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1. INTRODUCCIÓ 
 
És evident que hi ha una relació entre la química i l’art. De fet, la química es troba en totes les                     

coses que ens envolten encara que no ens hi parem a pensar. 

 

La química ha proporcionat a l’art els seus materials; des de pintures fins a vernissos, dissolvents,                

diluents, pigments, aglutinants, secants, etc. La química ha estat present i ha participat en              

l'evolució de l’art durant els anys. Ha estat la que ha creat eines cada vegada més assequibles i                  

amb la qualitat i els requeriments exigits pels artistes. És gràcies a aquesta que es pot continuar                 

admirant obres d’art de fa segles perquè han estat restaurades i conservades. 

 

Però no tot són avantatges. Amb aquesta constant aparició de tècniques millorades també s’han              

originat problemes: els utensilis estan formats per elements diferents dels anteriors, dels quals no              

sabem la procedència o efectes que tenen. En conseqüència, no coneixem les seves propietats ni               

el seu comportament. 

 

Aquest és l’objectiu que m’he marcat. Un artista hauria de saber la composició d’allò que està                

manipulant amb les seves mans i que utilitzarà per expressar-se, per treure-li el màxim rendiment i                

obtenir el millor resultat possible. Per tant, com a mi mateixa m’agrada pintar i dibuixar i vull                 

aprendre més, em proposo informar-me sobre les tècniques pictòriques de les quals disposo i              

adquirir coneixements sobre elles que em permetin saber quina classe de substàncies estic fent              

servir i el resultat que puc esperar-me d’aquestes. 

 

Per això realitzaré experiments sobre els aspectes que crec que són interessants i més importants               

d’una pintura i compararé els resultats obtinguts. Com a projecte final pintaré un quadre amb la                

tècnica que tingui les millors qualitats. 
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2. METODOLOGIA 
 
Aquest treball constarà d’una part teòrica i una part pràctica. 

La part teòrica serà bàsicament recerca bibliogràfica i la part pràctica seran experiments amb tres               

tècniques pictòriques diferents: l’aquarel·la, la pintura acrílica i la pintura a l’oli. 

En la part teòrica donaré informació sobre els aspectes d’una pintura i, a continuació, faré un                

experiment sobre aquests. Cada apartat en tindrà un d’associat juntament amb les interpretacions             

dels resultats. Per fer-los disposaré de materials com els dissolvents i diluents de cada pintura:               

aigua i essència de trementina. 

Tots els experiments tenen un objectiu artístic associat. 

El primer és un test de l'assecatge de cada pintura, on es cronometrarà el temps que triga                 

cadascuna a assecar-se en diferents condicions. 

El segon és un test del color, en el qual veuré les diferències entre la intensitat del color de les tres                     

pintures i la seva possible causa. 

El tercer és un test de la solubilitat. En aquest faré dues versions amb cadascun dels dissolvents                 

dels quals disposo: l'aigua i l'essència de trementina. No obstant això, el procediment serà el               

mateix amb els dos. 

El quart és un experiment de l'envelliment de les pintures i la seva resistència als factors de                 

l'exterior, als quals podria estar exposat un quadre. 

El cinquè i últim test és el de la toxicitat. En aquest apartat en específic no faré cap prova pràctica                    

per raons de seguretat però trauré les conclusions de la recerca. És a dir, serà un experiment                 

bibliogràfic. 

Utilitzaré l’aplicació Galaxy Sensors per mesurar la temperatura, la humitat i la pressió,             

necessàries en determinades proves. 

Per mesurar les quantitats faré servir culleres mesuradores en ml. 

En els tests que ho requereixin, pintaré sobre paper resistent a l’aigua Fabriano. 
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3. COS DEL TREBALL 
 
3.1. El temps d’assecatge en pintures 
 

Existeixen alguns factors que influeixen en l'aplicació de les pintures i que afecten el seu resultat i                 

el seu nivell d'acabat. Dos d'aquests factors o variables que hem de tenir en compte són la                 

temperatura i la humitat presents en l'aplicació. Les baixes temperatures d'hivern i una elevada              

humitat en l'ambient repercuteixen negativament en l'evaporació dels dissolvents i diluents           

continguts en la pintura. 

La pintura acrílica i l'aquarel·la s'assequen quan s'evapora l'aigua i una vegada ha acabat aquest               

procés, no té lloc cap més reacció química. En canvi amb les pintures a l'oli el procés és diferent. 

 

3.1.1. Temps d'assecatge en pintures a l'oli 
 
És el temps que triga la pintura a endurir-se totalment degut al procés d'oxidació que es produeix                 

per la interacció de l'aire i aquesta. L'assecament per oxidació es produeix en els olis perquè                

aquests són molt densos i pesats i no són capaços d'evaporar-se. 

En aplicar pintura, aquesta presenta una gran superfície exposada a l'aire. A causa d'això, els               

components volàtils o dissolvents s'evaporen i la capa de pintura es converteix en un film dur i                 

resistent. Aquest procés és relativament lent a temperatura ambient perquè els elements reactius             

de l'aire han de penetrar dins de la pel·lícula. La reacció continua molt després que la pel·lícula                 

estigui aparentment seca del tot, canviant lentament les característiques físiques-químiques. 

A les molècules de l'oli s'uneixen oxígens, que canvien la seva estructura. Cada oli té diferents                

tipus de molècules i algunes poden rebre més oxigen que altres. Com més oxigen pugui rebre més                 

ràpidament s’assecarà i més groguenc quedarà l'acabat final. 

Segons la grossor de les capes, el temps d'assecatge pot variar des de sis mesos per a capes                  

primes fins a un any o més per les més gruixudes. 
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Figura 1: assecatge per oxidació. Font: quimicasthai.wordpress.com 

 

Existeixen dos tipus d'assecament en les pintures a l'oli:  

 

1. Temps d'assecatge al tacte  
És quan toques la pintura i no té una textura enganxosa ni et taques els dits però si apliques més                    

força, es pot desprendre. Passa sobretot en capes gruixudes, ja que la capa superficial seca més                

ràpidament però la que està a sota encara està fresca. Aquest assecatge pot trigar entre un parell                 

de dies fins a dues setmanes depenent del color i de la consistència (més líquida o més                 

empastada).  

 

2. Temps d'assecatge real  
Temps que triga la pintura a endurir-se completament i que variarà segons alguns factors. 

→ Fabricant i marca de la pintura: Cada marca presenta diferents quantitats d'aglutinants que      

fa que el temps d'assecament sigui més lent.  

→ Tipus de pigment: La naturalesa dels pigments i la quantitat d'oli que necessiten per tenir una                 

consistència adequada varia segons el color. Alguns s'assequen al tacte en un dia i altres poden                

trigar fins a 10 dies per fer-ho.  

→ Utilització de dissolvents o diluents: Alguns dissolvents o diluents també ajuden a accelerar              

o retardar l'assecament. A més a més, hem de tenir en compte la quantitat que utilitzem d'aquests                 

productes. 

→ Gruix de la capa: Evidentment, com més gruixuda sigui la capa més trigarà a endurir-se. 

→ Clima: Com ja he esmentat abans, les baixes temperatures i una elevada humitat repercuteixen               

en l'evaporació dels dissolvents i diluents continguts en la pintura i allarga el temps d'assecatge. 

→ Tipus de suport: El tipus de suport així com la seva preparació també fan una contribució, ja                  

que el suport pot ser més o menys absorbent. Ha de ser suficientment absorbent per adherir la                 

pintura però no tant com per arribar a ressecar-la. 
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3.1.2. Secants 
 
Els secants són productes químics que acceleren o retarden l'assecament d'una pintura. La seva              

acció es basa en la transmissió d'oxigen i, per tant, podem considerar-los catalitzadors.1 

Els secants utilitzats en pintura són solucions 2 olioses de sals metàl·liques com el plom, el                

manganès o el cobalt. Els ions 3 metàl·lics presents en aquests productes afavoreixen la reticulació               

oxidativa. Una reticulació és un enllaç que uneix cadenes de polímers 4 i que pot provocar canvis                 

en les propietats físiques d'aquestes, com podria ser la pèrdua de la capacitat de moure's com                

cadenes de polímers individuals. Per exemple, el pas de líquid a sòlid d'un polímer a causa de la                  

reticulació de les seves cadenes. La formació d'aquest fenomen és deguda a reaccions químiques              

iniciades per calor, pressió, canvi de pH o radiació. 

Tots els olis utilitzats en pintures a l'oli són secants, però les seves propietats poden ser alterades                 

en ser barrejats amb els pigments. Els pigments blancs i freds solen ser, majoritàriament, més               

secants que aquells que són foscos. 

Normalment els olis estan formats per àcids grassos 5 i la seva capacitat secant té relació amb el                  

tipus i quantitat d'àcids grassos que contingui. Un dels àcids més secants presents en olis és l'àcid                 

linoleic. 

Actualment es prepara l'oli polimeritzat 6, l'stand-oil, obtingut per una cocció al buit a 300 °C durant                 

vuit o deu hores, fet que altera la seva estructura molecular. El resultat és un oli que seca més lent                    

i que grogueja menys que els altres amb el temps. 

Amb les aquarel·les si es vol retardar l'assecament, es poden afegir unes gotes de glicerina i si es                  

vol accelerar, s'afegeixen unes gotes d'alcohol. 

Un assecatge molt ràpid a causa d’un excés de secant provoca l'assecament precipitat de la               

superfície de la pintura a l'oli formant una pel·lícula que pot impossibilitar l'assecament correcte de               

la capa inferior. Això promourà l'apareixement d'esquerdes en la superfície, dit d'una altra manera,              

l'ús de secants no només accelera el procés d'assecatge, sinó que també accelera l'envelliment de               

la pintura. 

 

 

EXPERIMENT 
Objectiu: veure les diferències d'assecatge de les pintures 

Objectiu artístic: quina pintura permet barrejar colors, difuminar o aconseguir algunes tècniques i             

quina proporciona un fàcil maneig en el temps que triga a assecar-se. 

Variables: temperatura, humitat, pressió atmosfèrica, quantitat de pintura 
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Procediment: Es farà un difuminat amb cadascuna de les tècniques (acrílic, aquarel·la i oli) i es                

cronometrarà el temps que triguen a assecar-se (una a una) a una temperatura, humitat, pressió               

atmosfèrica i quantitat de pintura determinades. 

 

 

Experiment 1 
Temperatura: 28 °C 

Humitat: 41% 

Pressió atmosfèrica: 1009,3 hPa 

Quantitat de pintura: 0,1 ml 

Diluent o dissolvent: No 

 

Aquarel·la 

0,47 min → Comença a assecar-se. 

1,45 min → S'ha assecat la major part. 

3,27 min → Assecat completament. 

Observacions: Seca més lent del que esperava i et permet difuminar però no corregir-lo. Necessita               

més aigua per ser més fluid i poder manipular-lo millor. Té un acabat mate. 

Acrílic 

1,50 min → Les primeres pinzellades ja s'han assecat. 

1,35 min → S'ha assecat la major part. 

2,10 min → Assecat completament. 

Observacions: És més fluid que l'aquarel·la i difuminar resulta més fàcil. Té un acabat semi mate. 

Oli 

1,50 min → La major part s'ha assecat. 

1,35 min → Assecat al tacte; si pressiones, t'emportes la pintura i et taca els dits. 

1,37,02 hores → Encara et taques els dits si ho toques. 

Observacions: No es va assecar completament fins a l'endemà. És més pastós que els anteriors.               

En difuminar van quedar alguns trossos de pintura que no s'havien barrejat bé amb els altres i el                  

resultat no ha quedat molt uniforme, però com triga tant a assecar-se es pot arreglar. Té un acabat                  

mate.  
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Figura 2                       Figura 3                     Figura 4 

 

Figura 2: test estàndard d'assecatge de l'aquarel·la. 

Figura 3: test estàndard d'assecatge de la pintura acrílica. 

Figura 4: test estàndard d'assecatge de la pintura a l'oli. 

 
 
Experiment 2 (més humitat) 
Temperatura: 28 °C 

Humitat: 51% 

Pressió atmosfèrica: 1005,3 hPa 

Quantitat de pintura: 0,1 ml 

Diluent o dissolvent: No 

 

Aquarel·la 

1,30 min → Comença a assecar-se. 

2,35 min → S'ha assecat la major part. 

5,30 min → Assecat completament. 

Observacions: No canvia cap aspecte pel que fa a aplicació de la pintura.  

Acrílic 

0,50 min → Les primeres pinzellades ja s'han assecat. 

1,30 min → S'ha assecat la major part. 

3,42 min → Assecat completament.  
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Observacions: No canvia cap aspecte pel que fa a aplicació de la pintura. 

Oli 

2,00 min → Assecat al tacte; si pressiones, t'emportes la pintura i et taca els dits. 

Observacions: En aquest cas, he intercanviat el pinzell per un més dens (amb més pèls) i ha estat                  

més fàcil difuminar i ha quedat un aspecte final més net. 

Realment no ha canviat molt el temps d'assecament al tacte i en general. Com triga tant a                 

assecar-se i la temperatura i humitat varien durant aquest temps, el resultat d'aquest experiment              

és pràcticament el mateix que el de l'anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5                      Figura 6                      Figura 7 

 

Figura 5: test d'assecatge amb més humitat de l'aquarel·la. 

Figura 6: test d'assecatge amb més humitat de la pintura acrílica. 

Figura 7: test d'assecatge amb més humitat de la pintura a l'oli. 

 

 

Experiment 3 (amb dissolvent o diluent) 
Temperatura: 28 °C 

Humitat: 41% 

Pressió atmosfèrica: 1005,5 hPa 

Quantitat de pintura: 0,1 ml 

Diluent o dissolvent: Sí (0,1 ml). 
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Aquarel·la (diluent/dissolvent: aigua) 

1,37 min → Comença a assecar-se. 

2,57 min → S'ha assecat la major part. 

10,00 min → Assecat completament. 

Observacions: Els colors es mesclen amb més fluïdesa, però s'ha de controlar la quantitat de               

diluent o dissolvent per no fer malbé el degradat i s'ha d'assecar l'excés d'aigua del pinzell. 

Acrílic (diluent/dissolvent: aigua) 

1,00 min → Les primeres pinzellades ja s'han assecat. 

1,55 min → S'ha assecat la major part. 

3,25 min → Assecat completament.  

Observacions: La pintura ja era fluida per si mateixa així que s'ha d'anar amb compte amb la                 

quantitat d'aigua. Els colors s'han barrejat molt bé i han perdut una mica d'intensitat. L'aigua ha        

ajudat a dissimular els traços del pinzell una vegada terminat el degradat, de manera que ha                

quedat més homogeni 

Oli (diluent/dissolvent: essència de trementina) 

S'ha assecat immediatament després d'aplicar-se sobre el paper. 

2 min → Et taques el dit si fas pressió. 

Observacions: M'ha sorprès la rapidesa amb què s'ha assecat (al tacte) després de pintar. Si             

utilitzes massa diluent o dissolvent la pintura traspassa el paper.  

Ha estat més fàcil de manipular i s'assembla a l'acrílic pel que fa a l'aplicació. El color no ha estat                    

afectat. 

 

L'essència de trementina és obtinguda per la destil·lació amb vapor d'aigua de la resina del pi i,                 

com tots els olis essencials, és molt volàtil. Aquesta característica li confereix la capacitat              

d'evaporar-se molt fàcilment i per tant, assecar-se veloçment. La seva volatilitat és deguda a la               

seva composició química (C10H16) constituïda majoritàriament per hidrocarburs terpènics, que són           

compostos orgànics volàtils d'origen natural presents en tots els olis essencials. 

Amb aquestes imatges es pot observar que els terpens següents són isòmers, és a dir, tenen la                 

mateixa fórmula química però els seus àtoms estan ordenats de manera diferent o tenen una               

estructura espacial diferent. 
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Figura 8                             Figura 9                            Figura 10 

 

Figura 8: (+)-α-pinè. Terpè present a l'essència de trementina. Font: www.chemspider.com 

Figura 9: (±)-α-pinè. Terpè present a l'essència de trementina. Font: www.chemspider.com 

Figura 10: β-pinè. Terpè present a l'essència de trementina. Font: www.chemspider.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11                        Figura 12                       Figura 13 

 

Figura 11: test d'assecatge de l'aquarel·la afegint dissolvent. 

Figura 12: test d'assecatge de la pintura acrílica afegint dissolvent. 

Figura 13: test d'assecatge de la pintura a l'oli afegint dissolvent. 

 

 

Experiment 4 (amb menys temperatura) 
Temperatura: 18 °C 

Humitat: 41% 
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Pressió atmosfèrica: 1005,5 hPa 

Quantitat de pintura: 0,1 ml 

Diluent o dissolvent: No 

 

Aquarel·la 

1,41 min → Comença a assecar-se. 

3,35 min → S'ha assecat la major part. 

15,00 min → Completament sec. 

Acrílic 

1,30 min → Comença a assecar-se. 

3,55 min → S'ha assecat la major part. 

8,00 min → Completament sec. 

Oli 

3,00 min → Assecat al tacte. 

Es va acabar d’assecar completament l’endemà com als altres experiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14                    Figura 15                     Figura 16 

 

Figura 14: test d'assecatge de l'aquarel·la a una temperatura més baixa. 

Figura 15: test d'assecatge de la pintura acrílica a una temperatura més baixa. 

Figura 16: test d'assecatge de la pintura a l'oli a una temperatura més baixa. 

 

Conclusions: Després de fer aquest experiment en quatre condicions diferents, crec que tinc             

informació suficient per donar unes conclusions. 
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Amb diferència, la pintura que triga més a assecar-se és la pintura a l’oli. A aquest fet es poden                   

treure avantatges i desavantatges. Un dels avantatges l’he explicat al tercer experiment: si es              

busca poder retocar l’obra mentre s’està pintant, aquesta tècnica és una bona opció. 

D’altra banda, no hi ha grans disparitats entre el temps d’assecatge de l’aquarel·la i el de la pintura                  

acrílica. Aquesta última és més ràpida en tots els casos, sobretot en el que s’ha utilitzat el                 

dissolvent. Tot i això, diria que en aquesta prova han estat bastant similars i hauríem de                

cenyir-nos a altres criteris per poder escollir una o l’altra. 

 

 

3.2. Color 

 
El color d'una pintura és degut a la presència de pigments els quals interactuen amb la llum per                  

emetre diferents longituds d'ona que són percebudes com a colors per l'ull. 

Els pigments són substàncies químiques generalment insolubles i en forma de pols. Aquesta pols              

és afegida a un vehicle o medi, una mescla que conté un aglutinant i un dissolvent. L'aglutinant és                  

una substància líquida que actua com fixador o adhesiu del pigment sobre el suport i el dissolvent                 

ajuda a dissoldre tots els ingredients. La unió del pigment, aglutinant i dissolvent dóna lloc a la                 

pintura. 

Els pigments es poden classificar en inorgànics i orgànics. Els inorgànics són aquells que tenen un                

origen mineral natural o artificial (obtinguts a partir de reaccions químiques sobre metalls) i són               

més estables i sòlids. Els orgànics poden tenir un origen vegetal, animal o ser derivats               

d'hidrocarburs 7 i s'anomenen colorants. Aquests, a diferència dels pigments, no tenen cos, són              

solubles en aigua, alcohol o èter 8, i s'han d'aplicar en dissolució o emulsió 9. Aquesta dissolució                 

(tintura) servirà per tenyir un substrat 10 per immersió. Els pigments, en canvi, són sòlids i                

insolubles i formen una suspensió 11 amb el seu aglutinant, dipositant-se al fons del recipient quan                

estan en repòs. Així es forma un cos (pintura) que en comptes de tenyir cobreix superfícies. 

Encara que els hidrocarburs estiguin en el grup de pigments orgànics, són d'origen sintètic. 

La necessitat d'aconseguir pigments menys costosos donada la toxicitat o l'escassetat d'alguns            

colors va proporcionar l'aparició de pigments sintètics. Un exemple és el pigment blau ultramar,              

que originalment s'obtenia de la pedra lapislàtzuli i que va ser reemplaçat per silicat d'alumini i                

polisulfur sòdic per ser molt difícil de preparar i molt car. 

Els pigments han de complir uns requisits per avalar la seva qualitat: han de ser resistents a la                  

llum, a la calor, a la humitat, als àcids 12 i a les bases 13. Aquests dos últims poden provocar                    

reaccions sobre altres substàncies que podrien derivar en canvis del color. Així mateix, barrejar              

pigments pot donar el mateix resultat per la incompatibilitat d'alguns. Per exemple, els derivats del               
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plom i del coure en entrar en contacte amb sulfurs poden ocasionar modificacions tonals, ja que                

s'origina sulfur de plom o de coure, que és de color negre, i la barreja es torna més fosca. Tampoc                    

es poden mesclar derivats de plom amb colors que continguin sofre o cadmi. 

Aquestes incompatibilitats es poden aplicar també a les espàtules metàl·liques i per això s'ha de               

vigilar el seu contacte amb certs pigments (Groc de Nàpols). 

L'estabilitat d'un color depèn de la seva estabilitat química. Una substància es mostra acolorida a               

causa de l'absorció de la llum que li arriba, però l’exposició a la llum pot decolorar els colors.                  

Qualsevol canvi en l'estructura química de la molècula d'una substància pot provocar un canvi en               

el seu color. La llum que absorbeix proveeix energia a la molècula i pot transformar-la en una de                  

diferent i per tant, amb un altre color o sense. Tanmateix, els colors tendeixen a tornar-se grocs en                  

la foscor, sobretot els de les pintures a l'oli. 

Els pigments allotgen al seu interior cromòfors de metalls de transició. Un cromòfor és el grup                

d'àtoms o part d'una molècula responsable del seu color. Els seus electrons són capaços              

d'absorbir energia de la llum i excitar-se i quan un electró està excitat salta a un nivell superior                  

d'energia. Això passa perquè l'electró és més energètic i la calor no li permet romandre al seu                 

nivell fonamental. Els estats d'excitació són fugaços i, per tant, l'electró acaba tornant al seu nivell                

corresponent alliberant part de l'energia que havia absorbit en forma de radiació. En funció de               

l'element metàl·lic, la radiació emesa tindrà un color o un altre. Si el salt és molt energètic, estarà a                   

prop dels colors blaus i com menys energètic sigui el salt, més a prop dels colors vermells estarà. 

Segons el tipus de cromòfor i de l'estructura, el pigment mostrarà un color o un altre. Dos pigments                  

amb el mateix cromòfor però diferent estructura no donaran el mateix color, i a la inversa. 

Cada estat d'oxidació del metall de transició en qüestió, produirà una coloració única. Posaré              

d'exemple l'element Crom (Cr): amb l'estat d'oxidació 3 té un color verd, amb l'estat d'oxidació 6 té                 

un color groc o taronja i amb l'estat d'oxidació 2 (òxid de crom) té un color negre. 

El color també depèn de l'aglutinant, ja que cada pigment necessita un tipus i una quantitat                

diferent segons la seva capacitat d'absorció. És sabut que l'oli de llinosa grogueja, per tant, colors                

com el blanc s'han de fabricar amb uns altres tipus d'oli que no els groguegi. En general, els olis                   

groguegen més com més grassos són. Hi ha processos per aclarir els olis, per exemple, deixar-los                

al sol durant un o dos anys perquè la llum els decolori, però lamentablement un oli clarificat pot                  

recuperar el seu color groc original. 

Tradicionalment els artistes fabricaven les seves pròpies pintures barrejant pigments amb           

aglutinants com l'oli de lli entre d'altres. Això els permetia saber la naturalesa dels seus materials                

així com els seus components, propietats i reaccions. Cada autor tenia els seus mètodes i               

existeixen curiositats associades als pigments utilitzats, com el marró de mòmia obtingut de la pols               
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de la mòmia comercialitzat per a usos medicinals en el s. XII o el groc indi, produït a partir de                    

l'orina de bestiar alimentat únicament amb fulles de mango. 

Segons la tècnica pictòrica que escollim per fer la nostra obra i les característiques del pigment                

utilitzat, tindrem colors més o menys cobrents i més o menys resistents a l'envelliment. No tots els                 

pigments són òptims per a tots els tipus de tècniques.  

 

3.2.1 Propietats d’un pigment: 
 
1. Aspecte del color → depèn de la quantitat de pigment en la pintura i la concentració d'aquest                  

en la pintura aplicada al suport. 

 

2. Mida de la partícula → relacionat amb la transparència i dispersabilitat. Les pintures les quals                

tenen pigments amb partícules petites es caracteritzen per:  

→ Més transparent (menys opacitat), perquè les partícules de pigment més petites deixen més              

espais per mostrar el paper (en les aquarel·les) i perquè les partícules estan totalment incrustades               

en el vehicle de la pintura seca, la qual cosa redueix la dispersió de la llum en la seva superfície                    

(acrílic i oli). No obstant això, com més fi (sense irregularitats) sigui el gra d'un pigment, més                 

opacitat tindrà el color en qüestió. 

→ Tacar més, perquè les partícules de pigment més petites penetren més fàcilment en els espais                

entre fibres de paper.  

→ Menys resistent a la llum que les partícules més grans del mateix pigment, especialment en la                 

majoria dels pigments orgànics sintètics; en pigments minerals aquest efecte és menys pronunciat. 

→ En molts pigments, la mida de partícula més petita també redueix la permanència del pigment                

(resistència al dany per calor, aigua, àcids, àlcalis i altres agents). 

→ Totes aquestes característiques estan relacionades amb l'atribut dels pigments més fonamental            

afectat per la grandària de partícula: l'àrea de la superfície del pigment. Si comencem amb una                

quantitat fixa de pigment, després dividim les seves partícules en grandàries cada vegada més              

petites, aquestes crearan una àrea superficial total més gran, com s'il·lustra a continuació: 
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Figura 17: efecte de la mida de la partícula en l'àrea de la superfície d'un pigment.  

Font: www.handprint.com 

 

Com podem apreciar, dividir un sol pigment (representat amb un cub) en 27 de més petits d’una                 

amplitud de només 1/3, augmenta la superfície total 3 vegades. Es produeix el mateix si               

augmentem més el nombre de cubs. Resumint, l'àrea superficial total d'un pigment augmenta X              

vegades si la mida de cada partícula dividida es redueix en un 1/X. 

Aquesta àrea de superfície més gran significa que la proporció de vehicle-pigment ha de ser               

major. És a dir, es requereix més aigua o essència de trementina per cobrir totes les cares de les                   

noves partícules creades, o, al contrari, el mateix pes de pigment barrejat amb el mateix pes de                 

vehicle produirà una pintura de consistència més pastosa a mesura que les partícules del pigment               

es van dividint. Això explica el fet que la quantitat de pigment variï en les pintures segons el tipus                   

de pigment utilitzat i també que alguns pigments s'enfonsin en l'aigua (les partícules dels quals               

siguin més grans) i d'altres quedin flotant (partícules més petites). 

La forma del pigment pot variar depenent de la seva manufacturació. Aquesta variació tindrà              

efectes en les propietats d'absorció de la llum i de dispersió de la llum del pigment, cosa que pot                   

influir en el seu color.  

El pigment antic era triturat a mà i per això era més gruixut i no necessitava tant d’aglutinant, fet                   

que permetia una millor conservació del color sobretot en les pintures a l'oli, perquè l'abundància               

d'oli enranciava el pigment. 

 

 

 

 

 

 

 

16 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: dues formes diferents del mateix pigment Blau de Prússia. Font: www.handprint.com 

 

3. Resistència a la llum → depèn de la mida de la partícula del pigment i de  l'estructura química. 

És la capacitat del pigment per a romandre inalterat sota l'exposició prolongada a la llum. Està                

determinada per l'estructura molecular del pigment: algunes molècules es trenquen o canvien de             

forma en exposar-se a la llum, que les decolora. Els efectes no són iguals en tots els tipus de                   

pigments: els orgànics s'esvaeixen totalment, mentre que la majoria dels inorgànics es tornen             

grisos o enfosqueixen. Aquests últims són els més permanents, fonamentalment els sintètics. 

 

4. Intensitat de la coloració → és determinada per la càrrega de pigment i resistència a les                 

mescles (si el color es manté en barrejar-se amb altres).  

És la capacitat de tintar que té un pigment en relació amb la seva massa. A mesura que el poder                    

colorant és superior, el volum o la quantitat de pigment necessària per produir una intensitat               

establerta de color, és menor. La intensitat de coloració també determinarà quant dominarà el              

color d'un pigment en una mescla amb altres pigments.  

Generalment, els pigments sintètics tenen més poder de coloració que els pigments minerals. 

 

5. Índex de refracció → afecta la transparència de la pintura. 

La transparència de la pintura ja sabem que depèn de la mida de les partícules del pigment i de la                    

grossor de la capa de pintura. Així mateix depèn de la relació entre l'índex de refracció 14 del                  

pigment i del medi (vehicle) que l'envolta (RI). Els pigments es mostren transparents quan aquesta               

relació és propera a 1,0, com succeeix quan estan en una capa de pintura a l'oli o acrílica. En                   

canvi, les aquarel·les no formen una pel·lícula que protegeix els pigments, sinó que escampen les               
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partícules de pigment gairebé nues sobre les fibres de cel·lulosa del paper. És per això que el seu                  

índex està definit per l'índex de refracció entre el paper i el de l'aire que els envolta. 

En la següent foto podem observar l'aparença de diversos pigments blancs amb diferents índexs              

de refracció mesclats amb el mateix medi acrílic, que té un índex de refracció similar al de la goma                   

aràbiga de les aquarel·les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: mateixa quantitat de 5 pigments blancs diferents en el mateix medi acrílic. L’índex de 

refracció del pigment en color negre i l’índex de refracció del pigment en relació al medi en el qual 

es troba (RI) en color taronja. Font: www.handprint.com 

 

La utilitat d'aquesta foto és que ens ensenya l'efecte visual del RI. Quan l'RI és 1,33, el pigment té                   

una aparença tèrbola i, amb un RI per sobre d’1,5, és completament opac. Tanmateix, l'RI dels                

pigments d'aquarel·la i l'aire és 1,5, el que significa que aquests pigments apareixeran una mica               

tèrbols o opacs. Els pigments que tinguin un índex de refracció de 2,00 o superior apareixeran                

tèrbols o opacs depenent de si estan envoltats per un vehicle o no. 

 

6. Gravetat específica → relacionada amb la sedimentació i la granulació de la pintura. 

Tots els pigments tenen una gravetat específica característica, que és bàsicament el pes d'aquest              

en l'aigua, és a dir, la relació entre el pes del pigment i el pes de l'aigua que desplaça en la                     

solució. Aquesta relació és constant independentment de la mida de la partícula.  

L'aigua i els olis vegetals tenen una gravetat específica d’1,0 aproximadament. Tot allò que flota té                

una gravetat específica menor que 1. Els pigments pesats tenen una gravetat específica major que               

1, el que significa que pesen més que el volum d'aigua (o oli en cas de les pintures a l'oli) que                     

desplacen i per tant, s'enfonsen en la solució.  

 

7. Dispersabilitat → depèn dels mètodes de fabricació del pigment i de les seves propietats               

químiques 
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És la mesura de la facilitat amb la qual el pigment es pot mullar completament i de manera                  

uniforme en el vehicle en el qual es troba. 

Aquesta propietat influeix en l'activitat del pigment en el líquid i en la seva duració. 

Durant la manufacturació es poden afegir una o més substàncies químiques per evitar que el               

pigment s'amuntegui o es dipositi en la solució, les quals romanen amb el pigment fins al producte                 

final. Per a transformar el pigment en pintura s'ha de moldre amb el seu medi líquid i per accelerar                   

aquest procés d’humectació es poden agregar humectants a la mescla. Com més propens sigui el               

pigment a amuntegar-se, més humectant contindrà en la pintura final. 

Una gota de pintura que conté aquesta substància, es dispara cap a fora des del punt de contacte                  

amb el suport humit. Això no és un atribut intrínsec de pigment, sinó que és el resultat dels additius                   

del fabricant destinats a facilitar la mòlta del pigment. 

 

 
EXPERIMENT 
Objectiu: deduir la qualitat i concentració de pigment en les pintures segons el resultat 

Objectiu artístic: comparar la brillantor, la claredat i la intensitat del color 

Procediment: Es dissoldrà una quantitat petita de pintura en una gran quantitat d'aigua (o essència               

de trementina) i posar un pal en la mescla per comparar la transparència. Totes les pintures s'han                 

de diluir i mesurar de la mateixa manera en recipients transparents.  

 

Aquarel·la: quasi totalment opac. Es pot observar encara el pal. Encara que el color ha perdut 

intensitat, es manté la seva tonalitat vermella. 

Acrílic: Més transparent que l’aquarel·la. Es pot observar perfectament el pal. En aquest cas, el 

color també ha perdut intensitat (més) i ha adquirit una tonalitat rosada. 

Oli: Quasi totalment opac, però una mica més transparent que l’aquarel·la. També ha mantingut la 

tonalitat vermella (tot i haver perdut intensitat).  
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Figura 20                     Figura 21                     Figura 22 

  

Figura 20: test del color de l'aquarel·la. 

Figura 21: test del color de la pintura acrílica. 

Figura 22: test del color de la pintura a l'oli. 

 

Conclusions: Amb aquests resultats podem deduir que l’aquarel·la té un pigment de millor qualitat              

o més concentració de pigment en la mescla, seguida per la pintura a l’oli. 

Segons el meu punt de vista el resultat es podia esperar, ja que l’aquarel·la està feta per ser                  

utilitzada (majoritàriament) amb l’aigua (el seu dissolvent) i per això crec que és la que més                

opaca/intensa ha quedat. 

També podríem concloure que, encara que les pintures acceptin el dissolvent i en certes              

situacions aquest sigui beneficiós, si en fem un ús excessiu, perdrem intensitat en el color i farem                 

malbé les propietats del procediment en qüestió. 
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Figura 23: experiment del color a contrallum. D’esquerra a dreta: pintura a l’oli, aquarel·la i pintura 

acrílica. 

 

En posar les mostres a contrallum es pot observar millor la diferència de transparència. 

 
 
3.3. Procediments pictòrics 
 
3.3.1 Pintura acrílica 
 

La pintura acrílica va ser desenvolupada durant els anys 50 als Estats Units perquè es buscava                

una pintura d'assecatge ràpid i que fos resistent als canvis climàtics. En els anys 20, un grup de                  

pintors mexicans, en especial Orozco, Siqueiros i Rivera, volien pintar grans murals per a edificis               

públics i alguns d'aquests estarien exposats a l’aire lliure però ni l'oli ni el fresco eren pràctics per a                   

aquesta feina. Llavors, es va utilitzar un producte que ja existia però que mai havia estat empleat                 

com a vehicle de pintures: les resines plàstiques. 

Els pigments eren els mateixos que els de les aquarel·les o pintures a l'oli, l’única cosa que                 

canviava eren els medis 15 polimeritzats que servien com a aglutinant. Mitjançant la polimerització              
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es van aconseguir dues resines sintètiques adequades per a aquest ús: l'acrílica i l'acetat de               

polivinil (PVA). Ambdós són emulsions i s'assequen de manera uniforme i sense canvis de color o                

tonalitat. Els colors de PVA són més barats, però menys fiables i permanents. 

Les resines acríliques estan formades a partir d'àcids acrílics i metacrílics. Després de modificar-la              

perquè pugui ser utilitzada com a aglutinant, s'aconsegueix una resina soluble en aigua; és una               

emulsió aquosa 16 d'un plàstic. Això permet que els pigments es puguin diluir amb més aglutinant,                

amb aigua o amb els dos a la vegada, segons l'acabat que vulgui l'artista: mat (menys mitjà acrílic)                  

o brillant (més mitjà acrílic). Les pintures comunes tenen un acabat semi mat. 

L'estructura química concedeix a les capes de pintura una porositat que permet l'evaporació             

completa. Aquesta pintura és resistent a l'oxidació i la descomposició química, sent així la tècnica               

que menys problemes té en relació amb la seva conservació. Es pot utilitzar sobre qualsevol               

suport que no estigui impermeabilitzat, no té tendència a esquerdar-se com la pintura a l'oli i no                 

necessita cap protecció una vegada acabat la pintura. 

També té un fort poder adhesiu, ja que cada capa s'enganxa a l'anterior de manera quasi                

inseparable. És opaca, però es pot aconseguir el grau de transparència desitjat. Gràcies a aquesta               

característica, és possible simular les diferents tècniques pictòriques com per exemple l'aquarel·la. 

 

3.3.2 Pintura a l’oli 
 

Com ja he explicat anteriorment, la pintura a l'oli és aquella tècnica pictòrica que utilitza olis                

d'origen vegetal com a aglutinants. Per exemple l'oli de llinosa, l'oli de nous i l'oli de cascall. Tots                  

aquests són obtinguts pel premsament de les seves respectives llavors. 

És difícil saber quan es van començar a utilitzar els olis en el camp de la pintura però se sap que                     

té els seus orígens al nord d'Europa. Les més antigues conservades provenen de Noruega, del s.                

XIII però a Anglaterra i a França ja s'havien realitzat pintures murals a l'oli abans i Teòfil, un monjo                   

alemany, parla de la pintura a l'oli en un tractat del s. XII. Durant el s. XV ja es va començar a                      

popularitzar l'ús d'aquesta pel seu acabat brillant, colors vius, lent temps d'assecatge que permet              

la correcció d'errors i perduració del color amb uns controls mínims de conservació, neteja i               

restauració. També permetia una gran variabilitat de tècniques i de textures com l'impasto. 17 
Cal dir que durant els s. XV i s. XVI la pintura a l'oli no era com la coneixem avui en dia, sinó que                        

s'aplicava sobre una capa de pintura al tremp. Eventualment es va utilitzar l'oli directament. 

Van ser els germans Van Eyck, procedents de Flandes, els qui van perfeccionar aquest tipus de                

pintura durant el s. XV trobant olis més fluids, transparents i de millor assecatge. 
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3.3.3 Aquarel·la 
 

L'origen de l'aquarel·la està lligat amb la creació del paper a la Xina i la introducció d'aquest a                  

Europa. Els seus antecessors són els egipcis, els quals decoraven murs i sarcòfags amb ella. A la                 

Xina es pintava amb aquesta tècnica sobre seda i paper d'arròs. Va ser utilitzada per primera                

vegada per pintors holandesos al s. XVII però la seva vertadera esplendor va arribar durant el s.                 

XVIII a Anglaterra, ja que abans, l'aparició de la pintura a l'oli havia declinat l'interès per aquesta,                 

relegant-la a ser emprada només per a la creació d'esbossos. Paul Sandby és considerat el pare                

de l'aquarel·la britànica, però no s'ha d'oblidar a Albretch Dürer, que va ser un dels precursors de                 

l'aquarel·la com a disciplina artística anys abans. 

L'aquarel·la actualment es troba fermament posicionada en el món de l'art, sent el primer quadre               

abstracte una aquarel·la de Kandinsky. 

Aquesta tècnica va convertir-se en la preferida de molts artistes per la seva capacitat de               

transmetre lluminositat, reflex, moviment i transparència. 

L'aglutinant de les aquarel·les és la goma aràbiga, extreta d'un tipus d'acàcia africana. Es              

diferencia de les resines perquè és soluble en aigua i insoluble en alcohol. Abans de convertir-se                

en aglutinant, se li afegeixen algunes substàncies com la mel, que li dóna plasticitat, i la glicerina,                 

que l’ajuda a absorbir millor l'aigua. 

L'aquarel·la és un derivat del tremp de goma. Un tremp és aquell procediment l'aglutinant del qual                

accepta aigua com a diluent. Antigament s'utilitzaven tremps de llet, sang de bou, cervesa, etc. i                

actualment s'empren els tremps d'ou, caseïna, llet i goma. El tremp de goma és obtingut a base                 

d'una solució: la goma (aglutinant) està totalment dissolta en l'aigua (medi líquid). 

Podem trobar les aquarel·les en forma de tubs, de pastilles o en càpsules. 

Tant els colors opacs com els que tenyeixen o traspassen el paper s'han d'evitar perquè és senyal                 

que contenen anilines. 

 

 

3.4. Dissolvents i diluents 
 

Els dissolvents i diluents són elements imprescindibles a l'hora de pintar, encara que hi ha               

confusió entre els dos termes. 

El dissolvent és un líquid que fa que la pintura perdi poder d'adhesió i que els pigments es dissipin.                   

Llavors, com més dissolvent utilitzem més transparent i menys poder de fixació tindrà aquesta.              

D'altra banda, el diluent és un líquid que s'utilitza per variar la viscositat de la pintura. No dispersa                  

aglutinant, sinó que s'uneix a ell per formar part d’aquest. Si afegim molt diluent a la pintura menys                  
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percentatge de pigment hi haurà en aquesta i, per tant, es tornarà més diàfan. També cal saber                 

que un aglutinant amb excés de diluent perd les seves propietats. És aquí quan neix la confusió, ja                  

que ambdós productes donen transparència a la pintura. Hi ha un exemple que ens ajudarà a                

entendre millor la diferència: l'aigua dilueix el cafè i el cafè dissol el sucre. 

Existeixen substàncies que poden complir les dues funcions alhora com l'aigua, que pot dissoldre              

la goma aràbiga i una vegada dissolta pot diluir-la més. 

El tipus de dissolvent i diluent dependrà de l'aglutinant de la pintura que vulguem utilitzar. 

Les essències són substàncies líquides i molt fluides d'origen vegetal o mineral que es poden               

utilitzar com dissolvents o diluents en les pintures a l'oli. La més popular és l'essència de                

trementina. Altres dissolvents són els alcohols, els èsters acètics 18, l'acetona, la ligroïna 19, el xilol                
20, el toluè 21, etc. encara que l'ús d'alguns d'aquests dissolvents estan més enfocats en les                

tècniques de restauració. 

Com a dissolvent per a la pintura acrílica es pot utilitzar aigua, èters o alcohol i com a diluent                   

aigua. En les aquarel·les, l'aigua s'empra per a les dues funcions. 

Actualment podem trobar uns additius anomenats mèdiums que es poden fer servir com diluents,              

com retardants o secants, poden espessir la pintura, matificar-la, donar-li més fluïdesa,            

transparència, brillantor, etc. 

 

 

EXPERIMENT 
Objectiu: avaluar la dissolució de les pintures. 

Objectiu artístic: comparar la facilitat amb la qual es dissolen les diferents pintures i com varia el                 

color a mesura que es va dissolent en el líquid. 

Procediment: es col·locarà la mateixa quantitat d'aigua (15 ml) en 3 recipients diferents i la mateixa                

quantitat de pintura (1 ml) en cada recipient, sense tocar-la o remenar-la. Una vegada que totes                

les mostres estiguin preparades, s’utilitzarà paper d'alumini per cobrir-les i deixar-les reposar 2             

dies. Passat aquest temps, es destaparan i s'examinaran. 

Es repetirà aquest procediment un altre cop, però aquesta vegada s’utilitzarà essència de             

trementina en comptes d'aigua. 

 
 
Experiment 1 (amb aigua) 
Primeres impressions: 

Aquarel·la: s'ha dissolt a l'instant en el qual la pintura ha arribat a l'aigua i l'ha colorat al moment. 

Acrílic: ha anat desprenent el color cap al fons del tub i la pintura s'ha quedat flotant a l'aigua. 
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Oli: és tan espès que m'ha costat fer que baixés pel tub i s'ha quedat enganxat a les seves parets.                    

S'ha quedat flotant sense alterar l'aigua, com s'esperava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24                    Figura 25                       Figura 26                      Figura 27 

 

Figura 24: test de dissolució de l'aquarel·la després de posar-la en l'aigua. 

Figures 25 i 26: test de dissolució de la pintura acrílica després de posar-la en l'aigua. 

Figura 27: test de dissolució de la pintura a l'oli després de posar-la en l'aigua. 

 

Dos dies després: 

Aquarel·la: s'ha dissolt completament. L'aigua forma un degradat de més color (a baix) a menys               

color/transparència (a dalt). Tot i això, si hagués remenat, hauria estat més homogènia la mescla. 

Acrílic: s'ha dissolt completament, l'aigua està totalment opaca.  

Oli: No s'ha dissolt res. Ha deixat algunes partícules de color en l'aigua i la pintura era més fluida                   

quan l'he tret del tub (encara que l'he hagut de treure amb un pal perquè no s'havia mogut del lloc                    

on es trobava). 
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  Figura 28                    Figura 29                    Figura 30 

 

Figura 28: test de dissolució amb aigua de l'aquarel·la dos dies després d'haver realitzat              

l'experiment. 

Figura 29 test de dissolució amb aigua de la pintura acrílica dos dies després d'haver realitzat                

l'experiment. 

Figura 30: test de dissolució amb aigua de la pintura a l'oli dos dies després d'haver realitzat                 

l'experiment. 

 
 
Experiment 2 (amb essència de trementina) 
Primeres impressions: 

Aquarel·la: s'ha dipositat al fons del tub i no s'ha dissolt res ni ha tintat el líquid. 

Acrílic: s'ha dipositat al fons del tub i no s'ha dissolt res ni ha tintat el líquid. Aquesta vegada, però,                    

la pintura no s'ha mesclat bé. 

Oli: també s'ha dipositat al fons del tub, però ha deixat una mica de color en el líquid. 
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Figura 31                   Figura 32                   Figura 33 

 

Figura 31: test de dissolució de l'aquarel·la després de posar-la en l'essència de trementina. 

Figura 32: test de dissolució de la pintura acrílica després de posar-la en l'essència de trementina. 

Figura 33: test de dissolució de la pintura a l'oli després de posar-la en l'essència de trementina. 

 
Després de dos dies: 

Aquarel·la: segueix dipositat al fons del tub i no s'ha dissolt res, però ha deixat la trementina                 

lleugerament vermella. 

Acrílic: segueix dipositat al fons del tub i no s'ha dissolt res. També ha deixat la trementina                 

lleugerament vermella. 

Oli: inesperadament, també segueix dipositat al fons del tub i tampoc s'ha dissolt. L'únic canvi que                

he notat és que la pintura ha deixat la trementina que està més a prop seva d'un color groguenc. 

Després d'abocar el contingut del tub a un vas, he comprovat que la pintura sí que estava dissolta,                  

però per algun motiu s'havia quedat al fons com si estigués encara sòlida. Si ho hagués remenat,                 

s'hauria mesclat de manera homogènia amb el líquid. 

 

Perquè es produeixi una dissolució, són necessaris els trencaments dels enllaços de les dues              

substàncies. Això és possible gràcies a la interacció entre les molècules del dissolvent i del solut                

(solvatació). En alguns casos, l'energia alliberada en el procés de solvatació no és suficient per a                
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trencar els enllaços del solut i intercalar les seves molècules (o ions) entre les del dissolvent, en                 

contra de les forces moleculars d'aquest. 

Perquè reaccionin les molècules, aquestes han de tenir una energia cinètica total que sigui igual o                

major que un cert valor mínim d'energia anomenat energia d'activació (Ea). Juntament amb això,              

existeixen altres factors que determinen si la dissolució es produirà o no de manera espontània.22 
Un d'ells és l'agitació. Com s'ha vist a l'últim experiment, la pintura a l'oli no es va dissoldre fins                   

que vaig agitar la mescla. Aquesta seria, doncs, l'energia d'activació de la dissolució en qüestió. 

En agitar s'afavoreix la difusió de les partícules i, per tant, fa que el procés comenci o augmenta la                   

seva velocitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34                    Figura 35                    Figura 36 

 

Figura 34: test de dissolució amb essència de trementina de l'aquarel·la dos dies després d'haver               

realitzat l'experiment. 

Figura 35: test de dissolució amb essència de trementina de la pintura acrílica dos dies després                

d'haver realitzat l'experiment. 

Figura 36: test de dissolució amb essència de trementina de la pintura a l'oli dos dies després                 

d'haver realitzat l'experiment. 
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Conclusions: Les conclusions que es poden treure d'aquest experiment crec que són obvies, ja              

que serien tenir clar quins són els dissolvents corresponents de cada pintura i no barrejar-los o                

intentar utilitzar un que no és adient pel procediment pictòric que faràs servir. 

És a dir, utilitzar essència de trementina o derivats per a la pintura a l’oli i aigua per a la pintura                     

acrílica i l’aquarel·la. 

 

 

3.5. Envelliment de les pintures 
 

El deteriorament d'una obra depèn de molts agents com poden ser el tipus de suport, la preparació                 

d'aquest, el tipus de pintura, els colors, els agents atmosfèrics, etc. 

 

3.5.1 El suport  
 

Començaré parlant del suport: el suport és la base sobre la qual es desenvolupen les tècniques                

pictòriques. Cada procediment requereix un suport específic i cada suport té unes característiques             

i preparació pròpies. La cola, la creta 23, les càrregues 24 i el gesso 25 són emprats en l’emprimació                   
26 dels suports. 

Els materials més utilitzats a l'hora de fabricar un suport són la pedra, la fusta i la tela. El metall,                    

l'os, el cuir, el vidre, el plàstic i altres són menys habituals. 

Els suports poden ser fràgils i flexibles com el paper i el cartó, resistents i ferms com la taula,                   

lleugers però amb capacitat de dilatació i contracció com el llenç, o durs i immòbils com el mur. 

Els problemes de la fusta com a suport són principalment els insectes patògens i les               

deformacions. Encara que la seva degradació és molt lenta, hi ha factors com els agents externs                

(aigua) i els agents biològics (fongs, bacteris, etc.) que l'acceleren. Els insectes que viuen a la                

fusta s'anomenen xilòfags i les espècies més comunes són els corcs i els tèrmits. Tots ells                

s'alimenten de la lignina, la cel·lulosa i el midó de la fusta. Per sort, existeixen tractaments per                 

prevenir o eliminar aquests insectes. 

Les deformacions són curvatures produïdes essencialment per la humitat. Per evitar-ho, s'utilitzen            

sistemes de reforç, ceres, vernissos i altres productes que penetren en la fusta i disminueixen la                

seva contracció. 

Les teles es van començar a utilitzar com a suport perquè eren menys pesades, eren més barates,                 

es podien realitzar millor les textures, etc. Més tard es va acabar adossant a un suport de fusta, tal                   

com la coneixem avui en dia. 
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Els factors que acceleren el deteriorament de la cel·lulosa de les teles són la pèrdua d'elasticitat                

causada per la seva higroscopicitat 27, que fa que es dilati i contregui fàcilment, l'oxidació, la                

descomposició a causa dels àcids, ja que no és resistent a ells i, per últim, l'aparició de fongs i                   

bacteris, que podreixen els fils del teixit. Les tensions en les quals es troben les teles provocades                 

pels bastidors també poden trencar-les, i els claus que les enganxen poden alterar-les quan              

s'oxiden. 

Els moviments del suport, així com la falta de flexibilitat, donen lloc a esquerdes en la pintura                 

anomenades craquejat. Tot i això, hi ha pigments com el blanc de plom que tenen una bona                 

flexibilitat que fa que sigui menys propens a esquarterar-se i, en general, es conserva millor que                

altres pigments. 

Les tensions laterals causen la separació de la pintura del suport, aixecant les vores d'aquesta. La                

humitat estova la tela generant bosses que produeix el despreniment d'algunes zones del quadre. 

Una altra pertorbació de la capa pictòrica és la caiguda dels pigments en haver perdut la seva                 

cohesió a causa de la descomposició de l'aglutinant. Això succeeix amb les pintures a l'oli, ja que                 

tota matèria sotmesa a l'oxidació perd la cohesió molecular amb el temps. En aquest cas, en uns                 

cent anys la pintura es podria tornar pols. 

Les emanacions sulfhídriques de l'atmosfera en zones molt industrialitzades provoquen canvis           

cromàtics en determinats pigments, que es poden prevenir amb l'ús d'un vernís adequat. 

L'últim material és la pedra, que es caracteritza per la seva porositat, permeabilitat, duresa i               

tenacitat. Les podem classificar en roques sedimentàries, roques magmàtiques i roques           

metamòrfiques.  

El seu desgast ha estat accelerat per la contaminació atmosfèrica (l'SMOG 28, l'àcid sulfúric i el                

metà) i els agents que la degraden són els biològics com els líquens o les molses, el gel, que                   

s'incorpora dins la roca quan està en estat líquid i quan es gela augmenta el seu volum i fractura la                    

pedra, i les sals, que tenen un efecte semblant al del gel: la sal és transportada per l'aigua, que                   

s'introdueix dins la pedra pels seus porus. En evaporar-se l'aigua, s'acumula més sal i aquesta es                

cristal·litza i augmenta el seu volum, generant així una pressió sobre els porus de la pedra. Perquè                 

tingui lloc la cristal·lització, l'aigua ha d’estar saturada de sal. 

 

3.5.2. Els agents exteriors i de la natura 
 
Deixant de banda el suport, hem de tenir present que tota matèria pateix un procés de degradació                 

o descomposició segons la seva estructura química i el medi ambient a què ha estat exposat. Els                 

agents de la natura que perjudiquen les obres d'art són els mateixos que formen part del cicle                 
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continu de desintegració i reconstrucció que té lloc a la terra. Aquests són: la temperatura, la                

humitat, la llum, l'aire, la sequedat, els insectes patògens, els microorganismes, i les plantes. 

Els microorganismes que afecten els quadres són els bacteris, els fongs i els estreptomicets.              

Destrueixen els components bàsics dels suports i embruten els colors formant taques. Les plantes              

poden penetrar per les fissures de les pedres i destrossar-les. 

Un quadre s'ha de conservar a una temperatura i humitat determinades constants, ja que la               

fluctuació d'aquestes és el que provoca el desgast. Una humitat relativament alta produeix en              

alguns materials un augment de volum i pes, corbes o ondulacions, debilita els adhesius i les                

estructures i crea un entorn favorable per a l'aparició de microorganismes i xilòfags. A més,               

aquests efectes són empitjorats si hi ha una temperatura elevada. 

D'altra banda, una humitat baixa fa que els objectes perdin la seva aigua natural i que, en                 

conseqüència, es tornin trencadissos, quarterats i ressecs. 

L'aire és un altre factor en l'envelliment. Aquest està contaminat per la industrialització i produeix               

gasos també contaminants. Els principals són: el sulfur d'hidrogen que ataca als metalls i a alguns                

pigments, el diòxid de sofre que deteriora papers, cuirs i teixits, i l'àcid sulfúric que té efectes                 

corrosius sobre els metalls i la pedra. 

Viure a la costa pot suposar també un problema. L'aire humit i salat d'aquests paisatges diposita                

petites quantitats de sal als objectes i per la qualitat higroscòpica d'aquesta, el nivell d'humitat es                

manté alt. El resultat són taques, corriment en les tintes, etc. Per culpa de les filtracions                

subterrànies, les parets i els sostres poden absorbir la sal, deteriorant els murs i les pintures que                 

es trobin a sobre d'ells. 

En l'apartat sobre el color ja he comentat que la llum pot fer empal·lidir els colors. No només això,                   

sinó que també pot fer malbé fibres tèxtils, paper i materials cel·lulòsics i pel·lícules de materials                

orgànics com vernissos, resines i gomes. El dany dependrà de la intensitat de la llum que il·lumina                 

el material, mesurada en lux, i de la seva prolongació. 

Perquè una obra es conservi bé no només hem de prestar atenció als problemes ambientals; és                

igual d'important el coneixement tècnic i el domini que tinguem sobre els materials que utilitzarem               

en termes de pigments. 

 

 

EXPERIMENT 
Objectiu: comprovar els efectes dels agents externs (llum) en la pintura. 

Objectiu artístic: quina pintura conserva millor el color i el seu acabat final. 
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Procediment: Es pintarà amb dos colors de cada tipus de pintura un rectangle en un paper. Es                 

repetirà el pas anterior en un altre paper i es deixarà un d'ells al sol i l'altre en un lloc on no li arribi                        

la llum durant el mateix període de temps. En aquest cas, els he deixat tres mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: mostres abans de dividir el paper en dos i començar l'experiment (4/8/18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: mostra no exposada al sol després de 3 mesos. D’esquerra a dreta: pintura a l’oli, 

pintura acrílica i aquarel·la. 
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Figura 39: mostra exposada al sol després de 3 mesos. D'esquerra a dreta: pintura a l'oli, pintura 

acrílica i aquarel·la. 

 

Conclusions: Amb aquestes fotos es pot observar com l'aquarel·la és la pintura que més              

imperfeccions té respecte a la seva mostra contrària. Es pot veure com ha perdut color en algunes                 

zones, encara que molt poc. 

La pintura acrílica s'ha mantingut gairebé igual i la pintura a l'oli només té ratllades superficials. 

En general, les pintures que han estat exposades a l'exterior tenen brutícia a sobre que no es pot                  

treure però, tot i això, s'han conservat bastant bé i no han perdut el seu color en excés ni han                    

sofert canvis exagerats. Segurament si haguessin estat exposades durant tot l'estiu, haurien            

acabat pitjor. 

Es pot dir que la pintura acrílica és la que millor ha suportat el temps, ja que no ha perdut la                     

brillantor. Això pot ser per la seva composició formada en part per resines, que li confereix més                 

resistència. He pogut comprovar que, com he explicat a l'apartat de la pintura acrílica, no               

necessita cap protecció una vegada acabada l'obra. Al contrari que l'aquarel·la, que és més fràgil. 

També ha mostrat una bona resistència la pintura a l'oli, els petits defectes de la qual poden haver                  

estat causats pel seu lent temps d'assecament. 

 

 

3.6. Toxicitat 
 

Una substància tòxica és aquella que és un verí o metzina i que fa mal al nostre cos. A continuació                    

esmentaré alguns dels elements que s'utilitzen a l'hora de crear un quadre que contenen              

components tòxics. 
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Primerament llistaré els pigments i els colorants nocius. Molts s'han deixat de fabricar o d'utilitzar               

pels seus efectes i han estat substituïts, altres encara són usats però amb més precaució que                

abans. 

→ Tots els pigments preparats a partir de o amb plom són tòxics, sobretot en estat de pols perquè                   

es poden respirar. Són el blanc de plom, el groc de crom (cromat de plom) i el mini de plom                    

(tetròxid de plom). L'últim és emprat en pintura industrial com a antioxidant i no és aconsellable per                 

a tècniques artístiques. Tampoc ho és el groc. 

→ El groc de Nàpols (groc d'antimoni) es tracta d'un antimoniat de plom que no només és verinós                  

per la presència del plom, també per la de l'antimoni. És utilitzable amb prudència. 

→ Groc de cinc (cromat de cinc), que és lleugerament tòxic i no aconsellable. 

→ Groc de barita (cromat de bari), igualment poc verinós i no recomanable. 

→ Groc d'estronci (cromat d'estronci). No aconsellable. 

→ Groc de cadmi (sulfur de cadmi). En general, els compostos del cadmi estan classificats com                

cancerígens per als éssers humans. Malgrat això, és apte. 

→ Aureolina o groc de cobalt (nitrit de cobalt i de potassi). Es pot usar.  

→ Gomaguta o gutagamba. És una resina gomosa d'origen vegetal que s'obté de l'arbre Garcinia               

elliptica de la família de les clusiàcies que es pot trobar a Cambodja, Ceilan, etc. Molts dels                 

components de la gutagamba són cito toxines 29, per tant és tòxic en cas d'ingestió. No és molt                  

aconsellable.  

→ Vermelló. És un compost de sulfur de mercuri natural, és a dir, cinabri. És molt tòxic a causa del                    

seu alt contingut en mercuri. Per tant, no és adequat per a tècniques artístiques. 

→ Vermell de cadmi (sulfoselenur de cadmi). De la mateixa manera que el groc de cadmi, és apte. 

→ Vermell de molibdè. És relativament nou i és derivat del mineral molibdenita, més precisament,               

és una mescla de cromat, sulfat i molibdat de plom. S'hi ha de provar abans de la seva aplicació. 

→ Blau ultramar artificial (sulfur de sodi i silicat d'alúmina). Pot emprar-se amb precaució. 

→ Blau de cobalt (òxid de cobalt i alúmina). Es pot utilitzar. 

→ Blau ceruli (estannat de cobalt). És estable. 

→ Blau de manganès (manganat de bari). És apte. 

→ Bau esmalt (silicat de potassa i cobalt). És estable.  

→ Blau indi. És d'origen vegetal; s'extreu de les fulles i de l'escorça de la planta Indigofera                 

tinctorea de la família de les lleguminoses, que conté el colorant indigotina. És útil i aquest i tots                  

els darrers colors blaus són poc tòxics. 

→ Blau de Prússia (ferrocianur de ferro). És altament nociu però es pot usar. 

→ Atzurita (carbonat de coure hidratat natural). Tots els minerals de coure són verinosos. No és                

recomanable. 
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→ Verd de malaquita (carbonat bàsic de coure hidratat). S'obté del mineral malaquita i ha estat                

reemplaçat per la seva versió sintètica. 

→ Verd veronès (acetat i arsenat de coure). És molt tòxic i és millor descartar-lo. 

→ Verd transparent d'òxid de crom (òxid de crom hidratat). És utilitzable. 

→ Verd opac d'òxid de crom (òxid de crom deshidratat). És poc verinós i per tant, es pot usar. 

→ Violeta de cobalt (arsenat o fosfat de cobalt). Si és arsenat, és molt nociu i no recomanable. 

→ Violeta de manganès (fosfat de manganès). La seva toxicitat és molt baixa. 

→ Violeta ultramar. Es forma a partir del blau ultramar, que és tractat amb sals amòniques i es                  

torna violeta. Així doncs, es comporta igual que aquest. 

→ Bistre. S'obté de l'ebullició de sutge de llenya amb aigua. No és molt aconsellable perquè pot                 

contenir matèries de quitrà si ha estat mal fabricat. 

 

Els següents pigments i colorants tòxics són orgànic-sintètics: 

→ Els pigments i colorants del grup azo es caracteritzen pel seu color brillant. Són els més                 

consumits gràcies al seu baix cost i a la simplicitat de la seva producció. Es poden destacar el groc                   

d’aril amida, els vermells de naftol (colorants azoics derivats del naftalè), el vermell lithol, les               

benzidines. Generalment, són relativament innocus i utilitzables però s'ha d'experimentar amb ells            

abans d'utilitzar-los. 

→ Vermell de toluïdina. És un derivat del toluè i és altament tòxic. Es pot utilitzar si es testa abans. 

→ Blau indi sintètic. És un derivat del naftalè. Es pot usar. 

→ Blau de ftalocianina. És un compost de l'àcid ftalociànic amb coure. És apte 

→ Blau indantrè. És un derivat de l'antraquinona. S'ha de provar abans d'aplicar. 

→ Verd de ftalocianina. És un complex de coure halogenat del grup de les ftalocianines. Mateix                

comportament que el blau de ftalocianina. 

→ Malva. Està fabricat a base d'anilines 30 i com totes les anilines, no és aconsellable. Les anilines                  

són verinoses per inhalació, ingestió i absorció cutània, és per això que en l'actualitat només estan                

destinades a la fabricació de tints barats per a la tintoreria i la impremta i a l'obtenció de productes                   

intermedis en la indústria dels colorants. 

 

Per últim, els pigments i colorants antics que avui en dia estan totalment en desús pel                

descobriment de productes químicament més purs. 

→ Orpiment. És un compost de sulfur d'arsènic i de toxicitat elevada. Si en la seva composició                 

predomina l'arsènic, adopta una tonalitat vermellosa i s'anomena realgar i si predomina el sulfur,              

és de color groc. Va deixar-se d'usar perquè es descompon si és combinat amb el plom. 

→ Massicot (peròxid de plom). S'obté del mineral del mateix nom. Té poca estabilitat. 
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→ Verdet (acetat bàsic de coure). Molt verinós. 

 

Temps enrere, alguns pigments eren fins i tot més tòxics que els d'avui en dia i el mateix pintor era                    

qui els manipulava i triturava, tocant-los i respirant-los en el procés. Si no es mantenia una bona                 

higiene, les conseqüències podien ser nefastes com per exemple contraure la malaltia del             

“saturnisme” també coneguda com “el còlic del pintor”, que és l'enverinament causat per l'entrada              

de plom a l'organisme. Rep el seu nom del planeta Saturn, perquè els alquimistes medievals               

anomenaven així a l'element químic. 

El plom és un metall pesant que resulta tòxic per a les neurones (neurotòxic). Un cop arriba a la                   

sang i arriba al cervell, provoca danys neurològics irreversibles. També genera anèmia, danys             

gastrointestinals, hematològics, renals, agressivitat i al·lucinacions. 

Molts pintors s'enverinaven sense saber-ho quan es portaven el pinzell a la boca. 

En l'apartat de dissolvents i diluents, he introduït les essències, destinades a la pintura a l'oli, i he                  

mencionat que l'essència de trementina és la més utilitzada. És obtinguda per la destil·lació del               

bàlsam que segreguen algunes coníferes i en la seva qualitat més tosca s'anomena aiguarràs. És               

aquí on hem d’anar amb compte: l'aiguarràs té efectes nocius com ara irritació de la pell i els ulls,                   

la seva inhalació pot causar marejos, nàusees i vòmits, produeix cefalees i la seva ingestió pot                

produir dany pulmonar i gastrointestinal. Si s'ha d'emprar aquest producte, ha de ser en llocs amb                

ventilació i és convenient l'ús de mascaretes. 

Existeixen les essències minerals, que són derivats del petroli. Una és el white spirit o l'aiguarràs                

mineral, que s'obté per destil·lació de petroli. No és tan irritant per la pell com el seu predecessor,                  

no grogueja i és més barat però és més contaminant i té menys poder dissolvent. El seu ús està                   

més enfocat en la neteja d'utensilis. L'altra és l'essència de petroli, pràcticament inodora. 

El poder dissolutiu i l'olor d'aquests dos productes depenen del nombre d'hidrocarburs aromàtics             

que continguin. Com més tingui, més dissolutius seran. En altres paraules si el producte no té                

molta olor, vol dir que no té una gran quantitat d'hidrocarburs aromàtics i que, per tant, la seva                  

capacitat de dissolució serà reduïda. 

Altres dissolvents o diluents són els alcohols com l'alcohol metílic i l'alcohol isopropílic que tenen               

efectes similars: irritació d'ulls, nas i gola, lesions oculars i causar mal de cap i vòmits. 

Els èsters acètics (acetat d'etil, acetat de butil i acetat d'amil), l'acetona, la ligroïna també               

provoquen irritació majoritàriament. 

La llarga exposició a alts nivells de benzè es manifesta principalment a la sang, generant               

leucèmia. 

Els efectes de la inhalació dels vapors del xilol i del toluè són la depressió del sistema nerviós,                  

com per exemple marejos o falta de coordinació muscular. A més, el toluè és teratogènic 31. 

36 



 
 

Conclusions: Les conclusions que es poden treure de la recerca d'aquest apartat és que s'ha de                

tenir cura amb totes les tècniques i informar-nos sobre la qualitat dels pigments que contenen, que                

afecta a totes per igual. 

En canvi, sí que es podria escollir una pintura com la més tòxica. Aquesta seria l'oli, que no és                   

més perillós pels seus components en si, sinó per les substàncies addicionals que necessita, com               

per exemple l'aiguarràs. Amb l'aquarel·la i l'acrílic podem utilitzar l'aigua que evidentment no té cap               

efecte advers, però aiguarràs o altres dissolvents compatibles amb l'oli sí que en tenen i s'ha de                 

prestar atenció a l'ús que en fem d'aquests. 
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4. Conclusions 
 

Una vegada acabats tots els tests i la recerca corresponent, he pogut seleccionar una pintura per                

fer una obra i posar els meus nous coneixements a prova. 

Seguint les conclusions de cada experiment, he comprovat que cada pintura destaca per una              

qualitat diferent de les altres. Així doncs, si he de decidir entre les tres possibles que he analitzat                  

durant aquest treball, també he de tenir en compte la part més subjectiva: la part artística. 

En cada prova que he realitzat he posat un objectiu artístic la resolució del qual em portaria a                  

escollir la pintura “guanyadora” i, a continuació, segons aquestes valoracions, donaré els motius             

pels quals he pres la decisió que he pres. 

La meva resolució és que la millor pintura per a l’obra que vull crear és la pintura acrílica. Des del                    

primer experiment sabia que la pintura a l’oli no seria una bona opció per a mi, ja que m’interessa                   

un assecatge molt més ràpid i no haver d’esperar mesos per tenir el quadre acabat. A més, un lent                   

assecatge suposa tacar-te mentre estàs pintant. Tampoc no em va convèncer la idea de l’essència               

de trementina i tot el que comporta el seu ús, com per exemple un rentatge més exhaustiu dels                  

pinzells. 

Descartar una de les alternatives restants era el problema al qual havia d’enfrontar-me. Les dues               

tenen un assecatge similar, bon color i intensitat i el mateix dissolvent. 

El test de l’envelliment em va ajudar bastant perquè vaig ser capaç de veure que l’aquarel·la era                 

més fràgil. Realment no era un factor clau, ja que no hauria exposat el meu quadre a condicions                  

externes, però em va servir per aprendre que hauria de tenir més cura amb aquesta tècnica. 

Finalment, la pintura acrílica té una consistència més agradable, des del meu punt de vista, que                

l’aquarel·la. Això és degut al fet que prefereixo treballar amb pintures més consistents, sense              

arribar al punt de la pintura a l’oli. 

En la meva opinió, la pintura acrílica comparteix les millors característiques de les dues altres               

pintures: la brillantor i intensitat del color de la pintura a l’oli i el ràpid assecatge i fàcil aplicació de                    

l’aquarel·la.  

D’altra banda, només em quedava seleccionar el dibuix, que també em va ajudar a decantar-me.               

Des del començament del treball vaig posar-me com a objectiu tenir diferents opcions i anar-les               

dibuixant totes perquè quedessin registrades. Vaig acabar amb 5 prototips: 
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Figura 40: Dibuix 1                                                             Figura 41: Dibuix 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Dibuix 3                                                             Figura 43: Dibuix 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Dibuixa 5 
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Figures 40, 41, 42, 43 i 44: imatges que he dibuixat. Font de les imatges: www.instagram.com 

 
El tipus de dibuix em va ajudar en la decisió en un aspecte concret. En pintar una persona, volia                   

que quedessin colors vius i lluminosos que donessin sensació de volum. D’acord amb aquesta              

apreciació, la pintura a l’oli i la pintura acrílica eren les més adients. 

A part dels motius que he donat abans sobre l'eliminació de la pintura a l’oli com a possible opció,                   

hi havia un altre que és que no em veia capaç d’utilitzar una tècnica com aquesta per a fer un                    

quadre “realista”. Crec que has de dominar molt bé aquest procediment per a obtenir una bona                

pintura i no crec que el resultat hagués estat a l’altura. 

Per acabar, vaig decidir-me pel primer dibuix perquè vaig pensar que podia aconseguir una obra               

amb aspecte final decent i millor que amb els altres.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 45: obra final 
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5. Epíleg 
 

He après moltes coses amb aquest treball, sobretot de la pintura a l’oli, que mai havia utilitzat. He                  

après que pintar un quadre té moltes més dificultats que no només el talent o la facilitat per                  

dibuixar i pintar. A l’hora de crear una obra d’art has de tenir en compte certs aspectes: si vols que                    

aquesta perduri en el temps, quins tipus de materials has d’utilitzar per això, els complements de                

la tècnica escollida (el diluent, per exemple), quin efecte o efectes vols crear, el suport convenient i                 

la seva manutenció, etc. 

A més, he après una mica sobre la procedència i història de cada pintura. També sobre la gran                  

varietat de pigments que hi ha i les seves propietats i característiques. 

Per últim, he conegut una part de la gran qüestió que és l’envelliment de les pintures. He comprès                  

que els materials com el suport poden ser afectats per una àmplia varietat d’agents i que s’han de                  

saber les condicions en les quals es trobarà el quadre per tal de prevenir, sempre que aquest sigui                  

l’objectiu, una mala conservació. 

Fins i tot ara sé quins són els elements més nocius, per així poder-los evitar. 

D’ara endavant hauré de considerar tots aquests elements quan vulgui pintar, però sabré que les               

meves decisions són les correctes perquè estan fonamentades en tota la informació que he              

buscat. 

També m’ha semblat molt interessant saber la composició de cada material i descobrir la gran               

extensió que abasta aquesta matèria i que encara em queden moltes coses per a conèixer. 
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7. Glossari 
 
(1) Catalitzadors: substàncies que intervenen en petites quantitats i proporcionen nous camins            

pels quals es pot reduir l'energia d'activació i augmentar així la velocitat de la reacció. 

(2) Solució: mescla homogènia de dues o més substàncies (sinònim de dissolució). 

(3) Ió: àtom o grup d'àtoms que obtenen càrrega elèctrica positiva o negativa en perdre o guanyar                 

electrons. 

(4) Polímer: Macromolècules formades per la unió de molècules més petites anomenades            

monòmers. 

(5) Àcid gras: biomolècules lipídiques formades per una cadena hidrocarbonada lineal, de nombre             

parell de carbonis amb un grup carboxil al final. 

(6) Polimeritzar: procés químic de formació de polímers. 

(7) Hidrocarbur: compost orgànic format únicament per hidrogen i carboni. 

(8) Èter: compostos orgànics, volàtils i solubles que tenen un àtom d’oxigen unit a dos radicals                

hidrocarburs. 

(9) Emulsió: mescla de dos líquids immiscibles. 
(10) Substrat: generalment una fibra tèxtil però també cuir, paper, plàstic o aliment. 

(11) Suspensió: mescles heterogènies formades per un sòlid en estat pulverulent o partícules no              

solubles que es dispersen en el líquid. 

(12) Àcid: substàncies amb un pH d’1 a 6 que en dissoldre’s en aigua augmenten la concentració                 

d’ions H+. 

(13) Base: substàncies amb un pH de 7 a 14 que en dissoldre’s en aigua augmenten la                 

concentració d’ions OH-. 

(14) Índex de refracció: quocient de la velocitat de la llum en el buit entre la velocitat de la llum en                     

el medi material considerat. 

(15) Medi (medi líquid): substància formada per la mescla de l’aglutinant i el dissolvent, on es                

troba dispers el pigment. 

(16) Emulsió aquosa: emulsió estable d’un líquid insoluble en una fase aquosa contínua. 

(17) Impasto: tècnica que consisteix a aplicar pinzellades espesses de pintura, de manera que              

aquestes siguin visibles i quedi una textura voluminosa. 

(18) Èsters acètics (acetats): sals formades per la mescla d’àcid acètic i alguna base. 

(19) Ligroïna: mescla líquida de diversos hidrocarburs. 

(20) Xilol: hidrocarbur líquid que s’obté a partir del benzè (dimetilbenzè). 

(21) Toluè: hidrocarbur líquid que s’obté a partir del benzè (metilbenzè). 
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(22) Procés espontani: reacció química que una vegada ha començat s’efectua sense necessitat             

d’intervencions. 

(23) Creta: carbonat càlcic (CaCO3) que prové de la calcita o de la greda que quan està mòlt és                   

semblant al guix. S’utilitza per a l’emprimació dels suports. 

(24) Càrregues: material inert no higroscòpic que és incorporat en alguns procediments pictòrics.             

Són semblants als pigments però serveixen per a donar cos, opacitat i pes a les pintures i tapar                  

porus del suport. 

(25) Gesso: sulfat de calci dihidratat (CaSO4 · 2H2O) emprat en la preparació de suports. 

(26) Emprimació: procés previ de preparació d’un suport abans de ser pintat. 

(27) Higroscopicitat: capacitat d’un material d’absorbir la humitat. 

(28) SMOG: combinació de fum, boira i partícules que es troben a l’atmosfera dels llocs amb alts                 

índex de contaminació. 

(29) Cito toxines: toxina que actua danyant les cèl·lules. 

(30) Anilina: hidrocarbur líquid que s’obté a partir del benzè (aminobenzè). 

(31) Teratogènic: que produeix malformacions al fetus o embrió. 
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