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Física i arts plastiques: amistats gens perilloses 
Maria Baig i Aleu 
Grup de Física Teórica. 
Universiiat Autónoma de Barcelona 

Si al llarg de la historia hi ha hagut un personatge que es pugui considerar com a 
model de la unió entre la ciencia i l'art, aquest no pot ser un altre que Leonardo da Vinci 
(Anchiano, Italia 1452 - Cloux 1519). Jade petit, els seus dibuixos destacaven de tal 
manera que amb només 14 anys entra d'aprenent amb el pintor Andrea del Verrocchio. 
Leonardo, pero, aniria molt més enllá del que era d'esperar pera un pintor tlorentí. Aviat 
Ludovico Sforza, duc de Milá, sinteressá per aquestjove personatge que destacava no 
únicament com a pintor o dibuixant sinó també pels seus coneixements d'enginyeria, 
ciéncies naturals, mecánica entre d'altres activitats com !'escultura, inclosos els proces- 
sos de fosa del bronze, o la cerámica. Són tan ben conegudes les obres pictóriques de 
Leonardo, des de La Gioconda a La Santa Cena, que no cal ara ni intentar descriure-les. 
Apuntem, només, que totes elles estan envoltades d'una aura de misteri que les fa surn- 
mament atractives de tal manera que s'han convertit en alguna cosa més que pintures i 
han estimulat la imaginació deis qui s'han dedicat a buscar-hi tota classe d'interpreta- 
cions o a descobrir-hi la presencia de missatges ocults. 

LA CIENCIA COMA INSPIRACIÓ DE L'ART1 

Quan Galileo Galilei (Pisa, Italia 1564 - Arcetri 1642) va enfocar el seu teles- 
copi en direcció a la Lluna, un nou món se li va apareixer davant deis ulls. Grácies al 
nou instrument óptic, la Lluna passava d'ésser una silueta lluminosa al cel a conver- 
tir-se en un veritable nou món, amb relleus que mostraven muntanyes i valls. Des que 
es varen conéixer els seus apunts2 la representació de la Lluna en les obres pictóri- 
ques no podia seguir sent igual. Un exemple paradigrnátic el trobem en el conjunt 

1. Durant la conferencia es projectaren imatges de nombrases obres pictóriques que resulta inviable 
poder reproduir en la versió escrita. Per tal de facilitar-ne la identificació, a part de Iautor i el títol sha 
inclós una breu referencia museográfica (any, supon material i museu on es conserva) de rotes les obres 
esmentades al llarg del text. 

2. Galileo Galilei, Les fases de la Lluna, Biblioteca Nacional, Florencia, Italia. 
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d' obres3 Observacions Astronomiques de Donato Creti (Crernona, Italia 1671 - Bolonya 
1749) datat el 1711, on podern observar unes imatges de la Lluna d'una clara influencia 
galileana. 

Una segona obra ens perrnet fer un pas rnés, Es tracta de la pintura titulada4 

Benjamin Franklin drawing electricity fiom the sky, pintada l'any 1805 per Benjamín West 
(Springfield, Pennsylvania l 738 - Londres 1820), on es representa el conegut experiment 
que Benjamin Franklin realitzá l'any 1752 i que posa en evidencia la presencia d'electrici- 
tat a l'atmosfera. West, d'origen nord-americá, fou ben reconegut a Anglaterra pel seu rea- 
lisme en la representació d'escenes históriques, anticipant-se al moviment rornántic. 

Salvador Dalí (Figueres 1904 - Púbol 1989) sempre es va deixar seduir pels pro- 
gressos de la ciencia i ens ha deixat extraordinaris exemples d'interrelacions entre cien- 
cia i a11. En aquest rnornent, pero, ens centrarern en una obra titulada Estructura de 
l ADN, una de les seves obres estereoscópiques,' inspirada en la forma de la doble hélix 
descoberta per Watson i Crick. Poc després del seu descobriment, apareixen ja molecu- 
les d' AD en obres de Dalí, essent un deis temes deis quals parlava arnb assiduitat. En 
aquesta obra Dalí no feu una representació realista de la molécula d' ADN sinó que s'hi 
inspira per crear una figura d'un fort impacte visual. 

Els tres exemples anteriors ens exemplifiquen un primer nivel! d'interrelacions 
entre la ciencia i I'art: la ciencia com a font d'inspiració pera la creació artística, un 
nivel!, pero, ple de matisos, dones, tal com hern vist, mentre que Creti aprofitava un 
avene; científic per fer una representació més realista, West plasmava el rnornent del des- 
cobriment i Dalí s'inspirava pera una creació purament artística. 

PARAL·LELISMES ENTRE FÍSICA I ART 

Ciencia i a11 són dues formes de coneixement. Ciencia i a1t tenen aspectes for- 
mals cornuns, com ara el gust per l'estética, la necessitat d'inspiració o la propia recer- 
ca. Arthur T. Miller, professor ernerit d'história i filosofia de la ciencia a l'University 
College de Londres, interessant-se pels orígens de la creativitat s'ha preguntat que és 
el que tenen en comú els grans artistes i els grans científics. Fruit de les seves retle- 
xions fou el llibre6 Insights of Genius: Imagery and Creativity in Science and Art, 

3. Serie de 8 pannells pintats a l'oli, de 51 x 35 cm, conservada als museus vaticans, Ciutat del Vaticá, on 
es representen tots els planetes coneguts llavors, essent observats per astrónorns amb instruments optics, 

4. Pintura propietat de la Franklin Electric Co, Filadelfia. 
5. 1974. Teatre-Museu Dalí, Figueres. 
6. A. l. Miller, lnsights of Genius: Imagery and Creativity in Science and Art, Springer Verlag, Nova 

York, 1996. 
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seguit per un segon !libre, més específic, titulat7 Einstein, Picasso: Space, Time, and 
the Beauty That Causes Havoc, centrat en el curiós fet de l'aparició simultánia de la 
teoría de la relativitat i del cubisme, considerant ] 'obra de Picasso titulada8 Les demoi 
selles d'Avignon coma obra iniciadora d'aquest moviment. Els crítics d'art estan d'a- 
cord que Picasso introduí en aquesta obra el que anomenen una disgregació espacial. 
El quadre no és una simple narració d'una historia, essent la mirada de !'espectador la 
que uneix els diferents elements. Miller relaciona aquesta nova visió de l 'espai intro- 
durda per Picasso amb la transformació del mateix concepte d'espai físic que introduí 
la teoría de la relativitat d'Einstein. Així, tant la física com l'art abandonaven una visió 
empiricista de la realitat tot anant més enllá, mitjancant el raciocini, de la mera expe- 
riencia sensible. 

Hem entrat, dones, en un nou nivel! d'interrelacions entre ciencia i art, els 
paral · lelisrnes entre la creació científica i l 'artística, que, evidentment, s'han d 'emrnar- 
car en l'evolució de la mateixa societat. Hem de tenir molt en compte que l'evolució de 
la ciencia no ha estat un procés lineal. Thornas S. Kuhn va modelitzar el procés que 
governa la historia de la ciencia com una serie de períodes en els quals hi ha un model 
-un paradigma- acceptat per consens entre els científics, amb uns canvis sobtats de 
paradigma que denomina amb el terme de revolucions cientifiques.9 Kuhn, per tant, posa 
el progrés cientític en peu d'igualtat amb el que ha estat el progrés de la societat. El que 
passa moltes vegades és que els estudis divulgatius sobre la historia de la ciencia han 
presentat una visió extrernadament simplista i molt allunyada de la realitat i que dóna 
l'aparenca que la ciencia en general -i la física en particular-e- ha evolucionat separa- 
dament de la resta de la societat. 

Fent un pas més en aquesta mateixa línia de pensarnent, Leonard Shlain publicá'" 
Art and Physics, una obra en la qual intenta demostrar que molts deis avencos de la cien- 
cia -com la relativitat- havien estat anticipats ja per l'art. Una visió segurament 
excessivament radical, pero que posa sobre la taula una serie d'interessants paral·lelis- 
mes entre la física i l'art. Podem resumir en forma de cites d'artistes, escriptors i cientí- 
fics algunes frases recollides en aquesta obra i que aporten elements de reflexió: 

Roy Lichtenstein (1923-1997): «L'art és percepció organitzada». 
Emile Zola (1840-1902): «L'art és la natura vista a través del temperament». 

7. A. l. Miller, Einstein. Picasso: Space. Time, and the Beauty That Causes Havoc, Basic Books, Nova 
York, 2001. 

8. c. 1906-1907. Museum of Modern At1, ova York. 
9. T. S. Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 

1971. 
10. L. Schlain, Art and Physics, Parallel Visions in Space, Time and light, Quill Williarn Morrow, 

Nova York, 1991. 
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Karl Kraus (1874-1936): «La ciencia és una análisi espectral. L'art és la sínte- 
si de la llum». 
VladimirNabokov (1899-1977): «No hi ha ciencia sense fantasía ni art sense 
fets». 
Niels Bohr (1885-1962): «Si realment volem explicar alguna cosa sobre la 
natura, d'alguna manera hem de canviar del llenguatge maternátic al de la 
vida quotidiana». 
Vincent van Gogh (1853-1890): «Realment només podem parlar mitjancant 
imatges». 

A partir de totes aquestes reflexions hom pot arribar a una conclusió: tant l'art 
revolucionari com la física visionaria tenen en comú que volen parlar sobre situacions 
pera les quals encara no existeixen paraules que les descriguin. 

LA CIENCIA COMA SUPORT DE L'ART 

El diáleg entre art i ciencia ha estat i és molt més ampli i profund del que hom 
podría pensar en una visió simplista de la historia. Eliane Strosberg ha recopilat,11 sota 
els auspicis de la Unesco, tota una serie de temes que obren vies de diáleg entre els dos 
mons. 1 cornenca tot reconeixent que malgrat la interacció entre artistes i científics sigui 
sovint molt productiva, un veritable diáleg és difícil d'establir. Malgrat aixó, les inter- 
relacions a tots nivel Is, des deis més materia Is als més filosófics entre la ciencia en gene- 
ral -i la física en particular- i l'obra d'art hi són constantment presents. 

Una obra plástica necessita, en primer lloc, un suport material, tela, fusta, vidre, 
etc. i uns elements per realitzar-la, pintures, carbó, llapis, tintes, etc., encara que actual- 
ment el ventall de suports i elements s'ha ampliat enormement: fotografia, art digital, art 
cinetic, etc. Centrant-nos, pero, en els elements «clássics» d'una obra dart plástica, con- 
siderem, en primer lloc, el suport, que requereix una certa preparació abans d'ésser pin- 
tat. La Santa Cena'? de Leonardo és un bon exemple de la dificultat de tal qüestió. 
Leonardo experimenta pera aquesta obra un nou procediment que Ji permetés superar 
algunes de les dificultats de la técnica de la pintura al frese, en particular la introducció 
de modificacions en el mateix moment de pintar. Per aixo, en lloc de pintar sobre la paret 
humida (frese) va pintar sobre la paret seca després de fer-Ji una preparació diferent de 
] 'habitual. El resultat fou, aparentment, molt boja que pogué realitzar la pintura a la seva 
manera, pero uns anys després, encara en vida de Leonardo, ja presentava símptomes 

11. E. Strosberg, Art and Science, Abbeville Press Publishers, Nova York, 1999. 
12. Convent de Santa Maria delle Grazie, Milá. 
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que alguna cosa no rutllava. El 1556 es deia que esta va ja completament arrumada. Des 
del segle XVIII els intents de restauració juntament amb els desgavells de la segona guer- 
ra mundial, quan el convent rebé els impactes de les bombes, portaren l'obra de 
Leonardo a un estat llastimós. La restauració recent, encara que controvertida, ha posat 
en evidencia totes aquestes dificultats. 

D'altra banda, l'obtenció dels pigments de color pera les pintures no ha estat 
sempre una empresa fácil. Al llarg dels segles han anat canviant els materials emprats 
coma colorants. A partir d'elements naturals, siguin minerals com l'atzurita, el cina- 
brio el lapislátzuli, o vegetals, com el lliri o el saüc, o fins i tot animals, com les con- 
quilles de diferents rnolluscos, s'aconseguien els pigments que constituien la base de 
les diferents pintures i tintes de color. En aquest sentit, els avencos de la ciencia, de la 
química molt especialment, han anat revolucionant els materials emprats en la creació 
plástica. 

A part d'incidir sobre el substrat i els materials, la física ha aportat elements que 
han tingut un paper fonamental al llarg de la historia de l'art. Un cas molt interessant és 
el de la introducció d'elements óptics coma instruments auxiliars pera la realització de 
les perspectives. Segons la tradició, fou Filippo Brunelleschi (Florencia, Ita! ia 13 77- 
1446), escultor i arquitecte, que empra per primera vegada un instrument óptic per aju- 
dar-se en un dibuix del baptisteri de Florencia. Segons el seu biógraf, Antonio Manetti, 
Brunelleschi va fer un petit forat en un cartró i va construir una cambra fosca, com una 
rudimentaria maquina de fotografiar. 

Al llarg del renaixement, l'ús d'instruments óptics pera facilitar el dibuix de les 
cada cop més complicades perspectives es va divulgar árnpliament. Albrecht Dürer 
(Nürnberg, Alemanya 14 71-1528) va escriure una obra titulada precisament Under 
veysung der Messung, un tractat de dibuix on apareixen representats per primer cop els 
perspectrógrafs. De totes maneres, Leon Battista Alberti (Florencia, Italia 1404-14 72) ja 
havia emprat diferents instruments per ajudar-se en la perspectiva i havia escrit tractats 
sobre la teoria de la representació. 

Amb l'aparició de les técniques fotográfiques al final del segle xix, el panorama 
de la representació plástica sofrí un nou canvi. Alguns artistes s'adaptaren als nous 
avencos tecnics tot incorporant-los en la seva creació. Tal és el cas de Salvador Dalí, qui 
no solament pinta obres estereoscópiques sinó que sinteressá decididament per l'aplica- 
ció de les noves técniques de representació visual basades en l'holografia.13 

13. El teatre-museu Dalí de Figueres conserva una bona col·lecció d'obres d'aquest tipus. 
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LA PERSPECTIVA I L'ÓPTICA GEOMÉTRICA 

La introducció de la perspectiva matemática coma forma de projectar l'espai tri- 
dimensional sobre una superficie plana és un tema que a voltes s'ha trivialitzat excessi- 
vament. Erwin Panosfky suggerl!' que no es tracta només d'una mera qüestió de conei- 
xements o d'habilitats, sinó que la perspectiva és una forma de representació simbólica, 
ambla mateixa validesa que d'altres formes de representació de la realitat. 

Alcolea i Sureda, en referencia a l 'art románic catalá, apunten: 15 «En el món del 
rornánic, les idees, les al·legories i els símbols hagueren de materialitzar-se, s'hagueren 
de retlectir en una realitat que afectés els sentits i que alhora donés la imatge del sublim, 
del terrorífico del simplement huma». La conseqüéncia fou la creació d'una iconologia 
essencialment simbólica, lliure de qualsevol subjecció a l'espai o al temps. Els mateixos 
autors apunten: «podem afirmar que en el rornánic no existeix el concepte de llum- 
ambient, ésa dir, d'aquella llum que dóna presencia, defineix, transforma i prolonga la 
materialitat d'un coso d'un objecte». 

En la decoració pictórica de l'absis de Sant Climent de Taüll,16 els personatges 
que hi apareixen són més o menys grans d'acord ambla seva importancia en la narració. 
Els fons són totalment neutres i no hi ha cap intenció de verosimilitud en la representa- 
ció, la qual té un caire eminentment pedagógic, amb vista al missatge transcendent que 
vol transmetre, De vegades ens pot resultar fins i tot dificil imaginar l'interior d'un tem- 
ple rornánic, tal com era en el moment de la seva construcció: una veritable explosió de 
color envoltant completament l'assistent a la cerirnónia, un ambient molt allunyat de les 
austeres esglésies de pedra vista, despullades de tot ornament, que veiem avui dia. 

Els retaules gótics incorporaren a poca poc elements arquitectónics tot creant un 
ambient on les escenes representades prengueren un caire més naturalista. L'aparició de 
la perspectiva central, amb un punt de fuga, és molt evident en la representació de les 
rajoles deis terres de les escenes, que es van complicant fins a constituir trames georne- 
triques de gran complexitat. Podem posar com a exemples d'aquesta evolució el retaule 
de Sant Vicenc de Sarria de Jaume Huguet,17 i la taula de l'Anunciació del mestre de 
Canapost procedent de Puigcerda;'! d'una dataja més avancada. 

Es un fet ben conegut que fou durant el quatroccento italiá quan la aplicació de les 
tecniques de la perspectiva geométrica pera la representació de l'espai adquirí una 

14. E. Panofsky, La Perspectiva com a «forma simbólica» i a/tres assaigs de teoría de / 'art, Edicions 
62, Barcelona, 1987. 

15. S. Alcolea i J. Sureda, El Románic Cata/a. Pintura, Editorial Juventud S.A., Barcelona, 1975. 
16. Segle XII. L'església fou consagrada d'any 1123. La decoració de labsis es conserva al Museu 

Nacional d'A11 de Catalunya (MNAC), Barcelona. 
17. c. 1450-1460. Museu Nacional d'A11 de Catalunya (M AC), Barcelona. 
18. Darrer quart del segle xv. Museu Nacional d' Art de Catalunya (MNAC), Barcelona. 
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extraordinaria difusió. 1 ens podem preguntar si és que abans del renaixement no se sabia 
dibuixar en perspectiva. Si pensem en les representacions gregues pintades en els vasos 
de cerámica de figures vermelles o negres, també representacions totalment simbóliques, 
o en les representacions de les figures egípcies de perfil, podríem estar ben temptats a 
afirmar-ha. Un simple contraexemple, pero, ens fa veure que no es tracta d'aixó. El 
«mosaic deis coloms» deis museus capitolins de Roma ens mostra una font arnb uns 
coloms bevent aigua, dibuixada en perfecta perspectiva. 1 és que la pintura romana, mal- 
grat que escassa, mostra una marcada tendencia al naturalisrne que la porta, de forma 
ineludible, a la introducció de la perspectiva coma forma de representació de l'espai. 

Martin Kemp, professor dhistória de l'art de la Universitat d'Oxford, va comen- 
car interessant-se per la complexa personalitat de Leonardo, 19 cosa que el portá a refle- 
xionar sobre el tema de les interrelacions entre les visions científiques de la natura i la 
praxi artística. Recordem, només, l'obsessió de Leonardo pel coneixement anatórnic del 
cos huma i els problemes que hagué de suportar perla seva curiositat, titilada llavors de 
malsana. L'obra de Kemp titulada The science of art i subtitulada Optical themes in wes 
tern art from Brunelleschi to Seurat''' se centra en l'estudi de les aportacions de la física, 
especialment de l'óptica, tant de manera teórica com mitjancant instruments auxiliars, 
en la formació de l'art occidental des del renaixement fins a l'impressionisme. 

Piero della Francesca (Borgo San Sepolcro, Italia 1410-1492), a més d'ésser un 
mestre de la pintura en perspectiva escriví De prospectiva pingendi el primer tractat teo- 
ric consagrat exclusivament a la perspectiva. Pero, si hem de posar un exemple de mes- 
tria en la perspectiva, podem fixar-nos en Giovanni Antonio Canal, més conegut per 
Canaletto (Venecia, Italia 1697-1768), i les seves extraordináries representacions de la 
Venecia del barroc. Podem destacar la Prospettiva con Portico de la Gallería della 
Accademia21 de Venecia, on el joc d'escales sembla anticipar les posteriors obres 
d'Escher, o la magnífica representació de l'arribada de l'ambaixador francesa Vené- 
cia." Hi ha testimonis escrits que ens parlen de l'ús per part de Canaletto d'instruments 
óptics pera la confecció de les seves obres. Un llibre publicat l'any 1771 explica que23 

«Canal ensenyá el veritable ús de la camera óptica i dona a conéixer els defectes que sol 
ocasionar a una pintura quan I'artífex es refia completament de la perspectiva que es veu 
en la camera i deis colors i especialment de les atmosferes, i no sap treure amb destresa 
alió que pugui molestar els sentits». D'altra banda, en el museu Correr de Venecia es 
conserva una interessant camera óptica que es creu pertanyia al mateix Canaletto. Arnb 

19. K. Clark i M. Kemp, Leonardo Da Vinci, Penguin Books Ltd, 1993. 
20. M. Kernp, The science of art. Optical themes in western ar/ from Brunelleschi to Seurat, Yale Uni- 

versity Press, 1992. 
21. 1765. Olí sobre tela. Gallería della Accademia, Venecia. 
22. c. 1740-1750. Oli sobre tela. Museu de l'Hermitage, St. Petersburg. 
23. M. Zanerti, Della Pintura Veneziana, Venecia, 1771. 
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llenguatge d'avui día podríem dir que es tracta d'una veritable camera reflex amb objec- 
tiu gran angular. 

Arnb els nous corrents estétics lligats a l'impressionisme francés, la perspectiva 
geométrica es convertí en un lligam que encotillava la creació artística i fou progressi- 
vament superat. Així, és interessant adonar-se com Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 
Franca 1839-1906) en moltes de les seves obres inclou sirnultániament diferents punts 
de visió. Així, per exemple, en el bodegó Nature Marte au Panier24 cadascun deis dife- 
rents elements que hi ha sobre la taula esta representat en perspectiva correcta, pero 
només si es consideren separadament, mirats des de punts de vista situats en diferents 
altures i angles d'observació. 

Al rebuig deis lligams de la perspectiva coma limitació de la creativitat de l'artista 
podem contraposar-hi l'ús per part d'artistes com Giorgio de Chirico (Vólos, Grecia 1888 - 
Roma 1978) o Salvador Dalí. Els elements arquitectónics presents en les obres de Chirico 
són mostrats en una perspectiva volgudament opressiva que mar-ca l'ambient de ]'obra. Dalí, 
perla seva banda, no s'amaga de mostrar les línies básiques que configuren la perspectiva de 
l'obra i arriben a formar part de la mateixa composició.25 Coma exemple, podem considerar 
l 'obra26 Equilibri interatomic d 'una ploma de cigne, entre mol tes d 'al tres. 

LA SIMETRIA, UN PONT ENTRE LA MATEMÁTICA I L'ART 

Tal i com apunta Herman Weyl en la seva obra27 Symmetry, la paraula simetría s'ha 
usat en contextos i significats diferents. En el llenguatge quotidiá de vegades es fa servir 
per indicar una cosa harmoniosa, ben proporcionada, pero en llenguatge matemátic té un 
sentit molt més concret. Es diu que hi ha una simetría quan un determinat objecte -una 
figura geométrica, un objecte material o una equació-- no canvia quan se li aplica una 
determinada transformació, corn ara reflexió per un mirall, una rotació o una translació.28 

Les figures geornetriques regulars, polígons o políedres, manifesten diverses propie- 
tats de simetría. Alguns objectes naturals també. Pensem en la forma geométrica dels cris- 
talls de quars o en els flocs de neu -mirats al microscopi- o fins i tot en éssers vius, com 
les estrelles de mar de cinc bracos, encara que la major part deis animals presenten una 
simetría bilateral forca aproximada. D'altra banda, el reconeixement que les lleis de la fisi- 

24. c. 1888-1890. Musée d'Orsay, París. 
25. M. Baig, Dalí, la matemática de la irracionalidad. La Vanguardia (30/3/1990). Es pot consultar 

en la pagina web http://www.ifae.es/baig/personal/baig.html 
26. 1947. Col·lecció particular. 
27. H. Weyl, Symmetry, Princeton University Press, Princeton, Nova Jersey, 1952. 
28. J. Rose, Symmetry in Science, Springer-Yerlag, ova York, 1995. 
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ca resulten invariants sota detenninades simetries --com la de translació o la de rotació- 
ha resultat fonamental amb vista a la formulació de la física, i molt especialment en el des- 
envoluparnent de la física subatómica, La teoria de grups, que és la branca de la matemáti- 
ca que estudia les simetries, s'ha convertit en una eina básica de la fisica moderna. 

El concepte de simetriaja apareix en l'antic Egipte. Per exemple, entre les troballes 
de la tamba del faraó Tuthankamon hi ha uns penjolls en forma d'ocell que són exactament 
la imatge especular l'un de l'altre. Ésa dir, havien reconegut la forma aproxirnadarnent 
simétrica deis objectes naturals, i l'havien idealitzat fins a fer-la matemáticament perfecta. 
L'art árab, amb la seva prohibició de qualsevol representació naturalista, promogué la con- 
fecció de veritables filigranes geométriques on es poden descobrir nombrases simetries. 
Les cerámiques de l' Alhambra de Granada en són un bon exemple. 

En la representació artística occidental, la simetriaja apareix en les composicions 
del rornánic i continua present al llarg deis segles. Els vitralls gótics, especialment les 
grans rosasses de les facanes de les catedrals, són veritables obres mestres de la simetría. 
D'epoca més recent, podem fixar-nos en el Sant Sopar de Salvador Dalí,29 on a més 
d'una disposició simétrica deis aposto Is inclou uns elements geometrics que emmarquen 
! 'escena i donen més forca a aquesta idea de simetria com a forma simbólica.'? Victor 
Vasarely (Pees, Hongria 1908 - París 1997) ha desenvolupat en la seva obra, classifica- 
da dins de l'anomenat opart, la forca visual de la simetria i de la ruptura de la simetria31 

en interessants obres com VegaNor.32 

Reconeixer les propietats de simetria de les equacions de les lleis de la fisica pot ser 
un tema més aviat reservat als especialistes; reconeixer efectes on es manifesten les sime- 
tries, pero, pot ser ben fácil. Per exemple, llancant una pedra sobre les aigües d'un estany es 
pot veure la formació i la propagació d'ones en forma circular. l si llancem dues pedres 
simultániarnent, a una certa distancia una de l'altra, les ones que cadascuna d'elles produeix 
se superposen, fonnant el que es coneix com a.figura d'interferéncia. L'estudi d'aquestes 
figures i les seves propietats de simetria ens aporta informació sobre les ones que s'han 
superposat. La visualització de figures d'interferéncia demostrá les propietats ondulatóries 
de la llum, i la formació d'aquestes figures en el pas d'electrons per un cristal! dernostrá les 
propietats ondulatóries de la materia, que estan en la base de la física quántica. 

Si un artista, pero, ha influtt ambles seves obres en l'estudi de les simetries aquest 
és, sens dubte, M.C. Escher (Leeuwarden, Holanda 1898 - Laren 1972).33 Els seus estudis 

29. 1955. National Gallery, Washington. 
30. M. Baig, La simetría. del arte a la ciencia, La Vanguardia ( 1/6/1986). Es pot consultar en la pagina 

web http://www.ifae.es/baig/personal/baig.html 
31. M. Baig, La rotura de la simetría, La Vanguardia (8/6/1986). Es pot consultar en la pagina web 

http://www. i fae.es/baig/personal/baig. htm l 
32. 1969. Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, Nova York. 
33. J. L. Locher, The World of M C. Escher, Hary N. Abrams, !ne., Nova York, 1971. 
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sobre tesselacions, és a dir, maneres de dividir el pla en figures geometriques.t" en 
col·laboració amb rnaternátics, van permetre la classificació deis grups de simetría del pla. 
No ens ha de sorprendre, dones, que afirmés: «Sovint em trobo més a prop deis matemá- 
tics que deis meus col·legues els artistes». 

LA NATURALESA FÍSICA DE LA LLUM 

La llurn és l'element físic intermediari entre I'obra d'art plástica creada per l 'artis- 
ta i ! 'espectador. És molt diferent contemplar una pintura a plena llum del Sol o dins 
d'una sala amb llum artificial. l tampoc no és el mateix contemplar-la sota la llum d'un 
tub fluorescent o una bombeta d'incandescéncia. Fins i tot en el cas d'una bombeta hem 
de tenir-ne en compte la temperatura de color, que depén de la temperatura que aconse- 
gueix el filament sota el pas del corrent eléctric, Els artistes, pero, ja han tingut en comp- 
te d'una forma intuitiva aquests elements. Els frescos rornánics estaven pensats per a 
ésser contemplats a la llum de les espelmes. Els vitralls gótics estaven preparats per dei- 
xar passar la llum i emplenar l'espai de color. La restauració de les pintures de la Capella 
Sixtina del Vaticá de Michelangelo Buonarroti (Caprese, Italia 1475 - Roma 1564) ha 
sorpres pel viu colorit que ha posat al descobert. Aquestes pintures, pero, estaven pensa- 
des pera ésser contemplades des del nivel! del terra i amb la llum que hi ha normalment 
en les cerimónies litúrgiques i no de prop, ni sota la llum de potents focus. 

La historia del coneixement de la naturalesa física de la llum és molt llarga i apas- 
sionant. En una anterior conferencia dins d'aquesta mateixa serie ja várern esbossar 
aquesta história" que ara només resumirem breument. Els estudis sobre la llum iniciats 
en l'antiga Grecia foren continuats pels savis árabs, com lbn al-Haytham (Basra, Pérsia 
965 - El Caire, Egipte 1039), conegut amb el 110111 d'Alhazen, qui realitzá acurades obser- 
vacions de fenómens óptics atmosferics com l'arc de Sant Ma11í o !'halo que es veu de 
vegades al voltant de la Lluna. No fou, pero, fins al segle xvu que es produí la formulació 
de I'optica geométrica per part de Johannes Kepler (Weil der Stadt, Alemanya 1571 - 
Regensburg 1630), René Descartes (La Haye en Touraine, Franca 1596 - Stockholm, 
Suecia 1650) i Pierre de Fermat (Beaumont-de-Lomagne, Franca 160 l - Castres 1665). 
El que coneixem ara com aprincipi de Fermat permet deduir maternáticament les formu- 
les de la reflexió i de la refracció de la llum i permeté formular l'óptica geométrica en 
llenguatge maternátic. 

La descomposició de la llum blanca en colors després de passar per un prisma de 

34. B. Grünbaum i G. C. Shephard, Tilings and Paterns, W. H. Freernan & Co., Nova York, 1986. 
35. M. Baig, «Óptica atmosférica. La física del paisatge», Física de la quotidianitat. 11 Cicle Francesc 

Salvá i Campillo. Aula de Ciencia i Cultura, 17, pág. 115. Fundació Caixa de Sabadell, 2002. 
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vidre era un fenomen ja conegut -pero no divulgat- per Leonardo da Yinci. Aquest 
experiment, pero, no fou oficialrnent presentat fins al 8 de febrer de 1672, en una 
comunicació per part de Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, Anglaterra 
1642 - Kensington 1727) a la Royal Society de Londres. Newton elabora una teoria 
sobre la naturalesa de la llum i el color basada en la creenca que la llum estava forma- 
da per corpuscles que es comportaven segons les lleis de la mecánica. 

Tota una serie d'experirnents realitzats al llarg del segle xvm posaren de manifest, 
pero, que la llurn mostrava uns comportaments únicament atribuibles a les ones, posant 
en entredit la teoría mecanicista de Newton. Els treballs de Thornas Young (Milverton, 
Anglaterra 1773 - Londres 1829) i Agustin-Jean Fresnel (Broglie, Franca 1788 - París 
1827) sobre la difracció de la llum no deixaren dubtes sobre la naturalesa ondulatoria de 
la llum. La comprensió de la naturalesa física d'aquestes ones, pero, hagué d'esperar als 
treballs de James Clerk Maxwell (Edinburgh, Escocia 1831 - Cambridge 1879) qui 
publica l'any 1873 el seu Treatise on Electricity and Magnetism, que culminava un llarg 
procés d'estudi deis fenómens electrics i magnétics. Naixia, llavors, l'electromagnetis- 
me en la seva formulació actual, i la llurn entrava a formar part de l'ampli espectre de les 
ones electromagnétiques, 

EL COLOR I LA SEVA PERCEPCIÓ 

L'experiment de Newton de la descomposició de la llum en colors per un prisma 
de vidre dona !loe a la fabricació d'un instrument anomenat espectroscopi, que permet 
analitzar un raig de llum i saber de quins colors esta compost, ésa dir, permet determi- 
nar els colors de la llum. Newton explicava la separació deis colors, ésa dir, el diferent 
angle de desviació que experimenta la llum en refractar-se, en termes de corpuscles dife- 
rents segons fos el seu color. La teoria ondulatoria ho explica per la diferent longitud 
d'ona o freqüencia associada a cada color. 

Si s'analitza mitjancant un espectroscopi la llum que ens arriba del Sol, hom s'a- 
dona que conté un continu de totes les longituds d'ona des del violeta (400 nanórnetres) 
al verme!! (600 nanómetres), pero amb una proporció diferent de cada color. El Sol, 
pero, emet en una regió molt més amplia de l'espectre electromagnétic, que inclou des 
de la regió deis infraroigs als ultraviolats. L'espectre de radiació solar es correspon arnb 
l'espectre d'emissió d'un cos negre36 a 6.000 ºC (la temperatura de la superficie del Sol). 

36. Estrictament parlant, un cos negre és un objecte ideal que absorbeix perfectament tola la radiació 
que Ji arriba i que per aixó en no reflectir res es «veuria» de color negre. Malgrat aixó, si esta en equilibri 
termic també ha d'emetre la mateixa quantitat de radiació. En la practica, podem considerar que un cos a 
alta temperatura es comporta aproximadament com un cos negre. 
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La llei que explica teóricarnent l 'espectre de la radiació emesa per un cos negre fou 
deduida per Max Plank (Kiel, Alemanya 1858 - Gottingen 1947) l'any 1900, grácies a la 
introducció de la hipótesi deis quanta, fet que esta en la base de la revolució de la física 
del segle xx coneguda com a mecánica quántica. 

La catedral de la ciutat alemanya d' Augsburg conserva els vitral Is més antics 
coneguts avui dia.37 Es tracta d'una serie de finestrals de mig punt ambles figures deis 
profetes de 1 'antic testament: Jonás, Daniel, Josue i Moisés i daten de mitjan segle x11. 
El seu estil es correspon perfectament arnb el de les representacions pintades rornáni- 
ques, figures estátiques i sense cap context realista al seu voltant. Els artistes que crea- 
ren aquests vitralls, fets de vidres de colors ajuntats amb tires de plorn,jugaren ambles 
propietats d'absorcio de les diferents longituds d'ona de la llum que travessa els vidres. 
Segurament d'una forma totalment empírica, els artesans que fabricaven el vidre, mit- 
jancant l'addició de determinades substancies a la massa fosa, aconseguiren les dife- 
rents coloracions. Aquests additius estan formats básicarnent per metalls pesats que, a 
causa de la seva estructura atómica, tenen la propietat d'absorbir determinades fre- 
qüéncies de la llum. 

Els vitralls adquiriren un enorme protagonisrne en les catedrals gótiques. 1 és que 
en cobrir els grans finestrals arnb vitralls no nornés s'aconseguien unes representacions 
plástiques d'una gran lluminositat sinó que la llum filtrada pels vitralls que il·luminava 
I' interior de la nau feia canviar la percepci.ó deis colors de tots els objectes situats al seu 
interior. S'aconseguia, dones, la creació d'una atmosfera molt peculiar que lligava amb 
els corrents teológics imperants en aquells moments. Corn a exemple interessant de 
vitral! gótic, on es manifesten els primers assaigs de la introducció de la perspectiva en 
la seva composició, podem esmentar el vitrall de la Nativitat de St. Peter Mancroft, a 
Norwich (Anglaterra), realitzat a mitjan segle xv. Resulta molt significatiu el detall del 
plat-que sembla disposat quasi verticalment- ambla gerra a sobre, d'un primitivisme 
que contrasta amb l'abans esmentat mosaic roma deis coloms. 

Si veiem un objecte, és que els nostres ulls reben llum que ri'arriba. Si no es tracta 
d'una font de llum propia, rebern la llum que reflecteix. És en aquest procés, la reflexió de 
la llum sobre la superficie de l'objecte, en el qua! se'n defineix el color, en absorbir deter- 
minades freqüéncies i reflectir-ne d'altres, les que conformen el color que veiem. Si la 
llum incident no té tot l'espectre complet, el color aparent de l'objecte canviará. 
L'absorció de determinades freqüencies de la llum és deguda a les propietats de l'estruc- 
tura atómica deis seus components. Concretament, depen de si els electrons de les capes 
externes deis átorns, grácies a l'energia que porta elfotó (quantum de llum), poden saltar 
a un nivell energétic superior i, en definitiva, absorbir-lo. El responsable, en darrera ins- 
tancia, deis colors deis objectes és, dones, un procés físic, que té lloc a nivell atórnic. 

37. G. larchini, Le ve/rafe: tecnica e storia, lstituto geografico De Agostini, Novara, 1977. 
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La teoria sobre la llum i el color de Newton no fou acceptada sense dificultats. 
Johann Wolfgang Von Goethe (Francfurt am Main, Alemanya 1749 - Weimar 1832), 
poeta, novel· lista, dramaturg, pero també científic encapcala la llista de detractors de les 
teories de Newton.38 L'any 1810 Goethe publica Zur Farbenlehre, obra en tres volums 
en la qua! critica la teoria deis colors de Newton i propasa les seves própies idees. 
Goethe presentava una serie d'experiments que pensava que posaven en evidencia erra- 
des en la teoria de la llum de Newton. En realitat, pero, el que estava posant en eviden- 
cia Goethe era la complicació dels fenórnens associats a la visió del color. 

Hem vist comuna determinada font llurninosa emet diferents longituds d'ona, depe- 
nent de la seva temperatura o del tipus d'emissió; com aquesta llum passa a través de dife- 
rents medis, que li poden absorbir parcialment o totalrnent algunes d'aquestes longituds 
d'ona; i després com incideix sobre un determinat objecte, que també absorbeix i reflecteix 
determinades longituds d'ona per arribar, finalment, a l'ull, que cornportant-se com una 
cambra fosca envia el raig de llurn sobre un punt de la retina. A la retina, la llurn excita les 
cellules receptores que, a través del nervi óptic, envíen un senyal al cervell que interpretem 
en forma de sensació de lluminositat i de color. La teoría de Newton, o millar, la seva suc- 
cessora, la teoria electromagnética de la llum, explica realment tots els fenórnens fins que 
la llum incideix a la retina. Goethe, pero, se centrava en els aspectes més directarnent rela- 
cionats amb la percepció, observant efectes desconcertants que atribuia a mancances en la 
teoria de la llum i el color. Entre aquests efectes hi tenim els de persistencia deis estímuls 
visuals, la combinació de colors, la forrnació de postimatges, entre d'altres. 

Fou Thomas Young qui propasa de fo1111a empírica la teoria tricolor pera la visió 
del color, teoría que seria perfeccionada per Herrnann von Helmholtz (Postdam, 
Alemanya 1821 - Berlín 1894). Molt interessat pera la fisica i la fisiología deis sentits, 
Helmholtz inventa, l'any 1851, l'oftalmoscopi, aparell per mirar el fons de l'ull. El propi 
Maxwell també sinteressá per la visió del color, i l'any 1860 presentava a la Royal 
Society de Londres un article titulat «On the Theory of Colour Vision». Per als seus expe- 
riments ambla llum i el color Maxwell es feu construir un aparell que denomina capsa de 
llum on podia fer tant I'análisi espectral de la llum (comen un espectrógraf) com, al con- 
trari, enviar llum de colors i fer la síntesi, tot observant l'efecte de la seva addició. 

La moderna teoría de la visió deis colors es basa en l 'existencia de tres tipus 
diferents de cellules sensibles al color, cadascun d'ells arnb una sensibilitat máxima 
per longituds d'ona diferents: blau, groe i verd. La llurn d'una determinada longitud 
d'ona excita els tres tipus de receptors, pero amb una intensitat diferent. La suma deis 
tres impulsos ens dónala sensació global de color que percebem (Fig. 1 ). 

Plasmar sobre una tela la sensació que produeix la llum ha estat una de les fites 
més buscades pels artistes al Jlarg deis segles. Recordem les técniques de I' esfumatto 

38. D. L. Sepper, Goethe contra Newton. Polemics and the project far a new science of color, Cam- 
bridge University Press, 1988. 
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Figura 1. Absorció en funció de la longitud d'ona de la llum incident (en unitats arbitráries) deis tres tipus de 
cellules receptores (cons) de la retina. 

que practicava Leonardo, o els estudis sobre la llum deis pintors holandesas. Pero si un 
moviment artístic busca la plasmació de la llum, aquest fou 1' impressionisme francés del 
final del segle XJX. Si Edouard Manet (París 1832-1883) en el seu Déjeuner sur l 'herbe39 

pinta una model nua que rep una llum que és clarament d'estudi, pero la situá al mig 
d' una escena de camp, Pierre Auguste Reno ir (Limoges, Franca 1841 - Cagnes 1919) 
féu tot el contrari, i plasma l'impacte visual de la llum que travessa les folles deis arbres 
en el seu Nu au Solei!.4º 

El puntillisme, moviment artístic que s'insereix en I'etapa final de l'impressio- 
nisme, porta a les seves darreres conseqüencies l'estudi de la percepció de la llum i el 
color. Georges Seurat (París 1859-1891) desenvolupá una técnica pictórica basada en la 
síntesi deis colors a la retina.41 En lloc de fer les usuals barreges de pintures a la paleta 
fins aconseguir el color que hom vol, Seurat s'adoná que amb una paleta limitada a uns 

39. 1863. Oli sobre tela. Musée d'Orsay, París. 
40. c. 1876. Oli sobre tela. Musée du Louvre, París. 
41. M. Baig, Seurat. la ciencia del color, La Vanguardia (29/6/1991 ). Es por consultar en la pagina 

web http://www. i fae.es/baig/personal/baig.htm l 
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pocs colors básics podia aconseguir qualsevol efecte de color, sense fer cap barreja, 
simplement marcant sobre la tela puntets d'aquests colors básics. Observada la tela a 
una certa distancia, l'efecte de llum i color s'aconsegueix grácies a la síntesi que es 
produeix a la retina. Seurat pinta relativament poques grans obres, en cornparació amb 
la gran serie d'esbossos que deixá, pero aquestes obres s'han convertir en un veritable 
referent d'aquesta técnica pictórica considerada com una síntesi entre la llibertat de 
I' irnpressionisme i el rigor del positivisme científtc de fina Is del segle XIX. Esrnentern 
coma exernples paradigmátics les obres Une baignade a Asniéres'? i Un dimanche a la 
grande Jatte.43 

TECNIQUES FÍSIQUES D'ANÁLISI 

El coneixement de l'origen deis diferents elements emprats al llarg deis segles 
coma materials pera la fabricació de pigments de color per als artistes s'ha convertit en 
una extraordinaria font d' informació amb vista a la datació i 1 'autentificació de les obres 
d'art. l és en aquest punt on la física ha entrat de nou en escena. Efectivarnent, malgrat 
que per métodes químics tradicionals és possible fer un estudi deis elements químics 
presents en una pintura, l'aplicació practica d'aquesta técnica requeriria la destrucció 
parcial de l'obra, cosa evidentment inacceptable per a una obra d'art. Per contra, les 
noves técniques físiques aparegudes en els darrers anys permeten estudiar una pintura 
sense fer-li el rnés petit dany. 

L'aplicació deis raigs X en l'estudi de les pintures obri, ja fa uns anys, una nova 
via de recerca en historia de l'art. Les successives capes de pintura, amagades per sota 
de la més exterior, són visibles per causa del divers grau d'absorció deis raigs X. 
D'aquesta manera s'han pogut identificar rnodificacions que l'artista havia introdurt en 
estadis primerencs de I'obra o modificacions posteriors fetes per altres mans que varen 
alterar l'aspecte original de la pintura. L'análisi per raigs X s'ha convertir avui dia en 
una técnica indispensable no únicament pera l'estudi academic d'una obra d'art sinó 
coma pas previ abans d'abordar qualsevol tasca de restauració. 

L'estudi sota els raigs X de La Gioconda de Leonardo ha mostrar, per exernple, 
que hi ha tres versions del retrat sobreposades. Més sorprenent fou la revelació obtingu- 
da l'any 1965 que en l'obra44 l 'ángelus de Jean Francois Millet (Cherbourg, Franca 
1814-1875) l 'artista havia pintat un taüt d'un nen situat entre els dos campero Is que pre- 
guen, pero que el va eliminar en la versió final, aparentment per fer l'obra més vendible. 

42. c. 1883-84. Oli sobre tela. �ational Gallery. Londres. 
43. c. 1884-86. Oli sobre tela. Chicago A1t Institute. 
44. 1859. Oli sobre tela. Musée dOrsay. París. 
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I és interessant notar com Salvador Dalí, que havia fet una reinterpretació d'aquesta obra 
l'any 1935, sempre havia afirmat que creia que hi havia quelcom més, si no comprenia 
el sentiment d 'angoixa que mostren els protagonistes. Més recentment, l 'estudi amb 
raigs X de l 'obra" La tragedia de Pablo Ruiz Picasso (Málaga 1881 - Mougins, Franca 
1973) ha mostrat que l'obra va ésser pintada sobre una fusta 011 havia iniciat una escena 
taurina, semblant a la serie que havia pintat l 'any 190 l. 

Un pas més en l'aplicació de les técniques basades en l'estudi de les pintures sota 
radiació electromagnética fou la introducció de la que coneixem corn a reflectografia 
infraroja, ésa dir, la fotografia de la llum infraroja reflectida perla pintura. La seva apli- 
cació siniciá l'any 1960 i permet veure els esquemes dibuixats en llapis o carbó que s'a- 
maguen sota la pintura i, per tant, coneixer la composició inicial de ]'obra. Una aplicació 
exhaustiva de la reflectografia infraroja ha permés establir arguments en favor de l'au- 
tenticitat de 1 'Anunciació del pintor flamenc Rogier Van Der Weyden (Tournai, Bélgica 
c. 1400 - Brussel·les 1464) conservada al museu del Louvre.46 Així, s'ha pogut veure 
com alguns elements de la pintura estaven pintats en un lloc diferent de l'esbós inicial, 
suggerint que es tracta d'un original. 

Per acabar, parlarem molt breument de dues técniques introduides en els darrers 
anys que permeten identificar els pigments presents en la pintura sense destruir-la. Una es 
basa en la física atómica i l'altra en la física nuclear. Les possibilitats amb vista a l'estudi 
de les obres d'art que comporta la seva aplicació són extraordináries; l'inconvenient és 
que requereixen instal·lacions que no estan a l'abast de la majoria de museus, corn acce- 
leradors de partícules elementals o fonts de neutrons provinents de centrals nuclears, 

Les sigles PIXE47 amb que es coneix la primera d'aquestes tecniques signifiquen 
emissio de raigs X induida per partlcules. La técnica consisteix a bombardejar una peri- 
ta área de la pintura arnb un feix de protons generat per un accelerador. Si aquests pro- 
tons tenen l'energia adequada, exciten els electrons de les capes externes deis átorns pre- 
sents en els pigments de tal manera que, en cessar I'estímul, decauen i tornen al seu estat 
natural tot emetent l'energia sobrant en forma de raigs X. Ates que les longituds d'ona 
d'aquests raigs X són característiques de cada element -com una mena d'empremta 
digital de l'element- la seva detecció perrnet identificar els elements químics que hi ha 
presents en els pigments. 

Un cas interessant on l'aplicació del PIXE ha resultat fonamental és el de l'estu- 
di de l'obra " Judith amb el cap d'Holofernes de Cristofano Allori (Florencia, Italia 
1577-1621). D'aquesta obra n'existeixen diferents copies en diferents museus. 

45. 1903. Olí sobre fusta. National Gallery of Art, Washington OC. 
46. c. 1440. Olí sobre fusta. Museu del Louvre. París. 
-+ 7. En angles: Portie/e lnduced Xray Emission. 
48. 1613. Olí sobre tela. N'hi ha copies a la Royal Collection de Windsor, Anglaterra; a la Gallería 

Palatina (Palazzo Pitti), Florecía, Italia; a la Trust Collection de Berlín, Alemanya, entre d'altres. 
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L'análisi comparativa deis diferents pigments ha permés determinar que algunes de les 
copies foren realment fetes pel mateix pintor i que no es tractava, per tant, de copies 
modernes. 

El segon metode consisteix en el bombardeig de la mostra per neutrons. Els neu- 
trons, components del nucli atórnic, són partícules sense cárrega eléctrica i, en penetrar 
en la mostra, són capturats pels nuclis deis átorns, els quals passen a un estat excitat 
que, al cap de poc, decau en forma d'emissió radioactiva. L'estudi de les emissions pro- 
duídes permet no únicament coneixer 1 'element quím ic del qua! provenen, sinó també 
l'isótop al qua! corresponen. Recordem que els nuclis deis elements químics tenen un 
nombre determinat i fix de protons (el seu nombre atórnic) pero un nombre variable de 
neutrons. Nuclis amb el mateix nombre de protons, pero amb diferent nombre de neu- 
trons, s'anornenen isotops. Els isótops tenen exactament el mateix cornportament quí- 
mic i són impossibles de distingir per técniques químiques. L'interés de l'estudi de la 
composició isotópica deis elements presents en una determinada mostra recau en el fet 
que la proporció deis diferents isótops d'un cert element químic no és uniforme sobre la 
Terra. Així, per exemple, el plom procedent de mines de diferents regions del món 
(Espanya, Egipte, etc.) té una diferent proporció disótops. L'análisi de la composició 
isotópica permet, dones, no únicarnent determinar els elements químics presents en la 
mostra sinó tarnbé el seu origen geográfic, cosa que pot resultar molt interessant en 
poder-se determinar, per exemple, rutes comercials de matéries prirneres en epoques 
molt reculades. 

COLOFÓ 

Al llarg d'aquesta conferencia hem presentat nombrosos exemples de relacions 
entre la ciencia i l'art. Relacions tant en l'ámbit formal corn en el material. Hern vist 
com la ciencia ha estat una font d'inspiració pera l'art, pero també corn l'art ha avancat 
idees que després la ciencia ha consolidat. Hern vist com la ciencia ha servit de suport 
material i técnic a la creació artística i corn, rnolt anys després, les técniques físiques són 
rnolt útils pera la restauració i el coneixement de les obres d'art. Hern parlat, també, de 
diversos paral·lelismes, o coincidéncies, entre el que es feia en el món de l'art i de la 
ciencia, com la introducció de la perspectiva geométrica i el desenvolupament de I'ópti- 
ca i els seus instrurnents. I si alguna cosa ha de quedar ben presenten concloure aquesta 
conferencia és que tant la ciencia corn l'art no es poden analitzar separadarnent del seu 
context historie i social jaque, en definitiva, tant la ciencia com l'art són creacions del 
pensament huma. 
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