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LA LLANA

Extracció i procedència

La llana és una fibra natural, de naturalesa animal i que prové del pèl de 
l'ovella.

La fibra és extreta a través d'una operació anomenada tosa que es realitza durant la primavera o 
l'estiu. Aquesta operació consisteix a extreure el pèl de l'ovella esquilant-la. Tradicionalment, la tosa 
s'ha realitzat de forma manual amb l'ajut de les anomenades tisores de pastor. S'ha d'intentar tallar la 
llana arran de la pell de l'ovella per obtenir d'aquesta manera una llana tan llarga com sigui possible. 
En l'actualitat, la tosa es realitza mecànicament amb unes màquines d'esquilar especials. Això 
comporta un seguit d'avantatges importants:

- s'obté un tall més net i s'aprofita millor la matèria;
- hi ha menys risc de fer mal a l'animal, i aquest es torna 

més dòcil; i
- s'estalvia temps, ja que l'operació es realitza de forma 

més ràpida.

Una vegada esquilada l'ovella, s'ha d'obtenir el velló en una sola peça. Dins d'un mateix velló hi ha 
diferents qualitats de llana que caldrà separar. L'operació per la qual es divideix la llana dels vellons 
segons la seva qualitat s'anomena sorteig. Un exemple de divisió en qualitats podria ser el següent:

La zona amb el número 1 és on la llana és més neta i fina, mentre que la zona amb el número 5 
correspon a la llana més bruta i basta, la de menor qualitat.

La llana arriba a la indústria tèxtil molt bruta, i abans de poder fer res amb ella haurà de ser rentada. 
En el rentat s'obté una substància anomenada lanolina, que és la grassa que porta el pèl de l'ovella. 
Aquesta substància és molt apreciada per a cosmètics i productes farmacèutics.
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Varietats

Existeixen diferents races d'ovelles que ens proporcionen llanes de diferents característiques. La llana 
més apreciada i mundialment més famosa és la que s'obté de les ovelles de raça merina. Aquesta 
raça és originària d'Espanya i proporciona una llana molt fina, blanca i de molt bona qualitat.

Raça Merina Raça Ibèrica

Raça Xurra Raça Lincoln

Principals propietats i característiques de la llana

La longitud mitjana de les fibres de llana oscil·la entre 8 i 12 cm. i és considerada una fibra llarga.

Les fibres de llana presenten escames marcades en la superfície. Això els dóna la 
propietat de tenir un poder alt d'enfeltrat, és a dir, que en mullar un teixit de llana, les 
fibres es desplacen unes respecte les altres fent que el teixit es torni més dens i perdi 
volum.

La llana és una fibra amb molta capacitat de retenir aigua. També és molt flexible, amb 
un alt poder aïllant de la calor i un tacte agradable. Els teixits tenen una alta capacitat de 
recuperació de les arrugues, és a dir, que aquestes tenen tendència a desaparèixer en 
poc temps. Un gran perill que corren els articles de llana és el fet que aquesta fibra és 
atacada per les arnes, que la poden arribar a destruir totalment. 

Pel que fa a la neteja d'articles de llana, cal tenir cura de no rentar-los amb lleixiu o 
productes alcalins, ja que aquests els deterioren amb una facilitat excel·lent. Al mateix temps, és més 
que aconsellable rentar a mà i amb aigua freda els articles amb un contingut alt de llana.

Aplicacions

Les aplicacions de la llana són molt diverses. S'utilitza sola o mesclada amb altres fibres. Les 
aplicacions més comuns de la llana són la fabricació de jerseis, mantes, guants, bufandes, jaquetes, 
vestits... Antigament s'utilitzava molt per a farcir matalassos i coixins, avui, però, això es fa amb 
materials que resulten més barats.
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LA SEDA

Extracció i procedència

La seda és una fibra natural, de naturalesa animal i produïda pels cucs de seda de manera continua i 
formant un capoll. La seda és una fibra molt fina i de gran longitud. Sovint sobrepassa els 1000 
metres de llargada. El cuc de seda més popular té el nom científic de Bombix Mori.

El cuc de seda s'alimenta exclusivament de les fulles de la morera, i té un cicle de creixement 
sorprenent. En néixer pesa només 0,5 mg i fa uns 3 mm de longitud. Al cap de 35 dies la seva 
longitud ha passat a ser d'uns 90 mm i el seu pes d'uns 5 grams. Així, en aquest breu espai de temps, 
ha augmentat el seu pes unes 10.000 vegades i la seva longitud unes 30 vegades. Passats aquests 
35 dies, els cucs de seda comencen a confeccionar els seus capolls que tindran acabats en un parell 
de dies. Al cap d'un 20 dies més, de l'interior dels capolls surten les papallones. Les papallones 
femelles posaran nous ous per assegurar la continuïtat de l'espècie. El cicle biològic del cuc de seda 
el podeu veure en els següents dibuixos que són a mida real.

La producció de seda cultivada rep el nom de sedicultura. Amb els capolls que s'hauran obtingut amb 
la cria dels cucs de seda, es procedirà a la seva filatura.

Filatura de la seda

La seda, pel fet de ser una fibra molt llarga, té una filatura molt diferent a la de les fibres naturals. Una 
vegada classificats els capolls segons la seva grandària i qualitat, seran submergits en un bany 
d'aigua calenta amb l'objectiu d'estovar la sericina. La sericina és una matèria gomosa que 
acompanya la fibra i permet que el capoll tingui consistència. Seguidament, es procedirà a buscar el 
cap d'uns quants capolls (el nombre dependrà del gruix del fil que és vulgui obtenir) amb l'ajut d'un 
raspall especial. Una vegada preparats els caps, es van debanant sobre un aspi i s'obtenen madeixes 
de seda. Ara, per obtenir un fil, només falta donar al caps reunits una mica de torsió.
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Principals propietats i característiques

La característica més rellevant de la seda és la seva longitud. La longitud de fibra que conté un capoll 
pot oscil·lar entre 1000 i 4000 m. No obstant, només es poden aconseguir, com a màxim, uns 1.500 
d'aquests metres en forma contínua. Les longituds més normals estan compreses entre els 400 i 800 
m. 

Les propietats que més es valoren de la seda són la seva gran brillantor i el tacte agradable. És la 
fibra natural més resistent, sent la seva resistència superior a la d'un filament d'acer del mateix 
diàmetre. Els teixits fets amb aquesta fibra també es recuperen fàcilment de les arrugues, encara que 
no tant com els de llana.

La seda, tal com la fabrica el cuc, està formada per dos filaments molt prims 
envoltats de sericina. Aquests filaments tenen una secció irregular i amb la forma 
d'un triangle.

Les primeres fibres químiques van aparèixer en un intent d'imitar la seda. Per aquest motiu algunes 
vegades encara es parla de seda artificial.

Es recomana rentar els teixits de seda en sec i sense utilitzar lleixius ni productes alcalins.  També 
s'ha d'evitar tant com sigui possible l'exposició dels articles de seda a la llum directa del sol, ja que 
aquest els fa malbé amb facilitat. Les tapisseries i cortines de seda han de ser degudament 
protegides.

Aplicacions

Els teixits de seda estan destinats a articles com ara: vestits de luxe, corbates, bruses, camises, 
fulards, llenceria, tapisseries i cortines.
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EL COTÓ

Extracció i procedència

El cotó és una fibra natural, de naturalesa vegetal i que es desenvolupa en el fruit del cotoner. Les 
càpsules o fruits dels cotoners estan dividides en tres, quatre o cinc lòbuls, cada un dels quals conté 
de cinc a deu llavors completament recobertes de cotó.

Banca del cotoner Càpsula de cotó tancada

Càpsula de cotó oberta Llavor recoberta de fibra

En arribar a la seva completa maduració les càpsules s'obren, i el cotó, juntament amb les llavors, es 
desprèn dels fruits. El cotó haurà de ser recol·lectat abans que això succeeixi. Les característiques i la 
qualitat del cotó obtingut depenen més de les condicions climatològiques del país on es cultiva que no 
pas de l'espècie de cotoner. Una mateixa espècie, cultivada en un o altre país, pot proporcionar 
cotons de característiques ben diferents. 

La recol·lecció del cotó es pot efectuar manualment o mecànicament. La recol·lecció manual té el gran 
inconvenient que requereix molta gent. A més, és molt dura, ja que el fruit del cotoner té puntes 
afilades que provoquen lesions a les mans dels qui el recullen. Malgrat això, el cotó recollit a mà és 
d'una netedat  i regularitat en maduresa molt millors que el recollit a màquina. A causa de la gran 
quantitat de persones necessàries per a la recol·lecció manual, aquest mètode és impensable en 
països desenvolupats, ja que provocaria que el cotó resultés massa car. En canvi, en països 
subdesenvolupats on la mà d'obra és molt barata, és normal que la recollida del cotó es faci 
manualment. Així, alguns d'aquests països disposen dels millors cotons del món. El quadre següent 
resumeix els avantatges i inconvenients de la recol·lecció manual i a màquina.

Sistema Avantatges Inconvenients
Mecànic Es necessita poc personal per a la 

recol·lecció.
Cotó amb moltes impureses 
vegetals prominents de la 
mateixa planta.
Maduresa del cotó irregular

Manual Cotó molt net.
Cotó amb molta regularitat de maduresa.

Es necessita molta mà d’obra 
per a la recol·lecció.
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Sobre el cotó recollit s'haurà de fer l'operació de desgranat. Aquesta consisteix a separar la fibra de la 
llavor. El desgranatge sempre es realitza mecànicament amb unes màquines anomenades 
desgranadores. Les llavors que s'obtenen en l'operació de desgranat s'aprofiten per a l'obtenció d'olis, 
els quals són comestibles.

Màquina desgranadora

Principals propietats i característiques del cotó

El cotó és considerada una fibra curta. La seva longitud mitjana varia molt depenent del tipus de cotó i 
del lloc on s'ha cultivat. La longitud mitjana més normal va d'uns 25 a 30 mm.

El cotó és una fibra més aviat mat, de tacte suau i de color cru. A diferència de la llana, té poca 
capacitat de recuperació de les arrugues, per la qual cosa la roba feta amb aquesta fibra s'ha de 
planxar sovint. El cotó és molt fàcil d’identificar. El seu tacte i forma de cremar són molt característics i 
amb el microscopi s'observa que té voltes de torsió, essent aquesta darrera una propietat exclusiva 
del cotó. Una altra propietat del cotó és que resisteix bé als lleixius concentrats, malgrat que li fan 
perdre resistència i aleshores els teixits duren menys. A més, el cotó no requereix tantes atencions 
com la llana o la seda, i pot ser rentat a màquina i a temperatures altes. Els vestits elaborats amb 
aquesta fibra tenen una vida més llarga.
 
Les impureses vegetals que conté el cotó s'esmicolen durant el procés de filatura i van a parar al fil, 
en el qual es veuen uns petits punts negres que anomenem tabac. El tabac, juntament amb la 
irregularitat de maduresa, dificulta molt la tintura del cotó, fent que els teixits d'aquesta fibra no quedin 
ben tenyits.

Aplicacions

El cotó és la fibra mundialment més consumida i supera amb escreix les demés. S'utilitza per a la 
fabricació de samarretes, camises, pantalons, roba interior, mitjons, jaquetes, llençols, tovallons i 
estovalles, cortines, draps...
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EL LLI

Extracció i procedència

El lli és una fibra natural, vegetal i prominent del tronc de la planta de lli. A part de la fibra, de les 
llavors obtingudes de la planta de lli es pot extreure oli. El lli se sembra al principi de la primavera i la 
recol·lecció es fa uns 3 o 4 mesos més tard. La majoria del lli que es produeix prové de Rússia, 
França i Bèlgica, sent aquest darrer el país que proporciona el lli més famós i de major qualitat. En els 
dibuixos següents es pot veure la planta de lli i la secció ampliada del seu tronc.

En els dibuixos es pot apreciar on es troba ubicada la fibra. Observeu també que la planta que teniu a 
l'esquerra té molta més flor, i per tant, tindrà més llavors que la que hi ha a la dreta, això es degut al 
fet que la forma de cultivar el lli varia segons es doni preferència a l'obtenció de fibra o  l'obtenció de 
la llavor. Per a la producció de fibra es plantaran les llavors amb bastant densitat per així obtenir tiges 
altes i rectes. Si, contràriament, el que es vol és obtenir molta llavor, es farà la plantació més 
espaiada, obtenint d'aquesta manera tiges més ramificades i amb major florescència.

Plantes per a l'obtenció de llavor Plantes per a l'obtenció de fibra

Donat el fet que la fibra es troba totalment adherida a la part llenyosa del tronc de la planta, caldrà 
seguir un procés per tal de separar l'una de l'altra. L'obtenció de la fibra exigeix un treball en diverses 
etapes que és força llarg, i que sovint es porta a terme de manera manual. Això provoca que el lli sigui 
una fibra amb un preu bastant elevat.

Per a la recol·lecció del lli s'arrenquen les plantes del terra i s'agrupen les tiges en petits matolls. 
Aquesta operació pot ser realitzada manualment o a màquina. Posteriorment aquests matolls són 
introduïts en un lloc amb aigua corrent a poca velocitat, per exemple el llit d'un riu. Passats 10 o 20 
dies, segons la classe de lli i la temperatura de l'aigua, les tiges hauran fermentat suficientment. 
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Aleshores s'extreuen de l'aigua i es deixen assecar al sol. Amb aquestes operacions la part llenyosa 
de les tiges s'haurà tornat poc flexible i trencadissa. En aquest punt les tiges seran passades per unes 
màquines que trencaran la part llenyosa. Per acabar s'haurà de colpejar i rascar els matolls de tiges 
amb l'objectiu de separar les fibres de les parts vegetals no fibroses.

Principals propietats i característiques del lli

La fibra de lli es presenta en forma de filosa d'una longitud que va des 
dels 40 als 100 cm. Els filaments de lli són el resultat d'un conjunt de 
fibres elementals unides entre si per matèries gomoses. La longitud 
d'una fibra elemental va de 20 a 60 mm., sent les més normals d'uns 
25 o 30 mm. El color del lli cru pot variar, segons sigui la seva 
procedència, des del color blanc groguenc al color gris cendra. 

Com la resta de fibres naturals, el lli té una vista microscòpica 
longitudinal particular. El seu aspecte microscòpic es caracteritza per 
la forma circular i per la presència de nusos en la superfície.

La propietat més rellevant del lli és l’alt poder de transmissió del calor 
que té. Això fa que sigui una fibra ideal per a les èpoques més caloroses, ja que els teixits de lli 
proporcionen una sensació refrescant. Una altra propietat important és la seva rigidesa i, per tant, 
poca flexibilitat.

Els vestits de lli presenten un aspecte arrugat característic que els dóna una estètica molt particular.

És recomanable rentar els articles de lli a mà. No obstant això, si es renten a màquina, s'aconsellen 
programes curts i a poca temperatura, ja que el tractament mecànic de les rentadores perjudica la 
durabilitat d'aquests articles.

Aplicacions

Els mètodes d'obtenció del lli són laboriosos i tenen un cost alt, de tal manera que el seu ús es 
reserva a articles de luxe i de preu més aviat elevat. El lli es pot utilitzar per a la fabricació de roba de 
llit, tovalloles, mocadors, estovalles, tovallons, teixits per a roba de vestir en general, lones de molta 
resistència, fils de cosir...
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LES FIBRES QUÍMIQUES

Fibres artificials i fibres sintètiques

Són fibres químiques totes aquelles que han estat obtingudes per la mà de l'home i gràcies a un 
procés químic. Les fibres químiques, les podem classificar en artificials i sintètiques. Les fibres 
artificials són aquelles que s'obtenen químicament a partir de matèries primeres provinents de la 
naturalesa. Les fibres sintètiques també s'obtenen químicament, però aquesta vegada a partir de 
productes derivats del petroli.

La primera fibra química que es va produir va ser el raió, en un intent d'imitar la seda natural. Per 
aquest motiu, sovint el raió s'anomena encara seda artificial. Malgrat els intents, però, la seda 
posseïa, i encara posseeix, un seguit de característiques que la fan inimitable. El raió no es va 
comercialitzar fins l'any 1910. La primera fibra sintètica que va aparèixer al mercat fou el niló, i això no 
succeí fins l'any 1940. Les fibres químiques fa molt pocs anys que s'utilitzen en comparació de les 
naturals. Les fibres químiques més utilitzades són el raió, el poliester, la poliamida o niló i l'acrílica.

A diferència de les fibres naturals, les fibres químiques poden ser de longitud il·limitada. Així, tenim els 
conceptes de:

- Monofilament:  és un únic filament de longitud il·limitada.
- Multifilament:  són diversos filaments molt prims de longitud il·limitada i paral·leles.
- Fibra tallada:  és fibra química que ha estat tallada perquè tingui una longitud similar a les 

fibres naturals. S'utilitza per ser mesclada amb fibres naturals, o bé per imitar les fibres 
naturals.

El raió

El raió és una fibra artificial que s'obté de la cel·lulosa provinent de la fusta i 
dels residus de la filatura del cotó. La seva forma de cremar és pràcticament 
igual que la del cotó. Això fa que sovint es puguin confondre. No obstant 
això, la podem distingir del cotó pel color blanc, la major brillantor i l’aspecte 
microscòpic. Les fibres de raió són més delicades que les de cotó i aguanten 
menys els rentats, a més, en ser mullades perden molta part de la 
resistència. Sovint, el raió també rep el nom de fibrana, si la fibra es 
presenta tallada.

Les fibres sintètiques

Les fibres sintètiques es poden distingir fàcilment de les naturals i de les artificials 
pel peculiar comportament pirognòstic que tenen, així com per l’aspecte que 
presenten. En general, les fibres sintètiques en lloc de cremar es fonen, deixen 
residu de bola dura i desprenen olors diverses, però poc definides. Aquestes fibres 
acostumen a ser de color blanc, encara que es poden tenyir durant la fabricació. 
La vista microscòpica de les fibres sintètiques també ens permet distingir-les de 
les naturals. Les propietats més importants de les fibres sintètiques són l’alta 
resistència i la poca capacitat d'absorbir l'aigua que tenen. 

Obtenció de les fibres sintètiques

Per a l'obtenció de les fibres sintètiques existeixen diversos mètodes. Un 
dels mètodes més emprats és el de fusió. En el mètode de fusió, la matèria 
que formarà la fibra és situada en uns dipòsits en els quals es fon per 
temperatura. La matèria fosa és obligada a passar a través d'uns forats 
molts petits. En sortir d'aquests forats, la matèria líquida es troba amb un 
aire més fred que li fa baixar la temperatura, tornant-se a convertir en 
matèria sòlida ara, però, en forma de fibra.
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