
33 Eduard Punset, ahir a la nit, durant la xerrada que va oferir ahir a la nit a la sala Barts de Barcelona.
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L
a trobada de dues de les 
ments més inquietes i bri-
llants del país, Eduard Pun-
set i Andreu Buenafuente 

(un busca, i li troba, les pessigolles a 
la ciència i els seus derivats; l’altre 
activa idees, projectes, iniciatives 
com la que va propiciar la xerrada 

d’ahir a la nit al Barts), va donar com 
a resultat una sessió divertida en 
què coneixement i entreteniment 
(el lema d’Instint, el cicle de confe-
rències en què es va emmarcar la ci-
ta d’ahir a la nit) es van fondre igual 
que el savi ho fa en el seu dia a dia.
 I això que el divulgador corria el 
risc d’enredar-se parlant, precisa-
ment, de les xarxes socials, de com 

ja van filosofar en públic al progra-
ma especial Com va la vida (TV-3), els 
van permetre sortir airosos del rep-
te, al qual assistien com a públic els 
actors Josep Maria Pou i Sílvia Abril, 
la periodista Tatiana Sisquella i l’ac-
tivista Ada Colau, portaveu de la pla-
taforma antidesnonaments PAH.
 Punset va embastar un discurs 
bilingüe, amb frases en anglès, a es-
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tones surrealista, a estones dispers, 
propi d’un vell savi entranyable com 
ell, que al novembre complirà 77 
anys. I sempre a partir de frases que 
l’han marcat al llarg de la seva vida i 
que li han dit biòlegs, psicòlegs, neu-
ròlegs, paleontòlegs, etcètera: «La 
vida és una equivocació», «La intuï-
ció ocupa més espai al cervell que la 
raó», «Som únics gràcies a les xarxes 
socials»... 
 I les va desenvolupar amb els seus 
divertits comentaris. Va ser, doncs, 
una espècie de grans èxits de les se-
ves trobades amb els científics que 
han anat passant pel seu programa 
divulgatiu Redes al llarg dels anys. 
I això que el títol de la conferència 
era si hi havia vida abans de la mort. 

«De nit m’agrada pensar en les me-
ves partícules quan estaven en els di-
nosaures», va deixar anar en un mo-
ment de la trobada, trufada d’ocur-
rències com aquesta, a les quals 
afegia el seu: «¡Fantàstic!». Com quan 
va parlar de la necessitat de l’ésser 
humà per empatitzar (ell va sobrat 
en aquest aspecte, perquè Punset 
és l’empatitzador, com es va veure 
ahir) o al referir-se a la gent que ca-
mina mentre envien missatges pel 
mòbil. «M’encanta, podrien flotar».

ADA COLAU, LA PRÒXIMA / Punset és l’úl-
tim conferenciant que ha passat per 
Instint, un invent parit per Bue-
nafuente, Albert Om i The Project. 
Per la sala del Paral·lel han passat 
Ferran Adrià, Jordi Évole, Ana Pas-
tor, Risto Mejide, José Corbacho, 
Teresa Forcades, Xavier Sala i Mar-
tin, Toni Soler, Albert Sánchez Piñol... 
El dia 14 li tocarà el torn a Ada Colau 
(compartirà taules amb Jaume 
Barberà), i el 28, als supergermans 
de l’alta cuina mundial Joan, Josep 
i Jordi Roca. H

«De nit m’agrada 
pensar en les meves 
partícules quan estaven 
en els dinosaures»,  
va deixar anar

influeixen en la nostra vida quoti-
diana. No va entrar gaire en aquesta 
matèria i es va explicar amb saviesa 
i bon humor, i la gent l’anava tuite-
jant, una de les exigències dels orga-
nitzadors del cicle en totes les xerra-
de organitzades fins ara. I un signe 
dels temps que corren.
 Les taules del presentador i el con-
vidat, i la química entre tots dos, que 
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Ovació al taral·lejar  
‘Els segadors’al Lliure

D
iumenge, el públic que as-
sistia a l’última funció 
d’Un trozo invisible de este 
mundo va aplaudir l’es-

pectadora que, a primer fila, va taral-
lejar Els segadors després que el poli-
cia interpretat per Juan Diego Botto 
li ordenés demostrar que coneixia 
l’himne del seu país i que l’entonés. 
No era una espontània al Lliure, sinó 
una de les tres persones escollides a 
l’atzar per l’actor per al monòleg 
d’aquest agent de duanes que ser-
moneja immigrants detinguts a l’ar-
ribar a un aeroport espanyol.
 Sorpresa en els primers minuts 
de l’obra per veure’s dins de l’esce-
na, la dona a penes va titubejar. «¿El 
del meu país?», va preguntar molt 
baixet i es va atrevir amb les notes de 
l’himne de Catalunya. Per dues vega-
des. Amb l’actor damunt d’una cin-
ta transportadora, els braços a la cin-
tura, intimidant. La sala Fabià Puig-
server va aplaudir el titubeig i Botto 
va prosseguir el discurs com si res, o 

sí. Era la primera ocasió que li passa-
va una cosa semblant en les tres set-
manes de funcions a Barcelona. 
 L’obra va continuar. A Botto se li 
va escapar alguna llàgrima a la tan-
da d’aplaudiments amb Astrid Jo-
nes, intèrpret d’un dels actes d’Un 
trozo invisible... I es va multiplicar 
l’emoció (foto) al llançar una sentèn-
cia de García Lorca en defensa del te-
atre, tan castigat avui amb l’IVA del 
21%, i enviar una abraçada a Lluís 

Pasqual i a tota la gent del Lliure. 
 L’aplaudiment a la dona que va 
esbossar Els segadors resumeix part 
del que s’espera de l’art escènic, que 
reflecteixi el temps en què es viu. Els 
monòlegs concebuts per no oblidar 
les catàstrofes provocades per les 
dictadures, el dolor de l’exili i la im-
migració van assolir el seu objectiu 
amb l’afegit de gairebé 800 perso-
nes aplaudint l’himne d’un país. El 
carrer, bona part del carrer, expres-
sant-se al teatre. ¿Casualitat? ¿Exage-
ració? Va succeir, simplement.
 La interactuació viscuda diumen-
ge al Lliure reflecteix l’ànim de tota 
aquesta molta gent que es vol fer es-
coltar. Avui, l’escenari es pot conver-
tir en megàfon. Així ho van intuir a 
la sala Barts amb les trobades del ci-
cle Instint. A partir de diferents dià-
legs –Jordi Évole i Ana Pastor, Albert 
Om i la monja Forcades, Risto Meji-
de i José Corbacho, el duo Goma Es-
puma, o ahir a la nit mateix Andreu 
Buenafuente i Eduard Punset–, el 
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La dona, sorpresa 
per veure’s dins de 
l’escena, a penes va 
titubejar per entonar 
dos cops les notes de 
l’himne de Catalunya

públic aporta idees. És una manera 
de palpar el que està passant i donar 
veu al que no té una cantonada on 
expressar-se. 

Postdata a Juan Diego Botto: sóc l’es-
pectador que va fer cara d’imbècil 
quan em va preguntar si sabia com i 
quan va començar la crisi. A qui li va 
dir «menos mal que yo sí he leído y tengo 
una cultura». Les disculpes no són ne-
cessàries. ¡Molta merda! H


