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MATÈRIA: Llibre  NÚM. FITXA 2016-21 

 
AUTOR Núñez de Coria, Francisco 

TÍTOL Aviso de sanidad: qve trata de todos los generos de alimentos y del 
regimiento de la sanidad, co[m]prouado por los mas insignes y graues 
doctores 

LLOC/DATA Madrid / 1572 

SIGNATURA CM-3485 

REGISTRE 17400060005 

DIMENSIONS 14,5 x 10,5 x 6 cm 

FULLS 338 fulls 

SUPORT Paper 

TÈCNICA Tipogràfica 

ENQUADERNACIÓ Pergamí 

PROCEDÈNCIA Reserva de la Universitat de Barcelona 

DATA RESTAURACIÓ 18/04/2016 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 2 

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

IMATGES 

  portada enquadernació 
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DESCRIPCIÓ DE LA PEÇA 

- Bloc:    

Llibre de la segona meitat del segle XVI. Impressió tipogràfica, amb vàries postil·les i 

ornamentacions, i caplletres xilogràfiques. 

Consta d’un total de 338 fulls, 18 de preliminars (amb la portada, l’epístola, el pròleg i taules), 320 

de contingut pròpiament. Aquests estan estructurats en 42 quaderns de 4 bifolis cadascun, 

exceptuant el tercer quadern (¶¶¶, “tabla”), constituït per un sol bifoli. Al començament hi ha un 

full de respecte. Conté algun error de foliació. 

Marca xilogràfica d’impressor a la portada. 

Suport de paper verjurat de tonalitat crua-marró heterogeni i de gruix molt variable, fins hi tot amb 

calbes, plecs, i amb moltes impureses (partícules metàl·liques). Tot i estar guillotinat encara hi 

trobem nombroses barbes. Als talls hi ha restes de policromia. 

S’ha observat un fragment d’una filigrana  en dos dels primers fulls, en la resta no se n’ha observat 

cap. (veure imatges). 

Ex-libris manuscrit a la portada de la Biblioteca Mariana del Convent de Sant Francesc d’Assís de  

Barcelona.  

A l’inici i al final del bloc del llibre es detecten dos tampons de propietat de la Universitat de 

Barcelona.  

 

Observacions:  Ens va arribar el llibre amb la portada solta, el primer full en blanc i tot el primer 

quadern defoliat. Per comprovar l’ordre correcte vàrem consultar un altre exemplar de Reserva, el 

qual és una altre estat de la mateixa edició, que està més complert. Vàrem poder comprovar que 

l’altre exemplar conté la fe d’errades darrera la portada i on aquest té el full en blanc. També en la 

portada de l’altre exemplar hi ha la taxa i “Cusin”  en comptes de “Cosin”.  

 

- Tintes:  

Tintes impreses 

o Tinta tipogràfica negra:  

- Text del bloc 

- Ornamentacions  

o Tinta xilogràfica negra:  

- Marca d’ impressor 

- Caplletres 

o Tintes de tampó de color blau 

 

Tintes manuscrites 

o Tinta manuscrita amb grafit: full de respecte 

o Tinta manuscrita metal·loàcida color sèpia  

- Retolació del teixell de l’enquadernació 

- Ex-libris i antiga signatura de la portada 
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- Relligadura:   

Enquadernació no contemporània al llibre. Arquitectura de tapes muntades amb ànima de paperot 

i folre de pergamí, el qual és reaprofitat d’una altra enquadernació. Això es pot observar  en les 

marques dels plecs antics i els orificis de les antigues tanques. No mostra elements d’ornamentació.  

El relligat és de tipus monàstic amb tres nervis d’albadina i cosit seguit. Al llom es localitzen 4 

xinxetes  de paper de reforç entre els nervis i sota les trencafiles. Es conserven les trencafiles; són 

de fabricació manual, amb bordó i estan formades per dos fils de diferents colors, un és vermell-

marronós i l’altre, d’un to cru. No té tanques. 

Presenta una guarda de tapa i una  guarda volant al principi i al final del llibre.  

A la guarda de la tapa de davant hi ha adherides un parell d’etiquetes de paper de signatures 

antigues una amb els números manuscrits i l’altre impresa amb tinta vermella. 

Al llom del folre de pergamí trobem, adherit, un teixell de paper, amb l’autor i el títol retolat amb 

una tinta metal·loàcida (“NUÑES. / Alimentos”). També aquí hi trobem dos etiquetes de signatures 

antigues sobreposades. 

 

 

Imatges foliació  
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IMATGES, detalls curiositats pròpies de la peça 

  

  
Relligat: nervis, trencafiles i xinxetes Filigrana 

 

 

 
Barbes Contraccions i plecs pel procés de manufactura 

  
Detall calbes Detall calbes 

 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ  
 

- Tintes:  

o Impreses 
L’estat de les tintes tipogràfiques i xilogràfiques  és estable. 

o Manuscrites 
Les de grafit i les metal·loàcides de la portada es troben estables en canvi les del teixell 
de l’enquadernació s’estan degradant per oxidació arribant a perforar el suport en algun 
punt. 
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- Suport:  

- Com queda reflectit en les mesures de pH inicials el suport era àcid. Pateix un procés 

de degradació química provocada en gran mesura per causes intrínseques a la 

fabricació del paper produint un progressiu augment de la acidesa  i de la fragilitat 

del mateix. 

- Enfosquiment general per oxidació de la majoria de fulls tot i que també n’hi ha 

alguns de més clars.  

- Taques i zones de color més fosques repartides de forma irregular en alguns  fulls. 

- Nombroses taques de foxing, algunes clarament partícules metàl·liques, procedents 

de la pròpia fabricació del paper, les quals s’estan oxidant i fins hi tot, en algun punt, 

arriben a perforar el suport. 

- Nombroses pèrdues en forma de petits forats i galeries produïdes per insectes 

xilòfags (corcs). Localitzades en major nombre a la part central dels bifolis, 

corresponent al llom, on els insectes buscaven la matèria proteica de la cola forta. 

- Esquinços als marges d’alguns fulls, de mida petita, conseqüència de la manipulació 

i la fragilitat del suport. 

- Contraccions. 

- Plecs de mida petita situats en les cantonades dels fulls, resultants de l’ús i 

l’emmagatzematge del llibre, sobretot en primers i últims fulls. 

- Algunes taques d’ús i restes de brutícia. 

 

- Enquadernació:  
 

Tapes 

o Pèrdues per insectes xilòfags en l’ànima de paperot, resultant molt debilitada la seva 
consistència, i en menor mesura també en el folre. Localitzades especialment en el llom. 

o Deshidratació del folre de pergamí, provocant contraccions dimensionals. Aquesta 
pèrdua de flexibilitat es tradueix, en l’aparició d’estrips en les zones de doblegament, 
especialment al llom. 

o Taques de coloració fosca en el folre de pergamí, provocades per l’acumulació de pols o 
brutícia en l’emmagatzematge o l’ús del llibre. 

 

 Relligat 

o El bloc es trobava gairebé totalment desprès de l’enquadernació, solament restava 

subjectat per dos punts en la tapa posterior. Els nervis d’albadina s’han oxidat i 

deshidratat, tornant-se més trencadissos, juntament amb la manipulació de la peça, ha 

provocat la ruptura dels ancoratges. 

o Defoliació d’alguns fulls principalment en el primer quadern i també en algun altre zona 

puntual. Tot i que la major part del relligat en la resta del bloc té una bona cohesió i es 

conserva bé. 

o Les trencafiles, la del cap es conserva sencera amb un costat encara ancorada a la tapa 

però la del peu es trobava trencada per la meitat amb els ancoratges trencats i mig 

despresa del bloc.  
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IMATGES, detalls de les alteracions 

  

  
Degradació de tintes metal·loàcides   Pèrdues del suport pels corcs 

  
Taques de foxig i partícules metàl·liques Taques i enfosquiment irregular 

  
Detall d’una taca  de foxing  

 
Trencament dels nervis  i pèrdues del llom 
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ANÀLISI de pH (pHímetre: Crison® Meter 507) 
 

 INICI FINAL 

Pàgina Llom Caixa Marge Mitjana Llom Caixa Marge Mitjana 

portada 5,13 5 4,9 5 7,1 7,3 7,4 7,2 

1 4,7 4,2 4,3 4,4 7,6 7,6 7,5 7,6 
56 4 4,1 4,1 4,1 7,5 7,5 7,2 7,4 

285 3,9 4,5 4,1 4,2 6,8 6,7 6,6 6,7 

 
Els resultats obtinguts en l’anàlisi final mostren l’efecte de la desacidificació i  l’aplicació de la reserva 
alcalina aplicats en el tractament, ja que s’observa una pujada significativa de 2,5 punts respecte els 
valors inicials. 
 

ANÀLISI pH i amb microscopi digital de superfície (Dino-Lite®) 

 

IMATGES DE LES ANÀLISIS 

  

  
Anàlisi de pH Galeries dels corcs al paperot  

 

 
Partícula metàl·lica oxidada Pèrdues de suport per oxidació de partícules  
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Identificació de tintes metal·loàcides amb llum UV Corrosió de tintes metal·loàcides  del teixell  

 

 

CONCLUSIONS DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 

 L’estat de conservació general es valora com a dolent principalment per l’acusada acidesa del 
paper, alteració química intrínseca, que si no s’atura, va en augment progressiu, afavorida per 
factors externs com la contaminació. Això fa que la intervenció en aquesta peça sigui prioritària per 
tal d’aturar i estabilitzar dita degradació.  Sumat a això trobem el risc de pèrdua de part del contingut 
del bloc, per la defoliació d’algunes parts i pel fet que l’enquadernació ja no compleix bé la seva 
funció de salvaguarda del bloc al trobar-se gairebé despresa del tot. 
 

 

IMATGES,  abans i desprès de la restauració 

  

           
Enquadernació abans del tractament 
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Enquadernació després del tractament 

 

        
Portada abans del tractament Portada després del tractament 

        
Trencafila i tall del peu abans del tractament Trencafila  i tall del peu després del tractament 
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¶3 abans del tractament ¶3 després del tractament 

     
Última pàgina abans tractament Última pàgina després tractament 

 

   

 
Guarda amb etiquetes després del tractament Llibre acabat amb funda de conservació  
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PROPOSTA DE RESTAURACIÓ 

EL BLOC 
1. Desmuntatge  
2. Neteja 

3. Desacidificació 

4. Reserva alcalina 

5. Consolidació  

6. Reintegració 

7. Tractament deformacions 

 

ENQUADERNACIÓ 

8. Desmuntatge 

9. Neteja 

10. Tractament de deformacions: aplanat 

11. Consolidació i reintegració 

12. Cosit 

13. Muntatge de tapes 

FORMA DE PRESENTACIÓ 

14. Reintegració pictòrica 

15. Adhesió d’etiquetes 

16. Encerat 

17. Funda de conservació 

 

PROCÉS DE RESTAURACIÓ: BLOC 

DESMUNTATGE DEL BLOC Materials 

1.1. Separació de les tapes del bloc i extracció mecànica de 
diferents elements del relligat, com les trencafiles i els nervis.  
1.2. Estovament i retirada de la cola forta del llom i de les restes de 
paper de les xinxetes. 
1.3. Desmuntatge dels quaderns, a la vegada que es fa un registre 
de paginació. (veure foto en procés) 

1.1. Bisturí i pinces. 
1.2. Tylosse® MH300 en emulsió: 
35g/l d’aigua i 1g d’hidròxid càlcic 
Film de polietilè, pinzell, bisturí fix 
 
1.3. Paper, llapis, pinces, brotxa 

 

NETEJA  

2.1. En sec, de pols i brutícia, general de tots els fulls del bloc i 
més exhaustiva, en les guardes, portada i última pàgina. 
2.2. Humida, en quatre banys, realitzats durant 24 hores, a 30°C.  
1r bany: Aigua sola ( 1 hora) 
2n bany: Aigua i amoníac (1h i 30min) 
3r bany: Aigua i amoníac (2h i 30 min) 
4t bany: Aigua sola (fins el dia següent) i al matí un últim esbandit. 
Assecat posterior per oreig. 
2.3. Neteja humida de les restes de cola forta i brutícia de les 
guardes i de les etiquetes  

2.1. Brotxa i goma esborrar 
MILAN®430,  
2.2. Rentadora, aigua, amoníac 
2.3. Aigua calenta (30°C), Reemay®, 
paletina, hisops de cotó, bisturí fixe, 
amoníac. 
 

DESACIDIFICACIÓ  

3.1. Realitzada en la neteja humida, per l’acció de la calç de l’aigua 
i amb l’addició d’amoníac. 

3.1. Rentadora, aigua, amoníac 

RESERVA ALCALINA  

4. Aplicada en la consolidació 
 

4.1. Hidròxid càlcic  

CONSOLIDACIÓ  

5.1. Consolidació suport 
5.2. Consolidació dels bifolis reintegrats a la taula de succió, 
realitzada seguidament a la reintegració. 

5.1.Gelatina: 12g/l d’aigua i 1g 
d’hidròxid càlcic aplicat amb paletina 
5.2. Tylosse® MH300 en dissolució: 
10g/l d’aigua i 1g d’hidròxid càlcic 
Paletina 
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5.3. Consolidació d’estrips, reforç de zones oxidades on el suport 
es troba en estat fràgil i unió d’alguns bifolis. Operacions 
realitzades al mateix temps que la reintegració manual. 
5.4. Laminació de les guardes realitzat seguidament de la 
reintegració en la taula de succió. 

5.3.Tissú®10 i 6 g/m² tenyit amb cafè, 
adherit amb Tylosse® MH300 en 
emulsió: 35g/l d’aigua i 1g d’hidròxid 
càlcic 
5.4. Tissú® de 10g/m² adherit amb 
Tylosse® MH300 en dissolució: 10g/l 
d’aigua i 1g d’hidròxid càlcic. 
 

REINTEGRACIÓ  

6.1. Reintegració manual dels bifolis amb menor percentatge de 
pèrdua de suport. 
 
6.2. Reintegració semi-mecànica a la taula de succió dels bifolis 
amb major percentatge de pèrdua i de les guardes. 
 

6.1 Tylosse® MH300 en emulsió: 
35g/l d’aigua i 1g d’hidròxid càlcic. 
-Pèrdues de suport a la zona del llom:  
paper japó de 20 g/m², tonalitat crua 
-Pèrdues generals:  
paper japó de 34 g/m², tonalitat crua 
6.2. Polpa (model A4) amb  Tylosse® 
MH300 en dissolució de 10g/l 
d’aigua, taula de succió, pera d’aire 
de silicona, reemay®, 

TRACTAMENT DEFORMACIONS  

7.1. Correcció de plecs en zona llom durant reintegració. 
7.2. Posteriorment a la reintegració i consolidació,  tots els bifolis 
s’han deixat assecar i s’han col·locat sota pes progressiu.    
 

7.1. Plegadora, humitat i pes puntual 

 
7.2. Secants, taules, pesos 

 
 

PROCÉS DE RESTAURACIÓ: ENQUADERNACIÓ 

Tapes 
DESMUNTATGE Materials 

8.1. Desenganxat guarda tapa 
8.2. Separació del nucli de paperot del folre de pergamí. 
8.3. Retirada de les etiquetes del folre de pergamí i de les guardes 
 

8.1. Tylosse® MH300 en emulsió: 
35g/l d’aigua i 1g d’hidròxid càlcic. 
pinzell, film de polietilè, Reemay® 
8.2. Mecànicament amb espàtula i 
amb hidratació (aigua),cotó 
8.3. igual que punt 8.1. 

NETEJA  

9.1. En sec, de la pols i brutícia superficial del pergamí. 
9.2. En sec de restes diverses adherides a les tapes de paperot i 
polit d’aquestes.  
9.3. Neteja humida del pergamí 
9.4. Hidratació del pergamí 

9.1. Brotxa i goma esborrar 
MILAN®430 
9.2. Paper de vidre, paletina, 
aspirador 
9.3. Aigua freda, esponja, hisops de 
cotó.  
9.4.Dissolució: Aigua(78%), Alcohol 
(20%) i glicerina (2%), hisops de cotó.  

TRACTAMENT DE LES DEFORMACIONS  

10. Correcció de les deformacions del pergamí aprofitant la 
hidratació, mitjançant l’aplicació de pes progressiu. 

10 Secants, taules de fusta, pesos 

CONSOLIDACIÓ I REINTEGRACIÓ  

11.1. Consolidació d’estrips de la zona del llom del pergamí 
 
11.2. Reintegració manual de pèrdues del pergamí 
 
 
 

11.1. Cola mixta (dissolució de 
acetat de polivinil i Tylosse), paper 
japó 20 g/m² i tela de cotó 
11.2. Paper japó 33 g/m² tenyit amb 
cafè, Cola mixta i Tylosse® MH300 en 
emulsió: 35g/l d’aigua i 1g d’hidròxid 
càlcic. 
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11.3. Reintegració manual de les galeries dels corcs en les tapes 
de paperot. 
 
11.4. Consolidació del teixell del llom: laminació amb paper japó. 

11.3. Pasta de fibres de paper japó i 
cola mixta. 
11.4 Tylosse® MH300 en emulsió: 
35g/l d’aigua i 1g d’hidròxid càlcic 
pinzell, pinces, Reemay®, Paper japó 
tenyit amb cafè 21 g/m² . 

 

Relligadura 
COSIT Materials 

12.1. Cosit: Muntatge de quaderns i cosit 
12.2. Encolat del llom i arrodonit 
12.3. Restauració de les trencafiles i adhesió de nucli fals de les 
trencafiles. 
12.4. Adhesió de paper verjurat al llom, de reforç, per sobre de la 
tarlatana i les trencafiles. 

12.1. plegadora, serra de ribet, 
burro, cosidor, betes cotó, fil lli, 
agulla. 
12.2. Cola mixta, tarlatana i martell 
de tefló. 
12.3. Cola polivinílica, paper japó de 
33 g/m², beta d’albadina.  
12.4. Paper verjurat, cola mixta  
 

 MUNTATGE DE TAPES (arquitectura)  

13.1. Muntatge del folre de pergamí amb els nuclis de paperot 
13.2. Adhesió del Teixell al pergamí 
13.3. Muntatge del bloc a l’enquadernació. Ancoratge del nucli nou  
d’albadina de les trencafiles a les tapes. 
13.4. Adhesió de les guardes a les tapes  

13.1. Cola polivinílica, cotó i aigua 
13.2. Cola polivinílica. 
13.3. Punxó, pinces, cotó, aigua 
 
13.4. Cola mixta, secant i Remay®. 

 
PRESENTACIÓ 

Forma de presentació: Materials 

14. Reintegració cromàtica dels empelts de  paper japó del pergamí.  
15. Adhesió d’etiquetes a la guarda inicial  
16. Encerat de protecció del pergamí. 
17. Funda de conservació 

14.Aquarel·les, pinzell  
15. Cola mixta, pinzell  
16. Cera amb crema hidratant. 
17. Cartó micro-canal neutre (de 
conservació) 
- Tela grisa (Telfelx®) 
- Acetat de Polivinil rectificat 

 

IMATGES, durant el tractament de restauració 

  

        
Desmuntatge del bloc Neteja en sec 
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Neteja humida mecànica amb rentadora Extracció dels fulls de la rentadora  

  
Consolidació de fulls Reintegració manual de pèrdues 

 
 

 
Reintegració manual de les pèrdues Reintegració semi-mecànica   

     
Neteja humida de guardes Reintegració i laminació de guardes 
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Retirat d’etiquetes Laminat del teixell 

     
Interior tapes abans de la intervenció Hidratació: detall de reforç pergamí interior llom 

 
                                 

Tractament de deformacions Polit i reintegració dels cartrons 

     
Formació dels quadernets Incisions pel cosit 
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Cosit Llom amb tarlatana i capçades restaurades 

     
Bloc del llibre a punt per muntar les tapes Enquadernació restaurada 

     
Muntatge del bloc amb les tapes Reintegració pictòrica 

 


