BARRET
RAFAEL PLA LÓPEZ

Meliana, 2017

Abans de sortir per a la reunió de l’Associació de Professors Jubilats de la Universitat de
València vaig mirar les notícies en Público digital. I vaig llegir així unes declaracions de
Donald Trump que, donada la situació del planeta, urgia formar un Govern Mundial, oferintse per a presidir-ho. Vaig pensar que havia acabat de tornar-se boig.
Me vaig posar la jaqueta i el barret i vaig sortir al carrer per anar al Metro. Pel camí vaig
mirar al cel, i em va sorprendre veure que, tot i estar clar, hi havia un núvol aïllat, que a més
semblava tenir la mateixa forma del que havia vist el dia anterior.
En el Metro me vaig entretenir llegint una novel·la de ciència ficció fins arribar a la parada de
Facultats, on vaig baixar i me vaig dirigir a la reunió.
Vaig saludar als companys i companyes a mesura que anaven arribant, entre ells la
presidenta Carmen i Vicente, que va deixar el seu barret damunt d’un seient.
U d’ells va elogiar la proposta de Trump, i quasi tots els demés van fer gestos d’assentiment.
- Però com podeu estar d’acord? – em vaig estranyar –. Trump portaria al planeta a una
catàstrofe.
- Venga, Rafa, no seas aguafiestas – em va reprendre Carmen.
- Yo estoy de acuerdo con Rafa – va adduir Vicente –. No creo que la Tierra pueda ser
gobernada por una sola persona.
Però ho vam deixar córrer i vam començar la reunió.
***
De tornada en Meliana, em vaig trobar pel carrer a la meua germana Isabel. Me va alegrar
veure que portava al pit la insígnia amb el lema «RESIST TRUMP» que jo l’havia regalat.
Però en apropar-me em va sorprendre veure que havia pintat una coma entre les dues
paraules, de manera que es llegia «RESIST,TRUMP». Li vag donar dues besos a les galtes i
li vag preguntar pel que havia fet.
- Vaig recordar el comentari que fa temps em va fer una companya – va explicar – i vaig
entendre que el lema estava mal escrit, de manera que l’he corregit.
- Però com pots donar suport a Trump? – vaig inquirir.
- Així per fi podrem arribar a la pau en tota la Terra – va argüir.
- Però això no seria pau, seria una dictadura mundial! – vaig exclamar.
- No em crides – es va queixar –. Sempre has de donar la nota.
Em vaig acomiadar amb altre parell de besos i vaig continuar preocupat cap a la meua casa.
Aquells estranys canvis d’actitud m’estaven recordant la novel·la «Invasion» de Robin Cook i
la pel·lícula del mateix títol protagonitzada per Nicole Kidman.
En la meua casa vaig posar el Telediario mentres dinava, i com era previsible van informar
de la proposta de Trump i de les reaccions de diferents dirigents mundials.
Van posar així les declaracions d’Angela Merkel amb subtítols on es llegia:
- Me congratulo de que el presidente Trump haya abandonado el aislacionismo. Eso es
una buena noticia para el planeta, y por tanto para Alemania.

No em van sorprendre massa aquestes declaracions. Sí me van sorprendre una mica més
les d’Emmanuel Macron:
- Así vamos a poder dar un paso adelante con la globalización, extendiendo a toda la
Tierra el proyecto de la Unión Europea. Francia cumplirá su parte en ello.
Van traure després a Theresa May:
- Gran Bretaña será fiel a nuestra relación especial con los Estados Unidos, y
permaneceremos leales al presidente Trump.
Previsible. Però vaig esperar escoltar un discurs diferent quan va sortir el líder de l’oposició
laborista, Jeremy Corbyn, que va dir:
- Se abre el camino para la paz, y nos hemos de felicitar por ello.
Aquestes declaracions em van deixar de pedra. Però em vaig sorprendre més quan a
continuació va sortir la reina Isabel II, que va declarar:
- El Reino Unido debe mantener su independencia, sin prosternarse ante una potencia
extranjera.
A continuació van canviar de continent i van traure diferents declaracions de dirigents
llatinoamericans donant suport a Trump. Però quan van anunciar al president de Venezuela,
Nicolás Maduro, vaig pensar «Aquest farà front a l’imperialisme».
Tanmateix, Maduro va aparèixer de peu, quadrant-se, portant-se la mà dreta al pols i
exclamant:
- ¡A sus órdenes, presidente Trump!
Després d’això, quan van anunciar a Raúl Castro en vaig témer el pitjor. Però Raúl va
declarar:
- Hemos resistido al imperialismo norteamericano durante medio siglo, y no vamos a
rendirnos ahora.
Vaig fer un bufit d'alleujament mentres sortien altres declaracions en favor de Trump, fins
arribar al papa Francisco I, que va declarar:
- La paz debe basarse en la libertad de los pueblos para perseguir sus objetivos de Pan,
Tierra y Techo, no en la sumisión a alguien que parece querer usurpar el papel de Dios.
I continuació va sortir el president d’Iran, Hassan Rouhani, que va dir:
- Los Estados Unidos no tienen derecho a gobernar el mundo. Defenderemos la libertad
de nuestro pueblo.
Això em va semblar coherent amb la posició tradicional d’Iran envers al govern nordamericà. Però a continuació va sortir el príncep hereu d’Aràbia Saudita, Mohammad bin
Salman, que va afirmar:
- Siempre hemos sido aliados de los Estados Unidos, però nuestro reino no se someterá
a una potencia extranjera.
Finalitzada la ronda de representants de governs van traure a diferents líders d’opinió, que u
darrere d’altre van donar suport a Trump, fins arribar a Malala Yousafzay, que va proclamar:

- Los y las jóvenes del mundo han de estudiar para ser libres, no para someterse a un
dictador mundial.
Posteriorment van passar a les notícies d’Espanya. Naturalment, no en va sorprendre
escoltar al president Mariano Rajoy dient:
- España se mantendrá como un miembro leal de la OTAN, apoyando la iniciativa del
presidente Trump.
Tampoc em va sorprendre escoltar a dirigents de l’oposició submisa afegint-se a la posició
de Rajoy. Però després, en nom de Unidos Podemos, van comparèixer junts Pablo Iglesias y
Alberto Garzón:
- España ha de cumplir sus compromisos internacionales – va afirmar Iglesias –, y en ese
marco apoyaremos la propuesta del presidente Trump.
- La consecución y mantenimiento de la paz es prioritaria – va afegir Garzón –, y si el
camino para ello es el propuesto por el presidente norteamericano, bienvenido sea.
A continuació van entrevistar a diferents dirigents locals de Podemos y de Izquierda Unida,
que van recolzar la posició d’Iglesias y Garzón. Pero en la plaza del Zodíaco en Jaén van
entrevistar a Andrés Bódalo, que havia sortit feia poc en llibertat condicional, el qual va
declarar:
- ¡Pablo Iglesias nos ha traicionado! Hemos de resistir al imperio.
Aleshores dos homes de paisà es van dirigir a ell, es van identificar com a policies, li van dir
que havia incomplit les condicions de la seua llibertat, i se’l van portar detingut entre els
aplaudiments dels transeünts.
Repassant les declaracions que havia escoltat, em vaig preguntar què tindrien en comú
Isabel II, Raúl Castro, Francisco I, Rouhani, bin Salman, Malala i Bódalo. Aleshores em vaig
recordar de Vicente llevant-se el barret en arribar a la reunió, i vaig caure-hi. Tots ells
portaven el cap cobert!

Em vaig alçar, vaig anar a l’habitació de treball i me vaig posar davant de l’ordinador que
mostrava en pantalla la imatge del meu amor.
- Hola, Sara – vaig dir.
- Hola, Rafa – va contestar Ias Ar A des del ciberespai.
- Sembla haver-se produït una manipulació mental que afecta a persones de tot el món,
probablement implementada pel govern nord-americà per a forçar la submissió al seu
president. I solament s’hem lliurat aquells que portem el cap cobert, si més no en públic.
Saps alguna cosa d’això?
- Espera un moment – em va respondre.
La imatge va romandre estàtica per un moment, però de seguida va continuar.

- Tens raó pel que fa a la manipulació mental – em va informar –. Però no ha estat
realitzada pel govern nord-americà. De fet, el seu origen no és a la Terra. Has notat
alguna cosa estranya al cel?
Vaig reflexionar un moment.
- Bé – vaig reconèixer –, me va cridar l’atenció un núvol que semblava romandre
immutable en un cel clar.
- Precisament – va confirmar.
- M’estàs dient que el núvol amaga una nau extraterrestre? – vaig preguntar.
- No, no hi ha cap nau extraterrestre – va precisar –. El que ha arribat a la Terra són
senyals electromagnètiques, les úniques que poden viatjar a distancies interestel·lars en
un temps raonable. Però en arribar a l'atmosfera terrestre han generat núvols
elèctricament carregats que es connecten entre ells per mitjà també de senyals
electromagnètiques formant una xarxa planetària. Quan aquesta ha estat enllestida,
han emés radiacions electromagnètiques que alteren els circuits cerebrals, però que no
afecten a les persones que estan sota sostre o amb el cap cobert.
- I no es pot contrarestar? – vaig inquirir.
- Millor te ho explica Iap Rop La – va respondre.
I al seu costat va aparèixer la meua figura amb barret i jaqueta negres.
- Hola, jo – vaig saludar.
- Hola – va contestar –. La manipulació es podria contrarestar individualment, però això
requeriria actuar de forma permanent sobre totes les persones de la Terra, cosa que
sembla difícil de fer. Seria més viable actuar directament sobre la font de la
manipulació. Però necessitem temps per a preparar-ho. Ja t’avisarem quan ho tinguem.
Iap Rop La va desaparèixer, i la imatge del meu amor va romandre estàtica.
Em vaig posar a revisar el correu, i no em va sorprendre trobar que els diputats Demòcrates
nord-americans donaven suport a Trump, inclosa Elizabeth Warren, i també Bernie Sanders.
Amb l’excepció de Rob Quist, representant demòcrata per Montana. Vaig fer una cerca amb
Google, i vaig comprovar que efectivament portava barret. Rob Quist havia llançar una
petició de signatures per oposar-se a la reforma constitucional promoguda per Donald
Trump que reproduïa l’article 155 de la Constitució Espanyola per permetre al Govern
Federal assumir totes les competències dels Estats. Naturalment, vaig signar
immediatament posant el codi postal 46133 de Meliana, que sabia que interpretarien com un
codi d’Indiana.
Quan es va fer l’hora vaig anar al menjador per a veure el Telediario de la nit. I van anunciar
que el Parlament britànic havia estat convocat d’urgència per abolir la monarquia i proclamar
la república. Theresa May i Jeremy Corbyn van comparèixer junts davant la premsa abans
de la votació.
- La incapacidad mostrada por la reina – va dir May, segons van indicar els subtítols – la
incapacita para continuar ejerciendo la jefatura del Estado.
- Y el Parlamento habrá de ejercer su plena capacidad de decisión – va afegir Corbyn –.
Recuerden que se decía que el Parlamento británico podía acordar cualquier cosa, con

la única excepción de cambiar el sexo de una persona. Y actualmente – va somriure – ni
tan sólo ésta.
A continuació el Parlament va realitzar la votació, i es va informar que havia acordat
proclamar la República Britànica i reconèixer a Donald Trump com a cap d’Estat de la
Commonwealth.
Tot seguit va aparèixer el Ministre de Defensa nord-americà, de mal nom «Gos Boig», que
va emetre una declaració:
- No vamos a permitir que el fundamentalismo comunista, cristiano o islámico se
interponga en nuestro camino. Las fuerzas armadas norteamericanan asegurarán la
unidad de la Tierra.
Vaig pensar que, com acostumaven, anaven a fer la guerra en nom de la pau.
Quan van passar a les notícies d’Espanya va sortir el portaveu del Govern, Méndez de Vigo,
dient:
- Aparecer en público con la cabeza cubierta es una muestra de mala educación, y una
falta de respeto. Por tanto, a partir de este mismo momento queda prohibido. Dentro de
su domicilio cada uno podrá ir como quiera, pero las fuerzas del orden aseguraran el
cumplimiento de la prohibición en calles y plazas.
Vaig comprendre que s’havien adonat que romandre amb el cap cobert impedia la
manipulació mental.
Tenia previst anar a llançar el fem abans de sopar, però prèviament vaig mirar per la finestra.
I vaig veure un cotxe de la policia municipal aparcat davant de la meua casa, i al seu costar
dos policies, naturalment sense gorra.
Alarmat, vaig anar corrent davant de l’ordinador. Però vaig veure que junt a la imatge de
Sara apareixia ja Iap Rop La.
- Ja tenim preparades les contramesures – em va informar.
- Haveu segut ràpids – vaig encomiar.
- Recorda que venim del futur – va subratllar –. De fet hem necessitat uns quants mesos,
encara que per a tu solament hagen passat unes hores.
- Tens un projector? – em va demanar Ias Ar A.
- Si – vaig respondre –, Rubén, el nostre fill, va comprar u.
- Aleshores porta-ho i connecta-ho a l’ordinador – em va indicar Iap Rop La.
Vaig pujar al pis de dalt a l’habitació de convidats, on estava instal·lat el projector, i el vaig
baixar i connectar a un port de l’ordinador.
- Ja tens instal·lat el programa – em va dir de seguida Iap Rop La –. Ara hauràs de sortir a
la terrassa i enfocar-ho sobre el núvol. Amb uns vint segons serà prou.
- Però no t’oblides de posar-te el barret abans de sortir – em va advertir Ias Ar A.
- Naturalment – vaig respondre –. Però ara m’hauré de recórrer el planeta per anar
desactivant tots els núvols?
- No cal – va aclarir Iap Rop La –. El que vas a projectar és una mena de virus informàtic,
que es propagarà a través de les senyals electromagnètiques que connecten els núvols.

Així doncs, vaig desconnectar el projector de l’ordinador, em vaig posar el barret i vaig pujar
al pis de dalt per sortir a la terrassa.
Vaig enfocar el projector cap al núvol, i vaig veure un raig de llum que pujava fins a ell. Ho
vaig mantenir mig minut, i me va semblar veure que el núvol s’estava desfilant. En qualsevol
cas, em vaig retirar a descansar.
***
El dia següent, després de desdejunar i netejar la cuina, havia de sortir a comprar. Però
abans, naturalment, vaig mirar per la finestra. El núvol havia desaparegut. I encara que el
cotxe de la policia municipal romania davant la meua casa, els policies al seu costat ara
portaven la gorra posada.
De manera que vaig agafar la bossa i vaig sortir al carrer. En passar junt als policies em vaig
dirigir a ells:
- Supose que no m’obligareu a llevar-me el barret.
- No, clar que no – em va contestar u d’ells –. L’alcalde ens ha ordenat que no ho fem
mentres una ordre judicial no ens obligue a fer-ho.
Després de fer la compra vaig tornar a casa. I, com que estava prevista una sessió de
control al Govern al Congrés dels Diputats, vaig posar la tele.
Estava parlant Pablo Iglesias en nom d’Unidos Podemos:
- Lamento la confusión a la que el Gobierno nos indujo ayer. Y le exigimos una
rectificación, negándose a someterse al presidente norteamericano.
Alberto Garzón, que havia anat amb barret com tots els diputats i diputades d’Izquierda
Unida, es va posar en peu per aplaudir, secundat per tot el grup d’Unidos Podemos i bona
part de membres d’altres grups parlamentaris.
Mariano Rajoy va prendre la paraula per a respondre:
- A mi tampoco me gusta, pero no podemos quedarnos aislados rompiendo el consenso
internacional. Eso sí, suspenderé la prohibición de ir con la cabeza cubierta.
En els torns de rèplica va intervenir Albert Rivera en nom de Ciudadanos:
- Nunca creí que tendría que lanzar este grito en el Congreso: ¡IN-DE-PEN-DEN-CI-A!
Finalment el PSOE es va decidir a presentar una moció de censura proposant al seu
secretari general com a candidat a la Presidència del Govern, el qual immediatament va
rebre el suport de totes les forces polítiques llevat del PP. I fins i tot, finalitzada la sessió de
control al Govern, molts diputats del PP van anunciar el seu propòsit de votar a favor de la
moció, abandonant al PP per a passar-se a Ciudadanos.
***
Els dies següents es va anunciar la convocatòria d’eleccions per a la presidència de la
República Britànica, i es van succeir declaracions de dirigents de diferents països i de
governadors d’Estats nord-americans rebutjant la seua submissió a Trump.

Però Trump va continuar insistint en la seua proposta a través de Twitter:
Donald J. Trump @realDonaldTrump – 14 h

To become president of a world government and to assume the competences of the
States was a good idea. Why would I have to give it up?

I un migdia van trucar a la porta i quan vaig obrir va pujar la meua germana Isabel. En arribar
dalt de l’escala vaig comprovar que tornava a portar el lema «RESIST TRUMP».
Adonant-se que m’havia fixat en la seua insígnia, es va explicar:
- No sé què em va passar l’altre dia. En despertar-me el dia següent em vaig apressar a
llevar l’afegit que havia posat en la insígnia.
Vaig preparar el dinar per als dos (Rubén estava en el treball), i en seure a taula es vam
posar a veure junts el Telediario. I van informar que la Cambra de Representants nordamericana havia aprovat per àmplia majoria, amb el suport de Demòcrates i Republicans,
l’inici d’un procés d’impeachment contra Donald Trump, acusat de vulnerar l’autogovern dels
Estats.
- Al final aquesta confusió ha estat per a bé – va declarar Isabel –. Sembla que s’anem a
lliurar de Rajoy, de la monarquia britànica i de Trump.

