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TaylorSwift
esprotegeix
de laxarxa

La cantant compra els dominis

amb el seu nomque la podrien

relacionar amb el porno

Elegància. La
cantant, al

febrer a
Londres

Jorge Javier Vázquez, ahir

Taylor Swift ha comprat tots els
dominis que poguessin relacio-
nar-la amb el món del cinema
per a adults i de la indústria del
porno en general perquè el seu
nom no es vegi afectat en un fu-
tur immediat pels pirates que po-
drien comprometre-la en acti-
tuds alienes a la seva voluntat. En-
tre d’altres, Swift ha adquirit Tay-
lorSwift.porn i TaylorSwift.adult
abans que el proper 1 de juny esti-
guin disponibles per al públic. La
precaució té les seves motiva-
cions, ja que a començaments
d’aquest any els comptes que la
jove utilitzava a Twitter, Insta-
gram i Tumblr van ser hackejats
per pirates informàtics que van
amenaçar de publicar fotografies
nues de la jove.
“Hackead, hackead, hackead”

els va replicar, llavors i ara, la can-
tant emulant la tornada del seu te-
ma Shake it off. I, segura que no
hi ha cap nu seu a la xarxa, sim-
plement perquè mai no s’ha foto-

grafiat sense roba, desitjava sort
als pirates, animant-los que tires-
sin de Photoshop si volien veure
resoltes les seves expectatives.
Taylor Swift planta cara als usur-
padors amb la seguretat que no li
pot passar el mateix que a Scar-
lett Johansson, que va veure com
una escena del seu filmUnder the
skin on interpreta una alienígena
era llançada a la xarxa sense el
seu consentiment. Aquest nu pro-
fessional es va veure completat
per un altre de personal gràcies a
una altra instantània de l’actriu
al bany de casa seva que ella ma-
teixa va penjar amb destinació
privada.
Taylor Swift ha seguit el re-

cent exemple d’Ashton Kutcher i
Mila Kunis, que quan van decidir
posar a la seva filla Wyatt Isabe-
lle van registrar tot seguit tots els
portals amb aquest nom que po-
guessin completar-se ambqualse-
vol afegit que la relacionés amb
el món del cinema per a adults.
Les xarxes socials compleixen

una funció impagable, d’això no
hi ha dubte. Utilitzades com a
mitjà de publicitat immediata, i
amb notables buits legals, la lli-
bertat per penjar el que un vulgui

és gairebé absoluta, encara que
hi ha les corresponents lleis

aplicables segons els països
i la pròpia voluntat (i/o
permissivitat) de la xarxa
escollida. És el mitjà on
els blogaires desenvolu-
pen una nova professió,
també sense legislar, ja
que se suposa que sense
remuneració publiciten
marques que d’alguna
manera els compensen.
I és també un mitjà en

el qual fer-se notar és
relativament fàcil. Entre
els exemples correctes as-
senyalem el de sistemes
de difusió musical. En
aquest camp és obligat ci-
tar PabloAlborán, les ven-
des milionàries de discos
del qual es van originar
penjant a la xarxa unes
melodies que van arribar
al públic demanera imme-
diata. El 2010, la seva can-
çó Solamente tú es va con-
vertir en himne d’adoles-
cents seduïdes tant per la
qualitat i oportunitat del te-
ma (no hi ha una cosa sen-
se l’altra) com per l’aspecte

físic del cantautor. I les dades
il·lustren perfectament l’efecte
de la xarxa: Alborán va començar
a penjar vídeos a MySpace amb
14 anys (ara en té 25), i va conti-
nuar a YouTube, on Solamente tú
s’ha visionat setanta milions de
vegades! El sistema és infal·li-
ble. Però la imatge provocativa
no ven més ni millor: els
d’Alborán són temes nets, ex-
quisits, res a veure, per
exemple, amb alguns d’Enri-
que Iglesias, com ara els de
Sad eyes iWhis I was your
lover, o Escape, junta-
ment amb la seva pare-
lla, Anna Kúrnikova,

que incorporen altes temperatu-
res. Com el de Colin Farrell, que,
encara que de caràcter privat,
mostra al món una completa se-
qüència amatòria entre l’actor i
una senyora. I n’hi ha més exem-
ples: els vídeos pornogràfics que
va penjar al seu dia Rick Salo-
mon, primer amb Paris Hilton i
després amb la seva esposa Pame-
laAnderson. Aquests vídeos,mal-
grat tenir milionàries visites, són
també una mostra que coits i
fel·lacions, sense talent, no llan-
cen a la fama ningú: Paris i Pame-
la continuen les seves carreres
públiques sense més al·licient
que contemplar com avança el

pas del temps en les seves anato-
mies. I de Salomon ningú no en
té notícia.
Lamés astuta en això de divul-

gar la seva intimitat ha estat Kim
Kardashian, l’ascens social de la
qual va començar al llit fent-li
una fel·lació al raper Jay-Z (enca-
ra disponible a la xarxa). La cinta
és, pràcticament, el primer es-
glaó de la fama que ha portat la
seva família a la fama i als diners.
El reality familiar de lesKardashi-
an les ha portat a manipular un
imperi de roba, begudes, cosmè-
tics, roba interior i fins i tot a
prestar la seva imatge per a les
targetes d’un hotel de Las Vegas.
I tot això ho va catapultar la xar-
xa definitivament a la cúspide de
la vulgaritat, que és el que ven.
KanyeWest, elmarit deKimKar-
dashian, no diu res.c
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Erotisme i pornografia
circulen per les xarxes
com a reclam
immediat

Jorge Javier Vázquez va passar
diàriament per davant del teatre
Coliseum de Barcelona quan es-
tudiava a la universitat, lloc en el
qual ara, entre el 26 i el 29 de
març, recalarà Miguel de Molina
al desnudo, l’obra de teatre que
produeix. De somni en somni, no
amaga que li agrada la seva face-
ta com a productor d’una peça
que qualifica de “recorregut emo-
cional a través de la història re-
cent d’Espanya”.
En la roda de premsa que va te-

nir lloc a la capital catalana ahir
al migdia, el presentador va voler
deixar clar que es troba “molt
feliç” en aquesta faceta de la seva

vida i que l’obra està recorrentEs-
panya “amb un èxit increïble,
amb el cartell de no hi ha locali-
tats”. Miguel de Molina al desnu-
do, centrada en la vida del contro-
vertit cantant que va transformar
la copla i la va transgredir en l’es-
cena, està interpretada perÁngel
Ruiz i dirigida per Juan Carlos
Rubio. Segons el productor, “ha
succeït la tempesta perfecta, per-
què els elements de l’espectacle
eren bons, i públic i crítica han
reconegut els seus valors”. Des
de la seva estrena el mes d’octu-
bre passat, ja l’han vist més de
250.000 persones en teatres de
tot Espanya. / Efe

ANTECEDENTS

Al gener els seus
comptes a Twitter,
Instagram i Tumblr
van ser hackejats

Barcelona

L’obra ‘MigueldeMolina
aldesnudo’, aBarcelona
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