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TIPUS DE DOCUMENT: Llibre  NÚM. FITXA 2021-053 

 
AUTOR Desconegut 
TÍTOL American Gazetteer. Italià. 

Il Gazzettiere americano contenente un distinto ragguaglio di tute le 
parti del Nuevo mondo della loro situacione, clima, terreno, 
prodotti, stato antico e moderno, merci, manifatture, e comercio. 
Con una esatta descrizione delle cita, piazze, porti baie, fiumi, laghi, 
montagne, passi, e fortificazioni. Il tuto destinato ad esporre lo 
stato presente delle cose in quella parta di globo, e le mire, e 
interessi delle diverse Potenze, che hanno degli stabilimenti in 
America. Tradotto dall´inglese e arricchito di aggiunte, note carte, e 
rami 

LLOC / DATA Livorno / 1763 
IMPRESSOR Marco Coltellini 
SIGNATURA 07M-4080bis1-1 

07M-4080bis1-2 
07M-4080bis1-3 

REGISTRE 778002153 
778002154 
778002155 

DIMENSIONS 31 x 23 x 9,5 cm 
FULLS 770 fulls 
SUPORT Paper 
TÈCNICA Tipografia i gravat 
ENQUADERNACIÓ Pergamí  
PROCEDÈNCIA CRAI Fons Antic 
DATA RESTAURACIÓ 17/02/2022 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 3-Dolent 
    1-bo,  2-regular,  3-dolent,  4-greu,  5-ruïnos  
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IMATGES 
  Portada  Enquadernació  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Guardes davanteres  Enquadernació  
 

 

 

 

  



 

          

3 
 

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 
Es tracta d'una enciclopèdia impresa a Livorno, Itàlia, l’any 1758 i parla sobre el continent 
americà. Aquesta enciclopèdia consta de tres volums enquadernats junts amb unes cobertes 
amb folre de pergamí i ànima de paperot. L’obra ens parla de diversos aspectes de diferents 
regions del continent americà com el clima, l'economia, la fauna i la flora, i diferents costums 
i trets culturals de cada regió en concret.  
El llibre està estructurat per diferents regions ordenades alfabèticament, i cada apartat 
explicatiu està contrastat amb dades minucioses i gravats, tant de mapes, fauna, costums com 
empreses, per tal que el lector pugui comprendre molt millor a què s'està referint l'autor. 
Molts dels mapes són desplegables i estan plens de detalls i informació. 

 
- Bloc del llibre:  
 

El paper és verjurat, de 16 µ de gruix de mitjana de color blanc trencat. El paper és de bona 
qualitat sense barbes. Ha patit l'atac d'insectes xilòfags que han fet galeries per tot el llibre, 
sobretot en la part del llom. 
El cosit del bloc està perdut en la seva major part, fet pel qual l’enquadernació ha perdut la 
seva consistència. La majoria dels fulls estan solts igual que les cobertes. 
 
El llibre conté un total de 770 fulls, dels qual 65 són gravats. En la majoria dels casos cada bifoli 
és un quadernet; el llibre està compost en total per 287 quadernets. Tots els fulls estan 
impresos per les dues cares menys els gravats, portades i mapes. 
 

- Tintes: 
 

El text està imprès en tinta negra greixosa en la seva totalitat. Hi ha inscripcions en tinta 
ferrogàl·lica presents en algunes pàgines. Té una etiqueta en la coberta i tampons de tinta 
blava moderna, ex-libris de la biblioteca. 
 
Les tintes no són solubles en aigua i es troben en bon estat de conservació. 

 
- Relligadura i enquadernació:  

 
L'enquadernació és original amb cobertes d'ànima de paperot i folre de pergamí. Es conserven 
les guardes volants i les encolades a les cobertes, però estan trencades i separades entre elles. 
El cosit és d'estil monàstic amb cinc nervis de cordill. 
Es conserven fragments de les dues trencafiles originals amb dos fils, cosides manualment i 
muntades a la coberta de fil de color coure i blau, probablement, de lli. 
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- Imatges de foliació: 
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IMATGES, detalls i curiositats pròpies de l’obra 
 

   
 

             Restes de trencafila                                      Tampons                                                  Restes de nervi 

     

                                           Llom: segell i inscripcions                                            Etiqueta a la guarda 

       

           Detall de notes manuscrites                                 Mapa plegat                                         Escativanes 

       

                      Il·lustracions                                  Pèrdues de suport                                              Mapa  
 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ  

- Tintes: Bo  
- Les tintes no són solubles en aigua. 
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- Suport: Dolent 

- Pèrdues per estrips i insectes. 
- Taques d’ús, humitat i oxidació. 
- Deformacions per estrips, plecs i arrugues. 
- Alteracions cromàtiques per oxidació, llum i contacte. 

 

- Enquadernació:  
Cobertes: Regular 

- Conserva l’enquadernació original. 
- Presenta brutícia de manera generalitzada, sobretot, per la part exterior. 
- Alteracions per taques, estrips, pèrdues i atac d’insectes. 

 
Relligat: Regular 

- Les trencafiles estan trencades i només se’n conserven fragments. 
- Els nervis estan trencats i ja no fan la seva funció de relligat. 
 
 
 

IMATGES, detalls de les alteracions 
 

    
 

                 Pèrdues en el pergamí de la coberta                          Pèrdues en el relligat i l’enquadernació  

                
 

                         Pèrdues per insectes                                           Alteracions en les cobertes  
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ANALÍTIQUES  
 
- Prova de solubilitat de tintes  

S’han fet les proves de solubilitat a l’aigua les diferents tintes del llibre.  
Totes les tintes són insolubles en aigua, per tant, és possible fer tractaments humits. 
 
 
- Anàlisis de pH (pHmetre: Crison® Meter 507)  

 
Ubicació Abans Desprès 

Pàgina Introduccione (zona superior) 5,41 7,63 
Vol II Pàgina 21 (zona central) 5,72 7,22 
Vol III pàgina 164 (Zona superior) 5,33 7,45 

 
 
  



 

          

8 
 

 
CONCLUSIONS DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
El paper del bloc del llibre presenta un estat de conservació molt dolent degut a l’atac 
d’insectes xilòfags. Les pèrdues, les galeries i els estrips de les vores dels fulls i el llom dificulten 
la manipulació i la consulta del llibre, posant en perill la resta de paper que es pot seguir 
trencant. És per això que considerem prioritari intervenir-hi, perquè les alteracions no vagin a 
més i el llibre es pugui digitalitzar, consultar i manipular sense que hi hagi cap risc. 
 
L’enquadernació presenta perdudes degudes també a l´atac d´insectes xilòfags. El cosit no 
està en condicions per permetre l’obertura del llibre.  

 
Es recomana la restauració integral del llibre per tornar-li la seva funcionalitat i garantir la 
bona conservació en el futur. 
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IMATGES,  abans i desprès de la restauració  
 

    
 

Coberta davantera 
 

 

   
 

                    Guarda davantera                                                          Guarda i guarda volant  
 
    

    
 

Portada (Ms 224) 
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Pàgina 70 Vol I 
 

       
 

                        Guarda posterior                                            Guarda posterior i guarda volant 
 

  
 

Llom 
 

   
 

Trencafila (Ms 225) 
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PROPOSTA DE RESTAURACIÓ 
EL BLOC 
1. Desmuntatge  
2. Neteja 
3. Desacidificació 
4. Consolidació 
5. Reintegració 
6. Reaprest 

ENQUADERNACIÓ 
7. Neteja 
8. Tractament de les deformacions 
9. Consolidació 
10. Cosit 
11. Reintegració 
12. Muntatge de cobertes i tanques 

 
SISTEMA DE PRESENTACIÓ 
13. Reintegració pictòrica i protecció final  
14. Funda de conservació 

 
PROCÉS DE RESTAURACIÓ: BLOC 

DESMUNTATGE DEL BLOC Materials 
1.1 Retirada en sec de les cobertes, nervis, reforços, restes 

de relligadura i trencafiles. 
1.2 Desmuntatge dels quadernets i foliació del llibre. 
1.3 Desencolat de les guardes de la coberta amb cambra 

humida. 

1.1 Bisturí, tisores i pinces. 
1.3 Film plàstic,  
Tilosa MH 300 3,5%, 
espàtula metàl·lica. 

NETEJA  
2.1 Neteja en sec: eliminació mecànica de la brutícia 
superficial, especialment de les primeres i últimes pàgines.  
2.2 Proves de solubilitat de totes les tintes (impresa i 
manuscrita) 
2.3 Neteja humida: 3 banys per immersió en màquina de rentar 
(un dels banys amb amoníac). 
2.4 Neteja humida de les guardes encolades per immersió.  

2.1. Paletina, gomes de 
diverses dureses: Milan® 
430, vulcanitzada, 
Hyperarser®. 
2.2 Aigua destil·lada.  
2.3 Aigua calenta (30ºC) i 
amoníac al 0,1%. 
2.4. Aigua filtrada i pinzell. 

DESACIDIFICACIÓ  
3.1 Desacidificació, en el moment del reaprest, amb aplicació 
de Tilosa amb hidròxid càlcic. 

3.1 Tilosa MH 300 1,2%, 
paletina japonesa. 

CONSOLIDACIÓ  
4.1 Reforç amb tira de paper japonès fi a la part central de 
cada bifoli en el moment del reaprest en taula de succió. 
4.2 Consolidació d’estrips un cop realitzada la reintegració 
mecànica i manual de las pèrdues.  
 
 
 
 
 
 

4.1 Paper japonès 6 g/m2, 
paletina japonesa,  
Tilosa MH 300 1,2%. 
4.2 Paper japonès 6 g/m2, 
Paper japonès 10 g/m2, 
Tilosa MH 300 3,5%. 
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REINTEGRACIÓ  
5.1 Reintegració mecànica de las pèrdues amb la màquina 
reintegradora. 
5.2 Reintegració manual de perforacions puntuals d´insectes 
i pèrdues a les vores. 
5.3 Reintegració de les guardes amb taula de succió.  
 
 
 
 

5.1. Polpa de paper 
mostra B2 amb Tilosa 
MH300 al 1,2%. 
5.2. Paper japonès 6, 10, 
18 i 33 g/m2,  
Tilosa MH 300 3,5%. 
5.3 Taula de succió, polpa 
de paper mostra B2 amb 
Tilosa MH 300 al 1,2%. 

REAPREST  
6.1 Reaprest i encolat de cada pàgina després de la 
reintegració mecànica amb la màquina reintegradora. 

6.1 Tilosa MH 300 1,2%,  
paletina japonesa.  

 
 
PROCÉS DE RESTAURACIÓ: ENQUADERNACIÓ 
Cobertes 

NETEJA Materials 

7.1. Neteja en sec: neteja mecànica en sec de petites taques i 
de pols en general de les cobertes i guardes.  
 
7.2. Neteja humida (hidratació): Neteja manual del pergamí. 

7.1 Paletina i gomes 
d’esborrar de diverses 
dureses. 
7.2 Dissolució: 78% 
d’aigua + 20% d’alcohol + 
2% de glicerina. 

TRACTAMENT DE LES DEFORMACIONS  

8.1 Aplanat del pergamí. 8.1 Premsa, humitat 
(l’aplicada en la neteja 
humida), paper assecant. 

CONSOLIDACIÓ  

9.1. Laminació del llom (per l’interior) 9.1 Paper japonès 33 
g/m2, cola mixta (80% 
cola PVA, 20% Tilosa MH 
300 al 3,5%). 

 
Relligadura 

COSIT Materials 
10.1 Cosit: cosit del bloc amb nervis de beta. 
10.2 Trencafiles de dos colors. 
 
 
 
 
 
 

10.1 Beta de cotó blanc i 
fil de lli. 
10.2 Fills de lli de colors 
ocre i verd. 
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REINTEGRACIÓ  

11.1 Reintegració d´estrips i pèrdues de les cobertes del 
pergamí. 

11.1 Paper japonès 33 
g/m2, cola mixta (80% 
cola PVA, 20% Tilosa MH 
300 al 3,5%). 

MUNTATGE DE COBERTES I TANQUES (arquitectura)  

12.1  Elaboració d’ànimes noves amb cartró.  
12.2 Ancoratge de les trencafiles a les cobertes i encolat de 
les guardes a les cobertes. 

12.1 Cartró blanc de 
conservació. 
12.2 Paletina, cola mixta 
(80% cola PVA, 20% Tilosa 
MH 300 al 3,5%). 

 
PRESENTACIÓ 

SISTEMES DE PRESENTACIÓ Materials 
13.1 Retoc pictòric amb aquarel·la de les reintegracions exteriors 
del pergamí.  
13.2 Protecció final amb aplicació de cera i hidratació de la pell. 
13.3 Funda de conservació 

13.1 Aquarel·les. 
13.2 Cera microcristal·lina 
Renaissance. 
13.3 Cartró neutre i tela 
d’enquadernació. 

 
 

IMATGES, durant el tractament de restauració 
 

      
Detall de perforacions i galeries causades per insectes 
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Procés de reintegració mecànica amb reintegradora i posterior reaprest amb taula de succió 

 

   
Consolidació del centre del bifoli 

 

    
Ordenació dels fulls reintegrats 
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Plegat dels bifolis i muntatge del llibre 

 

      
 

 
Aplant del llibre en la premsa  

 

               
 

Neteja mecànica de la coberta de pergamí del llibre  
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                               Desencolat de les ànimes de cartró                              Detall del deteriorament de les ànimes 
 

     
 

Cosit de llibre amb enquadernació de conservació amb nervis de beta 
 

       
 

Procés d’elaboració de les trencafiles noves  
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Finalització de l’enquadernació 
 

 
 

 


