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MATÈRIA Llibre  NÚM. FITXA 2014-14 
 
 

AUTOR Miguel de Cervantes Saavedra 

TÍTOL “Los Trabajos de Persiles y Sigismvnda : historia septentrional” 

LLOC/DATA Madrid  / 1617 

SIGNATURA CM - 4199 

DIMENSIONS 20,5 x 15 x 3,2 cm. 

FULLS 190 

SUPORT Paper 

TÈCNICA Tipografia i xilografia 

ENQUADERNACIÓ Original, de pergamí 

PROCEDÈNCIA Reserva 

DATA RESTAURACIÓ 22-04-2014 / 22-05-2014 

Equip de restauració : Projecte: Domènec Palau 
Coordinació :  Lurdes Oller 
Becaries : Mercè Ferrero , Elena de la Rosa 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 2- Regular 

1-bo,  2-regular,  3-dolent,  4-greu,  5-ruïn 

Imatges 

portada enquadernació 

 

 
 

 

 
 



 

 

3 
 

QQuuaaddeerrnnss  ddee  TTrreebbaallll  

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PEÇA 

Llibre del S. XVII compost per 190 pàgines de paper de fibres liberianes més una guarda inicial i 

una guarda final de paper de drap. Té 4 fulls preliminars i 186 fulls de cos. A la portada presenta 

una estampació xilogràfica d’un cistell amb flors. Els quadernets estan formats per 4 bifolis la 

majoria menys  els fulls preliminars que son de dos bifolis, i al final del bloc que hi ha un bifoli sol. 

El cosit és seguit d’època amb 2 nervis. 
 
La tinta d’impressió del text del llibre és tipogràfica, també té estampacions xilogràfiques una a la 

portada i varies sanefes decoratives en els principis de capítol.  

Presenta subratllats del text en algunes pàgines amb tintes metal·loàcides. 

Té diverses numeracions manuscrites amb grafit i tinta metal·loàcida a la guarda inicial, i un segell 

de la Universitat a la portada. 

 
La relligadura és de pergamí d’època amb tapa muntada, no sembla la original de quan es va 

imprimir el llibre ja que presenta marques en el llom del bloc de dos nervis més que no té.  

Té trencafiles senzilles al cap i al peu cosides al bloc del llibre. 

Presenta tanques de botó d’os. 

A la coberta de pergamí té dibuixat un “damero” amb tinta metal·loàcida, i al llom hi apareix el 

títol “Trabajos” manuscrit i una numeració. També hi té adherida una etiqueta de paper amb una 

numeració. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ  
 

- Tintes :   

Les tintes tipogràfiques són estables i tenen un bon estat de conservació encara que en alguns 

fulls presenten desgast, estan una mica esvaïdes i costa de llegir el text. Les tintes metal·loàcides 

dels subratllats en alguns fulls han foradat el suport i estan força oxidades. 

Les tintes metal·loàcides del dibuix de la coberta i de les inscripcions del llom del pergamí, estan 

força desgastades i oxidades, presenten també abrasions i esvaïment. 

 

- Suport :  

o El paper  és força bast, les fibres vegetals són de baixa qualitat afavorint la seva 

degradació, i desiguals, amb pàgines gairebé transparents i d’altres molt gruixudes.  

o Pèrdua de consistència a causa de la degradació de l’encolat original del suport 

provocant que alguns fulls estiguin força debilitats. 

o S’observen diferències cromàtiques en gairebé tots els fulls, canvis de coloració, 

enfosquiment,  produïts per l’oxidació i l’acidificació del suport.  

o També presenta diverses tipologies de taques, d’humitats, de foxing, de greix, de 

brutícia, de tintes… 

o Pèrdues puntuals de suport en alguns fulls, plecs en moltes cantonades i arrugues. 
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- Enquadernació: 

o L’enquadernació s’està desprenent del bloc en la part de la portada, la guarda de la 

tapa de davant s’ha trencat i els nuclis de les capçades que uneixen el bloc del llibre 

amb la tapa també estan trencats. 

o Té força brutícia adherida i diverses taques. 

o Li falta un dels botons originals i l’altre té la badana força debilitada, les cordes de les 

tanques estan en bon estat. 

o Presenta petites pèrdues de suport de pergamí a la zona del cap del llom i en els 

marges. 

 

CONCLUSIONS DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
La principal alteració que presenta el llibre és que el suport de paper està molt debilitat per la 
pèrdua del aprest i una lleugera acidesa ( pH: 5,6-6 de mitja). També té moltes taques d’humitats i 
brutícia. 
L’altre alteració important és que l’enquadernació s’està desprenent del bloc, això provoca que 
aquesta no compleixi la seva funció de protecció del bloc correctament. 

 

PROPOSTA DE RESTAURACIÓ 

EL BLOC 
1. Desmuntatge del llibre i de l’enquadernació. 
2. Neteja en sec i humida. 

3. Desacidificació. 

4. Tractament de taques. 

5. Reserva alcalina. 

6. Consolidació del suport 
7. Reintegració de les pèrdues en el suport. 

ENQUADERNACIÓ 

8. Neteja en sec i humida.  

9. Aplanat 

10. Consolidació 

11. Reintegració. 

12. Relligat. 

13. Muntatge del llibre i de l’enquadernació. 

FORMA DE PRESENTACIÓ 

14. Retoc pictòric i caixa de conservació. 

 

PROCÉS DE RESTAURACIÓ:  Bloc 

DESMUNTATGE DEL LLIBRE I L’ENQUADERNACIÓ  

1. Desmuntatge dels ancoratges del bloc a les tapes i separació del 
bloc. 
1.2. Retirada de l’adhesiu del llom,  humectant amb varies capes de 
tylosse® recoberta amb plàstic per anar estovant-ho. Neteja del 
llom i desmuntatge dels quaderns, a la vegada que es fa la foliació. 

1. bisturí, paletina, pinces. 
 
1.2. Tylossa® 35%,  film transparent 
de polietilè, paletina, bisturí fix, paper 
absorbent. 

 

NETEJA Materials 

2.1.En sec: de la pols i de les restes de la pol·lució acumulada. 
Neteja amb goma de la brutícia superficial de les guardes.  
2.2. Humida: Neteja per immersió en un bany alcalí amb aigua 
tèbia, i amoníac. 

2.-Paletina, goma d’esborrar i bisturí 
 
 
2.1-Rentadora de fulls de paper. 
-Aigua (30ºC) i amoníac. 
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DESACIDIFICACIÓ  

3. Realitzada durant la neteja. 3.-Aigua i amoníac. 

TRACTAMENT DE TAQUES  

4.1.Blanqueig  local de les taques més fosques  
 
4.2. Blanqueig per immersió en bany d’aigua amb lleixiu al 3%, 
esbandit amb tres banys, el primer amb aigua amb àcid acètic per 
neutralitzar el lleixiu, el segon d’aigua i el 3er amb aigua i amoníac 
per donar-li reserva alcalina. 

4.1. Dissolució 5% de Lleixiu en Aigua, 

pinzell 

 
4.2. Dissolució 3% lleixiu en aigua, 
Cubetes, Àcid  acètic, amoníac 

 

RESERVA ALCALINA  

5. Realitzada durant la consolidació ( veure consolidació). Hidròxid càlcic 

CONSOLIDACIÓ  

6.1. Reaprest: encolat dels fulls un cop secs.  
 
6.2.De talls i estrips: Un cop els fulls havien estat blanquejats, 
reaprestats i assecats, es van consolidar els talls i estrips que patia 
el suport i es van unir els bifolis trencats. 

6.1. Gelatina animal 12% en Aigua + 
1gr d’Hidròxid càlcic 
- Paletina. 
6.2.Tissú de 6grms. 
-Tylosse®: 35g x 1l d’aigua. 
-Espàtula calenta. 
-Pinces, pinzell ,estisores,  Reemay® i 
paper secant 

REINTEGRACIÓ  

7.1. Reintegració Manual de les pèrdues de suport (es va fer al 
mateix temps que la consolidació de talls i estrips.) 
 
7.2. De les guardes:  Reintegració semi-mecànica de les pèrdues de 
suport amb polpa de paper a la taula de succió. 
Procés: Primer s’hidrata el paper per immersió en aigua col·locat a  
sobre d’un Reemay®,  a continuació es posa tot a la taula de succió,  
i es va repartint la polpa amb la pera d’aire sobre de les pèrdues. 

7.1.Paper Japó de 18g/m
2
 sense 

tenyir. 
-Tylose® MH 300: 35g x 1l d’aigua. 
-Espàtula calenta. 
-Pinces, pinzell ,  Reemay® i paper 
secant 
 
7.2 Polpa A-3 
- Pera d’aire 
- Taula de succió 
- Reemay® 

 

PROCÉS DE RESTAURACIÓ:  

Enquadernació 

NETEJA Materials 

8.1. En sec: Neteja mecànica de les concrecions i de la brutícia 
superficial. 
8.2. Humida: Neteja de la superfície del pergamí amb un cotó 
impregnat, dissolució i fricció. 
8.3. Tanques de cordill i trencafiles: es netegen amb aigua i paper 
absorbent per retirar la brutícia, hidratar-les i poder aplanar-les per 
col·locar-les de nou. 
 

8.1.Bisturí 
 
 
8.2. Dissolució: 78% d’aigua + 20% 
d’alcohol + 2% de glicerina i cotó 
 
8.3. Paper absorbent 
-Aigua 

APLANAT  

9. Coberta de Pergamí: S’aprofita la hidratació de la neteja per 
obrir els plecs de la coberta i estendre el pergamí, per corregir les 
arrugues i deformacions i aplanar-lo amb pes progressiu. 
 

9. Paper secant 
- Fustes 
- Premsa 
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CONSOLIDACIÓ  

10. Estrips:  Consolidació  dels estrips presents en el pergamí. 
 

10. Pinces, Pinzell  
-Paper Japó 20g/m

2
. 

-Cola mixta 30% 

REINTEGRACIÓ  

11.1. Reintegració de les pèrdues de suport de la coberta de 
pergamí  
Procés: Primer es rebaixa el voltant de la pèrdua a bisell. Es desfibra 
el paper japó amb les pinces fins a aconseguir  la mateixa forma de 
la pèrdua uns mil·límetres més gran, i s’adhereix amb acetat de 
polivinil tapant el forat. 
11.2. Etiquetes llom: reintegració d’una pèrdua d’una de les 
etiquetes. 

11.1 Fragment de Melinex®, pinzell, 
-Paper Japó de 40g/m

2
 tenyit amb 

cafè. 
Tylose® i cola mixta 20%.( PVA 
+Tylosse) 
 
11.2. Paper Japó de 18g/m

2
 . 

-Tylose® MH 300: 35g x 1l d’aigua. 
-Espàtula calenta, Pinces, pinzell ,  
Reemay® i paper secant 
 

 

RELLIGADURA 
RELLIGAT  

12.1. cosit dels quadernets amb fil de lli i veta i cadenetes, un a un. 
Procés: ordenar els plecs i formar els quadernets, escairar el bloc 
per la part del cap, col·locació d’aquest en un burro i realització de 
6 incisions al llom del bloc, amb una serra. ( 4 per les betes i 2 per 
les cadenetes) 
12.2. Cosit seguit amb 2 betes de cotó i fil de lli. 
 
12.3. Encolat del llom i arrodonit:  Cosits els quaderns, es van 
martellejar els cantells del llom del llibre per a reduir-ne el volum. 
A continuació, es van escairar els talls del llibre i aplicació de dues 
capes de cola sobre el llom d’aquest, un cop l’adhesiu es va assecat 
però quan encara conservava cert mordent, es va arrodonir el llom 
picant-lo amb un martell de tefló. I seguidament es va aplicar una 
altre capa de cola per fixar la forma, adherint  al llom una tarlatana 
que farà de reforç per subjectar el bloc a les tapes 
 
12.4. Adhesió de les trencafiles originals:  Restauració de  les 
trencafiles originals del llibre, fixant-ne els fils solts sobre un tros de 
paper japó. Seguidament, es van adherir sobre el llom,  col·locació 
d’un fragment d’albadina a sota de la trencafila restaurada per 
poder ancorar-la  a la tapa. 
A sobre d’aquestes s’ha col·locat un paper verjurat de reforç i 
subjecció. 

 

12.1. Burro d’enquadernació. 
-Un escaire metàl·lic. 
-Una barra de fusta amb ànima de 
plom. 
-Serra  
 
-12.2. Cosidor, betes de cotó 
- Fil de lli 
- Agulla de cap rodó. 
 
12.3. Cola mixta: barreja d’Acetat de 
Polivinil i de Tylose®.  
-Tarlatana. 

 

 

 
 
 
 
12.4. Pinces, pinzell ,tisores, 
-Paper Japó de 20g/m

2
  

-Tylosse®: 35g x 1l d’aigua. 
-Tissú de 12g/m

2
. 

-Cola mixta al 40%. 
 -paper verjurat. 

MUNTATGE DE TAPES I TANQUES  

13.1. Ancoratge dels nuclis nous de les trencafiles a les cobertes. 
13.2. Col·locació de les tanques originals (s’ha afegit un botó) 
reforçades per interior amb paper neutre. 
13.3. Adhesió de les guardes per la zona perimetral 

13.1. Punxó i pinces, cotó humit. 
13.2. tanques originals i botó d’os 
nou, paper neutre, Cola mixta 30%,  
martell de tefló. 
13.3. Cola mixta 30%. 
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PRESENTACIÓ 

Forma de presentació:  

14.1.Reintegració cromàtica dels paper japó dels empelts pergamí. 
14.2. Encerat de protecció. 
14.3. Funda de protecció: S’elaborà una funda de protecció amb 
cartó de conservació i tela  de color gris d’enquadernació. 

14.1. Cafè soluble, aigua, pinzell. 
14.2. Cera verge amb color groc 
14.3Cartó microacanalat neutre (de 
conservació). 
-Tela grisa (Telfelx®). 
-Acetat de Polivinil rectificat. 

 

IMATGES 

Imatges abans del tractament 

       

 
Tapa de l’enquadernació oberta abans de la restauració 
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Guarda i portada on es pot observar l’enquadernació desmuntada i les taques 

 
Portada del segon capítol abans de la restauració 
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Ultima pàgina on s’observen les taques d’humitat i guarda del final 
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Imatges  del tractament 

 

                                             
Desmuntatge del llibre i separació dels plecs          Guardes desenganxades de les cobertes 

 

     
Coberta de pergamí oberta                          Detall de les tanques de cordill originals 

 

       
       Medició del PH del paper per saber el grau d’acidesa                                  Rentat de les fulles del llibre 
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          Blanqueig de les fulles del llibre                Tractament local de les taques més intenses 

 

        
          Assecat dels fulls a l’assecador                                                 Reaprest dels fulls amb gelatina 

 

       
               Consolidació de la zona central del plec                        Assecat amb espàtula calenta 
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                       Consolidació de suport foradat per la tinta                 Reordenació dels plecs del llibre 

 

       
         Plegat dels quadernets                                    Bloc del llibre ja plegat i ordenat 

 

       
Preparat de les guardes per la reintegració               Reintegració de les guardes a la taula de succió 

 

 

 

 



 

 

13 
 

QQuuaaddeerrnnss  ddee  TTrreebbaallll  

 

      
Neteja de les cobertes  de pergamí                         Desenganxat de l’etiqueta del llom 

 

       
        Bisellat del pergamí per la reintegració         Reintegració d’una pèrdua amb paper japó 

 

       
Serrat del llom abans de cosir                           Cosit  amb veta i fil de lli 
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Tanques originals de cordill restaurades                      Trencafiles originals restaurades 

 

       
      Encolat del llom amb acetat de polivinil           Encolat de les guardes a la tapa de pergamí 

 

      
Enganxat del nervi del peu a la tapa                Muntatge del bloc de llibre amb la tapa 
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Imatges després del tractament 

 

          
        coberta de l’enquadernació                               Portada després de la restauració 

 

 
Guarda i portada després de la restauració 
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Tapa de l’enquadernació oberta una vegada ja restaurada 

 

 
Portada del segon capítol després de la restauració 
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Doble pàgina després de la restauració 

 

 
Ultima pàgina on ja no s’observen les taques d’humitat després de la intervenció 

 

 


