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PROCEDÈNCIA	  
	  

Museu	  de	  Menorca	  

AUTOR:	   Lotter,	  Tobías	  Caonrad	  
TÍTOL/TEMA	   Mapa	  de	  les	  illes	  Balears	  i	  	  plànol	  del	  port	  de	  Maó	  
ÈPOCA:	   Ca.	  1756	  
	   	  
TÈCNICA	  :	  	   Gravat	  acolorit	  
SUPORT:	   Paper	  
DIMENSIONS:	   56,7	  x	  48,1cm	  (72	  x	  62,5	  cm)	  
	   	  
PRESENTACIÓ	   Emmarcat	  amb	  vidre	  i	  paspartú.	  	  

	  
	   	  
	  
	  
ALTERACIONS	  DESTACADES:	  
	  
Aquest	  document	  ha	  viscut	  una	  o	  dues	  intervencions	  anteriors	  a	  la	  present	  i	  això	  ha	  condicionat	  tot	  el	  
procés	  de	  restauració	  ja	  que	  els	  materials	  que	  conformen	  l’obra	  no	  acceptaven	  alguns	  dels	  
procediments	  o	  tractaments	  més	  habituals.	  	  L’estat	  de	  conservació	  interna	  d’algunes	  zones	  del	  suport	  
i	  algunes	  tintes	  han	  obligat	  a	  fer	  tractaments	  més	  superficials,	  i	  els	  resultats	  obtinguts	  han	  estat	  
menys	  aparents	  del	  que	  era	  previsible.	  	  La	  zona	  més	  afectada	  ha	  estat	  tot	  el	  marge	  inferior	  esquerra	  
on	  una	  gran	  taca	  ascendent	  havia	  malmès	  internament	  el	  suport	  i	  dificultava	  la	  lectura	  del	  document.	  
El	  tractament	  efectuat	  en	  aquesta	  zona	  no	  ha	  permès	  eliminar	  del	  tot	  la	  taca	  de	  fons	  però	  s’ha	  
minimitzat	  al	  màxim	  possible.	  	  
	  
L’anàlisi	  del	  suport	  ens	  mostra	  un	  paper	  amb	  una	  gran	  quantitat	  d’impureses	  que	  començaven	  a	  
afectar-‐lo	  amb	  petites	  taques	  al	  voltant.	  Preveient	  futures	  alteracions	  es	  van	  eliminar,	  mecànicament,	  
les	  impureses	  que	  eren	  més	  accessibles.	  	  
	  
  



	  
	  
	  
INTENVENCIÓ	  EFECTUADA	  
	  
	  

> Desmuntatge	  de	  l’emmarcat	  i	  examen	  detallat	  de	  totes	  les	  alteracions	  i	  proves	  prèvies	  a	  la	  
intervenció.	  

> Proposta	  de	  restauració	  en	  funció	  de	  l’examen	  realitzat	  i	  el	  resultat	  de	  les	  proves	  realitzades:	  	  
> Procés	  de	  desinsectació	  del	  paper.	  	  
> Mesura	  del	  PH.	  
> Proves	  de	  solubilitat	  dels	  elements	  sustentats.	  
> Eliminació	  de	  reforços	  i	  elements	  d’anteriors	  intervencions:	  	  

 

	   	  
 	   Fotografia	  detall	  dels	  injerts	  i	  reforços	  d’anteriors	  intervencions:	  Tal	  com	  mostra	  la	  

imatge	  de	  la	  dreta,	  una	  de	  les	  intervencions	  va	  ser	  efectuada	  posteriorment	  a	  la	  taca	  de	  
la	  zona	  inferior	  esquerra.	  	  

	  

 	  
> Procediment	  de	  neteja	  en	  sec.	  

 	  
> Eliminació	  de	  les	  impureses	  del	  suport	  més	  accessibles.	  

 

	  
 	   Fotografia	  detall	  del	  procés	  de	  neteja	  i	  eliminació	  d’impureses:	  meitat	  esquerra	  sense	  

intervenir	  i	  meitat	  dreta	  un	  cop	  finalitzada	  la	  neteja	  en	  sec	  
	  

 	   	   	  
> Fixació	  dels	  elements	  sustentats	  que	  a	  les	  proves	  de	  solubilitat	  mostraven	  tendència	  a	  ser	  

solubles.	  
 	  
 	   	  



 	   	  
 	   	  
 	   	  

> Procediment	  de	  neteja	  aquosa	  i	  desacidificació:	  
estabilització	  del	  ph	  del	  paper.	  S’ha	  passat	  d’un	  ph6	  
a	  un	  ph7,5	  

	  
 	   	  

> 
 
Tractament	  de	  taques:	  	  
Le	  taques	  han	  estat	  tractades	  totes	  individualment	  i	  en	  sec	  sempre	  que	  ha	  estat	  possible.	  Seguidament,	  en	  
cas	  de	  no	  obtenir	  resultats,	  s’ha	  procedit	  a	  aplicar	  els	  tractaments	  més	  recomanables	  en	  funció	  de	  cada	  
cas.	  	  
L’estat	  intern	  del	  suport	  de	  paper	  no	  ha	  permès	  aplicar	  els	  tractaments	  adequats	  a	  la	  taca	  del	  marge	  
inferior	  esquerra	  i	  ha	  limitat	  el	  resultat	  final	  ja	  que	  només	  s’ha	  pogut	  atenuar	  el	  to	  general.	  	  	  	  
	  

 

	   	  
 	   	  
 

	   	  
 	  

> Eliminació	  de	  les	  deformacions	  del	  suport.	  
 	  



 	  
 	  
 	  

> Reintegració	  de	  les	  pèrdues	  de	  suport	  amb	  injerts	  i	  polpa	  de	  paper.	  
> Unió	  i	  reforç	  de	  petits	  estips	  pel	  perímetre	  del	  document.	  

 	  
> Reintegració	  cromàtica	  dels	  injerts	  amb	  llapis	  de	  color	  reversibles.	  
 	  

	  

	  

 	  
> Muntatge	  i	  emmarcat	  final	  de	  l’obra	  amb	  cartrons	  de	  conservació	  de	  ph	  neutre	  i	  lliure	  d’àcids.	  
 	   	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
Clara	  Cussó	  Ruiz	  
Llicenciada	  en	  BBAA,	  	  
especialitat	  conservació-‐restauració	  
	  
 
RECOMANACIONS: 
No exposar el document  a un focus de llum directe, ja sigui natural o artificial. Hauria de ser sempre indirecte. Evitar 
focus de calor directe com radiadors, xemeneies... Mantenir sempre que sigui possible unes mateixes condicions 
atmosfèriques evitant els canvis bruscs de temperatura i humitat relativa. El ideal en documents gràfics és 18-20ºC i un 
50-60 % HR, però de no ser possible mantenir aquestes condicions més o menys constants, és preferible no forçar 
l’ambient per arribar a l’ideal d’una manera ocasional. El més important és mantenir un ambient estable sense canvis 
bruscs.  
Separar la part inferior dels quadres de la paret per tal de crear una fina camera d’aire i evitar que els canvis atmosfèrics i 
les condensacions d’humitat els afectin directament.	  
 


