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MATÈRIA: Llibre  NÚM. FITXA 2014-33 

 
AUTOR Hieronym Pviades (Jeroni Pujades) 

TÍTOL Coronica vniversal del Principat de Cathalvnya 

LLOC/DATA Barcelona / 1609 

SIGNATURA B-60/1/13 

DIMENSIONS 30,2 x 21,5 x 6,05 

FULLS 396 ff 

SUPORT Paper 

TÈCNICA Tipogràfica i xilogràfica 

ENQUADERNACIÓ De pergamí d’època 

PROCEDÈNCIA Reserva 

DATA RESTAURACIÓ 23-09-2014 / 06-11-2014 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 2 

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

IMATGES 

Imatge de la portada Imatge de l’enquadernació 
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DESCRIPCIÓ DE LA PEÇA 
 

- Bloc: Llibre del S. XVII compost per 396 fulls de paper de drap, guillotinats. Tot i que en algun 
full encara hi trobem alguna barba. Tots els seus quaderns estan formats per 4 bifolis 
cadascun, a excepció del segon i l’últim, que són de 2 bifolis.  
En el tall inferior del bloc presenta un ex-libris  amb la marca de la  “Roda de foc” del Convent 
de Santa Caterina.  
 

- Tintes: Presenta dos tipus de tintes impreses: tipogràfica i xilogràfica, ambdues de color negre, 
a excepció de la portada, on s’hi localitza una tinta tipogràfica de color vermell. La portada 
presenta també dos tampons de tinta negra del Convent de Santa Caterina. I també 3 segells 
de la universitat (2 rectangulars negres i un rodó blau). 
També presenta un ex-libris  manuscrit a la guarda de la tapa davantera, en la part adherida. 

 

- Relligadura: Presenta una arquitectura de tapes muntades amb folre de pergamí i ànima de 
paperot. El relligat és monàstic amb 4 nervis d’albadina entrellaçats amb les cobertes, així com 
trencafiles manuals d’un sol fil de color beix  que també estan entrellaçades a la tapa.  
Al llom de l’enquadernació s’hi localitza el títol de l’obra i la data manuscrits, així com una 
etiqueta amb la signatura antiga.  
Queden restes de les tanques que s’han perdut; en un costat restes del cordill i a l’altre costat 
restes d’albadina on hi havia el botó. 

 

- Observacions:  
o Hi ha un paper adherit a la part inferior de la portada, sota de l’escut, on trobem una 

rectificació de text: “Ab licencia del ordinari” enganxat a sobre de “Ab licencia y privilegi”. 
o S’han identificat 2 tipus de filigranes en els bifolis del bloc del llibre i un en una de les 

guardes finals.  
 

IMATGES, detalls curiositats pròpies de la peça 

 

       
Tall inferior del bloc: S’observa la marca                         Filigranes presents a alguns dels bifolis del bloc. 
de la “Roda de foc” del Convent 
 de Santa Caterina  
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 Filigrana present a una de les guardes                             Ex-libris manuscrit trobat a la part adherida de la  

                                                                                                                guarda de la tapa de davant 

 

 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ  

- Tintes: L’estat de les tintes tipogràfiques i xilogràfiques és estable. I les manuscrites també. 
 

- Suport:  

o El suport en alguns fulls i sobretot en la part final del bloc ha perdut la consistència 
estructural original, provocant un debilitament de les fibres a causa de la pèrdua de 
l’aprest segurament per haver estat en contacte amb humitat.  

o Pèrdues puntuals, no molt importants produïdes per un atac biològic d’insectes (corcs). I 
també pèrdues per esquinços. 

o Lleuger nivell d’acidesa en algunes pàgines (pH 5,89), possiblement produït per un encolat 
amb productes de naturalesa àcida. Tot i que la major part del bloc es troba en un pH 
estable. 

o Enfosquiment per oxidació generalitzat en algunes  pàgines no molt nombroses. 
o Taques puntuals d’ús (ditades), humitat i oxidació. 
o Deformacions produïdes per contraccions del suport en el procés d’estampació i també 

plecs varis i arrugues puntuals probablement produïts per una mala manipulació. 
o Presenta alteracions cromàtiques puntuals produïdes per contacte i pol·lució. 
o Intervencions anteriors: Reforç d’estrips i zones debilitades amb pedaços de paper. 

 

- Enquadernació:  

Tapes: 

o L’enquadernació està separada en dos per un estrip vertical en el plec del llom que divideix 
la tapa de davant, del llom i la tapa de darrera i per tant aquesta no pot complir amb la 
seva funció de protecció i subjecció del bloc. 

o La coberta de pergamí presenta pèrdues de suport localitzades sobretot en les puntes i els 
laterals i estrips localitzats en major mesura en el llom, probablement a causa d’una mala 
manipulació del llibre. 

o També presenta taques i brutícia superficial. 
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Relligat: 
o El relligat del bloc es troba en bones condicions ja que no hi ha defoliació d’aquest i per 

tant aquest conserva la seva unitat. 
o Però si que es troben en males condicions els ancoratges dels nervis a les tapes, on gairebé 

tots aquests s’han trencat perdent així la unió entre ambdues parts.  
 

Intervencions anteriors:  
o En el relligat, on s’ha trobat, unes tires d’albadina subjectades amb cordill, sobre els nervis 

originals, per tal de poder tornar a muntar el bloc amb les tapes ja que els nervis originals 
es devien haver trencat. 

o La presencia del ex-libris manuscrit en la part adherida de la guarda de la tapa davantera, 
també indica que aquesta abans havia estat una guarda volant. Per tant el canvi de funció 
d’aquesta guarda ens indica que el llibre ha tingut intervencions anteriors. 
 

IMATGES de detalls de les alteracions 

 

 
Detall d’intervenció anterior,  esquinç i pèrdues 

provocades per atac biològic d’insectes 
 

 

 
Intervenció anterior en el relligat: albadina sobreposada 

als nervis originals per tal de tornar a relligar el bloc 
amb les tapes  

 
Última Pàgina: pèrdua de suport amb reforç de paper 
adherit en intervencions anteriors, taca d’humitat,  i 
enfosquiment del suport per oxidació i taques d’ús 

 

 
Enfosquiment del suport per oxidació, taques d’ús, així 
com les pèrdues produïdes a causa de la debilitació del 

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

En conjunt l’estat del bloc és bastant bo. Ja que conserva la seva unitat, el pH en general és 

bastant estable, i el suport es conserva en bon estat excepte algunes excepcions, ( fulls més 

àcids, més oxidats,algunes pèrdues per insectes i sobretot els últims fulls molt debilitats) . 

Però el fet que la enquadernació estigui partida en dues parts i totalment despresa del bloc, fa 

que no pugui complir la seva funció de protecció i de formar una unitat, per tant és necessària 

una intervenció per  tal d’evitar que el llibre segueixi patint pèrdues de suport, esquinços i altres 

degradacions en la seva manipulació. 

 

IMATGES,  abans i desprès de la restauració 

 

   
Enquadernació: tapa de davant  

 

   
Enquadernació: Tapa darrere 
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Llom del llibre: S’observa la  Llom i enquadernació 
presència del títol i la signatura                                                                 
manuscrits, així com l’etiqueta de l’antiga signatura. 
 

   
Guarda adherida a la tapa i portada                                         Nova presentació de les guardes i portada 
 

   
Guardes finals 
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Pàgina 24 del bloc 

 

  
Pàgina 200 del bloc 

 

                
Ultima pàgina del llibre 
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PROPOSTA DE RESTAURACIÓ 

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

3. Desacidificació 

4. Blanqueig (de pàgines puntuals) 

5. Reserva alcalina. 

6. Consolidació del suport 

7. Reintegració de les pèrdues en el suport. 

8. Aplanat 

ENQUADERNACIÓ 

9. Neteja en sec i humida del pergamí 

10. Aplanat 

11. Consolidació i Reintegració 

12. Relligat 

13. Muntatge del llibre i de l’enquadernació. 

FORMA DE PRESENTACIÓ 

14. Retoc pictòric, encerat, caixa de conservació 

 

PROCÉS DE RESTAURACIÓ:  Bloc 

DESMUNTATGE Materials 

1.1. Retirada mecànica de diferents elements del relligat, com les 
trencafiles, i els nervis.  

1.2. Retirada de les  xinxetes adherides 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  

2.1. En sec: 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. 
2.3. Assecat. 

2.1. Brotxa, goma d’esborrar i bisturí 
de fulla recanviable del núm. 15. 
2.2. Màquina Rentadora, aigua (30ºC) 
i amoníac 
2.3. Assecador 

DESACIDIFICACIÓ  

3. Durant el procés de neteja humida, l’aportació d’amoníac i la calç 
present a l’aigua del rentat ha aportat un medi alcalí que ha 
rebaixat l’acidesa que presentava el paper. 

3.Amoníac i aigua 

BLANQUEIG  

4. Realitzat en aquells bifolis que presentaven enfosquiment 
general a causa de l’oxidació. 
S’han submergit els bifolis en un bany d’hipoclorit de sodi (lleixiu) al 
5% en aigua durant uns 2-3 minuts. S’ha realitzat un esbandit 
només amb aigua i dos banys més consecutius de neutralització 
amb aigua i amoníac. 

4.-Aigua i  hipoclorit sòdic al 5%  
-Aigua i amoníac. 
 

RESERVA ALCALINA   

5. Realitzada durant el procés de consolidació amb l’addició 
d’hidròxid càlcic.  

5.(veure consolidació) 

CONSOLIDACIÓ  

6.1. Reaprest: Encolat manual, amb paletina, de tots els bifolis 
excepte els que s’han reintegrat a la taula de succió que s’han 
aprestat amb tylosse just abans de reintegrar-los. ( veure 
reintegració) 
Un cop realitzat l’encolat s’han deixat assecar. 

6.1. Gelatina: 12gr x 1L d’aigua i 1g 
d’hidròxid càlcic 
- Paletina, Reemay®, Assecador 
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6.2. Consolidació dels  estrips i unió de bifolis partits en a parts. 
Aquest procés s’ha dut a terme al mateix temps que la reintegració 
manual (veure apartat 8. REINTEGRACIÓ MANUAL). 
 

6.1. Tissue 6 g/  i 10 g/  
- Tylosse 300®: 35gr x 1L d’aigua en 

emulsió. 
- Pinzell, Pinces, Reemay® , 

 

REINTEGRACIÓ   

7.1. Manual/Mecànica amb taula de succió: Solament aquells bifolis 
especialment debilitats o que havien sofert una pèrdua excessiva 
de suport. 
Procés: En primer lloc, es submergeixen els bifolis, col·locats sobre 
un Reemay®, en un bany d’aigua per tal de dilatar les fibres; 
seguidament, aquests es col·loquen sobre la taula de succió, 
s’encolen, i  s’omplen els forats de corc  i altres pèrdues amb pasta 
de paper aplicada amb una pera de silicona. 
Premsa durant uns 2 minuts entre reemays® i “fliselines”  
Assecat per oreig. 
 

7.2. Manual: De la resta de bifolis (la majoria) per tal de tapar les 
diferents pèrdues de suport existents. 
Cal apuntar que, durant aquesta intervenció, s’han trobat dipòsits 
de brutícia que no havien estat eliminats en el procés de neteja 
humida. Aquests han estat retirats de manera mecànica amb un 
bisturí. 

7.1. Pasta de paper (Mostra B-1) 
-batedora 
-aigua 
- Reemay® 
- Taula de succió 
- Plàstics  
- Pera de silicona 
-Tylosse MH300®: 12g x 1l d’aigua i 1g 
d’hidròxid càlcic. 
-Friselines, Paletina 

- Premsa, Assecador 
 

 
 
7.2. Paper japó  34g/  
- Tylosse MH300®: 35gr x 1L d’aigua + 

1 gr. hidròxid càlcic 
- Pinzell,Pinces,Tisores 
- Bisturí de fulles recanviables  del 

núm. 15 
 

APLANAT  

8. Un cop realitzada la reintegració, s’han deixat assecar els bifolis i 
s’han col·locat sota pes progressiu. Al veure que les deformacions i 
arrugues eren considerables i que aquest procediment no donava 
resultat es va procedir a fer una dilatació dels bifolis mitjançant 
aportació d’humitat i un aplanat amb pressió controlada. 

8. Fustes i pes 
- premsa 
- secants 

 
 
PROCÉS DE RESTAURACIÓ: Enquadernació 
NETEJA  Materials 

9.1. En sec de les guardes i el pergamí. 
9.2. Desenganxat de les guardes de la tapa, estovant la cola que les 

adheria a l’enquadernació mitjançant l’aplicació de Tylosse®. 
Un cop desenganxades s’han netejat i retirat les restes de cola 
mitjançant fricció en un bany d’aigua calenta. Posteriorment 
aquestes s’han tractat com un full més del bloc del llibre.  

9.3. Extracció mecànica  dels cartrons que conformen l’ànima de les 
tapes  

9.4. Neteja Humida de la superfície de les cobertes de pergamí: 
primer amb una esponja humida per fer una neteja més 
general i després amb un hisop en les zones més delicades 
(llom), dissolució, fricció. 

9.5. Hidratació del pergamí. 
 

9.1. -Goma de borrar 
- Bisturí de fulles recanviables  
núm. 15 
9.2.Tylose MH300®:12gr x 1L d’aigua 
+ 1 gr. hidròxid càlcic 
- Paletina i Pinzell 
- film de polietilè 
- Espàtula 
- Cubeta de plàstic 
- Aigua calenta 
9.3. Espàtula 
 
9.4.  esponja 
- Aigua (freda) 
9.5. Dissolució: Aigua (78%), alcohol 
(20%) i glicerina (2%) i cotó 
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APLANAT  

10. Aplanat del pergamí, aprofitant la hidratació portada a terme en 
la neteja i augmentant la pressió progressivament. 

10.Secants, plàstics, fustes, i premsa 

REINTEGRACIÓ  

11. S’ha realitzat una reintegració manual mitjançant l’aplicació de 
paper japó sobre les pèrdues del pergamí. 

11.Paper japó (tenyit) 34g/  
- Cola mixta 
-Pinzell, Pinces 

CONSOLIDACIÓ  

12. .S’ha efectuat una consolidació del pergamí en la zona dels plecs 
del llom que estaven esquinçats  mitjançant la col·locació d’una 
tela de cotó. Posteriorment un cop ja muntat el bloc a les tapes 
s’ha consolidat aquests estrips amb paper Japó per la part 
externa. 

12.Tela de cotó 
- Cola mixta 
- Pinzell 
- Pinces, Tisores 
- Tylosse MH300®: 35gr x 1L d’aigua + 

1 gr. hidròxid càlcic 

- Paper japó (tenyit) 34g/  

 

Relligadura 

COSIT Materials 

13.1. Realització de les incisions al llom del bloc en aquells punts on 
es situaran les betes d’albadina(coincidint amb els nervis originals 
del llibre).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.  
 

13.2. Cosit seguit dels quaderns i també de les guardes. 
 

13.3. 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 
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 percalina entre nervis per fer de reforç. 
 

13.4.Trencafiles:  Realització de trencafiles noves imitant les 
originals ja que aquestes estaven molt degradades i no es podien 
aprofitar. Per sobre d’aquestes s’ha posat un reforç de paper. 

13.1.  Serra de ribet 
 
 
 
 
 
 
13.2.  Cosidor  
-Betes d’albadina tenyides  amb cafè 
- Agulla, fil de lli, 
 
13.3. Cola mixta: barreja d’Acetat de 
Polivinil i de Tylose®.  
- percalina 
 
 
 
 
 
 
13.4. Nucli albadina tenyit amb cafè , 
fil de lli,agulla, burro, paper verjurat, 
-Cola mixta: barreja d’Acetat de 
Polivinil i de Tylose®.  
 

MUNTATGE DE TAPES I TANQUES   

14.1. Aplanat i consolidació dels cartrons originals i muntatge amb 
el pergamí restaurat. 
14.2. Muntatge de la tapa amb el bloc. Ancoratge dels nervis i dels 
nuclis de les trencafiles a les tapes. 
14.3. Fabricació de tanques noves: per un costat d’albadina amb un 
botó d’os, i en l’altre de cordill retorçat. 
14.4. Adhesió de les guardes per la zona perimetral. 
 

14.1.  Premsa, 

-  Tylose MH300®:30gr x 1L d’aigua i 
1g d’hidròxid càlcic. 

-Cola mixta: barreja d’Acetat de 
Polivinil i de Tylosse® (40%) 
14.2. Punxó i pinces, cotó, aigua. 
14.3. Albadina tenyida, cordill de lli, 
botons d’os,cola mixta 40% 
14.4.  Cola mixta 30%., secants,  

Reemay® 
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PRESENTACIÓ 
FORMA DE PRESENTACIÓ Materials 

15.1. Reintegració cromàtica dels empelts de paper japó realitzats 
a la  coberta de pergamí. 
15.2. Encerat de protecció del pergamí.  
15.3. Realització d’una caixa o funda de protecció amb cartró de 
conservació i tela de color gris.   

15.1. Aquarel·les Van Gogh®. 
-Pinzells per a aquarel·la. 
15.2. Cera verge amb color groc 
15.3. Cartó micro-canal neutre (de 
conservació) 
- Tela grisa (Telfelx®) 
- Acetat de Polivinil rectificat 

 
 
IMATGES: Fibres cel·lulòsiques o altres anàlisis 

 

 
Imatge dels anàlisis de pH efectuats abans i després del procés de restauració 

 

 
IMATGES: durant el tractament de restauració 

 

 
Aplicació de Tylosse® pel desmuntatge del llibre 

 

 
Procés d’eliminació de l’encolat del llom 
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Desmuntatge dels quaderns i foliació 
 

 
 

Desmuntatge, foliació i neteja mecànica 
 

 
 

 Desenganxat de les guardes de les tapes 
 

 
 

Neteja de les guardes 

 
 

Col·locació dels bifolis a la malla del rotlle de la màquina 
de rentar 

 

 
 

Neteja amb màquina de rentar 
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Desenrotllat de la malla per extreure els bifolis nets 
 

 
 

Col·locació dels bifolis sobre Reemays® 
 

 
 

Assecatge dels bifolis a l’assecador 
 

 
 

Encolat dels bifolis amb gelatina 

 
 

Reintegració del suport amb paper japó 
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Procés d’ordenació dels bifolis i quaderns 
 

 
 

Reintegració de les guardes 
 

 
 

Neteja del pergamí en la zona més delicada del llom 

 
 

Repàs de neteja de zones puntuals un cop el llom del 
pergamí ja ha estat consolidat amb tela de cotó. 

 

 
 

Cosit amb fil de lli i betes d’albadina 

 
 

Bloc del llibre un cop cosit encolat i arrodonit; on es 
poden veure els reforços de tela entre nervis. 
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Procés de muntatge de les tapes i les tanques 
 

 
 

Adhesió de les guardes a les tapes  
 

 
 

Consolidació dels estrips del pergamí amb paper japó 

 

 
 

Llibre restaurat amb funda de conservació 
 

 
 

Reintegració pictòrica dels empelts de paper japó 
 
 
 
 

 


