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Introducció 

Ja fa varies decades que els conservadors-restauradors de paper van comenc;ar a tenir en compte 

el pH de les obres que tractaven, ja que es va veure que I'acidesa incidia molt directament en com 
de rapid I'objecte es debilitava mecimicament. De fet, trobem tant aviat com e l 1936, una patent 
en registrada per OJ. Schierholtz per desacidificar el paper d'empaperar parets (Porck, 1996). 

La tela d'un quadre, essent un teixit fet a base de fibres vegetals compastes majoritariament per 
ceHulosa, com les fibres del paper, és lógicament també facilment degradable si I'ambient ñes acid 

(te un baix pH). 

Sorprenentment, pero, I'acidesa de la tela deis quadres, tot i que en ocasions puntuals ha estat 
analitzada (Bajocchi, 2009; Young, 1999), encara no és un parametre que es miri de forma rutinaria 

i per tant, fins recentment, no se sabia quins eren els valors de pH més típics que pot tenir un 
quadre. 

Aquest estudi és una primera recopilació sistematica d'aquest t ipus d' informació per a partir d'aquí 
crear un banc de dades que vagi recollint aquest t ipus d'informació sobre el majar nombre possible 
de quadres. 

Si I'acidesa present en la tela ens indica com de rapid es degradara aquesta en el f utur, la mesura del 
grau de polimerització de la tela (DP), ens indica si la tela té una al t a o baixa resistencia mecanica en 
el moment actual. Així doncs, aquests dos parametres ens aporten informació mol t úti l sobre I'estat 

de conserva ció del suporto 

Aquesta recerca pretén respondre a les preguntes de quins són els valors de pH i DP que típicament 

podem trabar en la tela deis quadres, així com anali tzar la relació entre aquests dos paramet res i 
també la relació entre la data de producció deis quadres i els valors de pH i DP. 

Setmana de la Ciencia 2014 



Metodologia 

Es van obtenir valors de pH i DP d'un total de 193 quadres per dues vies diferents. Per una banda, 

es va generar una col· lecció de mostres extretes deis marges de quadres de segona categoria 
provinents de diferents coHeccions (Museu Nacional d'Art de Cata lunya, Barcelona; Col·lecció de 
la Facultat de Belles Arts (UB); Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i donacions de 
particulars). Aquestes mostres tenien una mida aproximada de 1 cm:!: i el pH i DP van ser mesurats 

de manera tradicional, és a dir amb ana lisis destructives. Hi havia unes 150 mostres de les quals es 
va mesurar el pH per de la microextracció en aigua freda i de 75 d'aquestes, també es va mirar el 
DP a través de la viscometria (Oriola, 2012). 

Les dades obtingudes a partir d'aquestes analisis destructives van ser usades per crear una tecnica que 
permetés determinar el pH i el DP de la tela deis quadres amb un espectrometre NIR. Posteriorment, 

aquesta tecnica desenvolupada es va utilitzar per determinar de manera no destructiva el pH i el 
DP de 32 quadres de I'entorn del 1900 del Museu Nacional d'Art de Catalunya (Barcelona) i de 12 

quadres de Dalí provinents de la Fundació Gala-Salvador Dalí (Oriola, 2014). 

Així doncs, obtingudes per dues vi es diferents, actualment es diposa de dades sobre el pH i DP de la 
tela d'uns dos-cents quadres reals. 

Resu Itats / Discussió 

El pH deis quadres es va trobar que anava de 4,1 a 7,5 i que la mitjana era de 5,5. És interessant 
destacar que les mostres provinents de teles de reentelat mostren una tendencia a tenir pHs més 
baixos. Aixo sembla ind icar que hi ha components en la pasta de farina (com pot ser el vinagre o 

I'alum de roca) que poden induir I'aparició de més acidesa en les teles. 
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També es van mesurar el pH de dues mostres de quadres que havien estat desacidificats el 1997 i es 

va poder observar que aquest havia tornat a valors acids. No sabem quin pH tenien aquestes mostres 
el 1997, pero és de suposar que després d'un tractament de desacidificació, el pH devia ser entre 8 
i 9. Així doncs, veiem que després de dur a terme la desacidificació de la tela podria ser necessari 

repetir I'operació al cap d'uns anys. Aquesta dada demostra que encara hi ha molts interragants a 
resoldre pel que fa a I'estabi lització de la tela deis quadres. 

El OP es va trabar que en els quadres anava de 340 a 4 150, amb una mitjana de 994. Si comparem 

aquesta últim valor amb el DP obtingut de 
mesurar una tela de lI i nova (6600) veiem que 
en efecte, la majoria deis quadres analitzats 

presenten una certa degradació. 

Per tal d'entendre la relació entre els 

diferents parametres ana litzats (pH, OP, data 
de producció i ti pus de fibra), es va utilitzar 
la PCA (Principal Component Analysis), una 
tecnica quimiometrica. Amb aquesta tecnica 

s'introdueixen al programa informatic (Xlstat, 
Addinsoft, USA) les dades d'aquelles mostres 
per a les quals disposem de dades de tots els 
parámetres i es pradueix el gráfic (Figura 1). 

En aquest ti pus d'analisis, molt útil per veure 
la relació entre varis parametres alhora, dos 

parametres esta n positivament correlacionats 
quan ambdós esta n un a prop de I'altre (menys 
de 900). Aquest és el cas del pH i DP, que 

veiem que es traben en la mateixa direcció i 
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Figura 1. Analisi amb peA. El fet que les línies del DP i 
pH estiguin forr;a juntes indica la gran correlació entre 
aquests dos valors. El grafic també mostra la poca 
correlació entre la data de producció deis quadres 
(Date) i el pH i el DP. 



fon;a propers. Per tant, es confirma la correlació entre pH i DP: com més alt és el pH, més alt és el DP 

I viceversa. 

El fet que tant la línia de DP com la línia de pH estiguin aproximadament a 900 de la línia de la data 

de producció del quadre (Date), indica que hi ha poca correlació entre aquests dos factors i la data de 
producció deis quadres. És a dir que hi ha quadres antics en molt bon estat de conservació i quadres 
relativament nous peró for~a envellits (Figura 2). Pertant hi ha d'haver altres factors a banda de I'antiguitat 
deis quadres que tenen més importancia a I'hora de determinar I'acidesa i envelliment de la tela, com 

podrien ser els materials constitutius o I'ambient en els que ha estat I'obra (pol·lució atmosferica). 

Figura 2. Dues mostres de quadres d'epoques ben diferents. La mostra de I'esquerra prové d'un quadre del 
segle XVI que té un pH de 7,4 i un DP de 1510 (es troba en molt bon estat malgrat I'antiguitat). La mostra 
de la dreta, en canvi, prové d'un quadre del 1965 i té un pH de 4,8 i un DP de 750. 
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Conclusions 

Aquest estudi ha servit per coneixer quins valors de pH i DP podem trobar en la pintura de cavallet 

(la mitjana deis quadres analitzats es de 5,5 de pH i 994 de DP)o Es confirma que el pH i el DP 
esta n fortament correlacionats i per tant s'emfatitza la necessitat d'investigar els tractaments de 

desacidificació aplicats a la pintura de cavallet. Els conservadors-restauradors, amb raó, són molt 
cautelosos a I'hora de dur a terme nous tractaments i d'afegir materials aliens a I'obra, pero una tela 
amb un pH molt acid (al voltant o per sota de 4) és segur que veura el seu DP baixar més rapidament 
que si la mateixa tela tingués un pH neutre. 

El pH ¡del DP no esta n directament relacionats amb la data de producció del quadre, cosa que indica 
que els materials constitutius, els materials de conservació-restauració afegits o I'ambient en el que 

es traba I'objecte, jugan un paper més important. 
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