
 

E o secreto d

                                
 

 

Que Vanautu, ese país no Pacífico Sur, se

preguntemos: ¿por que están tan contentos? 

é ser dono

mar cheo de corais e

Na isla chamada 

pode mirar a

ve. 

comerciantes millonarios, membros da realeza e estre

Pero Jean Pierre no

más diferente.  

En Metoma, Jean Pierre e a súa familia vive en chozas de pall

ten electricidade nin auga corrente, ni

medio de transporte é un bote con remos, o que limita 

viaxar a só a illa veciña. Por riba

oportunidades para conseguila.  

 

¿Vedes?, a súa vida na illa no

feliz. Ainda que soe raro -particularmente a quen viven 

 

Toda a comida que consumen consé

básica- crecen na illa e logo, por suposto, está o mar, cheo de peix

Se a proteína do peixe aburre, ocasionalmente se pode comer un morcego 

dos que anidan na illa.  

Certamente, a comida é tan fácil de conseguir que 

contar con moito tempo para relaxarse. 

Cando os Johns teñen algo de diñ

súas vacas-, compran xabón en polvo e

Pero se non, pódense apañar co que 

poden molerse para facer xabón e o aceite de coco reemplaza ao

keroseno.  

Ademáis, algunhas cousas simplemente chegan coas olas. Boias de 

botes son cortadas pola metade para facer tazóns e vell

Pode soar como unha historia de Robinson Crusoe, e en moitos aspectos  é así, pero 

náufragos. Eles viven en Metoma porque así o decidi

Non é que non  probaran as tentacións do

grandes de Vanuatu e ainda agora va

capital do país.  

De feito, Joe, un sinxelo xove de 28 anos de i

quedarse e  díxome que a única co

comparado co pracer de vivir na illa. 
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E o secreto da felicidade é... 
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Pacífico Sur, sexa o lugar máis feliz do mundo naturalm

están tan contentos?  

Jean Pierre John vive nun soño. Unha das fan

é ser dono dunha illa, con todo e as súas palme

mar cheo de corais e unha selva tropical. El ten todo iso n

Na isla chamada Metoma, no extremo norte de Vanuatu, Jean Pierre 

de mirar ao seu arredor e realmente decir que é dono de todo 

ve.  

Ese só feito pon a Jean Pierre nun club exclusivo conformado 

comerciantes millonarios, membros da realeza e estre

ero Jean Pierre non é ningunha desas cosas. De feit

e a súa familia vive en chozas de palla. Non 

ente, nin radio nin televisión, e o seu único 

medio de transporte é un bote con remos, o que limita a capacidade de 

Por riba, non ten moitos cartos e menos 

la non soa tan idílica. Pero a realidade é que a familia John realmente vive 

particularmente a quen viven nas cidades- na illa non lles falta nada. 

Produtos locais 

 

Toda a comida que consumen conséguese  preto de Metoma. Cocos, iuca e

lla e logo, por suposto, está o mar, cheo de peixes.  

Se a proteína do peixe aburre, ocasionalmente se pode comer un morcego 

, a comida é tan fácil de conseguir que a familia parece 

arse.  

Cando os Johns teñen algo de diñeiro -quizáis tras vender unha das 

, compran xabón en polvo e keroseno para as súas lámpadas.  

o que atopan na casa: hai uns pauiños que 

poden molerse para facer xabón e o aceite de coco reemplaza ao 

usas simplemente chegan coas olas. Boias de 

a facer tazóns e vellas redes de pesca se tornan en hamacas. 

ha historia de Robinson Crusoe, e en moitos aspectos  é así, pero 

náufragos. Eles viven en Metoma porque así o decidiron.  

n  probaran as tentacións do mundo moderno. Jean Pierre cre

ora vai de visita de vez en cando. O seu fillo maior, Joe, ata foi ao colexio na 

o, Joe, un sinxelo xove de 28 anos de idade, regresou recen

a única cousa que extrañaba era a música hip hop, pero que no

la.  

Non se trata de no

se
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s feliz do mundo naturalmente fai que moitos nos 

ha das fantasías más populares 

s palmeiras cargadas de cocos, un 

ha selva tropical. El ten todo iso na realidade.  

orte de Vanuatu, Jean Pierre 

eu arredor e realmente decir que é dono de todo o que 

un club exclusivo conformado por 

comerciantes millonarios, membros da realeza e estrelas de rock.  

ha desas cosas. De feito, non podería ser 

a familia John realmente vive 

es falta nada.  

se  preto de Metoma. Cocos, iuca e batata –a súa dieta 

esca se tornan en hamacas.  

ha historia de Robinson Crusoe, e en moitos aspectos  é así, pero os Johns non son 

undo moderno. Jean Pierre creceu nunha das illas máis 

O seu fillo maior, Joe, ata foi ao colexio na 

temente a Metoma para 

a música hip hop, pero que non era nada 

 
se trata de non preocuparse polo diñeiro 

senon de non ter que necesitalo. 



 

 

 

 

 

Jean Pierre non sabía que escolleran  a Vanuatu, ano tras ano, como o

pero cando llo dixen asintiu coa expresión de un cómplice feliz. 

¿Cal é, entón, o secreto da felicidad? 

"No ter que preocuparse polo diñero", responde se

Se un fai a mesma pregunta en Inglaterra o

seguramente recibirá a mesma resposta. A diferenza é que, no

Jean Pierre, non preocuparse polo diñ

querer ter millóns.  

Todos podemos repetir a mantra de "o diñ

felicidade" ata que quedemos sen aire pero, no fondo, ¿cantos de nós 

pensamos que é realmente certo?  

O que eu observo é que a felicidad

cuestión de diñeiro. Ven tamén de ter a súa familia

de que hai un respecto enorme entre ele

 

A ausencia do materialismo

 

Os seus fillos -incluindo aqueles que xa son adultos

todo o que o seu pai lles pide, non

xenuinamente o queren compracer.  

 

Os Johns son a verdadeira familia feliz. 

Jean Pierre, sorprendinme preguntándome se él era 

máis feliz que eu coñocera.  

 

Se se pode ou non medir a felicidad

hai dúbida de que Metoma -ou 

ingredientes para inspirala.  

Os dous piares da clásica vida feliz 

ausencia xeral de materialismo- son común s n

 

As cousas sinxelas da vida, ao parecer, si
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Sen preocuparse polo diñeiro 

 

escolleran  a Vanuatu, ano tras ano, como o 

a expresión de un cómplice feliz.  

a felicidad?  

se polo diñero", responde sen dubidar.  

sma pregunta en Inglaterra ou en calquier outro país, 

seguramente recibirá a mesma resposta. A diferenza é que, no caso de 

o diñeiro significa non necesitar telo, no 

etir a mantra de "o diñeiro non compra a 

e" ata que quedemos sen aire pero, no fondo, ¿cantos de nós 

a felicidade de Jean Pierre é máis que 

iro. Ven tamén de ter a súa familia preto e non hai dúbida 

cto enorme entre eles.  

materialismo 

incluindo aqueles que xa son adultos- fan 

n por coerción senon porque 

 

ra familia feliz. Mentras falaba con 

Jean Pierre, sorprendinme preguntándome se él era a persona 

a felicidade é debatible, pero non 

 Vanuatu enteira- conta cos 

us piares da clásica vida feliz -fortes lazos familiares e a 

son común s nesta nación.  

usas sinxelas da vida, ao parecer, si traen a felicidade 

En Vanuatu, en general, la 

gente cuenta con lo necesario 

para ser feliz.

Un curruncho
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 país máis feliz do mundo, 

 
En Vanuatu, en general, la 

gente cuenta con lo necesario 

para ser feliz. 

Un curruncho de felicidade. 


