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com l’organitzem i el conservem?
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Conservació del document gràfic

Conjunt de treballs utilitzant mètodes actius

o passius realitzats per perllongar la vida

del format físic i/o escrit o imprès en un

document.

Criteris:

- Mínima intervenció

- Llegibilitat 

- Reversibilitat



El document gràfic



Document gràfics:

- Imprès

- Manuscrit

MATERIAL D’ARXIU (documents)

MATERIAL BIBLIOGRÀFIC (llibres)

DIBUIXOS

GRAVATS

CARTELLS

MAPES/PLÀNOLS

PINTURES

PERGAMINS



Composició del document gràfic

• PAPER

Suport cel·lulòsic

Fibres vegetals disgregades en 
aigua

• PERGAMÍ

Suport proteic

Pell tractada amb calç 



El document gràfic

PAPER



Xina

Samarcanda

Bagdad

Egipte

Còrdova

Itàlia

• EL PAPER : origen

o s. I, La Xina

o Cai Lun primer xinès que va elaborar paper

o s. VIII Batalla del Talas (751)

El coneixement arriba als àrabs a través d’uns 

presoners xinesos.

o s. X arribada a la Península Ibèrica per 

Còrdova

o 1050 primer molí paperer documentat a Xàtiva 
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• PAPER DE DRAPS : matèria primera

A occident la major part de les fibres s’obtenien de draps vells de lli o cotó.

fibra: cadena de molècules de cel·lulosa
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1. Preparació de la polpa:

o esquinçar els draps

o desempolvar

o batut de la polpa

o incorporació de la polpa en una tina 

plena d’aigua

• PAPER DE DRAPS. ETAPA ARTESANAL : fabricació

Fotografia: Museu Molí Paperer (Capellades)



2. Elaboració del full de paper

o immersió de la forma a la tina

o extracció en horitzontal de manera que la

polpa queda sobre la trama de fils

o es sacseja d’esquerra a dreta i de davant a

darrere per eliminar l’excés d’aigua

• PAPER DE DRAPS. ETAPA ARTESANAL : fabricació



2. Elaboració del full de paper

o forma: marc de fusta amb un entramat de

fils horitzontals i verticals fets de fibres

vegetals, crin de cavall o metàl·lics.

o verjura: impremta de l’entramat que

queda al paper

o filigrana o marca d’aigua: silueta feta

amb fils metàl·lics i fixada a l’entramat de

la forma que servia de marca del fabricant

i que queda més transparent

• PAPER DE DRAPS.

ETAPA ARTESANAL : fabricació

Fotografies: Museu Molí Paperer (Capellades)



3. Premsat

4. Assecat sobre cordes

5. Aprestat

6. Allisat

7. Setinat

• PAPER DE DRAPS.

ETAPA ARTESANAL : fabricació

Fotografies: Museu Molí Paperer (Capellades)



• Malls accionats per molins impulsats 

per aigua que batien la polpa de forma 

més ràpida i eficaç

• Pila holandesa (s. XVII)  màquina 

amb un cilindre giratori i dotada de 

ganivetes

• PAPER DE DRAPS.

ETAPA ARTESANAL : evolució

Fotografia: Museu Molí Paperer (Capellades)



Expansió tècnica de la Revolució Industrial

Creixent de la demanda de paper

FRANÇA

1799 Invenció de la primera màquina de 

paper (Louis Robert)

Perfeccionament (germans Foudrinier)

• PAPER DE DRAPS. ETAPA MECANITZADA : fabricació



o Abocament de la polpa sobre una cinta 

sense fi de tela on es forma el full

o Pas per una sèrie de corrons que 

assequen, allisen i setinen el paper 

o S’aconsegueix un full continu de paper 

que s’enrotlla en bobines

• La colofònia substitueix la gelatina: 

combinada amb l’alum aporta acidesa

• PAPER DE DRAPS. ETAPA MECANITZADA : fabricació
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• Finals s.XIX la fusta substitueix els draps

• Pasta mecànica: polpa obtinguda de 

troncs dels arbres sense escorça

• Lignina: causant de l’acidesa del paper

• PAPER DE FUSTA. ETAPA INDUSTRIALITZADA : fabricació



• Fins a mitjans del s. XX la qualitat del 

paper va ser pèssima

• Es va desenvolupar una pasta química 

refinada per aconseguir fibres de 

cel·lulosa pràcticament pures

• Ús d’un aprest sintètic enlloc de la 

colofònia

• Incorporació de càrregues de carbonat per 

neutralitzar residus àcids

• PAPER DE FUSTA. ETAPA INDUSTRIALITZADA: fabricació



• Pasta semiquímica: combinació de 

desintegració mecànica i tractament 

químic.

• Pasta més pura que la pasta mecànica 

• Pasta menys pura que la pasta química

• PAPER DE FUSTA. ETAPA INDUSTRIALITZADA: fabricació



Causes d’alteració del 

material bibliogràfic



in
tr

ín
se

q
u
es naturalesa de fabricació

elements sustentats

afegits

format ex
tr

ín
se

q
u
es ambientals

biològiques

antròpiques

catastròfiques



Causes d’alteració dels 

documents gràfics

CAUSES INTRÍNSEQUES
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Causes d’alteració dels 

documents gràfics

CAUSES EXTRÍNSEQUES
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PEIXET DE PLATA
Lepisma saccharina

CORC
Lyctus brunneus

Aspergillus fumigatus

FONGS

Pennicillium chysogenum

https://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwj5CGz_TWAhXDPBQKHQ_DBg8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com.mx/karantemiriskos/penicillium/&psig=AOvVaw2C4y-U6aaehnY4AmjWnyxy&ust=1508225199961377
https://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwj5CGz_TWAhXDPBQKHQ_DBg8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com.mx/karantemiriskos/penicillium/&psig=AOvVaw2C4y-U6aaehnY4AmjWnyxy&ust=1508225199961377
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Conservació-restauració 

dels documents gràfics



Conservació-restauració 

dels documents gràfics

ESTAT DE CONSERVACIÓ



Documentació de l’estat de conservació

FITXA: document de treball que ens permet

identificar l’objecte, fer un diagnòstic de

l’estat de conservació i proposar una

intervenció de conservació-restauració.

FOTOGRAFIES: documents que ens

permeten apreciar l’estat de conservació

inicial, els canvis que es van produint

durant el procés d’intervenció i l’estat de

conservació final després de la intervenció.



Documentació

C. Bello, A. Borrell. 

Conservació preventiva 

dels fons bibliogràfics: 

control i avaluació de 

l’estat del fons.



Documentació

Biblioteca Nacional 

de Catalunya



Documentació

Museu Nacional 

d’Art de Catalunya



Conservació-restauració 

dels documents gràfics

PROCESSOS



Processos de restauració 

1. Neteja en sec

2. Neteja humida

3. Desacidificació

4. Consolidació

5. Reintegració

6. Sistema de presentació



Processos de restauració 

EPI (Equip de Protecció Individual)

-bata

-guants

-mascareta

Objectiu: protegir a la persona dels

riscos que puguin amenaçar la seva

salut o la seva seguretat



1. NETEJA EN SEC

Procés per eliminar la brutícia superficial

• Aspirador d’intensitat regulable específic

per material d’arxiu

• Paletines de pèl suau

• Gomes d’esborrar de diferents dureses

- Goma en pols

- Milan 430 (cautxú sintètic)

- Goma de fum (cautxú vulcanitzat)

• Bisturí



RISCOS DE LA NETEJA EN SEC

Arrugues i estrips accidentals

Erosions

Deixar residus

Paper setinats:

alteració de la superfície brillant



2. NETEJA AQUOSA

Procés per eliminar els productes

de degradació solubles en aigua

• Neteja per immersió

• Neteja per arrossegament

• Neteja per capil·laritat

Processos estretament lligats amb

la neteja aquosa:

desacidificació

aplanat



RISCOS DE LA NETEJA AQUOSA

Solubilització de les tintes

Cal fer proves de solubilitat ABANS

NO! Neteja aquosa per pergamí



3. DESACIDIFICACIÓ

El pitjor enemic del paper és l’acidesa, causada per la

presència d’impureses que són o es tornen àcides.

Objectius de la desacidificació:

- Neutralització dels àcids del paper

- Aportació d’una reserva alcalina per protegir el paper

de futurs àcids



3. DESACIDIFICACIÓ

El valor d’acidesa del paper es determina pel seu pH:

pH àcid  0-6

pH neutre  7

pH alcalí  8-14



4. CONSOLIDACIÓ

Intervenció destinada a retornar la resistència mecànica als suports debilitats

• Reforç de zones debilitades

• Reparació de talls i estrips

Material:

adhesiu + paper de reforç

cinta autoadhesiva neutra



5. REINTEGRACIÓ

Refer les zones perdudes amb material de

característiques similars a l’original.

• Reintegració manual

Aplicació d’empelts d’un material similar en

gruix, color i textura.

Material: adhesiu + paper japonès



5. REINTEGRACIÓ

Refer les zones perdudes amb material

de característiques similars a l’original.

• Reintegració mecànica

Consisteix en col·locar el paper a

reintegrar sobre una reixeta i aplicar

succió per fer passar pel forat a refer

aigua amb polpa disgregada

Material: polpa de paper Fotografies: Arte&Memoria



CONSERVACIÓ PREVENTIVA: PROTECCIÓ DE LES COL·LECCIONS

Edifici Dipòsit Mobiliari
Sistema de 
protecció



6. SISTEMA DE PRESENTACIÓ

Tipus:

1. Camises

2. Carpetes

3. Caixes

4. Encapsulats

5. Paspartús

6. Marcs

Fotografies: Arte&Memoria



SISTEMES DE PRESENTACIÓ

Camises i carpetes

Fotografies: Arte&Memoria



SISTEMES DE PRESENTACIÓ

Fundes de 4 solapes

Fotografies: Arte&Memoria



SISTEMES DE PRESENTACIÓ

Caixes

Fotografies: Arte&Memoria



SISTEMES DE PRESENTACIÓ

Caixes tub

Fotografies: Arte&Memoria



SISTEMES DE PRESENTACIÓ

Encapsulats

Fotografies: José Vergara “Conservación y restauración de material cultural en archivos y bibliotecas”



SISTEMES DE PRESENTACIÓ

Carpeta paspartú



SISTEMES DE PRESENTACIÓ

Marcs



SISTEMES DE PRESENTACIÓ

Sistemes de subjecció:

1. Xarneres

2. Cantoneres

3. Solapes

4. Bandes



Xarneres



Cantoneres



Cantoneres

Fotografies: Lineco



Cantoneres

Fotografies: Lineco



Bandes

Fotografies: Lineco



Cintes

Fotografies: Arte&Memoria



1. EDIFICI MUSEU / BIBLIOTECA / ARXIU

3. MOBILIARI

2. SALES DE RESERVA / DIPÒSIT

4. SISTEMA DE 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NIVELLS 

DE 

PROTECCIÓ



MATERIALS DE CONSERVACIÓ: PAPER I CARTRÓ

ISO 18916  PAT (Photographic Activity Test)

ISO 9706  LONG LIFE

papers de conservació permanent

pH entre 7,5 i 10

BU BUFFERED

amb reserva alcalina mínima de 2%

ACID FREE  lliure d’àcids



 Polièster (PET)

 Polietilè (PE)

 Polipropilè (PP)

MATERIALS DE CONSERVACIÓ: PLÀSTICS

ISO 18916  PAT (Photographic Activity Test)

ACID FREE  lliure d’àcids



MANIPULACIÓ

• Llibres

Introduir la mà pel forat superior del llibre i

empènyer des del tall davanter fins que sobresurti

de la fila suficientment per poder-lo agafar per les

tapes.

En el cas que no hi hagi forat suficient a la part

superior es poden empènyer els dos llibres

adjacents fins a deixar el llibre que volem agafar

suficientment lliure per poder-lo agafar



MANIPULACIÓ

Molt pocs llibres es poden obrir 180º

sense patir danys estructurals.

Es recomana que no se superi una

obertura de 120º i en llibres més delicats

de 90º.



Fotografies: Arte&Memoria



Fotografies: Arte&Memoria



MANIPULACIÓ

• Obra gràfica, impresos i documents

Els béns documentals no s’han d’enrotllar o plegar, donada la fragilitat del material

Per transportar les obres en distàncies curtes és recomanable utilitzar suports auxiliars

rígids com ara carpetes o caixes

Les fotografies en suport de vidre o metall s’han de manipular per separat, anant en

compte de separar-les entre elles amb paper lliure d’àcids





Moltes gràcies!

Anna Ferran
CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

annaferranrestauracio@gmail.com


