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Lloc: Centre Català d’Artesania, c/ Banys Nous, 11

Durada: 20 hores

Dies: 10, 11, 13 i 14 d’octubre de 2005

Horari: de 14.00 a 19.00 hores

Idioma: castellà

Preu: Socis, carnet d’artesà
i estudiants menors de 25 anys: 140 euros

No socis: 185 euros

Places limitades a 20 persones

Curs

Identificació de la fusta
dels mobles antics

Professora: Raquel Carreras
Membre de la càtedra de conservació de Béns Culturals

per a Amèrica Llatina i el Carib.

Inscripcions i informació:

Amb el suport de:



Objectius

• Que els alumnes coneguin els principis bàsics i les
tècniques per a l’estudi de la fusta dels mobles antics i
les possibilitats de la seva identificació utilitzant
tècniques microdestructives.

• Vincular aquests resultats amb la documentació
històrica, la restauració, la conservació i l’autenticitat de
les peces.

A qui va dirigit

A conservadors i restauradors de béns culturals i a
antiquaris, arqueòlegs, etnòlegs, ebenistes i a tots aquells
professionals que necessitin identificar el suport fusta de
les obres o peces què treballen.

Programa

Classe 1. Generalitats de la fusta. Estructura anatòmica
de la fusta.
Diferències fonamentals entre les fustes coníferes i
frondoses.
Observació de les característiques macroscòpiques de les
fustes i l’orientació de mostres per a l’estudi.

Classe 2. Tècniques utilitzades per a l’estudi de la fusta.
Microscopia electrònica d’escombrat: principis i
possibilitats d’ús del MEB.
Maneig de la lent d’augments i el microscopi de butxaca.

Classe 3. Identificació de la fusta: diferents mètodes
tradicionalment usats. Caracterització anatòmica de les
fustes coníferes i frondoses europees i americanes
presents en mobles antics.
Identificació de fustes a partir de patrons preestablerts.

Classe 4. L’ús de patrons i bases de dades per identificar
fustes i la seva aplicació en els mobles antics.
Exercici pràctic d’identificació de la fusta de mobles
antics.

NOTA: L’alumne haurà d’assistir a classe amb una lent de
10X o comptafils amb l’esmentat augment i bisturí.
Les mostres de fustes i els mobles seran proporcionats per
la professora.

La professora lliurarà un dossier amb els continguts del
curs.


