lovetopia amaguen bombes 
nuclears a Madrid i Sevilla, tantes vegades repetides pel vostre govern, 
és totalment falsa”, va afirmar Isidro amb manifest cabreig. “El vostre 
govern ha repetit una i mil vegades eixa gran mentida per a presentar 
a Lovetopia com l'enemic malvat i adoptar una posició defensiva. I com 
a justificació per a mantindre la tensió i la bel·ligerància contra el 
nostre govern. Recordes les famoses armes de destrucció massiva a 
l'Iraq que mai van aparéixer? Doncs el mateix, però en versió 
espanyola!”. 

Vaig sentir un agut dolor al cap. No sé què em va fer més mal, si 
pensar en eixa imatge fratricida o si acceptar la possibilitat que el 
govern espanyol ho haguera mantingut tot en secret, en una altra gran 
mentida a la població del nostre país. 

La conversa va continuar fins a ben avançada la nit. 
 “Bé, Rubén, què penses fer?", va preguntar Lorena quan ja ens 

disposàvem a recollir i a ficar-nos al llit. 
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"En primer lloc, més esbrinaments", vaig replicar. "I després, ja 
vorem. Hauré de trobar una manera de presentar les coses que no 
resulte incendiària". 

"Quina sort la teua disposar de muscles tan forts com per a carregar 
amb el món a la teua esquena!", va concloure Lorena mentre posava 
eixe somriure seu que tant em torba. 

Un a un anaren alçant-se. Em sentia tan trist com fotut. La meua 
ment anava a cent per hora.  

La gent semblava desil·lusionada per les meues respostes. Maleïda 
dona! Quins dimonis esperava que diguera? No soc un d'eixos 
periodistes irresponsables que escriu el primer que escolta o el que li ve 
al nassos de primeres! Això haurien de saber-ho! També són periodistes!  
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19.- L'EDUCACIÓ I LES SEUES SORPRESES 
 
Favara, 3 de juny de 2033. El Col·legi Isaac Peral està situat als 

afores de la miniciutat de Favara  (València) i les seues cent vint-i-cinc 
criatures caminen diàriament camp a través per a accedir a l'escola. 
La primera impressió em permet afirmar que les escoles semblen més 
granges o campaments d'estiu que escoles. El nom d'Isaac Peral li va 
ser donat en honor a l'inventor cartaginés que creà el primer submarí. 

Entorn d'esta ciutat hi ha mitja dotzena de col·legis i escoles 
anàlogues. Este col·legi està molt centrat en el bosc i la muntanya. Hi 
ha uns altres, no obstant això, centrats en la platja, la mar, el camp o 
l'horta. 

Vaig visitar este col·legi per indicacions de la Ministra del ram. Ho 
consideren il·lustratiu de les escoles en Lovetopia. L'escola posseix 
quatre hectàrees de terreny, el qué ocupen sis camps de futbol a 
Espanya. Un rierol i un bosc menut marquen les bogues. 

Les classes tenen lloc en l'exterior o en  barraquetes de fusta. Estan 
disseminades pel terreny escolar i a penes compten amb espai per a 
albergar unx professorx i una dotzena d'alumnes. Un parell d'estes 
barraques estan damunt d'arbres. No existix una oficina 
d'administració com a tal. 

“Els arxius consistixen en una aplicació en Internet a la qual 
accedim professorat i alumnes des de les nostres tauletes”, va 
comentar la professora que em va rebre. “Amb només mitja dotzena 
de professorat, la coordinació i la presa de decisions de l'escola 
constituix una part més de la rutina diària”. 

El període de duració de cada classe canvia segons les dinàmiques 
de les criatures. Un dia a la setmana,  dormen en el col·legi per a 
facilitar l'aprenentatge nocturn. No hi ha timbres que indiquen el final 
d'una classe. Encara que semble increïble, a penes estan una hora en 
les barraques, el més semblant a assistir a classe a Espanya. Utilitzen 
tauletes i ordinadors, però es preval la trobada entre alumnes, 
professorat i naturalesa pel seu efecte educatiu. 

"Això es deu al fet que nosaltres hem passat a l'era de Damasio i de 
la biologia”, va respondre la professora quan li vaig exposar el meu 
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comentari. “El vostre sistema escolar està encara dominat per 
Descartes i per la física. Per eixa raó, les escoles del teu país semblen 
presons. No deixeu que res cresca en elles". 

Quan vaig preguntar com eviten que l’alumnat destrosse les 
instal·lacions quan no estan dins de classe o vigilats pel professorat, 
em van respondre que la xicalla sol estar ocupada en la realització 
dels seus projectes. Les classes estan organitzades entorn a 
“projectes” i activitats. L'organització entorn d'un temari oficial, tan 
habitual a Espanya, va ser abandonada fa anys. 

“L'escola és un lloc on es vivencia i s'experimenta l'aprenentatge”, 
va dir. “Cada projecte és triat de manera col·lectiva per l’alumnat i 
després definit buscant un interés i una utilitat específica per a la 
jovenalla. L'escola proveix una successió de projectes i activitats 
obertes que àmplia i consolida les diferents etapes del creixement 
personal i social de l’alumnat”. 

Per a cada projecte, el professorat identifica els conceptes d'ajuda 
i establixen una llista de vídeos que els desenvolupen. L’alumnat 
visualitza estos vídeos a les seues cases a través d'una aplicació digital 
de seguiment i debat. 

“Els deures són els vídeos. Individualment els veuen al seu ritme, 
tantes vegades com vulguen, amb les pauses que consideren 
necessàries”, em va dir un altre professor que es va unir al grup, seguit 
per un grup de xicalla. “Després, en el col·legi realitzen els projectes i 
les activitats conjuntament. L'aplicació digital permet que el 
professorat realitzem un seguiment del comportament 
individualment. Tenim detalls sobre els vídeos que ha visualitzat, 
nombre de visualitzacions, repeticions, pauses registrades i un llarg 
etcètera. Cada vídeo inclou uns test de comprensió. L'aplicació ens 
permet vore els resultats i el seu progrés comparatiu en el temps. Tot 
això ens porta a actuar amb major o menor profunditat en cada 
projecte i activitat, atenent sempre les dificultats que hàgem 
identificat en les criatures”. 

Les escoles lovetopianes entenen que la dificultat o el fracàs a 
superar un repte representen la millor oportunitat perquè l’alumnat 
aprenga. 
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Un simple passeig per les instal·lacions permet vore evidències de 
“projectes” pertot arreu. En esta època, el bosc és el centre de les 
activitats. Se'ls veu en colles de sis o huit, construint una cabanya, un 
refugi subterrani o un pont entre dos arbres. També vaig vore com 
feien arcs i fletxes, furgant en un formiguer o corrent darrere d'algun 
animal salvatge. En esta zona són molt abundants els esquirols. 

A ulls de qualsevol espanyol, les criatures es comporten com a 
perfectes salvatges, corrent d'un costat a un altre en colles, asseguts 
en el sòl o entretingudes mirant un toll. No obstant això, vaig poder 
apreciar que la seua conversa està repleta de termes físics i biològics 
i amb una sorprenent sofisticació científica. Un xaval de sis anys, 
mentre observava a un cuc amb un pal, va dir, "Mire senyor, està 
encara en estat larvari". 

Altres projectes, com un enorme jardí i un taller de teixits, semblen 
ser d'exclusiva femenina. Quan vaig preguntar per esta separació, em 
van dir que són les propies criatures les que trien sumar-se a l'una o 
l'altra  activitat o projecte. Alguna de les xiques forma part també de 
les colles de xics i viceversa. No obstant això, la major part del temps 
estan en grups mixtos. 

Una observació imparcial de la xicalla ens portaria a la conclusió 
que es passen el dia jugant. Ara jugarien a realitzar un projecte, 
després jugarien a completar una activitat, després jugarien ras i curt. 

“La naturalesa dota als éssers humans del joc com a mecanisme 
innat d'aprenentatge”, vaig escoltar, “així que tot està organitzat com 
un joc permanent motivat per la curiositat i l'exploració innata, 
buscant que la intenció estiga en segon pla”. 

Hi ha projectes diferents adaptats per a cada etapa del seu 
desenvolupament. Per a elaborar-los, l’alumnat es veuen forçat a 
utilitzar conceptes de geometria i física, a efectuar càlculs complexos 
i a desenvolupar una gran destresa manual en pràcticament tots els 
oficis. Un dels edificis alberga els diferents tallers i les eines 
necessàries. Sobre les portes, pot llegir fusteria, obra de paleta, 
electricitat, robòtica, infermeria i agricultura. 

La jovenalla sempre treballa en grups i l'aprenentatge inclou parar 
atenció a les dinàmiques socials necessàries per a cada fase del 
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projecte. A vegades, practiquen la força de la cooperació i exploren la 
riquesa en la diversitat de talents i capacitats. Altres vegades, 
s'alternen en l'exercici dels diferents estils de lideratge i es dediquen 
a construir relacions interpersonals més afectives. 

“D'esta manera, aprenen amb passió, molta passió”, em van dir. 
“Vosté ja sap! Quan fas alguna cosa que t'apassiona, una hora passa 
com si fora cinc minuts. Però quan fas alguna cosa que t'avorrix, cinc 
minuts se fan com una hora. Ací, com pot vore, ningú s'avorrix”. 

L'aproximació pedagògica és, sens dubte , ben diferent a l'educació 
a Espanya tant en forma com en contingut 

L’alumnat passen almenys dues hores al dia “treballant” en la més 
àmplia extensió de la paraula. L'escola compta amb això. En l'horta, 
cultiven els aliments per als menjars. En la cuina, enfornen el pa per 
als berenars. En els tallers, es dediquen a xicotetes tasques que els 
encomanen els veïns. 

“Aprenen treballant i treballen per a aprendre”, va comentar el 
meu acompanyant davant la meua sorpresa. “Recorde que per a 
nosaltres, projectes i activitats pràctiques estan en el centre del 
procés educatiu, mentre que crec que per a vostés són totalment 
marginals”. 

Una vintena de xics i xiques estaven molt ocupats en la confecció 
de xicotets objectes de fusta que van resultar ser gàbies i planters. 
Segons em van informar, les criatures confeccionen el seu propi 
balanç del bé comú i disposen al seu antull dels beneficis que produix 
el taller. 

“Com a part fonamental de la seua educació, aprenen a posar en 
marxa i a sostindre una activitat econòmica al servei de la comunitat,” 
em va comentar un professor envoltat de jovenalla. “A més, aprenen 
a administrar diners i multitud d'altres conceptes econòmics que els 
seran de gran utilitat en el futur”. 

Una part dels diners es distribuix equitativament entre cada 
alumne, mentre que una altra part s'utilitza per a millorar les 
instal·lacions i l'equipament de l'escola. Durant la visita, em van 
mostrar un esplèndid equip de tir a l'arc recentment adquirit amb els 
guanys obtinguts per l’alumnat. 
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Tot este sistema perseguix que aprenguen que el treball forma part 
de la vida de les persones. Crida l'atenció comprovar com assumixen 
els principis lovetopians de gestió, on hi ha “líders” però no hi ha 
"caps", i on els assumptes comuns es discutixen i decidixen 
consensuadament. 

Feia sol durant la meua visita. A fi de protegir-se en cas de 
necessitat, hi ha una immensa carpa semblant a una botiga índia on 
celebren mítings, festes, projeccions de vídeo, i sessions de meditació 
i ioga. 

“Ací és també on es reunixen en la temporada d'hivern, quan els 
dies són més curts i freds, per a desenvolupar totes les seues 
habilitats tecnològiques”, va dir alguna  acompanyant mentre 
assenyalava un moble replet d'ordinadors, tauletes i tot tipus de 
dispositius digitals. “A partir dels 8 anys, aprenen a crear continguts 
digitals. Escriuen codi informàtic, dissenyen pantalles, i creen tot 
tipus d'audiovisuals que després editen per a ser distribuïts 
obertament. Hem superat amb èxit l'analfabetisme digital regnant en 
els primers anys després de la Independència”. 

La lona blanca que recobrix la carpa no és ni molt menys nova i està 
plena de pegats decoratius. La vora inferior de la tela estava enrotllat 
cap amunt, fins a l'altura del cap, convertint la botiga en una espècie 
d'enorme pavelló amb un sòl de fusta com el nostre parquet. En un 
lateral de la botiga està la cuina que utilitzen per al seu aprenentatge 
sobre aliments, tècniques de cuina i nutrició. A vegades, quan plou 
molt,  juguen en la gran botiga. No obstant això, mai se'ls prohibix 
eixir sota la pluja. Quan vaig preguntar, em van dir que banyar-se i 
assecar-se són processos que  necessiten aprendre per si mateix. 

Un gran pati central servix per a la celebració ocasional de festes o 
xicotets banquets. Quan hi ha convidats, com en les celebracions 
mensuals a les quals acudixen les famílies, l’alumnat s'organitza per a 
atendre la cuina i servir les taules. En estes ocasions, l'habitual és que 
cuinen paella o que preparen els plats que han aprés durant el curs. 

“En este espai muntem els concerts de música i els espectacles de 
teatre i dansa”, em va dir una professora jove mentre coordinava a 
quatre que espentaven unes  graderies menudes mòbils. “Si es queda 
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fins al capvespre, podrà vore tres espectacles diferents. Són assajos 
de les adaptacions de “Els 7 Contes” que l’alumnat de primària posen 
en escena, de manera creativa, abans de complir els set anys. Després, 
hi haurà una gran festa a la qual vindran les famílies”. 

L'educació en Lovetopia dona gran importància a la formació 
artística en totes les seues disciplines. Les escoles són un pilar bàsic 
en la tradició de la cultura vivencial i en directe, que practica la 
població. Quan un grup de gent es reunix, cada persona de les 
presents oferix a les altres les seues millors habilitats artístiques. 
Contar històries, cantar, tocar algun instrument, dansar, ballar, 
realitzar xicotetes coreografies, fer dibuixos ràpids o interpretar 
peces de micro teatre són habilitats que s'ensenyen a les escoles i que 
la gent adulta compartix obertament, sense cap vergonya, en les seues 
reunions socials. 

Un es pregunta si una atmosfera tan lliure i oberta no farà que es 
dispersen o es comporten com a salvatges. Però durant la meua visita, 
l'escola ha gaudit d'un ambient organitzat i assossegat. L'única 
excepció va ser una cridòria que provenia d'un grup de dotze alumnes 
que estaven asseguts en rogle i agafats de la mà. Estaven lluny de les 
barraques, enmig del camp. Dos  discutien acaloradament, dempeus 
en el centre, en una actitud aparentment agressiva. 

“Allò és una classe d'intel·ligència emocional aplicada. Aprenen 
com resoldre els seus conflictes de manera oberta. La jove de la brusa 
roja és la professora”, va comentar el meu acompanyant mentre 
assenyalava cap al grup. “Estic segur que haurà presenciat moltes 
situacions semblants pels carrers de les nostres ciutats! Gestionar 
obertament el nostre ser emocional i els seus canvis, per a recuperar 
l'equilibri, és tan habitual com escandalós entre la població 
lovetopiana”. 

Grups reduïts de xicalla van d'un costat a un altre complint 
misteriosos encàrrecs que semblen absorbir-los completament. De 
tant en tant, veus a una criatura amb una tauleta a la mà compartint 
amb la resta, com qui llig un mapa o ensenya unes instruccions. 
L'escola en el seu conjunt dista molt de tindre eixa atmosfera febril i 
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sorollosa que caracteritza a les escoles del nostre país. L'absència de 
sorolls és tal que un qüestiona que hi haja més de 30 o 40 criatures. 

Les colles estan integrades per diferents edats. L’alumnat més 
majors exercix un cert lideratge sobre el més menut. Per al treball 
escolar, el professorat dividix a l’alumnat en grups, segons el seu 
nivell de desenvolupament i la seua intenció. Admeten en un grup a 
qualsevol que desitge incorporar-se o participar com a oïdorx, 
independentment de l'edat. 

Una característica destacada de les escoles lovetopianes és la seua 
condició d'empreses privades. O millor dit, igual que la resta 
d'empreses de Lovetopia, la propietat és dels quals treballen en ella. 
El Col·legi Isaac Peral és legalment una societat. El professorat 
posseix les instal·lacions de l’escola. El terreny està llogat a 
l'Ajuntament. El professorat és lliure d'organitzar l'escola com els 
agrade i de triar un mètode educacional sobre un altre. D'entre la 
multitud d'aproximacions pedagògiques existents, esta escola seguix 
el mètode Waldorf desenvolupat per l'austríac Rudolf Steiner el 
passat segle XX, però sense caure en l’elitisme exclusiu tan freqüent 
al món occidental capitalista. En l'altra part, les mares i pares tenen 
llibertat absoluta per a enviar les seues criatures a l'escola que trien. 

“La reforma educativa de Lovetopia proposava oferir llibertat de 
càtedra a progenitorxs i professorat”, em va comentar el meu 
acompanyant. “Decidírem allunyar-nos del sistema centralitzat i 
públic uniformat, heretat d'Espanya, perquè perseguia 
l'estandardització de les criatures i tot apuntava al fet que creava 
joventut malalta al servei de les grans empreses. La decisió que es va 
prendre va apostar per un sistema descentralitzat i privat, on preval 
la creativitat individual i respecta les diferències entre totes les 
criatures”. 

La principal intervenció del govern sobre les escoles és a través 
dels exàmens nacionals que l’alumnat està obligat a realitzar a les 
edats de 12 i de 18 anys. La competència entre escoles és 
aparentment forta i l’alumnat canvia amb freqüència de l'una a l'altra. 
No obstant això, estos exàmens manquen de puntuació individual. No 
s'avalua l’alumnat, sinó a les escoles. El resultat de les proves es 
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publica en format de rànquing per projectes i disciplines perquè, amb 
posterioritat, professorat i AMPA puguen utilitzar-los per a decidir 
sobre l'evolució educativa de l’alumnat. 

En el que concernix l'ensenyament secundari, la situació de 
Lovetopia és lleugerament comparable a la nostra. 

Un aspecte que escandalitzaria fins al més progressista a Espanya 
és l'educació sexual que rep la jovenalla, especialment les xiques. Esta 
educació transcendix les diferències en anatomia d'homes i dones, 
com ocorre en els nostres col·legis. Les escoles lovetopianes inclouen 
pràctiques obertes i guiades de massatges, tècniques amoroses i tot 
tipus d'activitats que semblen tretes de costums i rituals eròtics de 
cultures antigues. 

Este coneixement prematur del sexe no sembla afectar 
negativament el comportament de la jovenalla. No donen importància 
a les diferències físiques entre els uns i les altres, siga el penis entre 
els xics o els pits entre les xiques. A més, xics i xiques s'ajuden entre 
si en els seus projectes o activitats, incloent les d'índole sexual. 

La totalitat del alumnat sembla acceptar, sense traumes, que unes 
certes criatures sobreïxen sobre unes altres. Afirmen que en ajudar-
se entre sí, es beneficia tant qui sobreïx com qui rep ajuda. El posseir 
d’una habilitat o un tret físic excepcional no constituix motiu d'enveja 
o de burla, com ocorre entre nosaltres, sinó més bé s'entén com un do 
a compartir amb la resta o com una singularitat bonica. La societat 
lovetopiana estima les coses com són, encara que després s'entreguen 
amb passió a les coses ben fetes. Pensen, intuïtivament, que es pot 
sobreeixir en un terreny i no en uns altres, i que hi ha moltes maneres 
de donar i rebre. 

Si s'ha de jutjar, per la meua breu visita, que no existisca un 
programa estàndard d'estudis com es concebria a Espanya no 
significa que l’alumnat manquen de la formació bàsica de lectura, 
escriptura i matemàtiques. Estos coneixements s’adquirixen d'una 
forma més pràctica, en el seu propi context, al mateix temps que 
aprenen coneixements i tècniques que a nosaltres ens resultarien 
secundàries. Qualsevol criatura lovetopiana de deu anys, segons he 
pogut comprovar, sap cultivar, recollir i cuinar aliments. Construix 
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mobles i refugis en els arbres, alguns dels quals tenen un estrany 
aspecte pels sistemes mecànics o energètics que incorporen. Sap com 
confeccionar vestits simples. I cosa que és més cridanera, no ignora 
res de la vida dels centenars d'espècies d'animals i plantes de 
l'entorn, tant dels voltants de l'escola com d'aquelles zones que 
exploren en les seues excursions. 

Pot dir-se també que la xicalla sembla gaudir d'un ambient de 
major companyia que les nostres criatures, acostumades a grans 
escoles plenes fins als topalls i gestionades amb disciplina fèrria. És 
obvi que la població lovetopiana aprén a organitzar les seues vides 
d'una forma responsable i autònoma. 

Les seues escoles, per molt caòtiques i irregulars que ens resulten, 
semblen complir amb l'objectiu tradicional de l'educació. En 
Lovetopia, encara recorden que les escoles han de preparar l’alumnat 
perquè continuen sent felices i visquen de manera saludable i amb 
seguretat una vegada aconseguisquen la vida adulta. 

 
(Dissabte, 4 de juny) Les criatures no deixen de ser criatures ni en 

Lovetopia. Quan comencen amb les preguntes no hi ha qui les pare! Jo 
hauria d'estar acostumat per les interminables preguntes de Sara cada 
vegada que torne de viatge! Però no acabe d'acostumar-me i sempre 
acabe esgotat. 

Ahir en el col·legi es va acostar corrent una xiqueta xicoteta, de l'edat 
de Sara. Es va detindre en sec a una distància escassa d'un metre i va 
començar a preguntar. 

“És vosté espanyol?”, va dir mirant cap amunt. 
“Si, soc espanyol!”, vaig contestar. 
“La meua mamà i el meu papà també són d’Espanya. Van vindre ací 

fa deu anys”, va dir parlant amb rapidesa. “Però jo soc lovetopiana 
perquè vaig nàixer ací!”. 

Aquell comentari em va confondre. Perquè eixes dates són 
impossibles. Quasevol sap que el govern de Lovetopia ha mantingut 
tancades les fronteres per a la població espanyola. “Coses de criatures”, 
vaig pensar. “Quina imaginació tenen!”. Però sense donar-me temps a 
reaccionar, la xicoteta va seguir. 
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“És veritat que a Espanya tanquen les criatures en el col·legi?”, em va 
preguntar amb gest arrugat. 

“No, clar que no!”, vaig contestar espontàniament. 
“Però és veritat que estan tots els dies dins d’una habitació de 

pedra?”, va preguntar sense ni tan sols deixar-me temps per a elaborar 
la meua resposta. 

“Les habitacions de pedra es diuen classes!”, vaig contestar. 
“Però és veritat que estan tot el dia asseguts?”, va preguntar de nou. 
“Es passen el dia atenent el professor i, sí, estan asseguts per a no 

cansar-se!”, vaig contestar. 
“Però és veritat que l'únic que parla és el professor?”, va preguntar 

abans que acabara la meua resposta anterior. 
“El que passa és que el professor és el que les ensenya les coses que 

no saben!”, vaig contestar després de respirar profundament. 
“Però és veritat que no tenen un bosc i que no juguen amb 

animalets?”, va preguntar de nou. 
“Uff… ací has encertat! En els col·legis espanyols no hi ha animals ni 

grans zones d'arbres!”, vaig respondre. 
“Vaja! aleshores la meua mamà té raó i Espanya no és un lloc bonic 

per a la xicalla”, va contestar. 
I abans de poder reaccionar, la xicoteta ja tornava corrent cap al 

grup del qual havia eixit. Quan estava a uns deu metres, es va detindre 
en sec i es va girar. 

“Gràcies, senyor! M'agrada molt eixe castellà tan extrany que parla. 
És molt divertit.” 

 
(Més tard) He anat amb Rafa a un depòsit de ferralla en el sud de 

València. Durant el trajecte hem xarrat relaxadament.  
Rafa és un tio callat però molt interessant. Sap fer les preguntes 

adequades perquè comptes i comptes sense parar. És com si sabera quin 
botó apretatar i, a partir d'eixe moment, entres en manera automàtica 
explicant-li sense descans. Em va preguntar per la meua edat quan es 
va produir el primer 15M a Espanya, en 2011. 

“Tenia 11 anys acabats de complir. Vaig nàixer en el 2000 i el meu 
aniversari és el 4 de Maig”, vaig contestar. 
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“Vas arribar a entendre què estava ocorrent?”, va preguntar. 
“Més o menys. Mon pare em va portar a la Porta del Sol de Madrid en 

els dies següents. Va dir que volia ensenyar-me com es lluitava per la 
dignitat de les persones”, vaig respondre. 

“I què va passar?”, va preguntar de nou. 
“Doncs que vam estar una estona i després tornàrem a casa”, vaig 

contestar. “Però vam mantindre una conversa que mai he oblidat. Vols 
sentir-la?”. 

“Per favor!”, va dir. 
“Esta va ser la conversa”, vaig continuar, jugant amb la veu per a 

recrear una veueta de xiquet, la meua, i una veu greu, la de mon pare. 
–Papi, què fa tota esta gent ací? –li vaig preguntar quan baixàvem 

per un carrer que desembocava a la Porta del Sol. 
– Amor, som ací per a protestar –va contestar. 
– I per què protestem, papi? 
– Amor –va dir, mentre s'acatxava per a posar-se a la meua altura de 

xiquet, mirant-me als ulls i subjectant les meues mans– és molt fàcil 
d'entendre. Tenim polítics que mentixen a les persones, quan el seu 
treball és dir-los la veritat. Tenim bancs que roben a les persones, quan 
el seu treball és protegir els seus diners. Tenim grans empreses que 
acomiaden a les persones, quan el seu treball és contractar-les. I tenim 
periòdics que ho amaguen tot, quan el seu treball és denunciar-los i que 
ho sapiem totxs. Fixa't, fill meu, el món s'ha tornat del revés. Qui estem 
ací ho sabem. I estem indignats. Per això protestem. 

– Saps què, papi? –li vaig dir. 
– T'escolte, amor –va contestar. 
– Doncs que jo també estic indignat i també protestaré. Quant de 

temps cal protestar? –li vaig preguntar. 
– Quant de temps? –va repetir mentre em somreia– Tot el que faça 

falta. Fins que ens escolten. 
– Però i si ens cansem abans? –vaig replicar amb la meua innocència 

de xiquet– Jo ja tinc fam i vull sopar. 
– Doncs quan ens cansem, fill, ens anem a casa i sopem. Però 

tornarem un altre dia, i així fins que ens escolten i posen una altra 
vegada el món al seu lloc. 
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“Ton pare sembla ser un home de trellat”, va dir Rafa després de 

deixar reposar la conversa uns minuts. 
“Sí, això he cregut sempre”, vaig contestar. “Encara que no el vaig 

conéixer bé”. 
“No el veus a Espanya?”, va preguntar Rafa amb cara de sorpresa. 
“No, la veritat és que no el vaig vore molt”, vaig afegir. “Ell i ma mare 

es van divorciar quan jo tenia tres anys. A partir d’eixi moment, vaig 
viure amb ma mare i a mon pare el veia només els caps de setmana i 
part de les vacances. Fins que vaig créixer, ja t’imagines. Després, arriba 
eixe altre moment en què mires més a les amistats que a les mares i 
pares. A més, quan la Independència de Lovetopia, sembla ser que va 
tindre problemes amb el govern d'Espanya i vam perdre el contacte. Fa 
molts anys que no sé res d'ell”. 

“Llàstima!”, va murmurar Rafa. “En veritat, sembla un home cabal.“ 
A partir d'ací, caminem quasi mitja hora més. Rafa a penes va obrir 

la boca. Jo, no obstant això, no podia parar de parlar del que recordava 
de mon pare. Li vaig comptar, entre altres coses, les vacances que 
organitzava any rere any. Vacances que em va portar amb cotxe per 
Mèxic, amb motxilla pel Marroc, amb tren per Europa i amb vaixell per 
les illes gregues. Això sense comptar el camí de Sant Jaume que vam fer 
junts, els viatges amb avió a Anglaterra i Suïssa, i la quantitat de viatges 
que, també amb cotxe, ens van permetre conéixer l'Espanya d’aquells 
temps. Em vaig entretindre en un viatge que vam fer l'any 2012, abans 
de la Independència. Vam donar la volta a Espanya. 

“Mon pare es va inventar un recorregut que va anomenar ‘La Ruta 
dels Hotels de les 1001 Estreles’. Jo era un xiquet, però el recorde bé”, li 
vaig dir. “Mon pare solia dir: “En el cel, les estreles; en el sòl, la terra; i 
com a vistes, les millors que cap home puga somiar”. Viatgem durant 
deu dies seguits dormint al ras, sota les estreles, en paratges naturals 
del centre d'Espanya”. 

“Ummm!”, es va limitar a murmurar Rafa, mirant-me fixament als 
ulls i assentint amb el cap. 

“Saps una cosa, Rafa?”, li vaig dir. “Eixa va ser la primera i l'última 
vegada que vaig visitar l'Alhambra de Granada. Prompte la visitaré de 
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nou. Dormírem en unes terrasses que hi havia en el fons de la vall, sota 
les estreles. A l'alba, ens dutxem nus en un doll d'aigua natural que eixia 
de la mateixa Alhambra per la Costera dels Xinesos. Ho recorde bé 
perquè ho vaig gravar en vídeo i ho he visionat moltes vegades al llarg 
dels anys”. 

“Llàstima!”, va murmurar de nou Rafa. “En veritat, sembla un home 
cabal. Era tot un lovetopià abans fins i tot que existira Lovetopia”. 

 
Arribem al depòsit. Hi havia una quantitat incomptable de drons 

amb les banderes de Lovetopia i de USA apilats en muntanyes de 
ferralla. També hi havia centenars de malparats helicòpters de l'exèrcit 
espanyol. Res d'instruments, ni cables ni motors. Eren restes després 
d'un reciclatge meticulós. Però es tractava, sense cap dubte, 
d'helicòpters espanyols de principis de segle. 

Vore tot allò em va fer sentir-me molt ansiós. Quan tornem a La Cova, 
vaig telefonar a Natzaret per a explicar-li el meu sorprenent 
descobriment. 

"Però és que ho dubtaves?", va preguntar. "Encara creus que la gent 
de La Cova seria capaç d'enganyar-te?". 

"Ja no sé què creure. Excepte en tu”. 
 “Què has vist?". 
"T'ho diré quan et veja", vaig dir abans de penjar. 
 
(Dilluns, 6 de juny) Acabe de tornar de Cartagena (Múrcia), del 

Ministeri de les Forces de Defensa. He anat per a fer-me amb la versió 
oficial del govern de Lovetopia sobre la Guerra dels Helicòpters. El 
Ministeri ocupa l'antic edifique de l'Ajuntament (que segons m'han dit 
va ser desplaçat a Los Alcázares, eixa llarga platja de més de 7 
quilòmetres que encara hui és coneguda per la pràctica d'esports 
nàutics). 

El Ministeri no té un servei d'informació a la premsa! Vaig preguntar 
i em van conduir a un despatx on m'esperava un individu jove. Més tard 
vaig esbrinar que era General. Em va confirmar la història que em van 
contar en La Cova, amb algun detall addicional com el nombre 
d'helicòpters espanyols abatuts: 767. 
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"Encara que", va afegir, "el càlcul el vam fer a partir d'estimacions 
sobre la base de fragments". 

També em va parlar del sistema de milícies adoptat després de la 
Independència en Lovetopia. Ho considera com una recuperació social 
de gran importància. Recull conceptes del servei militar que Espanya 
va abandonar en 2001, però adaptats a la nova situació. Els arsenals 
són locals. Els homes "s’entrenen" anualment durant un parell de 
setmanes. La seua organització fa pensar més en bandes de guerrillers 
que en un autèntic exèrcit. Encara que ni m'ho va confirmar ni m'ho va 
negar, és d'esperar que disposen d'un excel·lent sistema de 
comunicacions digitals encriptat i d'un sistema nacional de 
comandament. El meu interlocutor va afirmar que no hi ha 
fortificacions pesades a les fronteres perquè són muntanyenques i n'hi 
ha prou amb conéixer-les bé per a convertir-les en impenetrables. 

"Recorde's de Roncesvalles!", em va dir rient-se. 
No va voler revelar-me on duen a terme les investigacions en matèria 

d'armament. Però sí que va dir que estan molt descentralitzades. Va 
afirmar que moltes de les idees militars provenen de la població. 

"Va ser una ciutadana la que va inventar un dels drons anti-
helicòpters més barats”, em va dir. “Era un aparell teledirigit des d'una 
tauleta amb cables penjant darrere. Era una mala tiradora i la seua 
idea li va permetre abatre un helicòpter sense tindre punteria". 

Va dir també que els agradaria reduir el seu potencial militar 
gradualment, però que encara no poden fiar-se de les intencions 
d'Espanya. L'exèrcit lovetopià té la grandària i el cost relatiu del de 
Suïssa. Este militar em va semblar un home intel·ligent i treballador. Ni 
la més mínima traça d'eixa espècie de buròcrata impermeable que 
caracteritza als nostres militars. 

Aposte qualsevol cosa al fet que, per molt que m'ho negaren l'altra 
nit i m'ho ratificaren hui, és veritat que esta gent ha minat Madrid i 
Sevilla. 

 
(Més tard) He decidit no escriure res sobre la Guerra dels 

Helicòpters. No veig quin sentit podria tindre a hores d'ara. És cert que 
El Confi va fer malament al no publicar la notícia en el seu moment. I 
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supose, amb tota la dificultat que em resulta admetre-ho, que ha 
d'haver-hi quantitat d'episodis d'importància similar en la història 
recent d'Espanya. Però sé molt bé el que podria ocórrer si furgara ara 
en velles ferides. Considerant, clar, que Jota P. publicara la història, la 
qual cosa és bastant improbable, no aconseguiria més que reavivar el 
rancor entre el nostre país i Lovetopia. La dreta espanyola m'acusaria 
de traïdor per "revelar secrets d'estat". I encara que semble estúpid, he 
de confessar que esta acusació em faria una mica de mal. Totes les 
llavors de mútua comprensió que la meua sèrie d'articles poguera 
generar quedarien destruïdes. La tensió que es crearia faria, amb tota 
seguretat, impossible l'inici de converses serioses i positives amb la 
Presidenta Garen. I fins i tot, la meua permanència al país estaria en 
joc! Les respostes del seu secretari són últimament més amables. 
L'última vegada que parlàrem em va fer, fins i tot, alguns comentaris 
favorables sobre el meu article sobre l'economia, però seguisc sense una 
data definitiva per a l'entrevista. 

"Periodisme és publicar el que algú no vol que publiques; tota la resta 
és relacions públiques".  

Em recorde de l'esgarrifança que em solia recórrer l'esquena quan 
sentia esta frase de George Orwell. He hagut d'aprendre, després, que 
publicar la veritat no és una cosa fàcil i senzilla que es pot "fer" sense 
més, sinó un conjunt inquietant i sempre temptador d'equilibris. 

M'ha costat en gran manera escriure la recomanació que em va 
demanar el jove General en el seu perfil públic, sobretot des que he 
decidit no comptar res i actuar com si mai ens haguérem conegut. Algun 
dia li escriuré i li comptaré les meues raons per a no publicar res sobre 
la història de la Guerra dels Helicòpters. 

Per part meua, he rebut un munt de recomanacions en el meu perfil 
públic d'algunes de les persones amb les quals he estat estes setmanes. 
El rebuig a la població espanyola no és un tret entre la gent d’ací. Han 
sigut molt amables i generosos amb les seues paraules! 

I ara hauré de baixar i enfrontar-me a les mirades d'Isidro, de Lorena 
i de la resta. Quina sort tenen, fillxs de puta!, que no han de bregar amb 
una situació informativa com l'espanyola!  
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20.- UNA VIDA SEGURA I DIGNA 
 
Eivissa, 8 de juny de 2033. Un passeig per les ciutats i pobles de 

Lovetopia no deixa indiferent a ningú, menys a unx espanyolx. La 
reconfiguració urbana ha sigut extraordinària, molt difícil d'imaginar 
per als qui estem acostumats a les sorolloses i contaminades ciutats 
d'Espanya. 

Només resulta evident fins a quin punt les nostres ciutats giren 
entorn del cotxe quan unx visita Lovetopia. Els carrers, les avingudes, 
les places, les carreteres, les autovies i les autopistes d'Espanya 
aparenten capritxoses taques d'asfalt que ací a penes existixen. En el 
seu lloc, a Lovetopia han sorgit hortes, jardins fruiters i florals, boscos 
urbans i grans zones per a vianants, solcades per rierols, banyades 
per estanys i llacunes, adornades per estàtues i escultures realitzades 
per la població. 

Este paisatge quasi exòtic es veu interromput per multitud de 
camins i sendes per a vianants, bicicletes o per als pocs cotxes 
elèctrics que circulen. Els tramvies i els autobusos elèctrics es 
desplacen per calçades ad hoc, mentre que els trens i els moviments 
de mercaderies sempre travessen les ciutats per subterranis. 

Encara es veuen vells edificis amb pintades i graffitis típics de la 
revolució lovetopiana, evidentment repintats una vegada i una altra. 
Llegendes del tipus “Portem un nou món als nostres cors”, “Només els 
besos ens taparan la boca” o “Som de carn i bes” adornen els carrers 
de les seues ciutats. 

Però la caiguda en desús del cotxe també s'aprecia en altres detalls 
que, encara que menors, tenen un impacte difícil d'imaginar. Els 
semàfors i els senyals, quan n'hi ha, a penes són visibles. Els agents de 
policia local han redefinit la seua funció social i estan veritablement 
al servei de la població i no atents al trànsit o a les infraccions de la 
població Els pàrquings, les autoescoles, les gasolineres i les grans 
concessions i tallers de cotxes han desaparegut. 

Si els efectes del desús del cotxe i l'aposta pels transports públics 
ja resulten impactants, l'abandó del consumisme desenfrenat en 
Lovetopia ha aprofundit els canvis. La majoria de les botigues i 
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comerços de grans cadenes i empreses multinacionals, tan habituals 
a Espanya, van deixar de ser viables i van tancar. A més, l'adopció d'un 
model de banca pública pràcticament en línia i les curioses pràctiques 
immobiliàries a Lovetopia han afegit el seu granet d'arena al canvi. 
Les sucursals dels bancs i les immobiliàries, tan omnipresents als 
nostres carrers, també han desaparegut. 

En el seu lloc, han proliferat multitud de propostes rabiosament 
noves i molt atractives. D'una banda, són molts i molt variats els 
xicotets comerços locals amb una àmplia oferta de productes 
artesanals, des de calçat a decoració, passant per tèxtil, papereria i 
mobiliari. També hi ha una gran varietat de productes del tipus “faça-
ho-vosté-mateix” o “munte-ho-vosté-mateix”, especialment mobles i 
electrònica. Molts dels locals oferixen impressores 3D que cobrixen 
pràcticament tot el ventall possible de materials i grandàries. Les 
botigues d'articles esportius, molt especialitzades i amb la seua 
pròpia oferta de viatges d'aventura o cursos de formació, són part 
indiscutible del paisatge urbà. A més, es distingixen bé, pel seu 
caràcter multicolor intens, les botigues d'alimentació, homeopatia i 
cosmètica natural. Els productes del tipus eco i bio són la norma en 
Lovetopia, mentre que a Espanya només es troben en botigues 
especialitzades. 

Però si alguna cosa crida l'atenció de qualsevol, espanyolx o 
estranger, és l'enorme quantitat d'espais dedicats a serveis personals 
de tota mena, cadascun amb la seua respectiva botiga especialista i la 
seua oferta de formació. 

En un simple carrer, a més dels comerços convencionals, un es 
creua amb un espai de ioga  kundalini, un altre d'arts marcials xineses 
i un spa. A continuació, una gran botiga d'art eròtic amb pintures i 
escultures realment atractives. Una moda recent en Lovetopia és 
oferir escultures de penis, vagines, pits i fins i tot de parelles fent 
l'amor en les situacions més insospitades. Moltes d'estes escultures 
estan signades pels seus autors. És impossible no caure en la confusió 
sobre si responen a les fantasies dels qui les van crear o si són fidels 
reproduccions dels membres i genitals dels seus creadors. 
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En el mateix carrer, seguix un lloc de massatge  tailandés, una 
escola de cuina i un local de medicina natural. L'escola de cuina que 
vaig visitar estava especialitzada en plats amb flors i herbes 
silvestres. Cal reconéixer que la gamma de sabors que prometia i la 
bellesa de les presentacions serien l'enveja del col·lectiu de cuina més 
sofisticat d'Espanya. 

En la vorera de davant, un enorme taller per a practicar arts 
plàstiques, una acadèmia de dansa i cant, i una escola de kendo, un 
tipus d'arts marcials d'origen japonés que es practica amb espasa. 

Abans d'acabar el carrer, un taller de «streap-tease» i diversos 
locals per a la pràctica de música. A la cantonada un gran centre 
d'esports de saló, amb referències a un campionat de «ping-pong» i 
els balls de saló que organitzen totes les nits. Just al costat, una botiga 
dedicada a la pràctica d'esgrima. 

Igual de cridaner resulta la manifestament atractiva varietat de 
cafeteries, bars i restaurants de totes les tendències i llocs del món. A 
penes hi ha locals orientats al menjar ràpid, excepte aquells oberts al 
carrer que oferixen una àmplia gamma d'ensalades, sucs, infusions 
exòtiques i gelats naturals. 

Hi ha algunes pràctiques curioses de Lovetopia que passaran 
desapercebudes a visitants i turistes. Molts dels seus bars i 
restaurants pertanyen a “famílies veïnes” que han triat obrir el seu 
saló menjador a tercers i acollir convidats. La majoria d'estes famílies 
fan tots els seus menjars en “el seu restaurant”. No són espais 
orientats a la rendibilitat econòmica, sinó llocs on compartir i acollir 
al foraster. De manera inversa, alguns restaurants gestionen els 
menjadors de les cases de “famílies veïnes” i s'encarreguen d'oferir-
los, diàriament, els serveis de menjar i sopar. També resulta habitual 
que els restaurants “lloguen” taules. Una pràctica freqüent és la 
d'algun veí que havent cuinat de més, oferix els seus plats casolans a 
qui agrade. Moltes d'estes pràctiques es gestionen a través d'una 
simpàtica aplicació digital que, en termes col·loquials, fa de Lovetopia 
una gran taula de menjador. Per estrany que semble, cada taula 
lovetopiana és un xicotet restaurant obert a qualsevol en el qual 
asseure's per a compartir i gaudir d'un menjar diferent. 
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 L'abundància de centres culturals i centres socials també resulta 
molt notòria. Solen ser, per el qué vaig entendre, sales de 
celebracions, espectacles i concerts, llocs tots ells oberts per a qui 
tinga alguna proposta interessant que realitzar. 

Fins i tot, molts edificis han sigut enderrocats i els seus solars han 
passat a engrossir zones verdes i altres espais oberts dedicats a la 
pràctica d'esports a l'aire lliure. 

Per a entendre com es va aconseguir este radical canvi urbà, em 
reunisc amb dirigents del Ministeri responsable situat a la ciutat 
d'Eivissa, a la regió insular de Lovetopia. El Ministeri en qüestió està, 
novament, dirigit per una dona i porta el pompós nom de Ministeri de 
Seguretat, Salut i Habitatge per la Dignitat Individual. 

“Comencem per repassar dues mesures clau que es van adoptar en 
els mesos següents a la Independència”, va dir la Ministra a manera 
introductòria. “D'una banda, la jornada laboral de 20 hores setmanals 
va facilitar que la població es trobàrem, de hui per a demà, amb 
moltíssim temps lliure. D'altra banda, la concessió d'una renda 
universal per a tota la població va fer que perderen de colp la por de 
quedar-se sense habitatge i a passar fam”. 

Segons va comentar la Ministra mentre projectaven un curt 
audiovisual, la jornada laboral de 20 hores setmanals és una 
reivindicació cada vegada més freqüent en el món civilitzat. Tot va 
començar quan la New Economics Foundation va publicar en 2010 un 
informe sota el títol 21 hores, o perquè una setmana laboral més curta 
ens ajudaria a renàixer en el segle XXI. 

“Els arguments de l'informe en favor d'esta mesura”, em van dir, 
“són salvaguardar els nostres recursos naturals, establir les bases 
d'una economia sòlida, i consolidar el benestar i la justícia social per 
a tota la població. Cosa que nosaltres podem corroborar des de la 
nostra pròpia experiència”. 

La renda universal bàsica i vitalícia està a la disposició de tota la 
població, incloent criatures i majors. Va ser aprovada en referèndum 
digital com a part integral de la fundació de Lovetopia. Esta 
revolucionària mesurada es va incloure en el que hui es coneix com 
“Les 10 Lleis” per a la regeneració nacional. Des de aleshores, el 
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govern de Lovetopia garantix a tota la població, sense discriminació, 
una renda mensual de 300 cors. Al tipus de canvi en el moment de la 
Independència, esta renda equivalia a 300 euros mensuals. No 
obstant això , a causa de l'apreciació experimentada per la moneda 
lovetopiana des de aleshores, esta renda equival hui a 500 euros 
mensuals. 

“Cal saber com funciona la circulació dels diners i el sistema fiscal 
lovetopià per a entendre les bondats de la renda bàsica universal”, va 
comentar la Ministra davant la meua qüestió sobre com va respondre 
la població i l'economia davant una mesura tan disruptiva. “Al 
principi, les reaccions contraries argumentaven que només 
aconseguiríem afeblir la nova nació alimentant la ganduleria de la 
població i generant una inflació desmesurada. Però no va anar així. 
D'una banda, cal tindre en compte que la població mitjana se sentia 
rica de temps i rica de diners. D'altra banda, la por social es va esvair. 
Esta mesura va inaugurar una època de generositat i cooperació amb 
la resta que ara com ara és característica de la societat lovetopiana”. 

“La població”, sempre segons la Ministra, “es va entregar 
apassionadament a construir les estructures de la nova nació. 
Algunes de les mesures preses van ajudar al fet que el fantasma de la 
inflació mai apareguera. Els controls de preus en els productes bàsics 
i la proliferació d'hortes i boscos fruiters van facilitar l'accés 
espontani a aliments naturals. La regulació que controla l'activitat de 
les grans empreses va provocar que les activitats locals, especialment 
els serveis personals, brotaren amb la naturalitat amb què ho fan les 
flors en un prat a la primavera”. 

Durant l'entrevista, em van mostrar un audiovisual sobre la renda 
bàsica universal i la circulació dels diners realitzats en un col·legi. 
Este documental el van gravar alumnes de secundària durant la seua 
formació en política i economia. 

El documental presentava a cinc criatures jugant, cadascuna amb 
10 monedes i una taronja. El professor posava l'accent que anaven a 
simular una economia simple on l'única transacció possible és la 
compravenda de taronges i on cada taronja té el preu de 10 monedes. 
Al colp de palmes, la primera criatura li dona les seues 10 monedes a 



254 

la què està a la seua dreta i esta li entrega la seua única taronja. 
Aleshores la següent feia el mateix i així les cinc criatures. De manera 
seqüencial, les monedes i les taronges canvien de mans i cada criatura 
sempre acaba com havia començat, amb 10 monedes i una taronja. 
Tot el grup coincidix en que el joc pot seguir indefinidament. 

El joc passava a una següent fase i apareixia una sisena criatura que 
feia el paper de govern. Ara, totes les taronges i tots els diners 
pertanyen a la criatura govern. Però esta, en lloc de quedar-se amb 
tot, repartix una taronja i 10 monedes a cada criatura. De nou, colp de 
palmes, circulació de monedes i taronges i volta a començar. Totes 
acaben tenint la mateixa quantitat de monedes i una taronja. Amb 
l'excepció de la criatura que fa de govern, que com ho ha donat tot, 
s'ha quedat fora del joc. Totes coincideixen que el joc pot seguir 
indefinidament, però no és correcte perquè la criatura govern no pot 
jugar. 

En una tercera i última fase, les criatures acorden un impost de 2 
monedes (el 20%) sobre cada transacció, de manera que cada vegada 
que canvien monedes per taronges, paguen un impost al govern. Colp 
de palmes i circulació de monedes i taronges. En acabar, ara les 5 
criatures inicials tenen cadascuna 5 taronges i 8 monedes, mentre 
que la criatura que fa de govern té 10 monedes. El joc no pot seguir 
perquè ja no poden pagar el preu de la taronja ja que només tenen 8 
monedes cadascuna i cada taronja té un preu de 10 monedes. Però 
després d'un xicotet rebombori en el qual semblen parlar entre elles, 
la criatura que fa de govern decidix repartir dues monedes a 
cadascuna perquè totes tornen a tindre 10 monedes i seguir amb el 
joc. Ara, cada vegada que circulen les monedes i les taronges es 
paguen impostos que recapta el govern. Però abans de començar la 
següent ronda, el govern repartix els seus impostos entre totes i volta 
a començar. El joc pot seguir indefinidament. 

“El nostre sistema de seguretat social a través de la renda bàsica 
universal funciona igual, però amb la complexitat de tota l'economia 
i la dimensió de tota la població”, va afegir la Ministra mentre 
interrompia l'audiovisual. “Números rodons, anualment el govern 
repartix 36.000 milions en concepte de renda bàsica. Cada transacció 
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entre la població recapta el 20%, o 7.200 milions, a través del nostre 
IVA. Una lectura ràpida permetria concloure que amb tan sols 5 
transaccions creuades entre la població, el govern recaptaria tant 
com repartix. Encara que en veritat, eixa xifra no és exacta. Després 
de cada transacció hi ha menys diners en circulació en mans de la 
població, com en el vídeo quan les criatures passen de tindre 10 
monedes a tindre només 8 monedes perquè han pagat 2 d'impostos. 
La realitat empírica en Lovetopia és que amb 4 transaccions, la 
recaptació del govern supera el 50% del repartit. Amb 10 
transaccions, la recaptació aconseguix el 80%. Quan s'aconseguixen 
25 transaccions, la recaptació ja és superior al 99% del repartit. 
Tenint en compte que el nostre any natural té 13 mesos, estem 
parlant de 2 transaccions al mes per persona. Comprendrà que els 
diners que ixen del govern es recapten via impostos amb la mateixa 
facilitat, però permetent que l'economia lovetopiana, o la 
compravenda de taronges en el cas de les criatures, seguisca 
indefinidament”. 

El govern de Lovetopia, segons va completar la meua informadora, 
és una figura necessària perquè assumix la labor de vigilància i 
corregix les ineficiències que, de no ser esmenades, acabarien per 
torpedinar o bloquejar el normal funcionament del sistema econòmic. 

“Hi ha conceptes econòmics que poden bloquejar el sistema sinó es 
gestionen”, va dir la Ministra. “Les principals ineficiències són la 
inflació, el deute i els tipus d'interés. També els mecanismes de 
congelació o retirada dels diners en circulació com l'estalvi 
desmesurat, els robatoris o extraviaments i les herències dineràries”. 

 “Centrem-nos de nou en els factors que han afavorit la 
reurbanització de pobles i ciutats”, va continuar la Ministra. “Res 
hauria sigut possible sense la creació dels fons municipals de 
propietat col·lectiva de l'habitatge i el suport massiu rebut per part 
de la població”. 

La majoria són propietaris dels seus habitatges a través d'uns fons 
d'inversió immobiliària de gestió municipal. Legalment, l'habitatge és 
propietat del fons i no de la població. A canvi, gaudixen del dret vitalici 
d'usdefruit d'un habitatge pagant un xicotet import a manera de 
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lloguer social, regulat pel govern i lligat a la renda bàsica universal. 
Curiosament, estos fons es van crear per demanda popular i va ser la 
població, per iniciativa pròpia, els qui van donar els seus habitatges 
als fons i van renunciar a la propietat directa. 

“Este és el segon pilar del sistema de seguretat universal de 
Lovetopia. El primer, com s'imagina, és la renda bàsica”, va afegir amb 
passió la Ministra. “Estos fons van rebre totes les propietats buides 
que el govern central va expropiar o va embargar als bancs i a les 
grans constructores espanyoles durant el Gran Procés de “Las 
Alpujarras“. També van rebre les segones residències abandonades 
per la població espanyola en les nostres costes. Totes dues mesures 
van augmentar substancialment el nombre d'habitatges que 
manejaven i que oferien a la població lovetopiana a canvi del lloguer 
social”. 

El resultat final va ser que el govern va poder garantir un habitatge 
digne a tota la població i, així i tot, es va trobar amb centenars de 
milers d'immobles buits. Estos immobles ociosos van permetre 
escometre la redefinició de pobles i ciutats amb facilitat. Es van 
enderrocar aquells habitatges que mancaven de demanda. Al mateix 
temps, van sorgir peticions d'habitatges amb una distribució molt 
diferent. Estes peticions, a poc a poc, s'han anat consolidant en un 
model d'arquitectura i urbanisme evolucionat per a un nou concepte 
de família, més àmplia i més social. 

En els meus passejos per ciutats i pobles, he visitat moltes d'estes 
“noves famílies”. Per a qui ve de fora, estos habitatges i els edificis que 
els alberguen resultaran desconcertants i estranys. 

Un edifici urbà té un habitatge familiar per planta. La distribució de 
cada planta en múltiples pisos va ser abandonada fa anys. La 
superfície mitjana d'un habitatge és de 500 metres quadrats. No 
obstant això, algunes superen els 1.500 metres quadrats, una 
superfície tan gran que escapa al nostre entendre. La mitjana 
espanyola, en contrast, és de 55 metres quadrats i els nostres 
representants polítics continuen insistint en la conveniència dels 
mini-pisos, encara més reduïts. 
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La majoria dels edificis urbans presenten dues o tres plantes 
buides, diàfanes de construcció i abundants en vegetació. Quan són 
les plantes més baixes, esta superfície sol utilitzar-se com a hortes, 
fruiteres i jardins. Quan es tracta de les plantes més altes, l'habitual 
és trobar-se amb solàriums, spas i observatoris astrològics, encara 
que també amb terrasses, bars, espais de treball col·lectiu tipus co-
working i grans salons oberts tipus chill-out. Molts edificis s'han 
organitzat de manera que les famílies compartixen alguns serveis, 
com a zona de rentada i assecat, trasters, gimnàs, taller de 
reparacions i altres espais multiús.  

Aquells edificis que superen les 10 altures presenten plantes 
diàfanes fins i tot en les plantes intermèdies. Alguns de tals edificis 
han estés ponts entre les terrasses de les seues plantes altes, creant 
un espai social en les altures de les ciutats de gran animació i activitat. 

En general, la imatge dels edificis urbans bé recorda a la d'eixes 
construccions en ruïnes, envaïdes per la vegetació, abandonades 
enmig d'una jungla tropical. Encara que en Lovetopia no existixen 
indicis de cap abandó. Els edificis sempre estan replets de vida, amb 
abundant color, esguitats per cristalls i altres elements arquitectònics 
moderns. Els jardins verticals, molt abundants, també contribuixen a 
esta imatge bucòlica, quasi paradisíaca, dels seus pobles i ciutats. 

Resulta difícil no destacar els seus molins energètics i els variats 
sistemes d'energia renovable. La política d'autosuficiència energètica 
dels edificis està tan assumida que estan omnipresents en el paisatge 
urbà. Un bon exemple són els grans salts i cascades d'aigua en moltes 
façanes verticals que, en realitat, són xicotetes preses elèctriques 
comunals. 

En el seu interior, els habitatges gaudixen de cuines i menjadors 
que concentren la vida en comú de la família. Són habituals els 
hivernacles o horts interiors, amb varietat de flors, herbes 
aromàtiques i plantes que cuiden i acaronen amb cura. Una planta 
molt especial per a la gent és el aderón de fulla verda intens i forma 
de cor. Les criatures agraden de menjar-les com a berenar, mentre els 
adults les preferixen en ensalades. El seu sabor recorda al d'una poma 
una mica agra. 
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Qualsevol espanyolx soltaria una riallada en descobrir les formes 
d'alguns dels atuells de cuina habituals entre la població. Per 
exemple, tenen paelles per a truites, paelleres per a arrossos i motles 
per a rebosteria tots amb forma de cor. 

“Tot menjar té un ingredient màgic i especial: l'amor amb el qual es 
preparen els aliments i després es cuinen  i es servixen”, em van 
comentar. “Ens agrada recordar-ho per a evitar caure en vells paranys 
socials. Va haver-hi una època en què preparar el menjar es 
considerava una ocupació tediosa i de segona. Ara com ara, sabem 
que alimentar a la resta és una manifestació d'amor fonamental en 
qualsevol relació. És un acte de servei incondicional que nodrix les 
nostres relacions afectives”. 

Els salons, per part seua, són extraordinàriament grans i 
nombrosos. Mai falta l'habitació saló dedicada a la pantalla gran 
digital que ocupa la paret sencera. Algunes cases inclouen una zona 
de treball col·lectiu a la qual  anomenen sala de co-working. També és 
habitual trobar unes habitacions que anomenen afectuosament “sales 
per a l'amor”. Són espais diàfans, subtilment decorats amb tapissos i 
elements de la naturalesa, amb sòls de fusta replets de catifes i 
coixins. 

Les habitacions, que són moltes, tenen accés des de xicotets salons 
o patis compartits. La diversitat de distribucions és només explicable 
des de la creativitat il·limitada de la societat lovetopiana. Una 
habitació tipus inclou bany independent i és comparable a una suite 
d'un hotel espanyol de cinc estreles. Destaquen els seus grans 
armaris, els escriptoris i els amplis espais en els quals perfectament 
cabrien butaques i sofàs, encara que preferixen seure en grans coixins 
i pufs. Una estranyesa cada vegada més freqüent entre la població és 
el rebuig als llits de matalassos molls i somiers. 

“La naturalesa no ens ha dissenyat per a dormir sobre superfícies 
blanes i deformables”, va al·legar un dels meus hostes que va resultar 
ser mèdic. “Les lesions de columna i un altre tipus de malformacions 
són producte directe d'esta moda occidental. Molts preferim dormir 
sobre hamaques o estores”. 
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En general, els interiors estan decorats amb molta artesania, 
normalment obres d'art fetes per qui habita les cases i pels seus 
ancestres. A més de plantes i flors, molt presents en totes les facetes 
de la vida lovetopiana, és freqüent trobar molt de tèxtil. Catifes, 
coixins, cobertors, tapissos, aparies i estors són tan habituals com 
orquídies, narcisos, rosers i plantes exòtiques. 

Els habitatges solen tindre més habitacions que integrants de la 
família. Estes habitacions addicionals són anomenades “habitacions 
per a convidats” i es publiquen i oferixen a turistes a través d'una 
aplicació digital que gestiona el Ministeri de Turisme. Seguint la 
tradició lovetopiana, este Ministeri es denomina oficialment Ministeri 
d'Estrangeria, Turisme i Relacions Exteriors. La seua seu és a la ciutat 
de Cadis.  

D'esta manera, els innumerables turistes que visiten el país 
s'allotgen en habitatges lovetopianes i gaudixen d'una experiència 
familiar i íntima. El model turístic sobre la base d'hotels impersonals 
i massificats va ser abandonat després de la Independència. 

“Els ingressos de les habitacions de convidats”, em va informar un 
company d'habitatge, “els dediquem als lloguers socials i les despeses 
comunes de l'habitatge. Tenim un fons comú familiar que rep un 
percentatge, a vegades del cent per cent, de les rendes bàsiques dels 
quals som ací. En el nostre cas, hi ha excedents tots els mesos. La casa 
és autosuficient. Es finança amb els ingressos per convidats i amb els 
excedents d'energia que bolquem en la xarxa elèctrica nacional”. 

Esta innovació social, per la qual les famílies publiquen i oferixen 
les seues habitacions de convidats a visitants, explica l'absència de 
grans hotels. No obstant això, algunes ciutats costaneres han triat 
mantindre les seues instal·lacions hoteleres i continuar el turisme 
massiu de sol i platja, tan comuna a Espanya. Exemples són Benidorm 
(Alacant) i Torremolinos (Màlaga). 

D'altra banda, molts habitatges urbans estan germanats amb 
habitatges rurals, facilitant un flux creuat de membres en les dues 
direccions sense que medie cap pagament. 

La majoria de les cases utilitzen abundant fusta. Però per motius 
de seguretat, la combinen amb formigó i ciment en proporcions 
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elegants. Un sistema molt popular, orgull de la població lovetopiana, 
és la calefacció solar amb bombes de calor. Una mica d'electricitat fa 
funcionar les bombes i la resta el fa la naturalesa. Les cases resulten 
fàcils de calfar. En general, qui les habita deixa les finestres obertes 
de bat a bat i a l'interior caminen amb poca roba. Una espuma 
d'aparença plàstica però realitzada amb pasta de paper les dota d'un 
aïllament tèrmic molt bo. Encara que la majoria de les cases disposen 
de ximeneres, s'utilitzen sobretot com a llocs de reunió en vetlades 
compartides. 

L'ús de sistemes d'energia renovable per a l'autoconsum i la 
revenda d'excedents a la xarxa elèctrica és molt freqüent a Lovetopia. 
L'electricitat de fonts convencionals de combustibles fòssils resulta 
molt cara perquè ací es recullen tots els costos ocults. A Espanya, al 
contrari, els costos ocults passen al govern o a generacions futures. 
Addicionalment, els preus espanyols fictíciament baixos de l'energia 
convencional impedixen el desenvolupament sostenible de les fonts 
d'energia alternativa, tan habituals en Lovetopia. 

 
(Dimarts, 7 de juny) Les meues investigacions i verificacions sobre 

la Guerra dels Helicòpters m'han deixat realment esgotat i buit 
d'energia. He estat dos dies descansant en La Cova, xarrant amb qui me 
trobava sense cap propòsit. 

No acabe d'entendre bé a estes dones. Es mostren serioses i distants 
i, segons després, es convertixen en els éssers més atractius amb els 
quals qualsevol home pot somiar. 

Ahir a la vesprada vaig acceptar una invitació especial de Lorena. 
Em va convidar a acompanyar-la a la platja del Saler, al Sud de 
València, per a “gaudir” de la posta de sol. Anàrem amb tramvia fins a 
un aparcament als afores de la ciutat. Allí vam agafar un xicotet cotxe 
elèctric de color rosa, molt decorat amb flors pintades a mà. Em va 
recordar a un d'aquells escarabats hippies dels huitanta. 

“Quina sorpresa!”, li vaig dir. “Saps conduir? Pensava que ací passeu 
del cotxe.” 

“Sí, clar que sé conduir. Vaig aprendre en la Universitat”. 
“És teu?”. 
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“No, és un cotxe compartit. És propietat de la comunitat de veïns de 
la Malva-rosa”. 

“No trobes a faltar tindre el teu propi cotxe?”, vaig preguntar. 
“Un cotxe propi? Per a què? Les poques vegades que necessite un 

cotxe, agafe un compartit o el llogue. T'han ensenyat el sistema de 
cotxes compartits que tenim?”, va preguntar mentre arrancava el 
motor elèctric sense fer cap soroll. 

“No, no ho conec”, vaig respondre. 
“Ja t'ho ensenyaré un altre dia”, va dir. “És molt senzill. Pots triar 

qualsevol cotxe de propietat col·lectiva que estiga disponible. Si és de la 
teua comunitat, ho reserves sense més. Si és d'una altra comunitat, ho 
pots llogar. O, com a alternativa, dius el lloc al qual vols anar i et 
presenta tots els viatges que altres han organitzat i pots apuntar-te”. 

“No acabe d'entendre com vau arribar a abandonar els cotxes”, vaig 
comentar mentre girava el cap per a fugir dels seus ulls verds, ara 
brillants i somrients. “Em resulta un canvi tan radical que seria 
impossible a Espanya!”. 

“Va ser una successió d'esdeveniments inesperats”, em va contestar 
mentre conduïa per una xicoteta carretera entre camps d'arròs. “El 
govern espanyol va forçar un bloqueig internacional de carburants i 
derivats del petroli. Buscaven paralitzar tota activitat econòmica i 
social en Lovetopia. Però van aconseguir un efecte inesperat”. 

“No et seguisc. Què vols dir?”. 
“Dic que la gent ens les apanyàrem per a seguir amb les nostres vides 

utilitzant el transport públic. Jo recorde bé aquella època. Vivia amb ma 
mare i mon pare ací, a València”, va dir somrient. “A poc a poc, els 
carrers i les carreteres es van deteriorar i van començar a aparéixer 
hortes, jardins i parcs. Vam començar a reconquerir el carrer de la 
manera més natural.” 

De lluny, albirem un bosc de tamarindes. Alguns vaixells de vela 
navegaven per la costa. Lorena parlava animadament i conduïa amb 
facilitat. Em va tocar la cama de manera casual amb la mà per a cridar-
me l'atenció. Tanta intimitat em va sorprendre. 

“La dificultat per al transport de mercaderies va fer renàixer les 
empreses locals”, va afegir. ”Una cosa molt important perquè va 
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demostrar els avantatges de l'economia local enfront dels grans 
inconvenients de l'economia globalitzada. El mateix va ocórrer amb els 
desplaçaments per motius de treball. La gent va canviar d'ocupació. El 
meu pare, concretament, el va permutar per un altre prop d'on vivíem. 
Van aparéixer aplicacions que identificaven les ofertes de treball 
disponibles per geoposicionament. La idea era triar un treball prop de 
casa. La videoconferència es va establir com a mecanisme de 
comunicació preferit.” 

Finalment, ens endinsem en el bosc de pins mediterranis. 
“Quan es va alçar l'embargament, la població va descobrir que els 

cotxes a penes tenien cabuda en les seues noves vides”, la vaig sentir dir, 
mentre la meua mirada estava clavada en l'espectacularitat de 
l'Albufera valenciana al capvespre. “I ens vam sorprendre en descobrir 
que la indústria de l'automòbil era una indústria altament 
subvencionada”. 

“No t'entenc. Per què us obstineu a dir que és una indústria altament 
subvencionada?”. 

“Pensa-ho amb deteniment”, va dir mentre es detenia en un 
embarcador de l'Albufera. ”D'una banda, estan els costos que 
assumixen els governs per a mantindre tota la infraestructura de 
circulació en marxa: milers de quilòmetres quadrats d'asfaltat de 
carrers, places, carreteres i autovies. Després, estan els costos de 
formació dels conductors i de vigilància de la circulació. Ja saps, des de 
l'atenció de la policia municipal i els agents de circulació fins a la xarxa 
d'autoescoles, exàmens, semàfors i senyalització de la via pública. 
Finalment, els costos d'atenció als accidents, des d'ambulàncies i grues 
fins a les assegurances i les despeses mèdiques d'accidentats en 
carretera”. 

Vaig baixar del cotxe i em vaig dirigir cap a l'horitzó. Es presentava 
tenyit de tons vermellosos i malva, quasi porpres, amb xicotets núvols 
que dibuixaven un capvespre preciós. Lorena es va acostar i em va 
abraçar per darrere de manera afectuosa. El seu cos molt pegat al meu. 
Fins a eixe moment no havia caigut en els seus pits. Els vaig sentir 
xicotets i durs. Vaig respirar profundament i un estrany sentir em va 
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envair. Les nostres respiracions es mesclaven de manera molt íntima. 
Estava tan torbat com excitat. 

“I això”, em va murmurar a cau d'orella,”és només el cost econòmic. 
Cal afegir la tragèdia humana que tot allò suposa i la negació de la 
naturalesa que representa l'asfaltat. No et sents afortunat per viure en 
un món tan bell i generós?”. 

Vam ser allí uns minuts, en silenci. Ella abraçada a la meua esquena. 
Jo respirant i sentint la calor i la forma del seu cos en cada inhalació. 

De manera inesperada, va agafar la meua mà i va tirar de mi. 
Comencem a caminar cap a la platja, en direcció contrària a l'Albufera. 
La vaig seguir sense soltar-la. Caminava de manera decidida, quasi 
arrossegant-me. De tant en tant, es girava i em regava amb un seductor 
somriure. Em vaig sentir hipnotitzat pel seu bellugar de malucs i pel 
balanceig de la seua negra cabellera. 

“Que precioses són estes dones lovetopianes!”, vaig pensar una 
vegada i una altra. “Quina meravellosa combinació de força i 
sensualitat! Per què moltes porten un mocador porpra al voltant del 
coll?”. 

Quan arribàrem a la platja, va soltar la meua mà i va començar a 
córrer mentre es llevava la roba. Nua, es va llançar a la mar. Em vaig 
sentir espentat a imitar-la. L'aigua era d'un relluir platejat només 
interromput pel xapoteig de Lorena. Em vaig acostar tímid i em va 
rebre amb una abraçada. Es va penjar del meu coll i la seua pell es va 
fondre amb la meua en un llarg i interminable bes de cossos. 

“Quina bellesa de dona!”, vaig pensar. 
Així, abraçats de cos sencer, ens acostem a vora mar. Em vaig deixar 

caure de genolls en el sòl. Mentrestant, Lorena em va envoltar amb les 
seues cames i va descendir suaument sobre mi. Sense jo fer res, es va 
introduir el meu membre viril. Els seus ulls reflectien la llum tènue de la 
lluna. El seu pes va caure sobre les meues cames. Estava aponada sobre 
mi. Un moviment d'elevació molt subtil i lent em va provocar un gran 
plaer. Una altra vegada vaig sentir aquella estranya sensació. És 
possible que les dones lovetopianes contraguen una vegada i una altra 
els músculs de la seua vagina? Vam estar així, cara a cara, durant una 
llarga estona. Rebent el xicotet assot de les ones. El contacte entre els 
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nostres cossos era ple. Diverses vegades es va detindre, sempre quan 
m'acostava a eixe punt en què la meua ejaculació semblava inevitable. 
Finalment, quin desfogament, em vaig córrer! 

De retorn en La Cova, es va acomiadar amb un simple bes en la galta 
i es va retirar a la seua habitació, somrient. Maleïdes dones! 

 
(Dijous, 9 de juny) Sembla que les relacions amb Natzaret prenen 

una direcció més flexible. És com si intuïra que estan apareixent altres 
dones. Ahir va accedir a acompanyar-me en un viatge. Vam ser a Eivissa 
a visitar el Ministeri d'Habitatge. 

En un passeig per la platja al caure la nit, de sobte, vaig sentir que 
em mirava d'una manera diferent. El primer que vaig pensar és que 
m'havia enxampat rememorant el meu capvespre amb Lorena. Però no, 
no és tan bruixota. No sé exactament què és el que hi ha en mi que li 
interessa, però siga el que siga, sembla que li interessa de veritat. 

Les nostres relacions sexuals són totalment diferents ara, molt més 
relaxades i llargues. Al principi crec que va acollir la meua set 
insaciable de sexe com una excentricitat de la naturalesa que no 
duraria, fins i tot acceptant-ho com a natural en els homes i sabent que 
prompte s'acabaria. De fet, ara el sexe dels primers dies és un record 
llunyà. Hem aconseguit un equilibri que em fa sentir molt, molt millor. 
M'estima tant com jo a ella. Quan ens mirem, ho fem amb l'alegria de 
llegir en la mirada de l'altre eixe mateix amor. El meu pit s'unfla fins a 
quasi esclatar si pense en això. És com si el meu cor volguera abocar-se 
sencer, afonar-se en ella. El que sent per Natzaret és ben diferent a la 
meua atracció per altres dones. 

Quan el sol a penes apuntava, em vaig acostar per darrere i la vaig 
abraçar agafant-la per la cintura. 

"Em costa molt esforç mostrar-me sentimental”, li vaig dir, “però què 
faré! És necessari que t'ho diga. T'estime". 

Em va somriure al mateix temps que em penetrava amb la seua 
mirada. "Què és el que estimes de mi?". 

"La intensitat amb la qual vius. La teua llibertat. I també l'alegria 
que sentim en estar junts. No solament en el llit, sinó en qualsevol altre 
moment i lloc". 
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"Atén-me", em va dir triant acuradament les paraules mentre em 
subjectava amb suavitat totes dues mans, "jo també m'he enamorat de 
tu. M'agrada la teua intel·ligència, la teua amabilitat. La teua estranya 
manera de vore les coses em sorprén. En una certa manera, tu 
m'alliberes. Eres la persona amb més poder en la meua vida en este 
moment". 

"Més poder? Què vols dir? Que tinc amistats a Madrid?". 
Es va tirar a riure i em va besar. "No, bajoca! Simplement, que sent 

cap a tu un amor més fort que cap a qualsevol altra persona". 
"La classe d'amor que sentiries pel teu company?". 
Ens mirem amb serietat dolça durant uns segons que se'm van fer 

interminables fins que va començar a parlar de nou. 
“No estic segura”, va dir. “Si fores lovetopià, crec que  respondria que 

sí. Però és precisament perquè no eres lovetopià pel que, tal vegada, 
resulta tan emocionant estar amb tu. Eres més cínic que nosaltres i per 
això necessite més temps amb tu. Però… et veig tan desarrelat!". 

En dir això, amb gran sorpresa meua, va esclafir a plorar. Em va 
sorprendre el seu canvi tan sobtat d'estat d'ànim. Ara veig que té raó. 
Soc un nòmada. No tinc arrels i, en certa manera, este viatge m'ha fet 
vore sota altres perspectives coses que no creia que reconsideraria. Com 
la forma en què Patri i jo hem resolt els problemes que teníem amb el 
nostre entorn i la nostra filla. O les meues relacions esporàdiques amb 
Ruth. Comence a adonar-me’n que per a la gent lovetopiana la meua 
existència ha de resultar d'una inseguretat patètica. Ací sempre tenen 
la seua "família" i el lloc on esta viu com un referent de vida. Això mai 
em va preocupar ni em va fer plorar. Ara, tanmateix, tinc unes ganes 
boges de fer-ho.  
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21.- UNIVERSITAT I INVESTIGACIÓ 
 
Granada, 10 de juny de 2033. Les universitats són la major font 

d'innovació científica i tecnològica de Lovetopia. Ara com ara, són de 
gran importància per a la formulació de la política econòmica i social 
del país. 

Per a aprofundir en el seu funcionament, vaig visitar el Ministeri de 
la Vida, les Ciències i la Tecnologia, responsable de tota l'activitat 
universitària i d'investigació de Lovetopia. Amb seu a Granada i situat 
en el barri del Albayzin, gaudix d'unes vistes a la monumental 
Alhambra que t'inunden de bellesa i serenitat. L'atmosfera dels 
diferents edificis i departaments del Ministeri és molt informal, 
sorprenentment jove i lúcida. 

“Som el Ministeri amb major abundància de tertúlies i on més café, 
te o marihuana es pren”, va comentar la jove que em va rebre per a 
guiar-me fins a la meua trobada amb la Ministra. “A més, de les 
nostres Universitats ixen la majoria dels sistemes electrònics i digitals 
que sustenten la societat lovetopiana. Segur que en els seus dies amb 
nosaltres haurà pogut vore moltes de les aplicacions i dispositius que 
hem desenvolupat! Sap? Jo estudie dret i estic treballant en 
l'actualització de l'aplicació que utilitzen els col·lectius de juristes del 
país, als jutjats, a les notaries i l’advocacia”. 

Un simple passeig permet observar una densitat tecnològica 
extraordinària. Un podria fàcilment pensar que està en la seu central 
d'una empresa capdavantera en tecnologies de la informació de 
Silicon Valley. Multitud de joves de tots dos sexes deambulen pel 
Albayzin. La seua actitud és mig festiva, mig paranoica. Compartixen 
entre si els seus prototips i esperen el moment de poder presentar-
los en el Ministeri o en la Universitat per a aconseguir el suport i el 
finançament necessari i portar-los al seu següent estat de 
desenvolupament. 

“Aquells que no ho aconseguisquen directament ací”, va comentar 
la meua jove acompanyant, “podran intentar-lo en el sistema de 
finançament col·lectiu. El que  els anglesos diuen micromecenatge. 
Sabia que més del 60% de la població de Lovetopia participa en el 
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finançament de projectes de recerca i desenvolupament a través 
d'este sistema? Sabia que esta aplicació va ser desenvolupada per la 
Universitat d'Alacant? Jo soc d'allí”. 

La formació teòrica de les Universitats de Lovetopia descansa, 
principalment, en grans cursos magistrals gravats en vídeo pel millor 
professorat. Estos cursos s'oferixen en línia, de manera oberta, a 
l’estudiantat. Encara que em van informar que també estan 
disponibles per a la resta de la població. Seguint la tradició de 
l'educació no universitària, l’estudiantat té plena llibertat per a 
visualitzar estos vídeos segons les seues prioritats, tantes vegades 
com vulguen. El professorat, pel seu costat, fa un seguiment del 
progrés de l’alumnat de manera individual i en relació de la seua colla 
de curs que l’acompanya. 

El temps en la Universitat no es dedica a assistir a classes, segons 
el nostre entendre convencional de què és anar a la Universitat. En 
Lovetopia, l’estudiantat universitari fa de tot excepte “acudir a 
classe”. El més semblant a les nostres classes són les tertúlies i taules 
redones d'alumnes amb professorat. Per a organitzar-les, utilitzen un 
sistema dinàmic que llista les trobades segons oferta i demanda per 
part d'alumnes i professorat. Igual que en l'educació no universitària, 
l'esforç està en els “projectes”. 

Els estudis universitaris es regixen sota el sistema de llibertat de 
càtedra. Este principi funciona tant per a professorat com per a 
alumnat. El sistema preval l'absoluta llibertat d'elecció sobre 
qualsevol altre criteri. Sota un model d'autoservei, tot estudiant pot 
triar amb total independència aquelles disciplines que més li 
interessen, sense cap limitació, d'entre el catàleg que oferix la 
Universitat. D'esta manera, cada estudiant es configura el seu propi 
currículum d'estudis. 

No obstant això, és habitual que es publiquen “llistes de 
disciplines” tancades i que cada estudiant trie, almenys en els primers 
anys, alguna de les propostes directes dels departaments. Estes 
“llistes de disciplines” són com les nostres “llistes de reproducció” de 
música, però ordenant el material audiovisual i digital de diferents 
matèries acadèmiques i activitats. Molts estudiants trien les llistes de 
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disciplines que van utilitzar altres estudiants d'anys anteriors que 
han resultat excel·lents en els seus assoliments tecnològics, científics 
o socials. Vaig sentir dir que la “llista de disciplines” més popular en 
estos moments entre l’alumnat jove de la Universitat de Granada és la 
que va cursar la filla de la Presidenta Verónica Garen. Va estar com a 
estudiant en esta mateixa Universitat. 

Qualsevol ciutadà pot adquirir una bona formació en biologia, 
enginyeria, musicologia o en centenars d'altres disciplines. La 
formació sempre descansa en vídeos, tertúlies i projectes. 
L’estudiantat resident, no obstant això, participa activament en tota 
l'àmplia gamma d'activitats intel·lectuals i creatives que oferixen les 
facultats i els departaments. O alternativament, organitzen les seues 
pròpies i les compartixen amb la resta d'estudiants de manera 
autònoma.  

Pràcticament en línia amb la seua propensió cap a l'organització a 
escala reduïda, la població organitza els seus “projectes” en instituts 
d'investigació. Hi ha una quantitat incomptable d'ells. Estos instituts 
estan normalment situats prop de les Universitats i el seu personal 
està integrat en part per estudiants i en part per professorat. Un de 
tals instituts amb base en Eivissa recull més de 50 projectes diferents. 
La seua especialitat són els reptes biològics, oceanogràfics i 
problemes similars. Un altre, situat en la zona alta de l’Albayzin ací a 
Granada, concentra multitud de projectes dedicats a l'astronomia, 
astrofísica i la navegació aeroespacial. 

Cada projecte està secundat per un grup xicotet d'estudiants. 
Sovint, dues o tres persones. Opinen que estos diminuts grupuscles 
són la font de les idees més brillants de la ciència i la tecnologia 
lovetopiana. Accepten la teoria que estimulen a les ments solitàries i 
les permeten volar sense pors. 

Els laboratoris i espais de treball per a projectes que he visitat 
estan ben equipats i finançats. Qualsevol visitant alié a Lovetopia no 
deixa de sorprendre's davant la quantitat d'impressores 3D, de totes 
les grandàries i formes imaginables, obertes a l'ús d'estudiants i 
professorat. El disseny industrial de productes dirigits al modelat 3D 
és abundant en les Universitats. Este fenomen explica per si mateix la 
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quantitat d'espais i botigues amb impressores 3D que qualsevol es 
troba en els tallers i els carrers del país. Pel que sembla, la presa de 
consciència sobre els avantatges i beneficis de l'economia local va 
incloure, des del principi, l'ús de tecnologies d'impressió 3D. 
L'objectiu declarat va ser evitar el transport innecessari de 
mercaderies i acostar la producció al consum. 

“El nostre alumnat universitari usa els llenguatges informàtics per 
al desenvolupament d'aplicacions o la composició audiovisual amb la 
mateixa soltesa amb la qual parlen castellà o anglés”, va comentar la 
Ministra mentre feia referència a una colla de joves que estaven 
abstrets asseguts davant d'un modern ordinador personal en la 
teteria en la qual ens entrevistàrem. “La seua alfabetització digital 
comença als 8 anys. Però de la mateixa manera en què per saber llegir 
i escriure no són totxs escriptorxs, per saber programar i dissenyar 
aplicacions no són totxs desenvolupadorxs. Això sí, sembla que no 
existixen límits davant la seua sorprenent capacitat creativa i la seua 
inventiva. Mostren una habilitat natural per a portar al món digital les 
disciplines més variades del coneixement científic i les pràctiques 
socials més singulars”. 

Cada Universitat compta amb diferents fonts de finançament, però 
la majoria dels diners procedixen directament de l’estudiantat. Tenen 
que entregar,  obligatòriament durant els seus anys d'estudi, la 
totalitat de la seua renda bàsica universal a la Universitat. A canvi, 
reben allotjament, manutenció i accés il·limitat a les seues 
instal·lacions i recursos formatius i d'investigació. 

“Com no poden concebre passar tot el seu període universitari 
sense diners”, va afegir la meua interlocutora, “és freqüent que facen 
treballs per a aconseguir eixe extra que els permet gaudir de la 
joventut al màxim, amb incansables festes i viatges exòtics.” 

Una de les activitats obligatòries que ha de realitzar és un viatge 
amb motxilla, i pressupost limitat, d'un mínim de duració de 6 mesos. 
Encara que poden triar recórrer qualsevol racó del planeta, molts 
decidixen travessar els territoris de Lovetopia a peu o amb bici. 

Potser a conseqüència de la seua contribució econòmica al 
sosteniment del sistema universitari, l’estudiantat gaudix d'un poder 
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poc habitual entre les nostres Universitats. De fet, l'agitació 
estudiantil en la Universitat sembla encara més crònica que en les 
nostres. Mentre vaig estar a Granada, un degà va ser expulsat pel vot 
comú de l'estudiantat i el professorat en una assemblea de facultat, 
una espècie d'assemblea de barri. 

En línia amb la descentralització lovetopiana, les universitats van 
ser desmembrades en una notable quantitat de facultats i col·legis 
dispersos. Cadascun  d'ells organitza els seus propis assumptes sense 
cap interferència per part de l'administració central. Part del deganat 
aposta fins i tot per una universitat que adopte estructures totalment 
independents, no governamentals, com en el cas de les escoles. 

Evidentment, hi ha fons procedents dels diferents Ministeris del 
govern central. Però estes fons s'oferixen de manera directa a 
projectes d'estudiants considerats d'utilitat per a les seues diferents 
àrees de responsabilitat. Les principals aplicacions digitals que 
regixen la vida econòmica, política i social de Lovetopia han eixit de 
les seues Universitats. La majoria són de propietat pública per la 
tradició de codi obert tan popular. No obstant això, hui dia són 
solucions madures exportades a països dels cinc continents per 
multitud de  empreses menudes nascudes en les mateixes 
Universitats. 

“L'aplicació que gestiona la vida política i suporta tota la dinàmica 
de participació ciutadana i els referèndums digitals és la nostra 
aplicació estrela”, va contestar la Ministra quan vaig preguntar quines 
aplicacions tenien més èxit internacional. “Després, tenim un conjunt 
d'aplicacions de gran acceptació. Exemples són l'aplicació que 
gestiona la transparència econòmica i social d'empreses i institucions 
públiques, amb tots els afegits del balanç del bé comú i l'etiquetatge 
de productes. O l'aplicació que mou la nostra banca pública en línia, 
l'ús de la moneda electrònica, el sistema de micromecenatge, els 
micro pagaments espontanis als mitjans de comunicació i la 
recaptació d'impostos. I per descomptat, l'aplicació que utilitzen el 
col·lectiu jurista com a infraestructura per a tot el sistema judicial del 
país. Sense oblidar, és clar, les aplicacions que han facilitat la 
modernització d'escoles i universitats, i l'aplicació que ha col·locat al 



271 

nostre sistema de salut a l'avantguarda de l'assistència sanitària 
mundial al servei dels pacients”. 

La tradició lovetopiana en la Universitat inclou destinar 
importants sumes a projectes d'alt risc. L'habitual és que estos 
projectes nasquen de propostes de joves estudiants que apadrina el 
professorat. S'estima que si l'u per cent de tals projectes aboca en un 
descobriment interessant, els diners estaran ben emprats. Encara que 
hi ha molts exemples d'èxit, van esmentar el descobriment d'un 
mecanisme fotoquímic que capta l'energia elèctrica directament de 
les algues i altres plantes vives. Va ser obra de dos tipus de vint-i-dos 
anys, pel que sembla bastant antisocials i amb interessos una miqueta 
diversos. Van aconseguir una estranya combinació de botànica, 
fisiologia de les plantes, miniaturització electrònica i robòtica. Encara 
que este descobriment no ha sigut encara provat a nivell industrial, 
va proporcionar el primer Premi Nobel a una persona lovetopiana en 
2019. 

El nou sistema de finançament de les Universitats lovetopianes es 
va aconseguir amb rapidesa, en eixe gir tan habitual ací per a 
convertir situacions de crisis en situacions d'oportunitat. 

“Amb la Independència, es va acabar radicalment el suport 
econòmic incondicional que es rebia del govern central de Madrid. 
Les Universitats es van vore obligades a reinventar-se o morir”, va dir 
la Ministra, “i van triar reinventar-se en tots els aspectes, incloent el 
financer. La vaca lletera de quasi tota l'educació i la investigació 
universitària s'havia acabat”. 

Les Universitats lovetopianes, i el professorat científic que les 
dirigixen, són convidats amb freqüència a congressos internacionals. 
El seu treball és molt respectat per la seua originalitat, la seua 
creativitat i la seua orientació pràctica. 

“Som referent mundial en la nostra capacitat per a creuar 
disciplines considerades independents en la resta del món”, va dir 
amb notori orgull la Ministra. “este seria un dels principals 
assoliments del nostre sistema de llistes de disciplines obertes i de la 
nostra orientació a projectes”. 
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No obstant això, este sistema té la seua ombra. S'ha perdut l'aval 
del diploma i s'afavorix l'experiència construïda des d'activitats 
professionals. Qualsevol estudiant acudix a la universitat perquè 
agrada la vida intel·lectual, atrau la potencialitat de definir i inventar 
el futur de la societat. Com a conseqüència, la simple possessió d'un 
títol, o la "titulitis" (com diríem a Espanya), ha perdut el seu atractiu 
social i no conferix cap estatus. 

“En Lovetopia no hi ha ocupacions per als quals tindre un títol 
universitari siga requisit indispensable”, em va dir la Ministra en un 
moment de l'entrevista. “La consideració professional de la gent és 
producte dels seus assoliments. La creativitat i la constància són 
prevalgudes tant com qualitats personals com per la seua utilitat 
social. Ací, són determinants les recomanacions obertes que rep 
qualsevol en el seu perfil públic i que escriu la resta amb qui ha 
compartit alguna experiència vital.” 

Una altra de les activitats que tot universitari ha de superar per a 
finalitzar amb èxit la seua formació són els serveis obligatoris a la 
societat. Ara com ara, poden triar entre tres serveis obligatoris i la 
seua duració no pot ser inferior als 9 mesos. 

“Els homes solen preferir el servei militar obligatori perquè els 
posa en contacte amb la seua homenia i els permet aprofundir en el 
seu instint natural de protecció de l'amor i de la vida. A més, el nostre 
exèrcit és molt sofisticat tecnològicament, i això actua com un gran 
imant”, va dir la Ministra. “Les dones, per altra banda, solen triar el 
servei rural obligatori per a retrobar el seu rol de creadores de vida 
en contacte directe amb la mare terra”. 

El servei digital obligatori, el tercer dels serveis obligatoris, permet 
que la joventut vivencie i entenga com crear tecnologia que estiga al 
servei de la vida i del bé comú. Segons m'informen, l’alumnat s'oferix 
directament als Instituts Tecnològics que depenen dels diferents 
Ministeris. La funció que exercixen va des del desenvolupament 
informàtic fins a la gestió dels grans datacenters que suporten tota la 
infraestructura digital i de telecomunicacions lovetopiana. No 
obstant això, una de les labors més notòries en les últimes dècades, 
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que per descomptat continua hui dia, ha sigut l'educació digital de 
tota la població, incloent majors i criatures. 

“L'alfabetització digital va ser una prioritat social del govern des de 
la primera legislatura”, va comentar la Ministra. “No bastava que la 
població poguera consumir continguts digitals, que seria com que 
saberen llegir. Es va decidir fer un pas més i es van posar en marxa 
tot tipus d'activitats perquè aprengueren a crear en digital, tant 
aplicacions com audiovisuals, que seria com ensenyar també a 
escriure”. 

Hi ha una llacuna en la Universitat lovetopiana que crida l'atenció i 
que recorda com de dràstics han sigut els efectes de la secessió en 
alguns aspectes. Ni en les universitats ni en els instituts d'investigació 
es pot trobar professorat d'unes certes matèries en un altre temps 
imprescindibles, com les ciències polítiques, la sociologia i la 
psicologia. El personal d'estes àrees de coneixement es van passar a 
altres camps com la filosofia, l'economia social o la biologia del 
cervell. Algunes van evolucionar per a respondre a problemes molt 
específics, com la psicologia de l'immigrant o les ciències de 
regeneració política. Encara apareixen llibres sobre estos temes, però 
són considerats assumptes del carrer propis la gent corrent. D'alguna 
manera, estes disciplines han perdut el rang universitari. 

D'altra banda, la història és una disciplina que ha renascut. Tot el 
concernent a la pre-Independència està de moda. Esta època, poc 
coneguda entre nosaltres, ha rebut el nom de "La Gran Recessió", 
encara que col·loquialment agraden de fer bromes i cridar-la “La Gran 
Gestació”. 

“Els últims estudis estan dedicats als crims dels líders polítics, 
financers i industrials de principis de segle a Espanya”, va comentar 
una professora d'història amb la qual prenèrem un suc de mig matí, 
“amb especial èmfasi en el comportament delictiu dels partits polítics, 
els bancs i les empreses cotitzades espanyoles. Com sabrà, els arxius 
digitals de l'època van passar a domini públic després de la secessió, 
incloent totes les comunicacions telefòniques i de correu electrònic. 
El seu estudi va confirmar, amb escreix, les acusacions populars del 
15M en 2011, la fallida primavera àrab espanyola. Ara com ara  , el 
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col·lectiu historiador continua aprofundint i debatent sobre el Gran 
Procés de «las Alpujarras»”.  

En els mesos posteriors a la Independència, va tindre lloc un procés 
judicial d'enorme calat que ha passat a la història de Lovetopia com 
el “Gran Procés de «las Alpujarras»”. Va ser en esta bonica serra 
granadina on els membres del recentment creat Tribunal 
Constitucional de Lovetopia van resoldre sobre la disputa entre el 
nou govern i les empreses cotitzades, els bancs i els partits polítics 
espanyols. El seu objectiu va ser aprofundir en les proves pericials 
que van presentar les parts i deliberar sobre el criteri jurídic a seguir. 
Este procés va utilitzar com a referent legal la Constitució Espanyola 
de 1978. La nova Constitució de Lovetopia es va redactar després. 
Segons la meua informadora, es va declarar il·legítim tot el deute de 
les Administracions Públiques lovetopianes amb bancs i entitats 
financeres espanyoles. El Tribunal va sentenciar l'embargament 
massiu de les seues propietats immobiliàries i empresarials en favor 
del nou Estat. A més, es van declarar congelats tots els drets 
hipotecaris dels bancs sobre les famílies lovetopianes com a fiança 
fins que els responsables directes es personaren davant la justícia 
lovetopiana, cosa que mai va passar. 

“Una altra conseqüència de gran importància”, va afegir la meua 
interlocutora, “va ser la nacionalització de serveis essencials per a la 
societat lovetopiana, com l'electricitat, el gas, els carburants, les 
telecomunicacions i la banca. Estos serveis van ser, en els seus orígens 
a Espanya, monopolis públics. Però per interessos partidistes, van 
passar a mans privades i es van constituir en les grans empreses 
cotitzades espanyoles. El Tribunal va sentenciar en contra seua per 
haver abusat sistemàticament de la seua posició de monopoli natural, 
amb pujades de preus injustificades i degradació sistemàtica dels 
serveis, sempre en detriment de la població i de la societat”. 

Este procés judicial, desconegut al nostre país, hauria de ser 
objecte de contrast i verificació pel col·lectiu historiador espanyol. 

L'economia també és una disciplina activa, a pesar que la seua 
òptica i orientació ha canviat radicalment. S'ha abandonat l'orientació 
al benefici i a la competència per a concentrar-se en la cerca del bé 
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comú i la cooperació. Cal destacar que Lovetopia va ser la primera 
nació que va adoptar les tesis de l'Economia del Bé Comú. Els seus 
economistes, gràcies a l'aprenentatge resultant de quasi vint anys de 
pràctica, han desenvolupat i matisat la majoria dels seus postulats 
amb gran reconeixement mundial. 

“Hi ha algunes disciplines noves en el nostre sistema universitari 
que potser desconeix. Eren totalment ignorades en l'època de la 
Independència i les hem incorporades i desenvolupat en l'última 
dècada”, va comentar la Ministra mentre realitzava uns moviments 
ràpids en la seua tauleta i me l'entregava. “Les nostres universitats 
han aprofundit i integrat de manera exquisida els coneixements 
mil·lenaris d'Orient amb la ciència mèdica d'Occident. Ara com ara, 
l'estudi de l'ésser humà ha aconseguit un pla superior. Ara l'èmfasi  
acadèmic està en el funcionament de la nostra ment, les nostres 
emocions i la nostra energia vital. Una de les matèries preferides per 
l’alumnat de medicina és la sexualitat sanadora. És una disciplina que 
integra les polaritats energètiques, el taoisme sexual, el tantra, 
l'anatomia, la fisioteràpia, l’osteopatia i l'homeopatia”. 

La innovació acadèmica i científica en Lovetopia ha aconseguit 
nivells veritablement sorprenents per als estàndards espanyols. Una 
matèria també popular és l'estudi dels sorprenents efectes 
terapèutics que té la interacció i la convivència de les persones amb 
els animals. Una altra matèria transgressora amb la ciència espanyola 
és l'estudi i desenvolupament de les capacitats sensorials dels éssers 
humans.  

“L'inventari de sentits reconeguts científicament aconseguix els 
tretze, mentre que Espanya continua mantenint el dogma tradicional 
dels cinc sentits”, va comentar una estudiant que es va unir al grup. 
“La xifra de cinc respon a la capacitat sensorial estàndard dels homes. 
Esta xifra contrasta amb els tretze que s'han inventariat en algunes 
dones. Les belles arts, ara com ara, estan molt versades en el 
desenvolupament de la sinestèsia. A través d'estes tècniques, 
qualsevol pot, per exemple, sentir colors, vore sons i percebre 
diferents sabors des del tacte”. 
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L'evolució que han seguit els cursos de post-grau és una cosa nova 
del seu sistema universitari. Mentre els habituals i criticats post-
graus d'Espanya acumulen denúncies per mercantilitzar 
l'ensenyament, els post-grau lovetopians són un conglomerat de 
cursos, activitats i projectes orientats a l'emprenedoria. La seua fama 
i reconeixement ha arribat als racons més recòndits del planeta. Un 
simple passeig per les seues instal·lacions permet conéixer estudiants 
de totes les races i tots els continents. L'objectiu declarat de tals post-
grau és facilitar a l’estudiantat la posada en marxa i la consolidació 
d'una nova activitat perquè s'integren, des de la iniciativa pròpia, en 
la societat i al seu sistema econòmic. 

Segons les xifres que em va facilitar la Ministra, el 50% de les 
iniciatives empresarials que sorgixen dels cursos de post-grau es 
consoliden i seguixen en funcionament cinc anys després. La resta, 
sempre segons les dades oficials, desapareixen. En estos casos, 
l’estudiantat retorna a la Universitat per a compartir el seu fracàs i 
desgranar l'aprenentatge que este comporta. En moltes situacions, es 
llancen a realitzar una següent temptativa. 

La curiosa combinació de rigor intel·lectual i proliferació de 
disciplines acadèmiques tal vegada pot explicar perquè tantes 
persones són expertes en la discussió de posicions esotèriques. 
Algunes vegades, mantenen posicions extremes simplement per a 
entendre les seues limitacions i gaudir de la discussió intel·lectual, 
alguna cosa que entenen com una disciplina artística. 

“La ciència occidental es mostra molt vanitosa”, va comentar la 
Ministra. “On no troba explicació, simplement nega. On no és capaç de 
repetir una prova, simplement descarta. Les tecnologies de la 
naturalesa superen amb escreix la ciència i la tecnologia de 
l'humanitat. No acceptar hipòtesi de partida diferents, no validades, 
fins i tot extravagants, equival a renunciar a un avanç real en 
assumptes socials, científics i tecnològics”. 

Les universitats lovetopianes estimulen i impulsen una actitud 
crítica sobre els sistemes i coneixements existents. Són habituals les 
activitats organitzades que espenten a estudiants i professorat cap a 
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l'hipotètic, en un procés controlat de reinvenció institucional que 
facilite avançar cap a una societat millor. 

“Potser li agradaria participar en alguna de les activitats i projectes 
de simulació social de l’alumnat d'ací”, va afegir la Ministra. “Pense, 
per exemple, en la simulació d'una economia amb una major 
circulació de diners en paper. Com sabrà, els diners en Lovetopia són 
una criptomoneda, o moneda electrònica si vosté ho preferix. 
Pràcticament el 99,9% dels moviments es realitzen des de moneders 
centrals. L’estudiantat ha generat un entorn híbrid on perseguix la 
circulació d'una nova generació de bitllets i monedes geolocalitzades, 
però anònimes. Busquen recuperar l'anonimat en algunes 
transaccions sense renunciar a la intel·ligència en temps real de tot el 
nostre sistema econòmic. Això ho volen mantindre perquè és crític 
per a gestionar la quantitat de diners en circulació i evitar crisis 
financeres dirigides. Ningú vol tornar a aquella situació impulsada 
per partits polítics i bancs espanyols que va provocar la nostra 
Independència”. 

L'aproximació de les universitats cap a l'hipotètic és paral·lela a la 
seua tendència a l'aprenentatge en simulacions successives que 
busquen la prova i l'error. Una conseqüència directa d'esta pràctica 
ha sigut l'adopció per la societat lovetopiana d'un elevat nombre 
d'innovacions socials amb summa rapidesa i amb relativament 
poques destrosses. 

 “En Lovetopia hem superat el concepte d'universitat com a estació 
de servei i fàbrica de títols”, va dir la Ministra mentre s'acomiadava, 
“alguna cosa que encara preval entre vostés”. 

 
(Divendres, 10 de juny) Encoratjador missatge de la Presidenta 

Garen al meu retorn de Granada. Prompte m'inclourà en la seua 
agenda. Potser prolongue la meua estada ací uns dies. 

Una cosa pitjor. Natzaret ha tornat al campament plorant, realment 
molesta amb mi. Quan li vaig esmentar l'entrevista i el meu posterior 
retorn a Madrid, em va mirar com si fora un candidat al patíbul. 

"Desgraciat, fill de puta!", va cridar i em va soltar una galtada. 
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La vaig agafar amb força de tots dos braços i ens barallem durant un 
moment. Vaig haver d'emprar-me a fons perquè no se soltara i no em 
continuara colpejant. Després, quan es va rendir, va començar a plorar. 
Jo no poguí aguantar-me i també em vaig posar a plorar. Així vam estar 
uns minuts, plorant abraçats, sense dir res. Simplement plorant sense 
poder parar. Després, es va alçar i se’n va anar encara amb llàgrimes 
als ulls. 

Açò que va començar tan fàcil i amb tanta naturalitat em desborda. 
Va ser, tal vegada, així des del principi i no em vaig adonar? O és que, 
potser, mai vaig desitjar res? Però com pot continuar açò? És així l'amor 
lovetopià, una mescla intensa de felicitat boja i d'un terrible dolor de 
corferit?. 

Sent que estan passant massa coses al mateix temps. Estic com 
abatut. Hui em vaig refugiar en un racó del pati de La Cova. És un lloc 
acollidor com pocs. Francament, mai m'havia fixat bé fins ara. Fins i tot 
el mur en ruïnes que tant em va disgustar la primera vegada se 
m'antulla en perfecta harmonia. Fruiters i palmeres ho envolten tot. Hi 
ha tant en tan poc espai que resulta difícil entendre que ben organitzat 
que està. Des del meu racó, vaig poder comptar trenta o trenta-cinc 
places, entre cadires, butaques de vímet i sofàs de «chill-out». Això sense 
comptar els grans coixins de colors que hi ha per tot arreu. Diverses 
taules. Només dues ocupades. La meua i una altra en la qual dos joves 
americans s'entretenien amb una tauleta. Han d'estar, com jo, en una 
habitació d'hostes. Les fonts i els canals d'aigua pel sòl em 
tranquil·litzen. Què especial resulta la dringadissa de torxes i veles! 

Els meus records, encara que remots, em van portar al Marroc, a un 
viatge d'infància que vaig fer amb el meu pare. El conjunt gaudix d'una 
aparença màgica, fins i tot exòtica, més pròpia d'un hotel de luxe a 
Marrakech que d'una casa de periodistes a València. 

Lorena va entrar al pati i es va acostar cap a la meua taula. Vaig 
somriure mentre contemplava el seu caminar. Portava la cabellera 
mullada. Vestia una samarreta blanca, sense mànegues, molt ajustada. 
A joc amb una ampla falda, també blanca, que penjava dels seus malucs 
i la cobria fins als turmells. En el coll portava el típic «foulard» porpra 
tan habitual entre les lovetopianes. Era l'única nota de color, a més de 
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la seua pell extremadament bruna. Estava esplèndida i radiant. La seua 
cintura quedava al descobert, mostrant la seua insinuant nuesa de 
ventre. Anava descalça. A través de la roba, una mica banyada pel 
degoteig del pèl, vaig vore la forma dels seus pits. I vaig intuir l'ombra 
dels seus mugrons i el seu negre borrissol púbic. No portava roba 
interior. Pel seu somriure canviant, vaig creure que s'havia adonat de 
la meua indiscreció i vaig apartar ràpidament la mirada. 

“Què tal estàs?”, em va preguntar. 
La salutació va ser de bes ràpid. Vaig sentir que el seu somriure i els 

seus verds ulls m'arribaven com una calor dolça. Portava dos grans gots 
de suc i una xicoteta cistella de sobretaula amb el que semblava tabac. 

“Estic atordit i trist”, vaig contestar. “No sé bé. Potser és la meua 
relació amb Natzaret. Això crec. O potser és la meua relació amb totes 
les dones de Lovetopia. Espere que no t'ho prengues malament”. Em 
vaig reincorporar una mica i em vaig acostar a la taula. “Les relacions 
entre homes i dones ací són tan diferents que no acabe de saber a què 
atindre'm. Hui he escoltat a Granada que allí s'estudia la sexualitat i 
l'amor. Potser és que enteneu l'amor de manera diferent?”. 

”Jo vaig estudiar diversos cursos sobre amor, sexualitat i polaritats 
energètiques. Si vols, puc explicar-te algunes coses”. 

“Sí, m'agradaria saber més”, vaig dir. “Isidro em va comptar alguna 
cosa fa unes nits, però va anar després d'una discussió i no vaig ser 
capaç de seguir-li”. 

“Esta pregunta que et fas ens porta a disseccionar el concepte d'amor 
segons ho vivim en Lovetopia. Crec que és una cosa que t'ajudarà en 
molts aspectes. I no em referisc a entendre millor a la gent d’ací, sinó a 
entendre millor el comportament de totes les dones i de tots els homes”. 

“Primer i fonamental, acosta't al concepte d'amor com a verb, com a 
acció. Pensa en quines accions inclou”. La seua veu era pausada i els 
seus ulls estaven dolçament clavats sobre els meus. “Estimar suposa 
conéixer, cuidar, respectar i responsabilitzar-se. És una seqüència fàcil. 
Conéixer el que cada ser és, des de l'escolta, l'observació i 
l'experimentació. I des d'un coneixement profund, cuidar amb cura i 
atenció cada ser, atenent la seua pròpia naturalesa. Però este cuidar té 
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el seu context. És un cuidar respectuós amb les dinàmiques del ser 
estimat i responsable del seu equilibri intern i extern”. 

“Segon i igual d'important, acosta't al concepte d'amor des de les 
evidències que s'aprecien quan s'estima incondicionalment a algú. A 
més del contacte físic i sexual”, va seguir Lorena, somrient, mentre 
allargava la seua mà sobre la taula i agafava la meua, “l'acte d'estimar 
inclou paraules d'elogi i reconeixement. Inclou el servei a l'altre. Inclou 
regalar de manera incondicional. I oferix moments de presència 
absoluta, on només existix el moment present amb el ser estimat, no 
l'abans ni el després. Em seguixes fins ací?”. 

“Sí, clar. Mai ho havia pensat així, però em ressona molt meu”, vaig 
contestar. 

“Seguim doncs. Anem amb el tercer aspecte a considerar. Pensa en 
qui és el subjecte que entrega amor i rep amor. Ací, gràcies a la nostra 
herència judeocristiana comuna, recordaràs les paraules de Jesucrist. 
Aquelles que diuen “estimaràs al proïsme com a tu mateix”. Si 
reflexiones sobre esta afirmació simple, trobaràs que l'origen de l'amor 
està en el fet que cada qual s'estime a si mateix”, va dir mentre 
arquejava les celles per a remarcar una evidència. “No és possible 
entregar el que no es té. El punt d'inici de l'acte d'estimar és estimar-se 
a un mateix per a, des d'eixa primera experiència íntima, poder estimar 
a la resta i a la vida”. 

“Finalment”, va afegir, “deixa'm dir-te que l'amor no és una cosa 
estàtica, sinó que evoluciona en qualsevol relació. La primera fase és 
l'enamorament, o l'enamorament sobtat, una etapa en què triem qui 
serà el receptor del nostre amor entre tanta abundància com la vida 
ens oferix. La segona fase és l'amor romàntic, una etapa en la qual ens 
tanquem amb el nostre estimat o nostra estimada per a aprofundir en 
el seu coneixement. La tercera i última fase és l'amor madur, moment 
en què ens permetem allunyar-nos de l'estimat conegut i seguir amb la 
vida, ja enriquits per l'experiència d'eixe nou amor “. 

“Això que t'acabe de comptar és un resum ràpid sobre com entendre 
l'amor amb major profunditat. Hi ha una branca d'estudi en les 
Universitats, molt popular per cert entre xics i xiques. Aprofundix en 
l'amor tant des del punt de vista filosòfic com des del punt de vista 
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pràctic. Si fores dona, tot l'anterior ho sabries d'una manera intuïtiva.” 
Arribat a este punt, Lorena va somriure obertament i em va fer l'ullet 
dret amb complicitat. “No sabries com, però ho sabries. eixe 
coneixement intuïtiu arriba quan s'està en contacte amb l'energia 
femenina”. 

“És açò suc?”, la vaig interrompre i vaig soltar la meua mà. Vaig 
canviar de postura i vaig assenyalar a un dels gots que havia portat. 
“Puc?”. 

“Clar que pots! Ho he portat per a tu! Quines preguntes fas?”, em va 
contestar soltant una riallada dirigida a trencar la meua incomoditat. 
“També he portat una mica de marihuana. La va recollir esta vesprada 
Tomás de la plantació de la casa, la que està entre els jardins de davant. 
És d'una varietat melosa i suau. He pensat que igual la necessitàvem 
per a xarrar de manera fàcil. No ens hem vist des que tornàrem l'altre 
dia de la platja”. 

Amb un mestratge que jo mai vaig tindre, Lorena es va posar a 
embolicar un cigar de marihuana. Ho va encendre, va donar unes 
calades i va fer el gest de passar-me'l. Mentre allargava la meua mà per 
a agafar-ho, va soltar tot el fum i se les va apanyar per a aconseguir la 
meua altra mà i subjectar-la amb fermesa. Finalment, em vaig rendir 
davant la seua demanda de contacte i vaig fumar. 

“L'energia femenina”, va continuar amb total naturalitat,” cal 
entendre-la com a sinònim de l'energia «yin». És l'energia de l'obertura, 
del fluir i del deixar-se portar. És l'energia de l'acceptació incondicional 
del que és. L'energia masculina, d'altra banda, és l'energia «yang», 
l'energia de la direcció, de la intenció, de la contenció. L'energia 
femenina és l'energia de l'amor i de la rendició. L'energia masculina és 
l'energia de la superació, de l'avanç des de l'autoritat”. 

“La naturalesa ha volgut que l'energia suport de les dones siga, 
abans de res, l'energia femenina. Mentre que l'energia suport dels 
homes és, especialment, l'energia masculina”. I canviant el to de veu, 
amb un gest divertit, va afegir, “Des d'un punt de vista automobilístic 
ho entendràs bé. És com si de sèrie les dones venen amb l'energia 
femenina a flor de pell. I els homes arriben, també de sèrie, immersos en 
l'energia masculina. Per a aconseguir la plenitud del ser, les dones hem 
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de reconéixer i entrar en contacte amb la nostra energia masculina. Per 
part vostra, com a homes, heu de reconéixer i entrar en contacte amb 
la vostra energia femenina. Este és el camí que recorrem en la vida per 
a sentir la nostra plenitud com a éssers humans. Com veus, dos camins 
diferents però complementaris”.  

“D'altra banda, si fem un pas arrere i ampliem la perspectiva, 
observa que en la nostra condició d'éssers humans hi ha quatre plans. 
Són quatre plans diferents, tan identificables com integrats”. Amb estes 
paraules, Lorena es va posar dreta i separant-se un pas de la taula per 
a permetre que la veiés bé, va començar a gesticular. “L'ésser energètic 
l'associem ací”, i va col·locar la seua mà sobre el seu baix ventre. “L'ésser 
físic és tot el nostre cos”, va dir obrint els braços. “El ser emocional, ací” 
i va posar la seua mà delicadament sobre el cor, entre els seus pits, 
esperant un segon per a assegurar-se que fixava la meua mirada en ella. 
“I finalment, el ser mental ací” i es va palpar un parell de vegades el 
crani. 

Em va somriure i va allargar els seus braços per a aconseguir de nou 
les meues mans. 

“Vine”, va dir. “Canviarem de lloc”. 
“On vols anar? No estàs bé ací?”, vaig replicar de manera maldestra. 
“Anem a aquella zona de sofàs!”, va respondre somrient. “No vull una 

taula que ens separe”. 
Em vaig alçar i vaig sentir amb intensitat els efectes de la marihuana. 

Un calfred sec va recórrer tot el meu cos i es va assentar als meus peus. 
Ens acostem al sofà. Jo em vaig deixar caure i em vaig esplaiar. Vaig 
respirar profundament diverses vegades. Lorena va agafar un dels 
grans coixins i es va deixar caure en el sòl, enfront de mi, els seus braços 
recolzats en els meus genolls. 

“Seguim amb la nostra classe teòrica sobre l'amor”, va dir divertida, 
ara en veu molt baixa quasi murmurant. La seua redona cara 
descansava ara sobre els seus braços. “En tots els països de tradició 
catòlica, i per descomptat a Espanya, l'ésser energètic i el ésser 
emocional han sigut ignorats per la societat. Coses de l'Església, creu-
me. L'important és que acceptes que existixen i que estàs en un pla de 
ésser energètic, diferent però integrat amb els altres plans. Ara, entén 
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l'energia femenina i masculina del nostre ésser energètic igual que 
entens la nostra habilitat de destres o esquerrans en el nostre ésser físic. 
O el nostre sentir de tristesa o alegria en el nostre ésser emocional. O la 
nostra condició de racionals o creatius en el nostre ésser mental. Totes 
dues estan ací. Només ocorre que per naturalesa o per educació, un 
d'ells pot arribar a desenvolupar-se enormement a costa de l'altre. Però 
totes dues seguixen ací. I no per tindre un molt desenvolupat 
sacrifiquem l'altre. Sinó tot el contrari, ens acostem a la plenitud del 
que som quan temperem el que està més desenvolupat i busquem el 
creixement en el que està més amagat”. 

“Arribat el moment, sabrem com utilitzar l'energia que més ajude. I 
ací vull emfatitzar la paraula “utilitzar”, perquè ambdos estan al nostre 
servei, ambdos som nosaltres. Tant si és la nostra part racional o la 
nostra part creativa”, va dir, “la nostra mà dreta o la nostra mà 
esquerra, la nostra energia femenina o la nostra energia masculina, 
ambdós som nosaltres i són ací per a ajudar-nos a viure millor. M'estàs 
seguint?”. 

“Per descomptat que et seguisc, encara que no sé molt bé on em vols 
portar amb esta explicació”, vaig contestar mentre vaig acariciar amb 
dolçor el seu rostre. 

“En este punt, he d'afegir que totes dues energies, femenina i 
masculina, s'atrauen mútuament com s'atrauen dos energies 
complementàries de signe oposat, com l'energia positiva i l'energia 
negativa. Recordes com es comporta un metall imantat? Doncs 
exactament igual! D'ací, l'atracció natural que es produix entre homes 
i dones. Però abans de passar a la part pràctica”, remarcà acariciant-
se el pèl i tancant ràpidament els dos ulls de manera ràpida en un gest 
de descarada seducció, “deixa'm afegir un aspecte molt interessant. La 
mare naturalesa, sàvia com és, ens ha dotat de mecanismes fàcils i 
espontanis per a alimentar i regenerar els nostres diferents plans del 
ser. El nostre ser mental s'alimenta i regenera des de l'aprenentatge. 
Has aprés molt hui? El nostre ser emocional s'alimenta i regenera des 
de la conversa. Et va alleujar la nostra conversa? El nostre ésser físic 
s'alimenta i regenera des de l'alimentació i l'activitat física. Et va 
agradar el suc que vaig preparar per a tu?”. 
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I vestint-se amb un enorme somriure, Lorena es va posar dreta. Em 
va agafar de totes dues mans i va començar a tirar d'elles, fent alçaprem 
amb el seu cos per a alçar-me del sofà. 

“I el nostre ésser energètic? Et preguntaràs. Perquè, creu-me, el 
nostre ésser energètic s'alimenta i es regenera des del contacte directe 
amb la naturalesa i l'activitat sexual. Així de fàcil. Potser ara entens 
millor la nostra devoció per la naturalesa en estat pur i la nostra 
aproximació oberta al sexe”. 

“Vens?”, em va preguntar, coquetejant, mentre m'arrossegava d'una 
mà fora del pati. “Açò que t'acabe de comptar és la base teòrica de 
l'amor i del principi de les polaritats energètiques home-dona pel qual 
em preguntaves. Ara arriba la part pràctica de la classe! O te la vas a 
perdre?”. 

La nit que em va regalar va ser veritablement increïble. No 
aconseguisc entendre com mou el seu cos. M'inunda amb tanta passió i 
tanta fragilitat! Si bé encara no aconseguisc entendre per què, sé que la 
clau de la seua sexualitat està a mantindre els ulls ben oberts. I a 
abandonar-se al pantaix i al moviment espontani mantenint una 
respiració profunda. 

Si Natzaret em té torbat, Lorena em té confós. Natzaret passa de 
l'alegria al plor amb una facilitat que em sobrepassa. I Lorena passa de 
la serietat a la coqueteria amb una elegància que soc incapaç de 
rebutjar. Maleïdes dones lovetopianes! Jo buscava claredat i em regalen 
una sobredosi de confusió!  
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22.- LA MÚSICA, LA DANSA I L'ART 
 
València, 11 de juny  de 2033. És difícil trobar en tot el país a 

qualsevol que no toque un instrument, balle, cante, escriga, pinte, 
actue i participe en una pel·lícula o documental, o intervinga en 
qualsevol altra original activitat artística. Homes i dones amb 
diferents nivells d'habilitat i creativitat es mesclen sense inhibicions. 
De la mateixa manera que la societat ha esborrat les diferències entre 
ciència professional i amateur, quasi no hi ha distinció entre la 
població professional i l’aficionada a les arts. 

Malgrat això, la gent en general és molt crítica. El públic rep amb 
duresa les errades, xiulant, cridant o picant de peus. Només part del 
col·lectiu artístic obté renom i mercat per a guanyar-se la vida amb 
les seues obres. El camí per a finançar el seu art passa pel suport 
directe d'empreses lovetopianes, una cosa habitual perquè afavorix el 
seu balanç del bé comú. El col·lectiu no pot sol·licitar ajudes, 
subvencions o beques al govern central o als municipis, com fan a 
Espanya des del reconeixement oficial. 

És molt popular que acudisquen a campanyes de finançament 
col·lectiu o crowd-funding. La gent del carrer estan molt familiaritzats 
amb este concepte i participen amb freqüència. Entre les amistats 
compartixen quins projectes han triat i amb quin import econòmic els 
secunden. Les campanyes més habituals són projectes d'artistes o 
universitaris, encara que també es veuen sol·licituds de finançament 
equivalents d'empreses establides. Les poques oficines de bancs als 
carrers estan especialitzades a donar a conéixer estos projectes que 
sol·liciten suport. Vaig visitar una i semblava una animada sala 
d'exposicions. Res a vore amb la tradicional oficina espanyola, amb 
les seues cues de gent deprimida i tibant. 

“Quan no aconseguim suport i les nostres obres no generen prou 
per a tirar avant, encara ens queden dos camins”, em va dir un artista 
lovetopià que presentava el seu projecte en una d'estes oficines 
bancàries. “D'una banda, podem viure de la renda bàsica universal, 
que és el mínim que ens garantix el govern, i continuar insistint fins a 
aconseguir finançament o fama. D'altra banda, i això és el que faig jo, 
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treballe com a instructor de busseig submarí. La meua labor artística 
és una activitat paral·lela. Li dedique quasi tot el meu temps lliure, 
que és molt, excepte quan isc a caminar, la meua altra gran passió”. 

L'especial frenesí amb el qual s'entreguen a les arts és paral·lel a la 
dificultat que troben per a aconseguir l'èxit. Però quan este arriba, 
l'artista manté un atractiu popular limitat. Un bon exemple són els 
grups de música. La gent seguix als grups que li agraden, però no són 
fanàtics fins al punt d'acudir a un concert d'un grup foraster 
consagrat si al mateix temps toca un grup local. De manera anàloga, 
la població col·lecciona quadres i escultures i mesclen les obres de 
col·lecció amb les regalades per amistats o les realitzades per sí 
mateix. 

No sembla que Lovetopia participe de “arquitectes estrela". La gent 
dissenya i construix habitatges en les quals viure amb una admirable 
competència i imaginació. El costum del “faça-li-ho-vosté-mateix” ha 
creat un moviment que bé podríem entendre com a arquitectura 
popular. Per descomptat, hi ha grans arquitectes i gaudixen d'un 
reconeixement professional elevat. Encara que el seu èxit prové de la 
seua capacitat de compartir els seus coneixements i no de la 
grandària dels pressupostos que gestionen. 

La música és la més important de les arts lovetopianes. Cada granja, 
fàbrica o família compta amb un grup musical. L'única característica 
dominant és la seua forta tendència al ball. És difícil vore a una 
orquestra o un grup musical interpretant alguna cosa sense algú 
ballant. La música clàssica també té una audiència extensa. La moda, 
ara com ara, és mesclar-la amb altres estils populars i oferir-la als 
carrers.  

“Un dels grans èxits a València és una jove violinista que conjuga la 
seua música amb coreografies de dansa contemporània”, em va dir un 
vianant que portava hores gaudint d'un espectacle de carrer. “El seu 
estil interpretatiu convida a ballar i centenars de persones ballen al 
seu voltant. Però jo preferisc una orquestra de cambra que interpreta 
vells temes d'un grup espanyol del segle passat al costat de l'església 
de Sant Agustí. El seu nom era El Último de la Fila, Potser el coneix 
vosté?”.  
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La dansa del ventre és l'estil de ball més popular entre les 
lovetopianes. El streap-tease, una cosa escandalosa a primera vista, ha 
evolucionat a la categoria d'art. Ningú en el seu sa judici s'atreviria a 
afirmar que estos espectacles denigren a la dona. Tot el contrari, la 
majoria són coreografies que enaltixen la seua bellesa. He sentit que 
alguns homes s'atrevixen amb espectacles de streap-tease, encara que 
esta informació no la considere fidedigna. 

Resulta difícil entendre les lletres de les seues cançons. La 
diversitat d'accents, en part castellans, en part andalusos, valencians 
i eivissencs, pot resultar complexa per a qualsevol espanyol. Després 
de diversos intents, he anotat unes quantes tonades populars i no són 
molt diferents a la nostra música sensiblera. 

“En lloc de laments per un abandó o per un desamor”, va comentar 
una jove intèrpret, “el col·lectiu de músics i poetes a Lovetopia triem 
parlar de la ira i de la tristesa com els sentiments que inunden a 
l'home i a la dona davant una expectativa frustrada”. 

Altres lletres inclouen un humor crític subjacent, conseqüència 
directa de la tradició de denúncia i sarcasme que bé coneixíem per les 
Facècies de Cadis o els monuments Fallers de València. També hi ha 
cants de protesta i denúncia molt populars des de les grans 
manifestacions que van conduir a la secessió. Un d'ells, repetit com 
un mantra per les lovetopianes, diu així: 

Som la teua mare! 
Som la teua germana! 
Som la teua amant! 
Som la mare dels teus fills! 
Som la teua filla! 
Som dones deesses! 
No ens colpeges! No ens maltractes! 
Estima'ns! Ama’ns! 
 
Una altra manifestació artística molt popular en Lovetopia són les 

produccions audiovisuals, potser fruit de la atenció que oferixen 
escoles i universitats sota el concepte d'alfabetització digital. Encara 
que també és el resultat del reciclatge de l'antiga professió de la 
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publicitat. La majoria dels publicistes van renunciar a continuar 
posant el seu talent al servei de les empreses i van optar per 
l'expressió artística. Encara que són habituals els llargmetratges, un 
aprecia el seu potencial creatiu en curtmetratges i documentals. 

La temàtica dels documentals identifica amb claredat on estan les 
inquietuds principals la societat. Hi ha tot un gènere de time-lapse  
dedicat als moviments de flors i plantes, on s'aprecia com es mouen i 
es comuniquen entre si en un comportament gens allunyat dels 
animals. Un altre gènere freqüent és la sexualitat animal. Gran part de 
la ciència etològica han documentat les relacions entre mascles i 
femelles del regne animal, incloent el seu aparellament i el naixement 
de les seues cries. Però sens dubte, el gènere regnant en Lovetopia és 
l'amor. Hi ha infinitat de documentals i curtmetratges sobre l'amor 
des de tots els seus vessants i en tots els llocs del planeta. 

“La gent hem incorporat paraules noves per a descriure els matisos 
de les relacions amoroses”, vaig escoltar en un documental. “En 
l'època espanyola, un ciutadà il·lustrat potser sabia que en la Grècia 
clàssica utilitzaven quatre termes diferents: eros, storgé, philia i 
àgape. No obstant això, hem recuperat termes de cultures  orientals. 
Per exemple, l'antiga Pèrsia ens oferix tretze vocables per a descriure 
diferents relacions amoroses”. 

Una simple cerca en Internet permet recuperar milers d'estes 
produccions de vídeo que, segons m’informen, es distribuixen a 
través dels abundants festivals que organitzen utilitzant les sales 
multipropòsit que hi ha en pobles i ciutats. 

Durant la meua investigació sobre les arts, han compartit amb mi 
una exquisida col·lecció de vídeos sobre el circ en Lovetopia. Em van 
dir que a penes existixen enregistraments per respecte al col·lectiu 
d’artistes i perquè agraden de reservar la sorpresa a les funcions en 
directe. Resulta quasi impossible descriure amb paraules l'harmonia 
i la bellesa que aconseguixen. El poble espanyol que haja tingut la 
fortuna de presenciar el Circ del Sol canadenc podran fer-se una idea 
bastant fidel. Fins i tot em van dir que han aconseguit que el públic 
puga escoltar colors i vore sons. Si la realitat respon als 
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enregistraments que vaig visionar, puc afirmar que Lovetopia 
gaudixen del major espectacle del món. 

Però els seus espectacles no acaben ací. En una de les meues eixides 
per València, vaig estar en l’Oceanogràfic de l'ampliada Ciutat de les 
Arts i les Ciències. La casualitat va voler que presenciara els assajos 
de dos espectacles, un amb dofins i un altre amb orques. En total, vaig 
comptar setze piscines, encara que només tres amb graderia per a 
públic. Qualsevol espectador hauria afirmat que el grup de monitors 
parlaven amb els animals i que estos els entenien. Vaig preguntar al 
personal si coneixien les martingales que es gastaven i em van dir que 
no hi havia truc. Quan em vaig interessar per l'edat de les criatures 
que interactuaven amb les orques, em va sorprendre sentir que eren 
alumnes d'un col·legi pròxim desenvolupant un projecte escolar. El 
respecte que tenen pels animals arriba fins al punt en què han 
construït un canal per l'antic llit del riu Túria perquè dofins i orques 
descansen en les aigües del Mediterrani quan no estan actuant. 

Hi ha artistes que participen amb gran reconeixement 
internacional en els circuits de Nova York, París, Berlín, Beijin i 
Tòquio. No obstant això, l'activitat artística és agressivament 
domèstica. Una jove artista va refusar donar-me el seu nom tement 
que poguera donar la volta al món a través dels meus reportatges. 

"Som com la gent de Bali", va insistir. "Nosaltres no tenim art. 
Simplement fem les coses tan bé com podem". 

Els efectes d'esta actitud es poden apreciar en molts aspectes de la 
vida quotidiana. L'artesania aconseguix un nivell de bellesa 
extraordinari en la terrisseria, el tèxtil i la joieria. Alguns dels seus 
utensilis i ornaments seran algun dia col·leccionats per antiquaris de 
tot el món. No obstant això, hi ha objectes de difícil classificació, com 
els mandales d'arena, els jocs i tocats florals, o les col·leccions 
d'ulleres d'amor dissenyades des de la combinació creativa de cors de 
tota mena de grandàries i formes. Estes peces ni són art ni deixen de 
ser-ho. Però, amb tota certesa, contribuixen al plaer estètic que la 
societat lovetopiana es proporciona mútuament. 

És destacable l'afició a les festes populars. Algunes festes ben 
conegudes per nosaltres han augmentat en sofisticació i participació. 
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Per territoris, en les grans ciutats trobem els següents festejos: la 
Magdalena de Castelló; les Falles de València; les Fogueres de Sant 
Joan a Alacant; els Moros i Cristians a Alacant i Múrcia; l'Enterrament 
de la Sardina a Múrcia; les Creus de Maig a Almeria i Granada; la Fira 
de Màlaga i els Carnestoltes de Cadis. 

Com a curiositat, lovetopians i lovetopianes gaudixen disfressant-
se amb els vestits més extravagants i atrevits al seu abast. La majoria 
són vestits de confecció domèstica, molt acolorits i enaltixen la bellesa 
dels cossos d'homes i dones. Algunes de les seues peces sobreviuen 
les festivitats i es convertixen en peces d’us diari. Les dones, per 
exemple, acostumen a portar cridaneres peces de color porpra entorn 
dels seus colls, tipus foulard a l'estiu i tipus xal o bufanda a l'hivern. 
Unes altres, les més atrevides, utilitzen creatius ornaments porpra, de 
temàtica manifestament eròtica, en sabatilles, genitals, melic, cor, 
gola, entrecella i cabell. 

Amb tot, les festes que més han crescut són aquelles en les quals 
s'organitza una competició entre grups o barris seguida d'una gran 
celebració on no falten mai els grans banquets i les revetles i balls 
populars. 

“És com una gran pràctica d'energia yang, o d'energia masculina, 
seguida d'energia yin, o d'energia femenina”, em van dir. “Primer, ens 
organitzem per a competir i donar el millor de nosaltres mateixos. 
Després, ens obrim a la celebració, amb indiferència dels qui han sigut 
els vencedors i els qui han sigut els vençuts”. 

Sembla que el govern de Lovetopia ha ficat la seua política de 
polaritats energètiques masculina-femenina fins i tot en les festes 
més tradicionals! 

 
(Dilluns, 13 de juny) Anote açò en calent, a tot córrer, abans que se 

m'oblide algun detall rellevant. 
Ahir al matí, en alçar-me, La Cova estava bullint d'excitació a causa 

dels Jocs de Guerra en els quals el nostre equip anava a participar. Totes 
les converses giraven entorn del mateix tema. Tomás es mostrava molt 
apassionat. Lorena i Vanya, per a la meua sorpresa, també. La meua 
presència i els meus comentaris sarcàstics no semblaven causar la més 
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mínima molèstia ni portar-los a plantejar-se cap mena de dubtes. Per a 
mi està clar. Accepten els jocs de guerra amb entusiasme. Els agrada. 
Sense més. 

El desdejuni va ser cerimonial, abundant en meló i cava. L'excitació 
era contagiosa. Moltes bromes en to fanfarró. Algú va comentar que 
feia calor. Quasi vaig caure d'esquena quan Tomás va recitar, copa 
enlaire, paraules tretes d'una vella pel·lícula de l'oest. 

"Hui és un bon dia per a morir". 
La desfilada va ser a les deu. Els homes es miraven  amb aire una 

mica tibant. Abraçades pertot arreu. Vanya va començar a ploriquejar. 
Tomás, en lloc de mostrar-se  molest, es va dirigir a ella amb afecte. 

“No et preocupes, dona. No plores. Els esclafarem”. 
Però Vanya va continuar plorant cada vegada amb més força. Em 

vaig acostar on estava però no vaig saber què dir. 
 “Açò et farà un home, xe!”, va cridar Isidro en to burleta. 
Els homes, ara guerrers, van agafar les seues llances. Va haver-hi un 

moment de confusió quan eixírem al carrer. Es va alçar un gran 
aldarull. El grup era de 15 guerrers més la resta de nosaltres, altres 30. 

Caminem diversos quilòmetres fins a arribar al lloc de la trobada, un 
gran parc salvatge. Avancem amb bravesa. Els homes no paraven de 
cantar i la resta repetíem la tonada. Quan algun dels homes gesticulava 
amb la seua llança o donava uns quants salts, la gent que ens mirava en 
passar  animava i somreia. 

Feia vertadera calor, molta calor. El cava, amb un desdejuni tan 
lleuger, se'm va pujar al cap. El cant va créixer de to. L'ambient va 
començar a canviar, com si de sobte augmentara el voltatge. El ritme 
del pas era cada vegada més fort, més com una marxa o com una dansa 
guerrera. 

Després d'una corba, va aparéixer un gran calder amb pitxers 
penjant al voltant. Vaig alçar el cap i vaig vore a l'enemic, a uns 
centenars de metres, en l'altre extrem del prat. Un nou sentiment em va 
agafar totalment per sorpresa. Els odiava! I l'orgull cap als nostres 
homes era enorme! Que formosos i que valents! 

Van començar a llevar-se la roba, un a un, i a vestir-se amb les seues 
abilles de guerra. Es van posar caçadores de cuir, samarretes negres i 
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pantalons curts molt decorats amb esplèndids dibuixos. Hi havia algun 
tema astrològic, arabescos i tòtems de forma animal. Els pitxers van 
començar a circular. Ningú agafava del calder. Es bevia només del 
pitxer que et donava un germà. Els altres estàvem atapeïts entorn dels 
combatents, cridant-los i donant-los ànim. 

No puc recordar amb exactitud què va ocórrer aleshores. Algú, pense 
que va ser Isidro, em va posar un pitxer a la mà i apretant-me-la amb 
força, em va alçar el braç. No aconseguisc recordar la seua cara. De 
sobte, vaig tindre por de fer el ridícul i no poder subjectar el pitxer 
deixant-la caure a terra. Però vaig beure, no sé molt bé com. 

Un gran clam va esclatar al meu voltant. Alguns homes m'abraçaven 
amb força i em besaven. Uns altres colpejaven el meu pit amb el seu, 
fortament, al mateix temps que em cridaven salvatgement a la cara, 
esperant que jo els retornara el crit. Semblàvem homes cérvol en el 
moment de la brama. Mentre les dones m'ajudaven a posar-me 
vestimentes de combat, els homes m'oferien beure dels seus pitxers. 

A un costat del meu camp de visió vaig creure vore a Natzaret. Vaig 
sentir una sacsejada en tot el meu cos. Vaig girar el cap diverses 
vegades buscant-la, però no estava per cap lloc. Déu meu, vaig pensar, 
quant ame a esta dona! El meu cor bategava amb força. Cada batec era 
com una fuetada d'energia que m'alimentava. Els meus músculs, tots, 
es van sentir estranyament poderosos. 

Va sonar el gong per a donar principi a la lluita. Jo havia observat als 
nostres homes practicar el maneig de la llança al jardí i els vaig imitar. 
Una vegada fins i tot vaig participar en un xicotet ball amb llança que 
van anomenar “Les 4 Direccions”. La llança em resultava pesada i 
incòmoda. Vaig pensar que la meua inexperiència podia posar en perill 
als meus germans. Però vaig sentir el seu ànim i la seua força en la 
mirada solidària que em dedicaven. Avancem junts, cap avant , fent 
diversos passos quasi a l'uníson. La terrible dansa, la que havia temut i 
somiat, va començar amb els nostres enemics a escassos tres metres. 

La primera càrrega em va deixar espantat. Mai havia vist uns ulls 
com aquells, desorbitats i carregats de malícia mortífera. Vaig sentir la 
temptació de rendir-me, començar a córrer o demanar pietat. Però no 
ho vaig fer. Vaig mantindre la meua posició. 
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Ens repleguem, ens reajustem de manera espontània i rebutgem el 
seu avanç amb un front compacte format per les nostres llances. Crec 
que ells van poder vore que si continuaven atacant, algun s'exposaria a 
la mort. Aleshores, pas a pas, però sempre disposats a contraatacar, van 
començar a retrocedir. 

En eixe moment, o almenys així ho crec recordar, algú (tal vegada 
jo?) va llançar un terrible crit de guerra. Va ser un udol bestial, capaç 
de gelar la sang de qualsevol que estiguera a cinquanta metres a la 
redona. Mai havia sentit res semblant al que vaig sentir. El temor a 
l'enemic va desaparéixer i va sorgir una inexplicable força col·lectiva 
compartida per tots, amb plena consciència. 

Vam fer diverses temptatives, colpegem amb les llances i els 
amenacem amb els nostres crits. Ens despleguem obligant-los a 
retrocedir, sempre vigilant els seus moviments i punts febles. 
Concentrem un parell de vegades les nostres energies sobre algun d'ells 
per a intentar aïllar-lo dels seus companys. 

En una de les envestides, vull pensar que a causa del meu entusiasme, 
em vaig descuidar i vaig calcular malament la distància. Deguí donar 
un o dos passos de més. O inclinar-me massa a la dreta o a l'esquerra. 
Javier, que era allí, va fer un salt arrere. Tomás va avançar ràpid cap a 
mi. Tot va ocórrer molt ràpid. Una llança em va travessar el costat per 
damunt de la cintura. 

Deguí perdre el sentit en l'acte. Recorde haver sentit crits. Unes mans 
em van deixar caure lentament sobre l'herba. 

(Dimarts, 14 de juny) Anit, després d'acabar d'escriure en el meu 
diari, li vaig parlar a Linda de les meues al·lucinacions. Li vaig demanar 
alguna pastilla per a dormir, però no va voler. Es va limitar a demanar-
me que li comptara. Quan vaig començar, les seues mans van començar 
a donar-me un massatge en el bescoll i l'esquena que van calmar la 
meua ment. 

Quan vaig acabar, es va ficar al llit al costat de mi secundant 
dolçament la seua mà sobre el meu pit, com si anara a romandre així 
tota la nit. Em deguí adormir immediatament. Este matí, en despertar, 
estava asseguda en una cadira al costat del llit. Resulta que ha romàs 
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ací tota la nit. Quan li vaig preguntar per què, em va dir que és normal 
als hospitals lovetopians. 

Bufona, la doctora Bufona, és la mèdic internista. Per l'atenció que 
em dedica, vaig creure que era la meua infermera. Però no, és una 
metge quasi per a mi només! Em vaig quedar corprés quan vaig vore els 
seus llargs cabells balancejant-se mentre s'acostava. Es va asseure en el 
meu llit i, agafant-me la mà, em va llançar un somriure d'eixos que 
pregunten, "Com estàs?". Era difícil de dir. Estava cansat, tant que 
semblava que podria dormir tot el dia. Tenia el tors embenat. Qualsevol 
moviment em causava un fort dolor. Em vaig quedar immòbil i la vaig 
mirar. 

"Unes amistats teues vindran dins d'una estona", va dir. "Vols 
desdejunar alguna cosa?". 

"Sí, tinc una gana tremenda". 
"Què t'agradaria menjar?", va preguntar. 
Ho vaig pensar durant un minut. 
"M'agradaria un desdejuni mediterrani. Ja saps, pernil ibèric, 

tomaca, suc de taronja, café i rosquetes".  
"Molt bé”, va dir somrient. “Voré què pot preparar-te la cuinera". 

Linda va assenyalar un botó en la capçalera del llit. "Si li dones, et 
sentiré en el meu mòbil estiga on estiga i faça el que faça". 

Quan va eixir, em vaig sentir com qui aconseguix el premi gros d'una 
màquina escurabutxaques amb tan sols tirar una moneda. Rep cent 
vegades més del que vaig ficar. Em vaig entregar a la mà capritxosa del 
destí i he guanyat en tots els fronts. Estic viu. Les molèsties segur que 
són passatgeres. El sol brilla. I esta meravellosa criatura em cuida i 
m'acarona com si fora el seu amant, la persona més important del món. 

M’estaque el desdejuni sense piular. A l'estona, Linda es va presentar 
amb un altre doctor. Era un home pelut, un poc arreu i xarrador. Va fer 
preguntes indiscretes sobre el meu ofici i sobre el que faig ací. Encara 
que no tenia la imatge típica d'un metge, em vaig quedar amb la 
impressió que és molt competent. Em va auscultar de dalt a baix. Es va 
posar una d'eixes ulleres-gorra que havia vist abans i va destapar la 
ferida lentament. En tan sols un minut, va dir haver acabat. 
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Linda va demanar amablement a un auxiliar que cobrira la ferida de 
nou. Es van pronunciar de manera positiva sobre la meua recuperació. 
Els antibiòtics que han d'haver-me injectat estan actuant bé. No hi ha 
signes d'infecció. Han dit que demà podré moure'm. 

"Hui bastarà amb plaers passius”, va dir la doctora Bufona d'una 
manera pausada després d'acomiadar a l'altre doctor. “Un xicotet 
massatge ara. Tal vegada un bany a la vesprada”. 

Vaig demanar que telefonaren a Natzaret en el meu nom, però Linda 
em va interrompre. 

“L'única cosa que has de fer és relaxar-te i gaudir del massatge”, em 
va dir rotundament, com posant els punts sobre les is. “Tot està lligat i 
ben lligat”. 

La doctora Linda em va despullar i em va ajudar a recolzar-me cap 
a baix. Les seues mans van començar a acariciar-me suaument. Va 
abocar una mica d'oli melós sobre la meua esquena i les meues cames. 
El seu objectiu semblava ser que tot el meu cos fora conscient de si 
mateix, al mateix temps que fer tremolar cada múscul i cada nervi. Les 
seues mans anaven d'ací cap allà, lentament, en cercles, pressionant 
amb delicadesa. Mentrestant, jo flotava en un món de somnis. Quan va 
arribar el moment, fregà els meus glutis i el meu penis erecte amb tota 
la naturalitat del món. Vaig deixar escapar repetits sospirs de 
satisfacció, la qual cosa no va semblar disgustar-li. 

Tota la tensió acumulada es va esvair i vaig entrar en un estat de 
meditació molt plaent. Vaig perdre l'erecció i vaig sentir que l'estava 
fallant. Però no va semblar importar-li. Va seguir amb el massatge, ara 
del meu penis flàccid. Quan estava a punt de quedar-me adormit, va 
arreglar els llençols i em va recollir amb una abraçada suau. Vaig sentir 
una afectuosa carícia en la galta. 

"Eres molt agraït!", vaig escoltar en to murmurador. 
Vaig gemegar diverses vegades, traient forces per a justificar-me. 
"És que mai he sigut tractat tan bé en un hospital. Els nostres 

hospitals són excel·lents des del punt de vista mèdic. Però són tan 
impersonals! L’equip mèdic i d’infermeria està ocupat, sobrecarregat 
de treball i no són ni de lluny tan boniques". 

"Probablement, no soc tan bonica com em veus ara", va contestar. 
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Es va reincorporar lentament i es va asseure al meu costat. Jo vaig 
tancar els ulls de felicitat. Em deguí quedar endormiscat de nou. 

A l'estona em van despertar unes veus. Allí, a l'habitació, estava 
Natzaret. Em mirava amb una mescla de simpatia i burla. Hi havia 
molta gent amiga de La Cova. Natzaret es va posar a elogiar a Linda 
amb insistència. Evidentment, li estava donant la seua aprovació. 

Havien portat menjar i vi abundant que van destapar 
immediatament. Linda va tirar uns glops també, com si tal cosa fora 
normal en una habitació d'hospital. Van pujar el meu llit i van obrir la 
finestra perquè poguera vore la platja de la Malva-rosa de València, 
mig oculta entre els arbres. L'habitació es va omplir de botelles, 
manteletes desplegades i gent que reia. 

L'actitud de Natzaret cap a mi ha canviat. Tal vegada es deu a la 
meua participació, encara que una mica inesperada, en els jocs de 
guerra. És com si pensara que soc una persona encara millor, més sòlida 
i real. Com qui no vol la cosa, vaig esmentar que creia haver-la vist al 
parc. 

“Pogueres haver estat allí?”, vaig preguntar subjectant la seua mà. 
Va riure i, encara que ho va negar amb el cap, no vaig acabar de 

creure-la. 
Em sent, en veritat, orgullós de la meua participació. Li trauré partit 

a la meua cicatriu. M'han fet una transfusió de sang durant l'operació. 
M'agrada sentir-me tractat com un d’ací. 

"Ara tens sang lovetopiana en les teues venes!", va dir Natzaret mig 
de broma.  

El vi i la bona companyia van convertir l'habitació en una festa. No 
vaig poder callar la meua sorpresa i la meua alegria. 

"Sabeu? No estic acostumat a ser feliç quan se suposa que hauria 
d'estar patint!". 

La meua frase va provocar una riallada general. Linda em va mirar 
com si fora un xiquet que acabara de dir una cosa inconvenient però 
adorable. La resta va girar els seus ulls brillants de simpatia cap a mi. 
Vaig tindre la certesa que anava a recuperar-me ràpid i bé. 
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"Teniu uns hospitals molt divertits", vaig dir. "Al nostre país estem 
sospirant sempre per abandonar-los. Però ací són uns llocs molt 
agradables per a viure". 

"D'això es tracta precisament", va dir la doctora Bufona. “La gent es 
recupera millor si se sent feliç. No separem la medicina i la vida. Ens 
esforcem perquè els hospitals siguen agradables. I per això la teua frase 
sobre el sofriment ens ha semblat tan divertida". 

"No intenten els pacients quedar-se de manera indefinida?", vaig 
preguntar jo. "Per què tornar a casa?". 

"No, això no ocorre. Els pacients es recuperen de veritat i desitgen 
viure la seua pròpia vida. Tu mateix ho comprovaràs en un parell de 
dies", va dir mentre em somreia amb tendresa. 

Vaig mirar a Linda i vaig pensar a dir-li en veu alta tot el que sentia. 
No veus fins a quin punt necessite la teua presència física, la teua 
tendresa i la teua calor? I no veus que t'estime perquè vas estar 
asseguda al meu costat durant la llarga nit en què vaig estar ferit de 
cos i ànima? I eixe massatge que m'has donat, no significa res per a tu? 
Com no veus que estem fets l'u per a l'altre? Perquè tu, d'alguna forma, 
endevines el que necessite i m'ho dones sense més, en el moment just, 
sense donar-te jo res a canvi! 

 
(Dimecres, 15 de juny) Li vaig comptar al doctor el plaer que em 

causaven els massatges de la doctora Bufona. Vaig aprofitar un 
moment en què estàvem sols. 

 "Creiem que és bo estimular totes les teues forces vitals", va ser la 
seua resposta. 

 Durant el següent bany, tal com vaig mig somiar, Linda va soltar 
l'esponja. No sé si va ser a instàncies de l'altre doctor o per iniciativa 
pròpia. Però quan estava a l'altura de la cintura, va deixar caure la mà 
i va començar a acariciar-me. Dolça però insistentment, es va detindre 
en el penis, els testicles i tota la zona genital. 

Va mantindre la seua mirada amorosa sobre mi i em va somriure 
amb tendresa durant un llarg però indeterminat espai de temps. Va 
acariciar i va acariciar els meus genitals fins que em va portar a una de 
les ereccions més dures que recorde. Vaig gaudir tant que vaig oblidar 
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contindre els meus pantaixos. Vaig fer moviments que, ara que ho pense, 
bé podrien haver soltat els meus embenatges i obert els meus punts de 
sutura. 

Quan Natzaret es va acomiadar per a tornar al campament, va mirar 
a Linda amb actitud freda. Sabrà el que passa ací? 

Les mans de Linda i la seua mirada tranquil·la em fascinen, però el 
dolor que sent encara m'impedix moure bé la pelvis. Consideraran que 
podré eixir de l'hospital en el moment en què estiga prou bé com per a 
follar-la de veritat?  
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23.- HOSPITALS I SALUT 
 
València, 15 de juny de 2033. L'aspecte d'un hospital lovetopià 

resulta una miqueta rústic. Les parets no estan entaulellades i es 
troba a faltar eixa olor de desinfectant que associem amb neteja. Els 
corredors són amples i estan replets de plantes amb pintoresques 
flors. No obstant això, l'hospital està net i ben cuidat. Totes les 
habitacions són exteriors, sense excepcions. Els finestrals són grans i 
les vistes espectaculars. L’equip mèdic, malgrat ser exòtic per als 
costums espanyols, estan molt pendents del malalt i posseixen una 
formació bona i completa. 

Un desafortunat accident em permet observar de primera mà el 
funcionament d'un hospital lovetopià. Em recupere d'una ferida. La 
meua evolució és bona i espere l'alta demà. 

La diferència més gran entre els seus hospitals i els nostres està en 
el grau. L'atenció mèdica que he rebut està al més alt nivell de 
sofisticació, però estic en un diminut hospital comarcal. Només hi ha 
30 pacients. El personal mèdic i el personal auxiliar superen en 
número a pacients. Treballen més hores que als nostres, però 
compensen amb tants dies de vacances com de treball. 

Ací no s'empra l'observació electrònica centralitzada que permet 
que un grup central d'infermeres vigile molts pacients alhora. La 
teoria, segons he pogut deduir, diu que la presència i el contacte 
directe del personal mèdic  amb el pacient resulta essencial per a la 
seua curació. 

El personal mèdic està preparat en especialitats desconegudes 
entre nosaltres. Un exemple és l'aplicació de massatges i banys que es 
consideren importants perquè estimulen els poders de recuperació 
del cos. 

La població està coberta per una mena d'assegurança mèdica del 
bressol fins a la tomba que ha tingut efectes molt positius en el 
sistema sanitari. Els hospitals i clíniques són responsabilitat dels 
municipis. La retribució del personal és lliure i figuren entre el 
col·lectiu professional de rendes més elevades. El nombre de 
professionals de la medicina per cada mil habitants és major que al 
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nostre país. Cobrixen tasques que les infermeres i altres tècnics 
executen en el nostre sistema de salut. Al mateix temps, el personal 
d’infermeria i tècnics cobrixen un bon nombre de serveis que 
nosaltres reservem per al personal mèdic. Les converses entre el 
personal mèdic, personal sanitari i pacients són obertes i relaxades, 
una cosa excepcional als nostres hospitals. 

“Lovetopia no importa professionals mèdics formats a l'estranger 
com a personal per als seus hospitals”, em va comentar el director de 
l'hospital, “a diferència del que fan a Espanya. Les nostres facultats de 
medicina van duplicar la capacitat immediatament després de la 
Independència”. 

La meua convalescència m'ha permés conéixer de primera mà el 
procés d'hospitalització. El problema més greu que he descobert és 
l'escassetat de personal mèdic súper especialitzat. Hi ha i se li 
consulta en nombroses ocasions, però també se li demana que 
exercisca la medicina general. La justificació oficial d'este sistema 
balafiador arriba sota l'argument que manté el personal mèdic en 
contacte amb les necessitats corrents de la població. 

Algunes de les especialitats han desaparegut completament. Per 
exemple, les criatures naixen normalment a casa de mans de les 
llevadores, excepte en aquells casos que presenten complicacions. Els 
hospitals no tenen departament de maternitat ni d'obstetrícia. No 
obstant això, oferixen assistència directa fins i tot a aquelles mares 
que lliurement decidixen donar a llum en els llocs més desgavellats, 
com en boscos, rierols o en alta mar. 

Les unitats de vigilància intensiva no estan tan desenvolupades 
com als nostres hospitals. Esta situació, certament anacrònica, suposa 
un dur colp per a pacients en situació molt crítica o sense possibilitats 
de salvació. Ací no es manté amb vida mitjançant la increïblement 
enginyosa tecnologia dels hospitals espanyols. Encara que esta 
mesura en part puga respondre a una necessitat econòmica, cal tindre 
en compte que la societat lovetopiana té una actitud curiosament 
natural respecte a la mort. 



301 

“Ací preferixen morir a casa”, em van comentar. “La gent major 
lovetopiana empren una part important del seu temps i energia 
preparant-se per a la mort”. 

A semblança de cultures primitives, he arribat a sentir que la 
població anciana tria el dia de la seua mort. Decidixen, per dir-ho així, 
morir per sí mateixa. Crec que la seua fortalesa construix el seu punt 
de vista peculiar sobre el cicle de la vida. La població anciana deixa 
espai per a la més jove i el seu cos torna a la naturalesa. 

El metge que em va atendre, per petició expressa meua, em va 
ensenyar el sistema d'expedients audiovisuals que utilitzen. En 
cadascuna de les seues visites, va haver-hi un moment en què es va 
col·locar un dispositiu electrònic al cap amb aparença híbrida entre 
una gorra i unes ulleres d'esquí, però sense muntura. este curiós casc 
li permetia consultar en temps real els expedients clínics i actualitzar-
los amb fotografies, vídeos i sons. 

“Accedisc a imatges de la ferida de qualsevol pacient de manera 
dinàmica, com si foren fotogrames d'un time-lapse, em va dir 
presentant-se com a especialista en traumatologia. “Estes imatges les 
comparem amb ferides similars per a confirmar un diagnòstic o 
recomanar alguna variació en el tractament o la cura”. 

El personal de l'hospital pot connectar amb l’equip mèdic 
especialista que estiga en un altre lloc i sol·licitar per 
videoconferència un diagnòstic. En el meu cas, van demanar l'opinió 
d'un dermatòleg. 

La informació queda emmagatzemada i disponible per a qualsevol 
equip mèdic, farmacòleg o infermer involucrat amb la persona atesa. 
De fet, amb cada situació mèdica es crea una xicoteta comunitat 
d'atenció mèdica que em va recordar els antics grups privats de certes 
xarxes socials. Esta comunitat seguix oberta mentre no es produïsca 
la situació d'alta mèdica. Qualsevol membre de l'equip actualitza 
l'expedient digital amb les seues actuacions. 

Esta informació, segons vaig poder apreciar amb la infermera 
assignada, és consultable des de qualsevol tauleta. Quan la persona 
afectada així ho autoritza, també està disponible per als seus familiars 
o amistats. El personal mèdic lovetopià dona molta importància a 
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mantindre a la família perfectament informada de l'estat i evolució de 
la persona en qüestió. En qualsevol cas, l'expedient queda disponible 
i associat a cada pacient per a tota la vida per a facilitar diagnòstics o 
seqüeles futures i proveir d'un historial complet a futurs mèdics. Com 
la resta d'aplicacions, este entorn digital té la marca “Fet a Lovetopia”. 

La medicina preventiva és central en el seu sistema de salut. Rep 
molts recursos del govern i és acceptada per la població. Encara que 
el seu concepte de medicina preventiva és diferent. Inclou exercici i 
alimentació, com el nostre, encara que abasta altres disciplines com 
la sexualitat, el contacte amb els animals i l'estada en llocs específics 
de la naturalesa. 

La comunitat mèdica rep una formació que podríem dir 
psiquicoemocional. El meu metge va dedicar una atenció 
considerable tant al meu estat emocional com a les meues ferides. 

Asseguren que les malalties mentals han disminuït des de la 
Independència. Verificar semblant informació seria molt difícil ja que 
les circumstàncies han sigut dràsticament alterades. D'altra banda, la 
seguretat i confiança de la població, amb el seu estil de comunitat 
veïnal densa i amb la seua família extensa, van ser aconseguides a 
costa d'una pèrdua substancial d'anonimat i llibertat. 

“La població de lovetopia tenen la sensació”, així m'ho va dir el meu 
metge, “de no estar mai sols. El símptoma psiquiàtric més comú és 
tindre fantasies sobre la soledat i la execució de crims violents. Hi ha 
gent que efectua escapades a la naturalesa salvatge per prescripció 
mèdica per a estar totalment sols durant setmanes”. 

Malgrat tot, dubte que la població lovetopiana siga més feliç que el 
poble espanyol. Sembla probable que diferents estils de vida 
comporten diferents inconvenients i avantatges. Tal vegada siga que 
són feliços i desgraciats de diferent manera que nosaltres. 

 
(Dimecres, 15 de juny. Més tard) Acabe de rebre un missatge de la 

Presidenta Garen. Espera que em recupere satisfactòriament. Em 
demana que li tinga al corrent de allò que estiga treballant de nou. 
Bones notícies! 
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Hui han obert la porta corredissa que em separava de l'habitació 
contigua. En el llit estava una dona d'uns 45 anys. Va perdre el braç 
amb l’argue d'un vaixell pesquer. Li han implantat un espectacular braç 
robòtic. M'ho ha ensenyat com si es tractara d'un joguet nou. El seu 
metge internista és un home bonàs d'uns 30 anys. Conta bons acudits. 
Probablement, fa altres coses també molt bé. Aconseguix que la malalta 
riga molt, riures sempre acompanyats de rubors de plaer. 

He xarrat una estona amb ella. La seua història em resulta increïble. 
Em va dir que també és de Madrid. Allí treballava com a advocada. Va 
arribar a Lovetopia fa a penes 10 anys. Li vaig dir que no podia ser, que 
això era impossible. Però va insistir. Em va dir que havia entrat al país 
per Granada, sortejant les tanques de la frontera. Va dir fins i tot que 
centenars de milers de persones a Espanya ho havien aconseguit abans 
que ella i això la va animar a intentar-ho. Va dir que ara no és tan fàcil 
perquè el govern espanyol ha posat en les tanques unes fulles esmolades 
com a bisturís perquè el poble espanyol no puga eixir del país. 

De sobte, vaig sentir unes nàusees noves que no havia sentit abans. 
No vaig voler parlar més. Em vaig donar la volta en el llit i vaig 
aconseguir dormir. Però vaig tindre un malson horrible. Quan vaig 
despertar, em sentia tan mal que vaig creure que estava morint. Vaig 
cridar urgentment a Linda donant-li al botó, com ella m'havia ensenyat. 

Linda va arribar en només uns segons. Eixim a passejar pels pujols 
dels voltants. Em va costar explicar-li la conversa que acabava 
d'escoltar. A penes podia articular paraules. Cada vegada que ho 
intentava, el plor s'apoderava de mi. Linda em va escoltar sense dir res. 
No sé com agrair-li que estiguera allí amb mi en un moment tan dur i 
esgarrador! 

Vaig aconseguir distraure'm mirant a altres pacients. Generalment, 
encara que no sempre, estaven acompanyats de personal sanitari del 
sexe oposat. Gran part, per increïble que semble, també anaven 
acompanyats pels seus animals de companyia, sobretot  gats i gossos. 
Però també espècies exòtiques. Vaig vore a una jove amb un animal que 
semblava una xicoteta iguana. 

Em sentia molt més relaxat, encara que buit de forces. Vaig suggerir, 
quasi balbotejant, que tractaments tan íntims i atrevits pogueren a 
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vegades ocasionar problemes a l'hospital i al personal sanitari. Linda 
es va irritar molt per la meua actitud. 

"Primer", va dir, "cada tractament és únic. Segon, en cada persona hi 
ha alguna cosa que val i pot ser estimat, fins i tot en un ruc xovinista, 
lleig i espanyol com tu. Tercer, el personal mèdic també som persones i 
tenim el nostre propi control del que fem o deixem de fer. Penses que soc 
la teua esclava o una cosa semblant?”. 

A partir d'ací se li va quedar mala cara. Em va donar una xicoteta 
espenta i entrem en la clínica de nou. Em tem que tenia raó. Li agraïsc 
el bes que em va donar després de ficar-me en el llit. Ho vaig rebre com 
un senyal que ja no estava enfadada amb mi. 

Vaig dormir una bona estona. Quan vaig despertar, em va costar 
entendre el que estava veient. Un grup de criatures, potser vint o trenta, 
acabaven d'entrar a la meua habitació. Vaig pensar que s'havien 
equivocat. Però em vaig adonar que alguna cosa estava passant quan 
vaig vore que també estaven Bufona, Lorena i un parell de cares adultes 
conegudes. Entre la xicalla, vaig reconéixer també a algunes. Eren dos 
xiquets i una xiqueta que viuen en La Cova. 

“Les teues criatures han vingut a vore't”, va dir Linda mentre es va 
acostar al llit i va col·locar la seua mà en el meu front comprovant 
dolçament la meua temperatura. “Han portat les seus amitats del 
col·legi”. 

“Les meues criatures?”, vaig arribar a dir. 
“Clar! Les criatures de La Cova som els teus nebots i les teues 

nebodes!”, va dir alegrement un dels xiquets que la seua cara em 
resultava familiar. 

Una de les xiquetes, de l'edat de la meua filla, es va quedar a la porta 
de l'habitació. Estava seriosa, amb gest manifestament trist i expressió 
corporal tibant. Lorena es va adonar i es va acostar a ella. 

“Com et dius, bonica?”, li va dir mentre li subjectava la mà amb 
suavitat. S'havia acatxat per a fer coincidir la seua cara amb la cara de 
la menuda. 

“Alma”, va contestar entre sanglots. 
“I què et passa, Alma?”, va seguir Lorena.  
“S'està morint?”, va preguntar la menuda amb veu entretallada. 
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“No, bonica! Rubén no s'està morint-se”, va dir Lorena. “Només està 
molt cansat perquè hui ha descobert una notícia que li ha fet sentir-se 
molt trist i molt enfadat”. 

Abans que poguera reaccionar, un dels xavals més majors del grup 
es va obrir pas entre la xicalla. Es va acostar amb decisió a la porta, on 
encara seguien Lorena i la menuda que tant em recordava a la meua 
filla Sara. 

“Alma, sembla que tens por”, li va dir el xaval major. “T'espanta la 
mort?”. 

“Sí”, va contestar amb veu tímida. 
“Per què t'espanta la mort?”, va preguntar el xaval amb una serenitat 

impròpia d'un xiquet de la seua edat. 
“No sé”, va respondre amb veu suau. 
La resta del grup es van quedar en silenci. Totxs estàvem pendents de 

la conversa. Una dona adulta, que després vaig saber que era professora 
del col·legi, es va acostar també a la porta i es va col·locar al costat del 
xaval. 

“No hi ha cap raó per a tindre por a la mort”, va dir amb fermesa el 
xiquet. “Mira, hi ha persones que diuen que quan et mors, vas a un lloc 
molt brut i molt calent, ple de gent dolenta, però això és una mentida!”. 

La menuda Alma mirava al xaval fixament als ulls, sense moure's. El 
xaval va continuar. 

“També hi ha persones que diuen que quan et mors, vas a un lloc en 
el qual hi ha molts núvols. Diuen que està ple de gent amb ales. Això 
també és mentida! Fins i tot hi ha persones que diuen que quan mors, et 
reben moltes dones que no coneixes i que no tenen roba. Això també és 
mentida!”. 

Em vaig trobar atrapat per la conversa que estava escoltant. Em 
semblava surrealista que un xiquet estiguera parlant així. 

“Molta gent s'inventa històries sobre la mort perquè no saben on 
anem quan morim”, va continuar el xaval. “Però nosaltres sí que ho 
sabem”. 

“Jo no ho sé”, va dir la menuda amb el gest una mica més obert. 
“Jo crec que sí, encara que potser encara no t'has adonat”, va insistir 

el xiquet. 
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“M'ho pots dir tu?”, li va preguntar. 
“Recordes com era abans de nàixer?”, li va preguntar el xiquet. 
“No, no em recorde”. 
“Ja, és normal. Cap de nosaltres ens recordem. La nostra ment ho 

oblida”, va dir el xiquet. “Però recordes com senties abans de nàixer?”. 
“No sé”, va respondre la menuda. “No sé si em recorde de com sentia 

abans de ser un bebé”. 
“Fes un esforç, Alma!”, va dir dolçament, però amb força, el xaval. 

“Intenta recordar com senties abans de nàixer!”. 
“Crec, crec que recorde… com que sentia molt de silenci”, va 

respondre. “Com si fora un silenci fredolí”. 
“I recordes un sentiment de dolor?”, va preguntar el xiquet. “Hi ha 

alguna cosa en el teu record que et faça mal?”. 
“No!”, va respondre. 
“Recordes si hi havia gent roïna? O gent rara? O que fera molt fred? 

O molta calor?”, va insistir el xiquet. 
“No!”, va respondre de nou Alma. 
“Aleshores, només recordes un sentiment de molt de silenci, un poc 

fredolí?”, va preguntar el xaval repetint les paraules que la menuda 
Alma havia dit. 

“Sí!”, va dir ella. 
“Eixe sentiment que recordes es diu pau”, va dir ell. “I és el millor que 

sabem de la mort. Allí és on tornem quan morim! Tornem al lloc del qual 
venim”. 

Alma se li va quedar mirant. Lorena i la professora van mirar al xaval 
amb un somriure enorme de reconeixement. La xiqueta, passats uns 
segons, va relaxar la seua expressió i va entonar un somriure molt tebi, 
però somriure al cap i a la fi. 

“Val”, va dir Alma amb l'èmfasi de l'alegria. “Crec que ho he entés”. 
De sobte, l'alegria que correspon a un grup tan nombrós de criatures 

va tornar. Vaig sentir que aquell xaval desconegut acabava d'ensenyar-
me a mi també una lliçó de vida. Una relaxació intensa es va apoderar 
del meu cos. Vaig vore a Lorena i a la professora besar efusivament a la 
menuda Alma i al xaval. Vaig tancar els ulls en un intent de dormir. 
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Uns llavis dolços em van besar el front. Em vaig entretindre pensant 
que eren els llavis de Linda. Però el meu pensar es va vore interromput 
per un altre sentir de llavis, molt més xicotets i dolços. Vaig obrir els ulls 
i vaig vore com la professora retirava a la menuda Alma de mi  mentre 
la subjectava agafada pel pit. 

Vaig tancar els ulls de nou i vaig caure en un somni profund. Quan 
vaig despertar, no hi havia ningú a l'habitació i s’havia fet fosc. Vaig 
sentir una enorme pau i vaig recordar amb incredulitat el dia viscut. 

Vaig agafar un dels llibres que hi havia en la prestatgeria pròxima al 
llit. Vaig estar llegint fins a ben entrada la nit. Era una novel·la 
lovetopiana. De la seua lectura em quede amb una curiosa sensació de 
seguretat. Note un optimisme que et murmura al cor, com dient “el món 
és un lloc decent i satisfactori” o “la humanitat podrà continuar vivint 
malgrat alguns xicotets problemes”. Hi havia, per descomptat, incidents 
terriblement dramàtics i successos psicològicament nihilistes com els 
de les nostres novel·les. Al principi, la història em va semblar totalment 
insípida. Després, a poc a poc, vaig poder valorar i apreciar la lectura. 
M'adone que s'assembla molt a viure en Lovetopia, tan tranquil i 
relaxat. 

 
(Dijous, 16 de juny) M'he despertat com a nou. La meua ferida està 

molt millor i la cobriran amb una bena més xicoteta. 
Linda i jo hem celebrat l'esdeveniment amb una suau sessió amorosa 

que a penes m'ha produït dolor. A més, hui no he hagut d'insistir en el 
meu desig viril de penetrar-la. Sense jo suggerir-ho, després d'un altre 
dels seus meravellosos massatges, es va despullar, va pujar amb 
delicadesa al llit i es va situar damunt de mi. Lentament, amb una 
dolçor que crec només existix en ella, va agafar el meu penis flàccid i el 
va ficar en la seua vagina. Quan vaig voler adonar-me, estava fent-me 
l'amor amb un mestratge diví. D'alguna manera que no sé explicar, vaig 
saber que les parets de la seua vagina es contreien i abraçaven el meu 
penis una vegada i una altra. El seu moviment era pausat i rítmic. Les 
nostres mirades obertes i encadenades. Les nostres fortes respiracions 
es van sincronitzar. Vaig fer un intent d'agafar els seus xicotets pits, 
però no em va deixar. 
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“Amor, et toca rebre. No faces res. Només deixa que el teu cos parle 
amb el meu”, em va dir entre pantaixos. 

Vaig tancar els ulls de plaer un parell de vegades. Però la seua 
atenció sobre mi era tal que va acariciar els meus llavis i la meua cara 
immediatament per a fer-me tornar. Quan vaig estar a punt de córrer-
me, no ho va permetre. Si sentia que m'aproximava a eixe punt de 
màxima tensió, canviava el ritme per a quasi detindre's. Aleshores, 
acariciava el meu cos una vegada i una altra, desviant la meua atenció 
del penis. 

Vaig tindre una espècie d'orgasme. Diverses vegades fins i tot. Però 
estic confós perquè no vaig ejacular. No va ser com sempre, sinó més 
dolç i llarg, menys convuls, absent de tensió. Ella també va tindre 
diversos orgasmes. O això crec, perquè seguint amb el costum lovetopià, 
no parava de pantaixar de manera notòria i profunda. 

No entenc a esta deessa dona, però quan em fa l'amor sent que rebo 
un meravellós regal. Sempre encerta en la mesura justa, donant-me el 
que necessite, ni més ni menys. 

La doctora Linda no és tan preciosa com vaig pensar. Encara que 
continue creient que és la persona més perspicaç i intel·ligent del món. 
És una dona segura amb maneres divines i una gran sanadora. És 
immensament bondadosa i dolça, molt càlida i acollidora. La seua 
presència física és extraordinàriament receptiva i amorosa. 

“Preferixes que em quede o que me’n vaja?”, li vaig preguntar. 
"Sobre això no hi ha res a parlar", va contestar amb un cert cabreig. 

"Quan estigues curat t'aniràs. Tu sabràs quan arriba eixe moment". 
"I aleshores tu et quedaràs cuidant a un altre pacient-amant?", vaig 

replicar de manera sarcàstica. 
"Imbècil! A vegades actues com si no entengueres res!”, va cridar. 
Sé que Linda sap que encara no he superat la meua confusió sobre 

estos aspectes. Ho sé perquè sempre els passa per alt. No obstant això, 
crec que el comiat s'acosta. 

Hui, després de fer l'amor, va parlar en to d'adeu. 
"Quan te’n vages, em prendré unes vacances”, va dir suaument. “Puc 

viatjar on vulga amb la meua targeta per al ferrocarril. Estic planejant 
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fer un tram del Camí Interior de l'Amor pel desert de Tabernas, a 
Almeria. I pensaré en tu. I tu escriuràs sobre mi en el teu diari”. 

"Que així siga!". És tot el que vaig poder respondre. Em va eixir 
automàticament esta expressió tan habitual ací. 

La vaig prendre amb força, però amb delicadesa, entre els meus 
braços. Vaig sentir com me votaven les llàgrimes. Este país m'ha 
ensenyat a plorar. Per alguna raó que desconec, sé que plorar em servix 
d'ajuda. Ara, quan plore, sent com si alguna cosa es relaxara i s'obrira. 
És com si alguna cosa desconeguda aconseguira la pau i no foren 
solament els lacrimals els que s'alliberen. 

Com a consell de comiat, la doctora Bufona ha dit que res de sabons 
ni gels. Que deixe que el cos faça el seu treball i que la pell es regenere. 
I m'ha recomanat que seguisca així fins i tot després que es cure la meua 
ferida. Ha insistit molt que limite l'ús de sabons i altres productes 
d'higiene bàsica quan torne a Madrid. Diu que estan replets de 
substàncies químiques que agredixen al cos i limiten les capacitats 
naturals de la pell. I, com qui no vol, m'ha dit que li encanta la meua 
olor natural! 

“Seria una llàstima per a les dones amb les quals estigues que els 
negues la teua olor amagant-lo amb desodorants innecessaris”. 

 
(Divendres, 17 de juny) Este matí he eixit de l'hospital. Abans de 

viatjar al campament per a estar amb Natzaret, he parat en una botiga 
fantàstica especialista en productes d'acampada. Li he comprat a Linda 
un súper-sac de dormir. És un aparell ple de plomes que s'enrotlla per a 
ser guardat en una xicoteta motxilla. Amb este sac estarà perfectament 
abrigada en les fredes nits del desert. Entre el verd fosc, marró, porpra, 
blau o taronja virolat, he triar el porpra. Encara que no és molt original, 
és el color de Lovetopia. Linda representa este país per a mi. 

Sentint-me una mica ridícul, li he escrit una nota. 
"Perquè no et refredes i seguisques igual d'abraçada. Et vull". 
Li ho he fet enviar a l'hospital des de la mateixa botiga amb un servei 

de lliurament immediat, no siga que se’n vaja de vacances hui mateix. 
Natzaret estava radiant. M'ha fet tot tipus de preguntes picants i 

malintencionades sobre les atencions de la doctora. Ha insistit una 
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vegada i una altra a inspeccionar la meua cicatriu. Només ha parat 
quan li he deixat llevar-me la camisa i acariciar-me el pit lentament. En 
un joc de seducció excepcional, m'ha murmurat una última broma 
sobre "la guapa doctora que ha cuidat tan bé al pobre Rubén ferit". Hem 
rigut fins a assaciar-nos. Em sent, en veritat, molt bé per tornar a estar 
al seu costat. 

No acabe d'entendre què em passa, però crec que té molt a vore amb 
l'acceptació de Natzaret i la seua rebuda. D'una banda, sent un amor 
intens per Linda. No obstant això, estic buit de sentiment de culpa i el 
meu amor per Natzaret s'ha reforçat enormement. És tan estrany com 
espontani! 

Sense adonar-me, he esmentat la meua quasi obsessiva fantasia de 
portar-me-la (a Natzaret) amb mi a Madrid quan acabe el meu treball 
ací. Ha reaccionat a l'instant, dient que era una idea estúpida i absurda. 
Ens enredem en una feroç discussió. 

"Què faria allí? No seria més que un apèndix teu. No hi ha forma que 
jo puga trobar un lloc en una mena de societat com eixa", va cridar 
Natzaret agitant els braços amb rapidesa, la seua cara repleta de 
llàgrimes. 

M’he sentit molt dolgut. Semblava com si el nostre amor mutu no fora 
viable en el món real. He sentit molta ràbia i molta fúria. L’he acusada 
de no estimar-me, de no desitjar estar amb mi. 

Per a la meua sorpresa, em va tranquil·litzar subjectant-me amb 
fermesa la cara i besant-me una vegada i una altra al mateix temps que 
em deia que m'estimava. Però va insistir amb la mateixa determinació  
que no es mouria ni un centímetre de la seua posició. 

Una suor freda m’ha envaït. Ha sigut una sensació horrible. Desitjava 
desesperadament fer l'amor amb ella. Necessitava sentir l'abraçada del 
seu cos nu al costat del meu, sentir com la seua pell i la meua es fonien 
en un llarg bes de cossos. Però la meua pulsió sexual estava com 
esmussada. El meu penis semblava mort. 

La situació ha evolucionat cap a un llarg passeig pel bosc. Ara 
comence a entendre el que sent cap als arbres. Hem caminat vall amunt, 
sense pressa. A la volta, hem passat per davant del gran arbre buit en el 
qual vam fer l'amor per primera vegada. És un lloc màgic. Alguna cosa 
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hi ha, ho note, encara que no sé què és. Però esta vegada no hem fet 
l'amor. Només ens hem ficat en silenci dins del vell tronc, veient com la 
llum es transformava en penombra i ens acariciava suaument. 

Malgrat la baralla, em sent feliç com a poques vegades. Em costa fer-
me a la idea que açò vaja a acabar. Potser ajorne el meu retorn. El meu 
reportatge, de totes maneres, estarà prompte acabat. 

 
(Dissabte, 18 de juny) He tornat precipitadament del campament 

per a arribar a temps. Este mateix matí m'han dit que la Presidenta 
Verónica Garen em rebria a les quatre. Ni tan sols he pogut passar per 
La Cova per a mudar-me. 

Ha sigut una entrevista informal, amb autorització per a gravar en 
vídeo i sense temps ni preguntes pactades. No haver pogut preparar 
l'entrevista m'ha caigut com un joc fosc. 

Acabe de tornar del seu despatx i ací em trobe, anotant l'essencial de 
l'ocorregut després de parar la gravació de vídeo. 

La presidenta és molt directa. Malgrat ser més bé xicoteta i una mica 
prima, transmet molta força, com una autoritat indestructible 
envoltada de pau. Se la veu acostumada a exercir el poder. Però a 
diferència dels nostres representants polítics, no té eixe aire fred 
d'home de negocis. D'alguna manera, esperava que anara com ells, amb 
el seu cap ple de càlculs impersonals que resulten ser equacions de 
poder i de diners. No, la Presidenta Garen no és així. 

D'ella emana poder, però un poder com a persona. No és el típic 
poder del buròcrata o del dirigent que ha grimpat fins al cim en una 
institució. És difícil d'expressar. Em va causar una impressió nova. És 
com eixe jugador d'escacs, molt millor jugador que jo, que malbarata 
enginy de manera espontània i que explica cada moviment sense 
amagar res. Sí, això és. És la sensació d'estar davant un ser 
misteriosament superdotat. En veritat, una dona excepcional. 

Ara m'adone que davant tot eixe poder m'he refugiat amb la 
disfressa de l'emissari. El meu sentiment ha sigut d'inferioritat 
amagada. 

Quan he parat la gravació de vídeo, li he presentat la idea del nostre 
President de normalitzar relacions. Li he explicat els avantatges 
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econòmics que suposaria per a Lovetopia. No es va pronunciar en 
contra. Va dir que Lovetopia ja mantenia un cert comerç amb molts 
altres països i que un augment de les eixides d'excedents (sobretot de 
vi) seria ben acollit. La divisa emprada hauria de ser el ien japonés. En 
Lovetopia no necessiten més euros. Ha afirmat que tenen superàvit 
comercial amb la Unió Europea. 

M’ha preguntat el perquè del meu oferiment a obrir consolats de 
Lovetopia a les ciutats més importants d'Espanya, considerant la 
inquietud que generen les idees lovetopianes entre la nostra joventut 
espanyola. No estic segur d'haver sabut respondre-li i eixir del pas. He 
minimitzat perills i he expressat la meua confiança en el govern 
espanyol. 

Si els seus serveis secrets són tan actius com pense, deguí semblar-li 
ridículament ingenu. Fins on arribe a imaginar, em resultaria fàcil 
acceptar que estiguen finançant les revoltes populars que porten anys 
truncant la pau social a les regions d'Andalusia i Extremadura, i a les 
províncies d'Albacete, Ciudad Real i Toledo. 

No existix la més mínima esperança de reunificació. M’ha soltat un 
llarg i apassionat discurs sobre este tema. La conclusió és que Lovetopia 
eixiria perdent en qualsevol dels principals indicadors socials i que el 
repte real seria com pot Espanya posar-se a l'altura de Lovetopia, i no 
al revés. Ha afegit amb fermesa que els països grans haurien de donar 
pas a uns altres més menuts. Ha dit que encara que el seu govern donara 
suport a la reunificació, la població lovetopiana mai l'aprovaria. 

Després, recorde a la perfecció que ha tallat en sec i ha clavat en mi 
la seua poderosa mirada. 

"Vosté no pot estar parlant de debò!", em va dir. 
"El meu govern…", intente reprendre, però m’ha  interromput. 
"Vosté no pot estar parlant de debò!", va insistir. 
Silenci, un llarg silenci. Ella estava recolzada en la seua butaca sense 

llevar-me la vista de damunt. Un moment molt incòmode, francament. 
Deu haver vist una cosa molt estranya en el meu comportament i en les 
meues paraules. M’he trobat en eixe punt en què ni jo veia clar què 
podria guanyar-se amb la reunificació. M’ha llançat una mirada una 
miqueta irònica. 
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"Sap vosté?, ha dit, "jo ja he dit tot el que havia de dir oficialment i 
vosté ha gravat en vídeo com per a escriure  vint folis d'entrevista o 
realitzar una sèrie de documentals ben il·lustrats amb les meues 
declaracions. Potser a partir d'ara podríem parlar com si tinguérem 
una amistat". 

M’ha servit una copa de cava lovetopià, ha eixit de darrere de la taula 
i ha vingut a asseure's al meu costat. 

 “Mire, és la vesprada del dissabte. És el final d'una llarga setmana. 
Ja està bé de treballar. Però m'agradaria sentir el que vosté pensa del 
meu país. Allò que ha vist i el que ha fet. Naturalment, he llegit els seus 
articles amb lupa. Per a ser-li franca, estic gratament sorpresa pel seu 
creixent joc net i la curiositat que els seus articles reflectixen. Serà, 
potser, que s'ho ha passat en Lovetopia millor del que esperava?". 

Ha fet un gest que ha acompanyat amb un somriure quasi còmplice. 
Sorprés, m’he quedat mirant-la sense realment vore-la. 

"Bé, sí, de fet ha sigut així", he dit el millor que he pogut. 
"Vosté no és tan personal en els seus articles com ho solen ser els 

nostres periodistes”. 
"Jo escric les meues experiències personals en un diari. Moltes d'elles 

han sigut molt bones, però no per a ser publicades. Per als nostres 
estàndards espanyols, els meus articles probablement han sigut massa 
personals", vaig comentar. 

"Ho sé. També sé que vosté ha fet en Lovetopia el mateix que la gent 
sempre que li ha sigut possible. Li estem agraïts per la moderació que 
ha mostrat. Però esperem encara més. Sospite que tenim molt a donar-
li i crec que encara hi ha moltes coses que no ha comprés". 

"Però, he comprés que no puc donar al nostre President cap 
esperança real?" 

"Absolutament cap", ha contestat mentre allargava els seus braços 
per a agafar la meua mà. 

"I si el sector conservador més radical acaba per imposar-se a 
Espanya?". 

"Eixe sector conservador radical no estigué prou boig com per a 
destruir el país amb la finalitat de reunificar-lo en 2015 ni en 2016”, ha 
dit en un to de veu realment seré i dolç. “Així doncs, dubtem que vagen 
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a estar-ho ara. Però, prou! D'això no hi ha més que parlar. Ja hem parlat 
massa del procés d'Independència. El que m'agradaria saber és què ha 
sentit mentre ha romàs entre nosaltres. Pot ser sincer. No he arribat fins 
al lloc que ocupe sense saber tancar la boca. Tot quedarà entre estes 
quatre parets. Vosté em cau bé. Ha fet un treball bo i valent. La gent que 
ha conegut ací l’aprecia i el vol, això ho sé. Estic interessada en tot el 
que li haja pogut succeir ací". 

La resta de la conversa, incòmodament personal, m’ha deixat amb la 
impressió que estava provant la meua lleialtat i explorant les 
ambigüitats dels meus sentiments. M’he refugiat diverses vegades 
citant els meus articles, però ella ha fet rèpliques indirectes com deixant 
entrevore que entenia com funciona la meua ment. 

La conversa m’ha deixat immers en una sensació d'esgotament, de 
depressió. Com si algú haguera ficat una gran pedra en la meua 
motxilla sense jo adonar-me. Este país és realment intens. Fins i tot la 
Presidenta tracta de ficar-se en la teua vida! 

He tornat a La Cova per a escriure estes notes. Hui el dia ha estat 
tancat, amb molts núvols. Mals auguris m'envolten. 

 
(Més tard) La visita a la Presidenta m'ha deixat afonat. Tot el viatge 

em sembla una pèrdua de temps. Este lloc ja no és per a nosaltres. 
Perdut per a sempre! Ni uns nous Reis Catòlics serien capaços 
d'aconseguir la reunificació! 

La gent coneguda m'assetja perquè els conte de què hem parlat. Crec 
que pensen que la meua visita ací incloïa més raons que els reportatges. 
Es mostren amables, però percibisc distanciament entre nosaltres. 

He agafat alguna cosa semblant a una grip. Tinc un fort mal de cap, 
amb irritació de gola i una mica de febre. He intentat dormir però no 
aconseguisc pegar ull. 

He baixat un parell de vegades a picar alguna cosa, però la resta 
estava desperta, com esperant. Isidro ha començat a acorralar-me amb 
les seues preguntes i li he hagut de dir obertament que em deixe en pau. 

Crec necessari ajuntar al meu cap tots els elements d'esta experiència 
i fer un nou esquema. Però a penes tinc energia. 
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M'espanta que Natzaret em sorprenga en este estat de feblesa i 
confusió. La facultat d'analitzar les coses que diu estimar en mi m'ha 
abandonat per complet. He de parlar amb ella coste el que coste i dir-li 
que estic malalt. No vull que vinga i em veja així. 

M'he adormit una estona i he somiat que escrivia un balanç en una 
fulla sota el títol "Lovetopia". Eren dues columnes llargues en les quals 
posar els pros i els contres. La llista creixia i creixia grotescament, cada 
vegada més confusa i caòtica. Escoltava a Natzaret riure's. Finalment, 
trencava la fulla. El meu cap donava voltes. 

M'he despertat xopat de suor, sumit en la desesperació.  
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24.- LOVETOPIA: REPTE O MIRATGE? 
 
València, 19 de juny  de 2033. Cap a on va Lovetopia? Després de 

sis setmanes d'estudi intensiu trobe encara difícil fer una bona 
conjectura sobre el futur d'este país. 

No hi ha dubte que els arriscats experiments econòmics i socials 
posats en marxa han funcionat. Esta conclusió es presenta quasi 
forçada des d'un periodisme rigorós. La democràcia real és una 
realitat quotidiana i ho ha aconseguit de ple també a l'activitat 
econòmica. La salut i el benestar general de la població són 
innegables. La tecnologia que gestiona el país és avantguardista i va 
guanyant terreny pas a pas en el món. L'aigua i l'aire lovetopià estan 
nets com el cristall. La terra està ben cuidada i és productiva. El 
menjar abundant, integral i identificable. Les seues maneres de vida 
funcionen basats en un equilibri estable i tot apunta al fet que poden 
funcionar així indefinidament. La descentralització extrema i 
l'obertura emocional de la societat, encara que a primera vista puga 
resultar xocant, també diu molt a favor seu. Per esta banda, Lovetopia 
planteja un desafiament difícil. No podem, ni de lluny, comparar els 
nostres assoliments amb els seus. 

Però Lovetopia té una gran ombra. Estos beneficis han sigut 
aconseguits a un cost molt elevat. La capacitat industrial lovetopiana 
i l'estàndard de consum es troben clarament per davall dels nostres, 
fins al punt que serien difícilment tolerats a Espanya. Les seues grans 
empreses no són tan poderoses com les nostres. A més, el seu sistema 
polític descansa sobre uns principis com a mínim arriscats en oferir 
una participació tan àmplia i espontània als municipis i a la població. 

Òbviament, és difícil per a un espanyol criticar tals tendències. La 
nostra pròpia evolució ens ha portat a una societat tancada i molt 
segregada econòmicament malgrat totes les estadístiques que 
s'esforcen a presentar-la com a prou igualitaria. El principi lovetopià 
d'apoderament de municipis i la població tira per terra el retorn de 
l'antiga grandesa d'Espanya, unificada en esperit, com "una, grande y 
libre". 
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Lovetopia evoluciona cap a un país balcanitzat, una constel·lació de 
nacions menudes on cadascuna manté les seues precioses i ridícules 
diferències culturals. Mentrestant, nosaltres avancem en una llarga 
marxa cap a un món global de pau i llibertat sota el lideratge 
d'Amèrica i la coral de la Unió Europea. Un procés imparable que ret 
homenatge a totes les vides sacrificades en els camps de batalla de 
Corea, Vietnam, l'Afganistan, l'Iraq i Síria. Lovetopia només proposa 
separatisme i decreixement. El destí del país descansa en el retorn a 
la vida mesquina dels principats de l'Europa medieval. 

Si les idees lovetopianes prosperaren, l'era dels grans estats nació 
i la seua promesa d'un gran estat mundial es dissoldria com un terròs 
de sucre. Malgrat els nostres èxits globalitzadors, la humanitat 
quedaria trencada i aïllada en xicotets grups heterogenis. De res 
servirien els avanços occidentals d'intercomunicar el planeta amb 
Internet, la xarxa global de vols low-cost i el transport 
intercontinental de contenidors de mercaderies. 

Argumenten que tal separatisme és desitjable tant en aspectes 
mediambientals com socials i culturals. Afirmen que una xicoteta 
societat pot explotar el seu "nínxol" en el biosistema mundial molt 
més rica i subtilment, amb eficàcia. Això, tanmateix, cal llegir-ho com 
un descentralisme fetitxista. Caldria admetre que les superpotències 
no són capaces d'utilitzar amb moderació els recursos que acumulen. 
Jo seria l'últim a negar que les elits econòmiques que dirigixen les 
nostres multinacionals i els nostres governs cometen molts errors i 
malgasten oportunitats úniques. Però malgrat tot, no hem de 
condemnar-les ni eliminar-les en favor d'innovacions a xicoteta 
escala modelades per l'experiència lovetopiana. Podríem córrer el 
risc de tirar  la civilització per la borda. 

Si desitgem aconseguir millors condicions de vida per a nosaltres i 
per a la nostra descendència, tenim un bon camí al nostre abast. N'hi 
ha prou amb persistir en la globalització i en el lliurament de majors 
quotes de poder a les empreses multinacionals. Els nostres líders 
polítics saben com dirigir correctament unes institucions que ja 
coneixem sense aventures innecessàries. 
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(Dilluns, 20 de juny) Bla, bla, bla. Quasi no em suporte si rellig el 
meu últim article. Probablement encantarà a Madrid. Cada vegada em 
costa més escriure d'esta manera, diguem objectiva, de presentar les 
coses buscant coste el que coste com arribar a una conclusió 
preestablida. Quin horror! 

Estic quasi per tallar en sec i tornar a Madrid. Si em quede ací 
probablement agafaré una pulmonia. No suporte de cap de les maneres 
parlar amb Isidro, amb Lorena o amb la resta. Quan tenen ocasió, 
m'envolten i em demanen que els conte. Per moments trobe 
reconfortant el seu interés, però tinc la sensació que si parle acabaré 
perdent els estreps. 

M'he passat el dia tancat a l’habitació intentant dormir. Encara que, 
per a què enganyar-me, no ho aconseguisc. No pegue ull. Pense que no 
tinc absolutament res més a fer ací. Podria passar en net l'entrevista 
amb la Presidenta o muntar-me uns quants articles més. Potser ampliar 
algun tema amb anècdotes divertides. Però crec que ja sé tot el que 
necessitava saber. 

Finalment, Natzaret s'ha presentat en La Cova. Diu que vol alegrar-
me una mica la cara. Vaig pensar que no anava a suportar-ho. Sobretot, 
tenint en compte que prompte m'aniré. Ja tinc la meua maleta de nou a 
l'habitació i he ficat unes quantes coses dins. 

Mentre Natzaret parlava, jo pensava de manera quasi obsessiva en 
anar-me’n ja. No podia deixar de pensar en agafar el tren de la vesprada 
que travessa les serres cap a Utiel-Requena per a, des d'ací, intentar 
arribar de nou a Conca. No sé per què em costa tant mantindre 
l'atenció. Quan em va abraçar amb llàgrimes en els ulls, em vaig 
descobrir pensant a tornar per una ruta diferent. Potser baixar fins a 
Granada i buscar com arribar des d'allí fins a Sevilla o Còrdova. Tornar 
per un altre camí i allargar el meu viatge de retorn. No puc llevar-me 
del cap que el millor comiat seria no acomiadar-me de ningú. 

Malgrat el meu agut mal de cap, sent profundament que adore a esta 
dona. Quan estava besant-me sense parar, em vaig alçar enfadat i vaig 
començar a colpejar els coixins i tot el que hi havia al meu voltant. La 
meua reacció va fer que es posara a plorar desconsoladament. Encara 
no soc capaç d'entendre la meua reacció ni d'on vaig traure les forces. 
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Després, va alçar el cap, va somriure i es va girar cap al grup que ens 
envoltava. 

“Xe, xe! Atenció! Hui ens anem de festa. Rubén necessita una mica de 
màgia lovetopiana,” va cridar eufòrica, mentre es recollia les llàgrimes 
dels ulls. “Hui la farem porpra! Anem a l'Església del Cantar dels 
Cantars!”. 

Isidro, Lorena i la resta van començar a cridar com si els haguera 
tocat la loteria. Rafa, encara que més calmat, també es va alçar. Al 
principi no vaig entendre de què anava tot allò. Però prompte vaig 
encertar a pensar que el grup s'estava preparant per a eixir. Natzaret 
em va portar una samarreta neta i em va ajudar a canviar-me. Per un 
instant, em vaig sentir totalment derrotat. 

En lloc del tradicional transport públic, ens pugem en un microbús 
elèctric que ens va recollir en la mateixa porta de La Cova. Conduïa un 
home desconegut per a mi. Per la conversa durant el trajecte, vaig saber 
que era un amic de Rafa d'una família veïna. El seu nom és Eugenio. És 
un tio molt animat. Treballa com a jutge i actualment ocupa un alt 
càrrec en el govern. Per les preguntes que va fer, semblava saber molt 
sobre la meua estada en Lovetopia. Les respostes van vindre d'Isidro, 
Lorena i Natzaret. Jo em vaig passar el trajecte mirant els carrers de 
València per la finestreta. Els sol s’estava ponent. Em sentia fora de mi, 
encara que totalment abstret. 

Entrem en l'edifici per una rampa i el microbús va aparcar en un 
subterrani. En el pàrquing vaig poder vore diversos vehicles elèctrics. 
La majoria eren microbusos com el nostre. Recorde que dos dels 
microbusos estaven disfressats. Encara que, ara que ho escric, no 
distingisc bé quin ha sigut realitat i quina fantasia. 

Vaig baixar del microbús. Lorena i Natzaret em van agafar dels 
braços, cadascuna a un costat. En el pàrquing a penes hi havia llum. 
Comencem a pujar per una altra rampa, caminant cap a un espai del 
qual ens arribaven tènues llums de colors i una mica de música. Vaig 
començar a fer olor d'una mescla d'encens i marihuana. Entrem en la 
nau d'una església. Hi havia gent asseguda. Al mig, una barra i un espai 
obert. 
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Molta gent ballava de maneres molt estrafolàries. Movien els seus 
braços elevats al cel i cantaven amb força. Em vaig fixar en què els 
homes feien el gest d'una “L” amb els dits polze i índex, mentre les dones 
feien un gest similar, el d'una “V” utilitzant l'índex i el cor. De tant en 
tant, s'acostaven entre si, dibuixaven una “LV” creuada i besaven sense 
pudor a la persona que tenien al costat. 

Vaig sentir que el meu cap es buidava i va aflorar un somriure. 
Lorena es degué adonar perquè vaig rebre un fort bes en la galta. Al 
fons, en la zona de l'altar, un grup de música tocava en directe. 

Un jove ens estava esperant. Ens va conduir fins a unes  taules 
redones situades enfront de l'escenari. Isidro va demanar diversos 
pitxers amb el que vaig saber era Aigua de València. Van portar pipes 
amb curioses formes de parelles nues fent l'amor. Érem un grup 
nombrós. La colla començà a beure i a fumar. 

“M'encanta la Maria Magdalena amb sa filla Sara que és allí, on 
habitualment col·locaven el retaule. L'han restaurada en la Universitat 
de València. Jo vaig contribuir al projecte de restauració”, va dir 
Natzaret amb un somriure enorme, mentre assenyalava per damunt del 
grup de música, acostant-se a la meua cara per a travessar l'aldarull 
del moment. 

Estava radiant. Els seus ulls marrons semblaven verds. Vaig sentir 
una sacsejada escalfredora a l'altura del cor. No vaig poder evitar 
apreciar els seus pits prohibits i el seu cos nu a través del vestit porpra 
i negre que havia triat per a l'ocasió. Vaig apreciar el seu borrissol 
púbic. Una ràpida erecció em va sorprendre quan vaig descobrir que no 
portava bragues. 

“Has dit María Magdalena? Et referixes a la prostituta que ix en el 
Nou Testament?”, vaig preguntar. “Però si és una figura de la Mare de 
Déu amb el xiquet Jesús!”. 

Natzaret em va respondre amb un llarg i apassionat bes. Crec que 
mai m'havien besat així abans. La seua llengua estava dura i humida i 
va penetrar en la meua boca d'una manera sobrenatural. La seua 
respiració, esbufegant, era molt profunda. Em va conduir a una  
excitació absoluta. Tot rastre del meu anterior malestar va 
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desaparéixer. Vaig sentir que només existia el moment present, en 
aquell màgic lloc, amb ella. 

“Rubén, amor, en Lovetopia hem triat creure que María Magdalena 
era la parella sagrada de Jesús i que van tindre una filla. El seu nom va 
ser Sara”, va murmurar Natzaret tot just sense distanciar-se, en un so 
que vaig creure escoltar en el meu interior. “Per a nosaltres, la figura 
de la dona amb el xiquet ens recorda a María Magdalena, l'esposa de 
Crist, i a sa filla Sara, el fruit sagrat del sexe diví”. 

En eixe precís moment, Lorena es va acostar per darrere de la cadira 
i va cridar l'atenció de Natzaret, agafant-la del muscle. A penes vaig 
tindre temps de pensar en el que havia escoltat. 

“Ei Natzaret, et toca. És el vostre torn”, va dir Lorena acostant el cap 
cap a on estàvem Natzaret i jo perquè poguérem escoltar-la. “Ja saps el 
que interpretareu?”, li va preguntar. 

“Sí, clar! He triat dues cançons per a Rubén. Ja he parlat amb Isidro i 
amb Rafa perquè programen les tauletes i perquè m'acompanyeu”, va 
contestar mentre treia uns papers del xicotet cistell que portava. “Açò 
és per a tu, amor. Són les lletres. Per si t'abellix participar1”. 

Natzaret es va alçar i es va dirigir a l'escenari. Isidro, Lorena i Rafa 
li van seguir. Per a la meua sorpresa, Lorena es va asseure enfront del 
piano, Isidro va agafar un saxo i Rafa va empunyar un xicotet i delicat 
violí. Unes tauletes es van encendre enfront dels instruments. La meua 
distracció va ser prou llarga, tant com per a perdre a Natzaret de vista. 
Quan vaig voler buscar-la, va aparéixer des de la foscor amb un vel 
porpra sobre el cap i una guitarra espanyola a la mà. 

Un jove es va acostar i va posar un tamboret enfront de mi. Natzaret 
va assentir amb el cap cap al grup que formaven Lorena, Isidro i Rafa. 
aleshores, es va asseure en el tamboret i es va alçar el vel. El seu rostre 
era relaxat però somrient. Els seus ulls estaven tancats. 

I aleshores, va començar a tocar la guitarra, va obrir els ulls i els va 
clavar en els meus. 

 

1 Per a escoltar les música i accedir a les lletres originals en anglés i la seua 
traducció al castellà, visita l'adreça web http://lovetopia.org/canciones 
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“Come with me, on a journey under the skin. Come with me, on a 
journey under the skin…” 2 

Primer es va incorporar el piano. Vaig vore a Lorena acariciar amb 
una elegància magistral aquell teclat. Després va arribar Rafa amb el 
seu violí. L'home que coneixia s'havia transformat. Estava extasiat. De 
sobte, el saxo va començar a cridar i vaig vore a Isidro cabotejar una 
vegada i una altra, mentre contorsionava el cos. Un joc de llums afegia 
a aquella imatge llampecs de genialitat i bogeria. L'olor d'encens es va 
fer més intens. Natzaret, entregada, cantava sense apartar els seus ulls 
dels meus. 

“… all you got to do is surrender… You make me thrill, make me fool. 
Thank you for the presence full of soul, presence full of soul. Come with 
me on a journey under the skin. Come with me on a journey under the 
skin. We will look together for the Pan Within”.3 

Em vaig quedar petrificat. Vaig notar com una llàgrima enorme 
recorria la meua galta. Era la primera vegada que algú em cantava així. 
Així de prop. Així per a mi. La seua veu m'embolicava, provocant-me 
sensacions indescriptibles. Guitarra, saxo, violí i piano s'entremesclaven 
en un ball de notes sense igual. Vaig sentir una sensació genital molt 
estranya. Vaig perdre l'erecció, però vaig sentir la dolçor de l'orgasme. 
I la seua veu, la veu de Natzaret es lliscava per la meua pell amb una 
bellesa només explicable des de la màgia. 

Quan va acabar la cançó, la gent es va alçar i va començar a cridar, 
a aplaudir i a saltar. 

“Bravo, bravo, bravo!”, cridaven. “Altra! Altra! Altra!”. 
Unes notes de piano van començar a sonar de fons, una vegada i una 

altra, fins que es va fer el silenci. Natzaret, marcant uns acords, va 
començar a cantar  de nou . 

 

2 “Vine amb mi, en un viatge sota la pell. Vine amb mi, en un viatge sota la 
pell…” 

3 “… Tot el que has de fer és rendir-te… Em fas tremolar, em tornes boja. 
Gràcies per la teua plena presència d'ànima, la teua presència plena d'ànima. Vine 
amb mi, en un viatge sota la pell. Vine amb mi en un viatge sota la pell. Buscarem 
junts a la Divinitat que Tenim Dins”. 
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“If I said to you, that I have been in a forbidden place. Now what 
would you do? Would you abuse me? Refuse me? Or would you suit me 
like you do. The man in you gets to the woman in me…“4 

A penes podia respirar. L'aire eixia quasi tremolant. El piano i el violí 
acompanyaven, amb xicotets colps del saxo. Natzaret va deixar la 
guitarra, em va agafar amb les dues mans la cara, em va besar i va 
continuar cantant amb absoluta devoció. 

“…¡Love me two times, one for the man and one for the woman in me! 
¡Love me two times, one for the man and one for the woman in me! And 
that’s the way it should be”.5 

Un xicotet silenci i, de sobte, un esclat d'aplaudiments i crits ho va 
inundar tot. Natzaret va allargar el seu braç per a fer-me alçar. Em va 
besar i em va abraçar. Els crits no cessaven, esta vegada repetint “Olé! 
Olé! Olé!” una vegada i una altra. Isidro, Lorena i Rafa van baixar de 
l'escenari i formàrem un rogle d'abraçades. Em vaig sentir part de 
l'espectacle. Vaig tancar els ulls i aquella energia em va envair.  

Vam romandre abraçats, ballant, durant la resta de la vetlada. No 
vaig saber separar-me d'ella. 

Isidro i Lorena es van quedar una estona en l'escenari i van 
acompanyar a una de les dones de La Cova. Van interpretar cançons 
d'un antic grup malagueny anomenat Chambao. 

Algú, no sé qui, va interpretar un tema que Natzaret em va 
murmurar sencer. Va estar tota la cançó abraçada a mi, agafada del 
meu coll. Beneïda dona! Quina intimitat! Encara recorde la tonada. 
Crec que la seua veu m'acompanyarà sempre. 

 

4  “Si jo et dic que he estat en un lloc prohibit. Què faràs? Abusaràs de mi? 
Em rebutjaràs? O m'abraçaràs com tu només saps fer-ho? L'home que hi ha en tu 
arriba a la dona que hi ha en mi…” 
5  “Estima'm dues vegades, una per l'home que hi ha en mi i una altra per la 
dona que hi ha en mi! Estima'm dues vegades, una per l'home que hi ha en mi i una 
altra per la dona que hi ha en mi! Perquè així és com ha de ser…” 
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“This is a woman's world. This is my world. This is a woman's world 
for this man's girl. There ain't a woman in this world, not a woman or 
a little girl, that can't deliver love in a man's world”.6 

 L'última cançó que escoltàrem també la recorde. Ho sé perquè un 
sentiment colpidor em va traslladar als meus viatges d'infància amb el 
meu pare. Quasi el vaig poder vore mentre conduïa el seu antic BMW! 
Va ser Rafa que va tornar a l'escenari i ens va sorprendre amb un tema 
de Macaco, un altre cantant espanyol. 

No em vaig separar de Natzaret ni un segon. Vaig necessitar sentir el 
seu alé durant cada instant que vam estar junts. Ella em buscava amb 
cada xicotet moviment, per subtil que fora. Moviments que m'arribaven 
com a dolces carícies que tocaven una vegada i una altra el meu cor. 
Com estime a esta dona! Com es pot estimar tant a una dona? 

Tornem a La Cova i vam estar uns minuts comentant anècdotes al 
pati. Tomás i Vanya van eixir a rebre'ns. Vanya anava asseguda en una 
cadira de rodes que Tomás espentava delicadament. Vaig preguntar 
què havia passat. 

“Van tindre un accident de cotxe quan vivien a l'Índia”, em va 
contestar Natzaret a cau d'orella. “Des de aleshores, necessita 
assistència d'una cadira de rodes. No t'havies fixat en tot este temps?”. 

Natzaret no va deixar d'abraçar-me i de somriure. Brillava amb una 
llum que no corresponia a la situació. 

Vaig entendre que els “karaokes instrumentals” són habituals en 
Lovetopia. Moltes antigues esglésies han acabat convertides en centres 
culturals dedicats a esta mena d'esdeveniments “màgics”. La gent tria 
acuradament quan i com celebrar cada ocasió. Estos espais són només 
per a grans celebracions. 

Eugenio, per a la meua sorpresa, estava agafat de la mà de Rafa. Va 
contar que el crit “Olé! Olé! Olé!” és l'evolució castellana del clàssic crit 
àrab “Al·là! Al·là! Al·là!”. Rafa va recompensar el seu comentari amb un 
llarg i afectuós bes en la boca. Eugenio ha dit que és tunisià i que va 
arribar a Lovetopia un parell d'anys després de la independència. Tots 

 

6 “Este és un món de dones. Este és el meu món. Este és un món de dones 
per a la filla d'este home. No hi ha ni una dona en este món, ni tan sols una xicoteta 
xiqueta, que puga entregar el seu amor en un món d'homes”. 
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dos es van abraçar i es van acariciar dolçament sense cap pudor. Mai 
hauria sospitat que Rafa i Eugenio eren parella! 

Potser hi ha més immigrants i més cultura àrab dins de Lovetopia de 
l'imaginable. 

 Natzaret va dir que havia d'anar-se. Sentia no poder quedar-se amb 
mi. Una situació la reclamava en el campament. Em va murmurar que 
tornaria tan prompte com estiguera solucionat. 

Em vaig ficar al llit però a penes vaig dormir. Lorena em va desitjar 
la bona nit amb una llarga abraçada sota la vigilància seriosa d'Isidro. 
Després, ell també es va acomiadar amb una llarga abraçada. Van eixir 
de l'habitació i van tancar la porta. 

Vaig sentir la soledat en tota la seua intensitat. Em vaig alçar del llit 
i vaig començar a donar voltes d'un costat a un altre. 

Rondaven constantment al meu cap visions de l'entrevista amb 
Garen, retalls dels seus comentaris i dels seus gestos animats. Vaig 
rememorar moments passats amb Natzaret, aquells en els quals no 
tenim res a dir-nos i simplement ens mirem, acariciant-nos dolçament. 
Els passejos sota la lluna de València en cos de camisa. Les plaques 
receptores de la central d'energia solar, captant i emmagatzemant el 
sol pacient i silenciosament. La quietud. Només el cant d'un ocell. Eixa 
forma tan especial en què les persones ací es miren les unes a les altres. 

Em vaig sobresaltar en sentir, de sobte, que totes les cares de la gent 
que havia conegut durant este viatge es giraven cap a mi. En silenci. 
Mirant-me. Expectants. I no puc mirar-los als ulls. No els suporte. 
Ninguns. Excepte Natzaret. Excepte els ulls de Natzaret. En ells trobe 
pau. Em sent en pau. 

Espere no estar patint una crisi nerviosa. He d'eixir d'ací com siga. 
 
(Dimarts, 21 de juny) Pot ser que em lleven el diari. Encara que ja 

tot m'és igual i necessite escriure. Tinc la sensació que m'han segrestat! 
Ahir, quan feia les maletes, tres homes i una dona van entrar a la 

meua habitació i em van demanar que els acompanyara. 
"Per a que hòsties vaig a seguir-vos?", vaig preguntar. 
Vaig reconéixer a un d'ells, un amb unes enormes i embullades celles 

i aire diabòlic. És amic del germà de Natzaret. Va somriure en entrar a 
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la meua habitació mentre em posava la mà en el muscle. Em va parlar, 
però vaig ser incapaç de mantindre l'atenció i no vaig entendre res. A 
un altre vaig creure reconéixer-lo d'alguna festa per La Cova, parlant 
amb Isidro. Una espècie de científic que només sabia parlar de 
"energies". Feia l'efecte d'estar una mica xiflat. A l'altre  no crec haver-
lo vist abans. No obstant això, la xica em resultava familiar. Semblava 
que tenien amistat. 

La jove va ficar alguna cosa de la meua roba en la maleta i, amb un 
somriure tímid, em va demanar que ens anàrem. Un dels homes em va 
guiar cap a la porta subjectant-me pel muscle. Quan vam estar a baix, 
en l'entrada, vaig sentir la necessitat de demanar socors i vaig cridar. 
Isidro i altres set o huit de La Cova van aparéixer immediatament i ens 
van envoltar. Per un moment, em vaig sentir fora de perill. 

Els meus segrestadors no semblaven apurats. La meua ment se’n va 
desconectar de la situació i vaig pensar obsessivament a demanar a 
algú que avisara a Madrid. Un dels segrestadors va fer un apart amb 
Isidro. Sembla que discutien, girant-se per a mirar-me de tant en tant. 
Finalment van callar en el que se'm va antullar un acord. 

 “Rubén, el millor és que vages amb ells”, va dir Isidro mentre 
s'acostava. 

"Què vols dir amb això del millor?", vaig cridar. "No vull anar. Per 
favor, deixeu que em quede a casa”. 

Isidro em va agafar fortament del braç i em va apartar del grup. 
"Mira, Rubén! Des que has vist a Verónica Garen, és més que evident 

que estàs passant un mal passatge", em va dir amb veu amigable però 
ferma. “Tancar-te a la teua habitació no t'ajudarà res. Canviar d'aires 
durant uns dies et vindrà bé. Esta gent té amistat de veritat. Ho han 
organitzat per a portar-te a un lloc extraordinari. Està prop d'ací. 
Només passar uns dies. Jo mateix he estat allí en moments difícils i m'ha 
sigut de gran ajuda. És una bona idea. Aniria amb tu si poguera, però 
m'és impossible. Potser demà a la vesprada puc anar a vore't”. 

"El que hauria de fer és pegar a fugir d'este país de merda!", vaig 
esclatar. "I ara mateix! Porta'm a l'estació!". 

"Allí és on aneu", va dir Isidro. "Però seria un fracàs que te’n anares 
de Lovetopia en el teu actual estat. Tota la familia pensa el mateix. 
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Vinga, Rubén, confia en el nostre criteri! Som les teues amistats, 
preocupades per tu i disposades a tirar-te una mà perquè et recuperes 
ràpid. Algú de La Cova podria acompanyar-te si creus que és important 
per a tu". 

Isidro em va tranquil·litzar. Vaig sentir que m'estava comportant 
com un boig desbaratat. He aprés a fiar-me d'ell , fins i tot en coses una 
mica rares. Especialment, en coses rares. Tot en este país és extrany. I 
sé que em penediria si pegue a fugir sense més. A més, els meus 
"segrestadors" no em semblaven tan goril·les des que els vaig vore 
parlant amb la gent de La Cova. 

Una idea nova em va envair. I si eren agents del nostre CNI? Si el 
nostre President considerava realment important la meua missió, 
potser volia vore'm immediatament! Bé sap Déu que és un secret a veus 
la decepció que em va causar la trobada amb Garen. 

Arribem a l'estació i vam agafar un tren. Després, pugem a un 
modern microbús direcció a les muntanyes. Em vaig quedar adormit i 
vaig despertar quan arribem. Hi havia un gran edifici amb porxades 
baixes. Gent que anava i venia sense pressa. Al voltant, xicotetes 
cabanyes de fusta sense ordre aparent. 

"Després menjarem alguna cosa", vaig escoltar. "Comencem amb un 
bany". 

Deixàrem el meu equipatge en una de les cabanyes i baixàrem per un 
pujol. Tot era silenci. Un silenci ressentit per part meua i un mutisme 
indesxifrable per la seua. 

Els banys estaven en un edifici molt bell, encara que summament 
senzill. Ens llevem la roba i entrem a la sala de banys. Ells 
completament nus i jo amb una tovallola embolicada en la cintura. Al 
centre, hi havia una piscina d'uns dotze metres quadrats amb molts 
dolls d'aigua i xicotetes zones bambollejant. Ens submergim lentament. 
L'aigua estava calenta i vaporitzant. Desprenia una aroma estranya. El 
seu tacte era sedós. 

No podia apartar els meus ulls del cos nu de la jove. El seu coll era 
llarg i delicat. Els seus pits, xicotets i redons, eren molt bells i atractius. 
La seua cintura fina i elegant. El seu pubis entapissat per una lleugera 
capa de borrissol. Cames llargues, molt llargues. Qui és? Em resultava 
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tan familiar que creia que la coneixia, però una boira en la meua ment 
m'impedia recordar! 

Dins de la piscina vaig experimentar una certa relaxació. La gent 
somreia i donava xicotets grunyits de plaer. Vaig sentir com la meua 
tensió s'esvaïa. Regnava un silenci només trencat pel so de l'aigua i els 
xicotets pantaixos de la resta. Vaig entropessar amb un banc submergit 
i em vaig asseure sota un enorme doll d'aigua. 

Al meu costat, una parella de joves es miraven fixament, asseguts un 
enfront del altre. El seu moviment era rítmic. De no ser perquè estàvem 
en públic, hauria jurat que feien l'amor. A l'altre costat, un vell ficava i 
treia el cap de l'aigua mentre feia borbotons amb la boca. Enfront, els 
meus acompanyants i ella, descansaven amb els ulls tancats, cossos 
relaxats, impassibles, com surant. Vam estar 30 minuts o més allí ficats. 

A poc a poc comencem a eixir. Ens assequem amb unes enormes 
tovalloles i ens tombem a suar. Jo amb la tovallola posada. Ells i ella, 
nus, amb total naturalitat. La sala d'exsudació tenia àmplies finestres. 
Es veia l'horitzó en tota la seua profunditat, color marró. Els arbres es 
balancejaven suaument. El meu sentir de calma anava en augment. Em 
venien al capdavant flaixos de la fantasia de l'església. Vaig començar 
a pensar que eixa nit, per primera vegada després de moltes, potser 
seria capaç d'agafar el son. 

La conducta poc loquaç dels meus “segrestadors” em molestava. Però 
no vaig dir res. La meua única exigència va ser cridar a La Cova i em 
van deixar una tauleta res més acabar de sopar. 

Isidro no vindria fins dins de dos dies. La conversa amb ell em va 
tranquil·litzar. Va dir que havia parlat amb Natzaret. La resta del 
temps que vam estar xarrant es va limitar a escoltar-me i a somriure. 

“Rubén, desconnecta eixa ment teua i relaxa't per uns dies”, va dir 
abans de tallar la videoconferència. “Sé que prompte estaràs molt 
millor i veuràs les coses d'una altra manera”. 

Ens instal·lem en unes butaques molles del saló. La llar estava encesa. 
Algú en l'altra cantonada de l'habitació va destapar una botella de 
cava. Ens van oferir unes copes i la quadrilla va brindar a la meua salut. 
Però jo no. La misteriosa jove em va enxampar dues vegades mirant-la 
fixament i ho va acceptar amb sorprenent gratitud. Almenys, això vaig 
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entendre del seu somriure intuït i eixe tancar de parpelles tan 
delicadament seu. Per la sala es jugava als escacs, al dominó i a les 
cartes. 

“És el joc del truc”, em van dir. “Quan t'abellisca, t'ensenyem les 
regles i juguem unes partides”. 

Vaig passar una estona agradable, però prompte va tornar el meu 
nerviosisme. No obstant això, la resta semblava estar en pau, com qui 
no espera res. Eren les persones lovetopianes més silencioses que he 
conegut en este país de xerraires. Per fi, em vaig rendir i vaig començar 
la discussió. 

"Està bé", vaig dir irritat, "acabem d'una vegada. Què voleu de mi? A 
què ve este joc?". 

"No volem res de tu”, va dir el que coneixia a Isidro. El seu nom era 
Emilio. "Simplement som ací per a canviar d'aires uns dies i gaudir. 
Aprofita'ls com vulgues". 

"Qui us mana?", vaig dir. "Qui sou, si es pot saber?". 
"No podem dir-t'ho ara. Qui ha organitzat esta escapada et vol com 

un bon amic i ens ha demanat discreció. Prompte vindrà. Nosaltres 
també ens considerem les teues amistats. Recorda que ella és Bea, ell és 
Juan i este, Alberto". 

Quan vaig escoltar el seu nom, la bambolla de boira que m'impedia 
recordar-la va explotar. La trobada en la fira va vindre a mi com si 
haguera sigut ahir. Però estava tan canviada! Semblava una dona tan 
diferent! I no obstant això, ara sabia que era ella Bea, la dolça Bea! 
Deguí posar un gest de sorpresa d'eixos que ho diuen tot. Bea semblava 
adonar-se que l'havia reconeguda. 

Van anunciar el moment de retirar-se a dormir. Em vaig alçar abatut 
i confús. A penes tenia forces per a caminar. Bea es va acostar i em va 
recollir amb una llarga i tendra abraçada. Vaig notar la meua erecció 
quasi a l'instant i vaig caure en el compte que feia dies que no se 
m'havia alçat. Va ser íntim, molt íntim. Crec que ella també ho va notar. 
Els nostres cossos sabien, d'alguna manera, com ajuntar-se i com 
acollir-se. 

“Demà parlarem”, em va dir dolçament. “Ara descansa”. I va 
desaparéixer per un corredor, no sense abans regalar-me un suau bes. 
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Mentre escric açò crec que comence a entendre-ho tot millor. Crec 
que estic malalt. O això pensen totxs. M'han portat a un balneari que 
sembla rehabilitat per japonesos. La quadrilla segrestadora no és 
segrestadora, sinó amistats de les meues amistats. No m'han segrestat, 
sinó que simplement m'estan convidant i m'acompanyen. I semblen 
feliços per poder estar en este lloc i poder gaudir de les seues aigües. 

 
(Dimecres, 22 de juny) Anit tampoc vaig poder pegar ull. El fet de 

sentir-me “vigilat” complicava encara més les coses. Vaig escoltar 
sorolls cap a les tres del matinada. Els que em vigilaven van despertar 
a Emilio i Bea, supose que per a ser rellevats. Potser estaven esperant 
que apagara la llum de la meua habitació i me’n anara a dormir. Però 
després d'escriure el meu diari, ho vaig intentar sense èxit i em vaig 
posar molt nerviós. Vaig preguntar si podia eixir i fer una passejada. 
Bea es va oferir a acompanyar-me. 

"Estarem molt a prop", va dir mirant a Emilio. 
Passejàrem durant una bona estona. Bea feia l'efecte d'estar en 

actitud molt íntima. Em va agafar pel braç. El seu gest va generar en 
mi, de nou, una sensació sexual forta. Però em vaig resistir a la 
temptació. No tenia ni idea de com reaccionaria ella en este ambient! 
No obstant això, em va quedar clar que estava pensant en una altra 
cosa. Va començar a implorar, com qui parla a un amic de la infància. 

"Per què no t'obris d'una vegada i ens dius el que penses? No és humà 
resistir-se així i tancar-se en un mateix!" 

"Per què he d'explicar-vos res? Dona'm una raó vàlida", vaig 
contestar soltant-la del meu braç. 

"Bé, doncs perquè som ací amb tu", va contestar agafant-me una 
altra vegada. 

"D'això ja me’n he adonat. Ara dis-me alguna cosa que no sàpia". 
No parlàrem més. Passejàrem en silenci al voltant del balneari. Quan 

tornàvem a la meua cabanya, em va agafar de la mà. aleshores vaig 
caure en què esta xica no tindria, probablement, més de 20 anys. 

 “D'acord", vaig dir. "Et diré una cosa. Vull anar-me’n. Vull eixir d'este 
país. Tot açò em deprimix. Açò no és real. Açò no és la meua vida i no és 
real". 



331 

"És real per a nosaltres. Tu no estàs deixant que ho siga per a tu". 
"Bé, he fet el que vaig vindre a fer ”, vaig replicar. “Ja és hora que me’n 

vaja". 
"Per què penses només en termes de treball?", va preguntar com 

dolguda, els seus ulls humits. 
"També he tingut les meues aventures, si et referixes a això". 
"Pot ser una aventura que dure tots els dies de la teua vida", remarcà 

Bea amb un somriure subtil mentre recollia amb el dit una llàgrima que 
esvarava per la seua bonica galta. 

Emilio esperava assegut en la porxada. Ens va rebre amb una certa 
curiositat però no vam dir res. Em deguí quedar transposat durant un 
parell d'hores. 

Ara són les sis del matí. Hauré d'arreglar-me-les per a passar el dia 
com siga. Trobe que tinc els nervis de punta. No m'atrevisc a prendre ni 
una gota més de café. 

 
(Per la vesprada) Més banys i passejos. No sé què esperen de mi. Sé 

que senten una gran curiositat per saber el que pense de Lovetopia. És 
com si volgueren que els comptara de nou el que m'ha succeït ací. Com 
si no ho haguera escrit en els meus articles, vaja! 

 Després del bany del matí i de suar una bona estona, em van entrar 
ganes de parlar. Però em resulta difícil ordenar les meues idees. Tem no 
ser mai més aquell periodista intel·ligent i loquaç que era. Una espècie 
de fúria fosca m'envaix davant l'absurd de la situació. He vist de tot. 
Molt m'ha agradat, però altres coses m'han semblat poc racionals. 
Personalment, he viscut situacions meravelloses. Després de tot, preval 
les coses bones o les roïns? Sent honest amb mi, soc incapaç de decidir-
ho. 

Hi ha coses en este país que em seduixen profundament. Per exemple, 
la bellesa dels seus paisatges i fins i tot de les seues ciutats. La seua 
calma i tranquil·litat contrasta amb la bogeria de les nostres. Tot el 
relacionat amb les seues dones. M'agrada la seguretat de La Cova, del 
campament i de l'hospital. I Natzaret. Ella m'ha afectat d'una manera 
que no creia possible. 
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Altres coses són, ras i curt, desconcertants. Per exemple, el seu 
sistema econòmic. O els jocs de guerra rituals que m'atrauen tant com 
m'horroritzen. 

Però trobe que una espècie de cortina densa ho cobrix tot i li lleva 
realitat al conjunt. Si almenys poguera córrer-la o amagar-me darrere! 

Em van escoltar una bona estona fins que Emilio em va interrompre. 
"Bé, ens has contat el que penses. És interessant. Però, què estàs 

sentint? I què faràs?". 
"Que què faré? Molt simple Tornar a Madrid com estava previst!”, 

vaig contestar irritat mentre una terrible punxada de dolor inundava 
el meu cap. "Déu meu!”, se'm va escapar, "que terrible mal de cap tinc!". 

Em vaig acostar trontollant-me fins al llit i em vaig deixar caure. Bea 
em va mullar el front amb un drap mullat en aigua freda. 

“Alguna cosa em passa!”, vaig dir en veu feble. “Els banys han hagut 
d'afectar la meua circulació sanguínia al cap”. 

Mai m'havia ocorregut gens semblant. Semblaven bastant 
preocupats. Juan va localitzar a una doctora que es trobava allotjada 
en el balneari. Va vindre, em va auscultar i em va donar els noms 
d'alguns “tests” que hauria de fer quan tornara a la ciutat. Però va dir 
clarament que hi havia un 99,9 per cent de probabilitats que el què em 
passava fora psicològic o energètic. En qualsevol cas, res a vore amb els 
banys. 

En eixe moment ja era mitja vesprada. El meu mal de cap va 
disminuir una mica. Emilio, pensant que m'ajudaria estar ocupat en 
alguna cosa, va suggerir que acabara i enviara algun dels articles que 
els vaig dir tenia mig escrits. Em va semblar bona idea. 

Vaig acabar un que tenia quasi finalitzat i vaig corregir un altre. 
Vaig descartar treballar en l'entrevista de la President Garen. Ací tinc 
molt a fer. Els que he triat no són dels meus favorits, però tampoc tinc 
forces per a dedicar-me a fons. El tornar a treballar va fer que em 
sentira millor. 

Vaig tindre la temptació boja de camuflar entre el meu text un 
missatge a Jota P. avisant-li del meu “segrest”. Vaig fantasiar que això 
arrossegaria a una confrontació internacional i que un comando de 
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l'exèrcit espanyol vindria a rescatar-me. Tot s'acabaria així. 
Ràpidament. Sense més.  



334 

25.- MÍSTICA, EXOTISME I SEXUALITAT 
 
Balneari de Cofrentes, 21 de juny de 2033. Per a entendre la 

societat de Lovetopia plenament, cal acostar-se a les noves creences, 
rituals i costums que han adoptat com si d'una nova “religió” es 
tractara. El culte a la naturalesa, en totes les seues formes i punts de 
vista, ha adquirit en este país una exaltació col·lectiva que 
escandalitzarà a la majoria del poble espanyol. Potser, l'únic referent 
comprensible que tenim a Espanya per a encaixar la nova cultura 
lovetopiana siga la bruixeria i l'heretgia que amb tant d'esforç van 
erradicar els nostres ancestres. 

Les plantes i les flors són objecte de culte. Una primera 
aproximació permet albirar la seua devoció pel regne vegetal als seus 
jardins fruiters, les seues hortes urbanes i la seua política forestal. 
Quan aprofundim, trobem esta mateixa devoció també en la seua 
convivència domèstica amb plantes i flors i en les seues 
investigacions sobre robòtica vegetal. 

No obstant això, la societat lovetopiana ha portat la cultura entorn 
de les flors a situacions extremes. Exemples els trobem en multitud 
de facetes del seu estil de vida. És freqüent vore restaurants 
vegetarians la principal proposta dels quals és una carta de plats 
cuinats amb flors d'allò més exòtics i divertits. Les infusions i 
preparats d'herbes són part de la dieta diària. La majoria dels 
medicaments habituals a Espanya, alguna cosa que horroritzarà a les 
grans multinacionals farmacèutiques, han sigut substituïts per un 
ampli catàleg homeopàtic de receptes que combinen herbes i flors. Hi 
ha hivernacles i parcs públics dedicats quasi exclusivament a les flors, 
de bellesa i extensió equiparable als famosos Kew Gardens de 
Londres, a Anglaterra. No hi ha barri que no dispose d'una floristeria 
ben assortida d'orquídies i roses, amb exemplars a punt per a ser 
regalats davant la més mínima excusa. Els decorats florals són part 
integral de la vestimenta de les seues dones. La bijuteria floral també 
és corrent. Finalment, les exposicions sobre curiositats botàniques 
són populars en fires i festivals. Moltes fan especial èmfasi en la 
pol·linització, a la qual denominen “la sexualitat de les plantes”. 
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Esta devoció per plantes i flors només és superada pel culte 
lovetopià pel cos humà i la sexualitat. No obstant això, el seu entendre 
s'allunya molt dels costums espanyols i contradiu frontalment la 
nostra cultura. D'una banda, critiquen amb duresa la nostra publicitat 
i l'ús freqüent de tecnologies digitals per a aconseguir la perfecció en 
el cos femení. Esta pràctica, tan acceptada a Espanya, és qualificada 
negativament ací com una “cosificació de la dona”. Opinen que només 
genera insatisfacció i ansietat entre les dones perquè intenten 
aconseguir una perfecció que és fictícia i s'allunya de la realitat dels 
seus cossos. D'altra banda, han abandonat la tradició de pudor, 
vergonya i intimitat sobre el cos humà que abracem el poble espanyol. 
El nostre passat judeocristià i el lideratge espiritual de l'Església 
Catòlica són àmpliament qüestionats, quan no rebutjats de pla. 

“Coneixem bé els nostres orígens”, va afirmar una sexòloga a la 
qual vaig entrevistar. “Rebem d'Espanya una sexualitat fosca i bruta, 
carregada de culpa, molt genital i ràpida. Però hem triat evolucionar i 
gaudir d'una sexualitat lluminosa i neta, beneïda pel diví, integradora 
del cos i generosa en temps i goig”. 

La sexualitat lovetopiana, oberta i innocent com sembla, està 
repleta de contradiccions. La pornografia, una indústria molt 
desenvolupada a Espanya, a penes existix ací. No obstant això, són 
habituals les botigues d'art eròtic que presenten nus integrals i 
incorporen en la seua oferta tot tipus de pintures, fotografies i 
escultures de penis i vagines. Fins i tot vaig vore el fullet d'una 
exposició de “vagines del món” que, amb elegància i bellesa, 
presentava les diferents vagines segons formes i grandàries, amb 
qualificatius tan exòtics com tipus zen, tipus cobra, tipus flor o tipus 
verge. 

Tampoc hi ha indicis de prostitució, sent tal vegada el primer país 
que haja aconseguit acabar amb l'ofici més antic del món. No obstant 
això, són habituals les propostes obertes que, amb un cert aire 
oriental, oferixen massatge integral o massatge de genitals. 

 “La sexualitat tradicional confon nuesa, massatge, sexe i amor”, va 
afegir la sexòloga. “No obstant això, ací distingim clarament entre una 
nuesa, un massatge, una trobada sexual i una relació amorosa. 
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Acceptem amb espontaneïtat despullar-nos o donar un massatge a 
amistats i gent desconeguda, reservant l'acte sexual ple i les relacions 
amoroses de parella per a situacions més íntimes i estables. Però 
quan no hi ha estabilitat de parella, ens agrada gaudir de trobades 
sexuals ocasionals en les quals oferir la nostra plenitud del ser sense 
pudor i sense sentiment de cap culpa. És part de la voluntat de 
conéixer a l’altra persona”. 

La presència de sex-shops, curiosament, és molt més habitual en 
Lovetopia que a Espanya. Encara que les botigues lovetopianes es 
presenten amb noms variats i oferixen un catàleg de joguets, 
disfresses i artefactes sexuals molt diferent. A penes es veuen 
consoladors i vibradors, però no obstant això hi ha una àmplia oferta 
d'una mena d'ou realitzat amb obsidiana, una pedra d'origen volcànic. 
Segons afirmen, les dones s'introduixen estos ous en les seues vagines 
per a restablir la seua sensibilitat interior i sanar-la de bloquejos i 
ferides energètiques. 

“La cultura de la penetració genital directa”, va continuar la 
sexòloga mentre colpejava repetides vegades el seu tancat puny 
esquerre amb el palmell de la seua mà dreta, “és molt agressiva amb 
el cos i li lleva sensibilitat a vagines i penis. Amb el temps, acumulen 
una tensió que bé pot entendre com les dureses de pell o els calls que 
apareixen en altres parts del cos. Recuperar la sensibilitat i sanar els 
genitals és fonamental per a qualsevol que perseguisca gaudir d'una 
sexualitat més íntima i plena”. 

Un altre aparell que segurament desconeixeran les dones 
espanyoles té forma de pesos i s'utilitza per a enfortir els músculs 
interiors de la vagina. A més, el catàleg de disfresses i complements 
és molt més variat que a Espanya, potser a causa de l'afició pel streap-
tease de les seues dones i els seus homes. 

En Lovetopia, la familiaritat amb la sexualitat i amb els genitals ha 
arribat també a les olors corporals. Molts lovetopians i lovetopianes 
han renegat dels desodorants. Afirmen que les olors corporals 
exercixen una funció biològica fonamental en l'atracció entre homes i 
dones i que la bellesa de qualsevol també s'expressa a través de la 
seua olor. Este rebuig als desodorants, no obstant això, no ha arribat 
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als perfums. Encara que estos són utilitzats en molt menor grau que a 
Espanya. Ací trien perfumar-se amb l'una o l'altra fragància com a 
Espanya triem disfressar-nos amb este o aquella disfressa. En lloc de 
ser un complement d'higiene quotidià, utilitzen el perfum com un 
element de joc per a festes i trobades extraordinàries. 

Però si tot això ja resulta escandalós per a la majoria del poble 
espanyol, la gent ací s'ha atrevit a anar més lluny elevant els fluids 
corporals a objecte de culte. Entre els homes es practica el culte al 
semen, mentre que entre les dones es practica el culte a la sang 
menstrual i a la lactància materna. 

“El semen és l'elixir de la vida i inclou el millor que un home pot 
oferir a una dona, la seua essència vital”, va comentar la meua 
informadora. “Tant homes com dones, quan decidixen una ejaculació 
masculina, recullen el semen respectuosament i l'assaborixen. A més, 
entre les dones és habitual que s'utilitze com a hidratant cutani 
d'excepcionals qualitats”. 

Les dones lovetopianes, per part seua, abominen de compreses i un 
altre tipus de productes d'higiene femenina convencionals com les 
cremes i els tampons. La majoria de les dones en edat menstrual trien 
utilitzar compreses reciclables, de lava i posa, o copes menstruals que 
recullen la sang. En este últim cas, utilitzen la seua sang menstrual 
com a nutrient per a plantes i fins i tot com a pintura per a dibuixos i 
quadres. 

Però el culte a la menstruació no acaba ací. La societat lovetopiana 
accepta la menstruació de les seues dones amb absoluta naturalitat. 
Moltes organitzen la seua vida professional, la seua vida social o la 
seua vida sexual entorn del seu cicle menstrual. Totes porten un 
control espontani i compartit de les fases del cicle i accepten de grat 
els canvis variables que es produixen en els seus cossos, en la seua 
fertilitat i en la seua emocionalitat. 

“El canvi és una constant de vida en la dona”, va afegir la sexòloga. 
“Les diferències hormonals o fisiològiques que es produixen en les 
dones són potenciadores de les seues qualitats de vida. Per exemple, 
les lovetopianes aprofiten els períodes de major hipersensibilitat per 
a reunir-se entre elles i acollir la seua condició d'éssers divins 
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portadors de la vida i de la mort. O alternativament, aprofiten els 
períodes de major creativitat per a dedicar-se en cos i ànima a les 
seues comeses professionals o artístiques. Els homes, per la seua part, 
respecten la variabilitat de les seues dones. Alguns fins i tot ho 
agraixen afirmant que els permet viure diferents facetes de la dona, 
com si d'un harem es tractara, però dins d'una única relació”. 

Les dones lovetopianes acostumen a reunir-se en grups només per 
a dones sota la fórmula de “cercles de dones” o entorn d'establiments 
que es presenten amb el nom de “la botiga roja”. En estes reunions, 
dones de totes les edats compartixen les seues històries i els seus 
sentiments amb absoluta transparència. Riuen, ploren, canten, 
criden, ballen o es mouen convulsament sense causa aparent. Creuen 
que compartir obertament com pensen i com senten els ajuda a 
reconciliar-se amb la seua condició de dona i a enfortir els llaços entre 
elles. Afirmen que les dones de major edat poden i deuen il·lustrar 
amb les seues experiències de vida a les dones més joves. Antigues 
tradicions i rituals de dones han sigut recuperades i s'exhibixen i 
compartixen sense pudor ni vergonya. Fins i tot reconeixen 
obertament que algunes d'estes pràctiques estan catalogades com a 
“actes de bruixeria” per l'Església. 

“La participació a la botiga roja”, em va comentar una informadora 
que va contribuir als inicis d'este moviment exclusiu de dones, “fa que 
l'úter de la dona recupere el seu estat natural, durant tant de temps 
contret, balb per les circumstàncies socials i l'efecte que estes tenien 
en els nostres cossos. Un úter sa i renovat prem com un segon cor, en 
moviments ondulants però diferents a cada moment del cicle. Les 
dones joves aprenen, per exemple, que no cal tindre por al dolor del 
part. Escolten de dones experimentades que les contraccions d'un 
úter sa no són enrampades, sinó ones intenses que recorren la prima 
línia que hi ha entre el dolor i el plaer i que conduixen a les més 
afortunades a profunds estats d'èxtasis. Sàpia vosté que el dolor 
menstrual pràcticament ha desaparegut del cos de les lovetopianes”. 

Estes reunions solen celebrar-se de nit, a la llum dels ciris i amb 
profusió d'encens i altars. Dones de tota mena, sense distinció de 
professió o nivell d'estudis, acudixen per igual i es presenten com 
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“xamanes”, “bruixotes”, “bruixes” o “remeieres”. En alguna ocasió he 
sentit que estes reunions han sigut determinants en la desaparició del 
consum d'antidepressius entre la població femenina i que són 
encoratjades per campanyes oficials que naixen del mateix govern 
lovetopià. 

“Quan un grup de dones lovetopianes es reunix, es nodrixen unes a 
altres oferint-se suport, alé i comprensió”, va comentar la meua 
interlocutora. “Les dones cultiven l'amor i s'entreguen a la seua 
condició d'éssers d'amor, acceptant tota la intensitat que només una 
dona és capaç de sentir i vivenciar. Els homes, per la seua part, han 
assumit el seu rol de protectors de l'amor i trien quedar-se al marge 
d'estes activitats”. 

Respecte a la planificació familiar, a diferència de la tradició 
espanyola d'enfocar-ho des de la contracepció, en Lovetopia pensen 
en termes de concepció. La creació de la vida es considera alguna cosa 
mereixedora del màxim de les cures. Per això, quan una dona tria 
concebre una criatura, tinga parella o no, té la possibilitat d'instal·lar-
se en les anomenades “cases de naixements” i assistir a “programes 
de renaixement”. 

“Les dones arribaven a la maternitat quasi de manera automàtica, 
sense haver tingut contacte pròxim amb altres dones que estigueren 
gestant i criant”, va comentar la meua informadora amb manifest 
sentiment de frustració. “En molts casos, decidien tindre una criatura 
per a omplir un buit o per una qüestió curricular. L'Espanya de la qual 
venim ens espentava en una carrera cap a la felicitat perduda que 
arribaria després, quan aconseguírem tindre “això” que ens faltava. 
Encara em destrossa el cor recordar algunes escenes que esdevenien 
en la maternitat dels hospitals espanyols. La por al part acompanyava 
durant tota la gestació, els metges intervenien els parts amb la seua 
fredor, la depressió postpart es va normalitzar... Quina barbaritat!”. 

“Es tractava a les dones com a incapaces de parir. Se les sotmetia a 
hormones sintètiques, se les immobilitzava i en molts casos se 
tallaven els seus genitals innecessàriament”, va afegir la meua 
informadora amb llàgrimes en els ulls. “Els fòrceps i la cesària es van 
imposar com a salvadors de la vida nounada, quan ni tan sols li havien 
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donat l'oportunitat de nàixer. La violència que contaminava tota la 
societat es manifestava a les sales de parts de manera tan quotidiana 
que es va fer invisible. Afortunadament, tot això ha canviat”. 

En Lovetopia, les taxes d'intervenció en el part han descendit 
notablement, encara que continuen comptant amb tota la tecnologia 
i els coneixements mèdics i quirúrgics quan és necessari. Potser el 
més sorprenent és que el principal canvi introduït ha sigut tornar als 
processos naturals de la vida. Les lovetopianes afirmen que les 
hormones presents en la gestació i criança dels bebés actuen com a 
reguladores de l'organisme i els predisposen a la cura mútua i al 
manteniment de l'harmonia, la calma i l'alegria. 

“La llibertat de moviment durant el part, i que siguen les pròpies 
hormones de la dona les que guien el procés”, remarcà la meua 
interlocutora, “ha retornat una dimensió oblidada de la vida sexual de 
la dona: el ritu iniciàtic del part. Les hormones que són presents en el 
moment del part són les mateixes que en qualsevol altre 
esdeveniment sexual i amorós de la dona. El part permet que la dona 
aconseguisca un estat de consciència ampliada molt difícil d'explicar 
amb paraules fora de l'ambient de la botiga roja. I impossible 
d'explicar si qui escolta, com és el seu cas, és un home”. 

Elles afirmen que l'estrés i la por han desaparegut de la situació de 
part i que, com a dones, poden viure plenament la maternitat, un 
esdeveniment clau en les seues vides. El bebé no és separat del cos de 
la mare en cap moment. Diuen que mai tallen un cordó umbilical que 
encara està bategant (és a dir, mentre transferix la sang del circuit de 
la placenta) i, sobretot, busquen evitar que la primera respiració del 
bebé siga amb dolor. Tot sembla indicar que han portat a extrems la 
màxima hospitalària que les primeres experiències vitals són un 
assumpte de màxima importància i delicadesa. 

Després de tot això, és comprensible que les lovetopianes hagen 
tornat a la lactància materna i que rebutgen els succedanis industrials 
de les grans multinacionals. La llet materna és un dels fluids corporals 
que han elevat a la condició d'objecte de culte. Això, segons afirmen, 
ha permés aconseguir uns índexs de salut infantil impecables. 
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Els homes lovetopians, pel seu costat, es mostren respectuosos 
davant les confuses decisions de les seues companyes i han buscat un 
nou lloc des del qual viure l'experiència del part. Ja no complixen un 
paper perifèric, sinó que acompanyen a la dona en el seu camí. Diuen 
que, des del coneixement indirecte, són capaços de complementar la 
seua experiència perquè siga encara més plena i plaent. 

Alguna cosa que sorprendrà fins i tot les persones més liberals és 
l'afirmació lovetopiana que el part és una fase addicional de la 
sexualitat de la parella. Esta afirmació, ridícula com és, només es pot 
acceptar reconeixent que tots dos, home i dona, viuen una intimitat 
profunda i ixen de l'experiència amb un vincle molt enfortit. 

“L'home sosté a la dona, que al mateix temps sosté al bebé”, va 
comentar la meua interlocutora, “i junts formen la matriu en la qual 
creixerà l'ésser nounat com una manifestació de l'amor i de la vida en 
tota la seua esplendor”. 

La laxitud i la llibertat sexual de la població lovetopiana contrasta 
amb el seu compromís ferm amb la monogàmia. La moda dels divorcis 
expressos, tan ben recollida en la legislació espanyola i que tan 
alegrement gaudix la societat espanyola, no ha quallat en Lovetopia. 
Encara que cal alertar al poble espanyol més conservador que la seua 
monogàmia res té a vore amb el matrimoni espanyol, sinó amb 
l'aposta lovetopiana per “parelles estables”. La gent ací afirma que les 
relacions de parella són un camí de creixement per a les persones i 
que les crisis i els conflictes són simples senyals que identifiquen 
àrees de descobriment mutu. A més, insistixen que la intensitat de 
l'amor és tan gran i la profunditat de les persones tan immensa que 
resulta realment difícil estimar íntegrament a dues parelles al mateix 
temps. 

“No és el mateix nadar 5000 metres en una piscina, fent 100 llargs 
de 50 metres cadascun”, va comentar efusivament un home 
antropòleg de mitjana edat, “que nadar 5000 metres en mar oberta 
entre les illes d'Eivissa i Formentera, amb canvis de clima, diferents 
corrents i animals marins al teu voltant. Potser la distància és la 
mateixa, però bé pot qualsevol imaginar-se que l'experiència de vida 
i l'aprenentatge són totalment diferents”. 
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Ací defensen que la plenitud sexual es produix quan el sincronisme 
en la parella permet que cada qual gaudisca del moment present amb 
absoluta plenitud, sense distraccions que provinguen de pors íntimes 
o de fantasies no viscudes. Este sincronisme, que exòticament diuen 
“èxtasi” o “maithuna”, esdevé en els plans energètic, físic, emocional i 
mental de la persona. Per a aconseguir este “èxtasi”, asseguren que la 
parella ha d'haver viscut en profunda intimitat i haver practicat 
sexualment durant anys. No obstant això, es contradiuen amb 
afirmacions enfrontades. 

“Hi ha homes i dones que poden aconseguir la situació d'èxtasi en 
una primera trobada”, va afirmar el meu interlocutor. “Això sí, sempre 
que es donen dues condicions. D'una banda, que la dona així ho 
decidisca ja que és l'única capaç de mantindre l'equilibri en l'energia 
sexual de l'home. I per una altra, que cada qual gestione el seu ser per 
a estar ancorats en el moment present”. 

Una de les pràctiques més increïbles a oïdes de qualsevol espanyol 
és el control de l'ejaculació que els lovetopians diuen practicar. 
Afirmen que orgasme i ejaculació són processos fisiològics diferents i 
que un home els pot separar i gestionar al seu antull. 

“De menuts aprenem a controlar el pipí i d'adults aprenem a 
controlar l'ejaculació”, va comentar el meu interlocutor. “Els exercicis 
són ben coneguts pels lovetopians. Entenc el seu escepticisme com a 
home espanyol però, crea'm, és una realitat que gaudim els homes de 
Lovetopia. Separant ejaculació i orgasme s'adquirix la condició de 
multiorgàsmic, cosa que ve de sèrie amb tots els homes de l'espècie 
humana. A més, només quan un home és multiorgàsmic pot 
acompanyar a la dona en el ple gaudi del seu cos, eixe llindar de 
serenitat i amor que tant anhelen en la intimitat”. 

Existix un debat sobre la millor manera de separar ejaculació i 
orgasme. Alguns afirmen que és qüestió d'autoritat i determinació, un 
exercici de tensió i autocontrol sobre el propi cos masculí. Uns altres, 
no obstant això, diuen que és qüestió d'obertura i relaxació, una 
pràctica només assolible confiant en la dona i en les dinàmiques 
naturals del cos. Com a espanyol, este debat em resulta tan surrealista 
com incomprensible. 
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La mística lovetopiana arriba a altres aspectes de la virilitat. D'una 
banda, resulta curiosa la permanent referència a “la conquesta del 
drac”. Els lovetopians creuen que els homes han d'enfrontar-se a la 
seua pròpia ment per a entrar en un espai de silenci en el qual no 
existixen pors ni fantasies. A este exercici mental el denominen 
“conquistar o domar el drac”. Quan ho aconseguixen, diu la creença 
popular, l'home aconseguix una comunió amb la dona i amb el femení 
d'una puresa i fortalesa inigualables. Esta creença bé podria tindre el 
seu origen en els contes tradicionals d'Occident en els quals es parla 
de prínceps, dracs, castells i princeses. 

Un altre aspecte menys infantil és la seua relació amb la ira. Esta 
societat accepta la ira com una cosa natural. Entre ells, s'ha assentat 
la creença que els homes han d'entrar en contacte amb la seua ira i 
que este i no un altre és el camí per a no témer-la i poder gestionar-la 
al seu favor. Els jocs de guerra rituals, salvatges com poden semblar, 
perseguixen este ingenu objectiu. Hi ha rituals no tan sagnants però 
igual de cridaners. És freqüent trobar homes enfurits en suposats 
exercicis de desfogament d'ira. L'escena habitual són dos homes, un 
enfront de l'altre cridant-se a la cara, mirant-se fixament als ulls i 
colpejant-se el pit amb violència fins a acabar esgotats i afònics. 

“La frustració és una cosa habitual en les nostres vides”, va afirmar 
l'antropòleg que es va declarar antic psiquiatre d'una prestigiosa 
clínica espanyola. “On existix un pla, una expectativa o una creença, 
tot seguit apareix la realitat i, la qual cosa és natural, la frustració 
entesa com la diferència entre l'expectativa i la realitat. Els homes, o 
l'energia masculina, manifesten eixa frustració en forma d'ira. Les 
dones, o l'energia femenina, acostumen a manifestar eixa frustració 
en forma de tristesa. Encara que moltes vegades, darrere de la ira 
s'amaga la tristesa, i viceversa. Evacuar la frustració és recomanable 
tant per a afavorir la salut mental i emocional de cada persona com 
per a aconseguir l'harmonia social. D'ací ve que en Lovetopia 
s'encoratgen els arravataments violents, com a evacuació de la ira, o 
els plors, com a evacuació de la tristesa. Tots dos són mecanismes 
naturals que restablixen l'equilibri de les energies d'homes i dones”. 
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 Esta peculiar manera d'entendre la vida també ha arribat a la mort. 
La societat lovetopiana té una relació amb la mort absent de pors i 
fantasies. Creuen que qualsevol té la capacitat per a entrar en 
contacte amb el “estat de mort” ja que l'assemblen al “estat previ al 
naixement”. En un episodi que transcendix este article, vaig sentir dir 
que l'important no és pensar sobre la mort, sinó sentir-la des de 
l'experiència “silenciosa i fresca” que qualsevol associem al buit de 
record previ als nostres primers records com a criatures. 

D'altra banda, Lovetopia ha abandonat el costum espanyol 
d'enterrar a qualsevol difunt. La preferència social s'ha decantat pels 
crematoris. En alguns casos, les cendres es llancen al vent o a l'aigua 
en bells paratges buscant un retorn del difunt a la naturalesa. En 
altres casos, es col·loquen en uns xicotets recipients biodegradables 
que assemblen cossiols i en els quals hi ha llavors i nutrients varis. 
Estos recipients, una vegada enterrats en el camp, veuran créixer un 
arbre o una planta de les cendres de la persona difunta. Esta exòtica 
tradició s'ha dut a límits i s'ha recollit en la legislació lovetopiana. A 
més, són centenars les espècies d'arbres i plantes disponibles perquè, 
en vida, el futur difunt puga triar aquella que millor respon a les seues 
preferències. 

 Com a curiositat, hi ha aspectes de la cultura de Lovetopia que 
eliminen els misteris de la vida. Les criatures ací creixen sense la 
màgia del «ratoncito Pérez, els Reis Mags i Pare Noel». Segons diuen, 
estes tradicions tan arrelades a Espanya només servixen per a 
institucionalitzar la mentida col·lectiva entre la xicalla i, amb 
posterioritat, justificar-la en altres àmbits de la societat. En els meus 
viatges per Lovetopia, he arribat a escoltar algunes barbaritats que 
resultaran ofensives entre el poble espanyol. En una d'estes 
situacions vaig escoltar com pares i mares defensaven que el xiquet 
Jesús, el ruc, la vaca, la mare verge i moltes altres realitats històriques 
de la religió Catòlica eren mentides que pertanyien al mateix àmbit 
que el «ratoncito Pérez». He d'afegir que, com a espanyol, em senyar 
diverses vegades, com Déu mana, davant la sorpresa dels presents. 

Així i tot, la població lovetopiana processa una admiració i una fe 
indestructible per alguns elements del cristianisme. D'una banda, 
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reconeixen a Jesucrist i a alguns personatges del Nou Testament i els 
conferixen atributs amorosos i divins tant individualment com en les 
relacions que mantenen. Tal és el cas de María Magdalena. D'altra 
banda, han incorporat al seu catàleg de Sants a les grans figures de 
l'Església Catòlica que han practicat o pregonat l'amor passional o 
carnal, com són San Francisco, Sant Agustí, Sant Joan de la Creu i Santa 
Teresa de Jesús. 

No obstant això, el santoral lovetopià està esguitat per nous Santos 
que seran del desgrat del poble espanyol. Estos nous Sants responen 
a processos de “canonització” populars, totalment aliens als estrictes 
procediments de l'església romana. La població es referix a Sant 
Google Maps i li atorga el miracle de conéixer tots els llocs, totes les 
distàncies i tots els camins. Sens dubte, una referència directa a aquell 
servei d'Internet de principis de segle. Un altre Sant que sorprendrà 
a Espanya és Sant Steve Jobs, el que dona sentit a tots els 
esdeveniments de la vida una vegada han ocorregut. Un tercer sant 
que no gaudix de les benediccions oficials és San Gandalf. Este 
personatge novel·lesc és invocat per la gent en multitud de situacions 
ací. 

“No som qui per a triar els temps que ens toca viure, però només 
de nosaltres depén triar com els vivim”, diu l'oració que atribuixen a 
este pintoresc Sant lovetopià. 

Finalment, resulta cridanera la consideració de San Miguel com a 
Sant i Patró de Lovetopia. Però el San Miguel lovetopià res té a vore 
amb el catòlic ni, com algun impiu puga atrevir-se a insinuar, amb la 
tradicional marca de cervesa. El seu San Miguel ve d'un antic 
professor mexicà anomenat Miguel Ruiz. El seu llibre “Els 4 Acords” 
és àmpliament adorat en este país. Molts, en un exercici de fe que 
seria l'enveja dels nostres sacerdots, s'encomanen a San Miguel amb 
la màxima espontaneïtat. Com a curiositat, la població lovetopiana 
acompanya qualsevol referència a San Miguel amb un bes o amb una 
abraçada. 

“Don Miguel Ruiz ens va regalar la fórmula per a fer callar la veu 
interior”, em va explicar el prestigiós antropòleg amb el qual em vaig 
entrevistar. “Són quatre els principis que ens va llegar. Mantindre la 
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impecabilitat de la paraula. No prendre's res personalment. No viure 
en l'expectativa, creença, ni en la suposició. I fer sempre i oferir 
sempre el millor que hi ha en tu. Estos quatre principis són part 
fonamental de l'educació lovetopiana i permeten a qualsevol entaular 
una relació d'amistat amb la seua veu interior. Quan la persona 
aconseguix el mestratge, esta relació oferix llargs silencis replets de 
pau, assemblant-se a la millor relació possible entre amants”. 

Potser esta devoció a San Miguel i els seus ensenyaments està 
darrere de l'obsessió lovetopiana pel no-judici i el no-imperatiu. Uns 
dels objectius vitals de qualsevol és aconseguir una capacitat de 
relació espontània amb els altres que estiga absent de judici i que no 
incloga l'imperatiu o mandat cap a l'altre. “Accepta el que és i no 
jutges”, “Agraix el que se't done i no anheles el que no tens”, “Et 
demane”, “T'oferisc” o expressions similars són freqüents en les seues 
converses i il·lustren l'obstinació amb la qual s'entreguen a este 
objectiu. 

No obstant això, l'exotisme aconseguix àrees sorprenents. Un bon 
exemple són les noves tecnologies digitals. En la meua visita a la 
Universitat de Granada, un reconegut professor explicava com 
emprendre amb èxit utilitzant estes tecnologies. Durant la seua 
exposició va fer referències permanents a estranys objectes que tenia 
damunt de la taula: una peixera, una piràmide, un triangle musical, un 
corbatí i una cometa. També hi havia un llibre amb el títol de 
“#Lovetopia”, sens dubte, un tractat en paper sobre algun antic 
llenguatge de programació informàtica. 

Lovetopia ha triat un camí que s'allunya en gran manera de la 
cultura espanyola més tradicional i castissa. Si algun dia es 
restablixen les relacions amb Espanya, els nostres col·lectius 
d’antropòlegs, psiquiatres, psicòlegs, teòlegs, filòsofs i historiadors 
trobaran abundant caldo de cultiu per a desenvolupar investigacions 
i assajos veritablement desficaciats i excèntrics.  
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26.- EL PAÍS ON LES PERSONES ESTIMEN 
EL QUE FAN 

 
Balneari de Cofrentes, 22 de juny de 2033. Com més aprenc 

sobre els costums i formes de treball de la societat lovetopiana, més 
em pregunte com és possible que el seu sistema puga funcionar. No 
es tracta simplement de l'adaptació a la setmana de 20 hores. El que 
succeix és que en moltes situacions resulta difícil dir quan un 
lovetopià està treballant i quan està ociós. 

Durant una entrevista important en una oficina del govern, una 
persona de les presents va proposar anar a la sauna. Absentar-se del 
lloc de treball no va suposar un problema. Disposen de mecanismes 
informals pels quals es "cobrixen" entre si, segons la seua pròpia 
expressió. La nostra discussió va continuar en la sauna, a un nivell 
més personal, la qual cosa va resultar agradable i interessant. En 
altres situacions, detenen el treball per a realitzar meditacions en 
grup o organitzar xicotets jocs amb papers de colors i dibuixos que 
peguen en les parets. 

La societat lovetopiana oferix tantes oportunitats per a gaudir i 
gaudir que distraure's resulta molt fàcil. Per a un observador alié, 
comprendre com se les arreglen per a mantindre el seu nivell 
d'eficàcia resulta realment difícil. 

A les seues fàbriques, magatzems i botigues, succeixen coses que 
resultarien quasi increïbles a les nostres gerències i equips de 
supervisió. He vist a tota una secció parar-se sense més, sense previ 
avís. Algú va portar cerveses o marihuana i es va muntar la xerinola 
allí mateixa, entre caixes i màquines. El personal de les empreses 
lovetopianes no tenen l'actitud normal del nostre personal. Semblen 
considerar les fàbriques com sa casa (o almenys, com a terreny propi) 
tal vegada  arran de que participen de la propietat de les empreses. 
Esta afirmació se sosté tant per a qüestions positives com negatives. 

Un es compadix de les gerències i equips supervisors quan albira 
l'incontrolable que pot resultar el personal. Un canvi en els plans de 
treball desencadena una discussió de grup en la qual l’equip 
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supervisor veu qüestionades les seues decisions i han d'acceptar que 
la seua veu és una més d'entre totes. Són reunions improvisades on 
agraden d'asseure's en cercle. A vegades, verbalitzen bones dosis de 
crítiques on els plans originals són qüestionats i patixen 
modificacions. L’equip supervisor, com és lògic, engulen com poden. 
Fins i tot insistixen públicament que el personal propose idees millors 
que les inicials. Cal afegir que les crítiques són sempre objectives i 
exemptes d'acusacions personals. En Lovetopia, diuen que la 
productivitat per empleat i hora treballada és notablement alta. 

Moltes persones d'un cert nivell intel·lectual formen part dels 
equips de treball d'empreses, fàbriques i granges. En part, això ocorre 
per la relativa falta d'oportunitats per a la diferenciació de classes en 
Lovetopia. A més, és conseqüència directa d'una política deliberada 
que permet a l’estudiantat alternar un mes de treball per cada mes 
d'estudi. Esta és, tal vegada, una de les innovacions més sorprenents 
de tota l'economia lovetopiana. No sols es prolonga l'educació de 
l’estudiantat, sinó que la seua influència ideològica i la seua obertura 
al canvi han sigut la font de moltes de les noves iniciatives polítiques 
i socials que prevalen en les empreses lovetopianes. Un exemple molt 
esmentat és que els estudiants van estar darrere de les tècniques 
d'autogestió del moviment obrer i dels denominats cercles de diàleg. 

A la societat lovetopiana li agrada donar la volta a cada situació i 
convertir les crisis en oportunitats, les discussions en retrobaments, 
o el treball en plaer. En este context, plaer inclou diversió i intimitat 
amb més freqüència de l'imaginable. 

Al principi, com a espanyol, em vaig quedar sorprés per la facilitat 
amb què entaulen converses molt personals amb la primera persona 
amb la qual es topen. No obstant això, Esta societat té una màgia que 
et contagia i t'absorbix. Per part meua, he aconseguit adaptar-me 
prou bé. Amb tot, resulta desconcertant quan el teu interlocutor 
comenta que està treballant i que ha de tornar a la faena, després 
d'haver parlat sense presses d'una manera informal. 

 “La distinció entre treball i no treball està desapareixent”, em va 
dir una treballadora d'una fàbrica. “El treball és una activitat 
addicional que s'integra amb flexibilitat en les nostres vides. El treball 
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s'adapta a les persones i no les persones al treball. Però el més 
important és que cada qual busca la coherència entre el que fa, el que 
pensa i el que sent. Ens resulta inconcebible que la vida privada i la 
professional vagen per camins contraris. Una contradicció així ens 
generaria una tensió interna que provocaria infelicitat i malalties. I 
qui vol treballar per a estar malalt i ser infeliç?”. 

El nostre entendre del concepte del treball com una cosa separada 
de la "vida real" i independent de les preferències personals no existix 
ací. La població lovetopiana, encara que ens resulte impossible 
d'acceptar, gaudix amb el seu treball i estimen el que fan.  

En Lovetopia, l'atur no preocupa gens ni mica. La gran desocupació 
existent abans de la Independència va desaparéixer molt ràpid amb 
el canvi a la setmana de 20 hores. El nombre de llocs de treball quasi 
es va duplicar, fins i tot tenint en compte que alguns llocs van ser 
eliminats per criteris mediambientals o per la simplificació dels 
processos productius. Com seria d'esperar, el poder adquisitiu de la 
majoria de les famílies va caure baix mínims. Però amb l'aparició dels 
nous conceptes legals no va córrer el pànic i les famílies a penes van 
patir un malestar en les seues condicions de vida. Al contrari. D'una 
banda, la renda bàsica universal, els lloguers socials i els referèndum 
digitals directes van atorgar a la població una seguretat 
extraordinària. D'altra banda, l'aposta per una alimentació sana, la 
proliferació de serveis personals de tota mena i la generositat 
inherent a l'abundància de temps lliure van inaugurar un nou 
estàndard de vida. No obstant això, no impedix que el mercat de 
treball funcione perfectament. Les empreses contracten amb facilitat 
al personal que necessita i a penes hi ha gent parada. 

En qualsevol cas, la societat lovetopiana no considera els períodes 
d'atur com a amenaces ni desastres per a les persones. Novament, el 
sistema de rendes mínimes garantides i el lloguer social, el concepte 
de família estesa i la disponibilitat d'aliments barats o gratis per 
onsevulla són els pilars d'este sentir de «intrascendència». És 
habitual vore a ciutadans agafar aliments dels jardins fruiters o de les 
hortes urbanes. Qui està sense ocupació prolonga a vegades 
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deliberadament este període d'oci forçat i es consagra a activitats 
creadores, educatives o recreatives. 

“La nostra empresa va tancar i el grup d'amistats que ens 
quedàrem en l’atur decidírem tornar a la Universitat”, em va 
comentar un empresari. “Allí vam poder entendre bé què és el que 
havíem fet malament i aprendre dels nostres errors. Això va ser clau 
per a agrupar-nos de nou, adquirir les habilitats que ens faltaven i 
muntar una nova empresa pròpia”. 

D'altra banda, a diferència del que ocorre a Espanya, cal reconéixer 
que la població lovetopiana és molt generosa amb el seu temps. Em 
van dir, per exemple, que les plantilles de les fàbriques fan hores 
extres per a arreglar les màquines avariades o netejar les 
instal·lacions. D'alguna manera, consideren la setmana de 20 hores 
com a aplicables només al temps productiu i assumixen altres 
responsabilitats addicionals i complementàries. O tal vegada és 
simplement que gaudixen amb les manualitats i els treballs físics. 

Encara que la pèrdua d'inclinació cap al materialisme és una 
característica pròpia a Lovetopia, resulta manifest que els encanta 
arreglar o muntar aparells. Vaig presenciar una situació en la qual una 
bicicleta va patir una punxada. El seu conductor es va vore 
immediatament envoltat per cinc o sis persones voluntàries que es 
van oferir a ajudar. Com en qualsevol trobada social, una va traure 
marihuana, va liar un cigar i el va passar. La gent va començar a 
gastar-se bromes i a tocar-se col·loquialment. L'ajuda va arribar a 
torns i van reparar la bicicleta en el temps que es van fumar el cigar 
de marihuana. 

És notable la tendència a tocar-se entre sí. Per a la majoria del poble 
espanyol, ser tocat familiarment per un estrany, i fins i tot per una 
amistat, pot ser considerat ofensiu. El contacte físic sembla que està 
reservat per a persones enamorades i a criatures. La població 
lovetopiana, per contra, no discrimina pràticament a cap persona en 
el contacte físic. Quan la gent s'asseu a parlar, es freguen 
constantment o s'entrecreuen els braços i les cames amb bastant 
intimitat. No és difícil vore a una persona adulta acariciar amb 



351 

aprovació a un criatura que passe pel seu costat i regalar-li una 
abraçada. 

“S'ha demostrat que abraçar és molt beneficiós per a la salut i la 
convivència”, em va contestar un vianant quan li vaig dir que a 
Espanya no estaria ben vist abraçar a una criatura desconeguda. 
“Genera sensació d'unitat, brinda suport i et permet sentir que no 
estàs a soles en el món. A més, alleuja tensions i et permet sentir 
l'energia de l'amor. L'únic secret està a ser respectuós. Cal oferir-ho i 
esperar que l’altra ho accepte. Si és així, aleshores l'abraçada és 
perfecta. Potser a Espanya, el problema no està en els braços que 
abracen, sinó en els ulls que miren”. 

Fins i tot, vaig poder apreciar com un home al carrer es va acostar 
a una dona atractiva, li va demanar una abraçada amb un somriure i 
va esperar pacientment una resposta. La dona va acabar per entregar-
se a l'abraçada i se’n va anar. Als pocs metres es va girar per a mirar 
cap endarrere amb un gest d'aprovació i afecte. 

El que per a nosaltres representarien fantasies prohibides o 
situacions vergonyoses, per al poble lovetopià resulten pràctiques 
habituals. Homes, dones i criatures recorren els carrers agafats de la 
mà o del braç. Compartixen saunes i spas amb tota llibertat i es 
banyen nus. Els massatges de grup, sense cap roba, constituixen una 
pràctica corrent i inclouen el massatge de genitals. Les velles amistats 
es besen i abracen llargament. Fins i tot a vegades es retiren, després 
d'excusar-se educadament, a un apart discret per a celebrar el seu 
retrobament sexualment. 

Esta laxitud en el contacte, tal vegada, podia ser resultat de la 
legalització de la marihuana. Una de les apostes més arriscades del 
nou govern va ser considerar la marihuana com un producte corrent. 
El debat va ser intens, però finalment es va acceptar el criteri que no 
és pitjor que el tabac ni l'alcohol. A més, la decisió es va prendre tenint 
en compte que els metges reconeixen a la marihuana característiques 
terapèutiques i medicinals. I encara que a la població espanyola ens 
coste creure-ho, va tindre molt de pes l'argument polític que la 
marihuana facilita el riure de la gent i riure és una pràctica molt 
saludable. 
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El resultat, després de quasi quinze anys des de la seua legalització, 
és que cada casa té el seu propi jardí o jardinera on cultiven l'herba. 
En termes més familiars, és com si tinguérem una segona aixeta en la 
cuina que proveïra de cervesa gratis. No obstant això, la majoria  fuma 
amb considerable discreció i sense caure en l'abús o en l'addicció. És 
probable que la pitjor conseqüència d'esta política fora que va privar 
al govern d'una important mesura d'opressió i que alguns 
medicaments químics van acabar per abandonar-se. 

Després de quasi dos mesos en Lovetopia i de multitud de trobades 
amb els seus càrrecs dirigents i amb persones corrents, puc afirmar 
que els lovetopians i les lovetopianes estimen els seus cossos, estimen 
el que fan i fan el que estimen. La població abraça cada dia 
d'existència amb una passió i una vocació de servei a la vida només 
comparable a una parella adolescent enamorada. 

Potser, reconéixer a esta terra amb el nom de Lovetopia siga el 
millor tribut que puguem brindar a la nostra antiga població. 

 
(Dijous, 23 de juny. Abans del començar el dia) Anit, els nervis 

degueren despertar-me cap a les dues de la matinada. Em vaig trobar 
amb una ansietat incontrolable per eixir d'ací. La colla estava 
adormida. Han convingut que la meua vigilància ja no és necessària. 

Em vaig vestir com vaig poder i vaig eixir. Vaig caminar descalç 
durant una estona. Em va fer bé. Em vaig allunyar pujol a dalt fins que 
vaig arribar a un camí. 

En un clar del bosc vaig trobar una estructura quadrada sostinguda 
per pals. Era una espècie de pavelló amb sostre i sense parets. Vaig 
pujar una xicoteta escala per a dominar l'horitzó. Sota la claredat de la 
lluna, el silenci del paisatge era d'una bellesa irreal. Vaig poder vore a 
un mussol aguaitant a la seua víctima i vaig sentir el so del rierol 
malgrat estar a més de 500 metres de distància. 

Però uns colps secs i uns cruixits van trencar el meu sensació de pau. 
Em vaig espantar i se'm va escapar un xicotet crit. Em vaig agarrar a 
un dels pals que sostenia la teulada i no em vaig atrevir a mirar. Uns 
gossos van començar a lladrar de lluny. Una ombra llarga i fosca va 
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eixir de davall del pavelló i va saltar en direcció al bosc. Per fi ho vaig 
vore. Era un linx ibèric amb un conill entre les seues gargamelles! 

Quan vaig començar a tranquil·litzar-me, dos enormes gossos van 
arribar corrent, lladrant i olorant-ho tot. Uns metres més arrere van 
aparéixer Juan i Bea. No estava segur que m'hagueren vist. 

Encara un poc agitat i amb un sentiment fort de culpa, vaig baixar 
per l'escala. 

"Un linx ha matat a un conill just davall de la plataforma”, vaig dir 
en veu apagada. 

"Xe quin esglai, no?", va dir Juan llevant-li importància a l'assumpte. 
"Fa una bonica nit. Què et sembla este observatori per a adorar la 
lluna?". 

 “És un observatori lunar? Precisament mirava la lluna quan va 
aparéixer eixe maleït animal". 

Bea semblava una bella deessa sota la tènue llum de la nit. Portava 
una samarreta llarga. El seu cos nu s'intuïa de besllum. Els seus xicotets 
ulls marrons estaven clavats en mi. 

"Què, pegant una volta, eh?”, va preguntar amb veu dolça sense 
esperar una resposta. “totxs hem passat una mica de por". 

"Jo, almenys, sí”, li vaig dir. 
 “Juan, pots retirar-te si vols. Em quedaré una estona amb Rubén. La 

lluna està meravellosa i m'agradarà fer-li companyia”, va dir Bea 
mentre es girava cap a Juan. 

Juan va emprendre el retorn cap a les cabanyes. Bea es va acostar 
cap a mi, va allargar el seu braç i va agafar una de les meues mans. 

“Vine, m'agradaria proposar-te alguna cosa”, em va dir amb gest 
seriós. “Recordes el massatge de la fira? M'agradaria repetir, però fent 
algunes coses diferents. T'abellix?”. 

 “Clar que sí, dona! Vaig pensar… vaig pensar que ja no t'agradava i 
que no volies res de mi”, vaig dir en una resposta ràpida més pròpia d'un 
xiquet excitat que de mi. 

 “Per descomptat que m'agrades. Però no té res a vore amb això, 
creu-me”, va contestar. “Vaig a la cabanya a agafar un parell de coses 
que ens resultaran còmodes”. 
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Abans d'allunyar-se, es va girar i va dir somrient, “No t'escaparàs 
amb el linx, veritat?” 

Bea va aparéixer uns minuts després, abrigada pel que semblava un 
llarg aparie i amb un basquet de palla a la mà. Sense mediar paraula, 
va traure del basquet un altre aparie, una cosa més gruixuda, i el va 
estendre en el sòl. Va agafar diversos ciris, els va col·locar delicadament 
en l'espai que envoltava l'aparie i els va encendre. Va girar el cap cap a 
mi per a comprovar que la seguia amb la meua mirada. Va traure 
aleshores una xicoteta safata amb fruita i va allargar el seu braç per a 
acostar-me-la. 

“T'abellix un plàtan?”. 
Este simple comentari va ser suficient per a despertar la meua 

excitació i alçar les meues fantasies. Però no vaig fer res. Només vaig 
esperar. 

Quan va acabar amb els preparatius, va deixar caure l'aparie que la 
cobria i es va quedar nua enfront de mi. Durant uns segons, potser 
massa, no vaig poder moure'm. Quanta bellesa concentrada en aquell 
lloc! Quina delícia de dona! Quin cos més fort i delicat al mateix temps! 
El pavelló obert, la resplendor de la lluna, les veles, aquella deessa! Tot 
per mi! Tot per a mi? 

 “Per favor, amor, despulla't i asseguem-nos com vam fer l'altre dia”, 
em va dir. “És molt important obrir un espai sagrat entre nosaltres que 
ens aculla i ens protegisca”. 

Em vaig despullar i em vaig asseure enfront d'ella, no sense una certa 
vergonya en mostrar el meu penis erecte ja des del principi. Va agafar 
les meues mans, em va mirar als ulls i amb veu dolça però profunda, va 
dir alguna cosa que no vaig acabar d'entendre ben bé. No obstant això, 
les seues paraules van resultar tan precioses que una llàgrima va 
brollar dels meus ulls. 

“Esta nit seré dona de dones per a tu. T'oferisc el meu poder, la meua 
atenció i el meu cos perquè el femení desperte en tu”. 

Em va demanar que em ficara al llit boca avall i va començar. Abans, 
no obstant això, va tindre el detall gentil de traure un xicotet coixí de la 
bossa i acomodar el meu penis erecte. Tot em resultava similar al 
massatge que ja havíem compartit, encara que no m'importava en 
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absolut. Més bé, sentia que estava revivint un antic somni de la manera 
més esplèndida i gojosa que mai haguera pogut fantasiar! 

Les seues mans es lliscaven una vegada i una altra sobre mi. De tant 
en tant, notava que em fregava amb el seu propi cos i l'excitació 
m'envaïa en sentir els seus mugrons o el seu borrissol púbic. Va insistir 
dolçament en la necessitat de respirar profundament i d'obrir la gola. 
També a permetre que el so isquera o a moure el cos subtilment. 
Algunes vegades, sense adonar-me’n, es recolzava sobre la meua 
esquena nua per a acostar-se i respirar i pantaixar en la meua oïda, 
com demanant-me que l'acompanyara. 

Va arribar el moment de donar-me la volta i posar-me boca amunt. 
Va agafar el coixí i el va acomodar esta vegada al meu cap. Mentre em 
subjectava amb tendresa la barbeta, em va mirar dolçament als ulls. 

“Recorda l'altra vesprada”, va dir, “les nostres mirades han d'estar 
sempre encadenades. Així, sabrem que l'energia circula correctament i 
que el teu ser està ací, amb mi, i no es perd en absurdes fantasies”. 

Va untar el meu pit amb oli i va començar a recórrer el meu tors, els 
meus braços, les meues mans i la meua cintura amb una suavitat 
extrema. La mirava fixament, com hipnotitzat. Els seus moviments 
m'arribaven com una dansa vestal. Va començar un delicat massatge 
de cames i peus. Semblava que flotava sobre mi. Estava tan atenta, tan 
concentrada en mi, en el meu cos! Cada vegada que alçava el gest per a 
mirar-me, sentia com els meus ulls volien plorar. 

La meua ment capritxosament es quedava emboirada en absurdes 
preguntes. “Com pot ser tan màgica? Com aconseguix balancejar-se 
així? Quina perfecció de dona! Qui es creurà això a Espanya? A qui li ho 
comptaré? Com s'escriu açò?”. Bea, d'alguna manera, s'adonava. Quan 
em perdia en els meus pensaments, es balancejava sobre mi amb les 
dues mans. Era un moviment que em recorria cintura, pit, coll i laterals 
del cap, provocant una sensació del seu pes sobre el meu, de la seua pell 
sobre la meua pell. 

Va arribar el moment dels meus genitals. Va recórrer amb summe 
detall els meus engonals, els testicles, la base del penis, el frontal del 
penis, el gland... Les seues mans eren fonts pures de plaer per a mi! Vaig 
caure en el compte que mantenia una respiració profunda de manera 
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fàcil, que el so brollava de mi i que els meus malucs es movien al ritme 
de les seues mans. Diverses vegades vaig pensar que anava a ejacular, 
però no ho va permetre. Quan la tensió del plaer m'envaïa, ella 
subjectava dolçament el meu penis amb una mà mentre amb l'altra 
recorria el meu pit o les meues cames. Com qui busca obrir un camí pel 
qual deixar escapar l'excitació. 

Vaig pensar en Natzaret i en Linda. Però no vaig sentir cap culpa ni 
vergonya. Només un intens sentiment d'amor, d'un amor humit i sec al 
mateix temps. 

“Ara és molt important que estigues relaxat”, em va dir, recolzada 
sobre mi amb el braç esquerre mentre m'acariciava suaument el rostre 
amb la mà. “Et demane permís per a penetrar en la teua cova i cridar a 
Shakti, la deessa de les dones”. 

No vaig entendre aquelles paraules i simplement vaig assentir amb 
els ulls al mateix temps que somreia. Es va reincorporar i es va asseure 
enfront de mi, entre les meues cames, de genolls. Les seues mans van 
tornar a la meua zona genital i van continuar amb el massatge de plaer. 
Vaig sentir com acariciava el meu anus, dolçament, mentre amb l'altra 
mà subjectava i realitzava xicotetes pressions en el penis. La seua 
mirada estava en mi, ull amb ull, segon amb segon. 

I de sobte, em va penetrar. Aquella dona acabava de penetrar-me 
amb el dit! El meu cos es va posar tibant i em va entrar el pànic. Però 
no va semblar importar-li. Els seus ulls emanaven pau i amor. Amb la 
mà lliure, m'acariciava una vegada i una altra el penis, la cintura, el 
tors i el pit. Va aconseguir que em relaxara de nou i aleshores vaig notar 
en el meu interior com si alguna cosa s'estiguera movent. 

Un brunzit agut em va envair. Xicotets moviments del seu dit a 
l'interior del meu anus em resultaven aclaparadors. Sentia que mans i 
cara em cremaven, com si milers de bambolles calentes estigueren 
eixint de mi. Allò tenia tant de plaer com de dolor! Però d'alguna 
manera, m'agradava. Em va preguntar si volia que parara i diverses 
vegades vaig dir “no, per favor, seguix”. La meua excitació era màxima, 
encara que el meu penis ja no estava erecte, alguna cosa que a ella no 
semblava importar-li. 
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Vaig començar a plorar desconsoladament, a cridar, a moure els 
meus malucs a dalt i a baix sense control. Les meues cames, tímidament, 
deixaven eixir un xicotet moviment que acariciava el seu cos i els seus 
pits. La meua excitació era la seua excitació. 

Res d'allò va fer que Bea es pertorbara gens ni mica. Ella simplement 
seguia ací. No es va espantar ni es va separar ni es va allunyar ni va 
retirar la seua mirada. Ací estava ella. La deessa dona més esplendorosa 
que mai haguera vist, amb un dit seu dins de mi mentre amb l'altra mà 
m'acariciava el cos una vegada i una altra, en un bany de dolor i plaer 
que mai abans havia experimentat. 

Crec que vaig perdre el coneixement perquè no recorde bé com va 
eixir de mi ni què va passar en eixe moment. Quan vaig recuperar la 
consciència, Bea estava al meu costat, abraçada, regalant-me xicotets 
besos pel coll i la cara. La seua mà sobre el meu cor, com cobrint-lo. Els 
seus pits a la meua esquena, sentits. M'havia tapat amb un aparie i, 
després s'havia ficat davall per a abraçar-me. Diverses vegades vaig 
esclafir a plorar i diverses vegades em vaig tranquil·litzar. Res 
semblava importar-li. Només jo. Tot jo. 

En silenci, ens asseiem i la vaig seguir en una seqüència de gestos que 
a penes recorde. Quan ens alçàrem, em vaig acostar i la vaig abraçar. 

“Gràcies, gràcies, gràcies!!!”, era l'única cosa que vaig saber dir, una 
vegada i una altra. 

M'ha acompanyat a l'habitació i s'ha quedat al meu costat mentre 
em ficava al llit. A l’estona, s'ha acomiadat i se'n ha anat. Jo a penes he 
pogut agafar el son. Així que ací estic, diari, explicant-te esta nit màgica 
a tu. 

[NOTA: He tingut un somni molt estrany i molt intens. Tant, que ho 
vaig sentir com a veritat. Encara que sé que és impossible. He somiat 
que vaig vore a Juan en el sòl prop del bosc. No estava a soles. Lluitava 
amb el linx ibèric. Però no era una lluita a mort, sinó més bé un joc. 
Donava voltes a un costat i a un altre sense parar, abraçat de l'animal. 
Semblava que es defensava de la seua mossegada, però en realitat 
ficava els seus braços en la seua boca com per a pujar la tensió. No hi 
havia sang. Ho vaig vore tot impassible. No sabia si actuar o si deixar-
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los en eixe forcejament tan íntim. Pensava que era un acte violent, però 
m'arribava pau. Finalment, no vaig fer res i em vaig allunyar]. 

 
(Divendres, 24 de juny. Abans del començar el dia) Ahir, després 

d'un son curt, vaig romandre despert la resta de la nit. Em sentia àgil, 
buidat, fort i replet de vitalitat. Com si haguera dormit mil dies. Però a 
penes havia dormit un parell d'hores. 

Vaig donar una ullada a les cabanyes del meu voltant i vaig vore que 
tot estava en calma i que la resta dormia. “Potser, han deixat de 
preocupar-se de mi”, vaig pensar. En la meua imaginació, vaig tornar a 
escapar-me fent dit fins al tren i travessant la frontera més pròxima. 
Podria estar a Madrid a l'hora de menjar! Jota P. encara estaria en el 
periòdic. Podria localitzar a Ruth i cremar la ciutat celebrant el meu 
retorn sa i estalvi. 

Però per què la idea no em resultava temptadora? Vaig estimular la 
meua imaginació una mica més, arribant fins al final amb Ruth. Faríem 
l'amor tota la nit a la manera lovetopiana. Li ensenyaria tot el que he 
aprés. I deixaria que em complimentara amb el seu cos de portada de 
«Interviú» i els seus gemecs que, encara que ara sé que són falsos, 
sempre em van excitar. 

Sense resultat. L'única cosa que sentia era la frescor de l'alba que 
entrava per la finestra i aterrava sobre el meu cos nu, descobert de 
llençols i mantes. I una enorme serenitat per jaure allí, sense més, 
tranquil, esperant la llum del dia per a deixar que succeïsca el que haja 
de  succeir. 

La colla va baixar als banys matiners però a mi no em va abellir. Vaig 
sentir la por al fet que els meus mals tornaren de nou. Potser també por 
a la primera trobada amb Bea després de la nostra nit tan especial. Vaig 
decidir alçar-me i matar el temps preparant la maleta. Vaig sacsejar les 
meues robes de la Gran Via i ho vaig deixar tot ordenat. Després, vaig 
començar a donar voltes d'un costat a un altre sense saber què fer. Fins 
que vaig decidir posar-me la camisa que solia usar habitualment a 
Madrid per a vore quin aspecte tenia. Vaig vore que m’havia aprimat. 
Me la vaig ficar per dins dels pantalons. Era la primera vegada, després 
de molt de temps, que em posava una peça per dins dels pantalons. El 
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cinturó em quedava una mica fluix, encara que no massa; només un 
forat més. Sense adonar-me’n, vaig entrar en manera automàtica i vaig 
agafar la corbata. Em vaig dirigir cap a l'espill mentre me la nuava. 

I em vaig vore. Se'm van estarrufar els pèls del bescoll. Estava 
horrible. No semblava humà! La meua imatge era rígida i estirada. Em 
vaig asseure, aclaparat. Aleshores, amb la curiositat ja desperta, vaig 
acabar amb la corbata i em vaig posar l'americana. Vaig tornar de nou 
a l'espill. Esta vegada, el meu horrible aspecte espanyol em va produir 
quasi ois. Vaig pensar que anava a vomitar. 

Em va envair un intens desig de ficar-me en l'aigua càlida dels banys. 
El meu cos sospirava per desfer-se d'aquelles horribles vestimentes, 
submergir-se en les reconfortants aigües de la piscina i surar sense 
pensar en res més. Em vaig llevar la roba, em vaig posar un batí i vaig 
baixar a buscar a la resta. 

Quan vaig entrar a la sala dels banys, Bea jeia dins de l'aigua. Va 
obrir els seus ulls i va mirar somrient cap a on jo estava. 

 "Tens molt millor aspecte", va dir en veu manifestament alta. La 
preciosíssima em va bufar un bes i va tornar a submergir-se. 

Ens quedàrem molt de temps allí, en la piscina. Jo vaig estar assegut 
amb el cap fora observant com l'aigua queia en cascada. Sentint el seu 
estrany cant. El meu cos havia perdut tot el seu pes, alliberat de 
qualsevol sensació aliena al meu surar en l'aigua. Vaig tancar els ulls. 
L'única part del meu cos fora de l'aigua era el meu nas. Totes les nocions 
de lloc i espai van desaparéixer, excepte el bell i rítmic so de l'aigua. 
Vaig saber com per art de màgia que l'aigua sorgia de les calentes 
entranyes de la terra cap a mi. No tinc idea de quan de temps vaig 
romandre en este estat. De sobte, vaig sentir la meua pròpia veu. 

"Em quede en Lovetopia!", vaig dir en un to alt i sorprenentment clar. 
"Em quede en Lovetopia!", vaig repetir una vegada i una altra. 

Immediatament ho vaig comprendre tot. Vaig comprendre que havia 
mantingut una lluita interior esgarradora durant dies per a atrevir-me 
a dir estes quatre paraules. 

Em vaig posar dret, emergint de l'aigua nu, regalimant pertot arreu, 
tremolós i somrient. La tranquil·litat de l'estància es va trencar pels 
crits d'alegria i els botets d'emoció d'una Bea nua. Tota la colla pujàrem 
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per les escales de la piscina, mentre em pegaven palmadetes a l'esquena 
i m'agarraven pels muscles. Em van apretar entre els seus braços i em 
van besar repetides vegades. Cinc adults nus, rient-se com a bojos i 
donant-se a tota mena d'excentricitats! 

Entrem a la sala d'exsudació, alçant curioses mirades de la gent que 
dormisquejava per allí. Aleshores Juan es va posar la tovallola a manera 
de ponxo i se’n va anar. Va tornar en tan sols un minut amb Natzaret. 
Pel que sembla, havia arribat a última hora del dia anterior. Però li 
havien explicat el meu procés que, paraules seues, “anava camí de la 
ruptura" i va decidir no influir amb la seua presència malgrat les ganes 
que tenia de vore'm. 

Natzaret tenia un aspecte esplendorós. Se'm va antullar que el seu 
cos irradiava llum. Ens abracem plorant a doll, amb llàgrimes 
alliberadores i càlides. Mentrestant, la resta ens envoltaven, satisfets 
per la trascendència del moment. Vam estar una estona abraçats en 
l'hamaca. Després, ens alçàrem per a posar-nos les robes de qualsevol 
manera i eixir a l'exterior. 

Però abans, Natzaret es va acostar tendrament a Bea i la va agafar 
de les mans. 

“Gràcies, germana dona”, li va dir amb paraules cerimonials com si 
sabera el que havia passat entre nosaltres. “Gràcies per obrir al meu 
home”. 

Continuàrem caminant agafats de la mà i passàrem al costat de 
l'observatori lunar. No lluny d'allí, trobem en el bosc un gegantesc 
roure. L'herba de la primavera estava encara espessa i verda. 

Vaig abraçar a Natzaret com altres vegades. Però em va eixir una 
abraçada molt respectuosa i delicada.  Lentament, les meues mans van 
descendir pel seu bescoll, la seua esquena, la seua cintura i els seus 
glutis. Els meus dits sentien el recórrer de tot el seu cos. Era com si 
hagueren entrat en un espai paral·lel on només regna la quietud i el 
sentir infinit. Em vaig detindre en els seus malucs i amb absoluta 
seguretat, vaig iniciar el recorregut invers, ara per davall del seu vestit. 
Els meus dits semblaven llegir cada xicoteta protuberància i cada porus 
de la seua pell. El seu borrissol s'anava estarrufant amb cada 
centímetre del meu avanç. Vaig respirar profundament i la vaig mirar 
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als ulls. Vaig trobar una lluentor i una puresa que mai abans havia vist 
en ella. Eren verds i marrons al mateix temps, però era un verd d'aigua 
que recollia tots els reflexos de l'univers i un marró d'aigua que recollia 
tot l'amor que ningú siga capaç d'imaginar. 

Natzaret va començar a respirar també amb profunditat. Vaig sentir 
un silenci nou i etern en el bosc. Semblava que només existia nostre 
respirar sincronitzat i intens. El seu cos va començar a realitzar 
moviments molt subtils, a penes perceptibles, al ritme d'intuïts 
pantaixos que acompanyaven el seu respirar. 

Sense apartar en cap moment els meus ulls dels seus ulls, la vaig 
despullar. El seu meravellós cos de dona va inundar tot la meua ser. Ara 
les meues mans actuaven com a lents que inspeccionaven amb summa 
cura la seua pell. Una pell que era la meua pell i uns moviments que eren 
els meus moviments. 

Lentament, ens agenollem i permetem que els nostres cossos 
encaixaren tombats sobre l'herba. Vaig sentir com la meua roba també 
desapareixia. Ara eren els seus delicats moviments els que s'apoderaven 
de tot el meu sentir. Encara que no veia els seus dits, els rebia amb 
màxima claredat. Em vaig quedar nu. 

I nus els dos, ens convertírem en només un. Un lleuger ball es va 
apoderar de nosaltres. Gens fugaç i violent, sinó tot el contrari. Un ball 
de quietud i de serenitat. 

Vaig notar que el meu penis continuava flàccid i em vaig espantar. 
Però Natzaret es va adonar immediatament. Em va subjectar ferm però 
delicadament el cap i em va besar. Va ser un bes tan lent i suau com a 
llarg i ben respirat. En aquell moment, vaig saber que Natzaret era 
pura intuïció. 

Una calor immensa va envoltar el meu cos. Sense saber bé perquè, 
eixa calor la va atraure més encara cap a mi. Els seus pits em van 
apretar com si volgueren travessar-me. Els seus mugrons espentaven 
com volent obrir-me. El meu cor es va fer notar i vaig sentir una 
punxada dolça que va provocar que m'aborronara. Tot jo estava en 
contacte ferm amb tota ella. Els meus muscles amb els seus muscles. El 
meu pit amb el seu pit. El meu ventre amb el seu ventre. La meua cintura 
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amb la seua cintura. El meu borrissol púbic amb el seu borrissol púbic. 
Una nova dansa va començar a eixir de nosaltres. 

Vaig sentir una altra onada de calor, també immensa, esta vegada 
en el meu penis. Semblava eixir de mi i entrar en ella, eixir d'ella i tornar 
a mi. La seua vagina era pura atracció i pur poder. Tant va ser la calor 
que vaig començar a notar una lenta erecció. El meu penis va agafar 
força i ell només va fer camí. Per a la meua sorpresa, es va col·locar just 
on els seus calents llavis em rebien. Vaig sentir que el meu gland 
s'unflava en entrar en contacte amb els llavis de la seua vagina. 
Semblava voler esclatar. 

Natzaret va separar la seua cara de la meua i, mentre els nostres ulls 
exploraven l'infinit de l'altre, el meu penis va començar a entrar en el 
seu interior. Res vaig fer. Només vaig deixar que els nostres cossos feren. 
Va ser una penetració lenta, molt gojosa, d'una sensibilitat màxima. La 
calor seguia. Encara que ara, més que calor, sentia foc. Una flama que 
avançava a poc a poc i il·luminava cada mil·límetre del recorregut 
interior que ella m'oferia. Primer, els llavis que s'apartaven. Després, 
l'orifici de la seua vagina que s'obria. Després, el càlid aiguamoll del coll 
de la vagina seguit per la immensitat i els racons de la seua cova. Va ser 
una penetració tan humida com calenta, tan subtil com intensa, tan 
dolça com repleta de matisos. 

Segon a segon, el cos de Natzaret realitzava xicotetes i lleugeres 
contorsions. Amb exactitud cartesiana, al compàs d'una respiració molt 
suau i molt íntima, el meu cos la imitava. No era només la seua cintura 
i la seua pelvis, sinó tota ella. El seu cap, les seues orelles, la seua boca, 
el seu coll, els seus pits, els seus mugrons, el seu tors, els seus braços, les 
seues monyiques, les seues mans, la seua cintura, la seua pelvis, la seua 
vagina, les seues cuixes, els seus glutis, les seues cames, els seus turmells, 
els seus peus, tot ella era un ondular perenne abraçat a mi que ni es 
movia ni deixava de moure's. Només els seus ulls seguien íntimament 
clavats en els meus. Encara que no soc capaç de posar nom a allò que 
ens mantenia units, els nostres cossos protagonitzaven un avançar i un 
retrocedir que mai vaig imaginar tan lent ni mai vaig sentir tan intens. 

En algun moment, vaig fregar lleugerament la seua cèrvix amb el 
meu gland i una forta ona d'energia ens va sacsejar i ens va fer tremolar 
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als dos. Els nostres cossos es van abraçar i es van aborronar com volent 
ser un només. El seu pantaix es va desbocar i amb ell, em vaig buidar 
d'elixir de vida. Vaig ejacular i vaig ejacular sense parar, en una 
ejaculació llarga i absent de tensió. Un plaer dolç i constant es va 
apoderar del meu cos, des del cap als peus. Mentrestant, Natzaret 
mantenia el seu ball de minúscules contorsions en un cant de pantaixos 
i una abraçada de pell que vaig sentir llarg i ample. 

Així va ser com vam fer l'amor, molt lentament, molt solemnement, 
en absoluta comunió amb la terra sobre la qual estàvem tendits. No sé 
quant temps passem allí, junts, l'u dins de l'altra. No obstant això, 
mantinc el record de cada instant i de cada sensació. 

Quan acabàrem, el sol començava a amagar-se. La mirada de 
Natzaret era molt diferent a la d'altres vegades. Em va besar amb 
passió i va separar la seua cara de la meua amb una delicadesa 
superior. 

“Benvingut a Lovetopia”, em va murmurar amb ulls entretancats que 
il·luminaven els meus també entretancats ulls. “Gràcies per estimar a 
totes les dones. I dues vegades gràcies per triar-me a mi. Les teues mans 
m'han dit que eres un dels nostres. T'ame, Rubén”. 

Mai havia sentit una cosa així per una dona. Quan estic amb 
Natzaret, tot el desig i tot el plaer que pot existir en l'univers s'ajunta 
en mi per a convergir en ella. Potser té a vore amb aquell comentari que 
va fer la Presidenta Garen que no vaig ser capaç d'entendre, però que 
se'm va quedar gravat en la ment. 

“L'home pot aconseguir una consciència aguda d'unicitat amb la 
dona i, al mateix temps, de la nostra participació en el cosmos. És un 
sentir supremament íntim i al mateix temps quasi impersonal”. 

Ens alcem i, abraçats l'u a l'altra, vam estar una bona estona mirant 
el sol caure. La vista era immensa de color i de llum porpra. La vall es 
presentava amb tota la seua profunditat. 

"Bon lloc per a concebre una filla", va dir Natzaret, tirant una mirada 
al roure per a després somriure'm amb ulls i boca. 

Sabent la seua actitud cap a la família i cap a la vida, una alegria 
serena em va envair davant la idea d'una nova paternitat. Crec que , 
ara sí, ja estic preparat. 
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Agafats de la mà, mantenint sempre el contacte físic, comencem a 
descendir el pujol. Ens unim a la resta en un últim i ràpid capbussó. 

Tota la colla tornem a la ciutat i ens dirigim cap a La Cova. No sé com 
se les van arreglar, però ja hi havia una gran festa muntada. Ací són 
experts en celebracions improvisades! 

Amb gran sorpresa per part meua, allí estava també Daniel, el germà 
de Natzaret. Mostrava un entusiasme similar al seu anterior grau 
d'hostilitat. No deixava de felicitar-me, besar-me i abraçar-me. 

Vaig voler agrair públicament a qui em va “segrestar“ per haver-me 
acompanyat quan passava per tan mal moment, però van demanar que 
esperara uns minuts. 

Va entrar al pati de La Cova la Presidenta Garen, guiada per una 
preciosa i brillant Bea que l'agafava de la mà. La Presidenta es va 
acostar per a abraçar-me i donar-me la benvinguda. Daniel es va posar 
al seu costat i, agarrant-la del muscle, va començar a parlar. 

"Bé", va dir, "revelaré un secret d'Estat. Saps una cosa, Rubén? Estava 
tan enfurit amb tu que vaig anar a vore a Verónica Garen per a 
demanar-li que t'expulsaren del país. La Presidenta no va voler ni 
sentir-me parlar”, i es va girar per a dedicar-li una mirada amable. 
“Però va pensar que les aigües termals podrien vindre't bé. Ja saps, 
ajudar-te a eixir del mal pas. Així que va cridar a sa filla Bea i a la meua 
germana, que al seu torn em va cridar a mi i organitzàrem un grup 
d'amistats per a recollir-te"... 

Em vaig quedar bocabadat. Eixa estranya sacerdotessa i totes les 
seues beneïdes dones degueren entendre el que em passava quan ni jo 
mateix ho sabia! Allò va ser massa. Vaig esclafir a plorar sense 
dissimulació, ple de felicitat, envoltat per incomptables rostres 
radiants. 

Passem la nit bevent, parlant, ballant i abraçant-nos. Les animacions 
no van faltar. 

Un grup de La Cova va improvisar un xicotet concert de música i van 
cantar tot tipus de mantres habituals del ioga kundalini. En un altre 
moment, Lorena es va unir a un dotzena de dones d'una casa veïna quan 
van entrar per la porta i, juntes, ens van brindar un meravellós 
espectacle de danses del ventre. Ben entrada la nit, Natzaret i Bea van 
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improvisar una sessió de «streap-tease», amb mi en el centre. Van 
aconseguir que em sentira l'home més afortunat del planeta. 

Quan tot havia acabat, va ser Bea la que m'abraçà per la cintura i 
em va conduir a un xicotet grup de persones reunides en un racó del 
pati de La Cova. Allí estava la Presidenta Garen xarrant animosament 
amb un home adult. Era el professor de la Universitat de Granada al 
qual vaig vore explicar com emprendre amb tecnologies digitals. La 
seua edat era indeterminada, però combinava la força de la joventut 
amb les arrugues de la saviesa. Encara que ho havia vist abans, el seu 
rostre en aquell moment em resultava tremendament familiar. Lluïa 
uns cabells llargs canosos i una barba arreu. 

D'esquena, vaig reconéixer a Lorena en l'altra punta del pati. Besava 
apassionadament a una altra persona. Les mans de l'altre li havien 
alçat la falda d'una banda. Part del seu deliciós cul estava a l'aire. Ella 
movia la cintura i les cames en lents cercles. El seu estat era d'evident 
excitació. O excitació avançada, més ben dit. Vaig sentir un colp de calor 
en el meu penis. 

El meu cap seguia girat mentre la Presidenta em parlava. Però 
alguna cosa em va confondre. Em va costar adonar-me fins que van 
passar uns segons. L'altra persona, la persona que estava amb Lorena, 
era una altra dona! Em vaig quedar com a congelat mirant en aquella 
direcció. Un crit va reclamar la meua atenció. 

“Rubén, Rubén!”, va cridar la Presidenta. “Rubén, per favor, ací! Vull 
presentar-te a un home amb el qual tindràs moltíssim de què parlar. Va 
participar activament en la gestació del nostre Estat i la seua 
contribució a Lovetopia ha sigut determinant en molts moments de la 
nostra xicoteta història”. 

“Ha seguit la teua visita, des del primer moment, amb un interés i una 
atenció que només ell podrà explicar-te”, va continuar la Presidenta, 
ara subjectant-me una mà a mi i una altra a Bea, que atenia les 
paraules de sa mare mentre seguia afectuosament abraçada a la meua 
cintura. 

Vaig fer un pas al capdavant i vaig estendre la meua mà a aquell 
home. Quan la va agafar, vaig sentir una combinació de dolçor i força 
que encara no tinc paraules per a descriure. 
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“Rubén, et presente a ton pare. Va abandonar Espanya en els dies 
previs a la Independència i des de aleshores ha estat ací. Potser, 
esperant que arribara el dia de hui, el dia de la teua arribada”. 

I aquell home em va recollir en una llarga abraçada. 
“Fill, benvingut a casa”, em va murmurar. 
Un nus agut es va apoderar de la meua veu i els meus ulls es van 

banyar. Va parlar durant la resta de la nit i em va comptar els seus 
molts intents de contactar amb mi. Em vaig sentir incapaç d'entonar 
paraula. Només desitjava sentir-li parlar. Li vaig presentar a Natzaret 
i van congeniar tant des del primer instant que semblaven pare i filla. 

Ara sé que vaig estar una mica tens amb el meu pare, però ja hem 
quedat per a vore'ns prompte. 

En el moment en què escric açò, és l'alba del matí següent després 
d'un dia i una nit tan llargs com inoblidables. Natzaret encara dorm, 
amb el seu negre cabell escampat pel coixí. Comence a adonar-me que 
m'he enamorat tant d'ella com del seu país. 

Sé que un nou ser ha fet la seua aparició en mi. Este nou jo és un 
estrany, un lovetopià. Prompte adoptaré el meu nou nom. Crec que seré 
Rubén Gota. No sé si trobaré a faltar sentir-me Rubén González una 
altra volta. 

El meu renàixer m'ompli de terror, emoció i força. Però em trobe que 
estic preparat per a açò. No sé què significarà tot açò, com viurem, ni 
tan sols on. Però totes les possibilitats resulten naturals i temptadores. 

Vull quedar-me en el campament forestal durant una temporada. 
Mai he viscut en tan estret contacte amb la naturalesa i m'agradaria 
saber el que se sent en treballar amb les mans i amb la terra. 

Em queden per davant dolorosos comiats amb Ruth i Patri. He decidit 
demanar-li que m'envie a la cria per a l'estiu. Si fa falta un passaport 
diplomàtic, recorrerem al President i la Presidenta. A hores d'ara, crec 
que em deuen un favor! 

D'altra banda, vull passar temps amb el meu pare, descobrir l'home 
que és i reconéixer què hi ha en mi que prové d'ell. 

També vull gaudir plenament de Natzaret i de la nostra nova família. 
I provar d'escriure coses diferents. Hi ha molt més que dir sobre 

Lovetopia que Espanya i la resta del món necessita conéixer amb 
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urgència. Pot ser que la meua contribució, al cap i a la fi, resulte útil a 
la població espanyola. 
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ANNEX 1. TRANSCRIPCIÓ DE 
L'ENTREVISTA AMB LA PRESIDENTA 
VERONICA GAREN 

 
RG: Bona vesprada, Presidenta. Abans de res, moltes gràcies 

per rebre'm. En nom de “El Confi”, el periòdic líder d'Espanya, li 
agraïsc la seua disponibilitat. Per favor, parle'm del procés 
d'Independència. Tinc moltes xicotetes contradiccions entre la 
versió espanyola i el que he escoltat en les meues setmanes ací… 

VG: Recordem l'època en què es va produir la Independència. A 
principis de 2015, després de tres anys de dures retallades, la tensió 
social era màxima. La població patia l'assot governamental en forma 
de desnonaments, abandó sanitari i assistencial. La situació 
econòmica era desastrosa: atur, tancament d'empreses, augment 
d'impostos i assegurances socials, pujades del preu de la llum i 
cessament de prestacions. Una part important de la població es va 
vore arraconada a passar fam i fred. Mentrestant, els dirigents polítics 
i econòmics es burlaven del sistema. Subvencionaven als bancs i a les 
grans constructores. Eixien impunes dels seus delictes de corrupció, 
enriquiment il·lícit i evasió de capitals. A vegades, utilitzant falsejades 
amnisties fiscals o instrumentalitzant la seua condició d'aforats per a 
escapar del pes de la Justícia. Altres vegades, quan es produïa una 
sentència amb condemna en contra seua, acudint a l'indult, després 
d'avassallar a jutges i fiscals. 

El malestar a València era, si cap, molt major. Després de la pèrdua 
de les extintes Bancaixa i CAM, les dues entitats financeres 
valencianes, i el tancament de la televisió autonòmica, es va declarar 
la fallida sobre l'equip de futbol local. El Parlament valencià va 
aconseguir el nefast prestigi de ser el parlament amb el rècord de 
polítics imputats per la Justícia en casos de corrupció i malversació 
de fons públics. 

La resposta del govern, contra totes llums, va ser augmentar la 
repressió policial sobre la població. D'una banda, va limitar el dret de 
manifestació amb multes que arruïnarien a qualsevol família. Per 
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altra banda, va augmentar per decret el nombre de contingents 
antidisturbis en facultar a la seguretat privada a realitzar detencions 
públiques.  

En aquell context, tocava celebrar eleccions Municipals i 
Autonòmiques. Les candidates eren quasi totes dones posades a dit 
pels partits majoritaris per a llavar la seua cara bruta. Però estes 
dones es van vore abocades a una campanya electoral sense el suport 
de la televisió oficial i van començar a tractar a la població de tu a tu. 
Una conseqüència imprevista va ser que van empatitzar fortament 
amb la població i van intentar fer sentir les seues veus. Però els partits 
no van voler escoltar. Tirant mà dels seus reglaments interns, les van 
desqualificar i van intentar traure-les de les institucions, una vegada 
electes, en un moviment que es va entendre com una “topinada 
electoral” en tota regla. 

Dues gotes van desbordar el got. Primera, la Unió Europea va 
denunciar que el govern havia manipulat les dades 
macroeconòmiques d'Espanya per a eixir bé a la foto electoral i va 
exigir majors retallades i majors pujades d'impostos. Després, 
l'aprovació definitiva de la llei que criminalitzava l'avortament va 
suposar un fort colp contra les dones. 

En els primers dies de maig d'aquell 2015, va haver-hi multitud de 
manifestacions de protestes pacífiques, seguint la tradició de les 
“marees blanca, verda i rosa”. Però l'única veu que s'escoltava del 
govern era una repressió brutal de la policia i d'enormes  contingents 
de seguretat privada. Els primers enfrontaments forts els van 
protagonitzar els bombers. Com potser sap, este col·lectiu de 
funcionaris sempre va estar del costat de la població. Amplis 
col·lectius d'homes es van sumar a les protestes i els enfrontaments 
van créixer en número i en intensitat. 

L'enviament de reforços policials per part del govern va 
desencadenar un enfrontament violent, molt semblant al qual es vivia 
a Ucraïna en aquells dies. El xoc es va cobrar una dotzena de víctimes 
mortals, milers de detencions i sancions a desenes de milers de 
ciutadans utilitzant suposades “vigilàncies electròniques”. La situació 
estava fora de control i tot apuntava a una batalla urbana sense 
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precedents entre forces antidisturbis i la població, principalment 
masculina. Com vosté sabrà, a València i voltants sempre han sigut 
molt aficionats a la pólvora i als petards. 

Un dia, en una d'aquelles manifestacions violentes, van aparéixer 
les primeres dones. Durant unes hores, potser mil o dues mil. Però 
ràpidament es van sumar centenars de milers de dones fins a superar 
amb escreix la xifra del milió. Hui es coneix com “La Primera Gran 
Manifestació”. Reclamaven l'alliberament dels detinguts, la suspensió 
de les multes i el cessament de la violència. Joves i ancianes, de dretes 
i d'esquerres, totes van eixir al carrer. La primera resposta dels 
homes, policies i no policies, va ser més i més violència. Davant esta 
indiferència, totes les dones es van llevar la roba fins a quedar-se nues 
de tors i pits. Van començar amb els càntics. Vosté va recollir la lletra 
d'una de les cançons més repetides en el seu article sobre l'art en 
Lovetopia. Més d'un milió de dones, de totes les edats i de tots els 
colors, cantant nues amb els braços oberts pels carrers de València! 
Les imatges de vídeo van donar la volta al món en menys de 30 
minuts. Les xarxes socials estaven roent. Els mitjans nacionals i 
internacionals van començar a arribar a València per centenars. 
Manifestacions multitudinàries van ocórrer en altres racons 
d'Espanya i del planeta en suport i solidaritat amb les dones 
valencianes. 

Alguna cosa va passar. Encara que hi ha moltes anècdotes i 
històries documentades, cap s'ha identificat com la primera i l'única 
desencadenant. Centenars de dones nues abraçaven a policies i no 
policies, homes al cap i a la fi, que es presentaven derrotats 
emocionalment i plorant sense consol. Van cessar els enfrontaments 
quasi immediatament. La irradiació femenina, el poder de l'amor de 
la dona, va funcionar obrint el cor dels homes i diluint la seua ràbia. 

El govern, incrèdul davant les notícies i les imatges que li 
arribaven, va respondre decretant el toc de queda i mobilitzant a 
l'exèrcit. Després d'uns breus enfrontaments, esta vegada entre 
exèrcit i policia, l'estampa es va tornar a repetir. Esta vegada van ser 
més de dos milions de dones valencianes les que van eixir als carrers 
i van pacificar la ira dels homes, conquistant els seus cors. Va ser “La 
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Segona Gran Manifestació”. Les dones ja no es van retirar a les seues 
llars. Es va produir una acampada generalitzada en carrers i places de 
pràcticament totes les ciutats i pobles de les províncies de València, 
Alacant i Castelló. Amb les llars buides de dones, els homes i criatures 
també es van quedar als carrers. 

Davant l'esfondrament de la cadena de comandaments de l'exèrcit 
i la insubordinació de les tropes, els càrrecs polítics i dirigents 
econòmics valencians van entrar en pànic. Van abandonar les ciutats 
amb les seues famílies i van buscar refugi a Madrid. Un fals rumor 
sobre el  linxament d'un antic Regidor de l'Ajuntament de València va 
ser l'espurna que va detonar la por i va provocar la seua fugida 
massiva. 

El govern de Madrid, aclaparat per la situació i pressionat per 
l'opinió pública internacional, no es va atrevir a enviar noves unitats 
de l'exèrcit a les ciutats mobilitzades. Temien que es perderen més 
efectius en braços de les dones. El govern va optar per ampliar el toc 
de queda a totes les províncies limítrofes. Va imposar un bloqueig 
informatiu sense precedents. Com és sabut, a les províncies de la 
Comunitat Valenciana allò no va tindre cap efecte i dones i homes van 
continuar als carrers. Els mitjans internacionals, especialment les 
xarxes socials, no van cedir i no van respondre a l'intent de bloqueig. 

Les manifestacions i les acampades de dones ja eren una realitat en 
la majoria de les ciutats actuals de Lovetopia. El contagi va ser quasi 
immediat. A les províncies frontereres, no obstant això, el govern va 
aprofitar el toc de queda per a esclafar amb duresa moviments 
similars. En aquells moments, van arribar notícies de repressions 
brutals, amb morts, a Catalunya, Conca, Albacete, Jaén i Sevilla. 

En 24 hores, el govern central va envoltar els territoris actuals de 
Lovetopia amb províncies ocupades per l'exèrcit espanyol. 
Mentrestant, els carrers de les nostres ciutats estaven en un estat de 
celebració permanent. Exèrcit, policia i població civil cantaven, 
ballaven i bevien junts. Les institucions públiques havien sigut 
abandonades pels seus espantadissos dirigents i l'únic lideratge 
reconegut va ser el d'un grup de dones. 
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El govern espanyol estava vivint un malson inimaginable. Lluitar 
contra les dones, o contra l'amor incondicional de les dones, no era 
part de la intel·ligència de l'Estat Major de l'Exèrcit. S'havien preparat 
durant anys amb tota mena de plans per a respondre a la crisi 
independentista de Catalunya. Però mai van esperar res semblant a 
una “revolució de dones”, i menys des de la lleial València. El govern 
va intentar sufocar la situació estenent el bloqueig a tots els àmbits 
de la vida econòmica i civil. Es va decretar el tancament de carreteres, 
estacions, aeroports, col·legis, universitats, hospitals, bancs, 
empreses i institucions oficials. L'única esperança era que la població 
s'avorriria i retornaria a les seues llars. Però no va funcionar. La 
població estava acostumada a grans festejos i va continuar amb les 
celebracions sense descans. Mentrestant, les xarxes socials van 
facilitar que sorgira una organització clara entre les dones de 
diferents ciutats. 

En la vesprada del 15 de Maig de 2015, coincidint amb el quart 
aniversari del 15M espanyol, un grup de dones va preparar un discurs 
proclama per a ser llegit des del balcó oficial de l'Ajuntament de 
València. Qui va llegir el discurs, per decisió de la resta de dones, va 
ser Eva Oltra. Estava nua de tors i pits, amb tres cors porpra i la 
paraula Lovetopia en roig carmí pintats sobre la seua pell. Una corona 
de flors adornava la seua castanya cabellera. Un grup de cinquanta 
dones, igualment abillades i decorades, li acompanyaven. La història 
de Lovetopia considera aquell discurs com el pas definitiu en la 
gestació de la nova nació. Eva Oltra va arribar a ser elegida setmanes 
després com la primera Presidenta del Govern lovetopià. 

Este discurs, conegut per les seues primeres paraules “En esta 
terra…”, va estar àmpliament seguit en tot el territori de Lovetopia a 
través de xarxes socials i internet. Els principals canals de televisió 
del món el van repetir una vegada i una altra de llarg a llarg del 
planeta. Van fer eco, d'una manera molt insistent, de la paraula 
Lovetopia, obviant que allò era part d'Espanya. Van legitimar d'una 
manera popular i mediàtica el naixement del nou Estat. Durant dies, 
els mitjans de comunicació internacionals no van parlar d'una altra 
cosa. Les imatges, com vosté bé sap, poden el que no aconseguixen mil 
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paraules. Titulars d'aquella època són l'origen de lemes ben coneguts 
hui com “Lovetopia, el país de l'amor”, “Lovetopia, la societat que 
totxs tenim en el nostre cor” o “Lovetopia, la utopia de les dones”. 

Òbviament, el govern espanyol es va encarregar que res, res de tot 
això arribara a Espanya. Com a estratègia de desinformació, es va 
inventar la història de les bombes nuclears amagades a Madrid i 
Sevilla. Sens dubte, per a influir en l'opinió pública, encara que 
especialment per a mantindre el control sobre la població des de la 
por dirigida. 

L'opinió pública internacional no va tragar. Va pensar que el 
Govern espanyol estava demonitzant mediàticament el moviment 
civil de Lovetopia per a legitimar una invasió. La millor prova d'això 
va ser que els Estats Units va enviar la VI Flota del seu exèrcit al 
Mediterrani. Es va estacionar enfront de les costes de Lovetopia per a 
dissuadir al govern espanyol de qualsevol temptativa militar. Les 
paraules del President Obama van ser clares: “El món no pot 
permetre's una nova guerra civil espanyola ni un nou gran conflicte 
militar a Europa”. 

La resposta del govern de Madrid va ser contundent. Políticament, 
va prohibir tota comunicació i tot trànsit de mercaderies, de persones 
o de diners amb els territoris rebels i va exigir a la Unió Europea la 
declaració d'expulsió imminent de tots els seus tractats. Militarment, 
va decretar el tancament unilateral de fronteres i va enviar a l'exèrcit 
als llocs fronterers. En totes les províncies limítrofes es va mantindre 
el toc de queda. I van iniciar les gestions per a dotar a l'exèrcit 
d'helicòpters i vehicles blindats de nova generació. 

Com a resposta, Eva Oltra i el grup de cinquanta dones que havien 
participat en el famós discurs van declarar la formació d'un Govern 
Provisional en Lovetopia. Sàpia vosté que encara que a Espanya no 
sabien que passava en Lovetopia, nosaltres sabíem tot el que passava 
a Espanya. 

El nou Govern Provisional va estrenar la seua funció decretant el 
restabliment de la vida civil en la nova nació. Totes les institucions, 
amb l'excepció de la banca nacional i les grans empreses, van acatar 
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al nou govern i va retornar la rutina al país, en un ambient d'eufòria 
popular i victòria internacional. 

En pocs dies, el nou govern va restablir les emissions de la Televisió 
Pública Valenciana. I va presentar la primera versió de la nostra 
aplicació de democràcia participativa digital, desenvolupada per 
estudiants de la Universitat Politècnica de València. En un parell de 
setmanes, es va sotmetre a discussió i votació pública una sèrie de 
propostes que han passat a conéixer’s com “Les 10 Lleis” de 
regeneració nacional. En tan sols un mes, va arrancar un procés 
constituent i es van iniciar els preparatius per a la celebració del 
«Gran Procés de les Alpujarras». 

El resultat d'aquell període convuls, a la vista dels articles que ha 
escrit, crec que el coneix amb suficient detall. En esta carpeta que li 
entregue trobarà una còpia del discurs “En esta terra…” i un 
memoràndum resum de “Les 10 Lleis”. He demanat que li ho preparen 
perquè acabe d'entendre el naixement i la vertebració de Lovetopia. 

Per cert, sàpia vosté que el suport nord-americà a Lovetopia és una 
cosa que agraïm especialment a dues personalitats d'aquell país. 
L'expresident Bill Clinton era un enamorat confés de l'Alhambra de 
Granada. Larry Ellison, propietari de Oracle, era un gran coneixedor i 
apassionat de València des de la celebració de la America’s Cup. 
Durant tota la crisi, vaig estar en contacte personal amb ells i puc 
afirmar que van actuar com a ambaixadors lovetopians davant el 
món. Els dos van viure en la seua joventut el somni d'una societat 
diferent a través de la novel·la Ecotopia, d'Ernest Callenbach. 

RG: Gràcies, Presidenta, per la seua apassionada explicació. 
Llegiré els documents amb detall. Parle'm sobre «El Gran Procés 
de las Alpujarras»? Este és un esdeveniment totalment 
desconegut a Espanya i entra en col·lisió amb la reivindicació 
sobre indemnització per pèrdua de propietats que el meu 
govern porta anys defensant en l'ONU. 

VG: Quan el Govern Provisional de Lovetopia va decretar el 
restabliment de la vida civil al país, els bancs i les grans empreses 
espanyoles van tancar l'orella. Van al·legar davant els tribunals que 
era una ordre il·legítima d'un Govern il·legítim. L'acció legal que 
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recolzava esta desobediència va arribar a tots els tribunals de la nova 
nació i va bloquejar el seu funcionament. Un grup dels més 
prestigiosos juristes va convindre a agrupar totes les causes en un 
únic Tribunal i donar-li una eixida ràpida. Allò va evolucionar cap al 
que es coneix com «El Gran Procés de las Alpujarras». Diverses cases 
rurals d'aquella zona es van oferir incondicionalment a albergar a 
jutges, secretaris, procuradors i advocats perquè actuaren i 
resolgueren sense interferències externes. 

Sense haber-ho buscat, entràrem en un procés tipus Nuremberg 
que va enxampar desprevinguts a totxs. Una cosa que ha de saber és 
que l’estudiantat universitari es va bolcar en suport d'aquell Tribunal. 
També la resta de la població, alçant les catifes i mostrant la brutícia 
de les institucions. Va resultar en un gran escàndol. Van demostrar 
que les grans institucions econòmiques, financeres i polítiques del 
país portaven dècades actuant il·legalment per a apropiar-se de la 
riquesa de la població i sotmetre-la des de la por. Els casos de 
corrupció coneguts van demostrar ser la punta de l'iceberg. Es va 
destapar una conspiració en tota regla. 

El Tribunal va utilitzar com a marc legal la Constitució espanyola 
de 1978. Sense excepció, un a un, els imputats o acusats cridats a 
declarar no es van presentar. Només van acudir els seus 
representants legals. I això que el Tribunal va fer un esforç 
excepcional per a fer arribar les citacions en els seus domicilis 
d'Espanya. L'article 128 va ser clau per a emetre una sentència. El text 
constitucional diu així: “Tota la riquesa del país en les seues diferents 
formes i siga com fora la seua titularitat està subordinada a l'interés 
general”. El deute de totes les Administracions Públiques amb la 
banca es va declarar deute odiós. O deute il·legítim, si vosté ho 
preferix. Els saldos en euros i totes les propietats de les personalitats 
polítiques, financers i grans empresaris que havien abandonat la nova 
nació van ser embargats. També es van embargar totes les propietats 
immobiliàries en mans dels bancs, tant edificis i locals d'oficines com 
a solars i habitatges buits. L'Estat  lovetopià va rebre centenars de 
milers de propietats, totes les que els bancs havien robat pacientment 
durant anys a través d'embargaments, desnonaments il·legals i 
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concursos de creditors provocats. I es va establir una senyal sobre 
tots els deutes hipotecaris i els préstecs personals i empresarials de 
la població en favor del nou Govern. 

Les implicacions per a la població van ser moltes. En termes 
pràctics, el deute de famílies i empreses menudes va desaparéixer. 
Les propietats dels bancs espanyols i les grans empreses o es van 
liquidar o van passar a les mans del nou Estat. El Govern de Lovetopia, 
com a conseqüència, va comptar amb accés a recursos quasi il·limitats 
per a escometre les reformes que havia dissenyat. Una cosa molt 
important, també, va ser que aquells que mantenien temptacions 
delictives refinades van descobrir, des de l'escarment, que un nou 
règim judicial havia arribat al país per a quedar-se. 

A mitjà i llarg termini, moltes de les conseqüències del «Gran 
Procés de las Alpujarras» ja les ha recollides vosté en els seus articles. 
La tecnologia va demostrar ser un magnífic aliat quan es posa a les 
mans correctes, al servei de la població i de la vida. L’estudiantat 
universitari, i la joventut en general, van mostrar un compromís i un 
lliurament incondicional que res tenia a vore amb la llegenda 
governamental dels ni-ni. La transparència de les institucions es va 
consolidar com a obligatòria per a evitar que la història es poguera 
repetir. El bé comú es va establir com a objectiu fonamental de 
qualsevol activitat econòmica. I van sorgir els fonaments necessaris 
per al nou sistema de propietat col·lectiva d'habitatges i vehicles, i 
amb això, la consegüent reurbanització de pobles i ciutats. 

RG: Moltes gràcies de nou, Presidenta. Són moltes les 
comprovacions que hauré de realitzar, encara que li confesse 
que comence a encaixar les peces. Parle'm d'un altre assumpte 
molt controvertit per al poble espanyol com és l'abolició dels 
cotxes i el desmantellament de tota la infraestructura 
automobilística. Com es va aconseguir la situació actual? 

VG: Tinga en compte, per a començar, que el Govern de Lovetopia 
no va prohibir l'ús dels cotxes. Va ser la població la que gradualment 
els va abandonar en favor del transport públic. Encara que, 
certament, amb els anys s'ha consolidat una legislació restrictiva. 
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El govern espanyol se les va apanyar per a imposar un bloqueig 
internacional molt efectiu de carburants sobre la nova nació. Però la 
població se les van apanyar igualment per a seguir amb les seues 
rutines utilitzant un transport públic reforçat pels Ajuntaments. 

Quan la comunitat internacional va reconéixer al nou estat de 
Lovetopia, per a desesperació del seu govern, es va alçar 
l'embargament. La població va descobrir que els cotxes a penes 
tenien cabuda en les seues noves vides. Va haver-hi un gran debat 
públic sobre el camí a seguir. Es van realitzar moltes consultes i 
referèndums digitals, sempre acompanyats per xifres i estadístiques 
de tota mena. El nou Consell General de la Comunicació va fer un 
treball excel·lent. La població va descobrir els vertaders costos de 
l'automòbil i es va indignar en comprovar amb números que la 
indústria de l'automòbil havia sigut altament subvencionada. 

Finalment, la població van optar per secundar i reforçar 
massivament les polítiques de transports públics, abandonant la seua 
tradició automobilística. Es van recuperar els carrers i places per a les 
persones. Les conseqüències de tot allò? Crec que vosté ja les coneix i 
bé les ha recollides en els seus reportatges sobre el nostre país. 

Encara que deixe'm destacar un aspecte que potser no haja 
observat sobre Lovetopia. D'este llarg procés de debat públic 
concloem dues coses inesperades. 

D'una banda, vam aprendre que l'automòbil era una indústria del 
segle XX que tenia un lloc marginal en el segle XXI i ens preguntàrem 
obertament si existien altres indústries o sectors que també hagueren 
de reinventar-se o desaparéixer. Crec que no li resultarà una sorpresa 
si li dic que la resposta va ser un “sí” rotund. Com a conseqüència, 
altres indústries van ser reinventades o van desaparéixer. Entre les 
indústries reinventades, tenim la banca, el sistema de seguretat social 
(incloent les assegurances privades), el sistema energètic, la sanitat i 
l'educació. Entre les indústries que han desaparegut, trobarà que no 
existix la borsa de valors ni tampoc agències financeres que es 
dediquen a l'especulació. Tampoc existix una indústria cosmètica ni 
de cirurgia estètica, ni una indústria de la bellesa o de la publicitat 
com a tal. S'han extingit totes eixes indústries que van centrar la seua 
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raó de ser en l'agressió directa cap al que som, enaltint irrealment el 
que elles ens deien que havíem de ser a través de la publicitat. 

Però d'altra banda, descobrírem una cosa igual de rellevant. Vam 
entendre que els governs poden, i deuen, donar suport a aquelles 
indústries que faciliten la vida social i econòmica d'un país. I la gran 
aposta de Lovetopia és el sector digital, en totes les seues dimensions, 
amb la intenció inequívoca de posar les tecnologies al servei de les 
persones i de la vida. És ací, i no en suposades conjectures sobre el 
valor de la tecnologia per la tecnologia i l'amor als «gadgets», on 
realment està l'origen del gran desenvolupament que té la nostra 
indústria digital. Sàpia vosté que som pioners mundials en educació i 
desenvolupament d'ecosistemes digitals a un nivell equiparable a 
Silicon Valley. Esta ha sigut i continua sent la nostra gran aposta 
econòmica i social. 

I una cosa molt rellevant abans d'acabar amb la nostra aposta 
digital. La nostra aproximació tecnològica inclou un compromís 
indestructible amb la població que està recollit en la nostra 
Constitució del 2015. El nou text recull que “tot avanç tecnològic ha 
de revertir de manera equitativa sobre el conjunt de la població i el 
bé comú, no sobre els seus inventors”. La consolidació de la jornada 
laboral setmanal de 20 hores i els alts índexs d'ocupació de totes les 
activitats de l'AMOR són indicis inequívocs que així ha sigut. 

RG: Les activitats de l'amor? Ha utilitzat el terme com si es 
tractara d'una indústria o d'un sector d'activitat. A què es 
referix? Quines activitats són eixes? 

VG: Molt s'ha dit sobre el nom que va adoptar el nou país que, sent 
cert, resulta incomplet. Cert és que la gran mobilització social de la 
qual hem parlat i que ens va conduir a la Independència va ser 
anomenada internacionalment “la revolució de l'amor” i la “revolució 
de les dones”. Cert és que va ser liderada per dones que mostraven els 
seus cossos nus sense pudor i que irradiaven amor incondicional als 
homes. Cert també és que Lovetopia era l'única paraula que Eva Oltra 
i la resta de dones mostraven en la seua pell nua en el moment del 
famós discurs. Però tot això, si bé és cert, cal entendre-ho com a 
simples anècdotes quan afegim perspectiva històrica i reconeixem 
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com Lovetopia ha vertebrat la societat entorn d'un concepte d'amor 
nou, molt conscient. 

Fet este aclariment, reprenc la seua pregunta per a identificar-li 
quines són les activitats de l'amor en la nostra societat. Doncs bé, 
totes aquelles que ens permeten conéixer-nos, cuidar-nos, respectar-
nos i responsabilitzar-nos millor. Ací trobarà la passió lovetopiana 
per la filosofia, la història, l'anatomia, els massatges, la sexualitat, el 
ioga, les arts marcials, l'alimentació, la cuina, l'esport, la conversa i 
l'aprenentatge, tot això en termes molt oberts. A més, si afegim els 
actes d'amor, veurà com fàcilment troba tota l'activitat artística: 
pintura, escultura, literatura, teatre, dansa, ball, streap-tease, 
interpretació, música, cant, recitals i un llarg etcètera. Si finalment, 
considera que la societat lovetopiana estima el que fa, estima la 
naturalesa, estima el seu país i estima l'oportunitat de viure, vosté 
mateix pot compondre la llista completa. Moltes són les activitats que 
entenem com les activitats de l'amor. 

Sé que vosté ja ha descobert algunes d'estes activitats perquè ha 
participat directament. També sé que ha vist les nostres botigues en 
els seus passejos per les nostres ciutats i els nostres pobles. I que ha 
visitat alguna de les nostres paradetes en festivals i fires. 

Abans de concloure amb este tema, m'agradaria assenyalar un 
aspecte molt rellevant. Fixe's que la majoria d'estes activitats són 
innòcues per a la naturalesa i tenen un component econòmic centrat 
en les relacions personals o en la dedicació de temps. Podria dir-se 
que en Lovetopia hem caigut en un “consumisme” de l'amor, segons 
els punts de vista de vostés. Però és un consumisme en equilibri amb 
la naturalesa i que enriquix íntimament a les persones i les relacions 
entre elles, portant-les a la plenitud del ser: la felicitat. 

RG: Presidenta, parle'm sobre el principi de les polaritats 
energètiques complementàries home−dona i com esta 
concepció tan peculiar ha arribat a la política i al sistema 
educatiu de Lovetopia… 

VG: El principi de les polaritats energètiques al qual fa referència 
té un ascendent directe en les tradicions orientals. Potser haja 
escoltat o haja llegit sobre el yin i el yang en referència a la cultura 
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xinesa. O potser sobre ida i píngala si parlem de la cultura de l'Índia. 
O fins i tot millor, segur que coneix a Adán i Eva, personatges bíblics 
que han arribat tergiversats als nostres dies, però que en els seus 
orígens paleocristians responien a estos mateixos conceptes. 

L'adaptació cultural al segle XXI ens porta a parlar d'energia 
femenina i energia masculina, en correlació directa amb yin i yang, ida 
i píngala, Eva i Adán. Però no es deixe confondre per esta aproximació 
de gènere. Totes dues energies són presents en tot l'univers, 
representen la dualitat en tot el que existix i són les responsables de 
que la vida es manifeste. I per descomptat, totes dues energies són 
presents en els éssers humans. 

L'energia femenina, entenga això com si parlara de l'energia yin, ida 
o Eva, és l'energia de l'obertura, del fluir i del deixar-se portar, de 
l'acceptació incondicional del que és. L'energia masculina, i ací li 
insistisc que l'entenga com si parlara de l'energia yang, píngala o 
Adán, és l'energia de la direcció, de la intenció, de la contenció i de 
l'avanç. L'energia femenina ha d'entendre's com l'energia de l'amor. 
L'energia masculina ha d'entendre's com l'energia del repte. 

Insistisc que no es deixe confondre per prejudicis de gènere tan 
habituals al seu país. Entenga l'energia femenina i masculina del 
nostre ésser energètic com les dues cares d'una mateixa moneda. 
Ambdos estan ací, en nosaltres. Només que per naturalesa o per 
educació, una d'elles pot arribar a desenvolupar-se enormement a 
costa de l'altra. Però ambdos seguixen ací. Esperant ser utilitzades, al 
nostre servei. 

RG: Presidenta, em té vosté aclaparat. Li done les gràcies en 
este punt per permetre'm gravar l'entrevista en vídeo. Perdó, no 
volia interrompre-la. Seguisca, seguisca per favor… 

VG: Tornant a la seua pregunta, permeta'm que li diga que tot açò 
que he dit abans té una transcendència molt important en termes 
polítics. 

Una societat dominada per les energies masculines, com la seua, 
perseguix la victòria des de la competició. Necessita de plans i detalls 
i reglaments derterminats per a tot allò que ocorre en el camí social. 
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Perseguix dominar la naturalesa, i dominar a l'ésser humà com a part 
de la naturalesa. 

No obstant això, una societat dominada per les energies femenines, 
com la nostra, promou l'acceptació de l'altra i cerca la cooperació. 
Gaudix de l'avanç en el camí social sense plans prestablerts, sense 
reglaments limitants i sense objectius determinats. Accepta la 
naturalesa i defensa la dignitat universal individual. 

Una societat com la seua creu cegament en la direcció autoritaria 
sobre la vida. Mentre que una societat com la nostra permet el fluir 
en la vida. El seu PIB mesura el que aconseguixen. Mentrestant, el 
nostre FIB mesura com ens sentim mentre l'aconseguim. Una societat 
com la seua desqualifica la celebració i prima l'objectiu. Una societat 
com la nostra cerca la celebració fins i tot si cal retardar la consecució 
de l'objectiu. 

Hi ha un aspecte que hauria de matisar en este moment. He sentit 
dir que la dona espanyola s'ha masculinitzat enormement en les 
últimes dècades, desplaçant als homes. Això ha portat al fet que les 
dones espanyoles involucrades en la seua vida política i econòmica 
siguen en la seua majoria dones que mostren la seua energia 
masculina amb més ímpetu que els propis homes. Este és un bon 
exemple on el gènere no importa, tan sols si l'energia de la persona és 
predominantment masculina o femenina. En Lovetopia, els homes 
estan molt compromesos amb la nostra política i la nostra economia. 
Però són homes molt en contacte amb les seues energies femenines, 
de manera conscient, sense que això vaja en detriment de la seua 
virilitat o el seu atractiu per a les dones. 

I deixe'm afegir alguna cosa. Els nostres homes són conscients fins 
i tot dels vicis i febleses que acompanyen a cadascuna de les energies. 
L'energia femenina tendix a la dispersió, i són els nostres homes els 
que ens contenen i ens faciliten reprendre la senda dels objectius. 
L'energia masculina tendix a tancar-se per a enfocar-se en excés, i són 
els nostres homes els que permeten que el nostre amor de dona per 
ells els tornen a obrir. Això que li apunte és igual de cert en la vida 
personal com en la vida institucional. 
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Per acabar la dimensió política i social, només recordar-li que totes 
dues energies són presents, tant la femenina com la masculina. El 
rellevant i el que marca la diferència és com s'utilitzen, quina és la que 
prima. I en Lovetopia, prima l'energia femenina, l'energia del gaudi, 
de l'obertura, del fluir i de l'amor. Tant que els nostres homes, 
voluntàriament, consenten a retirar-se a un segon pla polític perquè 
reconeixen les seues febleses energètiques, per dir-ho així, i les 
conseqüències nefastes que durant segles han provocat en la societat. 

Esta característica tan especial de la nostra societat és una base 
molt més sòlida de la nostra denominació de país com Lovetopia, 
perquè en veritat som el país de les energies femenines i de l'amor. I 
l'obertura, tan pròpia de l'energia femenina, és la que ens ha permés 
adaptar-nos a les diferents circumstàncies que hem viscut com a 
nació i traure sempre el millor de cadascuna d'elles, sense caure en 
eixa resistència destructiva habitual de les energies masculines. 

En molts aspectes, la vida tendix a afavorir al femení en detriment 
del masculí. En les relacions, per exemple, les dones conquisten als 
homes sent femenines, sent yin, és a dir, tendres, amables i flexibles. 
En la naturalesa, l'aigua marca la forma de la roca. Les coses blanes, 
per posar un altre exemple, protegixen les dures. El llavi protegix la 
dent. Els embolcalls de bambolles protegixen els objectes sòlids. A la 
llarga, el femení, el yin, pot resultar més fort que el masculí, el yang. 
Per això, potser, que les dones visquen més anys fins i tot després del 
trauma energètic i físic que suposa donar a llum i crear nova vida. 

Si passem ara a parlar de la nostra educació, crec que li bastarà 
escoltar que es vertebra sobre l'amor i sobre els plans del ser de cada 
qual. Fins als 7 anys, l'educació se centra en el conéixer i el cuidar, 
buscant construir l'autonomia física i situacional de criatures des de 
la imitació natural i característica de la seua edat. Dels 8 als 14 anys, 
l'educació se centra en el respecte per l'altra persona, buscant ara la 
seua autonomia emocional, aprofitant la seua imaginació i la seua 
capacitat artístico-creadora. Dels 15 als 21, el procés educatiu 
construix el sentir de responsabilitat, alimentant l'ànsia natural de 
l’adolescència i la joventut per indagar sobre el real i la veritat, 
buscant la seua autonomia energètica i mental. 
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Com sé que a vosté li interessa, afegiré que en la primera etapa l'eix 
és la família i no hi ha llibres, només una llibreta. En la segona etapa, 
l'eix és la societat i cada criatura rep una primera tauleta electrònica. 
En la tercera etapa, l'eix és el món i totxs reben una tauleta sofisticada, 
d'última generació. 

Les nostres criatures creixen obrint-se des de dins cap a fora, en un 
procés ordenat que atén el seu creixement personal i social i que 
busca oferir-les vies per a ser felices i viure una vida saludable. 

RG: Presidenta, he pogut observar que en Lovetopia no 
existixen algunes addiccions habituals a Espanya, com l'addicció 
a la pornografia o a les telenovel·les i les pel·lícules sentimentals. 
Considera vosté que este fenomen té alguna cosa a vore amb 
l'educació que reben els seus fills i filles? 

VG: Per les seues preguntes, no pot vosté negar que és espanyol. 
Deixe'm que li oferisca una resposta acadèmica i després la 
comentem. 

Dins del context de les energies complementàries, la pornografia 
és un desaigüe energètic per a l'home i les telenovel·les són un 
desaigüe energètic per a les dones. Dins del context de 
l'emocionalitat, la pornografia i tot acte d'ejaculació compulsiva és 
una via d'alleujament de la principal emoció reprimida de l'home, la 
ira. Mentrestant, les telenovel·les i tot acte que comporte llàgrimes és 
una via d'alleujament de la principal emoció reprimida de la dona, la 
tristesa i l'anhel de seguretat. En el context estrictament físic, tant 
ejaculació com llàgrimes relaxen la tensió acumulada pel cos. 

En el context de la ment i de les expectatives impulsives sobre les 
relacions home i dona, la pornografia és la materialització de les 
fantasies de l'home i les telenovel·les són la materialització de les 
fantasies de la dona. Pornografia i telenovel·les són, per dir-ho així, 
complementaris en la vida i símptomes que homes i dones estan 
desequilibrats, o incomplets, en els seus diferents plans del ser. 

Anant al gra, la resposta a la seua pregunta és afirmativa. 
L'absència de pornografia i de telenovel·les és conseqüència directa 
d'una educació completa i alliberadora. L'educació lovetopiana 
perseguix el desenvolupament de manera plena, en la teoria i en la 
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vivència de la nostra condició d'éssers humans. Vosté podria arribar 
a una confusió si accepta que la pornografia és únicament una qüestió 
sexual i les telenovel·les una qüestió sentimental. Transcendixen la 
sexualitat i la sentimentalitat, afectant tots els plans del ser. 

RG: Moltes gràcies, Presidenta. El temps corre i encara tinc 
alguns temes que m'agradaria tractar amb vosté. Li agrairia que 
anara directa al gra. Com han aconseguit que els homes s'obliden 
del futbol? 

VG: Ací algú l’ha confundit a vosté. Els nostres homes no s'han 
oblidat del futbol. Ho practiquen i molt, sobretot en la seua modalitat 
de futbol sala. Potser vosté es referix a perquè es van suspendre les 
grans competicions de futbol. O, com col·loquialment diem ací, 
perquè es va acabar amb el “futbol de sofà”. És esta la seua pregunta? 

RG: Si, crec que sí, esta seria la pregunta. 
VG: Va haver-hi un gran debat seguit per successius  referèndums 

digitals. Els nostres homes, finalment, van acabar cedint. O potser 
seria més exacte dir que van acabar “concedint”. 

Va haver-hi arguments en totes dues direccions, a favor i en contra. 
Li destacaré els arguments que es van imposar majoritàriament. 

D'una banda, van acceptar que el futbol era un desaigüe energètic 
i emocional equivalent a la pornografia. Ara sé que vosté m'entén. 
Permetia, permet en el cas dels seus homes i dones, que l'energia 
masculina s'abocara a l'exterior sense cap direcció. Això dificultava 
les relacions de parella i la participació espontània de l'home en la 
vida política i social. 

A més, van reconéixer que el futbol professional era una activitat 
deficitària i econòmicament insostenible. Es va mantindre durant 
anys per les subvencions directes o indirectes rebudes de l'Estat. 
Parle dels drets televisius desorbitats pagats per cadenes públiques, 
les requalificacions urbanístiques i els ajornaments de pagaments a 
la hisenda pública o a la seguretat social. A més, era un niu de 
delinqüència de coll blanc, on els grans fitxatges només servien per a 
amagar la fugida de capitals, l'evasió fiscal i el blanqueig de diners. La 
transparència que aconseguírem en El Gran Procés de «las 
Alpujarras» així ho va demostrar. Quan es va calcular el preu que tot 
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aficionat hauria de pagar per a mantindre el futbol tal qual es 
coneixia, la majoria es van indignar i es van pronunciar amb un “no” 
rotund. Este preu recollia tots els costos ocults del futbol, directes i 
indirectes, i resultava penalitzat en un moment en què la publicitat 
televisiva estava desapareixent amb passos de gegant. 

Finalment i no per això menys important, va haver-hi una presa de 
consciència generalitzada sobre el mal exemple que les grans figures 
del futbol representaven per a la nostra joventut. En una consulta 
digital, més del 60% dels xiquets van dir que volien ser futbolistes 
professionals de majors. Constatar esta realitat va ser terrible per a 
molts progenitors, especialment perquè s'estava reformant el 
sistema educatiu de dalt a baix i era sens dubte contraproduent 
mantindre la lliga professional. 

Afigiré una cosa que sens dubte va ajudar molt. Tot este debat va 
ocórrer en 2016, coincidint amb la campanya de formació dirigida a 
les nostres dones sobre planificació familiar i sobre pràctiques de 
sexualitat conscient. Els homes van estar molt entretinguts amb les 
pràctiques. Vosté segur que coneix com de “convincents”  poden 
arribar a ser les dones. 

RG: Què pot dir-me sobre les pràctiques religioses en 
Lovetopia? Manté Lovetopia la tradició espanyola com a estat 
confessional catòlic? 

VG: En un context d'amor com el lovetopià, qualsevol de les 
religions té la seua cabuda. Totes parlen del creixement interior i de 
l'amor al proïsme. En totes les religions hi ha amor, però l'amor no té 
religió. 

El problema en la història ha sigut que el poder polític sempre ha 
manipulat la religió per a reforçar la seua condició d'elit de poder. 
Eliminada eixa manipulació, tot és acceptable. Com dirien vostés, 
mort el gos, adeu a la ràbia. 

O si preferix una altra resposta, més alineada amb la seua tradició 
catòlica, puc dir-li que Lovetopia és el país que més intensament viu 
el missatge de Jesús en la seua puresa humana, sense els adorns ni les 
manipulacions institucionals pròpies de l'Església. 
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Però no, no ens considere només un país cristià. En Lovetopia hi ha 
molts estudiosos dels tres grans savis de l'edat axial del segle VI a. C. 
Els coneixerà, veritat? Deixe'm que li'ls recorde. En el món hel·lènic, 
va aparéixer Pitàgores. A l'Índia, va estar Siddharta Gautama. A la 
Xina, va ser Lao Tzu. De la ment de Pitàgores va sorgir el misticisme 
racional. De la ment de Siddharta va sorgir el budisme. De la ment de 
Lao Tzu va sorgir el taoisme. Junts, encara que durant molt de temps 
ha sigut oblidat o ignorat, van aconseguir fer el major pas avant que 
la humanitat haja donat mai: l'evolució de la consciència. Junts, van 
posar en el centre de la vida personal i social l'amor. I ací, d'haver-ne, 
és on estaria l'eix de la religió de Lovetopia: l'amor. 

Però no, no n'hi ha. Lovetopia és un estat aconfessional que dona 
espai a la seua societat per a practicar aquelles religions o rituals que 
trien. 

Per cert, els edificis de les antigues esglésies catòliques van passar 
a ser propietat dels municipis i estos van canalitzar la decisió de la 
població sobre quin ús donar a cadascun de tals espais. 

RG: Canviem de tema. Com enfoquen vostés el turisme 
internacional? Com explica la desaparició de les grans cadenes 
hoteleres? 

VG: Mire, en Lovetopia entenem que qui ens visita vol conéixer el 
país, la seua riquesa natural, els seus costums i les seues gents. I 
entenem que això és patrimoni del conjunt de la societat i no d’una 
part privilegiada. Per tant, millor un sistema en què es beneficie tota 
la societat que no un altre en què es beneficien només una part. 

El sistema actual és plenament coherent amb este punt de vista. A 
qui ens visita, sàpia vosté que no ens agrada anomenar-los turistes 
perquè no els tractem com a tal, són rebuts per les gents a les seues 
cases, en les anomenades habitacions per a visites o per a hostes. El 
tracte que reben és el tracte que s'oferix al parent llunyà que està de 
visita. Se li obrin les portes de bat a bat i se li complimenta amb 
generositat. El pagament que realitzen, minorats els impostos, el rep 
la família que ocupa eixa casa. És una font d'ingressos 
complementària a la renda bàsica universal i a les seues retribucions 
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laborals. Este és un dels millors exemples de l'economia horitzontal, 
o l'economia del compartir, que tant agrada en Lovetopia. 

Com sabrà, tot l'allotjament nacional és gestionat per una aplicació 
digital patrocinada pel Ministeri d'Estrangeria, Turisme i Relacions 
Exteriors. Té la seua seu a la ciutat de Cadis. Potser deuria vosté 
trobar un lloc per a visitar-los. Estic segura que gaudirà el que allí li 
ensenyen. 

En qualsevol cas, només afegir dues coses. Primer, encara existixen 
alguns grans establiments hotelers. Segon, qui ens visita preferix, 
amb escreix, l'aproximació lovetopiana de les habitacions per a 
visites. Només quan estes s'esgoten, aleshores opten per hotels més 
convencionals com els seus. 

RG: Per favor, Presidenta, una penúltima pregunta. 
M'agradaria que em parlara de l'estructura política en Lovetopia 
Quins són els fonaments dels partits polítics? És el seu partit, el 
Partit de la Supervivència, d'esquerres o de dretes?  

VG: La nostra actual legislació sobre partits polítics i el seu 
funcionament res té a vore amb la seua, que és la que existia abans de 
la Independència amb alguns pegats mal apedaçats. 

El funcionament dels partits polítics com a màfies, en lloc de com a 
organitzacions que canalitzen la voluntat de la societat, va ser la 
principal causa de la gran crisi econòmica i financera que va esclatar 
en 2007. Set anys després, es va desencadenar el nostre procés 
d'Independència. I tot este aprenentatge es va desenvolupar en un 
nou marc legal. 

Puc dir-li, apuntant alguns aspectes amb rapidesa, que les llistes 
són obertes. La disciplina de partit no existix. Els programes 
electorals són contractes sotmesos a vigilància judicial. Les sancions 
als representants polítics per fals testimoniatge les imposa el Poder 
Comunicatiu i inclouen l'expulsió de la carrera política. El referèndum 
digital funciona tant dins dels partits com fora, en les institucions 
públiques. La transparència econòmica és absoluta. La comunicació 
entre polítics electes i la població és directa i freqüent. Els càrrecs 
polítics reben una retribució directa de la societat, a través de micro 
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pagaments. I tenim reservats centres penitenciaris “a l'espanyola” per 
a polítics corruptes. 

Diguem, per a resumir, que la nostra legislació i els sistemes 
digitals que la suporten han aconseguit una democràcia participativa 
directa on és la societat, i no la representació, qui ostenta i exercix la 
sobirania nacional de manera tan quotidiana com espontània. 

Tornant a la seua altra pregunta, li diré que el debat entre si 
esquerres o dretes fa temps que es va extingir en Lovetopia. Ací vam 
entendre amb facilitat, com a resultat de la Independència, que el 
debat real sempre ha sigut entre la classe alta i la classe baixa. I sap 
vosté, en Lovetopia governa la classe baixa. 

Tant el meu partit, el Partit de la Supervivència, com el principal 
partit de l'oposició, el Partit Progressista, som confederacions de 
partits i associacions de tota índole que representen a la població, a 
la classe baixa treballadora. Es confon vosté si pretén entendre'ns 
aplicant el vell esquema de les esquerres i les dretes. 

A més, deixe'm afegir una cosa. La denominació d'esquerres i 
dretes correspon històricament al lloc en què seuen els diferents 
grups polítics en l'hemicicle del Parlament. Els partits de dretes seuen 
a la dreta i els partits d'esquerres seuen a l'esquerra. 

En Lovetopia, hem trencat està tradició. Ací, el grup parlamentari 
no té un escó assignat. Funciona la regla en la qual tria qui primer 
arriba. Este canvi ha suposat avantatges importants. Hem trencat el 
comportament de decisió en bloc. Sabem que hi ha una tendència al 
consens amb qui tens a prop, al costat. I el grup parlamentari han 
desenvolupat un comportament molt més humà, on l'escolta és activa 
i la mentida no té lloc. 

A més, tot el grup arriba i entra prompte en l'hemicicle amb la 
intenció d'agafar un bon escó. 

RG: Per què no hi ha homes en els llocs clau dels partits 
polítics? 

VG: Durant el procés d'Independència, els homes de Lovetopia van 
consentir, a través d'un referèndum digital, no participar directament 
dels llocs clau en els partits polítics. Van decidir retirar-se i oferir-nos 
una oportunitat a les dones. 
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Es va votar a favor d'un període de deu anys. Passat eixe temps, es 
va repetir la votació i es va aprovar un segon període de deu anys. 
L'any vinent venç este segon període i decidiran què fer sobre este 
tema. 

Amb este gest, van voler demostrar que demanaven perdó per tots 
els abusos de poder històrics que els homes, com a gènere, han 
imposat a les dones. Sense ser directament responsables, van 
entendre la gran opressió en la qual han viscut les dones i es van 
retirar. 

RG: Per què utilitza el terme “decidiran”? 
VG: Clar! Disculpe la meua omissió. Este fou un referèndum digital 

en el qual només van participar els homes. Era una mesura que els 
afectava en primer terme a ells i que les dones no votem. 

Una cosa semblant, però en sentit contrari, va ocórrer amb la 
legislació que va restablir l'avortament. Es va aprovar en un 
referèndum digital en el qual només van participar les dones perquè 
era una mesura que afectava en primer terme a elles. 

RG: Per a acabar, perquè en veritat em sent aclaparat i vosté 
hauria d'estar cansada, com explicaria l'economia lovetopiana a 
una persona forastera, tenint en compte l'intervencionisme que 
vostés practiquen en assumptes com la renda bàsica universal? 

VG: Me'n alegre que haja reservat esta pregunta per al final. Jo no 
diria intervencionisme al que entenem com a democràcia econòmica. 
Però deixe'm fer un parell d'aclariments abans d'entrar en este 
assumpte. 

Com a punt de partida, vull contrastar algunes diferències entre el 
sistema econòmic del seu país i el que hem adoptat en Lovetopia. 
Deixe'm fer-ho oposant conceptes econòmics per a, més endavant, 
centrar-me en alguns exemples. Comencem. 

Vostés mesuren el progrés social des del PIB; nosaltres ho fem des 
del FIB, o l'índex de la felicitat. Vostés miren les reaccions 
econòmiques en els mercats, en l'efecte sobre les seues grans 
empreses; nosaltres mirem les reaccions en la persona 
individualment, entenent com afecten les decisions en la renda 
disponible de qualsevol. Vostés mantenen la circulació dels diners en 
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mans privades, en els seus bancs; nosaltres confiem la circulació dels 
diners en un sistema digital públic. Vostés mantenen bitllets i 
monedes; nosaltres descansem en moneda electrònica. Vostés han 
renunciat a la seua sobirania monetària; nosaltres hem recuperat la 
nostra. Vostés proclamen la maximització del benefici, o l'acumulació 
de diners, com a últim objectiu; nosaltres apostem pel bé comú. 
Vostés creen deute; nosaltres confiem en mecanismes digitals de 
finançament col·lectiu. Vostés defensen la competitivitat; nosaltres 
descansem en la cooperació i colaboració. 

Vostés construixen globalització i anonimat; nosaltres invertim en 
localització i transparència. Vostés perseguixen la concentració; 
nosaltres afavorim la distribució equitativa. Vostés treballen per a 
alimentar el consumisme salvatge; nosaltres alimentem el 
creixement i la plenitud de les persones. Vostés seguixen ancorats en 
les energies fòssils; nosaltres estem en l'era de l'energia renovable 
il·limitada. Vostés configuren les seues escoles i universitats com a 
fàbriques de consumime i treball esclau; Nosaltres hem triat que les 
nostres escoles i universitats siguen vivers d’éssers humans lliures i 
sans. 

Vostés abracen la hipnosi col·lectiva que naix de la televisió i dels 
esports de sofà; Nosaltres triem ser una societat informada i desperta 
davant els reptes de la vida. Vostés creen tecnologia que afavorix a les 
grans empreses i institucions; Nosaltres creem tecnologia que 
enfortix a qualsevol i està al servei de la vida. Vostés han posat en 
mans privades els grans monopolis naturals; Nosaltres hem 
recuperat la propietat col·lectiva d'eixos mateixos monopolis. Vostés 
aposten per la concentració de la població en espais urbans cada 
vegada més grans i massificats; Nosaltres hem triat equilibrar les 
zones urbanes i rurals aprofitant la descentralització de tot el 
territori. Vostés treballen per diners; Nosaltres treballem perquè 
estimem el que fem. Vostés aposten pels impostos, les subvencions i 
els subsidis; Nosaltres triem la democràcia econòmica i la renda 
bàsica, fent de cada pagament un vot. Vostés governen des de 
l'energia masculina; nosaltres ho fem prevalent l'energia femenina. 
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Són molts els detalls i els matisos. Però esta llarga enumeració de 
conceptes simples il·lustra amb claredat que parlem de sistemes 
econòmics molt diferents. La nostra economia només tindrà sentit 
per a vosté si adopta un punt de vista lovetopià i s'abstrau del conjunt 
de creences que suporten el sistema econòmic espanyol. 

Entrem ara en aspectes concrets. Comencem per fixar-nos en la 
renda disponible de les persones. Tota persona rep una renda bàsica 
universal per a tota la vida. Part d'esta renda li garantix gaudir d'un 
habitatge digne i l'accés a aliments naturals i saludables. No obstant 
això, si participa del sistema de propietat col·lectiva d'habitatges, 
oferix habitacions per a hostes i utilitza energia elèctrica domèstica 
de fonts renovables, és fàcil que no haja de dedicar ni un cor per a 
gaudir de la seua llar. Fins i tot, com ocorre amb moltes de les nostres 
famílies, les cases generen una renda addicional. Una cosa similar 
trobem amb l'alimentació. Qualsevol persona pot gaudir d'accés 
gratuït a molts aliments d'hortes i jardins fruiters, i beneficiar-se de 
tota mena de subministraments de comunitats rurals germanades. 
Ara afegim dos serveis públics bàsics. D'una banda, el nostre sistema 
d'hospitals garantix assistència sanitària gratuïta des del bressol fins 
a la tomba. D'altra banda, tenim que la majoria dels sistemes de 
transport públic són també gratuïts. Conjuntant tot això, veurà que 
qualsevol pot cobrir les necessitats vitals bàsiques d'una societat 
moderna sense tan sol moure diners. 

Si ho compara amb el que ocorre al seu país, veurà les grans 
diferències entre el nostre sistema econòmic i el seu. Al seu país, la 
població necessita guanyar diners per a pagar-se un habitatge i 
cotitzar a la seguretat social per a rebre una cobertura sanitària 
limitada i optar a una pensió de jubilació. A més, han de comprar 
aliments, fer front a les despeses d'electricitat i transport, i participar 
via impostos en el manteniment de tota la seua antiga infraestructura 
d'energia centralitzada i de circulació de vehicles i mercaderies 
insostenible. Sense comptar, és clar, que la gran majoria de la seua 
població han caigut en el parany econòmic de tindre un automòbil 
propi. 
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La gran majoria de la població lovetopiana dedica la seua renda 
disponible a les activitats de l'amor i a participar en els mecanismes 
de democràcia econòmica, com el finançament col·lectiu de projectes 
i els micro pagaments a periodistes o polítics. Activitats ambdues que 
repercutixen en el seu benestar individual i col·lectiu. Però, la 
població espanyola, quan tenen excedents de renda, s'embarquen en 
un consumisme salvatge de productes de multinacionals que poc o 
res contribuixen al seu benestar real. O el que és pitjor, intenten 
aconseguir un benestar que és irreal i que ha sigut salvatgement 
manipulat per la seua publicitat. 

Potser vosté es pregunta com hem aconseguit una situació tan 
dispar. Novament, els detalls i els matisos són molts. Però 
m'agradaria destacar alguns aspectes clau. 

D'una banda, en Lovetopia estem gaudint del patrimoni heretat 
dels nostres ancestres. Però, vostés s'obstinen a destruir i reconstruir 
una vegada i una altra el seu món. 

D'altra banda, la nostra economia és principalment local i 
gestionem directament els efectes de les nostres actuacions 
econòmiques. Però, la seua és majoritàriament global i desconeixen 
les conseqüències reals de les seues activitats. És com si la seua mà 
dreta no sabera què fa la seua mà esquerra. O com va dir Helena 
Norberg-Hodge, vostés viuen en una economia de drons cecs davant 
els efectes indesitjats de les seues accions. 

Finalment, el nostre govern actua des de la legalitat constitucional 
i posa la riquesa nacional al servei de l'interés comú. Però, el seu tanca 
l'orella i permet que la riquesa nacional s'acumule il·limitadament en 
mans de menudes elits corruptes. 

Vostés estan assentats en una tradició per la qual el govern recapta 
i la representació política gasta. S'obstinen a mantindre una economia 
verticalitzada. En Lovetopia, en lloc de subvencionar institucions i 
activitats amb criteris polítics, l'Estat entrega la renda a les famílies, 
bé a través de la renda bàsica universal, bé a través de menor pressió 
fiscal. I són les famílies, i no la classe política, les qui decidixen on van 
els diners. Hem triat una economia horitzontal. Este sistema, crega'm, 
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està exempt de les temptacions de corrupció i amiguisme fàcil tan 
habituals al seu país. 

En Lovetopia, els diners estan al servei de la democràcia. És un 
mecanisme democràtic directe. La població quan paga emet un vot 
econòmic en favor d'un servei i no d'un altre. 

Té un bon exemple en l'educació. Vosté pot dir que l'educació en 
Lovetopia és privada, però en realitat no ho és. És l'Estat el que facilita 
a les famílies una renda perquè, amb plena llibertat, trien el col·legi o 
la Universitat de les seues criatures. 

Hi ha un altre bon exemple en els mitjans de comunicació. L'Estat 
proveix d'unes rendes addicionals a les famílies perquè trien quins 
continguts, quins canals o quins espectacles són del seu interés. 

O potser, vosté pot pensar que la representació política amb 
càrrecs públics estan desatesos, però en veritat són les famílies les 
que trien amb plena llibertat a quines personalitats polítiques 
secunden amb el seu manteniment econòmic. 

Posem la meua situació com a exemple d'això. Tinc més de 6 
milions seguint-me al meu perfil públic. D'elles, 4 milions han decidit 
contribuir econòmicament al meu manteniment com a Presidenta del 
Govern, la primera personalitat política del país. Jo he fixat que la seua 
contribució màxima és de 0,1 cor a l'any. En total, rep una mica més 
de 250.000 cors com a retribució. Dues coses. D'una banda, sàpia que 
en qualsevol moment qui me seguix pot retirar-me el suport. Per una 
altra, el 90% d'eixos diners el destine a donar suport a projectes de 
micromecenatge de tota mena, així que torna a la societat des del meu 
criteri personal. 

Este mecanisme de democràcia econòmica ocorre en multitud 
d'activitats que el seu govern ventila a través de les subvencions, com 
el cinema, l'art i la cultura en general, o la investigació científica i 
tecnològica. La nostra aproximació descansa en la renda bàsica 
universal i els mecanismes digitals de finançament col·lectius. De nou, 
democràcia econòmica directa per a qualsevol. 

Crega'm si li dic que hem aconseguit un nivell de democràcia 
política i econòmica de la qual Aristòtil estaria orgullós. El govern 
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representa al poble i governa des dels interessos del poble, i no 
segons interesse a partits polítics o elits econòmiques. 

El que ens fa diferents, com a govern i com a nació, és que eduquem 
a la nostra societat i la potenciem en la seua llibertat per a decidir com 
volen que siguen les seues vides. I en Lovetopia, la població ha triat el 
camí de l'amor: l'amor a si mateix, l'amor a l’altra persona, l'amor a la 
seua família, l'amor al seu treball, l'amor al seu país, l'amor a la 
naturalesa i l'amor a la vida. 

I on s’ha sembrat amor, mai creix la mala herba de la por.  
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ANNEX 2. DISCURS D'INDEPENDÈNCIA DE 
LOVETOPIA: “EN ESTA TERRA…” 

 
El següent discurs va ser llegit per Eva Oltra, la primera Presidenta 

de Lovetopia, el 15 de maig de 2015, a les 20.03 PM, des del balcó 
oficial de l’antic Ajuntament de València, la capital de Lovetopia.  

Este discurs proclama ha inspirat a milions de persones durant la 
construcció de la jove nació Lovetopia. Este discurs ha sigut traduït a 
tots els idiomes del planeta.  

 
“En esta terra, han nascut les nostres filles i les nostres mares, i 

naixeran les filles de les nostres filles igual que van nàixer les mares 
de les nostres mares. 

En esta terra, hem vist amagar-se el sol i nàixer la lluna per a 
adornar els nostres dies i vestir les nostres nits. 

En esta terra, per la qual han passat les civilitzacions fenícies, 
romanes, mores i cristianes, hem abraçat els temps que ens arribaven 
i hem acceptat el canvi com fluir de vida. 

Però en esta terra, durant estos últims anys, ens hem equivocat. 
Hem confiat en el fill i la filla que no ho mereixien i hem sigut robats i 
apallissats per l'home i la dona que junts triàrem per a guiar les 
nostres vides.  

En esta terra, durant estos últims anys, ara ho sabem, ens hem 
equivocat. Hem perseguit l'ombra quan és la llum la que ens guia. 
Hem triat la lluita pels diners quan és l'amor i la pau el que en veritat 
acolorix les nostres vides. 

En esta terra, quan es cometen errors, volem escoltar «ho sent» 
abans de donar segones oportunitats. Però qui ens ha enganyat, robat 
i apallissat, no diu «ho sent» i ja no trobem raons per a eixes noves 
oportunitats. 

En esta terra, volem tindre benestar, gaudir de les nostres vides i 
regar-nos a nosaltres mateix amb abraçades. Però qui ens ha 
enganyat, robat i apallissat, ha empobrit les nostres vides i ens ha 
maltractat amb tirs i porrades. 
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En esta terra, volem perdonar, seguir amb el nostre soroll de 
pólvora i alegria i gaudir pacients de la vida. Però qui ens ha enganyat, 
robat i apallissat, ara perseguix condemnar-nos, fer callar el nostre 
plor i el nostre crit i enfosquir els nostres dies. 

En esta terra, hui les dones volem calmar amb paciència les nostres 
criatures i persones majors, i estimar als nostres homes mentre 
permetem que continue el nostre plor. 

En esta terra, durant estos últims anys, ara ho sabem, ens hem 
equivocat. Però ja no. Hem canviat. Abandonem l'ombra perquè la 
llum siga la nostra guia. Enterrem la lluita pels diners i triem enriquir 
les nostres vides amb el color de l'amor i de la pau. 

En esta terra, ara ho sabem, comença un nou dia. Siguem reals i 
cometem errors. Diguem «ho sent» i donem-nos segones 
oportunitats. Trobem el benestar i reguem-nos amb abraçades. 
Perdonem-nos entre nosaltres i continuem fent molt, molt de soroll. 
Siguem pacients i aprenguem a estimar-nos. 

En esta terra, naixeran les nostres filles i els nostres fills, igual que 
van nàixer les nostres mares i els nostres pares. Agafem-nos de les 
mans, obrim els nostres cors i fem una promesa perquè, algun dia, les 
nostres filles i els nostres fills canten de goig i amb valentia... 

En esta terra, som reals i cometem errors. Diguem «ho sent» i ens 
donem segones oportunitats. Trobem el benestar i ens rebem amb 
abraçades. Perdonem. I si, de manera sorollosa i pacient, ens 
estimem”.  
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ANNEX 3. MEMORANDUM D'APROVACIÓ 
DE “LES 10 LLEIS” 

 
1. Sobre el naixement de la nova nació i la seua organització 

territorial. 
El nou estat reconeix i assumix com a propi el nom de Lovetopia. El 

territori del nou estat de Lovetopia es conforma amb les antigues 
províncies espanyoles de Castelló, València, Alacant, Múrcia, Almeria, 
Granada, Màlaga i Cadis, més les illes d'Eivissa i Formentera. El nou 
estat reconeix una divisió territorial en set regions peninsulars, 
corresponent a les set antigues províncies espanyoles, més una regió 
insular que es correspon amb les illes. La capital del nou estat de 
Lovetopia és València i en ella residiran el nou Parlament Nacional i 
la Presidència del Govern; els Ministeris i la resta d'organismes i 
institucions d'índole públic es distribuiran entre les principals ciutats 
i poblacions, sense que puguen residir dos Ministeris o organismes en 
la mateixa localitat. 

 
2. Sobre la defensa del nou estat i de la població de Lovetopia. 
Els contingents de la policia local, la policia nacional, la guàrdia civil 

i l'exèrcit residents en els territoris del nou estat de Lovetopia se 
sotmeten al comandament del nou Ministeri de les Forces de 
Seguretat i Defensa, amb seu en la localitat de Cartagena (Múrcia). 
Seran funcions de les forces de seguretat i defensa atendre els 
dictàmens i sentències dels jutges i defensar a la població lovetopiana 
davant agressions de tercers i, especialment, davant temptatives 
militars procedents del Regne d'Espanya. 

Es consideraran ciutadans i ciutadanes del nou estat de Lovetopia, 
amb tot el dret, qui siga resident en els territoris del nou estat de 
Lovetopia i els seus descendents o ascendents fins al segon grau de 
parentiu. Els ciutadans i ciutadanes no residents hauran de renunciar 
a qualsevol altra nacionalitat abans de rebre la consideració de la 
població de ple dret. 
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Es restaurarà el servei militar obligatori per a tots els homes 
lovetopians, sent de caràcter voluntari per a les dones lovetopianes. 

 
3. Sobre els partits polítics i les associacions civils. 
La vida pública del nou estat de Lovetopia s'organitzarà 

democràticament des de la representació proposada per partits 
polítics i associacions civils i electes per sufragi universal directe per 
la població, des de la premissa d'una persona, un vot. 

Els partits polítics i les associacions civils del nou estat de 
Lovetopia deuran obligatòriament organitzar-se segons els mateixos 
criteris democràtics que s'establisquen per al Parlament Nacional. 
Tant partits com associacions presentaran llistes obertes i programes 
electorals ben definits que rebran la consideració legal de contractes 
i seran vigilats pels jutjats. El finançament de partits i associacions 
serà privada i tindrà la seua font exclusivament en contribucions 
d'idèntica quantia dels seus membres afiliats o associats. S'imposa 
una transparència absoluta, sense excepcions, sobre tots els seus 
debats i/o les seues activitats econòmiques, polítiques i civils. Es 
prohibix de manera expressa qualsevol règim o pràctica interna que 
incloga la disciplina de partit i/o que limite la llibertat individual de 
les candidatures electes per a pronunciar-se segons els seus 
compromisos, idees o principis. Qualsevol membre o associat que 
practique el fals testimoniatge, siga com siga la seua modalitat, serà 
expulsat de l'organització que el patrocina i exclòs temporalment de 
la vida política i pública. 

 
4. Sobre el govern del nou estat de Lovetopia. 
El govern del nou estat de Lovetopia descansarà en els poders 

executiu, legislatiu, judicial i comunicatiu, de manera independent 
tant en el seu procés democràtic com en el seu finançament. 

El nou govern de l'estat de Lovetopia gaudirà d'un pressupost 
variable que procedirà exclusivament de la recaptació tributària que 
realitzen municipis i/o diputacions, sent responsabilitat legal d’ells, i 
no del nou govern, exercir les labors de recaptació i inspecció. El total 



400 

de la recaptació tributària de municipis i/o diputacions rep la 
denominació de pressupost de la nació. 

El poder executiu serà assumit per la Presidència del Govern. El 
poder legislatiu serà assumit pel Parlament Nacional. L’equip de 
membres sorgiran d'un procés democràtic obert a tota la població, 
segons les propostes presentades per partits polítics o associacions 
civils; i gaudiran conjuntament d'una partida pressupostària 
negociada, establint-se un mínim del 10% i un màxim del 25% del 
pressupost de la nació. Totes dues institucions tindran la seua seu a 
València, la capital del nou estat de Lovetopia. 

El poder judicial serà assumit pel Consell General del Poder 
Judicial, que sorgirà d'un procés democràtic obert a juristes del nou 
estat de Lovetopia i gaudirà d'una partida percentualment 
predefinida en el 5% del pressupost de la nació. A l'efecte del poder 
judicial, juristes són: Els col·lectius de justícia, de fiscalia, col·legiat 
d’advocacia, de notariat i de registres. La seu d'esta institució estarà 
a Dénia, província d'Alacant. 

El poder comunicatiu serà assumit pel Consell General del Poder 
de la Comunicació i la Transparència, que sorgirà d'un procés 
democràtic obert a periodistes del nou estat de Lovetopia i gaudirà 
d'una partida percentualment predefinida en el 10% del pressupost 
de la nació. A l'efecte del poder comunicatiu, periodistes són: Els 
col·lectius de periodistes de formació i/o locució, de presentació i 
d’altres especialitats de la comunicació que acrediten almenys 5 anys 
d'experiència directa en mitjans de comunicació . La seu d'esta 
institució serà a la ciutat de Castelló. 

Els municipis i les diputacions reben les funcions públiques 
d'ordenació urbanística i prestació de serveis socials (incloent la 
sanitat, l'educació, el transport públic i privat, l'assistència social a 
minories), així com l'organització bàsica de les estructures 
econòmiques de producció i consum i la recaptació de tributs del nou 
estat de Lovetopia. L’equip de membres dels municipis sorgiran d'un 
procés democràtic obert a tota la població resident en eixe municipi, 
segons les propostes presentades per partits polítics, associacions 
civils o directament per aclamació d'un nombre de població resident 
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superior al 5% del cens local. L’equip de membres de les diputacions 
sorgiran de cada representant electe dels municipis adscrits a una 
diputació, podent formar-se un màxim de tres diputacions per regió, 
siga peninsular o insular. Els municipis i diputacions cediran una part 
de la seua recaptació al nou govern de l'estat de Lovetopia per a 
finançar els poders executiu, legislatiu, judicial i comunicatiu, segons 
es definix en els paràgrafs anteriors. 

 
5. Sobre l'economia del nou estat de Lovetopia. 
L'economia del nou estat de Lovetopia es regirà pels criteris de 

cooperació i aportació al bé comú, i no pels criteris de competència i 
maximització del benefici dinerari. 

L'evolució de l'economia del nou estat de Lovetopia es regirà per 
l'índex Felicitat Interior Bruta, o FIB, i no pel tradicional Producte 
Interior Brut, o PIB. 

Les polítiques econòmiques del nou estat de Lovetopia seguiran les 
millors pràctiques de l'economia del bé comú, l'economia del 
compartir, l'economia de la felicitat (basada a prevaldre productes i 
serveis locals en detriment dels forasters) i l'economia digital. 

La coordinació de l'economia del nou estat de Lovetopia 
descansarà en el Ministeri de la Felicitat, el Compartir i l'Economia, i 
tindrà la seua seu a la ciutat d'Alacant. 

El sistema bancari del nou estat de Lovetopia descansarà en el Banc 
Central de Lovetopia, dependent del Ministeri de la Felicitat, el 
Compartir i l'Economia, que tindrà la seua seu a la ciutat d'Elx, a la 
província d'Alacant. El Banc Central de Lovetopia, de caràcter públic, 
assumirà com a funció principal l'emissió i gestió de la nova moneda 
nacional, el Cor, i la quantitat de diners en circulació amb el mandat 
únic de facilitar el normal desenvolupament de l'activitat econòmica. 
El Banc Central de Lovetopia comptarà amb els recursos financers i 
immobiliaris, a més del personal de totes les entitats financeres 
operatives en el territori de Lovetopia, incloent les extintes Bancaixa 
i Caixa d'Estalvis del Mediterrani, així com d'aquelles aportacions que 
convinguen el govern i/o la població i les empreses. 
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6. Sobre la garantia d'una vida digna per a la població del nou 
estat de Lovetopia 

El govern del nou estat de Lovetopia garantirà una vida digna per 
a la població de Lovetopia a partir d'una renda bàsica universal, el 
gaudi d'un habitatge digne i la prestació sanitària completa des del 
bressol fins a la tomba. 

La consecució d'este mandat recau en el Ministeri de Seguretat, 
Salut i Habitatge per a la Dignitat Individual, amb seu a Eivissa, a la 
regió insular. 

 
7. Sobre l'alimentació i les infraestructures bàsiques al servei 

de la societat del nou estat de Lovetopia. 
El govern del nou estat de Lovetopia garantirà l'accés universal de 

la població de Lovetopia a una alimentació sana i saludable i vetlarà 
pel gaudi universal de les infraestructures bàsiques de la vida 
moderna, sempre en respecte i responsabilitat amb la naturalesa, 
incloent accés a aigua saludable, l'energia elèctrica, les 
telecomunicacions i Internet, els serveis de residus i reciclatge, i el 
transport entre pobles, ciutats i altres nacions (incloent transport 
aeri, terrestre i marítim). 

La consecució d'este mandat referent a alimentació, agricultura, 
aigües residuals i serveis de reciclatge i residus recau en el Ministeri 
d'Alimentació, amb seu a la ciutat de Múrcia. 

La consecució d'este mandat referent a les infraestructures 
bàsiques per a la vida moderna recau en el Ministeri de Medi Ambient, 
amb seu a la ciutat d'Almeria, amb l'excepció de l'energia elèctrica, el 
mandat de la qual recau en el Ministeri d'Energia, amb seu a la ciutat 
de Jerez de la Frontera, a la província de Cadis. 

 
8. Sobre l'educació de la població del nou estat de Lovetopia. 
El govern del nou estat de Lovetopia garantirà l'accés universal de 

la població de Lovetopia a una educació integral que incloga les 
polaritats energètiques i estiga al servei d'una vida feliç i saludable. 
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La consecució d'este mandat referent a l'educació obligatòria fins 
a l'edat de 14 anys recau en el Ministeri d'Educació del Cos i de la 
Ment, amb seu a Màlaga. 

La consecució d'este mandat referent a l'educació voluntària a 
partir de l'edat dels 15 anys, incloent l'educació universitària, recau 
en el Ministeri de la Vida, la Ciència i la Tecnologia, amb seu a 
Granada. El govern del nou estat de Lovetopia, en el sentit més ampli, 
acudirà a este Ministeri i a les Universitats del territori de Lovetopia 
per a proveir-se de tecnologies, investigacions científiques i 
desenvolupament de plans o actuacions que impacten a les 
estructures de les institucions o a la societat en el seu conjunt. 

 
9. Sobre les relacions internacionals del govern i de la 

població del nou estat de Lovetopia. 
El govern del nou estat de Lovetopia vetlarà pel trànsit organitzat 

i la visita segura de la població de Lovetopia a nacions estrangeres, i 
viceversa, del trànsit organitzat i la visita segura de la població 
forastera a Lovetopia. Al mateix temps, el govern del nou estat de 
Lovetopia establirà aquelles relacions bilaterals amb nacions 
estrangeres que fomenten el bé comú de la població de Lovetopia, i 
participarà en fòrums internacionals traslladant la veu de la població 
de Lovetopia. 

La consecució d'este mandat recau en el Ministeri d'Estrangeria, 
Turisme i Assumptes Internacionals, amb seu a Cadis. Este Ministeri 
vetlarà perquè la població de nacions estrangeres que visiten 
Lovetopia gaudisquen dels nostres territoris, els nostres costums i el 
nostre estil de vida en conjunció amb la societat, buscant els 
mecanismes econòmics i digitals adequats perquè la riquesa 
generada es repartisca entre la mateixa societat. 

 
10. Sobre el marc legal i l'obertura d'un procés constituent per 

a redactar una nova Constitució per al nou estat de Lovetopia. 
El govern del nou estat de Lovetopia acatarà la Constitució 

espanyola de 1978 en tots aquells aspectes que no siguen contraris a 
este memoràndum. 
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El govern del nou estat de Lovetopia obrirà amb caràcter immediat 
un procés constituent que permeta la redacció i aprovació d'una nova 
Constitució de l'Estat de Lovetopia abans del 31 de desembre de 
2015. 

Tant l'aprovació d'este text com tots els processos democràtics que 
es recullen hauran de ser sotmesos a consulta i referèndum digital a 
tota la població de Lovetopia a través de l'aplicació digital 
desenvolupada a este efecte per l’estudiantat de la Universitat de 
València. 

 
Signat a València, el 23 de Maig de 2015 
 
[L'original inclou les signatures manuscrites d'Eva Oltra i de les 50 

dones que van participar en la lectura del discurs proclama “En esta 
terra…”]  
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ANNEX 4. TEXT DE “ELS 7 CONTES” PER A 
L’ALUMNAT DE PRIMÀRIA 

 
(1). L'elefant en la foscor 
Un indi va portar el seu elefant a una fira d'un poble per a exhibir-

lo. En eixe poble, mai havien vist un elefant. Ni tan sols podien 
imaginar-se com seria aquell gran animal. Com era de nit, l'indi va 
deixar el seu animal en l'estable i se’n va anar a dormir. 

Un grup curiós de joves, que no podia esperar fins que començara 
l'exhibició, anà a l'estable per a vore a l'animal. Però estava molt fosc 
i no hi havia cap llum. L'única manera que tenien per a fer-se una idea 
de com era aquell animal desconegut era a través del tacte, tocant-lo 
amb les mans. Així va ser com, en completa foscor, es van acostar a 
l'animal i van començar a palpar-lo una vegada i una altra. 

Cada qual es va fer una idea específica de l'animal a partir de la seua 
pròpia percepció i la seua pròpia experiència. Van eixir de l'estable i 
es van asseure al voltant d'una pedra. Van començar a explicar com 
s'imaginaven que era l'elefant. 

Qui havia tocat la pota, imaginà a l'elefant com una gran columna. 
Qui havia tocat el seu llom, va definir a l'elefant com una xicoteta 
muntanya. Qui havia tocat la seua orella, ho va descriure com una 
enorme papallona. Qui havia tocat la trompa, estava convençut que 
aquell estrany animal era molt semblant a una serp. 

L'endemà, quan per fi van vore l'elefant a plena llum, es van adonar 
de la bellesa de l'elefant i de com s'havien equivocat. La percepció 
parcial i l'experiència de cada qual, era vertadera. No obstant això, tot 
el que van dir sobre l'elefant, en la seua definició, era incorrecte. Tot 
el grup es va equivocar perquè cap va aconseguir una imatge 
completa del que realment és un elefant. 

 
(2). Lliga el teu camell 
Una mestra viatjava amb un dels seus deixebles a través del desert. 

El deixeble estava a càrrec de la cura del camell. Van arribar de nit, 
cansats, a un oasi. Era responsabilitat del deixeble lligar el camell; no 
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obstant això, no ho va fer i el va deixar solt. En el seu lloc, es va limitar 
a resar, li va demanar a Déu: “Cuida del camell,” i es va adormir. 

Pel matí el camell se'n havia anat, l'havien robat o s'havia escapat. 
Qualsevol cosa podia haver passat. La mestra li va preguntar: “Què ha 
passat amb el camell? On està el camell?” El deixeble va dir: “No ho sé. 
Pregunte-li a Déu, perquè li vaig demanar a Al·là que cuidara del 
camell. Jo estava massa cansat així que no sé. I no em faça 
responsable, perquè li ho vaig demanar a Déu de manera molt clara! 
Eixe no ha sigut el problema. No li ho vaig demanar només una 
vegada. De fet, li ho vaig demanar tres vegades. Vosté m'ha ensenyat 
‘Confia en Al·là!’ i jo ho he fet. Així que no em mire amb eixa cara”. 

La mestra va dir, “Confia en Al·là, però abans lliga el camell perquè 
Al·là no té altres mans que les teues. Si  vol que lliguen el camell, haurà 
d'usar les mans d'algú. No té altres mans. I és el teu camell! La millor 
manera i la més fàcil i el camí més curt és utilitzar les teues mans. 
Confia en Al·là, no confies només en les teues mans o et sentiràs a 
soles. Lliga el camell i després confia en Al·là”. 

 
(3). L'anciana xinesa 
Una anciana xinesa vivia en un xicotet llogaret xinés una senzilla 

vida xinesa. 
Un cert dia, es va despertar per a descobrir que el seu únic cavall 

havia desaparegut. “Quina tragèdia!”, van dir el veïnat del poble. “Tan 
major i sense un cavall amb el qual treballar les terres! Com viurà?” I 
van anar a sa casa a compadir-se d'ella. L'anciana xinesa, en vore 
aquella gentada davant de la seua porta emanant tragèdia, 
simplement va traure el cap i va dir “Què més dona! Bones notícies? 
Males notícies? La divinitat proveirà”. 

Dies més tard, va aparéixer el cavall desaparegut conjuntament 
amb un ramat de cavalls, moltes egües i un xicotet poltre. “Quina 
sort!”, va dir el veïnat del poble. “Tan major i amb tants cavalls que 
mai més haurà de treballar la terra! Fins i tot un poltre per a vendre!” 
I tornaren a sa casa a celebrar-ho amb ella. L'anciana xinesa, de nou, 
va traure el cap per la finestra i va dir “Què més dona! Bones notícies? 
Males notícies? La divinitat proveirà”. 
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Un cert dia, el fill primogènit de l'anciana xinesa va muntar un dels 
cavalls i va tindre un desafortunat accident. El jove es va quedar coix. 
“Quina tragèdia!”, va dir esta vegada el veïnat del poble, “El seu únic 
fill i no podrà fer-se càrrec d'ella quan les forces li falten!” I, de nou, 
acudiren a sa casa per a lamentar-se de les notícies. L’anciana xinesa, 
sorpresa davant allò, va eixir esta vegada al carrer i va dir una vegada 
més allò de “Què més dona! Bones notícies? Males notícies? La 
divinitat proveirà”. 

Amb el temps, es va declarar una guerra xinesa a la província 
xinesa i l'exèrcit va reclutar forçosament a tota la joventut. Però no al 
seu fill coix. “Quina sort!”, va exclamar el veïnat en assabentar-se. “És 
l'única al poble que compta amb la companyia i l'ajuda domèstica del 
seu fill!” De nou, el veïnat va córrer cap a la casa de l'anciana per a 
donar-li l'enhorabona i celebrar amb ella la situació. L'anciana, 
sorpresa novament per aquella celebració, va pronunciar de nou les 
paraules “Què més dona! Bones notícies? Males notícies? La divinitat 
proveirà”. 

 
(4). El Consell de les persones ancianes 
Hi havia una vegada una comunitat rural tradicional. Home i dones 

vivien de l'agricultura. A penes hi havia excedents, així que cada matí, 
dia rere dia, s'alçaven i acudien al camp a treballar. De sol a sol, 
llauraven, sembraven o collien segons l'estació de l'any i el cultiu. El 
seu sustent era el camp. I al camp s'entregaven. 

En aquella comunitat vivia una jove amb especialment curiositat i 
inquietud. La seua curiositat i la seua inquietud era tal que dedicava 
nit rere nit a desenvolupar un enginy amb el qual havia somiat. Un 
enginy que llaurava, sembrava i collia. Un enginy que era capaç de 
realitzar per ell a soles tot el treball al qual s'entregava tota la 
comunitat. 

Un dia, aquell enginy al qual van anomenar “màquina” va vore la 
llum. El nostre personatge curiós i inquiet va presentar al Consell de 
les persones ancianes de la comunitat la seua màquina i van 
descobrir, atònits, que ja no necessitaven treballar. Gràcies a la 
“màquina”, homes i dones podien triar no treballar. El treball de 
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llaurar, sembrar i collir ja no era necessari. La “màquina” podia 
llaurar, sembrar i collir amb tan sol la dedicació de la persona 
encarregada de conduir i de la de repartir. 

“L'univers”, va concloure el Consell de persones majors després de 
les seues deliberacions, “ha beneït la comunitat enviant esta 
“màquina” màgica que ens allibera de treballar. A partir d'este 
moment, tota la comunitat podrà entregar-se a la família, al joc i a les 
arts sense haver d'ocupar-nos del camp. Podrem dedicar-nos a fer el 
que estimem i cultivar-nos per a estimar el que fem. Donem per 
inaugurada una nova època: l'època de l'amor”. 

 
[No obstant això, les criatures poden triar un final alternatiu que 

diu així: 
“L'univers”, podia haver conclòs el Consell de persones majors, “ha 

maleït a la comunitat enviant esta “màquina” diabòlica que ens ha 
llevat el treball. A partir d'este moment, tota la comunitat s'ha quedat 
sense treball perquè ja no som necessaris en el camp. Haurem 
d'engrossir les files de l'atur, el nostre destí serà vagar i vagar fins que 
trobem quina altra cosa fer i l'amenaça de la fam planejarà sobre els 
nostres caps. Donem per inaugurada una nova època: l'època de l'atur 
tecnològic”.] 

 
(5). La vertadera pobresa 
Un pare, econòmicament acomodat, va voler donar una lliçó a la 

seua filla i ensenyar-li el significat de viure en la pobresa. Va decidir 
portar-la a passar un cap de setmana amb una família humil en el 
camp. El diumenge per la nit, després de recollir-la i mentre tornaven 
a la ciutat, el pare li va preguntar: 

“Què et va semblar l'experiència?” 
“Bona”, va contestar. 
“I? Vas aprendre alguna cosa?”, va insistir el pare. 
La filla, amb la mirada posada en la distància, va començar a parlar. 
“Que nosaltres tenim un gos i allí tenen quatre. Que nosaltres tenim 

una piscina amb aigua estancada i que arriba a la meitat del jardí… i 
allí tenen un riu sense fi, d'aigua cristal·lina, on hi ha peixets. Que 
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nosaltres usem llanternes de Leds per a il·luminar el nostre 
jardí…mentre que allí s'il·luminen amb les estreles, la lluna i els ciris 
que col·loquen sobre la taula. Que el nostre pati arriba només fins al 
vallat i el d'allí es perd en l'horitzó. Que nosaltres comprem el nostre 
menjar i allí sembren i cullen el seu. Que nosaltres sempre estem 
escoltant música amb la tauleta i allí tenen un cant d'oronetes, lloros, 
granotes, gripaus, cigales i altres animals. Que nosaltres cuinem amb 
la placa de cocció elèctrica i, no obstant això, tot el que mengen allí té 
eixe sabor que deixa el fogó de llenya. Que nosaltres, per a protegir-
nos, vivim envoltats per un mur amb alarmes, i allí viuen amb les 
seues portes obertes protegits per l'amistat dels seus veïns. Que 
nosaltres confiem la nostra tranquil·litat a assegurances mèdiques i 
hospitals de gent que no coneixem, i allí descansen tranquils vivint 
envoltats de l'amor de família i la comunitat que els unix. Que 
nosaltres vivim connectats al telèfon mòbil, a l'ordinador i al televisor 
i allí, en canvi, estan connectats al cel, al sol, a l'aigua, a la muntanya, 
als animals i a la família”. 

Mentre la filla parlava, el pare escoltava en silenci, impactat per la 
profunditat dels seus comentaris. Aleshores, la filla, amb veu 
d'abatiment, es va girar cap al seu pare i va acabar dient: 

“Gràcies, papà. Gràcies per haver-me ensenyat com vivim en la 
pobresa”. 

 
(6). La saviesa de l'avia india 
Una india vella estava parlant amb el seu net i li deia: “Em trobe 

com si tinguera dos llops barallant-se al meu cor. Un dels dos és un 
llop cabrejat, violent i venjador. L'altre està ple d'amor i compassió”. 

El net li va preguntar: “Avia, dis-me quin dels dos llops guanyarà la 
baralla al teu cor”. 

L'avia va contestar: “Aquell que jo alimente!” 
 
(7). La criatura i la seua força. 
Una criatura caminava pel bosc al costat del seu pare. En un 

encreuament de camins, va trobar un tronc travessat que impedia el 
pas. La criatura es va girar al seu pare i li va preguntar “Creus que puc 
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alçar este tronc, papà?”. El pare va contestar “Si utilitzes tota la teua 
força, per descomptat que pots”. La criatura es va agenollar i va posar 
els braços baix en tronc i va espentar cap amunt tot el que va poder. 
Però el tronc a penes es va moure. Ho va intentar una vegada després 
d'una altra fins que, finalment, exhaust i sense alé, es va rendir i va 
abandonar. 

La criatura va mirar al seu pare enfadada i frustrada i li va 
recriminar “Papà, m'has dit que podria alçar-lo!”. El seu pare la va 
mirar amb mirada tranquil·la i, des del somriure, li va contestar “T'he 
dit que podries alçar-lo si utilitzes tota la teua força. Però no m'has 
demanat ajuda”. 

La criatura va demanar ajuda al seu pare i junts van alçar el tronc i 
el van apartar del camí. 

 
(Un de propina). Un regne ple de coixos 
Un jove rei d'un llunyà regne va caure un dia del seu cavall i es va 

trencar les dues cames. Encara que mèdics no li faltaven, cap va 
aconseguir que tornara a caminar. Des d’aquell moment, el jove rei va 
caminar amb crosses. 

Però aquell jove rei era orgullós i no volia sentir-se inferior als 
altres. Fent ús del seu poder, va manar publicar un decret que 
obligava a qualsevol a portar crosses. Les poques persones que es van 
rebel·lar van ser arrestades i condemnades a mort. La por es va 
apoderar de la població. Les mares van ensenyar a les criatures a 
caminar amb crosses quan començaven a fer els seus primers passos. 

Com el rei va tindre una vida llarga, molts habitants van 
desaparéixer emportant-se a la tomba el record dels temps en què es 
caminava sobre les dues cames. Anys més tard, quan el rei va morir, 
les persones ancianes que continuaven vives van intentar abandonar 
les seues crosses, però els seus ossos eren fràgils i no van poder. A 
més, tractaven d'explicar a la joventut que va haver-hi una època, 
anys arrere, en què la gent caminava sense utilitzar les crosses. Però 
la resposta que obtenien de la joventut sempre era la mateixa. Reien 
i es burlaven, ratllant-ho d'històries de persones velles. 



411 

Mogut per la curiositat, un dia una xiqueta va intentar caminar pel 
seu propi peu, tal com havia escoltat. Però queia constantment al sòl 
i es va convertir en la riota de tot el regne. No obstant això, espentada 
per la seua determinació, amb el temps va començar a caminar i va 
fer diversos passos seguits. 

La seua conducta va començar a desagradar a la resta d'habitants. 
En vore-la passejar, la gent va deixar de dirigir-li la paraula. I el dia 
que va començar a córrer i saltar, li van donar l'esquena. 

En aquell regne, on portaven una vida limitada per crosses, 
encara es parla d'aquella xiqueta com “la boja que caminava sobre 
les seues dues cames”.  
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ANNEX 5. LLISTA DE PREMIS BOABDIL  
 
Els Premis Boabdil reconeixen, en nom de la societat lovetopiana, 

aquelles contribucions individuals o col·lectives que han sigut 
determinants per a la fundació, el desenvolupament i la consolidació 
dels principis sobre els quals descansa la nació de Lovetopia. 

Tots els guardons es concedixen per aclamació popular en els 
diferents referèndums digitals que se celebren cada any i que 
gaudixen d'índexs de participació superiors al 90% de la població. 

El Museu de les Ciències de Lovetopia, situat en l'antic llit del riu 
Túria de la ciutat de València, oferix una exposició permanent de 
l'obra de les personalitats guardonades en reconeixement de la seua 
condició com a inspiració i fundació de l'Estat de Lovetopia. 

 
2015. Ernest Callenbach (1929 - 2012), per la seua contribució 

en favor d'una societat respectable amb la vida del planeta i de la 
humana a través de la seua novel·la Ecotopía. 

2016. Sir Ken Robinson (1950), per la seua contribució en favor 
de redefinir l'educació occidental al servei de la creativitat i les 
potencialitats personals de les criatures a través de les seues 
múltiples obres. 

2017. Christian Felber (1972), per la seua contribució en favor 
d'un nou sistema econòmic i social internacional a través del 
desenvolupament de la   Economia del Bé Comú. 

2018. Jeremy Rifkin (1943), per la seua contribució en favor d'un 
sistema energètic alternatiu a través de la seua obra L'Economia de 
l'Hidrogen. 

2019. Solar Decathlon Europe, per la seua contribució en favor 
del desenvolupament d'habitatges eficients energèticament a través 
d'una competició universitària internacional. 

2020. Antonio Damásio (1944), per la seua contribució en favor 
d'enteniment d'una realitat humana més completa des de l'Institut 
per a l'Estudi Neurològic de l'Emoció i de la Creativitat (Califòrnia, 
USA). 
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2021. Rudolf Steiner (1861 - 1925), per la seua contribució en 
favor de l'educació lliure de les criatures a través del Mètode Waldorf 
i la Societat Antroposófica. 

2022. New Economic Foundation, per la seua contribució en 
favor d'una jornada laboral setmanal de 21 hores a través del seu 
informe 21 hores, o perquè una setmana laboral més curta ens ajudaria 
a renàixer en el segle XXI. 

2023. Eduard Punset (1936), per la seua contribució en favor 
d'un enteniment científic de les emocions i el poder de l'amor a través 
de les seues múltiples obres. 

2024. Carmen García-Enguita i Michel Riu, per la seua 
contribució en favor del coneixement de les polaritats energètiques 
complementàries i de la sexualitat sagrada a través dels seus tallers i 
seminaris. 

2025. Helena Norberg-Hodge, per la seua contribució en favor 
d'una economia de proximitat a través del seu documental 
L'Economia de la Felicitat. 

2026. Annie Leonard (1964), per la seua contribució en favor 
d'una economia basada en aconseguir la “millor equitat”, abandonant 
l'objectiu econòmic de “més benefici”, a través de la seua sèrie de 
documentals The Story of Stuff. 

2027. Alain de Botton (1969), per la seua contribució en favor 
d'una filosofia urbana pròxima a la nostra realitat del segle XXI a 
través de la creació de The  School of Life (Regne Unit) i les seues 
diferents obres literàries. 

2028. Steve Jobs (1955 - 2011), per la seua contribució en favor 
d'una democratització de l'ús de les tecnologies de la informació a 
través dels productes d'Apple, Inc. 

2029. Logan LaPlante (2000), per la seua contribució en favor del 
millor enteniment d'una educació alternativa a través de la seua 
xarrada Hackschooling makes me happy  en TedxUniversityofNevada. 

2030. Salman Khan (1976), per la seua contribució en favor d'un 
sistema d'educació universal basat en vídeo a través de la creació de 
Khan Academy. 
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2031. Elon Musk (1971), per la seua contribució tecnològica i 
industrial en favor del desenvolupament del vehicle elèctric a través 
de Tesla Motors. 

2032. Neal Gorenflo, per la seua contribució en favor de 
l'economia del compartir i la seua difusió internacional a través de la 
revista en línia Shareable Magazine. 

2033. Barry Long (1926 - 2003), per la seua contribució en favor 
d'un amor sexual de manera divina a través de les seues múltiples 
obres, els seus tallers i els seus seminaris. 
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NOTA DE L'AUTOR 
 
 
 
 
LOVETOPIA és un projecte engendrant durant molts anys. Tants, 

que no sé compartir-lo sense contar la història que hi ha darrere de 
l'inici. 

En 1993, vaig tindre la fortuna de viure a San Francisco, a 
Califòrnia. Un matí com qualsevol altre, em vaig entropessar amb una 
fira de llibres de segona mà. Una idea simple es va apoderar de mi. 
“Triaré un parell”, vaig pensar, “i els llegiré paraula a paraula amb un 
diccionari a la mà”. Per descomptat, jo castellà parlant i els llibres en 
anglés. Va ser una ocurrència senzilla del tipus així-segur-que-
aprofundisc-en-el-anglés. 

Després d'una estona, vaig triar dos llibres. El primer tenia un títol 
tan poc sexy com a GUERRILLA MÀRQUETING. Darrere d'este llibre 
hi ha una història, una altra història, que res aporta en este moment. 
El segon llibre era ECOTOPIA. Estos dos llibres, cadascun a la seua 
manera, s'han convertit en desencadenants de moments importants i 
intensos en la meua vida. 

ECOTOPIA és la llavor de la meua #Lovetopia. ECOTOPIA és una 
novel·la escrita en 1975 pel ja difunt Ernest Callenbach. El llibre em 
va impressionar. Ho vaig llegir una primera vegada amb el diccionari 
a la mà i vaig anotar la traducció de totes les paraules que desconeixia. 
Ho vaig llegir una segona vegada per a gaudir-lo sense la incomoditat, 
la interrupció i el pes del diccionari. I el vaig llegir altres vegades 
després, respirant pàgina a pàgina i intentant entendre per què em 
resultava tan fascinant. El següent paràgraf, entenc la teua curiositat, 
és un “còpia i pega” de la contraportada que introduix la història (els 
claudàtors <> els he posat jo): 

 
< En 1980 tres estats de l'oest dels EUA: Califòrnia, Oregon i 

Washington se separen de la resta de la Unió [creant un nou país sota 
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el nom de Ecotopia]. Estem en 1.999. Des de la seua independència, 
Ecotopia ha viscut aïllada del món [...] > 

 
Durant anys vaig estar atrapat pel desig de regalar i compartir allò 

que tant m'agradava. Vaig buscar i vaig buscar una traducció al 
castellà sense èxit. “ECOTOPIA mai s'ha traduït”, vaig pensar, “jo la 
traduiré”. 

I això precisament és el que vaig començar a l'estiu de 2012. 
Callenbach havia mort a l'abril i vaig decidir que era el moment d'un 
homenatge post mortem. Però l'avanç va ser lent. A penes quatre 
capítols ben traduïts en 6 mesos. I encara que la meua determinació 
no va patir en absolut, al febrer de 2013, amb l'esperança d'evitar-me 
tan tremenda faena, vaig decidir rascar en Google. A vore si sonava la 
flauta, ja saps. 

I bingo. Sorpresa. Així, sense més, va aparéixer. La novel·la es va 
traduir en 1980, però està esgotada esgotadíssima. Amb el màxim 
respecte del món, vaig fer meu l'arxiu que vaig trobar. La meua còpia, 
amb una versió anterior d'este mateix pròleg, està disponible en el 
meu blog en http://blog.carlosgoga.com. 

Però no acaba ací el projecte que vaig començar. Amb el pas dels 
anys, vaig somiar amb una ECOTOPIA més pròxima en el temps i en 
l'espai. Més meua, més nostra. Perquè l'original va ser escrit en 1975, 
una època en la que no existia internet. I està ambientat en la costa 
Oest dels Estats Units de Nord-Amèrica. 

I jo somiava amb una ECOTOPIA que parlara des de la certesa 
tecnològica del 2014 i ubicada a prop, en la meu Espanya natal. A més, 
si Callenbach va descansar el pes de la novel·la en el punt de vista més 
social, la meua pretensió era aprofundir en el punt de vista individual. 

I això és el que em porta a nomenar al meu projecte #Lovetopia. 
Molt en línia amb eixa rEVOLution tan ben recollida en el grafiti que 
circula per facebook. Com a homenatge post mortem a Ernest 
Callenbach. I com a contribució necessària a la “actualitat social” que 
vivim, tan gris i corrupta com a buida de visió de futur. 
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Este és el meu intent de contribuir al moment actual amb un 
ensomni positiu, optimista i assolible d'una estructura social 
renovada i millorada. 

Perquè crec sincerament que visionar una alternativa de futur 
millor, o somiar en positiu, és el pas necessari abans d'abandonar el 
que tenim i atrevir-nos col·lectivament a entregar-nos a l’avindre. 

He assumit, amb humilitat però amb força i dedicació, la funció 
d'home somiador que va ocupar Ernest Callenbach. Si la novel·la t'ha 
agradat, el mèrit és compartit. D'alguna manera, esta és una novel·la 
col·laborativa. Estàs davant un text escrit per dues persones que 
compartixen una mateixa intenció de cor però que mai es van 
conéixer, que estan a un continent i 40 anys de distància. Si per contra 
t'ha avorrit, la responsabilitat és només meua. 

Vull compartir que des de l'inici m'ha preocupat l'assumpte dels 
drets d'autor. Atesa la legislació més clàssica i restrictiva, #Lovetopia 
no existiria. Però després d'estudiar la seua obra, he conclòs que 
d'haver viscut en el nostre temps, Ernest Callenbach haguera oferit el 
seu treball sota llicència Creative Commons. Per a mi, no hi ha dubte 
que haguera apostat per una total coherència de forma i de fons. Però 
en els anys que va escriure ECOTOPIA no existia tal opció i ara com 
ara ja no està entre nosaltres per a preguntar-li-ho. Açò, que reconec 
m'ha generat una certa tensió, finalment ho he resolt amb el cor a la 
mà, a la manera lovetopiana, prevalent la bona intenció i la llibertat 
de somiar sobre qualsevol altre interés. 

Si has conclòs este viatge i t'agraden els records, et demane que 
entengues cada paraula de la novel·la com una invitació oberta, 
incondicional, perquè conjuminem esforços i il·lusions i construïm 
una #Lovetopia ací i ara. 

Són moltes les maneres al nostre abast de començar a construir 
Lovetopia. T’indique dues. La primera, la que jo vaig triar 
personalment quan vaig rellegir el text final, és que tries convertir-te 
en lovetopià o lovetopiana. Són moltes les xicotetes coses que 
definixen l'estil de vida lovetopiana. Et convide que les incorpores en 
tu i que les integres en la teua vida. Jo ho he fet i el sentir íntim és 
realment diferent i millorat. La segona cosa que et propose, una cosa 
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important, és compartir i recomanar la lectura de la novel·la. I fins i 
tot participar en la seua distribució. Més endavant trobaràs com. 

Et senyalitze estes dues maneres de participar en la construcció de 
Lovetopia perquè estic convençut que Lovetopia es construirà de baix 
a dalt, així que quants més lovetopianxs siguem, quant més es difonga 
el somni, més a prop estarem totxs de gaudir d'este nou món que 
portem en el cor. 

Per a acomiadar-me, et desitge sort, sort de la bona, i demane que 
els nostres camins es creuen i les intencions del cor acaben amb bon 
fi. 

 
Novembre de 2014 

Carlos Goga 
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AGRAÏMENTS 
 
 
 
 
Vull agrair, de manera oberta i general, totes les manifestacions 

d'alé, suport i ajuda que he rebut durant el procés d'escriptura i 
correcció de #Lovetopia. 

Han sigut tantes i tan generoses que tem entrar en l'enumeració 
individual i oblidar a alguna. Si és així, et demane les meues disculpes 
i t'ho agraïsc ací, encara que de manera anònima, abans que a la resta. 

A Rubén i a Iván, a Sara i a Mar, a María José i a Betlem, a Natzaret 
i a la dona bonica, a Verónica i a Carmen, a Eva, a Isidro, a Paloma i a 
Rodrigo, a Lorda i a Natalia, a Bea i a Leyre, i a Vanya, vos agraïsc els 
vostres noms, la vostra bellesa i el vostre amor cap a la vida i cap a mi, 
una inspiració que m'ha permés construir els personatges i les 
situacions entranyables que conformen #Lovetopia. 

A Rafa, a Fabián, a Clement, a Vicky, a Eduardo i a Quique , vos 
agraïsc que compartíreu amb mi, de manera tan oberta i sincera, les 
impressions que vos causara el primer esborrany del text i que 
m'aconsellàreu tan delicadament sobre com esmenar i completar les 
incoherències que existien. 

A Greis, a Marta, a Dan i a Elena, a Gerardo, a Pau, a Eva, a Jacobo, a 
Emma, a Valentín, a Ángel María, a Inés, a Isidro, a Rodri , a Verito, a 
Juan, a Gema, a Gadea, a Xavi, a Leo, a Zaida, a Merche, a Rosa, a Sergio, 
a Antonio, a Miriam, a Amaia, a Loren i a Josín, a Javier, a Carmen, a 
Lotfi, a Tania, a Lorda, a Sara, a Alicia, a Celia, a Luis i a Carlos, vos 
agraïsc el vostre alé i el vostre interés, els vostres comentaris i les 
vostres correccions, tan necessaris per a acabar, arredonir i brodar el 
text final. 

A Isabel, la meu volguda Isabel, t'òbric el meu cor perquè brolle de 
nou l'agraïment incondicional que rememore en recordar aquella 
conversa que em vas regalar sota la bellesa dels teus ulls i del sol de 
Badajoz, aquelles paraules que tanta i tanta intensitat em van fer 
sentir. I per descomptat, em recline davant la teua generositat i 
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dedicació en corregir, així de bé, amb tanta minuciositat i paciència, 
el text del diari íntim. 

Agraïsc, de manera sincera, l'interés manifestat i les mostres de 
suport rebudes de les més de 150 persones, homes i dones de tota la 
geografia d'Espanya, que heu llegit part o tot el text d'algun dels 
esborranys de #Lovetopia, patint la mancança de les meues paraules 
i les incomoditats del format pdf. 

Agraïsc, de manera anònima, la participació individual i col·lectiva 
de les desenes de persones que, orquestrades per la meua ment, em 
vau permetre viure un mes de març de 2014 replet de “màgia” i “amor 
pur”. 

Agraïsc, finalment, la seua contribució a totes les persones que 
m'han oferit el seu coneixement, les seues històries i les seues 
experiències de vida, bé directament, bé a través dels centenars de 
llibres, contes, documentals i pàgines web que he llegit i vist en els 
últims anys. Sense vosaltres i sense la vostra herència cultural, no 
hauria pogut embastar una obra com #Lovetopia. 

A totxs, des del cor, a la manera lovetopiana, moltes gràcies! 
 

Març de 2017 
Carlos Goga 
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T'ha agradat Lovetopia? 

T'agradaria contribuir a la difusió 

d'este somni col·lectiu? 

 
Fes-te AMBAIXADOR de Lovetopia 

i distribuix la novel·la 

en el teu cercle d'amistats 

i en la teua localitat. 
 

Escriu-me a 

joanoscaiboils@systemli.org 
i et faré arribar una proposta 

simple per a començar. 
 

Junts avançarem 

en la construcció de Lovetopia! 
 
 

lovetopia.org 
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ALTRES LLIBRES DE CARLOS GOGA 
 
 

 

 
el meu caminar: 
records de pelegrí 
Reflexió personal i íntima sobre els 
meus aprenentatges de vida després 
de tornar del meu primer Camí de 
Santiago en 2009 
[110 pàgines] 

 
 
 

10 històries 
Recopilació autobiogràfica de 

xicotetes anècdotes de vida que vaig 
entregar al meu fill com a regal en el 

seu desé aniversari 
[90 pàgines] 

 

 

 
 
el meu caminar: 
passos de llibertat 
Diari íntim de la meua experiència 
en la celebració del taller “L'Home 
Lliure” que vaig realitzar en 2010 
[232 pàgines] 

 
 

Per a més informació, visita 
http://blog.carlosgoga.com/libros 
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