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1. LA FUSTA 
 

La fusta que tots coneixem és el material de dins dels troncs dels arbres. 

Com tots els materials vegetals, està format per un percentatge elevat de 

cel·lulosa (un 50%), i conté també un 30% de lignina, que és la substància 

que li dóna consistència. El 20% restant de la composició de la fusta està 

format per resines, midó i sucres diversos.  

 

Si ens mirem amb cura la secció d’un tronc, hi podrem distingir cinc parts, 

que de dins a fora són: 

 

● La medul·la: és el cor de l’arbre, i té una consistència esponjosa, un pèl flonja. 

 

● El duramen: és el que pròpiament anomenem fusta, i ocupa bona part del tronc, en concret la part 

que ja s’ha desenvolupat totalment. En el tronc, s’hi poden apreciar unes línies concèntriques més 

marcades o menys, que corresponen a les diverses capes del duramen, una per cada any de vida de 

l’arbre.  

 

● La fusta jove: és la part que envolta l’exterior del duramen i que encara no ha acabat el procés de 

desenvolupament. 

 

● El líber: és un teixit molt prim que 

envolta la part exterior de la fusta jove i 

pel qual circula bona part de la saba de 

l’arbre. 

 

● L’escorça: part exterior o «pell» del 

tronc. 

 

Quan parlem de la fusta com un material, n’hem 

de distingir dos grans tipus: la fusta natural i la 

fusta manufacturada. 

 

1.1. Fusta natural 

La fusta natural s’obté directament dels troncs desbrancats i 

repelats, i serrats. De vegades, l’aspecte d’uns taulons de 

fusta no recorden gens el de l’arbre del qual provenen; això 

s’explica perquè l’escorça, que és el que es veu exteriorment 

del tronc de l’arbre viu, ha desaparegut. A partir d’ara, quan 

parlem del color de la fusta, ens referirem a la que ja s’ha 

tallat. 

 

La fusta natural es divideix en dos grans grups, tenint en 

compte la seva densitat: les fustes poc denses (força més 

lleugeres que l’aigua) i les fustes molt denses (tan o més 

denses que l’aigua). Casualment, les fustes lleugeres són, a 

Fusta de roure 
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més, menys dures que les altres fustes. Així doncs, classifiquem la fusta natural en: 

 

fustes toves (poc denses) 

fustes dures (denses) 

 

Els mobles que es fabriquen amb fusta dura triguen molt a fer-se malbé i, en 

conseqüència, el preu d’aquest tipus de fusta és més elevat. A més, els 

arbres que la proporcionen en general creixen més lentament que els arbres 

de la fusta més tova. 

 

1.2. Fusta manufacturada 

Anomenem fusta manufacturada aquells materials que són el resultat d’un procés de transformació a partir 

de la fusta obtinguda del tronc dels arbres. Entre aquests materials trobem: 

 

● La xapa: fusta tallada en làmines molt primes, que de vegades 

serveix per recobrir interiors. 

 

● L’aglomerat: material elaborat amb una pasta de serradures de fusta 

i cola que actua d’aglomerant. Per obtenir l’aglomerat, s’ha de deixar 

assecar la pasta; després s’ha de comprimir fent-la passar per un 

sistema de rodets perquè es converteixi en unes plaques que es poden 

aprofitar directament, o bé recobertes de xapa de fusta o de plàstic 

(melamines, fòrmica, etc.). Avui, molts dels mobles fabricats en sèrie 

són d’aglomerat. 

 

● El contraplacat o contraxapat: està format per un seguit de tres o 

cinc làmines de fusta tova –normalment de l’arbre tropical anomenat 

ocumé–, adherides a pressió unes contra les altres i posades de cap i 

de través, de manera que les fibres de la fusta de dues plaques 

successives estiguin en perpendicular. S’utilitza molt per fabricar 

caixes. 

 

● El DM: són plaques o taulers elaborats amb una fusta molt triturada 

enriquida amb cel·lulosa procedent de paper reciclat. Són de color 

marró fosc, molt llises i d’una duresa notable. 

 

1.3. Propietats de la fusta 

Si rumies com és la fusta, podràs anar deduint les característiques que t’indiquem a 

continuació. 

 

● La fusta té una densitat molt variable. Una fusta lleugera (el pi) pot tenir una densitat equivalent a 

la meitat de la de l’aigua, mentre que altres fustes (l’iroko) poden arribar a superar la densitat 

d’aquest líquid. 

 

Bubinga (origen Àfrica). Fusta dura 
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● Tota la fusta és inflamable a una temperatura elevada. 

 

● La fusta té una notable resistència a la tracció i, en alguns casos, també a la flexió, però en cap de 

les dues propietats no arriba a tenir la resistència de l’acer. 

 

 
 

 
 

Esquema general de tall dels troncs per aconseguir les màximes propietats i la mínima deformació 

 

● La fusta, en general, no és prou dura. Es treballa bé amb unes eines relativament senzilles. 

Gràcies a aquesta característica, i també a la seva densitat, resulta molt útil per construir mobles.  

 

● Tota la fusta és porosa, si no és que se la recobreix d’algun material plàstic. Per això, quan hi ha 

molta humitat, tendeix a dilatar-se de manera considerable, tot i que recupera la mida original en 

assecar-se. La porositat afavoreix que la fusta es podreixi en ambients humits. A més, és atacada 

amb facilitat per determinats insectes, que la destrueixen en ingerir-la. 

 

● La fusta és un material aïllant tèrmic, acústic i elèctric. 

 

2. EL SURO 
 
És l’escorça d’alguns arbres, entre els quals destaca l’alzina 

surera. El suro és un material porós però impermeable, i un 

gran aïllant acústic, perquè absorbeix perfectament el so. És 

molt lleuger (densitat: 0,24 g/cm3). 

 

Les aplicacions del suro estan d’acord amb les seves 

propietats. Així doncs, se’n fan taps (perquè és porós i 

impermeable) i elements de flotació del material de pesca (perquè té una densitat molt baixa). En forma de 

planxes d’aglomerat, d’aspecte similar al de la fusta, el suro serveix per a recobriments aïllants i embalatges 

diversos. 

 

A Catalunya, durant molts anys, s’ha produït molt suro a la zona de la Costa Brava, 

on Sant Feliu de Guíxols havia tingut molta importància com a centre de la indústria 

de fabricació de taps. També hi ha producció a la zona d’Extremadura, perquè tant 

en un lloc com en l’altre hi ha molta alzina surera (en castellà, alcornoque). Una 

mostra del que diem és el Museu del Suro de Palafurgell de la xarxa del mNACTEC. 
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3. EL PAPER 
 
D’aquest material, ja en saps força coses: els tipus de paper de dibuix, les dimensions normalitzades, el 

gramatge, etc. Ara t’expliquem com es fabrica. 

 

La cel·lulosa se separa dels altres productes que l’acompanyen triturant o desfent amb aigua el material de 

partida (paper vell, roba o fusta). Després s’hi afegeix el color desitjat i alguna cola per aglomerar-la. La 

pasta que en resulta s’asseca i, al final, es bobina en grans rotlles. 

 

Actualment, la producció de paper s’efectua de manera contínua: mentre que per una banda del sistema de 

producció van entrant els productes dels quals s’extreu la cel·lulosa, per l’altra va sortint el paper ja fet. 


