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LLEIDA

Patrocina:

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat



PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 17
 Miquel Àngel Herrero
10.00-12.00 h Les falsificacions artístiques: un frau tan vell com au-

tèntic. Breu introducció i història del fenomen
12.00-14.00 h    El mercat de l’art i els fraus artístics: un estat de la 

situació actual
 Miquel Àngel Herrero
16.00-20.00 h Suports pictòrics: alteracions, esquerdes i envelli-

ment. Llenç i taula

Dimarts 18 
 Miquel Àngel Herrero
10.00-14.00 h La paleta del falsari: falsificacions pictòriques
 Miquel Àngel Herrero
16.00-18.00 h Suports pictòrics: alteracions, esquerdes i envelli-

ment. Llenç i taula
18.00-20.00 h Suports gràfics: alteracions i envelliment. Paper I

Dimecres 19 
 Miquel Àngel Herrero
10.00-14.00 h Un frau amb pàtina: falsificacions arqueològiques
 Miquel Àngel Herrero
16.00-17.00 h Suports gràfics: alteracions i envelliment. Paper II
17.00-20.00 h Daurat i envelliment d’un marc
 
Dijous 20 
 Miquel Àngel Herrero
10.00-12.00 h Falsos en l’obra gràfica
12.00-14.00 h Falsificacions d’escultura
 Miquel Àngel Herrero
16.00-18.00 h Daurat i envelliment d’un marc
18.00-20.00 h Recreació grupal d’una falsa pintura. Un cas d’estu-

di: El Greco

Divendres 21 
 Miquel Àngel Herrero
10.00-14.00 h Sistemes de detecció: més enllà de l’ull de l’expert. 

Tècniques d’anàlisi física i química aplicades a la 
detecció de falsificacions artístiques

 Miquel Àngel Herrero
16.00-20.00 h Recreació grupal d’una falsa pintura. Un cas d’estu-

di: El Greco
 
 

26L7                                                                                                  Ciència i Tecnologia 

AUTÈNTICAMENT FALSOS. 
PROCEDIMENTS I TÈCNIQUES 
UTILITZADES PELS 
FALSIFICADORS D’OBRES D’ART I 
MÈTODES DE DETECCIÓ 

Del 17 al 21 de juliol 
Lleida 

L’objectiu del curs és formar investigadors amb coneixements espe-
cífics per poder detectar falsificacions d’obres d’art en el mercat. Per 
fer-ho, hauran de conèixer les metodologies d’operació utilitzades 
pels falsificadors (tècniques d’imitació, envelliments artificials, mun-
tatge de pastitxos etc.), així com les diverses tècniques científiques 
d’anàlisi que en permeten la detecció.
El curs s’orienta a investigadors, pèrits artístics, historiadors de l’art, 
expertitzadors, conservadors i personal de museus, restauradors 
d’obres d’art, antiquaris i altres professions relacionades amb la ges-
tió i la investigació patrimonials. Al llarg de les sessions s’abordaran 
els camps habituals en què proliferen les falsificacions (pintura, es-
cultura, obra gràfica i arqueologia), d’una manera teòrica i pràctica.
L’alumnat tindrà l’oportunitat única de treballar amb obres d’art au-
tèntiques i falses, realitzar algunes anàlisis òptiques i experimentar 
de manera pràctica amb les tècniques de producció i imitació dels 
falsificadors: procediments artístics, processos d’envelliment i con-
secució de pàtines. Amb això, s’estudiaran les evidències que deixen 
aquests processos, s’aprendrà com i on buscar aquestes pistes i 
es familiaritzarà amb les diverses metodologies científiques per a la 
seva detecció.

Observacions: Per poder realitzar el curs és necessari tenir formació 
historicoartística o artística.

Llengua  Català i castellà
d’impartició  

Coordinació Ximo Company Climent i M. Antonia Argelich Gutiérrez (De-
partament d’Història de l’Art i Història Social de la UdL)

Equip docent Miquel Àngel Herrero Cortell (UdL) 
Durada 40 hores lectives

Espai Universitat de Lleida. Parc Científic i Tecnològic de Gardeny 
i campus del Rectorat

Preu 198,00 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 220,00 € la resta
Places 10

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
estiu@estiu.udl.cat


