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 Amb quins materials són fetes les obres d’art? 

La física i la química de l’Art 

El nostre grup de recerca desenvolupa i aplica mètodes d’anàlisi específics per a identificar 

els materials que formen les obres d’art i establir com estan distribuïts. 

Estudi sobre el procés creatiu  

 

 
 

Ens ajudarà a determinar la 

seva atribució. 

 

Jan Massys? 

Tècniques d’anàlisi emprades 

Tècniques de diagnòstic per imatge  Tècniques d’anàlisi química 

Tècniques d’anàlisi específiques desenvolupades pel grup 

Radiografia 

Reflectografia Infraroig 

Imatge fluorescència 

Informació de  

l’estructura 
Tècniques espectroscòpiques  

Tècniques cromatogràfiques 

Informació de 

la composició 

MidIR-FORS 
 

Espectroscòpia Remota d’Infraroig Mitjà 

 

. 
Tècnica no destructiva 

que permet la identificació 

dels compostos (pigments i 

aglutinants) que formen 

l’obra mitjançant la 

irradiació de la seva 

superfície i la detecció de 

la radiació no absorbida.  

LA-ICP/MS 
 

Ablació Làser - Espectrometria de Masses Acoblada 

Inductivament 

Tècnica mínimament 

destructiva que permet la 

identificació dels elements 

que formen els pigments i la 

seva distribució en les 

diferents capes pictòriques 

superposades mitjançant 

l’extracció d’una petita 

quantitat de mostra amb un 

làser i la seva anàlisi en un 

espectròmetre de masses.  

Estudi sobre les causes d’alteració 
 

 

 

Ens donarà informació sobre els 
processos de degradació.  

 

Tintes Ferrogàl·liques? 

Estudi sobre la conservació 

/  restauració 
 
 

Ens informarà si és possible 

l’exposició de l’obra. 

 

Tractaments tòxics? 

Pintura Manuscrits antics Objectes etnològics 

L’estudi d’obres amb problemàtiques singulars 

*Jose F. Garcia (jfgarcia@ub.edu), Eva Marín, Clarimma Sessa, Àngels Miquel, Àlex Tarancón i Héctor Bagan 



Els ulls de la ciència 

La radiació electromagnètica és una 

combinació de camps elèctric i magnètic 

oscil·lants que es propaguen a través de 

l’espai transportant energia. 

L’espectre electromagnètic és l’interval 

complet de freqüències a les quals oscil·la la 

radiació  

Materials constitutius: poden ser les 

càrregues, els pigments i aglutinants 

Procés de creació: produeix superposició de 

capes des del dibuix preparatori fins el vernís. 

Reproducció de “Woman with a Parasol, facing left”, E. Monet 1886  

Absorció: totalment o parcialment, en funció de la 

composició del material travessat (pigments) 

Els processos d’interacció de la radiació amb la 

matèria que es produeixen quan la radiació arriba a la 

superfície que separa dos materials (aire/pintura) són: 

Segons la freqüència de la 

radiació electromagnètica 

incident, aquesta arribarà a 

capes de pintura diferents 

Blau Ultramar Blau de Cobalt 

Capa 

pictòrica 

Capa 

preparació 

Una secció transversal mostra l’estructura 

d’una pictura on es poden distingir els diferents 

estrats. ones de ràdio            radiació gamma. 

Refracció: la radiació entra al nou material i es desvia 

respecte a la direcció incident 

Reflexió: la radiació es manté en el mateix material 

desviant-se amb un angle simètric respecte a l’incident 

Cross-section, Water Lilies, E. Monet  c. 1920  ©2004 MOMA, NY  

La reflectografia d’infraroig és una 

tècnica que ens permet obtenir una 

imatge en l’infraroig.  

En aquest interval de freqüències, el 

negre absorbeix i el blanc reflecteix i 

molts pigments, aglutinants i vernissos 

són transparents. 

Així podrem “visualitzar” els trets dels 

dibuixos preparatoris, realitzats 

majoritàriament amb carbonet o llapis.  
El dibuix preparatori és negre 

La capa de preparació blanca 

Diferents imatges de l’obra obtingudes 

amb diferents freqüències de radiació, 

permetran obtenir informació sobre els 

diferents materials i les diferents capes. És 

a dir, sobre les etapes del procés creatiu. 

Imatges: Reflectografia d’infraroig (on ens permet 

veure el primer esbós realitzat amb carbonet) vers 

fotografia en el visible 

Espectre Visible 

Els materials que formen una obra pictòrica 

estan relacionats amb el seu procés de creació.  

Rajos de 

llum 

Reflectits 

Refractats 

Absorbits 

Les imatges de les obres d’art que veuen els ulls de la ciència es produeixen com a 

conseqüència dels diferents processos d’interacció de la radiació i la matèria. 

Capa 

pictòrica 

Capa 

preparació 

Suport 

Vernís 

Els ulls de la ciència veuen per la interacció de 

 la radiació electromagnètica amb la matèria que forma les obres d’art. 
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Home amb lletra: Jacopo Pontormo? 

Zona L SEM LA-ICP/MS 

red 
Hg, Si, Al 

(Cu, Mg, 

CA, K) 

Hg, Pb, Fe, 

Ca, Al, K, Mg, 

Cu, Si 

green 
Pb, Cu, 

Ca, Al, 

Si, K 

Cu, Ca, Al, Pb, 

K, Si 

white Pb Pb, Ca, Mg, Al 

Dades sobre l’artista Dades addicionals 

Anàlisi Química 

Els resultats indiquen 

que els materials són 

compatibles amb 

l’època 

Obra estudiada 

Obra d’atribució dubtosa 

Escola Florentina Manierista s. XVI 

• Jacopo Pontormo va ser un artista 

Florentí del s. XVI  

• Es conserven nombrosos dibuixos, entre 

ells el d’una obra que mai s’ha trobat. 

• Fotografia dels anys 30 d’una obra 

desconeguda 

Mostra d’una secció de pintura 

amb microscòpia electrònica 

Rostre: 

llavis i expressió boca 

Les imatges de 

reflectografia d’infraroig 

permeten veure que sota 

l’aspecte actual, l’obra 

estudiada és igual a l’obra 

de la fotografia i inclou els 

canvis del dibuix 

preparatori original  

1 2 

3 
Anàlisi per imatge 

Zones diferents: 

Resultats de l’anàlisi 

Coll i esquena: 

modificació de l’arquejat  

Perfil:  

canvis en la orientació  

Dibuix preparatori original Fotografia d’arxiu 

1 2 

Fotografia de l‘obra estudiada després de 

la  Restauració. 

És l’obra perduda.  


