LA PRESERVACIÓ D’ÀLBUMS FAMILIARS
L’àlbum familiar des de la conservació-restauració

Intervenció de conservació-restauració d’àlbums de fotografia familiar per a
l’exhibició Fotos en família al Museu Palau Mercader
Cristina Cremades Carreño, Evangelina Rubio García

Amb motiu de l’exposició Fotos en família que produeix l’Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya (IEFC) al Museu Palau Mercader de Cornellà durant els
mesos de juny i juliol d’aquest any 2016, les estudiants de Conservació-Restauració
de Béns Culturals de la Universitat de Barcelona que estem cursant un període del
pràctiques al centre presentem aquest article divulgatiu de la nostra tasca de
col·laboració en la preparació d’un conjunt dels objectes fotogràfics d’interès
cultural que s‘exhibeixen a la mostra.
En aquesta es podran veure fotografies, àlbums i altres objectes relacionats amb la
fotografia d’aficionat, d’àmbit familiar o domèstic, originals del període comprés
des de finals de segle XIX fins a mitjans de segle XX conservats al fons del IEFC. La
nostra tasca auxiliar es centra en la realització d’una intervenció de conservació
curativa i preventiva limitada a una selecció d’àlbums fotogràfics familiars de
diferents cronologies que es mostrarà a l’exposició, amb l’objectiu de garantir el
manteniment del seu estat de conservació durant l’exhibició, el moviment i la seva
preservació posterior al IEFC.
En aquest article s’exposen les consideracions i metodologies més rellevants,
plantejades des del punt de la conservació-restauració, tingudes en compte per a
la intervenció, així com també s’expliquen les activitats dutes a terme per tal de
complir aquest propòsit de salvaguarda dels àlbums fotogràfics objectiu d’aquesta
iniciativa de divulgació de la fotografia en família, la qual està despertant un
creixent interès pel seu notable valor patrimonial simbòlic, col·lectiu i personal.

Dins l’àmbit de la fotografia dita domèstica o familiar, l’àlbum constitueix un dels
objectes més representatius de la intencionalitat de registre vital inherent en
aquest tipus de fotografia. Més enllà de retratar individus o indrets concrets, la
construcció d’un àlbum (per part del seu propietari) cerca la representació d’una
història, d’un relat que vindrà determinat, no només per la tipologia d’objectes
que hom hi col·loqui, sinó per el seu mateix ordre i disposició.
Aquesta característica converteix l’àlbum familiar en un artefacte ric i complex, el
qual suscita un especial interès d’estudi en diversos camps, començant pel
fotogràfic i seguint tanmateix per d’altres de caire humanístic, com poden ser
l’històric, l’antropològic o el social. La complexitat d’aquest tipus de peces no es
queda però limitada en un marc conceptual. Fruit de la seva morfologia i
composició (qüestions que a nosaltres ens concerneixen), l’àlbum també se’ns
presenta com un objecte difícil d’afrontar en quant als seus materials.
Després del treball que hem tingut l’oportunitat d’efectuar per a l’IEFC, podem
afirmar i constatar que és necessari entendre l’àlbum com un conjunt heterogeni
d’elements, cadascun dels quals demana una especial atenció a l’hora d’iniciar
qualsevol procés d’anàlisi i diagnòstic. Davant d’aquest tipus de peces, el
conservador-restaurador s’afronta a un objecte que estructuralment funciona com
un llibre, ja que presenta una enquadernació, bloc i relligat, però que alhora conté
uns objectes sustentats de conformació més complexa que les tintes: les
fotografies.
Des del nostre àmbit, això es tradueix en una necessitat de revisió i adaptació dels
tractaments que s’efectuen habitualment sobre els materials de suport de paper
(o cartó) per tal d’assegurar que aquests no suposin accions perjudicials per a les
fotografies, les quals són, generalment, de naturalesa més delicada. En aquest cas,
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les alumnes han pogut desenvolupar la seva acció gràcies a la seva prèvia
experiència en la restauració d’arxiu combinada amb els coneixements en material
fotogràfic adquirits a l’IEFC. Cal destacar, tanmateix, l’assessorament de l’Esther
Llorca, restauradora en l’àmbit fotogràfic que ha aportat suport durant tot el
procés d’anàlisi i d’intervenció sobre els materials.
Metodologia i criteris d’intervenció
Davant la complexitat cultural i la diversitat de materials esmentades que
composen l’estratigrafia de l’objecte de l’àlbum fotogràfic és necessari tenir
especialment en compte alguns criteris clau d’intervenció establerts per l’E.C.C.O
(Confederació Europea d’Organitzacions de Conservadors-Restauradors) al codi
deontològic de directrius professionals, a partir dels quals es determina la
idoneïtat dels processos de tractament i s’estableix l’òptima metodologia de
procediment, així com també es proposen els materials de treball més adequats.
A continuació, presentem aquests criteris de partida i la seva aplicació pràctica al
procés de conservació-restauració realitzat als àlbums.
1. Respecte a la integritat física dels originals, a la seva importància cultural
(valor històric, estètic i social) i a la seva funcionalitat original. Això
afavoreix que el criteri d’actuació sobre l’objecte sigui la intervenció
mínima per tal de promoure la seva conservació sense sotmetre’l a
excessius tractaments o manipulacions. Aquest principi s’ha traduït en:
1.1. No variació de la morfologia, l’estructura o l’aparença estètica dels
àlbums.
1.2. Tractament de conservació-restauració dels elements originals
components dels àlbums que encara són funcionals i que es troben en
bon estat de conservació, sense substituir-los o eliminar-los.

1.3. Procediments de tipus mecànic que afavoreixen la conservació dels
àlbums i confecció d’elements de suport ideats per assegurar
l’estabilitat estructural dels àlbums durant la seva exhibició.
1.4. Confecció d’un sistema d’embalatge individual de protecció ideat per
permetre una manipulació i un transport fins a l’espai d’exposició
segurs, que possibilita l’exposició dels àlbums evitant la realització de
tractaments més destinats al seu ús o consulta.
2. Aplicació de materials compatibles amb els dels béns culturals, que no els
danyin i que ofereixin la màxima reversibilitat (possible eliminació
posterior). Aquest principi s’ha traduït en:
2.1. Realització de procediments de neteja de tipus mecànic per evitar l’ús
de dissolvents químics.
2.2. No utilització de materials o dissolvents als tractaments susceptibles
de causar canvis en l’aparença o alteracions en l’estructura físicoquímica material dels elements que integren els àlbums, així com
tampoc s’han aplicat materials l’estabilitat dels quals en el temps sigui
dubtosa segons els coneixements actuals.
2.2.1.

2.2.2.

Neteja mecànica: realitzada amb eines de restauració i amb
esponja de goma de cautxú natural vulcanitzat especial per a
restauració.
Consolidació dels sistema de muntatge de les fotografies: les
noves cantoneres col·locades són de plàstic de polipropilè i la
cinta de paper adhesiva per fixar-les a les fulles dels àlbums és
Filmoplast P90®, lliure de fibres de fusta i d’àcids,
neutralitzada i soluble amb aigua (bona reversibilitat). Ambdós
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

materials són adequats per a la gestió i conservació, i aproven
el test PAT1.
Consolidació dels elements de suport: només s’ha utilitzat
l’adhesiu semisintètic derivat de la cel·lulosa Tylose MH300®,
soluble a l’aigua (fàcil reversibilitat) i de bon envelliment, amb
un pH estable i resistent a la degradació biològica i
bacteriològica; i com a material de reintegració i reforç s’ha
emprat paper tissú d’un gramatge menor que el suport
original per evitar l’aparició de deformacions.
Reintegració cromàtica: realitzada amb aquarel·les,
l’aglutinant de les quals és la goma aràbiga, d’origen vegetal i
que no interactua amb els materials originals, a més, ha sigut
únicament aplicada al paper de reintegració.
Embalatge individual: confeccionat amb cinta de cotó i
cartrons i capses especials de conservació, que compleixen la
norma ISO 9708 de durabilitat i permanència. S’ha evitat l’ús
d’adhesius en la confecció de l’embalatge, ja que poden
emetre gasos perjudicials per les peces.

3. Utilització de materials que no siguin perjudicials per l’ambient o les
persones de l’espai de treball així com presa de les mesures de seguretat
necessàries durant els procediments. Aquest principi s’ha traduït en:

durant tota la intervenció i la mascareta és d’ús obligatori durant la
neteja mecànica.
3.2. No utilització de dissolvents químics tòxics o volàtils en els tractaments
de neteja i consolidació; en cas contrari hauria sigut necessari prendre
mesures de seguretat individuals o col·lectives relatives al valor límit
ambiental d’exposició a un determinat agent químic i a la seva
volatilitat.
Els àlbums seleccionats
D’entre les peces destinades per a l’exhibició, se n’han tractat un total de cinc,
essent aquestes quatre àlbums complets (els quals conserven la seva estructura
original) i una enquadernació solta (de la qual se’n va desprendre el seu bloc o
contingut interior). Cadascun d’aquests presenta característiques diferents ja que,
com s’ha exposat anteriorment, els objectes per a la exposició han estat
seleccionats segons diferents etapes històriques.
Per tal de no carregar el lector amb informació excessiva, es presenta a
continuació uns quadres de síntesi de totes les propietats i problemàtiques més
rellevants de cada objecte. És important remarcar la importància d’aquest examen
previ per al conservador-restaurador, ja que a partir d’aquest establirà quin és el
tractament que s’adequa més a cada peça.

3.1. Adopció de totes les mesures de protecció individual necessàries: ús
de bata, guants i mascaretes per a la pols2. Els dos primers, s’utilitzen
1

El PAT (Photographic Activity Test) és un test estàndard internacional de l’ANSI (American
National Standard Institute; norma ISO18916) que avalua la interacció entre les fotografies
i els materials destinats a contenir-les i presentar-les.
2
Aquest equipament protegeix la salut del conservador-restaurador dels productes de
degradació de l’obra, però també preserva a aquesta durant la intervenció i de la

manipulació. En aquest cas, la bata evita la deposició de fibres de roba sobre la peça; els
guants impedeixen el contacte amb les ungles o amb la suor de les mans, que afavoreix la
degradació dels materials per acidesa; les mascaretes eviten l’aportació d’humitat a
l’objecte amb l’expiració del conservador-restaurador.
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ÀLBUM DE LES ALBÚMINES

ÀLBUM VERD

Època

Època
Característiques
més rellevants
Degradacions més
rellevants
Estat de
conservació
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Finals del S.XIX
- L’enquadernació és de fusta amb folre de tela decorada amb
relleus i pintats
- Els talls del bloc presenten un acabat en daurat
- L’àlbum conté fotografies de paper albuminat
- La peça presenta brutícia general no incrustada (pols)
- Les fotografies presenten signes de metal·lització
Es considera bo, ja que tots els estrats de la peça presenten
estabilitat físicoquímica i estructural

Cal destacar que aquest álbum no forma part del fons de l’IEFC, sinó que ha estat prestat
pel mateix comissari de l’exposició, en Pep Parer.

Característiques
més rellevants

Degradacions més
rellevants

Estat de
conservació

Principis del S.XX
- L’enquadernació és de cartó amb folre de tela
- El bloc es troba conformat amb suports de cartolina originals i
d’altres afegits per l’autor (papers de diari o de revista)
- El bloc compta amb fulls d’emmarcat per a les fotografies
- Es presenten fotografies realitzades amb diferents tècniques
- La peça presenta brutícia general no incrustada (pols)
- L’estructura de l’enquadernació es troba afectada ja que manca
la totalitat del llom i la tapa del darrere es troba trencada
(l’enquadernació manté la seva unitat gràcies a l’aplicació de
cinta adhesiva)
- El bloc presenta moltes pàgines soltes o des-adherides de
l’estructura
- Les fotografies presenten signes de metal·lització
Es considera dolent, ja que l’estabilitat de l’àlbum com a unitat es
veu alterada per la mancança de llom i des-adherència del bloc

4

ÀLBUM DE LES DEDICARÒRIES

Època

Característiques
més rellevants

Degradacions més
rellevants

Estat de
conservació

Anys 30
- L’enquadernació consta de una única capa de paper premsat de
color negre
- El bloc es troba composat per suports de paper de tipus
cartolina on s’han adherit les fotografies
- El conjunt de la peça queda relligat amb un cordill
- L’àlbum conté diverses tipologies de fotografies, essent
aquestes de formats diferents
- La majoria de fotografies presenten inscripcions al seu anvers
fetes amb tinta
- La peça presenta brutícia general no incrustada (pols)
- L’enquadernació presenta múltiples pèrdues i estrips, sobretot
a les vores i les zones de plec (donada la poca resistència del
material constitutiu)
- Una anella metâl·lica del sistema de relligat es troba sola
- Algunes fotografies es troben parcialment desadherides dels
suports
Es considera regular ja que, tot i que no corre en risc la seva
estabilitat estructural, presenta alteracions que encara estan en
curs o que poden agreujar-se si no se’n dona solució

ÀLBUM ECLU

Època

Característiques
més rellevants

Degradacions més
rellevants
Estat de
conservació

Anys 40
- L’enquadernació consta de una única capa de paper premsat
d’un verd grisenc
- El bloc es troba composat per suports de paper de tipus
cartolina on s’han adherit les fotografies i fulls de separació de
paper translúcid
- El conjunt de la peça queda relligat amb un cordill
- La majoria de fotografies són de la mateixa tipologia i format
- L’àlbum presenta elements distints a les fotografies (adherits o
solts) com plànols fets a mà o cartes
- La peça presenta brutícia general no incrustada (pols)
- Els fulls de separació presenten algunes arrugues
- L’enquadernació presenta delaminació a les vores
Es considera bo, ja que tots els estrats de la peça presenten
estabilitat físic-química i estructural
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ÀLBUM VERMELL

També s’han registrat fotogràficament les fotografies o altres tipus de documents
gràfics descohesionats i/o fulles no pertanyents als àlbums per tal de tenir
testimoni de la seva existència (en cas de pèrdua) i localització.
Cal destacar que s’ha realitzat la documentació fotogràfica de totes les fulles dels
àlbums verd i de les dedicatòries per registrar a seva ordenació. En el cas del
primer aquesta actuació és necessària per conservació preventiva, ja que la manca
del llom pot derivar en la pèrdua de fulls o canvi de la seva disposició original. En
quant al segon, aquesta tasca prèvia i també el registre descriptiu per escrit de la
paginació original són obligatoris per poder efectuar el desmuntatge de l’àlbum
assegurant que el muntatge posterior sigui fidel a l’ordenació original del fulls i que
es disposa de diferents fonts de recursos per realitzar-lo.

Època
Característiques
més rellevants
Degradacions més
rellevants
Estat de
conservació

Anys 30
- L’enquadernació es formada per tapes de cartó i folre de tela,
presentant decoracions en relleu i daurats
- La peça presenta brutícia general no incrustada (pols)
- Manca tot el contingut interior de l’àlbum (bloc i fotografies)
L’enquadernació es troba en bon estat de conservació, tot i que si
es considera la falta del bloc i les fotografies es classificaria com a
dolent

Procés d’intervenció de conservació-restauració
Documentació prèvia A tots els àlbums
Abans de començar qualsevol tipus de tractament directe, els àlbums s’han
documentat escrita i fotogràficament prenent imatges identificadores generals i
també específiques, que constaten l’estat de conservació de peça.

Registre fotogràfic de documents des-cohesionats o solts de l’àlbum Eclu
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Desmuntatge
Àlbums de tractament
Instrumental

Àlbum de les dedicatòries
- Pinces de cirurgia
- Sonda
- Paper secant

Amb l’objectiu d’assegurar l’estabilitat estructural dels elements de suport de
l’àlbum ha sigut necessari procedir al desmuntatge de les seves parts per tal de
poder efectuar una consolidació de l’enquadernació (veure finalitat, objectius i
descripció del tractament més endavant).
Per realitzar el desmuntatge, s’ha desfet el sistema de relligat del cordill,
deslligant-lo mecànicament i extraient-lo amb cura de l’enquadernació i les fulles
per evitar la pèrdua de les anelles de l’enquadernació i la formació d’estrips a la
perforació dels fulls. Posteriorment aquests s’han numerat, com a recurs extra per
garantir l’ordre de paginació. Una de les anelles es trobava despresa del seu forat;
aquesta s’ha guardat en un sobre per a procedir a la seva reintegració més
endavant.

Parts de l’àlbum de les dedicatòries un cop desmuntat

Neteja mecànica
Tots els àlbums
Àlbums
i elements de
tractament

Tots els procediments de la intervenció s’han realitzat col·locant els àlbums i les
seves parts a sobre de papers secants que s’han anat renovant durant la
intervenció per assegurar que la superfície de treball sempre estigui neta i lliure
d’objectes o instruments que puguin danyar-los.

Materials
i eines
Equipament de
seguretat

-

Suport de les enquadernacions
Cordill de relligat
Fulls de cartolina i paper de suport de les
fotografies
Fotografies
Pera d’aire de silicona
Paletina de pèl de poni
Goma de fum (cautxú vulcanitzat)
Papers secants
Bata
4
Guants de vinil
Mascaretes per a la pols
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Extracció del cordill de relligat i paginació dels fulls a l’àlbum de les dedicatòries

Els guants d’intervenció també poden ser de làtex, sense pólvores de talc. En el cas de
consulta, també s’admet l’ús de guants de cotó.

7

S’han netejat mecànicament tots els elements compositius dels àlbums per
eliminar la pols i la brutícia superficials, ja que no beneficien la seva conservació;
atrauen humitat i insectes, poden causar l’aparició de taques generals i ratllades a
les fotografies per fricció, i a més no afavoreixen la visualització dels àlbums.
El procediment d’eliminació de la brutícia lliure dipositada en superfície s’ha
efectuat combinant diferents mètodes i estris. Aquests es seleccionen en funció
del tipus de brutícia i del nivell de resistència mecànica del suport (enquadernació,
fulls de cartolina). Quan aquest presenta elements sustentats (inscripcions,
cantoneres de muntatge de fotografies, o bé la pròpia emulsió constituent de la
imatge sobre el paper fotogràfic) la selecció també dependrà de la pròpia
resistència del material que els compon i del grau d’adhesió que presentin
respecte el suport.
Les diferents eines s’han utilitzat en ordre progressiu en quant la seva duresa o
poder abrasiu. Així, sempre s’ha començat enretirant la brutícia no adherida
traslladant-la mitjançant l’aire expulsat amb una pera de silicona. Després, s’ha
emprat una paletina de pèl suau, de poni. Finalment, per eliminar brutícia més
adherida sobre suports resistents com el cartró i la cartolina de les
enquadernacions i els fulls s’ha fet servir la goma de fum de cautxú, que neteja per
abrasió captant la brutícia gràcies al seu format d’esponja. Sempre s’ha assegurat
l’eliminació dels residus de la goma de fum enretirant-los amb la pera.

Ús de diferents eines segons la resistència mecànica del suport a l’àlbum de les albúmines

Utilització de les diferents eines de neteja segons la resistència mecànica del suport a
l’àlbum de les albúmines

En el cas de les zones dels fulls de l’àlbum Eclu amb anotacions manuscrites
realitzades amb un material pulverulent blanquinós tipus grafit, que presenta poca
cohesió interna i poca adhesió al suport, la neteja s’ha realitzat només mitjançant
la pera d’aire; sense apropar-la molt al suport, per evitar una aplicació massa
localitzada de l’aire expulsat i la consegüent possible disgregació de les partícules
compositives del material.
S’ha seguit la mateixa metodologia per la neteja de les fotografies de tots els
àlbums, ja que els materials constituents de les imatges fotogràfiques i els seus
aglutinants són sensibles mecànicament, especialment quan es troben envellits,
per la qual cosa no és aconsellable la seva neteja per abrasió o en contacte directe
amb l’estri de neteja ja que podríem provocar l’aparició de ratllades.
Cal destacar, també, la metodologia de neteja del cordill del sistema de relligat de
l’àlbum de les dedicatòries. S’ha optat per realitzar-la amb la paletina; el seu pèl
extrau la brutícia depositada entre els fils sense variar la seva disposició o
esfilagarsar el cordill i a més, ha permès el pentinat dels fils de la borla que remata
un dels seus extrems.
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Consolidació: elements de suport, enquadernació i components secundaris
Àlbum de les dedicatòries:
Àlbums
i elements de
tractament

-

Fulls
Enquadernació
Cordill de relligat
Anella metàl·lica del sistema de relligat

assegurar que cordill del sistema de relligat de l’àlbum dedicatòries no continuï
esfilagarsant-se.
En aquest procés s’han efectuat aquestes operacions (correspondència amb els
elements de tractament entre parèntesis):
-

Reforç dels estrips dels elements de suport i protecció (als fulls de
cartolina i enquadernació de l’àlbum de les dedicatòries).

-

Reforç de les vores i puntes delaminades (enquadernació i fulls de l’àlbum
de les dedicatòries, i enquadernació de l’àlbum Eclu).

-

Reintegració de les pèrdues que pugui presentar l’element de protecció de
l’àlbum (fulls i enquadernació de l’àlbum de les dedicatòries).

-

Reintegració de elements secundaris despresos (anella metàl·lica de
l’enquadernació de l’àlbum de les dedicatòries).Consolidació de
l’estructura dels elements secundaris, que no funcionen com a suport, que
presentin risc de perdre-la (esfilagarsat del cordill de relligat de l’àlbum de
les dedicatòries).

Àlbum Eclu:
-

Enquadernació
Adhesiu

Material de reforç
Material de
reintegració

Materials
i eines
Eines

- Tylose MH300® al 40% en
aigua destil·lada
- Paper
tissú
de
8,6
grams/m², color blanc
- Paper
tissú
de
24
grams/m², color blanc
- Pinces de cirurgia d’acer
inoxidable
- Espàtula de guixaire d’acer
inoxidable
- Pinzell de cerres dures del
número 1
- Fragments de teixit de
polièster no teixit Reemay®
- Fragments de paper secant
- Elements d’aplicació de pes
puntual
- Papers
secants
de
superfície de treball

Amb la finalitat de tornar la integritat i la consistència mecànica als materials que
composen els elements dels àlbums s’ha realitzat un tractament de consolidació.
Els objectius han sigut restaurar l’estabilitat estructural de les fulles de cartolina de
suport de les fotografies i de l’enquadernació (per a que preservi la seva integritat i
funció de protegir els fulls i les fotografies que constitueixen l’àlbum) i també

Reforç dels estrips
Els estrips de mida petita que presenten una zona d’unió superposada , el suport
dels quals no ha de sotmetre’s a nombroses manipulacions o no ha de complir la
funció de protecció de l’àlbum (com en el cas de l’enquadernació), s’han reforçat
només aplicant l’adhesiu mitjançant el pinzell a la part de superposició i col·locant
un element pesant a sobre per assegurar el correcte posicionament de la unió
durant l’assecatge.
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En el cas dels esquinços de mida més gran que no mostren una superposició
perfecta de les seves parts o el suport dels quals presenta un gruix considerable
(com al suport de l’enquadernació), s’ha adherit un petit fragment del material de
reforç de tissú de 8,6 grams/m² amb les vores desfibrades a sobre de la zona
d’unió de les dues parts de l’estrip i també s’ha fixat la posició de la seva
col·locació deixant la zona reforçada sota pes.
En totes les operacions de consolidació que requereixen l’aplicació d’adhesiu o de
pes s’utilitzen fragments de paper secant i de teixit Reemay® per absorbir la
humitat excessiva afegida a través de l’adhesiu i per evitar l’adhesió del material
de suport a l’objecte utilitzat com a pes o al propi paper secant.

Reintegració de les pèrdues
La restauració de les parts perdudes del suport dels fulls de cartolina i de
l’enquadernació s’ha efectuat col·locant petits fragments adaptats a la mida de les
pèrdues (empelts) de material de reintegració, paper tissú de 24 grams/m².
S’ha procedit confeccionant els empelts a mida amb unes vores sobrants
desfibrades, de manera que s’aplica l’adhesiu a aquestes vores i es posiciona
l’empelt a la zona a reintegrar, reforçant la vora d’adhesió exercint pressió amb
l’espàtula i col·locant, a continuació, pes a sobre de la zona reintegrada.
En el cas de la metodologia de reintegració de l’enquadernació, s’ha realitzat
aquest primer pas col·locant l’empelt des de la part dels revers del suport (zona
interior de l’enquadernació que correspon a l’interior de l’àlbum), i després, se li
ha afegit gruix a la reintegració aplicant una segona capa de tissú confeccionada a
la mida exacta de la zona de pèrdua des de l’anvers de l’enquadernació (part
externa) i seguint el mateix procediment. D’aquesta manera, les reintegracions
tenen un gruix suficient per suportar la manipulació de l’enquadernació, només
lleugerament inferior al suport original per no provocar ondulacions en aquest.

Tractament de reforç dels estrips de l’àlbum de les dedicatòries

Reforç de les vores i puntes delaminades
El procediment per al reforç dels elements de suport que presenten les vores i les
puntes delaminades, és a dir, que les capes de paper que els composen es troben
separats entre sí, és el mateix que en el cas del reforç dels estrips que tenen una
zona de superposició íntegra (primer cas esmentat), de manera que es retorna la
unió de les capes i s’evita que el suport en qüestió continuï perdent la seva
consistència.

Reintegració de l’enquadernació de l’àlbum de les
dedicatòries
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Reintegració d’ elements secundaris: anella del sistema de relligat
Per tal de tornar a col·locar l’anella protectora metàl·lica (sistema de relligat)
despresa a la corresponent perforació de l’enquadernació, primerament, ha sigut
necessari procedir al reforç i la reintegració del suport perimetral del forat, el
desgast i la debilitat del qual ha provocat el desunió de l’anella. Per a això, s’ha
seguit el mateix procediment que en la reintegració de pèrdues sense arribar
obstruir tot el forat amb el paper tissú.
Seguidament, s’ha col·locat l’anella amb les pinces al forat, introduint el perímetre
de la reintegració en l’orifici de l’anella i forçant lleugerament la resistència
mecànica del paper tissú per a que l’element de relligat quedi ben subjectat a la
perforació reintegrada.

el cordill no continuï esfilagarsant-se i l’extrem quedi endurit i protegit durant les
manipulacions de l’àlbum.

Abans i després de la consolidació del cordill de l’àlbum de les
dedicatòries

Reintegració cromàtica
Àlbums
i elements de
tractament
Materials
i eines
Reintegració de l’anella de l’enquadernació de l’àlbum de les
dedicatòries

Consolidació d’elements secundaris: cordill del sistema de relligat
Amb l’ajuda de les pinces, s’ha restaurat la posició enrotllada dels fils que integren
el cordill del sistema de relligat i mitjançant el pinzell s’ha aplicat una petita
quantitat d’adhesiu per fixar-la.
A continuació, per conservar aquesta posició dels fils durant l’assecatge de
l’adhesiu, s’ha col·locat pes a sobre, de manera que una vegada aquest estigui sec

Àlbum de les dedicatòries:
-

Enquadernació
Material de
reintegració

-

Aquarel·les (Van Gogh)

Eines

-

Pinzell de pèl sintètic
Aigua destil·lada
Paleta amb concavitats

Per tal d’atenuar l’impacte cromàtic visual dels empelts de reintegració aplicats a
l’enquadernació, s’ha realitzat la seva reintegració cromàtica respecte l’aspecte del
material de suport de l’enquadernació.
S’ha preparat una barreja amb les aquarel·les el color de la qual correspongui al de
l’enquadernació, procurant que la seva tonalitat sigui lleugerament diversa de
l’original i la seva saturació inferior, diluint-la amb una mica d’aigua destil·lada, per
tal de que resultés visualment discernible (no imitativa) de l’aspecte cromàtic del
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suport reintegrat. Aquesta barreja s’ha aplicat al material de reintegració
mitjançant el pinzell, amb cura de no tacar el suport original adjacent.
Una altra metodologia seria procedir al tenyit del paper tissú de reintegració abans
de la confecció i adhesió dels empelts, però és un sistema aconsellable quan la
quantitat de paper de reintegració necessària és major.

Consolidació del sistema de muntatge de les fotografies
Àlbums
i elements de
tractament

Àlbum de les dedicatòries:
-

Sistema de muntatge de 3 fotografies de mida
gran
Material de les
cantoneres

Material adhesiu
Materials
i eines
Eines

-

Film plàstic transparent de
polipropilè (JCR)
Cinta adhesiva Filmoplast
P90®
Pinces de cirurgia
Regle metàl·lic
Cúter
Planxa protectora de tall
Tisores
Espàtula de guixaire
Paper secant

Amb l’objectiu d’evitar que algunes fotografies de majors dimensions puguin sofrir
la formació de plecs durant la consulta de l’àlbum per mancança de subjecció al
full de suport davant el diferent comportament entre els dos elements durant la
seva manipulació, s’ha instaurat un sistema de fixació de la fotografia al full
mitjançant cantoneres de plàstic de conservació. Aquestes permeten l’extracció
manual de la fotografia i visualització d’aquesta a través (ja que són transparents),
amb la qual cosa es tracta d’un sistema no invasiu o modificador que és reversible.
A partir de les cantonades termo-segellades d’unes fundes de gestió de plàstic,
s’han obtingut les cantoneres a mida confeccionant-les amb els instruments de
mesura i tall. Després, se li ha afegit, per una de les cares, el sistema de fixació al
full amb un fragment de cinta adhesiva de conservació.
Reintegració cromàtica de l’enquadernació de l’àlbum de
les dedicatòries

Finalment, amb l’ajuda de les pinces i de l’espàtula s’ha inserit la punta de la
fotografia a la cantonera obtinguda i aquesta s’ha fixat al full de suport fent
contactar la cinta adhesiva al full.
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Una vegada efectuada aquesta operació, es procedeix al muntatge de totes les
parts de l’àlbum, que està determinat per la instal·lació del sistema de relligat que
uneix els fulls amb les fotografies a l’enquadernació.
El sistema d’ancoratge depèn del cordill que els lliga a través de forats i per tal de
que la seva col·locació sigui fidel a l’estat inicial de l’àlbum s’ha consultat la
documentació fotogràfica respectiva.
Així, primer s’ha inserit el cordill a través dels forats amb les anelles des de la tapa
posterior de l’enquadernació.
Després s’han anat col·locant els fulls per ordre invers des de l’interior de
l’enquadernació passant el cordill per les seves perforacions. Per tal de que les
emulsions de les fotografies no pateixin ratllades al afegir nous fulls, s’ha protegit
la seva superfície de les manipulacions mecàniques amb un fragment de paper
secant.
Cantoneres de plàstic de conservació col·locades per assegurar
la fixació de les fotografies als fulls de l’àlbum de les dedicatòries

Finalment, s’ha introduït el cordill pels forats de la tapa davantera i s’ha restaurat
el seu sistema de tancament amb un nus segons la documentació de l’estat inicial.

Muntatge final
Àlbums
i elements de
tractament
Materials
i eines

Àlbum de les dedicatòries
-

Pinces de cirurgia
Espàtula de guixaire
Paper secant

Prèviament al muntatge de l’àlbum, s’han ordenat tots els fulls segons la paginació
original documentada per escrit i fotogràficament.

Muntatge del sistema de relligat de l’àlbum de les dedicatòries
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Sistema d’embalatge per a la manipulació i el transport
Àlbums
i elements de
tractament

Materials
i eines

Tots els àlbums
-

Cartrons de conservació
Cinta de teixit de cotó
Capses de cartró de conservació
Cúter
Regle metàl·lic
Planxa protectora de tall
Tisores

Els àlbums es transportaran fins a l’espai d’exposició en capses de cartró de
conservació a mida que els emparin dels agents externs i mecànics (com poden ser
impactes) de degradació.
També s’ha creat un embalatge de protecció directa per fixar la posició dels
àlbums a dins la capsa i protegir les seves vores del contacte i els cops amb el propi
interior així com també, de la manipulació per treure’ls de les capses.
Així, s’han muntat els àlbums en un sistema de tipus sandvitx amb cartrons rígids
de conservació confeccionats en dimensions majors als àlbums i a la mateixa mida
de les capses, i per fixar la seva posició i facilitar la manipulació i l’extracció de
l’objecte de la capsa s’han unit els cartrons amb cinta de cotó lligada per la seva
part externa.

Una vegada realitzat aquest embalatge s’han introduït els àlbums a les capses,
acompanyats dels elements de suport per a l’exhibició corresponents, dels que
parlarem a continuació.
Elements de suport per a l’exhibició
Quan s’exposa un llibre o un element similar a aquest (com és en aquest cas, un
àlbum) esdevé en moltes ocasions indispensable disposar-lo de forma oberta per a
que l’espectador pugui visualitzar el seu interior. Aquesta posició però no és
sempre la més adequada per a la peça, ja que pot comportar l’aparició (o
l’agreujament) de problemàtiques en la seva estabilitat estructural. Aquest risc
succeeix perquè els elements que conformen l’objecte, així com els seus sistemes
d’unió, es veuen forçats a romandre en certes postures que poden generar
tensions excessives durant considerables períodes de temps. Davant la necessitat
d’atenuar el màxim possible aquestes tensions, és requerida la confecció de certs
elements secundaris per tal de disposar les peces de manera segura per a la seva
preservació.
Dins el marc d’aquesta intervenció, s’han elaborat els elements addicionals
necessaris per a cadascuna de les peces, tenint en compte les necessitats
estructurals de cadascuna d’elles, així com la consideració del impacte estètic que
puguin tenir aquests dins de les vitrines. És important destacar que els materials
emprats per a la seva confecció s’han seleccionat segons els criteris establerts per
a la conservació preventiva, evitant així possibles incompatibilitats o reaccions
inadequades amb els materials constitutius dels àlbums. En total s’han realitzat
dos elements bàsics de suport:
Suports en bloc

Embalatge tipus dels àlbums

Aquests consisteixen en prismes quadrangulars elaborats mitjançant una ànima de
capes de cartó ploma folrades amb cartó de conservació. Tots els elements s’han
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adherit amb Filmoplast P90® (cinta adhesiva de conservació). Els blocs s’empraran
com a alces per a les tapes de tots els àlbums, evitant així una caiguda excessiva de
les seves tapes.
Per una altra banda, també s’ha confeccionat un bloc amb forma més plana
simulant el possible contingut que podia presentar originalment l’àlbum
d’enquadernació solta. Aquest es disposarà en el seu interior per tal d’evitar el
plec excessiu del llom.

Exemple de l’ús de dos suports en bloc (sota cada tapa)
per a la exhibició de l’àlbum de les de les dedicatòries.
A la dreta s’observa com el visualitzaran els espectadors la peça.

Suports en ziga-zaga
Aquests consisteixen en una peça conformada per un pla que pren diferents
direccions, elaborada a partir d’un fragment de cartó de conservació plegat.
Aquest element presenta l’avantatge de poder elaborar-se sense adhesius, fet que
minimitza els riscos de contaminació de la peça.
El suport en ziga-zaga s’ha emprat com a base central per a l’àlbum de les
albúmines, ajustant els angles que conformen el seu llom i les seves tapes, evitant
així l’obertura excessiva.

Exemple de l’ús d’un suport en bloc i el de tipus ziga-zaga per a la exhibició de l’àlbum de
les albúmines. A la dreta s’observa com el visualitzaran els espectadors la peça.

Conservació preventiva i emmagatzematge després de l’exhibició
Una vegada finalitzada l’exposició, els àlbums tornaran protegits dins els
embalatges confeccionats al fons del IEFC, on s’emmagatzemaran al dipòsit
d’arxiu, que compleix les següents recomanacions per a la seva preservació.

Exemple de l’ús del suport en bloc més pla (a l’interior de l’àlbum)
per a la exhibició de l’àlbum vermell.
A la dreta es pot veure com el visualitzaran els espectadors la peça.

En general, el millor mètode per retardar l’evolució de les alteracions dels
materials i assegurar la conservació dels àlbums és el control de les condicions
mediambientals d’emmagatzematge, que principalment són els paràmetres de
temperatura i humitat relativa. Tenint en compte la diversitat de materials que
composen els diferents elements dels àlbums, s’ha de prendre com a referència el
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rang de valor d’aquestes variables adequat per a cada tipus de material que sigui
més limitat i estricte.
En aquest cas, com les fotografies són els objectes que requereixen unes
condicions mediambientals més exigents, els valors òptims per l’adequada
preservació dels àlbums serà aproximadament en torn al 30% d’humitat relativa
(mai superior al 60% o inferior al 25%) i entre 18 i 20°C de temperatura.
Tanmateix, és important evitar fluctuacions d’humitat relativa majors al 5%, pel
que és recomanable disposar d’una sala o espai destinat a la consulta dels àlbums
els valors de temperatura i humitat del qual siguin intermedis entre les condicions
ambientals de l’arxiu i l’exterior.
El sistema de protecció directa dels àlbums preferible és la seva introducció en
capses a mida, de cartró de conservació, que hagin aprovat el test PAT
(Photographic Activity Test). Així mateix, s’aconsella la confecció d’una banda de
paper permanent de conservació que s’inclogui a l’interior de la capsa com a
sistema d’extracció indirecta de l’àlbum del seu contenidor.

Sistema de protecció directa per l’emmagatzematge d’àlbums de l’IEFC
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