lEt.¿.\
ItttiT'l^.

IYII L)4.

A la Universitat de Valéncia i a la Universitat politécnica de
Catalunya utilitzen técniques d'análisi per obtenir més informació
sobre les pintures, establir autories o detectar fraus. Del 8 al 31 de
gener l'exposició 'Fotónica i art', a Barcelona, ho mostrará al públic.

Hestructura íntima
de Hes plntures
ntre I'obra d'art iel soflsticat
aparell situat davant seu hi
ha uns quants segles de diferéncia. Peró en el Museu Sant
Pius V ciéncia i an es üoben a molt
poca distáncia física. Obres dels
anomenats printilius vitlcncians
-de finals de I'Edat Mitjana- com
el mestre d'Alcanyís, Vicent
Magip, el mest¡e de cabanes o el
mestre d'Artés són analitzats per
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utilitzar sense extreure la més mínima part de I'obra. L equip valenciá fa les análisis aprofitant el moment que la pintura esü en el taller
de restauració i els técnics n'eliminen el vernís per treballar-hi. Aixó

revela¡á dades sobre els pitmenrs

utilizats.
EI grup de Fenero pañia de zer¡
en aquests t¡eballs, peró ja ha obtingut resultats interessants, com
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L'avenE de les

técniques
d'análisi, que
donen cada cop
més informac¡ó
sobre els quadres,
d¡f¡culta la tasca
dels falsificadors.
L'análisi dels
pigments
permet s¡tuar
els quadres en
una época
determinadaL'equip de la
Universitat
Politécnica de
Catalunya
aplica un

ltetode

I'lnstitut de Ciéncia
de l:i Univc¡'sitat de

ara detectar que uns pigments
grocs estaven constituits per una
nlescla d'estany i ploni. Es tracta
d'un color utili¿at usualment fins
al segle XVIII, que després es \,a
lutl¿rndonar i que als an1's quar¿lnta
cJ'aquest segle va ser rcdescoben
¿rnalíticame nt.

basat

La informació dels pigments.

en l¿
tecrrologia laser
per a
i<lt rrtific¿r els
piqrncnts.

l)rccisanrc{rt l'csrutJi dcls pigntcnrs
i la scva cornposició rcvcla dadcs
nrolt intcrcsslrnts sobrc cls quadrc-s
i Ircr-rnct dcscar-tu':ruttrrics i clctcctrrr' lluus. Si t''ó cn cl c:rs dcls pnrrrititrs vrrlcnci¿rns lcs strllst:rncics
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utilitzades són molt simples, amb

la revolució química del segle
XVIII apareixen compostos molt
diversos. El primer fou el blau de
Pnissia, cre¿lt a Berlín entre 17M
i 1707 . Fins a Frnals del segle XIX
n':lparegueren molts més: blau cohalt. groc de crom, groc de cadmi,
lrl¿tnc de zenc.

Els pigrnents utilizats en un qua-

dre pei-nieten situar-lo en una época determinada o descartaq pel
contrari, que pertanyi a un període
concret. I aixÓ é.s útil tant per delcct¿rr falsificacions com per estatrlir l'autor d'una pintura. L cquip
,lg. -Sgl9_81ti¿.!p&t¡_o¡ lllula¡
.le I {.lgtta'nent de Teoria del Seny¿,l i Comunicacignl_gg-9"_Ujiversitat Politécnica de Catalunva
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en la tecnolcrgia láser per a identiflcar pigrnents.
El métode es ba*sa en I'anornenat
principi Raman, segons el qual cada substáncia té un espectre caractcr'í.stic. L-cs anirlisis que la UPC re¿rlitz¡ amb la col-laboradi6-del.s

scn'cis cicntífico-técnics dc
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Universitat de Barcelona incideixen en la mostra un raig láser. En
rct-rotar en la pintura,

el laser exp€-

ri¡lrellta carlvis cn la seva longitud
tl'<r¡1¿¡.

qtrc s<in c:.rr¿rctenstics de ca-

tlrr pigrnent. Aixó pennet idcn(ific¡u' lcs srrbst¿rncies utilitz-ades en
l)inlLrr¿r :r plrrlir tlcl scu eslrectt'c.

('o¡rr (luc it llr ¡tinttrr¿r s'hi

irrrrr c.ilt¡' crtl)e

l¿r

poclcrr

s tlc brutícia. a

l¿r

t-ll'_C t:ullbc h:rn tiisscnvat eI sistct'r'ur :ul<lrtrcllll rlc fot<l:rhlació n()
li'r'¡nic¿r. r¡uc utilitza irnpulsos llrscr
trIt¡';rvio|¿tls. Jx'¡' cIirnin¿rr clcllrcrl(s

(luc n() f,L*tlilnYc¡t lr l'ob¡'a cstudi:t-

