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Arribar a identificar les fibres que
constitueixen el teixit del suport d’un quadre
és important per als restauradors que
treballem amb pintura sobre tela. Per un
costat ens interessa saber quina és la fibra
que forma aquell teixit, per les implicacions
que això pot tenir en l’elecció dels materials
i de les tècniques que aplicarem en el seu
procés de restauració; interessa, sobretot,
poder distingir si la tela conté fibres de cotó
o fibres liberianes i també confirmar o
descartar la presència de fibres artificials o
sintètiques.

Per altra banda també és important conèixer
amb quines fibres s’han elaborat els fils del
teixit que suporta la pintura en què treballem
per tal de poder tenir un coneixement precís
dels materials que el componen en tots els
seus estrats. D’aquesta forma es milloren
també aspectes documentals que poden
ajudar a aclarir dades de caràcter històric,
de pertinença a una determinada escola o a
una època de l’artista, dades que, en
definitiva, permeten una identificació
exhaustiva de l’objecte. Aquesta doble
necessitat és la que ha impulsat l’elaboració
d’aquest manual.

L’estructura del manual està pensada per
donar les pautes que permetin la
identificació de les fibres marcant un itinerari
a seguir. Tot i que la identificació de les
fibres és una tasca complexa que sovint fan
professionals de les disciplines que
acompanyen la tasca del conservador
restaurador, aquest manual s’ha elaborat per
ser una eina de treball que li permeti ser ell
mateix qui faci la identificació de les fibres
de les teles dels quadres amb què treballa.
Per aquest motiu, s’han tractat més a fons
les tècniques que un restaurador pot tenir al
seu abast i s’han esmentat més
tangencialment les que comporten grans
equipaments poc habituals en els tallers de
restauració.

L’elaboració del manual ha partit d’una
iniciativa de la Secció de Conservació
Restauració de la Facultat de Belles Arts de
la Universitat de Barcelona i s’ha dut a
terme gràcies a l’ajut econòmic que la UB
va donar per a aquest projecte i, molt
especialment, a la col·laboració del personal
i els equipaments del Centre de Restauració
de Béns Mobles de la Generalitat de
Catalunya.

Gema Campo
Catedràtica

Secció Conservació Restauració
Facultat Belles Arts

Universitat de Barcelona

Museus Identificació
Documentació de fibres

Presentació
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La pintura sobre tela es fa, com el seu nom
indica, sobre un suport tèxtil, fet a partir
d’un entramat de fils perpendiculars entre si
(trama i ordit), teixits seguint una pauta, que
donarà nom al tipus de teixit. Aquests fils
estan elaborats amb fibres que poden ser
de matèria diversa depenent del seu origen i
la seva composició. Generalment, les fibres
tèxtils es classifiquen segons la seva
provinença:

a) Fibres naturals

Són aquelles obtingudes directament de
matèries naturals.

• ANIMALS (proteiques): llana, seda, pèls
d’animal com angora, moher, camell, alpaca
i vicunya.
• VEGETALS (cel·lulòsiques):

– LLAVOR: cotó.
– TIJA: lli, cànem, jute, rami i kenaf.
– FULLA: sisal i abacà.
– FRUIT: coco.

• MINERALS: amiant o asbest i fibres de
vidre.

b) Fibres artificials

Són aquelles obtingudes per dissolució o
regeneració d’una matèria primera d’origen
natural, mitjançant un tractament químic,
per això s’anomenen artificials o
semisintètiques. És a dir, parteixen de
substàncies ja existents a la natura, com les
proteïnes animals o la cel·lulosa de les
plantes.

• PROTEÏNA REGENERADA: caseïna.
• CEL·LULOSA REGENERADA: raió

viscosa i raió cuproamoniacal.
• ÈSTERS DE CEL·LULOSA: acetat

secundari de cel·lulosa i triacetat de
cel·lulosa.

• FIBRES INORGÀNIQUES: fibra de vidre i
fibres refractàries.

• FIBRES NO POLÍMERES: fulles
metàl·liques i filaments recoberts de
metall.

• FIBRES DIVERSES: fibres d’alginat i
fibres de paper.

c) Fibres sintètiques

Parteixen d’un monòmer a partir del qual,
mitjançant processos repetitius de
polimerització o policondensació, s’obtenen
llargues cadenes macromoleculars
d’estructura lineal anàloga a la de la
cel·lulosa i la de les proteïnes, o sigui, els
materials constituents de les fibres naturals,
tot i que amb característiques diferents.

• ACRÍLIQUES: acrilonitril polimeritzat
(com a mínim un 85%, si no hi arriba es
parla de modacríliques).

• VINÍLIQUES: clorur de polivinil.
• NILONS: poliamida.
• POLIÈSTERS: àcid tereftàlic i diversos

glicols.
• POLIOLEFINES: etilè, polipropilè o

qualsevol altra unitat d’olefina (com a
mínim un 85%).

• CLOROFIBRES: clorur de polivinil, clorur
de polivinil clorat i clorur de polivinilidè,
amb un contingut del 53% al 70% en
clor.

• FLUOROCARBURS: politetrafluoretilè,
policlorotrifluoretilè, copolímers fluorats
de l’etilè i polipropilè, etc.

1.1. Fibres més comunes en els
suports dels quadres

En pintura sobre tela s’han utilitzat
majoritàriament les fibres naturals
cel·lulòsiques, ja siguin de tija, com el lli i el
cànem, o de llavor, com el cotó. També és
possible trobar suports elaborats amb fibres
de jute o rami.

Tot i que de forma minoritària i generalment
barrejades amb fibres naturals, les fibres
artificials i sintètiques s’han utilitzat com a
constituents dels suports tèxtils de quadres
a partir del segle XX, especialment l’acetat
de cel·lulosa i les fibres de polièster.

També és possible trobar materials tèxtils
que corresponguin a intervencions de
restauració del suport dels quadres:
pedaços, bandes perimetrals de reforç,
reentelatges, etc.

Tots aquests tipus de fibres poden aparèixer
de manera simple, és a dir, un sol tipus de
fibra com a constituent del fil, o com a
mescla de dos o més tipus de fibres.

1. Introducció.
Les fibres tèxtils
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Quan la mostra no és homogènia caldrà ser
més acurat a l’hora de fer la identificació,
per això és important esbrinar des del
començament si ens trobem davant una
mostra homogènia o composta. Això ho
podem veure amb un examen microscòpic
preliminar.

L’observació microscòpica —tant
longitudinal com transversal—, també ens
serà molt útil per detectar la presència de
fibres artificials o sintètiques, ja que
aquestes posseeixen característiques
morfològiques molt peculiars: no tenen
lumen, tenen els extrems rectes perquè han
estat tallades durant el seu procés de
manufactura, mostren un diàmetre uniforme
al llarg de la fibra i un aspecte superficial
bastant homogeni i regular —ja sigui llis,
puntejat o amb estries.

Tanmateix, si tenim dubtes a l’hora
d’identificar un tipus de fibra artificial o
sintètica en concret, tenim a l’abast altres
tècniques basades en les seves propietats
fisicoquímiques, com són les proves de
solubilitat o l’espectroscòpia d’infraroig.

1.2. Les mostres

El primer pas per a una identificació acurada
és obtenir una mostra representativa per
examinar. Quan ens trobem davant d’un
suport d’una pintura cal fer una primera
observació per triar les zones de les quals
podem extreure les mostres. En primer lloc
s’ha de tenir en compte que amb la presa
de mostres s’ha d’intentar malmetre
l’original tan poc com sigui possible. Per
això podem aprofitar i prendre les mostres
de les vores o d’algun estrip desfilat.

Tanmateix, sovint en aquestes zones les
fibres estan més degradades i aquest fet
pot dificultar les tasques d’identificació
posteriors. Així doncs, sempre que sigui
possible s’han de triar els fils més ‘sans’ i
nets (que no estiguin impregnats de
substàncies com cola o vernís) entre totes
les zones on puguem extreure mostres.

Cal extreure com a mínim un fil de trama i
un d’ordit, ja que hi ha la possibilitat que no
estiguin constituïts pel mateix tipus de fibra.
Es tracta d’una identificació de material, no
pretenem determinar l’estat de conservació;

si fos així caldria extreure mostres de
diversos punts del suport, ja que
possiblement no totes les àrees estan
degradades d’igual manera. La llargada
ideal del fil és de 2,5 cm, el que cal per fer
la prova de torsió. Aquesta és una mida
considerable en parlar d’objectes
patrimonials, però de vegades en un quadre
es poden trobar fils pràcticament despresos,
sobretot a les vores. En qualsevol cas,
haurem de cenyir-nos a la mida de la mostra
i practicar les anàlisis que aquesta permeti.
Si la mostra és massa curta no podrem dur
a terme algunes tècniques d’identificació
rellevants com és la prova de torsió o la
secció transversal.

La identificació de fibres extretes del suport
d’una pintura sobre tela presenta unes
particularitats que l’allunyen del que seria
una anàlisi convencional de fibres.
Generalment es tracta de mostres de petites
dimensions i, sobretot, molt envellides i amb
acumulació de brutícia i restes de matèries
com coles, massilles, pintura, vernís, entre
d’altres. Tot això complica la tasca
d’identificació, sobretot pel que fa a l’acció
dels reactius. Cal tenir en compte aquestes
limitacions, a les quals s’afegeix el fet que
no sempre és possible diferenciar entre les
fibres liberianes més comunes, com el lli i el
cànem.

1.3. Les tècniques d’identificació

Hi ha nombroses tècniques analítiques per a
la identificació qualitativa de fibres. De
forma genèrica les tècniques d’identificació
es basen a fer reaccionar la mostra davant
de substàncies químiques —reactius i
dissolvents— o per l’acció d’una flama;
altres es basen en la seva morfologia, per
això és important l’observació microscòpica.
També hi ha tècniques més complexes que
requereixen equips específics, com és
l’espectroscòpia d’IR o la cromatografia de
gasos, basades també en l’estructura i
composició química de les fibres.

Museus Identificació
Documentació de fibres
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Per a una descripció correcta de les
característiques del suport d’una pintura
sobre tela cal fer un estudi qualitatiu de les
fibres que el constitueixen, però també s’ha
de conèixer el teixit. Per aquest motiu, en
aquest apartat s’han inclòs referències a
l’observació d’aquest i a l’estudi dels fils de
la trama i l’ordit.

2.1. Característiques del teixit

Per descriure un teixit cal especificar:

• Tipus de lligat o estructura1

Fa referència al tipus d’entrellaçat entre
trama i ordit; segons com sigui aquest, el
teixit rep un nom o un altre. La tecnologia
tèxtil utilitza molts tipus de lligats. En el cas
dels suports de pintura sobre tela els més
habituals són el teixit pla o tafetà i el teixit
sarja o d’espiga.

Teixit de plana o tafetà.També anomenat
teixit senzill, es tracta del mètode bàsic de
teixit, on un fil de trama s’entrellaça amb un
fil d’ordit, passant-ne un per dalt i un per
baix, canviant aquest ordre en la passada
següent.

Aquesta estructura permet diverses
variacions: ús del mateix tipus de fil en
trama i ordit, combinació de fils de gruix
diferent, combinació de fils de diferent grau
o direcció de la torsió, combinació de fils de
diferent color en trama i ordit. Quan un dels
elements és més gran que l’altre (la trama
és doble o triple, i l’ordit, senzill, o a la
inversa), es parla de teixit de plana desigual.
Quan el nombre d’elements de trama i ordit
és igual però no simple (dos o tres fils de
trama s’entrellacen amb dos o tres d’ordit),
es parla de teixit d’estoreta.

Teixit de sarja o d’espiga. Aquest teixit
es caracteritza per línies paral·leles obliqües
molt marcades produïdes pel fet que
l’entrellaçat no és regular, sinó que dos o
més fils s’entrellacen amb un fil en files
alternes. Quan la densitat dels fils de trama i
d’ordit per centímetre quadrat és la mateixa,
la línia diagonal formada és de 45º, però
quan l’angle de la diagonal varia s’aproxima
a la direcció de l’element més dens. A la
sarja simple un fil de trama passa per sobre
de dos fils d’ordit, repetint aquesta
seqüència a tot el teixit, però existeixen

altres varietats: sarja a tres, a quatre (setí),
sarja diamant, sarja en zig-zag, etc.

• Densitat
Caracteritza la compacitat del teixit (si és
tancat o obert) i la seva finor. El mètode per
conèixer-la és molt senzill: mitjançant un
comptafils (Fig. 1) es mesuren el nombre de
fils d’ordit/cm (fils/cm) i de trama/cm
(passades/cm); també es pot donar la
densitat total expressada en nombre de
fils/cm2, tot i que dóna més informació
expressat per separat en un sentit i un altre,
ja que permet detectar si el teixit és
homogeni. Aquesta operació s’ha de fer en
diversos punts del suport i calcular-ne la
mitjana, ja que en teixits antics la densitat
no és regular en tota la superfície. (Figura 1)

• Torsió
Fa referència a l’ordenament espiral de les
fibres al voltant de l’eix del fil, ja sigui en
sentit horari (Z) com en sentit contrari a les
agulles del rellotge (S). En aquest cas
l’observació tractarà de determinar el sentit
de la torsió dels fils de la trama i dels
d’ordit. Per fer-ho, podem observar el
següent:2 un fil té torsió S si en col·locar-lo
en posició vertical les espirals que formen
les fibres presenten la direcció i la inclinació
de la paret de la lletra S, i el mateix
procediment es pot aplicar a la torsió en Z.

• Grau de torsió:
El grau de torsió pot variar d’un fil a un altre,
així com també dins el mateix fil si aquest
ha estat fet a mà. Per determinar el grau de
torsió: es col·loca el fil en posició vertical i
es mesura l’angle que formen les espirals de
la torsió respecte d’una línia horitzontal;
aquest angle va des de 0º, quan no
presenten cap torsió i les fibres del fil són
pràcticament verticals, fins a 90º si la torsió
és tan forta que les espirals presenten una
posició horitzontal. De fet, hi ha una escala
de graus establerta amb intervals de 5º, que
van dels 5º (torsió molt fluixa) fins a 45º

Esquema de teixit de
plana o tafetà

Esquema de teixit de
sarja o d’espiga

2. Observació
directa. Examen
organolèptic
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(torsió molt forta), per sobre de la qual hi ha
la torsió crepè.

• Gruix del fil
Comercialment el gruix dels fils d’un teixit,
també anomenat ‘número de fil’, s’expressa
en longitud per unitat de pes, però en el cas
de suports de quadres no es pot fer el
càlcul d’aquesta manera. Per quantificar el
gruix dels fils podem utilitzar una petita lupa
(Fig. 2) que porti incorporada una escala
mil·limètrica, la qual ens permet mesurar fins
a 0,01 mm. Per ser més precisos i donat
que no tots els fils que constitueixen el teixit
tenen el mateix gruix —especialment en
teles antigues—, haurem de prendre la mida
a diferents punts i calcular-ne la mitjana.
(Figura 2)

• Distingir trama i ordit
És fàcil distingir-los quan es conserva el
voraviu del teixit en alguna de les vores del
quadre, ja que els fils paral·lels a aquest
seran els d’ordit. Quan no és així, en el cas
de les teles convencionals usades com a
suport de pintures —amb lligat tafetà—, i
amb una certa densitat, els fils d’ordit solen

ser més llargs i més ondulats, i per tant més
flexibles, mentre que els de trama són més
fins i curts, per la qual cosa estan més
tensos. Tot i que aquesta característica no
sempre és fiable. En el cas de teixits molt
oberts és pràcticament impossible distingir la
trama i l’ordit d’aquesta manera, tal com
succeeix en teixits que han estat tensats al
bastidor, mullats i impregnats amb diferents
materials. Segons Toca,3 quan en teixits
antics no es pot distingir trama i ordit
mitjançant el voraviu, s’han de buscar els fils
més forts, és a dir, els que tenen més torsió,
els quals gairebé sempre són d’ordit, ja que
són els que han d’aguantar més tensió.

Museus Identificació
Documentació de fibres

Figura 2
Lupa amb escala mil·limètrica per calcular el
gruix dels fils.
(Fotografia: Carles Aymerich, CRBMC i Gema Campo, UB)

Figura 1
Imatges del comptafils per calcular la densitat
del teixit.
(Fotografia: Carles Aymerich, CRBMC)
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Un cop extretes les mostres del suport amb
l’ajut d’unes pinces i un bisturí (Fig. 3) cal
conservar-les per separat, tenint especial
cura de no barrejar-les. És important anar
amb compte a l’hora de manipular-les, ja
que és fàcil que altres fibres del voltant —
per exemple de la nostra roba o altres
mostres que haguem extret— es confonguin
amb les de la mostra que s’ha d’analitzar.
Per tot això cal mantenir les eines sempre
netes (pinces, bisturí, tisores, etc.).

Per tal de determinar si ens trobem davant
d’un fil fet a partir d’una sola fibra o bé
d’una mescla, ens podem ajudar observant-
lo amb una lupa estereoscòpica o amb un
microscopi òptic. L’ús de la lupa simplifica
molt la feina per a aquesta primera
observació, ja que el microscopi requereix
una preparació prèvia de la mostra.

Si amb aquesta primera observació
determinem que es tracta d’una mostra
homogènia podem procedir a fer una prova
de combustió. Com es veurà en l’apartat
corresponent, aquesta tècnica només és útil
per diferenciar grans grups o famílies de
fibres, i no és aconsellable en el cas de
mostres heterogènies o de fibres tractades
(amb colorants, resines, aprestos i acabats).
Tanmateix, si el restaurador no disposa d’un
microscopi òptic, la prova de combustió és
una prova senzilla i pot ajudar a diferenciar
entre grans famílies de fibres: cel·lulòsiques,
proteiques, minerals i químiques.

Si sospitem que la mostra és heterogènia,
és a dir, que ens trobem davant d’una
mescla de fibres, és recomanable passar
directament a l’observació microscòpica, o
bé fer la prova de combustió dels diferents
tipus de fibres presents a la mostra, si som
capaços de discriminar-ho i tenim mostra
suficient.

És important no malmetre la mostra amb la
primera tècnica. Probablement haguem de
fer diferents anàlisis per arribar a una
conclusió. Per aquest motiu anirem separant
una petita quantitat de fibres de la mostra a
mesura que anem avançant amb els
assaigs.

10

2.2. Característiques del fil
i/o les fibres

Un cop fet l’examen del suport, quan tenim
una mostra de fil o una fibra resulta de gran
utilitat fixar-se en alguns aspectes.
L’observació visual és el primer pas per a la
identificació. Tanmateix, en el cas de les
fibres i atesa la seva similitud, aquesta
primera inspecció visual només permetrà
reconèixer les fibres més elementals.
Resulta de gran utilitat fixar-se en les
propietats següents:

• LLARGADA DE LES FIBRES
• BRILLANTOR
• COLOR
• COS, TEXTURA, TACTE (suau, dur,

aspre, rígid, flexible, fred, calent, etc.)
• TORSIÓ (en el cas del fil)
• GRUIX DEL FIL I/O DE LES FIBRES

3. Com començar
l’anàlisi de fibres

Figura 3
Presa de mostra d'un fil de la vora del quadre.
(Fotografia: Carles Aymerich, CRBMC)
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Es tracta d’una tècnica d’identificació
elemental que es basa en la reacció de les
diferents fibres davant d’una flama. Cal
observar el tipus de combustió que es
produeix, l’olor que es desprèn i els residus
que se’n deriven.

Aquest tipus de prova es fa servir per fer
identificacions de la composició química de
les fibres tèxtils per grans grups o famílies,
és a dir, ens permet diferenciar: fibres
cel·lulòsiques, proteiques, minerals i
químiques. Tot i que la combustió no
permet una identificació precisa, la podem
considerar com una prova preliminar per fer
abans d’altres tipus d’anàlisi (reactius,
solvents, observació microscòpica, etc.).

Com ja s’ha vist, únicament és útil per a la
identificació de fibres sense barreges i
preferiblement sense cap tipus de
tractaments químics que puguin modificar la
reacció (colorants, resines, aprests, acabats,
etc.). Per aquest motiu en el camp de la
conservació restauració, aquesta tècnica,
tot i ser senzilla, no sempre proporciona
resultats fiables, ja que les mostres poden
estar contaminades per diferents materials
(coles animals, resines sintètiques, brutícia

adherida, restes de preparació i/o pintura,
etc.).

En el cas que els fils continguin mescles de
fibres —es pot comprovar separant les
fibres del fil sota una lupa estereoscòpica—,
el valor del comportament de la flama es
redueix, tot i que es pot arribar a veure amb
claredat la reacció de les fibres presents en
major proporció a la barreja.

És aconsellable aconseguir una mostra d’1
o 2 cm —de fil o de fibres—, tan homogènia
com sigui possible. Un cop fet això, s’ha
d’agafar la mostra amb unes pinces per un
extrem i acostar-lo lentament i lateralment a
la flama. S’observarà el següent:

• Reacció de la mostra en apropar-la a la
font de calor.

• Tipus de combustió (si crema o es fon)
i velocitat amb què es produeix.

• Olor que es desprèn durant la
combustió.

• Residus derivats de la combustió:
cendres.

En funció d’aquests quatre punts es pot fer
una classificació (vegeu taula 1).

Museus Identificació
Documentació de fibres

4. Prova de
combustió

ACCIÓ DE L’ESCALFOR ACCIÓ DE LA FLAMA OLOR I RESIDUUS TIPUS DE FIBRA

La mostra es crema amb flama
sense dificultat, i al retirar-la
continua cremant, amb una
brillantor ataronjada.

Olor de paper cremat.

Cendres grises o blanques, poca
quantitat, lleugeres i suaus; de
vegades poden deixar un residu
esquelètic fosc i despendre olor de
peix; es poden aixafar amb els dits.

FIBRES CEL·LULÒSIQUES: totes les
fibres vegetals (cotó, lli, cànem, jute, etc.), i
fibres artificials a base de cel·lulosa
regenerada i modificada (raió viscosa).

La mostra es crema sense flama,
espurnejant, amb dificultat, i al
retirar-la s’apaga sola.

Olor de cabell cremat o de carn
cremada.

Cendres negres, una mena de
residu negre, inflat; es poden
aixafar amb els dits fàcilment.

FIBRES PROTEIQUES: llana, seda, pèl
d’animals, proteïnes regenerades.

La mostra no es fon ni s’encongeix.

Fon en una bola clara i dura. FIBRA DE VIDRE

La mostra crema i es fon.

Olor picant semblant a la del
vinagre (àcid acètic).

Residu enganxós.

FIBRES ARTIFICIALS: només els acetats
de cel·lulosa.

La mostra s’encongeix o es fon en una
bola.

La mostra es crema fonent-se o
sense fondre’s.

Olor diversa, que no és de pèl ni
de paper cremats.

Forma una perla dura, com de
plàstic fos.

FIBRES SINTÈTIQUES

Taula 1
Resultats de les proves de
combustió
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Aquesta tècnica també és senzilla i resulta
útil com a suport de l’anàlisi microscòpica.
Es basa en el comportament de les diferents
fibres durant el seu procés d’assecatge
quan han estat humitejades prèviament.
Només cal humitejar la mostra i observar
quina direcció de rotació pren quan
s’eixuga.

Resulta útil per a la diferenciació de lli i
cànem, fins i tot per al cotó, tot i que aquest
pot donar resultats contradictoris a causa
de la seva estructura de cinta amb
ondulacions o enrotllaments longitudinals
(convolucions). Tanmateix, aquesta tècnica
no sempre proporciona resultats totalment
fiables, sobretot quan la mostra extreta no
és prou llarga o està molt degradada.

5.1. Realització de la prova4

En primer lloc cal submergir en aigua durant
uns minuts un fragment de fil —si és
possible d’uns 2,5 cm. Tot seguit se separen
les fibres amb l’ajut d’unes agulles. Si hem
separat les fibres prèviament, podem
submergir una fibra subjectant-la amb unes
pinces, durant uns 30 segons. Un cop
humida, i subjectant-la amb les pinces, cal
col·locar la fibra sobre la placa calenta o
fogonet elèctric sense tocar-la (Fig. 4).

L’extrem lliure de la fibra ha de quedar de
cara a l’observador per tal que vegi quin és
el sentit de la rotació que pren la fibra en
assecar-se. Es pot utilitzar una placa de
calefacció o qualsevol altra font de calor a
baixa temperatura, però es recomana que el
color del fons de la font de calor que
utilitzem sigui fosc, ja que permet veure
millor el moviment de la fibra. Si la fibra es
mou en direcció:

• De les agulles del rellotge: és de L L I .
• Contrària a les agulles del rellotge:

és de CÀNEM .

En el cas del COTÓ , a causa de les
convolucions de les fibres, normalment es
mou alternativament en les dues direccions
de manera irregular. Altres fibres, com el
rami, es comporten de manera similar al lli,
mentre que molts altres tipus de fibres es
comporten com el cànem (el jute, el sisal,
etc.). Per aquest motiu és recomanable
complementar aquesta prova amb altres
tècniques d’anàlisi.

En alguns casos5 es recomana enganxar a
un dels extrems un paper d’1 cm2 amb
adhesiu, per magnificar el moviment de la
fibra i facilitar-ne l’observació.

5. Prova de torsió

Figura 4
Prova de torsió.
(Fotografies: Carles Aymerich, CRBMC)
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5.2. Fonaments de la prova6

El comportament de la fibra durant
l’assecatge es deu a la disposició de les
microfibril·les en l’estructura de la fibra, com
es pot veure en el diagrama següent:

Disposició de les microfibril·les al lli i al rami
(esquerra) i al cànem i jute (dreta).

La direcció de rotació quan una fibra
humida s’asseca indica la seva orientació
fibril·lar. Les fibres, prèviament submergides
en aigua, giren en la mateixa direcció en la
qual està disposada aquesta capa de
microfibril·les quan l’aigua s’evapora. En el
cas del lli i el rami, les fibril·les estan
orientades en forma de S, mentre que la
capa més exterior té l’orientació Z. Al cànem
i el jute, la majoria de les fibril·les de la capa
inferior són quasi paral·leles a l’eix de la
fibra. A causa de la neutralitat d’aquestes, el
gir està únicament controlat per la capa
exterior, que adopta la direcció Z.

La prova de torsió ha generat certa confusió
en la literatura pel que fa a la direcció del gir
que prenen les fibres en assecar-se. La
diferència rau en el punt des del qual
s’observa el gir. Si observem el gir des de
dalt, el lli i el rami giraran en direcció
contrària a les agulles del rellotge, mentre
que el cànem i el jute ho faran en direcció
horària. Però això és justament al contrari
del que hem apuntat al començament
d’aquest capítol. En canvi, si observem el
gir de cara, agafant la fibra per un extrem i
observant l’extrem lliure de cara a nosaltres,
el lli i el rami giraran en sentit horari i el
cànem i jute ho faran en sentit antihorari.

Pel que fa a la velocitat del gir, és variable i
no és fàcil determinar-ne els motius. Sovint
cal submergir la fibra més d’un cop per
obtenir un resultat, tot i que sembla que no
s’ha trobat cap explicació raonable d’aquest
fet. Ni la llargada, ni el gruix, ni si està més
o menys lignificada o processada semblen
influir en la velocitat del gir o en la
necessitat de submergir-les més o menys
cops.

Museus Identificació
Documentació de fibres
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Després d’aquestes primeres proves
discriminatòries, el pas següent recomanat
és l’observació de la fibra mitjançant un
microscopi òptic, tot i que aquest tipus
d’anàlisi es pot fer en primer lloc. Dins
d’aquest procediment s’inclouen diverses
observacions de la mostra, no totes són
necessàries i algunes requereixen un
instrumental o una preparació de la mostra
molt específics, per la qual cosa sovint les
haurem de descartar en el cas d’una anàlisi
rutinària. Tanmateix, resulta útil conèixer tots
els mitjans de què disposem per fer una
anàlisi més acurada. Per aquest motiu en

aquest capítol s’han agrupat les tècniques
microscòpiques més senzilles, mentre que
les més complexes i que no estan a l’abast
del conservador s’esmenten en un capítol
posterior.

6.1. Material bàsic per preparar les
mostres

• Per al rentatge de les mostres (Fig. 5)
• Tubs d’assaig i vasos de precipitats.
• Fogonet o similar.
• Aigua destil·lada.
• Dissolució aquosa d’hidròxid de sodi

(NaOH) a l’1%.

• Per a l’observació microscòpica (Fig. 6)
• Microscopi òptic de 100 a 500

augments (amb polaritzador
i analitzador, si és possible).

• Portaobjectes i cobreobjectes
de vidre.

• Agulles de dissecció.
• Tisores petites i pinces.
• Equipament per fer seccions

transversals: placa d’acer inoxidable
o de plàstic tipus portaobjectes
(2,54 x 7,62 x 0,0254 cm), amb forats
de 0,09 cm, o micròtom manual.

• Fulles d’afaitar fines, amb tall simple
o doble, i mànec.

• Glicerina, bàlsam de Canadà o
col·lodió (aquests dos últims en cas
que es vulgui conservar la mostra).

6. Observació amb
microscopi òptic

Figures 5 i 6
Material per al rentatge de les mostres (imatge
superior) i per a la preparació d'aquestes per a
l'observació microscòpica (imatge inferior).
(Fotografia: Carles Aymerich, CRBMC)
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6.2. Rentatge de la mostra7

Per examinar al microscopi les fibres —
prèviament separades del fil original—,
sovint cal preparar-les abans de muntar-les
al portaobjectes. No sempre és
recomanable de rentar-les prèviament, i si
les fibres que conformen la mostra estan
molt degradades, podrien no aguantar un
procés de rentatge humit.8

Tanmateix en el camp de la conservació
restauració sovint trobem fibres amb un
important grau de brutícia, restes de coles,
vernissos, capa pictòrica, etc. que
interferirien en l’observació microscòpica i
en l’ús de reactius. Hi ha diversos tipus de
rentatge, però el més comú i el que ha
donat millors resultats ha estat amb hidròxid
de sodi (NaOH).

Els resultats obtinguts de les proves amb
diferents sistemes de neteja posen de
manifest que una dissolució aquosa
d’hidròxid de sodi a l’1% al bany maria
durant 10 min és suficient per netejar les
fibres cel·lulòsiques de brutícia superficial,
de coles animals i fins i tot de goma laca. En
el cas de resines com el dammar, caldria
complementar la neteja amb una rentada
amb acetona.

Per tant, el procés de rentatge es pot
resumir en:

1. Col·locar al bany maria les fibres en una
dissolució aquosa d’hidròxid de sodi
a l’1% durant 10 minuts (Fig. 7).

2. Extreure les fibres d’aquesta dissolució i
submergir-les en aigua desionitzada —
com a mínim 10 ml— i portar-ho al bany
maria durant 10 minuts més.

Només així ens assegurem que no hi
quedaran restes de la dissolució bàsica i
que el pH final de la mostra rentada serà
neutre. Aquesta rentada és suficient per a
una observació microscòpica i per a l’ús
dels reactius.

Altres tipus de rentatges específics:

1. Si volem S E PA R A R L E S F I B R E S

S E N S E N E C E S S I TAT D E M A N I P U L A R -
L E S —operació que és molt útil si es
tracta de mostres molt petites o si hem
de fer una observació al microscopi

electrònic, ja que no se n’altera la
morfologia—, s’han d’estovar amb una
preparació, a parts iguals, d’àcid acètic
glacial i peròxid d’hidrogen (20 vol.) al
bany maria durant 7 o 8 hores. Un cop
fet això, es traspassen a un recipient
amb aigua, sacsejant amb força per
separar les fibres en cel·les individuals.9

2. Si les fibres contenen I M P U R E S E S o
estan brutes de S U B S T À N C I E S

G R A S S E S : cal rentar-les abundantment
amb aigua calenta que contingui un 2-
3% de sabó blanc de Marsella. També
es pot efectuar un desgreixatge amb
èter, benzol o tetraclorur de carboni.10

3. Si el teixit està aprestat amb A P R E S T O S

A D H E R E N T S : s’ha de rentar amb
carbonat sòdic a l’1% en aigua bullint i
després amb HCl al 3%.

4. Si el teixit té V E R N Í S O S U B S T À N C I E S

G R E I X O S E S : amb benzol o petroli en
fred. S’han d’efectuar diversos banys
canviant el dissolvent. Si els vernissos
estan molt oxidats, es pot bullir uns
minuts en potassa alcohòlica que
saponifica l’oli i separa els vernissos.

5. Si el teixit està E N G OM AT I R E C O B E R T

D E V E R N Í S C E L · L U L Ò S I C

superficialment: després del tractament
amb acetona es tracta amb petroli.

Museus Identificació
Documentació de fibres

Figura 7
Rentatge de les mostres al
bany maria.
(Fotografies: Carles Aymerich, CRBMC)
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6.3. Preparació de la mostra

Tant si s’ha dut a terme una rentada prèvia
com si no, les fibres se separen del fil. És
possible que després del rentatge ja s’hagin
separat parcialment algunes fibres, però
sinó, es poden separar del fil amb un lleuger
moviment que desfaci la torsió. Un cop fet
això, es munten en un portaobjectes de
vidre, separades i de la manera més
paral·lela possible, amb un líquid
d’immersió, com per exemple glicerina.

Es recomana l’ús d’un líquid d’immersió, ja
que si s’examinen fibres al microscopi a
l’aire, l’índex de refracció11 relativament alt
de la fibra —entre 1,5 i 1,7— fa que
aproximadament el 5% de la llum incident
sigui reflectida, i que els raigs transmesos
siguin marcadament refractats. Aquest fet
provoca moltes ombres que impedeixen
observar els petits detalls de la mostra. Per
aquest motiu és aconsellable muntar-la en
un medi líquid. Aquest ha de tenir un índex
de refracció proper al de la mostra —
lleugerament superior o inferior.

Els líquids d’immersió hauran de ser no
volàtils, tan estables com sigui possible, no
acolorits i que no reaccionin amb les fibres
ni les inflin. Els més emprats són la parafina
líquida, la glicerina o simplement l’aigua.
També podem usar líquids permanents per
conservar la mostra en el portaobjectes,
com el bàlsam de Canadà, el col·lodió o el
Paraloid B-72 concentrat.

Un cop tenim la mostra sobre el
portaobjectes i hi hem deixat caure unes
poques gotes de parafina —o similar—,
col·loquem el cobreobjectes de la manera
següent: recolzant un extrem del
cobreobjectes mentre subjectem l’altre amb
una agulla de dissecció, fent-lo baixar
lentament de manera que no quedin
bombolles d’aire dins la mostra (Fig. 8). Per
evitar la formació de bombolles també
podem escalfar el portaobjectes.

Un cop muntada la mostra i coberta amb el
cobreobjectes, es col·loca al microscopi, i
s’ha de fer una primera observació amb llum
transmesa. No cal una gran magnificació, i
amb un objectiu acromàtic de 10x i oculars
de 10x serà suficient. Quan es fa aquest
primer examen d’un grup de fibres, el seu
aspecte superficial i la seva forma tenen
més interès que els petits detalls interns.

La possibilitat que hi hagi una mescla de
fibres que no haguem detectat abans, ens
obliga a fer una observació acurada,
recorrent sistemàticament tota la mostra per
tal de detectar qualsevol tret distintiu entre
les fibres. Resulta molt útil tenir mostres
patró fetes a partir de fibres conegudes que
ens permetin comparar.

També cal tenir en compte que les
característiques morfològiques de les fibres
són extremament sensibles a certs factors
com les condicions de creixement de la
planta, el grau de maduresa d’aquesta quan
va ser tallada, la ubicació dins la tija o la
fulla, i els diferents processos de
transformació per convertir-la en fil i
posteriorment en teixit.12 Per aquest motiu
s’hauran de considerar els resultats amb
certa precaució, sobretot a l’hora de dur a
terme una identificació quan es tracta de
fibres d’estructura molt similar, com és el
cas del lli i el cànem. Resulta útil i necessari
contrastar els resultats amb els obtinguts
per altres tècniques analítiques.

Figura 8
Preparació de la mostra
per a l'observació
microscòpica longitudinal.
(Fotografies: Carles Aymerich, CRBMC)
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6.4. Examen longitudinal de la fibra

Amb aquesta mateixa mostra muntada al
portaobjectes, podrem observar les fibres
longitudinalment en primer lloc, la qual cosa
permetrà conèixer la seva estructura
morfològica. És a dir, la seva forma,
característiques superficials, dimensions,
pigmentació, imperfeccions, i altres
propietats visibles.

Per distingir tipus de fibres cal tenir presents
les característiques següents:13

• Longitud i amplada de les fibres.

• Observar si es presenten de manera
separada o en feixos.

• Forma general de les fibres: forma de
cinta amb convolucions, cilíndriques i
constants en amplada, en forma de
canya, etc.

• Forma dels extrems de les fibres: afilat,
bifurcat, obtús, arrodonit, etc.

• Presència o absència de marques al llarg
de la fibra: marques transversals en
forma de creu, dislocacions o nòduls,
estries longitudinals, constriccions,
crestes, zones amb espessiments en
espiral, etc.

• Forma del lumen (canal o espai lliure que
hi ha a l’interior de les fibres): prominent,
no distingible, lineal, ampli, continu,
constància en l’espessor, interromput a
intervals, etc.

• Presència de restes d’altres teixits de la
planta barrejades amb les fibres.

Aquesta observació s’ha de fer sempre amb
l’ajut de fotografies microscòpiques de
fibres patró, o bé amb mostres autèntiques
de fibres conegudes, observades també al
microscopi, per poder comparar-les amb les
fibres que s’han d’analitzar.

Tanmateix, cal recordar que hi ha normes
estandarditzades14 que estableixen un
protocol a seguir per a l’anàlisi qualitativa de
fibres, fent especial referència a l’observació
amb microscopi:

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS:
Standard Test Methods for Identification of
Fibers in Textiles, D 276 – 00a, 1999.
AMERICAN ASSOCIATION OF TEXTILE CHEMISTS
AND COLORISTS: Fiber Analysis: Qualitative,
Test Method 20–2005, 2006.

L’examen longitudinal permetrà fer la
classificació inicial que donem a la taula 2
d’aquesta mateixa pàgina.

≠Museus Identificació
Documentació de fibres

VISTA LONGITUDINAL TIPUS DE FIBRA

Les fibres es presenten en manats o feixos de diverses
mides, i fibres elementals soles. Amb freqüència aquestes
fibres elementals mostren nusos i dislocacions.

FIBRES DE FRUITS, TIJA I
FULLA, és a dir: lli, jute,
cànem, rami, sisal, entre
d’altres

Les fibres es mostren separades, aplanades i en forma de
cinta amb torsions freqüents, que de vegades canvien de
direcció. Algunes fibres, però sobretot aquelles més verdes,
tenen parets primes i algunes torsions. Els extrems de les
fibres són arrodonits. El cotó merceritzat (significa que ha
estat sotmès a un bany amb sosa càustica per augmentar la
seva brillantor) és més suau que el no merceritzat, per la qual
cosa els retorciments o convolucions i el lumen són menys
prominents, o fins i tot inexistents en algunes fibres.

FIBRES DE LLAVOR: cotó

Les fibres presenten escames superficials. FIBRES DE PÈLS
D’ANIMALS

Les fibres tenen un aspecte consistent. Com que el seu
origen és per extrusió (procés de transformació que obliga el
material a passar per broquets o orificis que li donen la forma
desitjada), tenen un diàmetre uniforme i absència
d’interrupcions estructurals al llarg de la fibra. Les estries, si
n’hi ha, estan distribuïdes uniformement.

FIBRES ARTIFICIALS o
SINTÈTIQUES

Taula 2
Característiques de les fibres
en la observació microscòpica
longitudinal
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6.4.1. Distinció entre les principals fibres
liberianes

Després d’haver fet aquesta primera
identificació, es pot prosseguir l’observació
per tal de apreciar els diferents tipus de
fibres dins el primer grup, el de tija i fulla, ja
que aquestes són les més abundants en els
suports de pintura sobre tela, almenys fins
ben entrat el segle XIX. Estem parlant de:
L L I , C À N EM , J U T E i R A M I , totes fibres
liberianes, de tija.

Les fibres liberianes són aquelles que
s’extreuen de la tija d’algunes plantes
dicotiledònies, concretament del floema (és
aquella part de la tija que transporta la saba
elaborada). Tot i que el terme floema és més
correcte, la paraula líber encara és usada de
manera habitual.

El floema és un teixit complex format per
diferents tipus de cèl·lules:

• Elements cribrosos (conductors).
• Cèl·lules parenquimatoses

(emmagatzematge).
• Fibres (sosteniment).
• Esclereides (sosteniment).

De tots aquests elements,15 els que més ens
interessen són les fibres, anomenades fibres
liberianes, fibres corticals o del floema. Els
feixos de fibres del floema (líber dur) estan
envoltats d’elements cribrosos i
parenquimatosos associats (líber tou). És
possible que durant l’anàlisi de fibres
d’origen vegetal trobem restes d’aquests
altres teixits associats a la mostra.
D’aquesta manera podríem trobar vasos en
espiral en fibres de sisal, pèls a l’espart, etc.

En general, les fibres d’aquesta família
resulten difícils de diferenciar, sobretot en el
cas del lli i el cànem, de manera que és

habitual trobar a la bibliografia referències
específiques a la distinció entre aquestes
dues fibres.16

• LLI
Les fibres de lli (Linum usitatissimum)

tenen un aspecte de canya, amb nusos,
dislocacions o nòduls —semblants als
nusos de troncs de canya— i unes marques
transversals en forma de X o de V, fruit de
fibres adjacents d’elements de parènquima i
xilema, les quals s’observen fàcilment al
microscopi, però sobretot es posen de relleu
amb llum polaritzada o amb l’acció dels
reactius.

El lumen o canal central apareix normalment
com una línia groga curta i estreta, de
vegades com una línia més fosca que fins i
tot pot aparèixer closa en alguns espais.
Aquest sol presentar-se ben definit, i
desapareix cap a l’extrem de la fibra.
Aquesta característica ajuda a distingir la
fibra de lli de la de cànem, el lumen de la
qual és quasi sempre ampli i continu.

La llargada mitjana de les fibres de lli se
situa entre 1,6 i 24,0 mm, mentre que el
diàmetre va de 11,7 a 32,0 µm, tot i que
aquestes xifres varien lleugerament en
funció de la font bibliogràfica consultada.
El diàmetre sol ser uniforme a la part central
de la fibra, i s’aprima a mesura que arriba
als extrems. A les fibres madures, les parets
cel·lulars poden presentar ocasionalment
una aparença estriada i el lumen estret i
regular.

Les fibres de lli contenen un alt percentatge
de cel·lulosa (gairebé un 90%) i molt poca
lignina. Per tant són aproximadament un
90% cristal·lines, a excepció dels nòduls o
dislocacions, que són considerats més
amorfs. L’extrem de la fibra sol ser
punxegut, afilat.17

18

Fibres de lli observades al
microscopi òptic amb llum
transmesa, a 20x en camp clar
(dreta) i 40x en camp fosc
(esquerra).
(Fotografies: Ruth Bagan i Núria Oriols)
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• CÀNEM
La planta de cànem (Cannabis sativa)

posseeix una estructura de la tija similar a la
del lli, i els feixos de fibres tenen
pràcticament la mateixa disposició en
ambdós casos. Tot i això, en el cas del
cànem, els feixos són més llargs, rígids i
gruixuts que els del lli, i alhora són més
resistents a la disgregació en els processos
d’obtenció de fibres, a causa de la
composició química del cànem.

Les fibres de cànem habitualment presenten
més inflaments i irregularitats que el lli. No
són tan uniformes d’aspecte i de diàmetre
com les de lli, són menys transparents, amb
nusos i amb plecs de flexió més pronunciats
i disposats més irregularment. Les
dislocacions del cànem són similars a les
del lli, i les marques transversals en forma
de X —també provocades per l’existència
de cèl·lules adjacents en aquests punts—
són més freqüents que en el lli.

A diferència del lli, les parets cel·lulars són
més primes i el lumen és més ample,18

regular i continu que el del lli. El diàmetre de
la fibra va minvant del centre a l’extrem de
la fibra, el qual sol ser gruixut, rom o
despuntat i, ocasionalment, amb
bifurcacions laterals.19

Les parets cel·lulars tenen una aparença
estriada. Hi pot haver marques en forma
d’escletxes o estries al llarg de la fibra,
paral·leles a l’eix d’aquesta, que provoquen
petits forats o unglades.

La llargada mitjana està entre 1,0 i 34,0 mm,
i el diàmetre entre 16,3 i 67,1 µm. El lumen
és 3 o 5 cops més ample que les parets
cel·lulars. Tot i l’amplada, el lumen s’estreny
a mesura que arriba als extrems. Les fibres
poden presentar restes d’altres teixits de la
planta (pèls i epidermis).

Museus Identificació
Documentació de fibres

Fibres de cànem observades
al microscopi òptic amb llum
transmesa, a 20x en camp clar
(dreta) i 20x en camp fosc
(esquerra).
(Fotografies: Ruth Bagan i Núria Oriols)
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• JUTE
La fibra de jute (Corchorus capsularis) és

generalment llisa i suau, amb nòduls, fissures
o marques en forma de creu poc freqüents i
molt dèbils, quan n’hi ha. Les escletxes o
estries a les parets cel·lulars tenen forma
d’embut si es miressin de costat. L’amplada
al llarg de les fibres varia del centre fins a
l’extrem, el qual acostuma a acabar en forma
de punta. Als extrems de la fibra el lumen
s’eixampla i les parets s’aprimen, per tant,
sembla que no hi hagi correspondència entre
l’exterior i l’interior de les parets cel·lulars. El
lumen és bastant irregular.

Les fibres de jute acostumen a trobar-se en
feixos de 12 a 25 fibres. La llargada mitjana
és de 0,6 a 5,3 mm —la qual cosa la
converteix en la més curta de les fibres
liberianes aquí descrites—, i el diàmetre entre
9,30 a 32,6 µm. Té extrems prims i
punxeguts. Pot ser que hi hagi restes d’altres
materials, com de parènquima. Conté molta
lignina, que es posarà de relleu quan utilitzem
certs reactius com el de fluoroglucina i àcid
clorhídric.

• RAMI
A diferència de les altres fibres de líber, el

rami (Boehmeria nivea) no es presenta en
feixos, sinó en fibres individuals, parcialment
aïllades. Es tracta d’una fibra blanca i
llustrosa, la superfície de la qual es
caracteritza pel fet de tenir petites crestes,
estries i fissures longitudinals profundes (les
quals es poden arribar a observar fins i tot a
les seccions transversals). Aquestes estries
sovint dificulten l’observació del lumen, el
qual pot arribar a tenir fins a 3 o 5 vegades
l’amplada de les parets cel·lulars. Hi poden
haver dislocacions o nòduls, i té una certa
tendència a desenvolupar escletxes en
sentit radial.

La fibra sembla una cinta amb certa torsió,
però ni de bon tros com el cotó. Presenta
els extrems de les fibres arrodonits, no
afilats, fins i tot despuntats, semblants al
cànem.20 A l’acabament de la fibra el lumen
es fa més estret i sovint es veu reduït a una
línia fina.

La llargada mitjana de les fibres se situa
entre 13,0 i 82,7 mm —la qual cosa la fa la
més llarga de les fibres liberianes—, i el
diàmetre, entre 12,5 i 65,9 µm. Es poden
observar pèls i teixit de vasos en fibres
processades. Les fibres de rami són les que
tenen un contingut de cel·lulosa més alt.

Fibres de jute observades al
microscopi òptic amb llum
transmesa, a 20x en camp clar
(dreta) i 20x en camp fosc
(esquerra).
(Fotografies: Ruth Bagan i Núria Oriols)

Fibres de rami observades al
microscopi òptic amb llum
transmesa, a 20x en camp clar
(dreta) i 40x en camp fosc
(esquerra).
(Fotografies: Ruth Bagan i Núria Oriols)
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6.4.2. Altres fibres que podem trobar com a
suport de pintura sobre tela

Les fibres liberianes han estat comunament
emprades com a suport de la pintura de
cavallet, però a partir de mitjan segle XIX és
habitual trobar-ne d’altres. Sobretot es fa
extensiu l’ús del cotó i, ja ben entrat el segle
XX, comencen a fer la seva aparició les fibres
artificials i més endavant les sintètiques.

• COTÓ21

Es tracta d’una fibra de llavor. Observada
al microscopi té l’aspecte de cinta
enroscada que presenta convolucions a
intervals irregulars i no sempre en la mateixa
direcció.

No presenta marques transversals, tot i que
es poden observar estries dèbils fortament
inclinades sobre l’eix. La paret cel·lular és
relativament prima i el lumen constitueix
aproximadament la meitat de la fibra.

• FIBRES ARTIFICIALS
Es tracta de fibres que tenen com a

primera matèria la cel·lulosa, però les
característiques que les distingeixen de les
fibres naturals són bàsicament la seva
uniformitat i continuïtat. Són de contorn

regular vistes longitudinalment i, en general,
no posseeixen convolucions, escames o
nòduls. Una de les més emprades en
suports de pintures és el raió viscosa. Les
seves propietats químiques són similars a
les del cotó, però no el seu aspecte al
microscopi. Les fibres de raió viscosa poden
ser brillants o mats, i presenten estries
longitudinals molt característiques, fruit
d’una contracció produïda durant la
regeneració de la cel·lulosa.22

Museus Identificació
Documentació de fibres

Fibres de cotó observades al
microscopi òptic amb llum
transmesa, a 20x en camp clar
(dreta) i 10x en camp fosc
(esquerra).
(Fotografies: Ruth Bagan i Núria Oriols)

Fibres de raió viscosa
observades al microscopi òptic
amb llum transmesa,
a 20x en camp fosc (esquerra)
i 40x en camp clar (dreta).
(Fotografies: Ruth Bagan)
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• FIBRES SINTÈTIQUES
De les fibres sintètiques, obtingudes a

partir de monòmers mitjançant diferents
processos químics de síntesi, les més
presents com a suport de pintures i en
productes tèxtils emprats en conservació
restauració són el polièster i el niló.

Les de polièster són les fibres sintètiques de
més importància, obtingudes per
policondensació de l’àcid tereftàlic i de
l’etilenglicol (PET, polietilenterftalat). Les
seves característiques microscòpiques són
les següents: són transparents, molt
uniformes de diàmetre, sense lumen ni
estries longitudinals i de secció circular.

El niló 6 i el niló 6.6 són els més importants
comercialment parlant dins la família de les
fibres de poliamida. Aquestes fibres mostren
les següents característiques al microscopi:
poden ser brillants o mats, són de diàmetre
regular, completament paral·leles, sense
lumen, i amb una superfície llisa i sense
irregularitats. Com que tenen aquesta forma
cilíndrica tan perfecta i són tan uniformes en
superfície, sovint semblen barnilles de
vidre.23

6.5. Proves amb reactius

Les preparacions per a l’anàlisi
microscòpica de fibres són variades. Es pot
muntar la mostra aplicant un aglutinant
líquid, com ja s’ha vist. En ocasions, una
tinció de les fibres ens facilitarà l’observació
de la morfologia, ja que accentua la distinció
entre les diverses parts de la fibra. Algunes
d’aquestes substàncies colorants s’utilitzen
també com a reactius per a la identificació.
En aquest cas cada tipus de fibra adoptarà
una coloració específica en funció de la
seva composició química. D’aquesta
manera la presència de certes substàncies
(lignina, cel·lulosa, etc.) determinarà el color
resultant.

També s’usen reactius per reacció, és a dir,
causen una resposta que canvia la
morfologia de la fibra en funció de la seva
composició química i/o de la distribució
d’una determinada substància que està
present en aquesta composició; d’aquesta
manera es pot produir un inflament, una
dissolució de les parets cel·lulars, etc.
(Figura 9)

Fibres de polièster observa-
des al microscopi òptic amb
llum transmesa, a 20x en camp
fosc (esquerra) i 20x en camp
clar (dreta).
(Fotografies: Ruth Bagan)

Fibres de niló 6,6 observa-
des al microscopi òptic amb
llum transmesa, a 20x en camp
fosc (esquerra) i 20x en camp
clar (dreta).
(Fotografies: Ruth Bagan)
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L’ús de reactius és molt habitual per a la
identificació de fibres, però hi ha elements
que poden alterar-ne el resultat: els
processos de manufactura de les fibres, el
seu estat de conservació i el fet que
moltes d’aquestes presenten brutícia,
restes de preparació, de policromia, coles,
vernissos, etc.

Tot i que els reactius es poden usar per
identificar tot tipus de fibres, en aquest
manual ens limitarem als que serveixen per
identificar les fibres vegetals més emprades
com a suport de pintura sobre tela: LLI,
CÀNEM, JUTE, RAMI i COTÓ.

Hi ha reactius per coloració que es
comercialitzen preparats, juntament amb
una carta de colors per comparar els
resultats, però s’utilitzen bàsicament per a la
identificació de fibres sintètiques. Els
reactius que nosaltres utilitzarem per
identificar les fibres vegetals s’han de
preparar al laboratori o al taller de
restauració (Fig. 9) —sempre que es
prenguin les mesures de seguretat
necessàries.

Si volem ser rigorosos23 amb l’ús dels
reactius per coloració, hem d’utilitzar una
carta de colors estandarditzada. La
determinació del color que ha adoptat una
mostra és molt subjectiva, sobretot perquè
estem parlant de colors que no difereixen
gaire els uns dels altres. Es pot utilitzar una
carta Pantone® de Letraset™ per tal de
determinar amb exactitud el color de les
mostres abans i després de l’aplicació del
reactiu. Per observar la coloració de la
mostra i comparar-la amb la carta
Pantone®, podem usar una caixa
Dianolite™, en comptes del microscopi, la
qual té un interior gris neutre i usa una llum
fluorescent que simula la llum del dia.

També cal recordar que la coloració de cada
reactiu s’ha d’observar dins d’un marge de
temps estret, és a dir, no podem refiar-nos
del color adquirit un cop transcorreguts més
de 30 min.

Museus Identificació
Documentació de fibres

Figura 9. Preparació d'un dels reactius.
(Fotografia: Carles Aymerich, CRBMC)
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6.5.1. Fluoroglucina i àcid clorhídric25

Es tracta d’un reactiu que assenyala la
presència de lignina en la composició de les
fibres. La intensitat del color obtingut estarà
en funció de la concentració de lignina
present a la mostra.

Procediment
• Solució alcohòlica al 2% de fluoroglucina

més àcid clorhídric concentrat, en una
proporció 1:1. I M P O R TA N T : la mescla
s’ha de fer només en el moment de ser
utilitzada, i la fluoroglucina s’ha de
conservar en un pot fosc. Durant la
preparació es produeix una reacció
exotèrmica, per aquest motiu cal esperar
que es refredi una mica abans d’utilitzar-
lo.

• Submergir la mostra en la mescla a
temperatura ambient durant 5 minuts.

• Retirar la mostra i rentar-la amb aigua
destil·lada. També podem no esbandir-la,
sinó deixar-la sobre un paper assecant
de pH neutre durant uns segons per tal
d’eixugar-la una mica.

• Observar la coloració:
• LLI: rosa.

• SISAL: vermell viu.
• JUTE: malva, magenta fosc.
• CÀNEM (i altres fibres vegetals): poden

tenyir-se de color vermell, però menys
intens.26

6.5.2. Sulfat de p-nitroanilina

Aquest reactiu assenyala també la presència
de lignina a les fibres. Té l’avantatge, davant
la solució alcohòlica de fluoroglucina, que
es pot mantenir durant anys, però és molt
tòxic.27

Procediment:
• Dissoldre 0,20 gr de p-nitroanilina en 80

ml d’aigua destil·lada i 20 ml d’àcid
sulfúric (d = 1,767).

• Tenyir la mostra i esbandir-la amb aigua
destil·lada.

• Les fibres es comporten de la manera
següent:
• LLI: inalterable.
• CÀNEM: rosa.
• SISAL: vermell viu, intens.
• JUTE: vermell.

6.5.3. Cloroiodur de zinc (tinció de
Herzberg)28

Aquesta tinció s’utilitza també per posar de
relleu la morfologia de les fibres, en les
quals, com més fortament lignificades
siguin, més intensa serà la coloració
adquirida. El que succeeix és que les fibres
adquireixen una tonalitat vermellosa bruna,
mentre que les cèl·lules complementàries es
tenyeixen d’un color gris blavós.29

Procediment:
Cal preparar dues dissolucions:30

A Es dissolen 0,25 gr de iode en una
solució de iodur potàssic (5,25 gr de
iodur potàssic en 12,5 ml d’aigua
destil·lada). El iodur potàssic afavoreix la
dissolució del iode, ja que és poc soluble
en aigua.

B Es dissolen 50 gr de clorur de zinc en 25
ml d’aigua destil·lada. S’obté una solució
saturada de clorur de zinc de densitat
1,80 a 20º C.

• Es mesclen les dues dissolucions
abocant l’A a la B. Es dóna una reacció
que escalfa la mescla, per això cal
refredar-la sota aigua corrent agitant
lentament. Aquesta mescla s’ha de
deixar reposar durant dos o tres dies
perquè sedimenti. Després s’ha de
decantar i conservar en un envàs de
vidre de color fosc. El reactiu preparat es
conserva un màxim de dos mesos; cal
tenir en compte que durant aquest
temps potser haurem d’afegir-hi una
escama de iode, ja que aquest es va
perdent.

• Humitejar la mostra i submergir-la en el
preparat durant 3 o 5 minuts, remenant
amb una vara de vidre per evitar que es
formin bombolles. Tanmateix, es poden
dipositar unes gotes del preparat sobre
les fibres un cop humides i col·locades
sobre el portaobjectes just abans de
l’observació microscòpica, tot seguit s’hi
ha de posar el cobreobjectes.31

• Les fibres es comporten de la manera
següent:
• LLI: violeta bru (marronós).
• CÀNEM / RAMI /COTÓ:

violeta rosaci.
• JUTE: marró.
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6.5.4. Reactiu iodesulfúric32

Ha demostrat oferir els millors resultats al
laboratori, tenint en compte que la majoria
de fibres trobades a les anàlisis de pintura
sobre tela antigues són de lli, cànem, jute o
cotó. Consta de dues solucions:

• Solució A: 1 gr de Kl i 0,5 gr de iode en
100 ml d’aigua. S’afegeix algun cristallet
de iode perquè n’hi hagi excés.
Conservar a la foscor.

• Solució B: abocar en un matràs disposat
sota l’aigua freda de l’aixeta 40 ml de
glicerina, 20 ml d’aigua i gota a gota, 60
ml d’àcid sulfúric concentrat, agitant per
evitar l’escalfament i la carbonització de
la glicerina.

S’afegeixen unes gotes de solució A sobre
les fibres al portaobjectes. Després de 5
minuts de contacte, se n’elimina l’excés
amb un paper absorbent i a continuació
s’impregna amb la solució B; després de 30
segons, s’elimina de nou l’excés i es torna a
aplicar una gota de la solució B. Es cobreix i
se n’examina al microscopi. Aquest reactiu
acoloreix la cel·lulosa de blau i la lignina de
groc. Per tant:

• BLAU: cotó, lli, rami.
• BLAU VERDÓS: cànem, ginesta.
• GROC: kapok, abacà, cànem de Manila.
• GROC FOSC: jute, coco, agave, pita,

sisal.
• GROC VERDÓS: espart, formi, lli de

Nova Zelanda.

6.5.5. Fluoresceïna33

Es tracta d’un reactiu que permet diferenciar
el lli del cànem, basat en una dissolució
alcohòlica de fluoresceïna (acidificada amb
HCl).

Procediment:
• Dissoldre 2 gr de fluoresceïna en 100 ml

d’alcohol etílic. Afegir-hi 30 ml de HCl
concentrat.

• Submergir la fibra durant 5 minuts en la
dissolució.

• Treure la mostra i observar els resultats.
• Les fibres es comporten de la manera

següent:
• LLI: es tenyeix de color rosat.
• CÀNEM: resta incolor.

6.5.6. Reactiu de Schweitzer34

Es tracta d’una dissolució amoniacal
d’hidròxid cúpric que dissol la cel·lulosa. És
un reactiu per reacció i és molt utilitzat en la
identificació de fibres de suports tèxtils de
pintura, perquè evidencia el canal interior
helicoïdal que serveix per distingir el lli
d’altres fibres liberianes.

Procediment:

• Preparació del precipitat: dissoldre 5 gr
de sulfat de coure (CuSO4) en 100 ml
d’aigua bullint. Es deixa refredar. Se li
afegeix hidròxid sòdic (10% NaOH) fins
que l’hidròxid cúpric precipita, i aquest
precipitat es decanta. El precipitat es
filtra i es renta amb aigua destil·lada en
un filtre de paper. Es deixa assecar i
s’aixafa en un morter fins aconseguir una
pols fina.

• Dissoldre una petita quantitat del
precipitat en hidròxid d’amoni concentrat
(NH4OH) (per exemple 2 gr en 100 ml al
25% d’hidròxid d’amoni) i sacsejar
vigorosament. Aquest reactiu dura tan
sols 2 dies.

• Col·locar la mostra en un portaobjectes i
aplicar-hi una gota de la dissolució
obtinguda.

• Observar la reacció de les fibres al
microscopi.

• Les fibres es comporten de la manera
següent:

• LLI: el filament interior s’encongeix i
s’ondula.

• CÀNEM: el filament interior forma
plecs transversals.

La preparació del precipitat es pot
simplificar si s’adquireix el precipitat ja
preparat comercialment (hidròxid cúpric).

El reactiu d’Schweitzer causa un inflament i
dissolució de la cel·lulosa. Com que
cadascuna de les fibres (lli, cànem, jute i
rami) tenen un contingut diferent de
cel·lulosa i una distribució de la lignina a la
fibra diferent, el comportament que tenen
davant d’aquest reactiu no és el mateix.
Cal aplicar una gota del reactiu sobre la
mostra un cop ja està col·locada al
portaobjectes i sota el microscopi. Tot
seguit, apliquem el cobreobjectes i
observem què succeeix ràpidament, ja que
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en algunes fibres la reacció és immediata.
Uns 100x per a l’observació inicial i 400x
per als detalls seran suficients. El
comportament de les diferents fibres
liberianes és el següent:

• LLI: inflament ràpid, però no es dissol del
tot. Com que aquest inflament provoca un
encongiment de les fibres, el lumen
d’aquestes es contrau i s’ondula en forma
de serp (tret característic que distingeix el lli
de la resta). Es pot donar un inflament que
provoqui el trencament final de les fibres en
fils de protoplasma.

• CÀNEM: inflament lent i desigual,
aleshores es dissol deixant fragments de
parènquima i la làmina mitjana que manté
les fibres unides en feixos es contrau en
forma de ziga-zaga, i roman un cop s’ha
dissolt la resta de fibra. L’inflament de les
parets cel·lulars cap a l’interior pot provocar
que el lumen acabi clos.

• JUTE: marcat inflament sense dissolució,
augmenta de dimensions, les fibres es van
separant del feix de manera parcial, pels
extrems, i es torcen, es cargolen.

• RAMI: dissolució molt ràpida, tant que no
es pot observar ni tan sols un inflament.

Fibres de cànem observades al microscopi òptic amb llum transmesa a 20x en camp clar. S’observa l’inflament lent de les parets de les
fibres i la contracció en forma de zig-zag que adopta de la làmina mitjana (que manté unides les fibres en un feix), especialment a la foto-
grafia de l’esquerra. (Fotografies: Ruth Bagan)

Fibres de lli observades al microscopi òptic amb llum transmesa a 40x en camp clar. S’observa la contracció i ondulació del lumen, que
adopta una forma de serp, després d’un ràpid inflament i dissolució de les parets. (Fotografies: Ruth Bagan)

Fibres de jute observades al microscopi
òptic amb llum transmesa a 20x en camp
clar. S’observa l’inflament lent sense dis-
solució de les parets de les fibres d’un
feix, i com comencen a separar-se per
l’extrem d’aquest i es cargolen, adoptant
una forma d’espiral en alguns punts.
(Fotografies: Ruth Bagan)
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6.6. Examen de la secció transversal
de la fibra

La secció transversal d’una fibra dóna molta
informació ja que permet observar la seva
morfologia des d’un altre punt de vista,
posant de relleu la seva estructura interna. El
primer que cal fer és preparar la secció, i un
cop fet això, observar-la al microscopi —amb
tinció o sense. Aquest tipus de preparació
també serveix per a observacions amb
microscopi amb polaritzador, que pot aportar
més informació sobre les parts cristal·lines de
composició de la fibra, així com amb
microscòpia electrònica (SEM i TEM).

6.6.1. Preparació de la mostra

En aquest cas la preparació és
més complexa que per a
l’observació longitudinal,
requereix més experiència i,
sovint, instrumental específic. Hi
ha diverses tècniques per
preparar seccions transversals
de fibres:35

Mètode de la làmina
metàl·lica o de plàstic:
aquest és el mètode més simple
i ràpid per tallar les mostres per
a la identificació. Es requereix
una làmina de metall o de
plàstic36 de 0,5 mm de gruix
com a màxim, en forma de
portaobjectes de microscopi,
amb forats de 0,75 mm de
diàmetre. La superfície
d’aquesta làmina ha de ser
suau, sense rebaves al voltant
dels forats. També necessitarem
fulles d’afaitar molt afilades.

S’introdueixen unes quantes
fibres o un fil de la mostra pel
forat de la placa (Fig. 10). És
probable que no tingui gruix
suficient per omplir el forat; per

aconseguir-ho, es pot afegir un fil de
reompliment que es distingeixi fàcilment de
la mostra original, per exemple, fil niló si la
mostra és de fibres naturals. Quan la mostra
és un fil ens serà més fàcil d’introduir per
l’orifici, però si es tracta de fibres l’operació
és més complexa i potser ens caldrà l’ajut
d’una bagueta.

Un cop fet això, els caps de les fibres o del
fil sobrants pels dos costats es tallen amb
tisores i s’apliquen unes gotes de col·lodió
pels dos costats (Fig. 11). El col·lodió és una
laca de nitrocel·lulosa líquida transparent
que s’asseca ràpidament, i permet mantenir
les fibres unides per fer el tall. Aleshores,
amb una fulla d’afaitar nova, es tallen arran
de la placa (Fig. 12). La segona superfície
tallada és la més adient per a l’observació,
que es pot fer col·locant la placa
directament al microscopi, amb o sense
cobreobjectes de vidre.

Un dels desavantatges d’aquest mètode és
que les seccions obtingudes tenen
necessàriament el gruix de la placa o
portaobjectes utilitzat, el qual acostuma a
ser de 0,5 mm. Per estudiar amb detall les
fibres és massa gruix i, com que és molt
difícil controlar totes les fibres a l’hora de
tallar, no es pot assegurar que quedin ben
enrasades i del tot perpendiculars a la
superfície de la placa. Tanmateix, permet
obtenir una secció transversal de manera
fàcil i ràpida que ens proporciona bastant
informació.

Micròtom Hardy: aquest aparell, molt usat
als laboratoris tèxtils, és prou petit per
agafar-lo amb una sola mà. Consisteix en
dues plaques d’acer que s’acoblen
mitjançant una llengüeta central i un solc
(Fig. 13). Separades les dues parts, la
mostra de fibres es col·loca al solc i
posteriorment s’uneixen les dues peces, de
manera que la llengüeta assegura les fibres.
En aquest cas també cal afegir una petita
quantitat de mèdium d’inclusió —col·lodió—
a la base de la cresta de fibres. Quan el
mèdium s’ha endurit, les fibres que
sobresurten són tallades amb el micròtom
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Figura 10, 11 i 12
Preparació del tall transversal
de les fibres per a l'observació
microscòpica.
(Fotografies: Carles Aymerich, CRBMC)

Figura 13
Micròtom Hardy.
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mitjançant una fulla d’afaitar o de bisturí.
Mitjançant un dispositiu empenyem les
fibres fins fer-ne sortir el gruix que volem
(normalment 10-20 µm). Tornem a aplicar el
mèdium emprat anteriorment a les puntes
de les fibres que queden al descobert i, un
cop s’ha endurit, les tallem i les muntem en
un portaobjectes per a la seva observació al
microscopi, amb tinció o sense.

Mètode de làmina prima: aquesta és la
mateixa tècnica que s’utilitza per preparar
làmines primes de mostres de policromia de
les obres d’art. Necessita una inclusió prèvia
de les fibres en una resina i, un cop
endurida, es procedeix a tallar amb una
serra amb disc diamantat (Fig. 14).
Posteriorment cal polir la làmina prima per
eliminar les empremtes de tall i obtenir un
pla tan suau com sigui possible.

Micròtom mecànic:
aquesta tècnica és molt
precisa, però més costosa
ja que és necessari un
micròtom mecànic de
balanceig, rotatori o lliscant,
capaç de fer seccions
transversals molt fines, no
superiors a les 10 µm.
Abans de fer el tall, la fibra
o fil s’ha de recobrir d’un
medi que serveixi de suport:

cera de parafina, cera d’èter, gelatina, goma
aràbiga, nitrat de cel·lulosa o alguns tipus de
polímers sintètics.30

6.6.2. Observació de la secció transversal

Un cop preparada la secció transversal,
aquesta s’ha de muntar en un portaobjectes
de vidre, amb el medi apropiat, per ser
observada amb llum transmesa, usant una
magnificació de 200 a 500 augments. La
mostra, en funció de l’estructura de la fibra,
es podrà classificar de la manera que indica
la taula 3.38

Un cop efectuada aquesta aproximació,
dins del primer grup es poden fer
precisions39 40 que permeten distingir entre
les fibres de lli, cànem, jute i rami. Aquest
tipus de fibres s’obtenen d’una part
concreta de les plantes dicotiledònies, del
teixit del floema; aquest fet els confereix
unes característiques especials: les fibres
s’agrupen en feixos o agregats. Les fibres
sovint es resisteixen a separar-se (tot i

humitejar el fil) i, com a
conseqüència, la secció
transversal mostra aquestes
fibres que romanen unides.

SECCIÓ TRANSVERSAL TIPUS DE FIBRA

Els manats sovint es veuen compostos per polígons, més o menys
regulars.

FIBRES TIJA I FULLA, és a dir:
lli, jute, cànem, rami, sisal, entre
d’altres.

Les seccions transversals es presenten en forma de mongeta o
ronyó, amb el lumen paral·lel a la direcció més llarga.
El cotó merceritzat té secció circular o el·líptica, amb el lumen
amb una taca central.

FIBRES DE LLAVOR: cotó

Seccions transversals relativament uniformes, dins d’un tipus
determinat de forma. Formes possibles: serrada (la més comuna),
rodona, rodona amb un lleuger aplanament, de mongeta, plegada o
buida.

FIBRES ARTIFICIALS: cel·lulosa
regenerada

Figura 14
Serra amb disc diamantat.
(Fotografia: Carles Aymerich, CRBMC)

Taula 3
Característiques
de les seccions transversals
de les fibres
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• LLI

Tall transversal fet amb inclusió en resina, observat al
microscopi òptic amb llum transmesa a 40x.
(Fotografia: Núria Oriols)

• CÀNEM

Tall transversal fet amb inclusió en resina, observat al
microscopi òptic amb llum transmesa a 40x.
(Fotografia: Núria Oriols)

• JUTE

Tall transversal fet amb inclusió en resina, observat al
microscopi òptic amb llum transmesa a 40x.
(Fotografia: Núria Oriols)

• RAMI

Tall transversal fet amb inclusió en resina, observat al
microscopi òptic amb llum transmesa a 50x.
(Fotografia: Núria Oriols)

Mostra polígons clars (pentagonals o hexagonals), més o menys regu-
lars que poden arribar a presentar forma ovalada, depenent de la varie-
tat, la maduresa i el creixement de la planta. Les fibres immadures41
solen ser més ovalades, amb parets primes i lumen ample. Les fibres
madures solen ser poligonals, amb el lumen estret i les parets cel·lulars
ocasionalment estriades.

En general, el lumen és petit i estret, de forma circular o ovalada,42 i les
parets cel·lulars primes i uniformes.

Si s’observa amb llum polaritzada, es poden apreciar petits forats i talls
a les parets cel·lulars, tot i que no són un tret característic.43

Mostra estructures confuses i poc clares, relativament conglomerades.
Hi poden haver formes poligonals, i aquestes tenen els vèrtexs arrodo-
nits, amb 4, 5 o 6 costats; o bé formes més ovalades o arrodonides.

El lumen és pla i ample, i ocupa un terç o la meitat de l’amplada de la
cèl·lula, tot i que no sempre s’ajusta als contorns d’aquesta. Sovint
conté taques fosques i la seva amplada és bastant constant, a excepció
d’un lleuger estretament quan s’apropa als contorns de la cèl·lula.

Mostra estructures poligonals agrupades amb vores relativament arro-
donides. Es poden trobar cèl·lules amb parets primes i lumen ample, i
també col·lapsades i torçades. Les parets solen presentar petits orificis,
amb els extrems acabats en punta.

El lumen té forma ovalada o rodona. Pot variar en amplada, des de molt
rodó i ample fins a estar pràcticament interromput. De fet, als extrems
de les fibres es fa més ample, fet que dóna com a resultat un aprima-
ment de les parets cel·lulars.44

Les cèl·lules no són gaire uniformes en mida i forma; poden ser ovala-
des o cilíndriques, polígons allargats, amb formes sinuoses que poden
arribar a presentar costats completament plans. Les parets cel·lulars són
primes. Sovint s’aprecien les estries profundes de la superfície. Les
fibres immadures45 presenten un contorn angular, mentre que quan
maduren adopten un contorn ovalat, arrodonit o fins i tot pla.

El lumen és irregular, tot i que ample i pla, i la seva forma no sempre s’a-
dapta a la de la paret cel·lular. Pot ser pla, elongat, amb forma de mitja
lluna o de branca. Pot ocupar la meitat de l’amplada de la cèl·lula o pot
estar reduït a una línia fina.
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A causa de la seva composició química, les
diverses famílies de fibres difereixen entre si
pel que fa al dissolvent que les pot
dissoldre. Aquesta propietat pot ser
observada de manera efectiva sota el
microscopi, utilitzant una quantitat mínima
de mostra, un cop ja sospitem de què pot
tractar-se.

Quan es fa un test de solubilitat cal tenir
molt en compte que s’han de prendre
determinades mesures de seguretat, ja que
tot i que s’utilitza molt poca quantitat de
dissolvent, sovint poden ser molt corrosius i
tòxics. Cal prendre precaucions pel que fa al
contacte amb els ulls i mans, i a la inhalació
de vapors.

La solubilitat de les fibres depèn de
l’estructura física i química d’aquestes,
incloent la cristal·linitat, les dimensions i
l’orientació de les regions cristal·lines i el
pes molecular del polímer que conforma la
fibra, entre d’altres. Per tot això, no només
és important el solvent, sinó també les
condicions en què es fa la dissolució:
durada i temperatura del test, dimensions
de la mostra i quantitat de solvent.

Aquest tipus de test ens serà molt útil
especialment per a la identificació de fibres
artificials i sintètiques. Un cop detectada la
seva presència mitjançant una observació
microscòpica —com hem vist, tenen una
morfologia molt específica i fàcilment
diferenciable de les fibres naturals
vegetals—, podrem determinar de quina
fibra es tracta amb l’ajut d’aquesta prova
basada en les seves propietats
fisicoquímiques. Quan fem el test de
solubilitat cal que observem si la fibra es
dissol o no, però també si s’estova i es
desfà com un plàstic. El principal
inconvenient d’aquesta tècnica d’anàlisi és
que necessitem fibres noves de la mostra
per cada dissolvent que utilitzem.

Habitualment les proves de solubilitat es fan
amb dissolvents a temperatura ambient (20º
C). Per fer-ho necessitem un tub d’assaig de
vidre, on submergirem la mostra amb el
dissolvent; aproximadament 1 ml de solvent
per una mostra de 10 mg de fibres39. Si el
test requereix bullir la mostra, cal que primer
portem a ebullició el dissolvent en un vas
sobre una placa o fogonet elèctric sota una
campana extractora. Un cop haguem
aconseguit ajustar la temperatura adient per
mantenir el solvent bullint de manera suau,
ja podem introduir-hi la mostra.

També pot succeir que per a la identificació
de determinades fibres necessitem mantenir
la mostra en el dissolvent a una temperatura
concreta; per fer-ho podem escalfar un
recipient amb aigua (per exemple un vas de
precipitats) en una placa elèctrica,
controlant la temperatura desitjada amb
l’ajut d’un termòmetre, i aleshores introduir-
hi el tub d’assaig amb el dissolvent i la
mostra.

Hem vist que les fibres artificials i
sintètiques més habituals en els suports de
pintures són el raió viscosa, el polièster i el
niló. El raió viscosa és soluble en àcid
sulfúric (59,5%) a temperatura ambient (cal
deixar la mostra submergida durant 20
minuts). Algunes fibres vegetals com el cotó
i el lli també ho són, però no a temperatura
ambient, sinó a 38º C i en àcid sulfúric en
una concentració del 70%.

El niló és soluble en diferents solvents a
temperatura ambient: àcid clorhídric (20%)
durant 10 minuts; àcid fòrmic (85%) durant
5 minuts i àcid sulfúric (59,5%) durant 20
minuts. El polièster en canvi només es
dissol en m-cresol (100%) a 139º C durant 5
minuts.

7. Proves de
solubilitat
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Donem l’esquema bàsic que s’ha de seguir
segons el tipus de fibres que ens interessa
(Taula 4).

En aquest cas hem parlat de les fibres
artificials i sintètiques més presents en els
suports de pintura sobre tela, però també
pot succeir que, puntualment, en trobem
d’altres. A la bibliografia que se cita a
continuació trobareu taules de tests de
solubilitat on s’inclouen altres fibres:

HALL, C.E.M.; DAVIES, M.S.T. (ed.)
Identificación de fibras textiles. Barcelona:
Blume, 1968 (versió en espanyol de
Identification of textile materials.
Manchester: The Textile Institute, 1951), p.
82 – 83.

TÍMÁR-BALÁZSY, A. Chemical principles of
textile conservation. London: Butterworth
Heinemann, 1999, p. 384.

GARCÍA, J. A. Constituyentes fibrosos de
pastas y papeles. Morfofología, análisis
microscópico. Terrassa: Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales, 1988,
p. 142.

GREAVES, P. H; SAVILLE, B. P. Microscopy of
textile fibres. Oxford: Royal Microscopy
Society, Bios Scientific Publishers Limited,
1995, p. 15. (Microscopy Handbooks; 32)

BIGORRA, P. Manual práctico de fibras
textiles. Sabadell: Edición de
Agrupaciones Profesionales Narcís Giralt,
p. 221-228.

AATCC (AMERICAN ASSOCIATION OF TEXTILE
CHEMISTS AND COLORISTS). Test Method 20-
2005, AATCC Technical Manual / 2006, p.
43.
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Taula 4
Esquema de les proves de
solubilitat per a fibres tèxtils
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Hi ha altres tècniques d’anàlisi per a la
identificació de fibres, moltes de les quals
centrades especialment en les fibres
sintètiques. La majoria són complexes i
requereixen una preparació de l’analista
molt específica o un instrumental que no
està a l’abast de tothom. És per aquest
motiu que no són explicades amb
profunditat en aquest manual. Tanmateix,
pensem que resulta interessant conèixer-ne
l’existència i les fonts bibliogràfiques a les
quals es pot recórrer en cas de voler
aprofundir-hi.

8.1. Determinació de la longitud
mitjana de les fibres

Aquesta tècnica es basa en el fet que no
tots els tipus de fibres —fins i tot dins d’una
mateixa família— tenen la mateixa longitud.
Tanmateix és un mètode costós i els
resultats obtinguts no són determinants. A
partir d’una mostra triada a l’atzar entre
diversos brins de fibra es forma una mescla
homogènia que ha de fer uns 2 g, la qual
cosa ja és un inconvenient en tractar-se de
mostres que provenen d’objectes
patrimonials.

La mostra es tracta amb diverses
dissolucions per obtenir-ne les fibres
elementals. Aquestes fibres són observades
amb un microscopi de projecció per prendre
les mesures corresponents a la seva
llargada (Taula 5).

Per saber-ne més:

HALL, C.E.M.; DAVIES, M.S.T. (ed.)
Identificación de fibras textiles. Barcelona:
Blume, 1968 (versió en espanyol de
Identification of textile materials.
Manchester: The Textile Institute, 1951), p.
124.

8.2. Determinació del diàmetre de les
fibres

Una de les característiques més importants
d’una fibra tèxtil és la seva amplada o
diàmetre. Hi ha diversos mètodes per
mesurar el diàmetre de les fibres, però
només un d’aquests està àmpliament
acceptat, i està descrit per diverses normes
internacionals.

El procediment es basa a projectar les
imatges de fibres —de la secció
transversal— en una pantalla. L’amplada
d’aquestes fibres es mesura mitjançant una
escala graduada. La mitjana aritmètica i el
coeficient de variació d’un nombre específic
de mesuraments es calculen i s’expressen
en microns i percentatges, respectivament.

És important que s’obtingui una mostra prou
representativa de les fibres que es vulguin
mesurar. També cal remarcar que el
diàmetre de les fibres varia en funció de les
condicions ambientals, per aquest motiu cal
condicionar-les abans de muntar-les i
mesurar-les. Les condicions que recomana
la norma són: 65+/- 2% d’humitat relativa, i
20+/- º C de temperatura.

Per saber-ne més:

GREAVES, P. H; SAVILLE, B. P. Microscopy of
textile fibres. Oxford: Royal Microscopy
Society, Bios Scientific Publishers Limited,
1995, p. 21-28. (Microscopy Handbooks;
32)

International Standard ISO R137 (1975):
Determination of fibre diameter –
projection microcope method.

International Wool Textile Organization
IWTO 8-89(E) (1989): Method for
determining wool fibre diameter by
projection microscope.

8. Per a saber-ne
més. Altres
tècniques

LONGITUD MITJANA DE LES FIBRES
ELEMENTALS TIPUS DE FIBRA

Menor de 50 mm LLI

Major de 8 mm CÀNEM

Menor de 3,7 mm JUTE

Major de 50 mm RAMI

Taula 5
Longitud mitjana de les
principals fibres
liberianes
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8.3. Examen de les cendres

Aquesta tècnica es basa en l’existència
d’estructures cristal·lines (material compost
per CaCo3 i SiO2) contingudes en alguns
dels teixits de la planta que queden adherits
a les fibres. L’inconvenient és que si les
fibres han rebut molts processos i
tractaments, és possible que siguin
escasses o fins i tot inexistents; per aquest
motiu cal pensar que l’absència d’aquestes
estructures en una mostra no és concloent.
Un cop cremada la fibra, cal muntar les
cendres obtingudes i observar-les al
microscopi (Taula 6).

Per saber-ne més:

HALL, C.E.M.; DAVIES, M.S.T. (ed.)
Identificación de fibras textiles. Barcelona:
Blume, 1968 (versió en espanyol de
Identification of textile materials.
Manchester: The Textile Institute, 1951), p.
126.

SCHAFFER, E. “Fiber identification in
ethnological textile artifacts”. Studies in
Conservation, vol. 26, n. 3, 1981, p. 124.

8.4. Altres tècniques de microscòpia

8.4.1. Microscòpia de fluorescència

Aquesta tècnica es basa en l’habilitat de
certs compostos d’absorbir radiació
electromagnètica i transmetre electrons a un
nivell d’alta energia o estat d’excitació. Com
que els electrons ‘excitats’ no són estables,
retornen al seu nivell amb la consegüent
pèrdua d’energia. Aquesta pèrdua d’energia
és emesa en forma de llum amb una longitud

d’ona més llarga que aquella que causa
l’excitació inicial, i dóna lloc a un fenomen de
fluorescència. Els compostos que tenen
aquesta propietat s’anomenen fluorocroms.
Les dues raons principals per a l’observació
de fibres amb fluorescència són:

• Per estudiar l’estructura de la fibra.
• Per determinar la presència o absència

d’una substància a la fibra.

Moltes fibres naturals i algunes de
sintètiques tenen una fluorescència natural a
certs nivells d’excitació de longitud d’ona, i
aquesta es pot veure alterada per canvis
químics a la fibra. Així doncs, amb aquesta
tècnica és possible investigar el passat de la
fibra —químicament parlant.

Per saber-ne més:

GREAVES, P. H; SAVILLE, B. P. Microscopy of
textile fibres. Oxford: Royal Microscopy
Society, Bios Scientific Publishers Limited,
1995, p. 45-46. (Microscopy Handbooks;
32)

8.4.2. Microscòpia confocal

Aquesta tècnica representa una millora
substancial respecte de la microscòpia
òptica tradicional pel que fa a la qualitat de
la imatge. Mentre que al microscopi
convencional la imatge formada correspon a
una magnificació de l’àrea il·luminada per un
conus de llum i les parts que queden fora de
la zona enfocada apareixen al fons de la
imatge, al microscopi confocal la mostra és
escanejada per un feix de llum, i tota la
mostra —encara que sigui desigual— pot
ser observada amb gran resolució.

També és possible obtenir epifluorescència
d’alta resolució, de manera que
s’aconsegueixen imatges de fluorescència
en tres dimensions mitjançant successius
escanejats. I per últim, és possible realitzar
una anàlisi topogràfica no destructiva de la
superfície de la mostra sense haver de
recobrir-la com en un microscopi electrònic.

Per saber-ne més:

GREAVES, P. H; SAVILLE, B. P. Microscopy of
textile fibres. Oxford: Royal Microscopy
Society, Bios Scientific Publishers Limited,
1995, p. 47-48. (Microscopy Handbooks; 32)
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EXAMEN DE LES CENDRES TIPUS DE FIBRA

No hi ha presència de cristalls LLI

Cristalls agrupats en forma cúbica o romboïdal a
les cendres després de la combustió (excepte si ha
estat bullit o ha rebut un tractament de blanqueig)

CÀNEM

Cristalls agrupats RAMI

Cristalls solitaris JUTE

Taula 6
Característiques de les cendres de les principals
fibres liberianes
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8.4.3. Microscòpia electrònica

El principal avantatge de la microscòpia
electrònica rau en el fet que proporciona
imatges d’elevada resolució si la comparem
amb la microscòpia tradicional. Tanmateix,
el tractament de la mostra és complicat i cal
operar en una cambra de buit.

SEM (microscopi electrònic de rastreig)
Aquest tipus de microscopi ens proporciona
una magnificació del voltant de 100.000x.
Proporciona imatges bastant reals de la
mostra, amb un grau de definició
elevadíssim. A més la imatge que ofereix és
tridimensional.

L’única condició que ha de complir la
mostra —que no cal que sigui perfectament
plana com en el microscopi òptic—, és que
ha de ser conductora, per la qual cosa s’ha
de recobrir amb algun material conductor (or
o carboni vaporitzat). Tanmateix, en
l’actualitat hi ha el microscopi electrònic de
rastreig ambiental, el qual no requereix el
recobriment previ de la mostra.

Les aplicacions del SEM en el nostre cas es
concentren sobretot en l’estudi de la
topografia de la mostra, de les seves
característiques superficials, ja que no
permet l’estudi de l’estructura interna. Es
pot observar clarament la morfologia de les
fibres longitudinalment, així com en detall
les seccions transversals. També és
possible apreciar si les fibres han estat
recobertes per algun material o producte
d’acabat, així com detectar la presència de
fongs i bacteris. L’examen de la degradació
de tipus mecànic de les fibres és el més
interessant d’aquesta tècnica.

Per saber-ne més:

MATTEINI, M.; MOLES, A. Ciencia y
restauración. Hondarribia: Nerea, 2001, p.
76-81. (Arte y Restauración)

GREAVES, P. H; SAVILLE, B. P. Microscopy of
textile fibres. Oxford: Royal Microscopy
Society, Bios Scientific Publishers Limited,
1995, p. 53-56, 65. (Microscopy
Handbooks; 32)

TEM (microscopi electrònic de transmissió)
Aquest microscopi també ens ofereix una
gran magnificació. L’avantatge principal és
que ens permet l’observació de l’estructura
interna de les fibres. Tanmateix, aquest tipus
de microscòpia també té limitacions: la
mostra ha de presentar una superfície
absolutament plana i amb una secció
finíssima; a més els temps d’observació es
veuen molt limitats, a causa dels danys que
es poden causar a la mostra en sotmetre-la
a un feix d’electrons de potencial elevat.

Per saber-ne més:

MATTEINI, M.; MOLES, A. Ciencia y
restauración. Hondarribia: Nerea, 2001, p.
75-76. (Arte y Restauración)

GREAVES, P. H; SAVILLE, B. P. Microscopy of
textile fibres. Oxford: Royal Microscopy
Society, Bios Scientific Publishers Limited,
1995, p. 69. (Microscopy Handbooks; 32)

8.5. Índex de refracció i birefringència
amb llum polaritzada

Aquesta tècnica es basa en les propietats
físiques de les fibres, que les fa anisòtropes
i concretament birefringents (tenen diferents
propietats òptiques en diferents direccions),
característica que ve donada per la seva
composició química i disposició de les
cadenes moleculars.

Ja hem vist que les fibres tèxtils són
òpticament birefringents o de doble
refracció. Tenen dos índexs de refracció.
Com que això depèn de l’estructura química
del material, pot ser una dada útil per a la
seva identificació, especialment en el cas de
les fibres sintètiques.

Imatge de SEM d’una fibra de
cànem (esquerra) i d’una fibra
de rami a 1.800x (dreta).
(Fotografies: Ruth Bagan)
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La majoria de fibres tenen un IR quan la
llum incideix de manera paral·lela a la fibra,
i un IR quan la llum incideix de manera
perpendicular. La diferència entre els dos
és el que es coneix com a birefringència.
Per mesurar els IR necessitem un
microscopi polaritzador o petrogràfic (el
qual és capaç de produir la llum
polaritzada).

Mitjançant el mètode de la línia de Becke
(utilitzant diferents aglutinants líquids d’IR
conegut) podrem determinar els dos IR de
la fibra examinada i la diferència entre ells,
un valor que ens donarà la seva
birefringència. Aquest valor servirà per a la
identificació.

Per saber-ne més:

MATTEINI, M.; MOLES, A. Ciencia y
restauración. Hondarribia: Nerea, 2001, p.
47-50. (Arte y Restauración)

GREAVES, P. H; SAVILLE, B. P. Microscopy of
textile fibres. Oxford: Royal Microscopy
Society, Bios Scientific Publishers
Limited, 1995, p. 17-18. (Microscopy
Handbooks; 32)

AATCC (AMERICAN ASSOCIATION OF TEXTILE
CHEMISTS AND COLORISTS): Test Method 20-
2005, AATCC Technical Manual / 2006, p.
41.

8.6. Espectroscòpia d’infraroig

Aquesta tècnica es basa en el fet que, quan
es passa una radiació infraroja a través
d’una substància es transmeten algunes
freqüències i se n’absorbeixen d’altres.
L’espectroscòpia d’infraroig consisteix a
determinar les freqüències en les quals té
lloc l’absorció i obtenir una representació de
percentatges de radiació absorbida. A partir
de les gràfiques (espectres) es podrà
determinar una substància, ja que l’espectre
infraroig d’una molècula donada és
característic del compost i, per tant, es pot
usar per identificar-lo.

La identificació de fibres en general es pot
dur a terme amb aquesta tècnica, sobretot
pel que fa a les fibres sintètiques, però no
en el cas de les fibres naturals vegetals, les
més comunes com a suport de pintures,
l’espectre de les quals és molt similar pel
fet que la seva composició química també

ho és. És especialment útil quan es
disposa de molt poca mostra.
La preparació de la mostra és laboriosa
(tècnica de pastilla a pressió, pastes o
pel·lícules emmotllades amb dissolvent) i
l’espectre resultant es pot comparar amb
espectres de fibres patró conegudes. Per a
aquesta tasca hi ha sistemes de fitxes
comercials.

• DMS (The Documentation of Molecular
Spectroscopy. Purched Cards,
Butterworths Scientific Publications,
Londres).

• Wyandotte – ASTM (The Wyandotte –
ASTM System, American Society for
Testing and Materials, Filadèlfia).

Per saber-ne més:

HALL, C.E.M.; DAVIES, M.S.T. (ed.)
Identificación de fibras textiles.
Barcelona: Blume, 1968 (versió en
espanyol de Identification of textile
materials. Manchester: The Textile
Institute, 1951), p. 84 - 88.

Microscòpia d’infraroig
Aquesta tècnica combina un microscopi
amb un espectrofotòmetre FTIR, d’aquesta
manera és possible fer una anàlisi d’una
zona molt concreta, ja que el microscopi
ens permet focalitzar la radiació infraroja.
En fer-ho obtenim un espectre molt precís
d’un punt determinat de la mostra.

Per saber-ne més:

GREAVES, P. H; SAVILLE, B. P. Microscopy of
textile fibres. Oxford: Royal Microscopy
Society, Bios Scientific Publishers
Limited, 1995, p. 46-47. (Microscopy
Handbooks; 32).

GARSIDE, P.; WYETH, P. “Identification of
cellulosic fibres by FTIR spectroscopy.
Diferentitaion of flax and hemp by
polarized ATR FTIR”. A: Studies in
Conservation, 51 (2006), p. 205-211.

Aquest últim article fa referència a
l’espectroscòpia d’infraroig usada
juntament amb la llum polaritzada, amb la
tècnica espectroscòpica ATR – FTIR, i obre
les portes a la diferenciació del lli i el
cànem mitjançant aquesta tècnica. Es basa
en la torsió natural de la paret cel·lular de

Museus Identificació
Documentació de fibres

Identificacio?5.qxd: Doc  31/3/09  13:25  Página 35



36

cada fibra que, com ja hem vist, és oposada
en el cas del lli i el cànem. Aquest fet és el
que explica alhora el comportament oposat
de les fibres quan se sotmeten a la prova de
torsió (test d’assecatge).

8.7. Cromatografia de gasos

Per tal d’analitzar un material amb aquesta
tècnica, la qual separa una mescla en els
seus components, cal que la mostra sigui
estable i suficientment volàtil. Aquest no és
el cas de la majoria de polímers. Per aquest
motiu s’han de pirolitzar, i s’obté un
cromatograma pirolític o pirograma, el qual
es pot utilitzar per a la identificació de
polímers i fibres.

D’aquesta manera, el pirograma
característic o esquema de productes
volàtils de la piròlisi es pot emprar d’una
manera similar a un espectre d’infraroig.
Tanmateix, normalment el pirograma d’una
fibra és bastant complex, de manera que no
és possible identificar la fibra amb absoluta
certesa sense un coneixement previ
d’aquesta.

Per saber-ne més:

HALL, C.E.M.; DAVIES, M.S.T. (ed.)
Identificación de fibras textiles. Barcelona:
Blume, 1968 (versió en espanyol de
Identification of textile materials.
Manchester: The Textile Institute, 1951), p.
97-99.

8.8. Anàlisi tèrmica diferencial

Aquest tipus d’anàlisi es fonamenta en el fet
que quan s’escalfa una substància es poden
produir diverses fases de transició i
reaccions químiques, les quals impliquen
l’absorció o el despreniment de calor. En el
cas de les matèries fibroses, aquests canvis
poden incloure alliberament d’humitat,
cristal·lització de polímer, fusió i processos
irreversibles de descomposició.

L’anàlisi tèrmica diferencial (ATD) és capaç
de detectar tots aquests canvis i determinar-
ne la seva quantia, mitjançant l’instrumental
específic. S’obté un espectre tèrmic que es
pot utilitzar per a la identificació de la
mateixa manera que l’espectre d’IR.

Per saber-ne més:

HALL, C.E.M.; DAVIES, M.S.T. (ed.)
Identificación de fibras textiles. Barcelona:
Blume, 1968 (versió en espanyol de
Identification of textile materials.
Manchester: The Textile Institute, 1951), p.
103-106

8.9. Determinació del punt de fusió

Aquesta tècnica es basa en el
comportament d’una fibra en una placa
calenta, la qual dóna informació sobre la
temperatura de fusió o carbonització —
depenent del tipus de fibra— de les
mostres.

Es tracta d’un mètode molt útil per
confirmar la identitat de les fibres sintètiques
quan altres proves —com les de solubilitat—
no han estat concloents. No es pot aplicar a
les fibres naturals perquè no tenen
propietats termoplàstiques.

La manera més efectiva per determinar el
punt de fusió és utilitzar una superfície
calenta, per exemple, acoblada al
microscopi que permeti controlar la
temperatura amb precisió mentre la mostra
és observada. Hi ha nombrosos tipus de
plaques calentes per a aquest propòsit, i
cadascuna d’aquestes requereix un tipus de
preparació de la mostra. Cal anotar les
temperatures a les quals es contrau,
s’estova i fon respectivament.

Per saber-ne més:

GREAVES, P. H; SAVILLE, B. P. Microscopy of
textile fibres. Oxford: Royal Microscopy
Society, Bios Scientific Publishers Limited,
1995, p. 16. (Microscopy Handbooks; 32)

HALL, C.E.M.; DAVIES, M.S.T. (ed.)
Identificación de fibras textiles. Barcelona:
Blume, 1968 (versió en espanyol de
Identification of textile materials.
Manchester: The Textile Institute, 1951), p.
52.
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