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Abstract:  
El volum conté dos llibres de temàtica i autors diferents,  S’identifiquen les alteracions patològiques i el 

tractament de restauració . Com a punt d’interès, destaquen la descripció exhaustiva i detallada del  

tractament de neteja mecanitzada amb la rentadora 

 
Abstract:  
El volumen contiene dos obras de de temàtica y autores diferentes. Se identifican  las alteraciones 

patológicas y la propuesta de restauración. Como punto de interes, destacamos la decripción exhaustiva  y 

detallada de la limpieza mecànica  en lavadora 

Abstract:  
 
 
 
Paraules clau; 
Enquadernació, restauració, reintegració, polpa,  
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MATÈRIA: Llibre  NÚM. FITXA 29-30/2014 
 
AUTOR Anton Francesco Doni  / Isabella Cortese 

TÍTOL La Zucca del Doni fiorentino:...  / I Secreti della Sign. Isabella Cortese: ... 

LLOC/DATA Venècia, 1595/1588 

SIGNATURA  XVI-2472-1/2 

DIMENSIONS 14,7 x 10,5 x 4,3 

FULLS 308 / 111 

SUPORT Paper 

TÈCNICA Tipogràfica i xilogràfica 

ENQUADERNACIÓ Pergamí d’època 

PROCEDÈNCIA Reserva 

DATA RESTAURACIÓ 30-09-2014 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 2, regular 

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

IMATGES 

Imatge de la portada 1 Imatge portada 2 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 
 

QQuuaaddeerrnnss  ddee  TTrreebbaallll  

 

DESCRIPCIÓ DE LA PEÇA 
 

- Bloc: Es tracta d’un volum que conté dos llibres de finals del Segle XVI, enquadernats 

conjuntament, impresos sobre paper de drap. El primer llibre “La Zucca del Doni fiorentino:...”, 

consta de 308 fulls, el segon “I Secreti della Sign. Isabella Cortese: ...”, de 111 fulls.  Els dos 

llibres estan formats per quaderns bifolis.    

El llibre va ser guillotinat en el procés de l’enquadernació, alguns fulls encara conserven 

barbes.   

- Tintes: En les dues obres, les tintes  són de color negre, majoritàriament tipogràfiques amb  

alguns frisos, caplletres, decoracions i marca tipogràfica (portada segon llibre), estampats 

xilogràfica. 

Al primer full del primer llibre, i a la portada del segon, s’aprecia els segells de tampons amb 

tinta negre, del convent de Santa Caterina (dos i un respectivament). 

Anotacions manuscrites a la pàgina  138 del primer llibre (La Zuca del doni…), amb tinta de 

color sèpia. 

Així mateix, trobem el antic segells de tampó de la  Universitat de Barcelona,  a les portades de 

les dues obres   

- Relligadura:  Rústica a la romana, presenta una arquitectura de cobertes muntades d’època 

amb  pergamí, sense ànima , enllaçades al bloc del llibre solament per les trencafiles. Cosit 

monàstic amb tres nervis d’albadina. Entre nervis, adherit al llom com a reforç, té unes 

xinxetes de paper antic manuscrit (semblen d’un cantoral).  

Les trencafiles amb ànima d’albadina, estan fetes  a mà, en dos capes sobreposades,  la 

primera, simple amb  fil marró que és el que la subjecta al bloc, i per sobre i com a  decoració,  

una altre  capçada amb bordó en fils de colors verd i groc. 

En les tapes queden restes de betes de les tanques. 

- Observacions:  En la mateixa enquadernació  estan relligats conjuntament dos llibres (veure 
fitxa inicial), d’autors diferents però de la mateixa època i lloc d’edició. 
Cal destacar,  en el tall del peu, la marca al foc identificativa del convent de Santa Caterina. 
La retolació del llom correspon al autor addicional del primer llibre (Capugnano). 
 

IMATGES, detalls curiositats pròpies de la peça 
 

       

 

 

 

 

 
Detall marca al foc del tall del peu 

     
Fotografia amb llum ultraviolada per distingir retolació del llom 

 

Detall frisos i caplletres xilogràfiques                                                                                       
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ESTAT DE CONSERVACIÓ  
 

- Tintes:   

o Bon estat de conservació. 
 

- Suport:  

o Pèrdues de suport causades majoritàriament  per un atac de corcs localitzades als 

marges superiors sobretot en el segon llibre. També presenta alguns esquinçats per 

manipulació. 

o El llibre ha patit algunes mutilacions: En el primer llibre li manca la portada i en el segon  

les pàgines 33/34 i 35/36 del quadernet C, les 173/174 del quadernet L i l’últim full. 

o S’han perdut les guardes de davant i darrera del llibre, però queda alguna evidència de 

que anaven adherides a les cobertes. 

o Taca d’humitat que afecta la totalitat del bloc del llibre, en el primer llibre la taca 

només arriba a la meitat,  se’n més important a la part del posterior del llibre,  ja que és 

per on va penetrar la humitat. 

o En el primer llibre hi ha algunes pàgines  enfosquides per oxidació, aquestes presenten 

un pH. àcid (pH5,5). Però la resta del bloc té un pH. més neutre (pH 6-7). 

o En el segon llibre, a la part final la més afectada per la humitat, al marge inferior dret, 

hi trobem  presencia de fongs,  que han produït una taca lila. 

o També presenta alguna taca per ús i alguna alteració cromàtica per la llum, el contacte i 

la pol·lució. 
 

- Enquadernació:  

     Tapes 

o La degradació més important és un enfosquiment i pèrdua de consistència del pergamí 

concentrada en la tapa posterior a causa  dels fongs i la humitat. 

o El pergamí presenta petites pèrdues de suport per insectes en la tapa posterior, així 

com alguns estrips. 

o Contraccions i deformacions. 

 

     Relligat 

o El relligat en general es troba en bon estat de conservació. 

o L’ancoratge de les trencafiles a les cobertes s’ha trencat i ha provocat que es 

desprengui el bloc de les tapes. 

o Queden restes de betes que evidencia la presència de tanques. 
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IMATGES, detalls de les alteracions 

 

            
 

Detalls de les trencafiles del cap (esquerra) i peu (dreta) 
 

  
Detall del llom abans de la restauració                                     Detall de l’interior de les cobertes sense el bloc 

 

 
 
 
CONCLUSIONS DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 
(justificació de la restauració) 
 

- Bloc del llibre: Destaquem les pèrdues de suport per un atac de xilòfags, més greus en el segon 
llibre a la part del cap. Però aquesta no ha afectat el relligat. També cal destacar la presència 
de fongs i la taca d’humitat que afecta la totalitat  del bloc. 
 

- Enquadernació: El seu estat  de conservació i a l’estar despresa, fa que aquesta ja no compleixi 
bé la seva funció de protecció del llibre. 

  



 

 

6 
 

QQuuaaddeerrnnss  ddee  TTrreebbaallll  

 

IMATGES,  abans i desprès de la restauració 

 

 
Cobertes 

 

 
Portada primer llibre on s’observen els dos tampons del convent de Santa Caterina 

 

  
Pàgina 22 del primer llibre, on observem que desprès del tractament ha desaparegut la taca d’humitat 
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Pàgina 243 del primer llibre: observem la neteja de la taca i la reintegració de les pèrdues de suport 

 

   
Pàgina 257 del primer llibre: reintegració de pèrdues 
 

  
Portada del segon llibre on observa la marca del convent de Santa Caterina i  segell de la biblioteca de l’UB 

 



 

 

8 
 

QQuuaaddeerrnnss  ddee  TTrreebbaallll  

 

   
Pàgina 16- 17 del segon llibre: on observem que la taca d’humitat afectava a gairebé la totalitat del full 
 

  
Pagina 112-113 del segon llibre: On podem observar entre altres les taques liloses de fongs a la part del peu 
 

  
Pàgina 192-193 del segon llibre: on veiem la part superior molt afectada per la pèrdua per corcs 
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Ultima pàgina del segon llibre i guardes 
 

 

PROPOSTA DE RESTAURACIÓ 

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

4. Reserva alcalina. 

5. Reintegració de les pèrdues. 

6. Consolidació. 

ENQUADERNACIÓ 

7.   Neteja en sec i humida. 

7.1 Hidratació. 

8.   Aplanat. 

9.   Consolidació i Reintegració. 

10. Relligat. 

11. Muntatge del llibre i de l’enquadernació. 

FORMA DE PRESENTACIÓ 

12. Encerat i funda de conservació. 

 

PROCÉS DE RESTAURACIÓ:  Bloc 

DESMUNTATGE DEL BLOC Materials 

1.1. Retirada mecànica de diferents elements adherits o subjectats 
al llom; com restes de xinxetes, les trencafiles, i els nervis. 

1.2. Retirada de les restes de xinxetes i la cola forta original del 
llom,  posant varies capes de tylosse® per anar estovant-ho.  

1.3. Desmuntatge dels quaderns, a la vegada que es fa un registre 
de paginació.  

1.1. Bisturí de fulla recanviable del 
núm. 15 i pinces. 
 
1.2. Tylosse®: 35gr. x 1l. d’aigua +1gr. 
d’hidròxid càlcic, film de polietilè, 
pinzell, bisturí fix,  paper absorbent. 
 

 NETEJA Materials 

2.1. Mecànica: Pols i de les restes de materials incrustats. 
2.2.Humida: Mecànica, neteja per immersió en bany alcalí. 
Efectuada en tres banys durant 18h, els dos primers amb amoníac. 
 

2.1. Brotxa, goma d’esborrar i bisturí 
de fulla recanviable del núm. 15. 
2.2. Màquina Rentadora, aigua (27ºC) 
i amoníac. 

DESACIDIFICACIÓ  

3 Realitzada durant la neteja 3. Aigua i amoníac 

 RESERVA ALCALINA   

4. Realitzada durant la consolidació. ( veure consolidació). ( Veure consolidació). 
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REINTEGRACIÓ  

5.1. Mecànica: Es va aplicar en els fulls amb més pèrdues. Aquests 
es van reintegrar a la reintegradora amb polpa de paper.  
 
5.2. Manual: Els fulls que tenien menys pèrdues es van reintegrar 
manualment amb paper japó. 

5.1. Màquina Reintegradora, pasta de 
paper: Mostra A-2, aigua, Taula de 
succió. 
-Tylosse®: 12gr. x 1l. d’aigua +1gr. 
d’hidròxid càlcic (en dissolució), 
paletina. 
5.2 Paper Japó 34gr, Tylosse®: 35gr. 
 1l. d’aigua, en emulsió, pinces, 
pinzell,  Reemay. 

CONSOLIDACIÓ  

6.1. Reaprest: En els fulls que es van reintegrar a ma, aquest, es va 
portar a terme un cop els fulls estaven secs del rentat. 
Els que es van reintegrar a màquina s’encolaren a la taula de succió, 
després d’haver reintegrat les pèrdues amb pasta de paper (Veg. 
Reintegració). 
6.2. Consolidació dels  estrips. 

6.1. Tylosse ®: 12g x 1l d’aigua i 1g 
d’hidròxid càlcic, en dissolució 
paletina. 
 

6.2. Tylosse®: 35g x 1l. d’aigua, en 
emulsió. pinces, pinzell, Reemay® , 
Tissú de 6 i 10gr./m

2
. 

 
PROCÉS DE RESTAURACIÓ: Enquadernació 
TAPES 

NETEJA Materials 

7. Humida: es va netejar la superfície del pergamí amb un cotó 
impregnat, dissolució i fricció.  
7.1. Hidratació del pergamí. 

7. Aigua, alcohol, amoníac, hisop. 
 
7.1.Dissolució: 78% d’aigua + 20% 
d’alcohol + 2% de glicerina, hisop. 

APLANAT  

8. Aplanat del pergamí amb pressió progressiva. 8. Secants, plàstics, fustes, i premsa. 

CONSOLIDACIÓ  

9.1. Estrips: es van consolidar els estrips presents en el pergamí. 
9.2. Es va consolidar la zona debilitada per fongs. 

9.1. Pinces, Pinzell, plegadora. paper 
Japó 20g/m

2
, cola mixta 30%. 

9.2. Igual que 9.1 + percalina. 

REINTEGRACIÓ  

10. Reintegració  de pèrdues de suport amb paper japó tenyit que 
un cop ja adherit em consolidat amb gelatina. 

10. Pinces, pinzell, plegadora, paper 
Japó de 34g/m

2
 tenyit, Tylosse® i cola 

mixta 20%, gelatina 12gr/l d’aigua. 

 

RELLIGADURA 

COSIT Materials 

10.1. Realització de les incisions en el llom per al cosit: Un cop totes 
les fulles ordenades,  plegades i col·locades  en quaderns, el bloc es 
posa en premsa. Desprès, situant el bloc ven escairat en un burro, 
es realitzen les incisions en el llom, pel cosit; 2 per les cadenetes i 6 
pels nervis (2 per cada un).  
 

10.2. Cosit saltejat dels quaderns. 
 

10.3. 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 es van aplicar dues 
capes de cola sobre el llom d’aquest; un cop l’adhesiu es va haver 
assecat, però quan encara conservava cert mordent, es va arrodonir 

10.1. Serra de ribet. 
 
 
 
 
 
 
 
10.2. Cosidor, beta de cotó, Fil de lli. 
 
 
10.3. PVA diluït (Acetat de Polivinil) 
rectificat, tarlatana. 
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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. 
 

10.4. Col·locació de guardes noves al bloc. 
 

10.5.Trencafiles:  Restauració de les originals i reforçades amb 
paper japó. Aquest conjunt el vam adherir en el llom, cadascuna en 
el seu lloc original, a sobre la tarlatana. Per tal de poder enllaçar el 
bloc amb les cobertes vam fixar unes betes d’albadina sota les 
trencafiles restaurades, i sobre d’això,  es va afegir un paper 
verjurat de reforç a tot el llom. 

 
 
 
 
10.4. Paper verjurat crema Ingres®. 
de 90gr. tenyit amb cafè, cola mixta 
al 40%. 
10.5. Cola mixta al 40%, paper Japó 
de 20 i 34 gr/ m

2
, albaldina, paper 

verjurat crema Ingres® de 120 gr. 
 

 MUNTATGE DE TAPES I TANQUES (arquitectura)  

11.1. Ancoratge dels nuclis nous de les trencafiles a les cobertes. 
11.2. Realització de tanques noves de betes d’albadina. 
11.3. Adhesió de les guardes per la zona perimetral. 

11.1. Punxó i pinces. 
11.2. Albadina tenyida. 
11.3. Cola mixta 30%. 
 

 
 
PRESENTACIÓ 
Forma de presentació: Materials 

12.1. Reposició de l’etiqueta restaurada i retolació de la signatura 
al llom.  
12.2. Encerat final de protecció. 
12.3. Funda de conservació: elaboració d’una funda de protecció 
amb cartó de conservació i tela  de color gris. 

12.1. Acetat de Polivinil rectificat. tinta 
xina color sèpia i plomilla.  
12.2. Cera verge de color groc + 
hidratant. 
12.3. Cartó micro-canal neutre (de 
conservació), tela grisa (Telfelx®), 
Acetat de Polivinil rectificat. 

 
 
IMATGES,  Anàlisis 

 
 

   
 Proves de pH                                                                              Un dels fragments de filigranes 
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IMATGES,  durant el tractament de restauració 
 

       
Retirat cola llom                                                                         Brutícia interior del fulls 
 

    
Detalls desmuntatge del llibre 

 

     
Col·locació dels fulls en el rotlle de reixa de la màquina rentadora per procedir al rentat d’aquests 
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Màquina rentat                                               Extracció fulls rentats 

 

    
Col·locació en assecador                                                                Aprest 

 

        
Reintegració mecànica 
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    Consolidació taula de succió                                              Reintegració manual 
 

       
Preparació per cosit 

 

    
Cosit                                                                                           Adhesió de tarlatana en el llom 
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Restauració de trencafiles i col·locació d’aquestes al llom del llibre 

 

   
Neteja, aplanat i reintegració del pergamí de les cobertes 

 

    
Muntatge de les cobertes al bloc                                       Detall de les tanques de beta noves 
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Altres detalls del muntatge del bloc a la enquadernació 

 

 
Retolació de la signatura al llom 

 

 


