


PROGRAMA 

9.30 h 

OBERTURA 

Sra. Elsa lbar, directora general de 
Patrimoni Cultural 

Dr. Joaquim Nadal, director de l'lnstitut 
Catala de Recerca en Patrimoni Cultural 

9.45 h - 10 h 

PRESENTACIO DE LA JORNADA 

Dr. Joan Bosch, professor titular 
d'historia de l'art (UdG) 

Dr. Francese Miralpeix, professor titular 
d'historia de l'art modern (UdG) 

SESSIONS 
DE MAT! 

Presenta i modera: 
JOAN BOSCH 

10 h -10.30 h 

FALSIFICAR L'ANTIGUITAT: 
UNA ANALISI CRIMINOLOGICA 

Dr. Marc Balcells, criminoleg. 
Professor a la Universitat Oberta de 
Catalunya i investigador del Grup de 
Recerca Sistema de Justicia Penal. 

Des de la perspectiva criminologica, 
es poden dir moltes coses sobre les 
falsificacions, perque no deixem de 
referir-nos a un delicte. Sota aquest punt 
de vista, la presentaci6 vol atansar-se al 
m6n de les antiguitats falsificades a 
traves de diversos aspectes rellevants 
i entendre les dinamiques d'aquesta 
particular fenomenologia delictiva: 
podem arribar a saber quantes 
falsificacions d'antiguitats hi ha? Quins 
danys causa, una antiguitat falsificada? 
Tenen alguna relaci6 amb el delicte de 
trafic ii-licit d'antiguitats? I, finalment, 
podem fer alguna cosa per a 
prevenir-les? A traves de casos reals, 
intentarem donar una resposta a 
aquests interrogants. 

10.45 h -11.15 h 

MODOS DE VER: 
INTERACTUANDO CON EL ARTE 
Y SUS FALSIFICACIONES 

Dra. Catelijne Coopmans, sociologa 
del coneixement i de la cultura visual. 

Les obres d'art que resulten ser falses 
generalment fascinen el public. A mes, 
les falsificacions ens fan questionar la 
importancia d'una atribuci6 precisa: si 
una obra (falsa) es tan bona que 
enganya els experts, quina importancia 
te si es una falsificaci6? Pero hi ha un 
altre aspecte de la perspectiva del 
public sabre aquest tema que es 
important explorar, relacionat amb la 
manera de veure i amb el que veiem, 
quan contemplem obres falses o 
possiblement falses. Diferent de l'art 
autentic, sembla que "l'art" fals convida 
a una manera de veure orientada a 
"resoldre el cas", a intentar obligar 
l'obra a fer que ens reveli la veritat 
sabre si mateixa. Aqui considerarem 
com aquesta manera de veure i 
interactuar amb l'art com un detectiu, 
sense elevar les falsificacions al mateix 
nivell, pot complementar l'admiraci6 per 
les obres d'art autentiques, aconseguir 
interessar noves audiencies en el 
patrimoni artistic i ampliar els plaers 
de visitar els museus d'art. 

11.30 h -12 h 

ANATEMA I OMERTA

Ricard Mas, historiador, critic d'art i 
comissari d'exposicions. 

L'any 1996 Ricard Mas va iniciar una 
investigaci6 que va conduir a 
l'exposici6 «L'art de falsificar», acollida 
pel Museu d'Art de Sabadell (MAS). 
Llavors, molts dels museus consultats 
podien arribar a admetre que tenien, als 
magatzems, obres d'art falses, pero no 
ho volien reconeixer publicament. 
Deixar un fals per a una exposici6 
sabre falsos era proclamar la seva 
fal-libilitat. Tampoc es volia fer 
pedagogia sabre el tema. Una obra 
d'art era autentica o falsa, i s'obviava 
la rica gamma de grisos entremitjos. 
Hem evolucionat gaire? 












