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(Tinc una mala notícia: el láser
diu {¡ue el seuPicasso és falsu
> La-U3[ impuisa

una
que
empresa
analitza I'ADN
Cels quadres per determinarne l'autenticitat i la cata
BAR[É[-0NA I EFE/rldü

f Rebre enherbncla

ur Ficasso de

l'época blava i que sigui fals pot
causar un bon disgust Ai]ñ li r¿a
pffssar a una famfiia que dar¿ant del

dubte va recóner a Actio, una Brn:
preffi impulsada per la]-Jniversitat_
, Potit&cnica de
analitear arnb lhffil'¡{D}l de I'nli per
dictaminffr que no era aut¿ntiC

catahffi

fi

dk-

ran professionalment a trzués
tia, un spfn - affdelcentre univer-

prnpietluia del quadre des dels

sitari"
Aquesta empresa.ue a cobrir la
demanda d'r,m sectar - galeristeü
partíürlarr, rnuseus i frurdaciorls *
que reclama un métode no agressiu per a les pinhres que augrnenti les gnranties dhutenticitat en
les transaccionsd'arf, més enllh de
les opinions subjectives que pugld
donzu'un er(pert.
El doctor en engirryeria Sergio
Hrliz-Mnrenq professor de lalJffi*
i encarregat del desenvalupament
tñcníc dActia juntarnent al tarnbé

ho feien trlt amés crei'blep.
No nbstzurt, I'nnalisi fcr&nica

any"sEo;aixíquelesM

mitjanqant lhser va permefre
cüm{pvovar la pres&ncia en I'oli
d'un pÍgment cam el rutilé, p&tentat a Alemanya farga d&cades
més tard* EI dictamen va ser contundent: el quadrenova poderser
pi"ntat a principis de segle )0t
Actiü, llue té previst estar üperatira durant els primers mesos de
aüro, e$pera aconseguir clíents
sobretot enffe particdars que rml-

guin datar ffita obra o verificar

IJuitar cantra les aribucions

dnctor Aleiandro lópez Gil, ha
erylicat que el udisgush de I'he-

lhutenticitat d'una signatura abans

errbnies al món del'art o ajudara
determharladatasnla qr.lal un nli
ra $er pintat {vint anys arnunt o
altall) ssnse que lbbra es maknetie$el treballque rcalivades de fa
uns anys un equip d'enginyers als
labaratoris deQru; i aralbferi-

rbncia del Picasso és un cas paradigmátie Es tractara d'r-ura figrra
sernblarrt a un arlequí, ,,firmada>
per I'artista i datada I any lgog. Va
anibar al labnratori des de iHálaga, ciutat originarjal del pintos i
procedent rJ'una família que era

ratoris de la UPC hi lranpassat uns
3o0 quadffitre els quals TiÉpnlos, Tizianas I molta obra goyesca: algura aríginal, altres d'atdbuldesi algunes amb signanrrafalsa, executades $ensepudor moltE
anys després de la nmrt delpintnr
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d'adquirir rura pinftua Pels labs-
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