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E l deliri va ser gairebé
instantani, i les xar-
xes socials van aco-
llir lamar de conten-
tes el frenesí creatiu.

La matussera restauració d’un
Ecce Homo del segle XIX en una
església de Borja (Saragossa), per-
petrada per una benintencionada
octogenària amb pretensions ar-
tístiques, ha fet la volta al món i
ha desencadenat una colossal re-
acció farsaire a la xarxa. Inter-
nautes espanyols i forans s’han
decidit a versionar l’involuntari
desastre de l’anciana pintora Ce-
cilia Giménez, amb resultats hila-
rants: insereixen rostres cone-
guts sobre el quadre original (de
personatges reals o de ficció,
com ara Paquirrín, la duquessa
d’Alba,MarilynManson o la Pan-
tera Rosa), o posen l’oval creat
per la senyora Cecilia en quadres
famosos, com El crit de Munch i
La Gioconda de Da Vinci.
“Aquí s’han ajuntat dues coses:

la típica notícia ximple del mes
d’agost, època en què no hi acos-
tuma a haver notícies, amb l’efec-
temultiplicador d’internet; la vo-

racitat d’internet fomenta
aquests fenòmens efímers, no po-
demparlar demitologia sòlida re-
al”, raona el crític cultural Jordi
Costa, comissari el 2003 de la
mostra del CCCBCultura porque-
ria. Una espeleologia del gust. Hi
ha una part de la humanitat ungi-
da a un teclat d’ordinador que es
deleix per aquests jocs de recrea-
ció-manipulació d’imatges.
Aquesta mateixa setmana, la

publicació del diari The Sun d’u-

nes fotos del príncepEnric nu du-
rant una disbauxa a Las Vegas ha
desencadenat una onada de mi-
mesi solidària a Facebook, amb
soldats i civils nus cobrint-se el
més essencial amb la Union Jack
i saludant militarment. És una al-
tramanera de versionar una imat-
ge que ha esdevingut icònica. Va
passar una cosa semblant amb
les moltes recreacions de la foto
que l’actriu nord-americana Scar-
lett Johansson es va fer a simatei-

xa nua amb el mòbil. Hi havia un
objectiu lúdic (parodiar la matei-
xa escena però col·locant-hi Bar-
bies, gossets o l’ànec Donald o
amb algun famós imitant-la, com
van fer sense el menor encís els
humoristes José Corbacho i Ber-
to Romero), però també hi havia
una certa solidaritat cap a qui ha
comès un error al capdavall per-
donable.
Aquest mecanisme d’empatia

també s’ha vist en el cas de la se-

nyora de Borja, estrella mediàti-
ca d’aquest firmament estival,
que ha rebut una allau de mos-
tres de suport, inclosa la petició a
internet que es respecti la seva ca-
lamitosa restauració de l’EcceHo-
mo, obra que no era artística-
ment rellevant. ATwitter ha arra-
sat el hashtag (etiqueta)
#todosconcecilia, i en aquesta
xarxa social el cineasta Àlex de la
Iglesia va publicar un tuit tan
bon punt va saber que la pintora

L’alça del que és grotesc, la voracitat de les xarxes socials i les facilitats tècniques
inciten la creativitat dels internautes en fotomuntatges sense orgull d’autor
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Nous recursos estètics en l’era digital

El desastre de la senyora Cecilia. El rostre de l’Ecce
Homo de Borja es va aplanar per l’acció de la pintora
local, i ha adquirit cares com aquestes (segons les agulles
del rellotge): muppet, E.T., La Gioconda , Paquirrín, Homer
Simpson, Carmen de Mairena, El crit de Munch, un joc
d’Art Academy i la duquessa d’Alba. I dóna per a pastissos

Festa d’Enric a Las Vegas. Després de
dies circulant per internet, però no en
pàgines web del Regne Unit, el rotatiu The
Sun va publicar aquesta setmana fotos del
príncep Enric d’Anglaterra nu en una festa
a Las Vegas (Estats Units). Per solidaritat
amb el caigut, soldats i civils britànics
s’han atrevit a versionar la seva posa nua
a Facebook, tapant-se el fonamental i
saludant-lo militarment

VERSIONANT

El príncep d’Anglaterra nu Restauraciómaldestra aBorja
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