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Els professors d’Història de l’Art de la  
UdG Francesc Miralpeix i Joan Bosch són  
els comissaris de l’exposició “Falsos 
verdaders”, una mostra que atansa l’esfera 
acadèmica a la ciutadana mitjançant  
un dels aspectes més controvertits del  
món de l’art,  el de les seves  falsificacions  
i les diferents biografies de l’engany. 
L’anomenat “cas Pere Mates” és el punt  
de partida d’una mostra apassionant que  
ha transcendit l’àmbit català per posar 
sobre la taula qüestions fonamentals com  
ara la relació entre els originals i les 
seves còpies o la mateixa naturalesa de 
l’experiència estètica.

textos: eudald camps
fotos: carles palacio

Una anècdota dóna per a tant?
Una anècdota banal potser no, però l’ano-
menat «cas Pere Mates» és qualsevol cosa 
menys banal. Ho intentem deixar molt clar 
d’entrada: quan un museu, i especialment 
un museu d’art,  descobreix que conser-
va i exhibeix obres falses, és un daltabaix. 
D’una banda, perquè l’autenticitat de l’art 
és una de les característiques que el fan 
únic i valuós; de l’altra, perquè els museus 
tenen assignada la funció de garantir la 
preservació de la memòria col·lectiva ma-
terial i no haurien de ser víctimes de l’en-
gany. Per això, quan al 2016 es va poder 
certificar que el Museu d’Art de Girona ha-
via adquirit, sis anys abans, tres obres fal-
ses atribuïdes al pintor renaixentista Pere 
Mates (1490 – 1558), va ser una sotragada…

Una sotragada amb final feliç...
Si, ja que no només es van localitzar i ad-
quirir els originals sinó que es van poder 
recuperar els diners de la primera compra. 
I no només això: el «cas Pere Mates», i ara 
ho podem dir amb total seguretat, ens ha 
ajudat a créixer en molts aspectes i a afinar 
els diferents protocols de compra. És trist 
però és així: gràcies als falsificadors i a les 
serves estratègies els diferents especialis-
tes també han d’ajustar els seus procedi-
ments amb l’objectiu de no quedar endar-
rerits en una cursa que sempre, o gairebé 
sempre, és molt exigent...

Els falsificadors en saben molt?
Hi ha de tot, però la cosa no és tan 
senzilla…

Francesc 
Miralpeix
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Fals vol dir fals i punt, no?
Doncs no. D’entrada, i gràcies a una ex-
tensa bibliografia que compta amb autors 
com Denis Dutton o Lluís Peñuelas (filoso-
fia de l’art i guia jurídica, respectivament) 
tenim clar que podem parlar de falsifica-
ció quan existeix voluntat d’enganyar, és 
a dir, quan s’intenta fer passar una cosa 
per una altra que, en realitat, no és. La 
intencionalitat o la mala fe, en aquest 
sentit, és un aspecte clau: una còpia és 
«innocent», o fins i tot pot tenir un alt va-
lor pedagògic, fins que algú intenta fer-la 
passar per original. 

Es pot falsificar sense ser-ne conscient...
Hi ha el tema de la hiperrestauració, que 
és molt interessant: deixant de banda els 
treballs directament matussers o maldes-
tres, hi ha gent que utilitzava material antic 
i original en molt mal estat, pràcticament 
trinxat, per fer una nova obra. Detectar-ho 
no és senzill, ja que cal fer talls estratigrà-
fics i, en definitiva, usar totes les tècniques 
a la nostra disposició per tal d’establir-ne 
l’autenticitat... Després hi ha les còpies 
d’època: falsos però antics. Com veus, la 
cosa es pot complicar enormement.

Però existeix el fals perfecte?
Aquesta és una de les qüestions que més 
ens varen interessar. La idea és que l’au-
tenticitat es troba en la base de la rela-
ció de «confiança» que s’estableix entre 
l’obra d’art i qui la contempla. El falsifica-
dor corrompria aquest principi, el perver-
tiria, el faria impossible. D’alguna manera, 
allò que es perdria en la còpia fraudulenta 
és, salvant les distàncies, aquella aura de 
què parlava Walter Benjamin. En aquest 
sentit, nosaltres hem bandejat tant com 
hem pogut la visió romàntica que veu 
en els falsificadors una mena de Robin 
Hoods inofensius per al gran públic ja que, 
insistim, el mal cultural que poden arribar 
a provocar és molt gran.

El mercat de l’art necessita adquirir aures...
El mercat, com gairebé tot, té dues cares. 
La bona faria referència a la seva capacitat 
per dinamitzar el sector i, és clar, per co-
mercialitzar els treballs d’uns artistes que 
mai ho tenen fàcil. L’altra, menys amable, 
és la d’un mercat àvid de materials sigui 
quina sigui la seva procedència. Aquest 
«mercat» és el que es trobaria rere de l’es-
poli sistemàtic de molts patrimonis artís-
tics, especialment de l’àmbit mediterrani. 
A nosaltres, particularment, ens va afectar 
el mercat nord-americà que, fins a l’any 29, 
era molt actiu i, a casa nostra, el protago-
nitzat per una alta burgesia catalana que 
veia en la cultura, especialment en la que 
tenia un passat legitimador, una forma molt 
visible de guanyar prestigi social. 

Gràcies als falsificadors i als seus treballs 
entenem millor les èpoques, doncs.
Aquesta seria una de les poques coses 
bones que tenen. A través de les falsifica-
cions podem dibuixar una mena d’història 
alternativa del gust i del comerç de l’art, 
així com reflexionar sobre tot allò referent 
al valor econòmic posat en relació al valor 
cultural, és a dir, sempre intentant deixar 
molt clara la diferència que hi ha entre va-
lor i preu. L’altra aspecte positiu, com et 
deia, és que combatre’ls ens manté alerta 
i ens obliga a no abaixar mai la guàrdia en-
front d’una realitat que, ara ho sabem, es 
manifesta de les maneres més imprevistes 
i quan menys t’ho esperes. A tot plegat, i 
per descomptat, cal afegir-hi una dimen-
sió gairebé terapèutica: el falsificador ens 
obliga a posar-nos davant del mirall i ser 
conscients de la nostra fal·libilitat. 

No deu haver sigut senzill explicar tot això 
amb una mostra tant concentrada...
Realitzar un recorregut exhaustiu a través 
de la història de la falsificació hauria estat 
literalment inabastable. Per això ens va 
resultar tan útil el «cas Pere Mates» com 

“La llista de noms és impagable:  
Icilio Federico Joni, Alceo Dossena, 
els germans Vidal Junyer, Han van 

Meegeren, Lothar Malskat, Elmyr de Hory, 
Eric Hebborn, John Myatt, Wolfgang 

Beltracchi, Oswaldo Aulestia...”
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a punt de partida per tal de desplegar un 
políptic de casos significatius que nosal-
tres, amb major o menor encert, hem triat 
entre els centenars de casos que afecten 
tots els àmbits del patrimoni, no només la 
pintura, sinó també l’escultura, el gravat, 
les joies, la ceràmica, les relíquies i fins i 
tot els documents històrics i els llibres... Un 
altre factor a tenir en compte és que ja hi 
ha hagut grans exposicions sobre el tema 
que no podem ni pretenem igualar: de fet, 
amb aquesta exposició, el Museu d’Art, i 
en això la complicitat de la seva directora 
Carme Clusellas ha estat determinant, se 
suma a altres institucions que han utilitzat 
un episodi, diguem-ne traumàtic, per fer 
visible aquest problema, com ara el British 
Museum (“Fake. The Art of Deception”, 
1990), el Museu d’Art i Història de Ginebra 
(“L’art d’imiter”, 1997) o la National Gallery 
de Londres (“Close Examination: Fakes, 
Mistakes and Discoveries”, 2010) entre al-
tres... A Catalunya disposàvem de la ins-
piradora “L’art de falsificar” presentada el 
1997 al Museu de Sabadell i comissariada 
per Ricard Mas...

Històries amb protagonistes molt concrets.
Si, personatges interessantíssims tot 
i tractar-se de delinqüents amb més o 
menys escrúpols. La llista de noms és 
impagable: Icilio Federico Joni, Alceo 
Dossena, els germans Vidal Junyer, Han 
van Meegeren, Lothar Malskat, Elmyr de 
Hory, Eric Hebborn, John Myatt, Wolfgang 
Beltracchi, Oswaldo Aulestia... Tots ells 
amb biografies molt intenses i disputant-se 
el dubtós mèrit de ser «el millor falsificador 
del segle XX». 

Existències, en qualsevol cas, que no devien 
ser gens avorrides...
Aquesta és segurament la part més di-
dàctica de l’exposició. Seguint els rastres 
que han deixat les seves peripècies bio-
gràfiques i els seus treballs dispersos per 

col·leccions privades i museus d’arreu del 
món, hem intentat refer mitja dotzena d’as-
pectes que ens semblaven rellevants com 
ara les motivacions que els van portar al 
costat fosc de la pràctica artística; la mo-
dalitat del fals que van practicar, és a dir, 
si copiaven un original o bé si feien obra 
nova imitant l’estil d’algun mestre cone-
gut; l’arsenal tècnic desplegat en les seves 
falsificacions; la tecnologia i el treball dels 
experts que va caldre per desemmasca-
rar-los; les conseqüències penals dels 
seus actes i, en darrera instància, com al-
guns d’ells van intentar redimir-se reorien-
tant les seves carreres...

Ens podeu citar algun exemple que serveixi 
per exemplificar aquests punts?
Com dèiem, n’hi ha molts. Un dels més 
divertits i amb «final feliç» és el que es va 
acabar coneixent com «la pesca miraculo-
sa». L’any 1984, coincidint amb el cente-
nari del naixement de Modigliani, la ciutat 
de Liorna va decidir dragar una part del 
Fosso Reale, que encercla el nucli antic, 
per comprovar si era certa una llegenda 
segons la qual el jove artista hauria llançat 
a l’aigua unes peces primerenques de les 
quals se sentia profundament insatisfet. 
Com és de suposar, de l’aigua no emergia 
res de valor. Amb tot, i per divertiment dels 
veïns, cada vegada que apareixia alguna 
andròmina de seguida era batejada com 
«la bicicleta de Modigliani», o les «sabates 
de Modigliani»... Fins que tres joves estu-
diants d’art de la localitat (Pietro Luridana, 
Michele Ghelarducci i Pierfrancesco 
Ferrucci) van decidir recrear una escultura 
del mestre italià i llançar-la a l’aigua amb 
l’esperança que, tard o d’hora, fos recu-
perada i, d’aquesta manera, proporcionar 
una alegria als seus conciutadans que, se-
gurament, seria ben efímera, creien ells, ja 
que l’engany seria descobert pels especia-
listes en qüestió d’hores o de dies. Però la 
cosa no va anar així...
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americanes amb un gir impensable: se-
gons ells, allò provava que hi havia hagut 
una descoberta d’Amèrica per part dels 
víkings anterior a la «colombina». La cosa 
hauria seguit així per més temps sinó ho 
hagués destapat el mateix Malskat, que 
estava gelós del protagonisme assolit 
per Fey. La idea no deixa de ser curiosa: 
preferia confessar el seu delicte a la po-
licia i assumir l’autoria d’un frau a passar 
desapercebut!

Potser aquesta és la clau, l’afany de notorietat...
Per trist que resulti, sabem que una de les 
principals motivacions que han empès els 
grans falsificadors ha estat el despit, el 
fet o la sensació, més o menys esbiaixa-
da, de sentir-se menyspreats per crítica i 
mercat. També és habitual trobar falsifi-
cadors profundament descontents amb el 
repartiment dels beneficis: ells, després 
de treballar infinitat d’hores com a «humils 

artesans» amb prou feines si ensumaven 
les engrunes d’unes vendes que conver-
tien els antiquaris i marxants de Londres, 
París, Nova York o Florència en persones 
notablement riques...

D’aquí deu venir allò dels Robin Hoods del 
món de l’art, no?
D’aquí i de relats paral·lels molt parcials i 
condescendents, com el cèlebre F for Fake 
que Orson Wells va realitzar el 1973 a partir 
de la figura d’Elmyr de Hory (1906 – 1976). 
Si fem cas a la pel·lícula, de Hory seria una 
figura brillant i incompresa que hauria ac-
tuat com va actuar només per culpa del 
mercat i de la seva injustícia a l’hora de re-
partir els dividends...

Poca cosa més que artesans del fals...
Exacte. No ens enganyem: allò que preval 
rere els grans falsificadors sempre és la 
cobdícia. ∫∫∫

Van enganyar la crítica i els historiadors del 
moment...
I encara més:  per desconcert de tothom, 
inclosos ells, de les aigües van emergir dos 
caps més diferents al seu. En aquest cas, 
l’autor era un altre artista local «maleït» 
anomenat Angelo Froglia, que ja havia pro-
tagonitzat algun episodi destinat a posar 
en evidència la crítica amb algunes repro-
duccions fraudulentes. El més sorprenent, 
en qualsevol cas, és que tot i el ressò que 
la notícia havia tingut tant a nivell nacional 
com internacional, cap especialista havia 
posat encara el crit al cel. I no només això, 
deixant de banda l’opinió d’alguns escultors 
en actiu, que si que van veure inconsistèn-
cies en les obres aparegudes al fons del riu, 
els historiadors de l’art seguien lloant uns 
treballs que, segons ells, representaven 
originals primerencs i molt prometedors de 
l’artista. Van arribar a parlar de la seva «llum 
interior» i de la «presència» de l’artista a l’in-
terior d’aquelles pedres aspres...

I com va desfer-se, l’embolic?
Doncs de l’única manera possible, atesa la 
situació: Froglia i els tres joves van confes-
sar la seva autoria i, davant de la incredu-
litat general, aquests darrers van acabar 
fent una demostració en directe en un tele-
notícies de la RAI es van confessar la seva 
autoria i, davant de la incredulitat general, 
aquests darrers van acabar fent unaó en 
directe en un telenotícies de la RAI i en pre-
sència d’un notari de com s’esculpia a la 
manera de Modigliani... Aquest episodi va 
quedar enregistrat en la memòria popular 
italiana amb un nom tan il·lustratiu  com «la 
beffa di Modí». 

Mai encerten a la primera, els especialistes?
Mai és dir molt, però malauradament qui té 
voluntat d’enganyar sempre va un pas per 
endavant. I després hi ha els interessos 
ideològics, que poden voler que alguna 
cosa sigui autèntica costi el que costi...

Per exemple?
Un cas paradigmàtic és el protagonitzat 
per Lothar Malskat (1913-1988) i Dietrich 
Fey (1912-2004). L’any 1937 ambdós espe-
cialistes van restaurar els frescos de la ca-
tedral d’Schleswig i de l’església de Santa 
Maria de Lübeck, suposadament del segle 
XIII. Com era previsible, la seva feina va ser 
unànimement elogiada pels historiadors de 
l’art afins al partit nazi. Sigui com sigui, els 
historiadors diguem-ne independents de 
seguida hi van veure inconsistències icono-
gràfiques molt notables, com ara la presèn-
cia de galls dindi en una sanefa ornamental, 
una au d’origen americà que, òbviament, no 
coneixien els europeus medievals...

I aquí es devia acabar la cosa, no?
Doncs encara que costi de creure, no. 
Fidels a la seva obsessió per legitimar-se 
a nivell cultural i racial, el règim nacional-
socialista justificà la presència de les aus 

“Sabem que una 
de les principals 
motivacions que han  
empès els grans 
falsificadors ha estat 
el despit, el fet  
o la sensació, més o 
menys esbiaixada, 
de sentir-se 
menyspreats per 
crítica i mercat”
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