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El web Change.org recull
firmes a tot el món
en suport a la pintora
de Borja

Una universitat dels EUA vol
analitzar el cas pictòric de Borja
des de la sociologia

L’empresa Nineonapp ha fet una
app per a mòbils Android que
permet restaurar com més agradi
l’Ecce Homo de Borja

Barrejar Happy Mentos i Coca-Cola light
genera un brollador de bombolles sortint
de l’ampolla; ha arrasat a YouTube

amateur s’havia posat malalta a
causa de tant d’enrenou: “Cecilia
és el millor que ens ha passat en
aquest país durant anys. Sisplau,
que es recuperi”. La seva fútil ac-
ció desperta tendresa, tot i que
cal recordar que, amb la mateixa
intensitat, a internet es formen
amb rapidesa autèntics escamots
de linxament.
“Com a psicòleg interessat en

els comportaments socials que es
desenvolupen a la xarxa puc dir
que la morbositat també hi és,
més enllà del programa de televi-
sió Sálvame –argumenta Ricard
Cayuela, vicedegà del Col·legiOfi-
cial de Psicòlegs de Catalunya–,
tot i que és una morbositat activa
més intel·ligent, amb un grup ob-
jectiu ben diferent i molt més in-
teressant, sobretot de joves con-
nectats, amb opinió, amb capaci-
tat d’acció i fins i tot creativitat”.
Entre els requisits perquè algu-

na cosa sigui versionable a inter-
net, Marc Cortés, professor de
màrqueting digital a Esade i espe-
cialista en xarxes socials, cita: que
es doni “un fet desencadenant, fa-
mós o conegut”, que sigui “ràpida-
ment expandible” a través de les
xarxes, i sobretot que tingui “un
punt divertit, un caràcter lúdic”.

D’aquesta manera es genera una
acció viral, diu: hi ha un germen o
virus (aquí seria la imatge retoca-
da per Cecilia) que entra a inter-
net i s’autoreplica en forma de no-
ves imatges, agrada, es multiplica
i produeix aquest efecte contagi-
ós del virus. Ajuda el fenomen
l’existència de programes com
Instagram, que permeten adap-

tar, retocar i editar fotos sense gai-
res dificultats; fa vint anys això no
hauria estat possible, a aquesta es-
cala. El més curiós, segons el pa-
rer dels consultats, és que en
aquestes versions de quadres o fo-

tos cèlebres pel seu propi caràcter
insubstancial, l’internauta se sent
lliure d’intervenir-hi, assumeix
que l’autoria del replicat es difu-
mina, també perquè ningú no
sent que estigui executant una
gran obra; no hi ha orgull d’autor,
en definitiva. “Internet és unmón
en què les jerarquies no existei-
xen, tot és trivialitzable”, afirma
el crític cultural Jordi Costa.
D’exemples d’aquesta dèria imi-

tadora no en falten en la història
recent de l’era virtual: sónmolt re-
cordats els divertiments gràfics
amb el rostre impàvid de Fran-
cesc Satorra, treballador veterà
del Barça captat al mig de la foto
en què Mourinho ficava el dit a
l’ull a Tito Vilanova. “De sobte, al-
gú és capaç de treure-li suc a algu-
na cosa, que reprèn i personalitza
adornant-la, i generant una autèn-
tica bola de neu espontània a què
s’enganxen internautes captivats
per la proposta, que la reexpedei-
xen moltes vegades retocant-la i
deixant-hi així la seva pròpia em-
premta”, assenyala Cayuela. El
concepte de repetició d’elements
senzills “aplicat a la bestiesa funci-
ona molt bé a internet –insisteix
Costa–, es crea un estat de simpà-
tica banalitat”. Un cas clar són els

vídeos de nadons petant-se de riu-
re, o els de gatets fent monades,
que sempre tenen la seva quota
d’atenció a YouTube.
Això estimula la creativitat de

les persones d’una manera dife-
rent de l’època en què no hi havia
noves tecnologies? “Les xarxes so-
cials permeten un punt de fuga,
una sortida a aquesta creativitat,
donar-li via lliure; és veritat que
ens fan més oberts, alliberen
aquesta creativitat”, diu Marc
Cortés, professor d’Esade.
“Hi ha molt d’enginy i talent

aquí, però admetem-ho, si ana-
litzes tots els tuits entorn de has-
htags que són trending topic per
algun motiu, només deu són pe-
tites meravelles”, alerta Jordi
Costa. Sigui com sigui, aquestes
tempestes creatives solen ser flor
d’un dia. Ben aviat potser ningú
se’n recordarà, encara que sem-
pre quedaran les hemeroteques
per conservar el record de la
imatge mare que va generar les
dues d’aquest estiu: l’Ecce Homo
de l’octogenària Cecilia i la foto
del príncep Enric tal com va ve-
nir al món.c
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SEGUIU LA HISTÒRIA DE L’‘ECCE
HOMO’ DE BORJA A L’HEMEROTECA

EXPERT EN CULTURA PORQUERIA

“Hi ha enginy aquí
fora, però només
deu d’entre milers de
tuits són meravelles”

L A C O N D U C T A

RIALLES I BONES
INTENCIONS TAMBÉ
A LA XARXA

Experiments davant de la càmera

Posant en la intimitat. El setembre del 2011 es van
filtrar fotos de l’actriu Scarlett Johansson, que es va fer
ella mateixa. A Espanya, la va imitar l’humorista Berto
Romero, entre d’altres, i hi va haver rèpliques de l’esce-
na amb l’ànec Donald, Barbies, gossets i altres animals,
i una entusiasta amb màscara i casc de Darth Vader

INTERNAUTES DAVANT D’ERRORS

Davant d’algú que
s’ha equivocat, hi ha
allaus de solidaritat o
escamots de linxament

L’efecte
Bandwagon

avança a la xarxa

Una ‘app’ per al fresc

Batejat ‘the observer’. L’agost del 2011, aquest
incident va fer famós un empleat del Barça que mira-
va cap endavant. Els internautes el van col·locar en
efígie amb els Beatles, amb John Travolta a Pulp
Fiction, com Borat amb dues noies en biquini, emu-
lant Che Guevara, i vestit com Darth Vader

Interès acadèmic

]L’acte d’apuntar-se a
retocar imatges a inter-
net funciona “de manera
semblant a l’efecte ja co-
negut socialment com a
efecte Bandwagon –sug-
gereix el psicòleg Ricard
Cayuela–, però a la xar-
xa, amb una nova oportu-
nitat, que és personalit-
zar la proposta”. En psi-
cologia conductual es
coneix com a efecte Ban-
dwagon aquell pel qual
de vegades la gent ten-
deix a fer el que fan mol-
tes altres persones sense
plantejar-se per què ho
fa. Es diu així perquè, a
les campanyes electorals
dels Estats Units, el ban-
dwagon era el carro que
portava la banda de músi-
ca, que animava la gent.

Firmes per a Cecilia

Dit a l’ull deMourinho aVilanova L’autoretrat de Scarlett Johansson


