
45
mèdia

ara DIMARTS, 1 D’OCTUBRE DEL 2013

S’esgota la mà d’escuma de
Miley Cyrus abans de Halloween
Miley Cyrus s’ha convertit en un referent
estètic de tal envergadura que, fins i tot, ha
impactat de ple en les disfresses de Ha-
lloween. Segons NY Mag, les botigues es-
pecialitzades dels EUA estan esgotant les
rèpliques de la mà gegant d’escuma que es
va posar la cantant sobre l’escenari dels

premis VMA de la MTV. Potser la roba in-
terior de plàstic que es va posar –única-
ment– també es transforma en un hit de
les festes de Halloween, tot i que d’això en-
cara no n’hi ha indicis. No obstant, si la
icona Cyrus domina el panorama potser
es passa del trick or treat? al trick or twerk?GENT

Les ‘celebs’ allarguen
les vacances fins a

l’octubre
J.C.

BARCELONA

La precipitada mort de l’estiu el dia
1 de setembre és un fet molt relatiu
en la vida dels famosos, ja que al-
guns tenen un ritme laboral molt
allunyat del de persones que han de

fer més per menys per conservar la feina. Les
xarxes socials delaten els famosos que encara
estan de vacances, com el castellonenc Miguel
Ángel Silvestre, que s’ha escapat un dies a la
platja amb un gos i una planxa de surf. També
ha estat a alta mar amb Blanca Suárez, cosa
que desmentiria un distanciament entre ells.
La israeliana Bar Refaeli –a la foto superior–
també ha penjat imatges d’ella al costat del
mar. Unes vistes aquàtiques de les quals tam-
bé ha gaudit Miranda Kerr a Nova York. A la
foto de baix de tot hi apareix Alessandra Am-
brosio, coneguda per ser model de Victoria’s
Secret, gaudint de l’illa d’Eivissa, un destí que
continua sent atractiu –fins i tot més– fora de
la temporada estival. Com ella, la model Dout-
zen Kroes també ha optat per un destí ben
clàssic per a una celebritie: Saint-Tropez. Allà
s’ha capbussat en aigües cristal·lines i ha gau-
dit de la bellesa d’un bon lloc de vacances
quan no està massificat.

Buenafuente i Punset,
un ‘Instint’ magistral (i còmic)

JOAN CALLARISSA
BARCELONA

Buenafuente recordava al
principi de l’Instint que
ahir al vespre va tenir
lloc al teatre Barts del
Paral·lel barceloní que la

idea de creuar coneixement i entre-
teniment la va deixar caure Eduard
Punset fa anys davant del presenta-
dor en una trobada de les que teni-
en a la televisió. Una proposta en
què no anava gens desencaminat si
tenim en compte que en la seva clas-
se magistral d’ahir sobre la vida els
assistents van quedar-se morts de
riure i sense cap pregunta.

Però la proposta d’ahir a la nit s’as-
semblava molt més a un epíleg opti-
mista que no pas a la intenció evan-
gelitzadora d’un divulgador científic.
Als 76 anys, Eduard Punset té argu-
ments per defensar tot el que vulgui.
Després d’una vida plena d’entrevis-
tes amb els que més saben de tot ple-
gat, el savi va optar per centrar la se-
va conferència en les frases que més
l’han marcat al llarg de la seva vida.
Això sí, totes orientades a arribar a
un objectiu: ressuscitar l’optimisme.
Una propensió mental que està en
risc d’extinció en un moment com
l’actual, en què la realitat s’explica

INSTAGRAM

només a través del diferencial amb el
bo alemany a deu anys.

Punset va saber treure tot el suc
a la seva trajectòria en només una
hora. Va conduir els assistents a una
visió de futur il·lusionada però no
plena de confabulacions hedonistes,
sinó d’arguments científics que ens
poden fer creure que encara no es-
tà tot perdut. El divulgador va orde-
nar la seva elocució amb frases que
donen tant de si com la pregunta “Hi
ha vida abans de la mort?” –extreta
d’una paret “del metro de Nova
York”– i la sentència “La vida és un
error”, del científic Ken Nelson.

Detoteslesfrasesentreialectures
positives que no permetien rèplica.
Amb la seva bohèmia de geni com a
vaselina, Punset va gravar al cap dels
assistents a la conferència que anem
cap a un futur en què l’esperança de
vida és més gran, en què es redueixen
elsíndexsdeviolència,enquècreixen
els índexs d’empatia i en què els hu-
mans ja no som tan iguals als altres
animals perquè tenim les xarxes so-
cials, amb tot el que això implica per
al progrés del coneixement.

Buenafuente va començar la nit
prometent no fer nosa, i realment
–tot i no tenir programa i haver nas-
cut per fer-ne un darrere l’altre– la
va encertar fent-li només d’apunta-

dor. De fet, Punset la va clavar fins i
tot amb els errors del directe. El que
més èxit va tenir va ser quan va con-
fondre geòlegs i ginecòlegs. Un
guant humorístic que Buenafuente
no va poder evitar recollir amb un
“de vegades no són tan diferents”.

Cites de científics d’arreu del món
i digressions constants respecte a les
seves reflexions van aconseguir do-
nar alè a una generació que l’admira
i a qui ell admira. El pati de butaques
era ple de joves, que van ser els que
més ben parats van sortir de l’speech.
Les seves reflexions de persona que
ha preguntat molt eren també les
pròpies d’algú que sembla que no ha
sentit mai abúlia vital.

Punsetsegueixjoveperdinsgràci-
es a la seva curiositat. Ahir va posar
tot l’èmfasi sobre l’escenari per de-
manar subtilment als joves que no
deixindeser-homalgratlacrisi.Vaci-
tar Sydney Brenner per recordar que
els que més li han ensenyat sobre ell
“sónelsquemenysensabien”.Perai-
xò no perd mai de vista els joves, “una
explosiódecreativitat”.Defet,elsad-
mira tant que confessa que s’intriga
quanveucomcaminenpelcarrermi-
rant el mòbil i intenta entendre què
farien, “pobres”, si no tinguessin
l’aparell. De ben segur, els entén com
sifossinprimats,iperaixòelsestima.
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