
Tot el cos docent del Màster en Peritatge, Avaluació 
i Anàlisi d’Obres d’Art de la Universitat de Lleida 
exposa i subratlla sempre, des del primer dia de classe, 
que la primera i principal tècnica de comprensió, 
reconeixement i anàlisi d’una obra d’art inèdita és -i 
serà sempre- la serena i reflexiva inspecció ocular i 
organolèptica de la seva superfície pictòrica. És a dir, la 
seva principal font d’informació l’emet la seva intrínseca 
epidermis plàstica. No obstant això, aquest mateix 
cos docent ha descobert, per experiència pròpia, i 
després de molts anys d’estudi artístic a peu d’obra, 
que la interioritat d’una obra pictòrica conté també 
una valuosa informació que contribueix a desentranyar 
i completar millor, de manera més total, el coneixement 
global del modus operandi  que emergeix en cada obra 
i en el corpus pictòric de cada artista.

Els masterands de la UdL, doncs, no només observen 
detingudament la superfície externa de les diverses 
obres inèdites que se’ls assignen com a proves d’estudi 
aplicat i en directe, sinó que també tenen accés, 
de manera molt privilegiada, a l’examen analític de 
penetrants radiografies que, per conveni científic, es 
realitzen al CRBMC (Centre de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat de Catalunya) amb un equip 
Yxlon de potencial constant, amb tub Comet de 320kV 
de potència i amb una pel·lícula de tipus i norma ASTM, 
Kodak Industrex MX 125 amb pantalla de Pb. També tenen 

accés a diverses anàlisis pigmentàries realitzades en el 
CRBMC; o bé, mitjançant espectroscòpia electrònica, 
al Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 
(ETSEA) de la Universitat de Lleida, on s’opera amb 
un espectròmetre Raman NRS-7100 de JASCO dotat 
d’un microscopi confocal amb tres objectius (5x, 20x i 
100x), un detector CCD refrigerat per aire (-70 ºC) i dos 
làsers (532 nm i 785 nm).

Tot això, que constitueix un món fascinant de 
penetració i dissecció analítica, ajuda, i molt, a descobrir 
i comprendre infinitament més i millor la interioritat i, al 
capdavall, la globalitat (el tot) d’una obra d’art.

Finalment, una novetat cognitiva excepcional que 
només els masterands de la UdL tenen al seu abast 
durant el desenvolupament del seu aprenentatge 
analític, és l’aplicació a obres d’art, en directe, de la MSI 
(Imatge Multiespectral o Medium Scale of Integration), 

que hem d’entendre com una extraordinària i quasi bé 
revolucionària bateria de proves amb diferents tipus 
d’il·luminació i en determinats punts de l’espectre 
electromagnètic que contribueixen a descarnar i 
comprendre la tècnica i la “manera” pictòrica d’un 
determinat artista. Aquesta anàlisi multiespectral 
funciona de manera conjunta creuant les dades de 
cadascuna de les tècniques d’anàlisi individuals que 
el componen. Es desenvolupen diverses proves que 
contribueixen enormement a penetrar en la comprensió 
global de l’obra d’art (elements tècnics i acabats 
estètics), com ara el ductus cal·ligràfic i escripturístic 
que es percep en l’essència de cada obra, és a dir, el 
tipus de traç i la manera d’execució que caracteritza 
l’obra de cada pintor; la seva empremta gràfica i 
executiva; els seus estilemes; la seva gestualitat, el 
seu ADN; el mètode de realització de les pinzellades, 



etc. Quelcom, d’altra banda, que tots els professors 
d’aquest màster saben que mai ha de dissociar-se de 
l’estil extern (epidèrmic), concret i específic, de cada 
autor, de cada mestre pintor. 

Es tracta de sumar i creuar bé, en la comprensió i anàlisi 
global d’una obra d’art, la informació externa i la interna; 
llavors se sap més i el “tot” es comprèn molt millor.  
Les principals proves de la MSI que els estudiants del 
màster de la UdL poden practicar, conèixer i interpretar 
de manera detallada són:

• Fotografia mitjançant Llum Rasant (RL: Raking 
Light)

• Imatge HD ( “High Definition” o fotografies 
d’alta resolució)

• Microfotografia Digital mitjançant llum Difusa 
reflectida (MD)

• Fotografia Ultraviolada Reflectida (UVR)

• Fotografia de Fluorescència Visible Induïda per 
Ultraviolada (UVF)

• Fotografia Infraroja (IR)

• Fotografia Infraroja amb Llum Transmesa (IRT)

• Fotografia Infraroja de Fals Color (IRFC)

També, en conveni amb el CRBMC (Centre de 
Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de 
Catalunya), podem obtenir Cromatografies de Gasos i 
Espectrometries de Masses (GC-MS), una benvinguda 
tècnica analítica dedicada a la separació, identificació 
i quantificació de mescles de substàncies volàtils i 
semivolàtils, especialment oportuna per descobrir la 
composició del vernís utilitzat en una obra pictòrica.

Després dels sorprenents, objectius, penetrants i 
fefaents resultats obtinguts amb aquestes proves 
analítiques, els nostres masterands poden caminar 



amb molta seguretat i professionalitat per l’interior i 
l’exterior d’una obra d’art i libar -i comprendre-, a fons, 
l’essència intrínseca del seu llenguatge tècnic i la sintaxi 
creativa del seu mestre.

I tot això es desenvolupa perquè els nostres masterands 
acabin obtenint un coneixement sòlid i convincent de 
l`epidermis pictòrica de cada obra, els seus estilemes 
i la seva precisa i incontrovertible datació i autoria. És 
a dir, el qui, quan, com i per què es va realitzar una 
determinada obra d’art.

Però els masterands de la UdL no només s’endinsen en 
l’important coneixement de l’autoria i el valor artístic 

i estètic d’una determinada obra, sinó que també 
s’endinsen en el coneixement del seu veritable valor 
cultural, patrimonial i per descomptat econòmic. Totes 
les variables són molt importants.

Només els masterands que cursen el Màster en 
Peritatge, Avaluació i Anàlisi d’Obres d’Art de la 
Universitat de Lleida tenen el privilegi d’aprehendre, 
a fons, en directe, i a peu d’obra, la densa globalitat, 
forma, contingut i context social i patrimonial, d’una 
obra d’art.

Per veure més informació sobre el programa de 
l’esmentat màster entra a www.masterart.udl.cat/es o 
envia un correu electrònic a masterart@udl.cat


