Ciénc¡a i art són dos mons que estan més vinculats del que podria semblar. Si més no, aixó

és el que es desprén d'una tesi doctoral de la UpC que gira al voltant de l'espectroscópia
Raman, una técnica d'eng¡nyeria fotónica que es pot utilttzar en la identificació de materials
pictórics
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Les obres c'art són objectes únics

i

valuosos A r'.oia de fer l'estudi técnic
d'una peQa, caiar-la o autentificar-ne la

firrna,

ei ccie xement dels

ssr!#en de il'affi

és una informació essencial que es pot
obtenir utilitzant técniques d'análisi no
ambigües i no invasives introdurdes en

materials

els darrers anys. "Quan vaig sentir a par-

qUe eS Var 'ei'servir en la SeVa exeCUCió

lar de les aplicacions de I'espectroscopia Raman en el món de l'art, em va cri-

dar molt l'atenció la possibilitat d'inte-
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Mireia Castanys.

rrelacionar dos mons aparentment llunyans", explica Mireia Castanys, doctora
enginyera en telecomunicació per I'ETS
d'Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona.
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Maria ¡osé Soneira,

Dues disciplines que, malgrat el que es
pugui pensar, es poden complementar

del Departament de Teoria
del Senyal i Comunicacions.

ajudar entre si. Tal com ella mateixa
explica, "el que fem és treballar amb
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Estudi, análisi, disseny ¡ implementació de técniques de reconeixement d'espectres Raman.
Aplicació a la identificació de
materials pictórics.

i

fibres óptiques, lásers, processanrent de
senyals i comunicacions, peró pensant

en aplicacions atractives en un ámbit,
l'art, no tan técnic com els ámbits a qué
estem acostumats els enginyers".
Uespectroscópia Raman és una técnica

fotónica d'análisi molecular de materials que, aplicada a I'art, permet saber

quins són els pigments presents en
Vaig pensar que era una mane-

ra de combinar una part de la
ciéncia, la meva área d'expertesa, amb una aplicació no tan
técnica peró molt atractiva,

l'art.

.'.
La ¡dentificació de materials

pictórics.

una obra d'art sense deteriorar-la, és a
sense necessitat d'extreure cap
micromostra de la peqa que és objecte
d'estudi. Es basa en l'anomenat efecte
Raman, que es produeix quan es fa que
un feix de llurn monocromatica incideixi sobre un material, el qual dispersa la

dil

radiació amb unes freqüéncies característiques i própies de cada material.
"L'espectre obtingut
M ireia

-explica

Castanys- és com una empremta dac-

tilar que proporciona la

informació
necessária per caracteritzar i identifi-

car un material de manera no ambigua,
inequívoca."
La identificació de materials acostuma a

fer-se comparant visualment l'espectre
obtingut amb els emmagatzemats en

una base de dades d'espectres

de

materials pictórics de referéncia, fins
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Foro Cada pigment té
el seu espectre Raman
inequÍvoc, una informació essencial per saber
amb Quins materials es
pintava en una época
determinada.
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concloure, per exernple, si es tracta d'un

blau de Prússia o d'un groc de Nápols.
Aquest procediment, peró, pot arrlbar a
ser lent i laboriós, i en certa mesura,
su bjectiu

,

És precisament en aquest context que se

situa la tesi de Mireia Castanys, desenvolupada al si del Laboratori d'Esoectroscópia Raman.
En concret, per evitar criteris subjectius
i per optimitzar temps i resultats, el que
es proposa en aquest treball és un siste-

ma automátic d'identificació d'espectres Raman. Es tracta d'un instrument
d'análisi molt útil q ue "fa una recomanació objectiva, et diu en quin tant per
cent un espectre determinat correspon
al pigment groc de plom i estany. peró
un cop es disposa d'aquesta informació,

sempre caldrá la decisió final de l'expert", pu ntua litza Casta nvs.
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