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MATÈRIA Llibre 
incunable 

 NÚM. FITXA 2017-61 

 

AUTOR Virgili Maró, Publi 

TÍTOL Christophori Landini Flore[n]tini in P. Vergilii 
interp[re]tat[i]o[n]es, p[ro]oemiu[m] ad Petru[m] medicu[m] 
magni Laure[n]ti filiu[m] 

LLOC/IMPRESSOR/DATA Nüremberg: Antonii Koberger , 1492 

SIGNATURA 07 Inc 953 

REGISTRE 7770010588 

DIMENSIONS 31,5 x 23,5 x 8,5 cm 

FULLS 346 fulls 

SUPORT Paper de drap 

TÈCNICA Tipografia 

ENQUADERNACIÓ Pergamí 

PROCEDÈNCIA Reserva 

DATA DE RESTAURACIÓ 6/6/2018 

RESTAURADORES - Montserrat Florensa 
- Anna Rossell 
- Cristina Bartrés 
- Laura Magrinyà 
- Elena Carnero 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 4  - greu 

1-bo,  2-regular,  3-dolent,  4-greu,  5-ruïnos 
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IMATGES 

  Coberta anterior Llom Coberta posterior  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Guarda  Primera pàgina 
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 DESCRIPCIÓ DE LA PEÇA 

 

Aquest llibre forma part de la col·lecció de Josep Balari i Jovany que va ser catedràtic de 

llengua grega de la Universitat de Barcelona des de l’any 1881 al 1901. Va ser filòleg, 

historiador, advocat, professor i expert en taquigrafia. 

Com a catedràtic de la Universitat de Barcelona, la seva biblioteca s’ha incorporat 77 

obres al fons de la secció del CRAI Reserva. Entre els llibres hi ha obres de dret, filologia, 

gramàtica, diccionaris, teologia i medicina.  

El llibre que hem restaurat al Taller de Restauració del CRAI és un llibre incunable que és 

el recull de les obres de Publi Virgili impresa a Nüremberg per Anton Koberger l’any 1492. 

Segons l’Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) se’n conserven exemplars en 173 

institucions més, a part de la Universitat de Barcelona. 

 

- Bloc del llibre:  

El paper és de draps de la segona meitat del segle XV de color blanc trencat de molt bona 

qualitat sense barbes. Ha patit l’atac d’insectes xilòfags que han fet galeries per tot el 

llibre, sobretot en els marges i en la part del llom; la caixa del text no té gaire afectació 

d’atac d’insectes. 

La guarda de la part anterior està partida de dalt a baix i només es conserva la meitat 

cosida al llom. La guarda posterior s’ha perdut completament. 

No hi ha fulls de respecte i el text comença sense cap títol. El llibre conté un total de 335 

fulls, tots impresos per les dues cares menys el quadernet 14 i la guarda que estan 

manuscrit sense lletra impresa. 

  

- Tintes: 

Text imprès en tinta negra en la seva totalitat. La part de la guarda anterior que es 

conserva té text manuscrit amb tinta sèpia i tampons de tinta blava moderna (“Facultad 

de filosofia y letras –Universidad de Barcelona” i un altre ovalat que és un ex-libris de 

Josep Balari i Jovany). El quadernet 14 està tot manuscrit amb dues tintes: tinta sèpia i 

tinta ferrogàl·lica. En moltes pàgines del llibre hi ha anotacions manuscrites al text en tinta 

sèpia. 

En la coberta anterior trobem un text manuscrit amb tinta sèpia i en la posterior una 

signatura amb la mateixa tinta. Hi ha una inscripció al llom amb tinta negra. 

En general les tintes es troben en bon estat de conservació i no són solubles en aigua. En 

el quadernet manuscrit hi ha una lletra majúscula perforada per la degradació de la tinta 

ferrogàl·lica. 
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- Relligadura i enquadernació:  

L’enquadernació és d`època en pergamí flexible. L’arquitectura de l’enquadernació 

correspon a una coberta de pergamí muntada, sense ànima, sense encolar a les guardes.  

El cosit és d’estil monàstic amb tres nervis dobles d’albadina.  

Es conserven fragments de les dues trencafiles originals amb dos fils, cosides manualment 

al llom amb ànima d’albadina i fil de color beix probablement de lli o cànem. 

A les cobertes i al llom trobem inscripcions manuscrites en tinta negra-marró.  

 

 Imatges de foliació 
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IMATGES, detalls 

    
Nervis i restes del cosit del llibre 

 

       
Reforços de pergamí amb restes d’escriptura encolats al llom 

 

 
Quadernet 14: manuscrit 
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Inscripcions manuscrites al llom i cobertes 

 

 
 

 
Inscripcions manuscrites a l’interior del llibre 
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Detalls dels ancoratges de les tanques a la coberta 

 

    
Restes de les trencafiles (superior i inferior) 
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Retallables de paper trobats entre les pàgines del bloc 

(veure informe de restauració al final del document) 

 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ  

- Suport: Regular 

- Pèrdues per insectes i estrips 
- Taques d’ús, humitat i oxidació per manipulació, llum i contacte 
 

- Tintes: Bo  

- Les tintes no són solubles en aigua 
- Les tintes manuscrites ferrogàl·liques, molt puntualment, allà on hi ha més 

tinta concentrada han foradat el paper 
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- Enquadernació:  

Cobertes: Regular 

- Conserva l’enquadernació original, tot i que ja no està unida al bloc de paper 
- El pergamí s’ha contret i està ressec 
- Presenta brutícia de manera generalitzada per la part exterior sobretot 
- Alteracions per taques, estrips, pèrdues i atac d’insectes 

 

Relligat: Regular 

- Les trencafiles estan trencades i només se’n conserva fragments 
- Es conserven els nervis però molts dels fils estan trencats i ja no fan la seva 

funció de relligadura 
 

ANALÍTIQUES 

PROVA DE SOLUBILITAT DE TINTES 

S’han fet les proves de solubilitat a l’aigua de totes les diferents tintes del llibre.  
Totes les tintes són insolubles en aigua, per tant, és possible fer una neteja humida. 

 

ANÀLISI de pH (pHmetre: Crison® Meter 507)  

 INICI FINAL 

Pàgina Llom Caixa Marge Mitjana Llom Caixa Marge Mitjana 

a 5,62 5,39 5,30 5,43 7,45 7,67 7,81 7,64 

r2 5,22 5,40 5,67 5,43 7,86 7,90 8,06 7,94 

D2 5,48 5,84 5,93 5,75 8,07 8,10 8,10 8,09 

Q4 5,88 5,79 6,67 6,11 7,79 7,99 7,09 7,62 

TOTAL    5,68    7,82 

 

Les analítiques de pH confirmen un grau d’acidesa baix (mitjana de 5,68) que afecta la 
conservació del suport donant fragilitat al paper constitutiu del llibre. Una vegada acabat 
el tractament de restauració hem tornat a fer les analítiques en els mateixos punts de les 
analítiques prèvies i hem pogut comprovar que el tractament de desacidificació ha donat 
resultat i el pH ha pujat per sobre el 7 (mitjana de 7,82), deixant una petita reserva alcalina 
per a la correcta conservació del paper. 

 

CONCLUSIONS DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 

El paper del bloc del llibre presenta un estat de conservació molt dolent degut a l’atac 
d’insectes xilòfags. Les pèrdues, les galeries i els estrips de les vores i el llom dificulten la 
manipulació i la consulta del llibre. És per això que considerem prioritari intervenir-hi, 
perquè les alteracions no vagin a més i l’incunable es pugui digitalitzar, consultar i 
manipular sense que hi hagi cap risc.  
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L’enquadernació presenta contracció del pergamí. Aquests s’ha d’hidratar i tornar a 
adaptar al bloc del llibre. El cosit no està en condicions per permetre una obertura del 
llibre. 
 
Es recomana la restauració integral del llibre per tornar-li la seva funcionalitat i garantir 
la una bona conservació al llarg del temps. 
 

 

IMATGES,  abans i desprès de la restauració  
 

    
Coberta 

 

 
 

 
Llom 
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Tall del bloc 

 

    
Cap del bloc 

 

    
Peu del bloc 

 

    
Guarda anterior 
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Primera pàgina 

 

   
Pàgina amb signatura v 

 

   
Pàgina LXXVI 
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Pàgina CCCXLV 

 

    
Pàgina final i guarda 

 

    
Llibre dins la funda de conservació 
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PROPOSTA DE RESTAURACIÓ 

EL BLOC ENQUADERNACIÓ 

1. Desmuntatge  

2. Neteja 

3. Desacidificació 

4. Reintegració  

5. Reaprest 

6. Consolidació 

7. Neteja 

8. Tractament de deformacions 

9. Consolidació 

10. Reintegració 

11. Cosit 

12. Muntatge de cobertes i tanques 
 

SISTEMES DE PRESENTACIÓ 

13. Reintegració pictòrica de les cobertes 

14. Encerat de protecció 

15. Funda de conservació 
 

 

PROCÉS DE RESTAURACIÓ: BLOC 

1. DESMUNTATGE DEL BLOC Materials 

1.1 Retirada en sec de les cobertes, nervis, reforços, 

relligadura i trencafiles 

1.2 Foliació dels quadernets del llibre 

1.1. Bisturí, tisores i pinces 

2. NETEJA  

2.1 Neteja en sec: eliminació dels reforços i de les restes de 

cola del llom dels quadernets 

2.2 Neteja en sec: eliminació mecànica de la brutícia 

superficial, especialment de les primeres i últimes pàgines 

2.3 Proves de solubilitat de totes les tintes (impreses i 

manuscrites): cap tinta és soluble en aigua 

2.4 Neteja humida: 4 banys per immersió en màquina de 

rentar 

2.1. Bisturí 

 

2.2. Paletina plana, goma 

d’esborrar tova Milan® 

2.3 Aigua destil·lada, 

pHmetre 

2.4 Aigua calenta (30ºC) i 

paletina 

3. DESACIDIFICACIÓ  

3.1 Desacidificació per immersió en el segon bany de 

neteja humida amb aplicació d’amoníac a l’aigua del rentat 

3.2 Desacidificació en el reaprest amb aplicació de cola 

amb hidròxid càlcic 

3.1 Aigua tèbia i 0,15% 

d’amoníac 

3.2 Tilosa MH 300 1,2% en 

aigua destil·lada i 0,1% 

d’hidròxid càlcic 

4. REINTEGRACIÓ  

4.1.  Mecànica en la reintegradora 

 

 

4.1 Pasta de paper B4 
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5. REAPREST  

5.1 Reaprest i encolat de la polpa de paper en taula de 

succió 

5.2 Cop de premsa suau per compactar la polpa 

5.1. Tilosa MH 300 1,2% en 

aigua destil·lada i 0,1% 

d’hidròxid càlcic 

6. CONSOLIDACIÓ  

6.1 Consolidació d’estrips i revisió injerts fets a la 

reintegradora mecànica 

6.1 Tilosa MH 300 3,5% en 

aigua destil·lada, paper 

japonès blanc de 12gr/m2 

 

PROCÉS DE RESTAURACIÓ: ENQUADERNACIÓ 

Cobertes 

7. NETEJA Materials 

7.1. Neteja en sec: neteja mecànica en sec de petites 
taques i de pols en general de les cobertes, contracobertes 
i guardes 
 
7.2. Neteja humida (hidratació): neteja manual del pergamí 

7.1. Paletina, i gomes 
d’esborrar de diverses 
dureses 
7.2. Dissolució:                
78% d’aigua + 20% 
d’alcohol + 2% de glicerina 

8. TRACTAMENT DE LES DEFORMACIONS  

8.1 Aplanat del pergamí 8.1. Premsa, humitat 
(l’aplicada en la neteja 
humida), paper assecant 

9. CONSOLIDACIÓ  

9.1. Laminació del llom (per l’interior) 9.1. Paper japonès 
21gr/m2, cola mixta (80% 
cola polivinílica, 20% Tilosa 
MH 300). 

10. REINTEGRACIÓ  

10.1 Reintegració manual de les vores per l’interior 
 
 
 
10.2 Reintegració manual de les pèrdues exteriors 

10.1. Paper japonès 
21g/m2, cola mixta (80% 
cola polivinílica, 20% Tilosa 
MH 300). 
10.2. Paper japonès tenyit 
40g/m2, paper japonès 
12g/m2, cola mixta (80% 
cola polivinílica, 20% Tilosa  
MH 300). 

 

Relligadura 

11. COSIT Materials 

11.1. Cosit: relligadura amb beta 
 

11.1. Beta de cotó blanc i 
fil de lli 
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11.2. Trencafiles: consolidació de les restes de les 
trencafiles originals. Els fragments perduts s’han 
confeccionat de nou seguint el model original  

11.2. Fil de cànem natural, 
tira de cuir rodona, cola 
polivinílica 

12. MUNTATGE DE COBERTES I TANQUES (arquitectura)  

12.1. El llom del llibre s’ha reforçat amb tarlatana i paper 
verjurat de conservació. S’ha muntat a la tapa conforme 
l’enquadernació original.  
12.2. Ancoratge de les trencafiles a les cobertes i encolat 
de les guardes a les cobertes 
12.3. Ancoratge de noves tanques de camussa similars a 
les originals 

12.1. Tarlatana, paper 
ingres crema de 90 gr., 
paletina, cola mixta (80% 
cola polivinílica, 20% Tilosa 
MH 300).  
12.2. Paletina, cola mixta 
(80% cola polivinílica, 20% 
Tilosa MH 300). 
12.3. Camussa tenyida  

 
PRESENTACIÓ 

SISTEMA DE PRESENTACIÓ Materials 

13. Reintegració cromàtica de les parts reintegrades amb 
paper japonès 
14. Encerat de protecció i hidratació de la pell 
15. Funda de conservació 

13. Aquarel·les 
14. Cera d’abelles 
15. Cartró neutre i tela 
d’enquadernació 

 

 
IMATGES, durant el tractament de restauració 

 

    
Desmuntatge i foliació                                                         Neteja en sec amb paletina 
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Preparació dels fulls per a la neteja humida                         Neteja humida en la màquina de rentar 

 

    
        Retirada dels fulls de la màquina de rentar                               Assecatge dels fulls en l’assecador 

 

    
         Preparació dels fulls per a la reintegradora                            Paper reintegrat en la màquina 
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Repàs dels fulls un cop reintegrats en màquina 

 

    
Cosit del bloc amb nervis de beta                        Consolidació dels fragments de capçada originals 

 

    
                      Neteja humida del pergamí                                  Restauració del pergamí amb paper japonès 
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MATÈRIA Retallables  NÚM. FITXA 2018-11 a 
2018-23 

 

AUTOR Desconegut 

TÍTOL Retallables trobat entre les pàgines del llibre “Christophori 
Landini Flore[n]tini in P. Vergilii interp[re]tat[i]o[n]es, 
p[ro]oemiu[m] ad Petru[m] medicu[m] magni Laure[n]ti 
filiu[m]” 

PECES 13 peces 

SUPORT Paper 

TÈCNICA Tinta manuscrita i aquarel·la 

PROCEDÈNCIA Reserva 

DATA RESTAURACIÓ 8/6/2018 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 2 -regular 

1-bo,  2-regular,  3-dolent,  4-greu,  5-ruïnos 
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DESCRIPCIÓ DE LES PECES 

En l’interior del llibre, entre les pàgines, s’ha trobat una col·lecció de materials aliens a 

l’obra. Es tracta d’un full manuscrit i d’una col·lecció de 12 figures retallades de paper que 

fan formes i tenen forats retallats en l’interior formant figures. 

El material constitutiu de les peces és el paper, tot i que es tracta de papers diferents, 

amb diversos gruixos, fibres, colors, etc. 

L’estat de conservació de les peces és regular ja que al ser paper retallat, són peces dèbils 

que es trenquen amb molta facilitat. Hi ha moltes parts trencades, amb estrips i 

doblegades. 

Algunes han patit parcialment l’atac d’insectes xilòfags a la vegada que el llibre. 

 

IMATGES, abans i després de la restauració 

2018-11: Trobat entre les pàgines x-x2 

 

    
Full solt manuscrit abans de la restauració 

 

    
Full solt manuscrit després de la restauració 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

21 
 

2018-12: Trobat entre les pàgines &-&2 
 

    
Retallable abans i després de la restauració 

 

2018-13: Trobat entre les pàgines Ƨ4-Ƨ5 
 

 
 

 
Retallable abans de la restauració (anvers i revers) 

 

 
 

 
Retallable després de la restauració (anvers i revers) 
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2018-14: Trobat entre les pàgines Ƨ4-Ƨ5 

 

    
Retallable abans i després de la restauració 

 

2018-15: Trobat entre les pàgines potens troia – ant. Repèdere (últim full del 
quadernet E, primer full del F) 

 

    
Retallable abans i després de la restauració 

 

2018-16: Trobat entre les pàgines G2- G3 (p.t. plus - Eʃʃte pute) 

 

    
Retallable abans i després de la restauració 
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2018-17: Trobat entre les pàgines G2- G3 (p.t. plus - Eʃʃte pute) 

 

    
Retallable abans de la restauració (anvers i revers) 

 

    
Retallable després de la restauració (anvers i revers) 

 

2018-18: Trobat entre les pàgines gula acard – Intactum (quadernet I) 

 

    
Retallable abans i després de la restauració 
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2018-19: Trobat entre les pàgines SER. Praecipites – sút tibi regna (quadernet M) 

 

    
Retallable abans i després de la restauració 

 

2018-20: Trobat entre les pàgines SER. Praecipites – sút tibi regna (quadernet M) 

 

    
Retallable abans de la restauració (anvers i revers) 

 

    
Retallable després de la restauració (anvers i revers) 

 

2018-21: Trobat entre les pàgines SER. Praecipites – sút tibi regna (quadernet M) 

 

    
Retallable abans i després de la restauració 
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2018-22: Trobat entre les pàgines SER. Praecipites – sút tibi regna (quadernet M) 

 

    
Retallable abans i després de la restauració 

 

2018-23: Trobat entre les pàgines SER. Praecipites – sút tibi regna (quadernet M) 

 

 
 

 
Retallable abans de la restauració (anvers i revers) 

 

 
 

 
Retallable després de la restauració (anvers i revers) 
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ANALÍTIQUES 

PROVA DE SOLUBILITAT DE TINTES 

S’han fet les proves de solubilitat a l’aigua. Les tintes manuscrites no són solubles en 
aigua, però les aquarel·les si. 

 

ANÀLISI de pH (pHmetre: Crison® Meter 507)  

S’ha fet la prova de pH en els retallables i ens ha donat una mitja de 7,78 
Amb les analítiques de pH hem pogut comprovar que el pH està sobre el 7 (mitjana de 
7,78) i que es tracta d’un pH correcte per a la conservació. 

 

CONCLUSIONS DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 

El paper dels retallables presenta un estat regular de conservació ja que les peces es 
troben plegades sobre si mateixes, amb estrips i alguna pèrdua que pot posar en risc la 
seva conservació. 
 

PROPOSTA DE RESTAURACIÓ 

FULLS SISTEMES DE PRESENTACIÓ 

1. Neteja 

2. Consolidació  

3. Reintegració  

4. Reintegració cromàtica 

5. Funda de conservació 

 

 

PROCÉS DE RESTAURACIÓ: FULLS 

1. NETEJA DELS FULLS Materials 

1.1 Neteja en sec de tots els fulls 

1.2 Neteja humida per capil·laritat en cambra d’humectació 

(menys la peça 2018-11) 

1.1. Paletina plana, gomes 

de diverses dureses 

1.2. Cambra d’humectació, 

aigua destil·lada 

2. CONSOLIDACIÓ  

2.1 Reaprest del suport (menys la peça 2018-11) 

2.2 Consolidació d’estrips 

 

2.1. Tilosa MH 300 1,2% en 

aigua destil·lada i 0,1% 

d’hidròxid càlcic 

2.2. Tilosa MH 300 3,5% en 

aigua destil·lada, paper 

japonès de 12gr/m2 

3. REINTEGRACIÓ  

3.1 Manual de pèrdues  

 

4.1. Tilosa MH 300 3,5% en 

aigua destil·lada, paper 

japonès de 35gr/m2 



 

          

27 
 

 

PRESENTACIÓ 

SISTEMA DE PRESENTACIÓ Materials 

4. Reintegració cromàtica de les parts reintegrades amb 
paper japonès (peces 2018-13, 2018-17, 2018-18 i 2018-
23) 
5. Funda de conservació 

4. Aquarel·les 
 
5. Melinex® 

 


