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1.1. QUÈ OFEREIX AQUEST DOSSIER? 
 
 
Aquest dossier pretén ser una eina pedagògica al servei dels docents. 
 
Recull tot un seguit d'exercicis pràctics vinculats a les diverses disciplines que treballen plegades en 
el camp de la conservació–restauració de béns culturals, perquè d'aquesta manera els alumnes 
puguin acostar-se a dita disciplina. Podreu trobar propostes per treballar a l’aula que tenen a veure 
amb les ciències, les humanitats i la plàstica que es desenvolupen al segon cicle de l’ ESO i al 
batxillerat. 
 
La realització d’aquestes propostes us serviran d’introducció a la visita de l’exposició: «Conservar, 
restaurar, art. Una professió entre l’art i la ciència» que ha estat organitzada per l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. 
 
D’altra banda, si decidiu venir a la mostra, us espera un joc en què a través de la resolució d’un cas, 
els vostres alumnes podran fer de conservadors-restauradors i resoldre els enigmes tot utilitzant la 
realitat virtual. 
 
Podeu trobar més informació sobre la nostra escola a :  
www.escrbcc.cat 
https://www.facebook.com/escrbcc/ 
https://www.instagram.com/escrbcc_barcelona/  
https://www.youtube.com/channel/UCJk-ygjv87QDKz5MOE1RDLw  

 
Us esperem!  
Del 7 de març al 2 de juny de 2019 a la Casa de l’Aigua (trobareu la informació més detallada al tríptic adjunt) 
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1.2. PER QUÈ HEM DE CONSERVAR EL NOSTRE  
PATRIMONI? 

El patrimoni és el llegat que rebem del passat, que vivim al present i que transmetem a les generacions 
futures. 
 
El nostre patrimoni, cultural i natural, és una font insubstituïble de vida i inspiració i, alhora, és el que 
ens identifica i defineix com a cultura i poble. 
 
De tots nosaltres depèn que aquest llegat arribi a generacions futures per tal que també puguin 
aprendre’n i gaudir-ne. 

 

3 



1.3. CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ. 
      UNA PROFESSIÓ ENTRE L'ART I LA CIÈNCIA 

El conservador restaurador és el professional que s'encarrega de diagnosticar i executar els 
projectes d'intervenció necessaris per preservar els béns culturals mobles o immobles. 
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Sortides professionals: com a autònoms creant tallers propis o contractats, com a empleats 
d'institucions de l'administració pública i privada, com poden ser: museus, arxius i biblioteques, 
centres d'investigació i jaciments arqueològics, empreses de rehabilitació i restauració 
arquitectònica, de creació i muntatge d'exposicions temporals, etc. i com a docents. 



 

Com es fa una desacidificació per mètode aquós? 

2.1. CONSERVEM DOCUMENTS: La desacidificació 

OBJECTIUS 

- Saber com preparar una dissolució saturada. 
 
- Desacidificar un document àcid. 

- Vas de precipitats 
- Bàscula de precisió 
- Espàtula 
- Cubeta de plàstic 
- Teixit no teixit Reemay® 

- Metacrilat 
- Reixetes de plàstic 
- Aigua desionitzada 
- Aigua filtrada 
- Hidròxid càlcic i pH-metre 

MATERIALS NECESSARIS 
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La desacidificació és un procés que es fa quan un document presenta un pH inferior a 6,5, és a 
dir, quan es tracta d’un document àcid. Hi ha dues maneres de fer-ho: per mètode AQUÓS o 
SEC. Per  mètode aquós es pot fer quan l’element sustentat de la peça no és soluble a l’aigua. En 
cas contrari, s’hauria de fer en sec. 



PREPARACIÓ DEL DESACIDIFICANT 
 

2.1. CONSERVEM DOCUMENTS: La desacidificació 

DESACIDIFICACIÓ 
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Preparació de la dissolució saturada per poder realitzar posteriorment la desacidificació:  2 gr. 
d’HIDRÒXID CÀLCIC per cada LITRE D’AIGUA desionitzada. 
 
Primer, cal pesar l’hidròxid càlcic en una bàscula de precisió per després afegir-lo dins del vas de 
precipitats amb l’aigua desionitzada. 
 
Aquesta barreja s’ha de deixar reposar 24h. Cal prepara-la just abans d’emprar-la.    
 

Cal preparar i protegir el document, aquest, s’ha de posar entre dues capes Reemay® i dues 
reixetes d’una mida el més semblant possible a la de la peça. 
  
Seguidament, s’ha d’omplir la cubeta on es farà la immersió amb una dissolució en proporció de 1:1 
(per cada litre de aigua filtrada s’ha de posar un litre de desacidificant). Quan la cubeta ja està 
plena, es submergeix el document amb la seva protecció durant 10 minuts. 
 
Un cop passat aquest temps, es treu la peça de la cubeta i es col·loca sobre una planxa de 
metacrilat per poder manipular-la amb més facilitat.  Aquí es treu la protecció, deixant únicament 
una capa de Reemay® que protegeix la part inferior de la peça. 
 
Finalment, es deixa assecar i, un cop sec, es torna a mesurar el pH per saber si el document ja està 
desacidificat. 

 



 
 
 
 
Com es fa una immersió? 

2.2. RENTEM PAPER: La immersió 

OBJECTIUS 

- Cubeta de plàstic 
- Aigua filtrada 
- Teixit no teixit Reemay® 

- Sabó de pH neutre 
- Reixetes/malles de plàstic 
- Metacrilat 

MATERIALS NECESSARIS 
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La immersió d’un document en aigua es farà sempre que s’hagi fet prèviament una anàlisi de 
solubilitat de tintes, ja que si les tintes fossin solubles a l’aigua, s’hauria de realitzar un altra tipus de 
neteja que no fos per immersió. 

 

- Comprovar que, si es tracta adequadament, 
un document es pot mullar. 
 
- Fer una neteja aquosa per eliminar la 
possible acidesa soluble i la brutícia que 
presenti el document. 

 



2.2. RENTEM PAPER: La immersió 
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Abans d’immergir la peça s’ha de fer una PROTECCIÓ FLEXIBLE I PERMEABLE amb teixit no teixit Reemay® i 
REIXETES DE PLÀSTIC. 
 

Seguidament, s’ha d’omplir una CUBETA de plàstic amb uns dos dits d’AIGUA FILTRADA A TEMPERATURA AMBIENT. 
 

Aquesta cubeta servirà per fer-li a la peça un bany d’humectació que durarà 10 MINUTS. 
 

Passats els 10 minuts, es treu la peça de l’aigua i es deixa escórrer sobre una planxa de metacrilat mentre es 
prepara el següent bany. Aquest consisteix en omplir una CUBETA amb AIGUA FILTRADA TEMPERADA i afegir 3 
GOTES DE SABÓ DE pH NEUTRE; seguidament, s’immergeix la peça i es deixa durant 10 MINUTS. 

 
 
Mentre la peça està en el bany amb 
sabó, s’ha de preparar una CUBETA 
amb AIGUA CORRENT. 
 
Quan hagin passat els 10 minuts, 
s’extreu el document i s’introdueix en 
la cubeta amb aigua corrent i es 
deixa durant 15 MINUTS. 
 
 
Finalment, un cop passats els 15 
minuts, s’extreu la peça i es deixa 
sobre el metacrilat per poder 
manipular-lo amb més facilitat. 
Estireu el sistema de protecció, 
deixant únicament la capa de  
Reemay® que protegeix la base, i es 
deixa assecar sobre un assecador 
d’arts gràfiques. 

 



 
 
 
 
 
 
Com es fa una prova de pH? 

2.3. LA PROVA DE pH 

OBJECTIUS 

Esbrinar el pH del paper. El pH més adequat 
per a la conservació del paper és 6-7. Si el 
pH del nostre paper fos més àcid, necessitaria 
una desacidificació. 

- Tires de pH 
- Ph-metre 
- Aigua destil·lada 
- Vas de precipitats 

- Pinzell rodó de punta fina 
- Paper siliconat 
- Suport amb pinces 

MATERIALS NECESSARIS 

9 

L’acidesa és una de les causes d’alteració més freqüents dels suports que es tracten a 
l’especialitat de Document Gràfic.   
És la prova de pH la que ens permet conèixer el grau d’acidesa del suport. Es realitza abans de 
fer qualsevol proposta de restauració, ja que pot ser determinant per decidir dur a terme o no una 
intervenció com, per exemple, la desacidificació. 
 

 
 
 



AMB TIRES INDICADORES DE PH 
 

2.3. LA PROVA DE pH 
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Omplir un vas de precipitats de 25 ml amb aigua destil·lada. 
 

Col·locar el paper a analitzar sobre paper siliconat per evitar que el pH de la superfície sobre la 
que estigui el document modifiqui els resultats de la prova. 
 

Mullar el pinzell en el vas de precipitats i deixar caure unes quantes gotes sobre el paper a 
analitzar. 
 
ATENCIÓ! Si el paper conté text, dibuix, etc., cal comprovar que les tintes no siguin solubles a l’aigua 
perquè, en cas que ho siguin, no podrem fer la prova de pH. 
 
Col·locar la tira de pH sobre la zona de paper humitejada i comparar el color de la tira humitejada  
amb l’escala de color patró assignada a cada valor de pH que ve amb la caixa de tires. 

  
 



AMB PH-METRE (de membrana plana) especial per a la mesura de superfícies 
 
 

2.3. LA PROVA DE pH 
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Omplir un vas de precipitats de 25 ml amb aigua 
destil·lada. 
 
Col·locar el paper a analitzar sobre paper siliconat 
per evitar que el pH de la superfície sobre la que 
estigui el document modifiqui els resultats de la prova. 
 
Mullar el pinzell en el vas de precipitats i deixar caure 
unes  quantes gotes sobre el paper a analitzar. 
 
ATENCIÓ! Si el paper conté text, dibuix, etc., cal 
comprovar  que les tintes no siguin solubles a l’aigua 
perquè, en cas que  ho siguin, no podrem fer la prova 
de pH. 
 
Posar el pH-metre en contacte amb la zona de paper 
humitejada. Per subjectar-lo podem ajudar-nos d’un 
suport amb 
pinces. 
 
L’aparell oscil·larà fins aturar-se al valor del pH del 
paper. 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com és fa un anàlisi de fibres? 
 

 

2.4. ANÀLISI DE FIBRES PAPERERES 

OBJECTIUS 

- Identificar el tipus de fibres de les que està 
compost el paper a analitzar. 
 
- Comprovar si el paper a analitzar té lignina. 

- Tubs d’assaig. 
- Graella i pinces de fusta 
- Aigua destil·lada. 
- Vas de precipitats. 
- Pipeta. 
- Cobreobjectes. 

- Mostres d’un o diferents tipus  
de paper. 
- Colorant Herzberg. 
- Encenedor d’alcohol. 
- Microscopi òptic. 
- Portaobjectes. 

MATERIALS NECESSARIS 

PREPARACIÓ 
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L’anàlisi de fibres és una prova analítica que es duu a terme per obtenir més informació del paper que estem 
restaurant. 
 

La identificació d’aquestes fibres ens permet saber coses com l’època que es va fer, quin va ser el procés de 
fabricació, l’origen biològic (fusta, herbes...),  si hi ha presència de lignina (una de les causes intrínseques 
d’alteració del paper), etc. 

 

Estripar la mostra del paper que es vol analitzar en petits fragments i posar-los en aigua en un tub d’assaig. 
L’aigua ha d’omplir aproximadament un terç del tub d’assaig. 
 
Agafar el tub d’assaig amb unes pinces de fusta per evitar cremades i escalfar-lo amb un encenedor 
d’alcohol fins que l’aigua bulli. Ha de bullir durant 5 minuts per facilitar la disgregació de les fibres. Buidar el 
tub d’assaig. 
 
Estripar el paper humit en fragments encara més petits i fer-ne boletes. Tornar a ficar-lo dins el tub d’assaig i 
reomplir-ne un terç amb aigua. Taponar la boca del tub d’assaig amb el polze i sacsejar-lo fins que 
s’observi que les boletes s’han convertit en polpa de paper disgregada en aigua. 
 



 
 

2.4. ANÀLISI DE FIBRES PAPERERES 

Pastes de paper molt lignificades. 
 
 . 

 
  

PREPARACIÓ DEL COLORANT HERZBERG 

PROCEDIMENT 

 
 
 
 
 

 
 

 
Pastes semi-químiques 
 
Pastes de draps 
 
Fibres artificials 
 
Fibres sintètiques 

Groc 

 
 
 
 
 
Marró-grogós 
 
 
 
 
Vermell-vinós 
 
Marró-negre 
 
Incolores o groc pàl·lid 
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Prendre una mostra de la polpa disgregada en el tub d’assaig en un portaobjectes còncau. Agafar-lo amb 
pinces i posar-lo a escalfar amb un encenedor d’alcohol per evaporar l’aigua. 
 

Afegir dues gotes de colorant Herzberg a la mostra i cobrir-la amb un cobreobjectes. 
 
Portar la mostra al microscopi. Com són les fibres que observeu? De quin color s’ha tornat el colorant en 
entrar en contacte amb les fibres del paper? 

 
 
 

 
 

El colorant Herzberg es pot comprar o es pot preparar 
al laboratori. Per a la seva obtenció es prepararan les 
dissolucions següents: 
 

Dissolució A: Es dissolen 0,25 g de iode en escames en  
una dissolució de iodur potàssic (5,25 g de KI en 12,5 
ml d’aigua destil·lada). El iode és poc soluble en aigua. 
 

La presència del iodur potàssic afavoreix la seva 
dissolució gràcies a la formació de l’ió tri iodur. 
 
Dissolució B: solució concentrada de clorur de zinc de 
densitat 1,80 a 20 º C. Es prepara dissolent 50 g de 
clorur de zinc en 25 ml d’aigua destil·lada. 
 
Es mesclen les dues dissolucions, A en B. Es verificarà un 
escalfament que donarà lloc a pèrdues de iode, per la 

qual cosa serà necessari refredar la barreja amb aigua 
corrent mentre s’agita lentament. La mescla es deixa 

sedimentar durant dos o tres dies i es decanta en el 
recipient on l’emmagatzemarem. A ser possible, un que 
tingui comptagotes al tap 

Pastes químiques de baix 
contingut en lignina. 
 

De gris-blavós a 
blau-violeta 

 Pastes químiques crues de poc 
contingut en lignina. 

 
 
 

Groc amb tendència 
al verd o al gris. 

 



Amb aquesta anàlisi es pot observar la composició de la tinta i/o el seu aglutinant. 
 
Com és fa una una identificació de tintes? 

2.5. IDENTIFICACIÓ DE TINTES 

MATERIALS NECESSARIS 

- Etanol 
- Recipient de vidre 
- Tinta a analitzar 
 

RESULTATS 

PROCEDIMENT A SEGUIR 

1- S’aboca un dit d’etanol 
dins un recipient de vidre.   

- Pipeta 
- Paper de filtre 

2- Es col·loca una gota de 
tinta sobre el paper de filtre. 

3- Es col·loca el paper dins 
del recipient, i s’espera a que 
l’etanol actuï. 

4- S’observa el resultat 
obtingut. 
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Amb aquesta anàlisi es pot obtenir la composició 
de la tinta, tant de l’aglutinant com de la barreja 
en la que està composta aquella tinta. 
 

Per exemple, una tinta taronja possiblement 
estarà composta per: Tinta vermella i tinta groga.   

 
 
 



2.6. IDENTIFICACIÓ DE FIBRES TÈXTILS 
          AMB ANÀLISI A LA FLAMA 

MATERIALS NECESSARIS 
 
 
- Encenedor 
 
- Pinces 
 
- Vidre de rellotger 
 
- Mostra de teixit 
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La identificació amb aquest tipus d’anàlisi ens permet arribar a saber si el fil és de procedència 
NATURAL, ARTIFICIAL o SINTÈTICA, i, en el cas de les NATURALS, arribar a determinar si són 
CEL·LULÒSIQUES o PROTEIQUES, és a dir, si són d’origen vegetal o animal respectivament. 
 
La identificació es fa a través de l ‘observació del comportament del fil a l’hora de cremar-se, parant 
atenció a la seva velocitat de calcinació, la seva olor, el seu fum i al residu que deixa. 
 
És bàsica per determinar les condicions en què ha de ser conservada la peça o el seu tractament 
en cas que sigui necessari. 
 
Com és fa una identificació de fibres tèxtils? 

 



PROCEDIMENT A SEGUIR 
 
 

2.6. IDENTIFICACIÓ DE FIBRES TÈXTILS 
          AMB ANÀLISI A LA FLAMA 
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El procediment és molt senzill, únicament 
el tros de fil que es vol analitzar 
s’apropa a la flama de l’encenedor, 
cremant-lo. 
 
S’observa el comportament del fil per a 
elaborar un bon diagnòstic. 

 



2.7. LES SALS SOLUBLES EN PECES 
                 DE PEDRA 

OBJECTIU 
 
 

- Polpa de paper Arbocel® 
- Àcid clorhídric (HCl) 
- Clorur de bari 
- Àcid Nítric (HNO3) 
- Nitrat de plata 
- Pols de zinc 
- Reactiu Griess-Ilosvay 
- Àcid acètic 
- Àcid sulfàmic 
- Aigua desionitzada 

MATERIAL NECESSARI 

- Film de plàstic 
- Vareta de vidre 
- Vasos de precipitats 
- Paper d’alumini 
- Cinta de pintor 
- Tubs d’assaig 
- Cullera de metall 
- Guants de làtex 
- Paper de filtre 
- Embut 
- Conductímetre 
- Tires de pH 
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Les sals solubles són una alteració típica dels materials petris originada per la seva exposició 
a l’aire lliure. Quan un material petri està a la intempèrie, està exposat a diversos factors: la 
humitat, la pluja, la capil·laritat, etc. Quan aquests hi són presents, la superfície de la pedra es 
mulla i l’aigua penetra en el seu interior, segons la porositat del material. 
 
Les roques estan compostes per diverses sals solubles i aquesta aigua les pot arribar a 
dissoldre. Quan la superfície comença a assecar-se, l’aigua del seu interior va cap a l’exterior, 
per evaporació, i arrossega les sals que ha dissolt. Com a conseqüència, aquestes queden a 
la superfície i, pel camí que han recorregut cap enfora, ha provocat una disgregació i una 
alteració en la pedra. 
 
Per aquest motiu és molt important saber si una pedra té sals en gran quantitat, ja que ens 
permet saber el focus del problema i poder trobar la solució adient. 

 

Determinar la resistivitat, el pH i els tipus 
de sals presents en el suport petri 
mitjançant un protocol científic 
determinat. 

 



PREPARACIÓ 
 
Aquesta activitat es divideix en dos protocols: 
 
 

       1- PROTOCOL DE PREPARACIÓ DELS APÒSITS 

2.7. LES SALS SOLUBLES EN PECES 
                 DE PEDRA 

Control de qualitat de l’aigua 
 
1. En un vas de precipitats posar 200cm d’aigua desionitzada. 
 

2. Mesurar el pH de l’aigua i ha de ser 7±1. 

 
3. Mesurar la resistivitat (Ω·m) de l’aigua i no ha de ser superior a 10 μs. 
 
4. Pesar 20 g de polpa de paper micronitzada Arbocel® 800. 
 
5. Abocar, en el vas de precipitats amb l’aigua, la polpa de paper i remoure amb una  
vareta de vidre. 
 
6. Deixar reposar 15-20 minuts. 
 
7. Tornar a mesurar el seu pH i la resistivitat amb el conductímetre. 
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2.7. LES SALS SOLUBLES EN PECES 
                 DE PEDRA 

Aplicació dels apòsits 
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1. Retallar una plantilla quadrada de paper d'alumini de 5 
x 5. 
2. Retallar una superfície de film de plàstic transparent 
superior a 5 cm de costat. 
3. Posar la plantilla de paper d'alumini sobre el suport petri 
per calcular quina és la superfície sobre la qual s'ha 
d'estendre la pasta de paper. Es marca la zona amb cinta 
de pintor. 
4. Escorre  la pasta de paper però sense que quedi seca, 
de consistència pastosa i humida perquè tingui adherència. 
5. Amb les mans (amb guants) aplicar la pasta a la zona 
corresponent. 
6. Recobrir la pasta amb film de plàstic transparent i amb 
paper d'alumini i se segella amb plastilina o cinta de pintor. 
7. Deixar sobre la superfície durant un període de 24 h. 
8. Extreure el conjunt i en el laboratori es raspa el paper 
amb una vareta de vidre o a mà (sempre que sigui amb 
guants molt nets) i es diposita en un vas de precipitats amb 
200 cm3 d'aigua desionitzada, a la qual prèviament 
se li haurà controlat la seva pH i la seva resistivitat. Es 
deixa en repòs durant 30 minuts i tornem a mesurar el pH i 
la resistivitat. 
9. Es filtren uns 100 cm3 de l'extracte i es posen en quatre 
tubs d'assaig. El sobrant es guarda. 

 
 
 
 

 
 



 

       2- PROTOCOL DE MESURA DE SALS 

2.7. LES SALS SOLUBLES EN PECES 
                 DE PEDRA 

1 - Preparar 4 tubs per a cada mostra, amb uns 10 ml d’aigua desionitzada. 
 

2 - Per poder determinar quin tipus de sals estan presents en la peça, s’ha d’abocar diversos 
     reactius dins de les mostres. Els passos a seguir són els següents: 
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El coneixement de la història de l’art pretén aportar als alumnes el coneixement i la sensibilitat 
sobre el patrimoni cultural. 

OBJECTIUS 
 

- Capacitar l’alumne per aprendre a mirar una pintura. 
- Interpretar la lectura de les imatges de l’herència clàssica, grega, romana i cristiana de la 

nostra cultura mediterrània, així com la identificació dels diferents tipus d’escriptura dels 
documents historicoartístics. 

Capacitar l’alumne per aprendre a mirar una pintura. Entendre els elements constitutius del 
llenguatge pictòric de l’obra i, alhora, completar la seva visió amb la recerca documental sobre 
el context històric en què va ser produïda 
 

Per guiar-lo en aquesta finalitat, s’adjunta una fitxa amb uns camps que l’alumne ha de 
completar:. 

TÍTOL 
 
AUTOR 
 
ÈPOCA 
 
 
 

TÈCNICA 
 
MATERIAL/ 
SUPORT 

ESTIL 
 
COMPOSICIÓ 
 
ÚS DEL COLOR 
 
 
 

ICONOGRAFIA 
 
 

 
TEMA 

Quines característiques el defineixen? 
 
Anàlisi de les línies dels elements que 
configuren l’obra. 
 
Quines tonalitats són les més utilitzades? 
 
 
 

Què signifiquen les imatges que s’hi 
representen? 
 
Quin és el punt de vista en el que està 
representat? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



PREPARACIÓ 
 

Per fer-ho us proposem les següents pintures: 

Imatge 1. Imatge 2. 
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Imatge 3. Imatge 4. 
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Imatge 5. Imatge 6. 
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Imatge 7. Imatge 8. 
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ÍNDEX D’IMATGES 
 

 
 

 

Imatge 1. 
Títol: Judith decapitant a Holofernes 
Autor: Artemisia Gentileschi 
Època: 1612-1613 
Tècnica: Pintura a l’oli 
Estil: Barroc 
Material/suport: Oli sobre tela 
 

Imatge 2. 
Títol: El caminant sobre un mar de núvols 
Autor: Caspar David Friedrich 
Època: 1817-1818 
Tècnica: Pintura a l’oli 
Estil: Romanticisme 
Material/suport: Oli sobre tela 
 

Imatge 3. 
Títol: El gronxador 
Autor: Jean-Honoré Fragonard 
Època: 1766 
Tècnica: Pintura a l’oli 
Estil: Rococó 
Material/suport: Oli sobre tela 
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3.1. APRENEM A MIRAR UNA PINTURA 

Imatge 4. 
Títol: La Mona Lisa 
Autor: Leonardo Da Vinci 
Època: 1503-1519 
Tècnica: Pintura a l’oli 
Estil: Renaixement 
Material/suport: Oli sobre fusta d’àlber 
 
Imatge 5. 

Títol: El jurament dels Horacis 
Autor: Jacques-Louis David 
Època: 1784 
Tècnica: Pintura a l’oli 
Estil: Neoclassicisme 
Material/suport: Oli sobre tela 
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ÍNDEX D’IMATGES 
 

 
 

 

 Imatge 6. 
Títol: Composició en vermell, groc, blau i negre 
Autor: Piet Mondrian 
Època: 1921 
Tècnica: Pintura a l’oli 
Estil: Minimalisme 
Material/suport: Oli sobre tela 
 
Imatge 7. 
Títol: El rai de la Medusa 
Autor: Théodore Géricault 
Època: 1819 
Tècnica: Pintura a l’oli 
Estil: Romanticisme 
Material/suport: Oli sobre tela 
 
Imatge 8. 
Títol: Les Menines 
Autor: Diego Velázquez 
Època: 1656 
Tècnica: Pintura a l’oli 
Estil: Barroc 
Material/suport: Oli sobre tela 
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La cartapesta és una tècnica escultòrica que permet crear objectes volumètrics de tota mena, lleugers, 
durs i resistents, utilitzant materials de baix cost. Aquests materials són: el PAPER, la COLA i l’AIGUA. 
 
Amb aquesta tècnica es poden crear tant elements que formin part de processos escultòrics, models de 
prova, motlles com escultures definitives. A més, el resultat obtingut permet ser pintat i decorat amb múltiples 
materials. 
 
Degut al fet que els materials utilitzats són bàsics i senzills, ha sigut un procediment escultòric utilitzat des 
de molt antic, emprant diferents tipus de papers i adhesius. 
 
 

EXPERIMENTEM 

Hem de fer una escultura d’una màscara per al carnestottes, tot seguint els procediments d’aquesta 
tècnica. Posteriorment, podrà ser pintada al gust. 

MATERIAL NECESSARI 
 

-Paper de diari- 
-Cola blanca. 
-Aigua. 
-Globus. 
-Pinzells. 
-Recipient contenidor d’aigua. 
-Cúter o tisores. 
-Guaixos de colors. 
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3.2. FEM UNA MÀSCARA DE  
CARTAPESTA 
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PREPARACIÓ 

1.Tallar el paper de diari en tires, amb les mans, sense utilitzar tisores. 
2.Inflar el globus a mida d’un cap, aproximadament. 
3.En el recipient, barrejar cola blanca amb una mica d’aigua. 
4.Aplicar amb pinzell una capa de barreja de cola i aigua sobre la meitat del globus. 
5.Col·locar fragments de paper de diari sobre la part del globus on anteriorment s’ha aplicat 
la cola. 
6.Aplicar una capa de barreja de cola blanca i aigua sobre la capa de paper de diari. 
7.Repetir el procés fins a obtenir un total de quatre o cinc capes de paper de diari. 
8.Finalitzar el procés amb una capa de barreja de cola blanca i aigua. 
9.Deixar assecar el material durant aproximadament 24h. 
10.Una vegada sec, fer explotar el globus amb un element punxant. 
11.Fer perforacions per als ulls, nas i boca amb un element tallant (tisores o cúter). 
12.Finalment pintar i decorar la màscara. 
13.Un cop acabat es pot posar una goma per la part posterior per fixar la màscara al cap. 
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3.2. FEM UNA MÀSCARA DE  
CARTAPESTA 
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RESULTAT 

Com a resultat s’obtindria una peça 
escultòrica amb la forma d’una cara que 
pot ser utilitzada com a màscara. 

Imatge 1. Motlle d’una voluta en procés de 
reproducció mitjançant cartapesta. 
 
Imatge 2. Reproducció acabada de la figura. 
 
Exemple de l’aplicació d’aquesta tècnica en 
l’àmbit de la restauració d’escultura. 
 
Un cop realitzada la reproducció es pot 
aplicar una capa d’imprimació per imitar 
l’acabat d’altres materials. 
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CARTAPESTA 



 
 

   3  3 

OBJECTIUS 
 

Aprendre l’ús de la tècnica pictòrica del 
marbrejat i les seves aplicacions en les 
restauracions escultòriques. 
 

-Plaques de guix llises. 
-Pintures acríliques de tots colors. 
-Retalls de revista amb fotografies de 
diferents tipus de marbres. 
-Pinzells de punta rodona de diferents 
mides. 
-Dos gots d’aigua. 

MATERIALS 
 
- 

PREPARACIÓ 

Agafar una placa per persona i triar un retall de revista, per tal 
de seguir un patró a l’hora de fer el marbrejat. Segons aquest 
patró, fer una capa base imitant la tonalitat general del marbre 
que hi ha representat. Ha de ser una capa opaca però 
uniforme. 
 
Seguidament, aquesta capa s’ha de deixar assecar i, un cop 
seca, es podrà començar a dibuixar les vetes. Les vetes han de 
ser realitzades per moviments espontanis i fins de la mà. 
 
S’han de realitzar les línies imitant vetes amb la punta del pinzell 
i amb quantitats d’aigua diferents i diferents tonalitats de color 
fins que l’aparença sigui similar a la d’un marbre real. 
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3.3. IMITEM MARBRES 
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-Fang. 
-Pintura negra i pintura blanca. 
-Punxó. 

MATERIALS NECESSARIS 
 
- 

PROCEDIMENT 1 

La ceràmica antiga grega és molt representativa i també es coneix amb el nom de ceràmica 
de les figures negres, fent referència a la seva decoració. 
Per començar, amb el fragment de fang es farà un xurro amb les mans. El seu gruix determinarà 
el gruix de la peça, ja que s’aniran posant un xurro sobre un altre fins a crear un tub o got. 

Imatge. Passos per la creació d’una peça de  ceràmica. (dibuix: 
http://ceramicdictionary.com) [09/06/2017] 
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PROCEDIMENT 2 

Un cop tenim el recipient, és el moment d’allisar la superfície; es pot fer amb els dits o amb altres 
eines com espàtules o palets de fusta. Un cop tota la superfície està llisa, es poden acabar de 
fer les formes de l'objecte: fer més ampla la boca, fer un bec per crear una gerra, adherir un 
altre xurro per crear una nansa, ... 

Imatge. Allisament de la superfície de la ceràmica. 
(fotografia:https://ceramicalosriegos.wordpress.com) 
[09/06/2017] 

Durant tot el procés s’anirà humitejant el fang, tirant o deixant caure aigua amb els dits o amb 
una petita esponja. 
Un cop s’ha creat la peça, i ja està seca,  es poden començar a aplicar les decoracions. 
Aquestes decoracions, primer es faran amb un punxó, ja que les figures que es representen en 
els recipients són complicades. 
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3.4. TALLER DE CERÀMICA 
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PROCEDIMENT 3 

Un cop el dibuix previ ha finalitzat, és el moment d’aplicar la pintura negra, però només sobre 
les figures, el fons ha de ser del color del fang. Els detalls de les figures s’apliquen amb pintura 
blanca. 
Un altre procediment és: un cop finalitzada la peça, es pinta amb pintura negra, tota la peç i 
es deixa assecar. Un cop la pintura està seca, amb un punxó es ratlla el motiu. Llavors es podria 
resseguir amb pintura blanca o es podrien deixar les línies amb el color del fang. 

Imatges. Ceràmica grega. (fotografies: ca.wikipedia.org) [09/06/2017] 
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MATERIALS NECESSARIS 

-Fang. 
-Pintura. 
-Cola. 
-Cartró. 
-Llapis. 

PROCEDIMENT 1 

El mosaic és una obra pictòrica formada per petites 
peces de pedra, ceràmica o vidre de diverses formes i 
colors; cada peça s’anomena tessel·la. Es va 
popularitzar durant les etapes gregues i romanes, per 
representar tot tipus d’escenes: mitològiques, quotidianes, 
etcètera. 
 

Durant l’Edat Mitjana i Moderna l’únic que van canviar 
van ser les temàtiques: es representaven sobretot temes 
religiosos; paisatges.  
 

Durant el Modernisme, les tessel·les es van substituir per 
fragments de ceràmica o vidre de formes irregulars. 
 

Abans de fer el mosaic, s’han de fer els fragments 
ceràmics per poder realitzar el conjunt. Es poden fer 
dues tipologies de mosaic: 
 

La PRIMERA FORMA de fer-ho és amb planxes de fang 
dividides en petites tessel·les quadrades. Una vegada 
assecades,  es poden pintar dels colors que es vulgui i 
formar el motiu. 
 

És una tècnica que feien servir els grecs i els romans per 
crear paviments pels habitatges, temples o termes. 
 
 

Imatge. Mosaic dels dotze treballs d'Hèrcules 
procedent de Llíria. (fotografia: 
ca.wikipedia.org) [09/06/2017] 
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PROCEDIMENT 2 

La SEGONA FORMA de fer-ho es fent unes planxes amb fang, pintades posteriorment amb els 
colors desitjats i, un cop seques,  es trenquen en petits fragments desiguals, com es feia durant el 
Modernisme. 
Per començar, s’ha de dibuixar el mosaic que es vol fer en un cartró. Un cop realitzat l’esborrany, 
es poden posar els fragments de ceràmica a sobre el cartró, creant així el motiu desitjat. S’han 
d’anar enganxant amb cola a mesura que es van posant els fragments sobre el cartró o un cop 
ja s’ha creat el dibuix. 
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3.5. TALLER DE MOSAIC 

Imatge. Composició de les tessel·les d’un mosaic 
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Un dels conceptes fonamentals per obtenir resultats professionals en les nostres pintures és el 
dels colors complementaris. El seu maneig és indispensable per aconseguir contrastos,  matisos i 
enfosquir els tons de manera apropiada. 
Els colors complementaris són aquells que produeixen el major contrast respecte a un altre color. 
Dins del cercle cromàtic, els complementaris estan situats en el lloc oposat de l’altre color; 
aquella parella de colors que es poden unir en traçar una línia recta que passi pel centre del 
cercle. El complementari d’un color primari sempre serà un secundari, i viceversa. 

En aquest diagrama es poden veure les tres parelles 
principals de colors complementaris: 
 

 GROC – VIOLETA 
 BLAU – TARONJA 
 VERMELL - VERD 

L'ús dels colors complementaris en la pintura genera, 
segons es vulgui, harmonia, vibració, drama, i moviment, 
doncs s'intensifiquen entre si. 
 
Però perquè no es creï una sensació caòtica i 
desagradable a la vista, un dels dos colors ha de 
predominar sobre l'altre. Igualment no es requereix que 
s'apliquin els colors exactament purs, és a dir un blau 
pur al costat d'un taronja, es poden fer servir diferents 
matisos d'aquests colors per obtenir resultats més 
subtils. 
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3.6.  EXPERIMENTEM AMB ELS 
COLORS COMPLEMENTARIS 

Imatge. El cercle cromàtic 
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OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 
 

-Conèixer els colors complementaris. 
 
-Trobar el complementari d’un color amb l’ajuda del 
cercle cromàtic. 
 
-Trobar l’ombra del color barrejant-lo amb el 
complementari. 

  MATERIALS NECESSARIS 

- Paper d’aquarel·la. 
- Pinzells 
- Guaix. Cian, magenta i groc 
(els colors primaris) 
- Cercle cromàtic 
- Got amb aigua. 

PROCEDIMENT 
 
 

-ES dona als alumnes una cartolina/paper d’aquarel·la amb sis requadres de colors. Els 
requadres correspondran a diferents tonalitats de tres colors del cercle cromàtic, com per 
exemple: dos tons de groc, dos tons de blau i dos de verd. 
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3.6.  EXPERIMENTEM AMB ELS 
COLORS COMPLEMENTARIS 

- A partir dels tres colors primaris de guaix (cian, magenta i groc) l’alumne ha de trobar el  
complementari de cadascun dels requadres. Si l’alumne barreja el color del requadre donat amb el 
complementari obtingut, n’obtindrà l’ombra dels dos. 
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En les arts plàstiques, el modelatge és la creació d’una 
representació tridimensional d’un objecte real. 
 
Aquesta tècnica consisteix en anar afegint fragments 
d’un material mal·leable com és el fang. El fang és un 
dels materials més antics utilitzats per l'home, ja que és 
fàcil de modelar. Permet treure motlles per després 
treballar amb altres materials o fer reproduccions. Si és 
emprat com a material definitiu s'ha de coure; en aquest 
cas rep el nom de terracota. 
 
 Imatge. Elaboració d’una peça d’argila 

mitjançant un torn. 

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 
 

Experimentar el procés de modelar una peça 
amb fang. 
 

  MATERIALS NECESSARIS 
 

- Una fusta o contraxapat com a suport. 
- Argila. 
- Estris de fusta pel modelat. 
- Objecte senzill triat pels alumnes. 
- Recipient amb aigua i polvoritzador. 
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3.7.  MODELAT AMB FANG 
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PROCEDIMENT 1 
 

L’alumne ha d’escollir un objecte (ex: fruita, recipient, 
figureta...) i intentar reproduir-lo a partir de la tècnica del 
modelatge amb fang. 
 
Per a dur a terme i assolir un bon procediment, és preferible 
seguir aquests consells: 
 
SELECCIONAR LA QUANTITAT. El més normal és que s’hagi 
comprat un bloc molt gran i per partir un fragment el millor 
és utilitzar un fil o filferro per tallar un quadrant. Després es 
poden anar afegint nous trossos sobre la peça. 
 
Si l'obra fos molt gran o amb parts allargades molt fines el 
més recomanable és posar al seu interior una estructura de 
filferro gruixut, que s’usarà com a guia, i revestir-la de fang. 
 
 
 

Imatge. Tallat de l’argila mitjançant un filferro 
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PROCEDIMENT 2 
 

MODELAR EL FANG. Sobre aquest esquelet s’afegeixen els 
trossos de fang que prèviament s’han d'haver pastat, bé 
amb el corró o amb les pròpies mans. Si el fang està 
massa dur es pot afegir una mica d'aigua per rehidratar-
lo i facilitar la seva manipulació. 
 
Es van afegint trossets de fang a la peça amb els dits i 
es modelen amb els estris de fusta. 
 
Si es vol retirar la massa sobrant, l'ideal és utilitzar les 
eines de buidatge. N’hi ha de vàries tipologies, permetent 
crear diferents formes en el moment de retirar material. 
 
En cas que es vulgui acabar la peça el dia següent, cal 
cobrir-la amb un bossa de plàstic per evitar que 
s'assequi. 
 
 

 
 

Imatge. Humitejat de l’argila amb una esponja 
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El llibre medieval, conegut com a còdex o manuscrit, neix i mor a causa de dues revolucions 
tècniques molt diferents; neix quan, cap al segle IV d. C., es reinventa el llibre com un objecte 
de forma rectangular consistent en diversos fulls solts apilats i cosits, que es poden fullejar una 
rere l'altra (el format dels llibres d'avui dia), i mor amb la invenció de la impremta al segle XV, 
quan els llibres es deixen de copiar a mà. 
 
 
 

Abans de la seva invenció, els llibres consistien en 
diverses fulles de papir escrits, enganxades una al 
costat de l'altra per les vores, fins a formar una tira més 
o menys llarga que es guardava enrotllada. 
 
El llibre manuscrit, que cobreix un llarguíssim període de 
més de mil anys, preserva no només les lectures que 
acompanyen a l'esdevenir de la història medieval, sinó 
també una de les seves manifestacions artístiques més 
elevades: la miniatura, la principal manifestació 
pictòrica de l'època. El llibre en si és un objecte 
artesanal que requereix una alta qualificació i el 
concurs de diversos especialistes que el construeixen 
amb la combinació de diferents materials: pergamí i 
tinta per escriure-ho, pigments de diferents colors i pa 
d'or per decorar-lo, corda, fusta, fil, cuir i fermalls 
metàl·lics per enquadernar. 
 

INTRODUCCIÓ 
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3.8.  FABRIQUEM UN CÒDEX 

MEDIEVAL 

Imatge a dalt. Facsímil rotlle hebreu. 
Imatge a baix. Saltiri de Lutrell (1276-1345). 
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OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 
 

  MATERIALS NECESSARIS 
 
- 2 fulls de paper de color o cartolina DIN A4. 
- 10 fulls de paper blanc DIN A4. 
- Plegadora. 
- Punxó. 
- Agulla. 
- Fil. 
- Tisores. 
- Base de cauxú. 
 
 

PROCEDIMENT 1 
 
- Els alumnes hauran de tallar els fulls i la cartolina (per a la portada) de DINA4 a DINA5 (14,8x21cm) 
 creant bifolis que després configuraran el còdex. 

43 

 
3.8.  FABRIQUEM UN CÒDEX 

MEDIEVAL 

- Per tal de complementar les classes sobre 
història medieval, es realitzarà una llibreta 
DINA5 seguint els procediments tradicionals 
de l’època. 
 
- Decorar la portada de la llibreta 
mitjançant tinta i ploma. 

 

Imatge: Bifoli.                 Imatge: superposició dels bifolis per crear els quadernets.        



   7  4 

 
 

PROCEDIMENT 2 
 

- Decorar la portada amb motius característics de l’època escollits pels alumnes mitjançant  
les tintes i la ploma. Alguns exemples podrien ser aquestes decoracions gòtiques: 
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3.8.  FABRIQUEM UN CÒDEX 

MEDIEVAL 

Imatges. Cal·ligrafia gòtica. 
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PROCEDIMENT 3 
 

 

Moviments: 
 

Imatge. Esquema dels passos a seguir en el cosit. 
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3.8.  FABRIQUEM UN CÒDEX 

MEDIEVAL 

- Realització dels quadernets. 
 

- Marcar amb un llapis on es faran el primer i l’últim orifici, i a partir d’aquí, marcar-ne la resta. 
Poden estar separats per una distància d’aproximadament 1,5 cm. Perforar els quadernets i les 
tapes amb un punxó sobre la base de cautxú. 
 

- El COSIT: tallar el fil una mica més de tres vegades la llargada dels quadernets. Enfilar en una 
agulla  i realitzar una petita llaçada al final del fil. 

 
 1. Entrar pel peu del quadernet. 
2. Passar per fora i entrar per l’interior de la llaçada. 
3. Passar a la següent perforació. 
4. Donar una volta per fora i introduir a la següent 
perforació. Repetirem l’acció: des de sota passant per 
fora i introduint per sobre. així successivament fins a 
arribar a d’alt. 
5. Donar la volta per fora i introduir pel mateix forat. 
6. Donar una volta per fora i realitzar un nus de 
subjecció. 
 7. Tallar el fil sobrant. 
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Crèdits: 

 
Exposició realitzada pels 
alumnes de 3er curs de 
l’Escola de Conservació i 

Restauració de Béns 

Culturals de Catalunya  

en col·laboració amb el 
Centre de Restauració de 

Béns Mobles de Catalunya 

i amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona,  
Districte de Nou Barris. 


