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4 Descripció de les principals fibres tèxtils

4.1 Cotó

És la fibra vegetal més important (figura 4). Existeixen cinc varietats botàniques que pertanyen al gènere
gossypium: arboreum, barbadense, herbaceum, hirsutum i peruvianum. Les plantes tenen entre 1 m i 6 m
d’altura, segons la varietat botànica.

Fig. 4  Detall d’un cotoner i de la fibra de cotó

Pràcticament cada país té el seu sistema de classificar el cotó, tot i que el més difós és l’americà, que és
acceptat per la majoria dels països consumidors, Espanya inclosa. En el sistema de classificació americà
hi ha els graus següents:

* Good middling
* Strict middling
* Middling
* Strict low middling
* Low middling
* Strict good ordinary
* Good ordinary



decitex
 índexmicronaire
2,54

deniers

decitex
1,11
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El millor és el good middling i el pitjor el good ordinary. Dins el grau es considera la blancor del cotó,
les restes de càpsula que acompanyen la fibra i la seva presentació després del desmotatge. Entenem per
desmotatge la separació de les fibres de la llavor i de les restes de càpsula.

Es poden establir graus intermedis afegint el qualificatiu de plus o bé matisant segons el color (light
spotted, spotted, tinged, yellow stained, light gray i gray).

Actualment quan es compra un cotó va acompanyat d’un certificat HVI (High Volume Instrument).
Equips potents de laboratori determinen molt ràpidament les característiques principals de les fibres de
cotó: la finor, la maduresa, la longitud, la dispersió de longitud, el color, la grogor, la resistència de la
fibra al trencament per tracció, el grau del cotó i els continguts de tabac i sucre.

Una característica molt important del cotó és la longitud, que es mesura en polzades o en fraccions de
polzada. Pot variar des de 13/16 de polzada fins a 1-3/8 de polzada. Els cotons llargs, que són els més
fins, són els més preats. Entenem que un cotó és curt quan la seva longitud és inferior a 25,4 mm.

La finor s’expressa amb l’índex micronaire. Quan un cotó té un micronaire de 3 vol dir que una polzada
(25,4 mm) d’aquesta fibra de cotó té una massa de tres micrograms. Consegüentment, com més alt és el
micronaire, el cotó és més gruixut. El micronaire és un concepte que també inclou la maduresa. Els
índexs micronaire inferiors al 3 corresponen a cotons molt fins. Els cotons de finor mitjana tenen un
micronaire entre 3 i 5, i els gruixuts, superior a 5. Per convertir a decitex una finor donada en micronaire
podem aplicar l’expressió següent:

i l’equivalent en deniers és

Una fibra de cotó pot tenir diferents graus de maduresa. Com més madur és el cotó, més tenyeix. Si en un floc
de cotó hi ha fibres poc madures (mortes) hi haurà problemes en la tintura a causa de la seva poca afinitat pels
colorants. Els cotons blancs són els més cotitzats. El color groc desmereix la qualitat d’un cotó.

Els flocs de cotó contenen restes vegetals de les càpsules. Els sistemes de filatura moderns requereixen
cotons molt nets. Els cotons que tenen un grau menor són els més contaminats per les restes de càpsules
i llavors.

Una característica fonamental del cotó és l’encongiment a la primera rentada domèstica i que les peces
s’arruguen. Els teixits es poden rentar a una temperatura alta sense que les arrugues es fixin, i aquestes
desapareixen quan es planxa.
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El cotó té una taxa d’humitat alta (8,5 %) i és per això que absorbeix molta humitat i les peces triguen a
assecar-se. Els teixits amb una taxa d’humitat alta es carreguen poc d’electricitat estàtica i s’embruten
menys, ja que la pols és menys atreta per la càrrega estàtica.

El cotó és una fibra de pes específic elevat i per això les peces, en condicions tècniques iguals, pesen més
que d’altres articles confeccionats amb fibres de pes específic menor.

La resistència al desgast per abrasió del cotó es reforça barrejant-lo amb polièster a filatura. El cotó es
mescla preferentment amb polièster i viscosa, tot i que als últims anys han proliferat les barreges amb lli,
amb seda, amb llana o amb fibra modal per buscar sinergismes entre les fibres.

Al mercat existeixen fils anomenats de cotó cardat des de l’1 Ne (cotó anglès) fins al 30 Ne, tant d’un cap
com de més caps, obtinguts pel sistema convencional en contínua d’anells o per open-end. Normalment,
la gamma del 30 al 80 Ne correspon a fils pentinats, destinats a articles més fins que exigeixen una
regularitat de massa més gran.

Si s’apliquen tractaments especials (acetilació i cianoacetilació) a la fibra de cotó s’obtenen peces de cotó
que no cal planxar, que interessen especialment en camiseria.

El cotó té una resistència a la llum solar adequada però engrogueix després d’una exposició prolongada.
Resisteix temperatures de planxada altes. L’aigua com a agent turgescent (infla la fibra) té una acció
plastificant sobre el cotó. Si es planxa amb vapor o humitejant el tèxtil abans de planxar-lo, es pot planxar
a temperatures més baixes que quan s’empra calor seca.

El cotó és molt sensible als àcids concentrats en fred i també als àcids diluïts en calent. Es transforma en
hidrocel·lulosa. Com que els àlcalis l’afecten poc, i s’aprofita aquesta propietat per tractar-lo amb sosa
càustica per merceritzar-lo, els fils guanyen resistència al trencament per tracció i brillantor. Aquests fils
merceritzats es coneixen comunament amb el nom de sedalina.

Com a fibra vegetal, convé protegir-lo dels bacteris i dels fongs, ja que n’és sensible. La seva sensibilitat
augmenta quan s’apresta amb midó. Resisteix perfectament tots els dissolvents orgànics que s’usen a la
rentada en sec de les peces. Els oxidants el poden degradar i transformar-lo en oxicel·luloses.

Quan es crema s’identifica fàcilment perquè fa olor a paper cremat. Quan s’acosta a la flama no es fon ni
s’encongeix. Quan la flama es retira continua cremant amb una brillantor ataronjada, i fa cendres grises.

El cotó es pot tenyir amb diverses famílies de colorants, depenent de la solidesa de les tintures que es
requereixen: colorants directes, tina, naftols, bàsics, pigmentaris, sulfurosos i/o reactius.

Els articles de cotó es distingeixen per la marca “cotó” (figura 5). És freqüent parlar, en el món del disseny,
de cotó d’hivern. Són fils gruixuts de cotó destinats a la temporada d’hivern, normalment per a jerseis.
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Fig. 6  Lli comú

Fig. 5  Marca “cotó”

La llavor del cotó representa, aproximadament, el 65 % del pes del cotó brut. Aquestes llavors tenen força
oli i se’n pot extreure fins el 15 % en una primera pressió. Aquest oli és comestible. Els olis de la segona
i la tercera pressions es destina al greixatge de màquines i a la fabricació de sabons. Del cotó també
s’extreu una proteïna que es destina a la fabricació del pa i dels pastissos.

4.2 Lli

El lli es va començar a conrear uns 7.000 anys abans de Crist. Hi ha constància del seu ús a totes les
civilitzacions posteriors. A Europa, durant l’edat mitjana, es creia que el lli ajudava a guarir la lepra.

Les dues espècies que es cultiven amb utilitat són el linum
usitatissimum i el linum perenne. El primer és el més estès, i
s’anomena lli comú (figura 6). El lli comú es divideix en el lli calent
o d’hivern, conreat en climes temperats, i el lli fred o d’estiu, que és
propi dels països freds.

Són famosos el lli de Riga (Letònia), el de Flandes, el de Courtrai
(belga) i el de la Normandia, tots d’estiu.

La fibra del lli està formada per un 70 % de cel·lulosa i la resta són
xilanes, lignocel·luloses, hemicel·luloses i matèries pectinoses. La
cel·lulosa no és pura com al cotó sinó que està combinada amb les
matèries pectinoses, en forma de pectocel·lulosa, i fins i tot amb la
lignina, fet que li confereix propietats diferents de les del cotó.

Per extreure la fibra del lli de la tija de les plantes cal enriuar-lo per
descompondre’n les matèries pectinoses i les llenyoses. El sistema

més antic consistia a dipositar el lli en unes caixes submergides al riu. S’aprofitaven els mesos més
calorosos perquè la fermentació fos ràpida i l’assecatge senzill; però aquest sistema no és recomanable,
ja que durant la fermentació es desprèn amoníac i gas sulfhídric que, arrossegats pel corrent del riu,
arriben a matar els peixos. D’altres possibilitats són o bé realitzar l’enriuada en aigua estancada o bé
deixar a l’aire lliure, sobre l’herba, els fascicles de lli sotmesos a les inclemències meteorològiques. La
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rosada i el sol afavoreixen l’acció enzimàtica dels fongs i dels bacteris. Aquest tipus d’enriuada sobre la
terra pot durar entre tres i dotze setmanes.

Ja fa molt de temps que s’enriua per procediments biològics i/o químics. Els microorganismes que actuen
en la maceració són del tipus bacilo amylobacter.

La part llenyosa de les tiges del lli, un cop enriuada i seca, s’ha convertit en una substància poc flexible
i trencadissa, alhora que s’ha dissolt una bona part de les substàncies pectinoses que mantenien les fibres
unides entre elles. Per separar la filassa convé esmicolar abans aquesta part llenyosa per mitjà de la
bregada o el masegament de les tiges reunides en feixos petits. La matèria llenyosa triturada s’anomena
canemuixa. L’estat higromètric del lli és molt important per a una bona bregada. Si està moll, la
canemuixa no es tritura prou, i si està massa sec, moltes fibres es trenquen. Si el lli està molt humit pot
perdre fins al 25 % de la seva resistència en 15 dies, a causa dels microorganismes que conté la matèria,
els quals continuen la maceració.

Espadellar consisteix a colpejar els feixos de lli un cop triturats, principalment per gratar i sacsejar
simultàniament per tal de desprendre’n la riscla retinguda entre la filassa. El producte que s’obté
s’anomena filassa en brut. Les fibres (deixalla) que acompanyen la canemuixa s’anomenen estopa.

De cada 100 kg de lli sec s’obtenen, aproximadament, 15 kg de filassa en brut i 2 kg de deixalla (estopa).

La filassa sense pentinar es classifica en: fina, entrefina, basta i ordinària. La filassa és un conjunt de
fibres elementals (de 10 a 60 mm de longitud, amb un diàmetre d’entre 10 i 30 micres) reunides en forma
de fascicle per les matèries resinogomoses (figura 7). Aquests fascicles poden superar el metre de
longitud, tot i que a la pràctica es divideixen en d’altres més fins i curts per procediments mecànics i/o
químics. Per fabricar fils molt fins cal aconseguir una desintegració al nivell de les fibres elementals. La
vista longitudinal de la fibra de lli recorda la canya de sucre, i en la vista transversal, poligonal, s’aprecia
la presència d’un canal interior semblant a la fibra de cotó.

Fig. 7  Aspecte microscòpic de la fibra de lli

En un lli en cru, el color varia des d’un blanc més o menys groguenc fins al gris fosc. Segons la intensitat
del blanqueig existeixen al mercat denominacions diverses (cru, blanquejat i 1/8 de blanc).
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El lli és millor conductor de la calor que el cotó, i també resisteix millor el desgast per abrasió. També
el millora en la resistència a la llum.

El seu comportament davant els àcids, els àlcalis i la combustió és molt proper al del cotó. També tenyeix
amb els mateixos colorants. Resisteix perfectament els dissolvents orgànics que s’usen a la rentada en
sec dels articles de lli.

Els fils fins de lli s’obtenen a partir de cintes pentinades desgomades i tractades en un bany alcalí per
dissoldre les matèries pectinoses. Normalment aquestes cintes també es blanquegen per augmentar el
valor comercial dels fils. La filassa pentinada de lli es classifica en

         1        1,5        2        2,5        3        3,5        4        4,5        5        5,5         6         7         8

El 8 correspon al lli més fi. Multiplicant per 10 aquest número tenim el fil més fi que es pot obtenir, donat
en el sistema anglès de les fibres vegetals.

La filatura en humit ajuda a obtenir fils més fins i més regulars en massa (del 8 al 120 lea), és a dir, del
5 al 72 mètric invers. En resulten fils menys vellosos, més suaus i brillants. Aquests fils es coneixen
comunament amb el nom de fil d’Escòcia i s’usen per fabricar mitjons.

Els fils més gruixuts es fabriquen a partir de l’estopa, és a dir, de les fibres més curtes procedents del
pentinat del lli. Es filen pel sistema convencional de la filatura en sec (de l’1 al 20 lea).

Els fils de lli tenen elasticitat baixa i resistència elevada al trencament per tracció. Com que la seva
elasticitat és baixa, cal reduir la tensió del fil al tissatge i augmentar-ne l’allargament treballant en sales
de tisatge amb una humitat relativa de l’aire elevada. Les barreges de lli amb d’altres fibres facilita la
fabricació de teixits.

El lli es barreja comunament amb seda (teixits més brillants, suaus i amb millor caient), amb cotó, amb
viscosa, amb llana (amb un 15 % de lli, els teixits de llana s’arruguen menys) i/o amb acrílic, amb
polièster (de cura més fàcil) i amb filaments elàstics. El caient d’una peça de punt que té lli millora molt,
com també la mà del teixit i la seva transpirabilitat. El lli és una fibra d’estiu. La seva taxa legal elevada
(12) li proporciona una capacitat excel·lent per absorbir la humitat, cosa que produeix sensació de
confortabilitat.

Pel seu pes específic alt (1,5 g/cm ), el lli permet obtenir peces amb un caient ben característic. És una3

fibra de cura fàcil. Els teixits de lli es netegen molt fàcilment ja que aquesta fibra té la particularitat de
desprendre, durant la rentada de la peça, una crosta superficial amb la brutícia adherida.

En el seu conreu s’utilitzen pocs fertilitzants i pels requeriments tècnics del procés de filatura es pot dir
que es tracta d’una fibra respectuosa amb l’ecologia. És una fibra totalment biodegradable.

La Confederació Europea del Lli i del Cànem ha llançat la marca master of linem per potenciar el conreu
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Fig. 8  Marca “lli”

Fig. 9  Jute

i l’ús del lli europeu. Existeixen tres possibilitats per a
l’etiquetatge dels productes que contenen lli: lli pur,
mínim del 50 % de lli i unió (per als articles formats per
un ordit de cotó i una trama de lli).

La nova marca (figura 8) afegeix a la L convencional de
la marca “lli” un element gràfic que consisteix en unes
fibres de lli estilitzades.

El rami, que procedeix de la planta de la família de les urticàcies (boehmeria nivea) té propietats molt
properes al lli. És una planta procedent de la Xina que es conrea en climes tropicals i subtropicals. Té
prop de 2 m d’altura. En climes càlids es poden obtenir fins a sis collites l’any. Es tracta d’una fibra
buida, molt llarga, estreta i flexible.Té el grau de polimerització més alt d’entre totes les fibres que
s’extreuen de la tija. La fibra està formada preferentment per �-cel·lulosa (96 %) i la resta és � i
�-cel·lulosa. Té el mateix pes específic que el lli (1,5).

El rami s’usa preferentment per a teixits tècnics (composites), com a fibra de reforç en corretges de
transmissió, per reforçar el ciment i el guix i com a reforç de resines epoxi i dels geotèxtils en general.

4.3 Jute

Les variants tèxtils més importants són el corchorus olitorius i el
corchorus capsularius (figura 9).

El color de la fibra de jute, que al principi és blanc o lleugerament
groguenc, es va enfosquint amb el temps, fins a arribar a un gris fosc.
Les fibres són poc flexibles i molt brillants.

Tot i que els fascicles que s’extreuen de la tija de la planta poden tenir
fins a 3 m, la fibra elemental té una longitud d’entre 1 i 4 mm i un
diàmetre d’entre 15 i 20 micres.

La humitat i els microorganismes alteren el jute ràpidament. Perd
resistència per les exposicions prolongades a la llum solar.

A Espanya es comercialitza classificat en sis classes: especial, A, B, C, D i E. La classe especial és de
color blanc, cremós, resistent, molt brillant, sense defectes, ben tallat i ben pentinat. La classe A engloba
les fibres de jute des del color blanc al cremós clar. Són resistents i brillants, sense defectes, ben tallades
i pentinades. La classe B té des del color blanc cremós al color de palla. La classe C entre el color de palla
i el gris clar. Ambdós són resistents i brillants, sense defectes, ben tallats i ben pentinats. A la classe D,
de qualsevol color, apareixen crostes. Té una resistència mitjana. La classe E és la de qualitat pitjor; pot
tenir qualsevol color i normalment té resistències a la tracció molt baixes.
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Fig. 10 Marca “jute”

Internacionalment es distingeixen quatre classes de jute: la serajgarig (la millor), la narainganj, la desi
i la deora. Cadascuna d’elles es pot subdividir en superior fine first, fine first, good first, ordinary first
i common first. La gamma de números de fil que existeix al mercat varia molt i depèn de l’aplicació a què
es destinen els fils.

El jute té una resistència als àcids similar a la del lli i és menys resistent als àlcalis i més sensible a
l’hipoclorit (lleixiu) que el cotó.

El jute resisteix molt bé els dissolvents orgànics que s’usen per a la rentada en sec dels tèxtils. Com a
fibra cel·lulòsica tenyeix amb les mateixes famílies de colorants que el lli i el cotó.

La marca “jute” està divulgada per a tots aquells articles
confeccionats, majoritàriament, amb fibra de jute (figura 10).

Entre les fibres que poden substituir el jute tenim el kenaf, la urena
lobata, la cephalonema polyandrum S, la cordifolia, la honckei, la
ficifolia i la rosella.

A Espanya el kenaf es classifica en els graus A, B i C i els cuttings.
El grau A és de color blanc, llarg, resistent i ben tallat. El grau B,
blanc opac o mat, és més curt i pot contenir algunes escorces. El
grau C, gris opac, és menys llarg que els anteriors i té un contingut

d’escorces més gran. S’entén per cutting les metxes de fibres curtes amb un contingut d’escorces elevat.

A la taula 12 s’indiquen les longituds i les finors aproximades de les principals fibres vegetals.

Taula 12  Longituds i finors de les principals fibres vegetals (1)

Fibra Longitud (mm) Finor (micres)

cotó
indi (curt) 16 16
americà (mitjà) 22 14
egipci (llarg) 30 12

lli 30 19
cànem 12 (2) 20
jute 3 (2) 18
rami 125 30

(1) Per causa d’un creixement no controlat de la planta, les longituds i les finors de les fibres vegetals
poden ser molt variables.

(2) Correspon a la longitud de les fibres elementals. La fibra que treballem està formada per l’agregació
de fibres elementals.
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Fig. 11  Fibres de llana

4.4 Llana

La llana és una fibra que creix a la pell dels animals del gènere ovis aries (marrà, ovella). L’anomenen
pèl quan prové d’altres animals diferents al gènere ovis aries (cabra d’Angora, cabra de Caixmir, alpaca),
exceptuant-ne les sedes i les plomes d’animals diversos.

La finor d’una llana, en micres, és la mida del diàmetre de la secció circular de la fibra. Com que es tracta
d’una fibra natural, existeix una dispersió important dels diàmetres entre fibres. Convé donar sempre, a
més del diàmetre mitjà en micres, el coeficient de variació percentual de la finor. Les fibres gruixudes
donen cos a l’article dissenyat i n’augmenten la resistència a arrugar-se. Les fibres fines confereixen
suavitat i bon caient.

La longitud, en mil·límetres, i la finor condicionen el procés de filatura, la seva filabilitat, les seves
aplicacions principals i els preus de la matèria primera i del fil que en resulta.

Les llanes curtes es destinen a la filatura de carda i les més llargues a la filatura del semiestam i/o de
l’estam.

En el comerç de llanes és freqüent classificar les fibres per la longitud de barba, que és la longitud
mitjana, en mil·límetres, deduïda de les proporcions en pes de les fibres. Hi ha una altra longitud menor,
que s’anomena longitud d’altura, que és la longitud mitjana deduïda de les proporcions en secció de les
fibres. El coeficient de variació percentual d’altura (CV ) indica la variabilitat de les longituds de lesH

fibres de partida.

Les fibres de llana tenen graus diferents d’arrissada
segons les races. Generalment, les fibres més fines
són les més arrissades. Una peça de llana té
cambres d’aire pel fet que les seves fibres són
arrissades, i per això és aïllant del fred i de la calor,
a més de ser voluminosa.

El color de la llana oscil·la, normalment, des del
blanc fins al groc crema, tot i que existeixen llanes
grises, brunes i negres. Una llana groga pot estar
degradada pel sol i per l’orina de l’animal.

Com més llisa és la seva superfície, més brilla. Les
llanes fines, amb poques escames, brillen poc. Les
llanes joves (lambswool), que procedeixen de la
primera esquilada, tenen poques escames, són molt
suaus, són molt propenses al pilling. En les llanes
adultes hi ha més escames, independentment de la
seva finor (figura 11). Les fibres de llana són poc
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resistents però molt elàstiques. Es poden estirar un 30 % de la seva longitud i recuperar la forma inicial.
L’arrissada en millora l’elasticitat. L’elasticitat de volum d’una llana és molt valorada en les fibres que
es destinen a fabricar moquetes, catifes i rebliments (llana de Navarra). Per la seva resiliència s’adapta
als moviments del cos.

Una propietat característica de la llana és la seva enfeltrabilitat, sobretot sota unes certes condicions
d’humitat, temperatura i agitació mecànica.

Per la seva capacitat elevada d’absorció d’humitat (18,25), els teixits triguen a assecar-se, no es carreguen
d’electricitat estàtica i, per tant, s’embruten menys i no s’enganxen a la pell. Les arrugues d’una peça
desapareixen si es penja en un mitjà humit. Les peces de llana són confortables en els climes secs i
humits, ja que la llana pot absorbir un 35 % del seu pes d’aigua sense que es noti molla. La llana actua
com un termòstat: absorbeix o evapora l’aigua segons l’ambient exterior, adaptant el cos als canvis
bruscos de temperatura. És una fibra bona conductora de la calor i un aïllant tèrmic excel·lent. La seva
conductivitat elèctrica depèn de la humitat que conté la fibra.

Els agents atmosfèrics (aire, humitat, temperatura) poden alterar la fibra de llana (grogueja, perd
resistència, té diferències d’afinitat als tints). La seva acció és important especialment a les puntes de les
fibres.

La llana carbonitza a 300°C. Resisteix bé els àcids forts, propietat que s’aprofita per carbonitzar i eliminar
les restes vegetals que acompanyen la llana. Els àlcalis, les arnes i els insectes l’ataquen molt. Resisteix
millor que el cotó l’atac dels microorganismes. Resisteix bé els dissolvents orgànics que s’usen a la
rentada en sec dels tèxtils. És sensible al blanqueig domèstic amb hipoclorit sòdic (lleixiu).

Durant la combustió desprèn una flaire característica a carn cremada. Crema lentament i s’autoextingeix.
Deixa unes cendres negres molt toves.

La llana tenyeix amb colorants àcids, cromatables, tina, reactius, bàsics i metal·litzats en tintura neutra
i/o tintura àcida. La llana de tisora és la que procedeix de l’esquilada, anual o bianual, de l’animal. La
llana de pells, anomenada també de pelades, de desllanatge, d’adoberia o d’assaonador és la que s’obté
en depilar les pells dels animals sacrificats als escorxadors o morts accidentalment. Es poden distingir
les llanes de sulfur i les llanes de Mazamet. En les llanes de sulfur la depilació es facilita tot pintant
prèviament les pells amb calç i sulfur sòdic. En les llanes de Mazamet, el desllanatge és bacteriològic.

La llana es comercialitza bruta, rentada i/o en forma de cinta pentinada (top). Les deixalles de pentinar la
llana (punxa, noil o blousse) s’usen molt per obtenir fils de llana de carda, pel seu poder d’enfeltrament alt.
La punxa dóna un aspecte aglutinat a les fibres que és apreciat en fantasies de semiestam per al tèxtil llar.

Existeixen dues classes més de tops: l’open-top i el broken-top. L’open-top és un top de cinta pentinada que
es digrega en flocs de fibres i les converteix en fil, normalment de llana de carda. Quan s’obté el fil a partir
d’un pentinament s’ha eliminat la matèria vegetal. Un top que es tracta en una màquina per
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Fig. 12  Marca “pura llana verge”
Fig. 13  Marca “ric en llana”

igualar-ne la longitud de les fibres (es trenquen les més llargues) es coneix amb el nom de broken-top.

A la taula 13 es detallen els criteris de classificació de les llanes en els principals països productors, i
també les seves equivalències. Les llanes espanyoles es classifiquen en catorze tipus. Vuit corresponen
a llanes blanques i sis a llanes brunes. Els tres primers tipus corresponen a llanes merines, on normalment
no hi ha pèl canós. A partir del tipus 4 es pot trobar força pèl canós. Actualment a Espanya es poden
trobar llanes del tipus 2 amb 24 micres, ja que el bestiar es cria pensant en els beneficis que proporcionarà
la venda de carn. Les llanes merines més preuades procedeixen d’Austràlia i tenen finors d’entre 18 i 23
micres. A Espanya, les llanes del tipus 1 i 2 més característiques són les de Barros (Extremadura). El tipus
3 es dóna preferentment a Còrdova i el tipus 4 a Salamanca, Toledo i Sòria. La llana dels Pirineus és del tipus
5 i la procedent de Navarra, Palència (Campos) i les Balears, del tipus 6.

Una llana Chubut té normalment bon color i bona suavitat. És original del sud de l’Argentina. Les llanes
de Nova Zelanda, d’entre 29 i 38 micres, són poc arrissades i llargues (poden superar els 100 mm de
longitud de barba). Les llanes procedents de les illes Shetland, de característiques semblants a les de
Punta Arenas, tenen entre 25 i 36 micres, són llargues i tenen un tacte molt característic. Les llanes
Lincoln, sense arrissada i amb una finor propera a les 36 micres, s’assemblen extraordinàriament al moher
per la seva brillantor. Són molt abundants a l’Argentina. Les llanes d’encreuament (crossbreed) són llanes
gruixudes superiors a les 27 micres. S’obtenen encreuant races diferents. Són famoses les de Punta
Arenas i les xeviot, procedents de les muntanyes de Cheviot, entre el Regne Unit i Escòcia, usades per
a tweeds i per a catifes. A la taula 14 es donen les característiques de longitud i finor de les llanes
principals. D’una llana en brut se’n determinen el rendiment a la rentada industrial, la finor, la
voluminositat, el grau de blanc i l’existència o no d’una medul·la a l’interior de la fibra que podria
originar defectes òptics als articles tintats. De les cintes pentinades de llana, que es compren per
transformar-les en fils, se n’intensifiquen els controls per determinar-ne la qualitat: finor, longitud, neteja,
grau de blanc, irregularitat de massa de la cinta, contingut de greix, pH extracte aquós i l’existència de
contaminacions i/o degradacions.

La marca “pura llana verge” (als països anglosaxons s’anomena pure new wool), creada el 1964 per
potenciar el consum de llana, accepta com a màxim un 20 % de pèl animal i un 5 % de fibres diferents
de la llana i d’altres pèls animals. No es poden utilitzar fibres de recuperació (figura 12). Al món
existeixen prop de nou mil llicenciats, en un total de 60 països.
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Taula 14  Característiques de les llanes (valors aproximats)

Referència Finor (micres) Longitud d’altura (mm) CV  (%)H

Austràlia superfina 16 50 50
Austràlia pell 20 60 40
Merí Arlés (França) 22 60 45
Austràlia merí 23 70 45
Austràlia pell 23 65 40
Tipus 2 espanyol 23 50 50
Austràlia velló 25 70 50
Tipus 3 espanyol 25 55 55
Uruguai 25 75 45
Tipus 5 espanyol 27 60 55
Gris lai 28 50 50
Primera negra 28 60 50
Tipus 6 espanyol 30 65 65
Domèstic anglès 30 60 50
Gris espanyol 30 55 60
Punta Arenas (Argentina) 28 80 0
Bulgària 32 75 55
Nova Zelanda 32 70 55
Irlanda 34 95 50
Nova Zelanda 37 85 60

La marca “ric en llana” o “mescla llana verge” (wool blendmark), creada el 1971, exigeix com a mínim
el 60 % de llana. Admet la viscosa i, en el cas de fils obtinguts per mescla de fibres a filatura, només es
pot usar a la composició una fibra diferent de la llana. Tampoc no s’admeten les fibres de recuperació
(figura 13).

Al mercat es troben variants d’etiquetes indicatives del tipus de llana emprat i del contingut en la mescla.
N’és un exemple l’etiqueta “llana merina mixtura” per als articles fabricats amb el 50 % de llana molt
fina, del tipus merí, i el 50 % de fibra acrílica.

La marca “pura llana verge” (als països anglosaxons s’anomena pure new wool), creada el 1964 per
potenciar el consum de llana, accepta com a màxim un 20 % de pèl animal i un 5 % de fibres diferents
de la llana i d’altres pèls animals. No es poden utilitzar fibres de recuperació (figura 12). Al món
existeixen prop de nou mil llicenciats, en un total de 60 països.

La marca “ric en llana” o “mescla llana verge” (wool blendmark), creada el 1971, exigeix com a mínim
el 60 % de llana. Admet la viscosa i, en el cas de fils obtinguts per mescla de fibres a filatura, només es
pot usar a la composició una fibra diferent de la llana. Tampoc no s’admeten les fibres de recuperació
(figura 13).

Al mercat es troben variants d’etiquetes indicatives del tipus de llana emprat i del contingut en la mescla.
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Fig. 14  Fibra de llana amb les seves escames Fig. 15 Fibra de llana sense escames (inencongible)

N’és un exemple l’etiqueta “llana merina mixtura” per als articles fabricats amb el 50 % de llana molt
fina, del tipus merí, i el 50 % de fibra acrílica.

Les mescles més habituals de la llana es fan amb la mateixa llana (barrejant llanes blanques amb llanes
brunes s’aconsegueixen colors naturals que no cal tintar i que resulten atractius en el moment actual, de
culte elevat per l’ecologia, i a més, en barrejar tipus de llana diferents s’aconsegueixen avantatges tècnics
i econòmics), amb polièster, amb viscosa, amb acrílic, amb poliamida, amb diversos pèls nobles
(especialment alpaca, angora, vicunya i camell), i darrerament amb cotó i lli, buscant la sinèrgia
d’ambdues fibres. El número dels fils que s’obtenen per filatura d’estam varia entre el 20 i el 80 Nm
(mètric invers). Un fil d’estam ha de contenir com a mínim 45 fibres en secció. La quantitat òptima de
fibres en secció depèn del número del fil. Per a cada número hi ha una quantitat òptima de fibres en secció
que es poden calcular amb l’expressió següent:

essent n la quantitat de fibres a la secció del fil i Nm el número del fil en mètric invers.

Els fils fins al 20 Nm s’obtenen freqüentment pel procés de semiestam, en què no es té pentinadora i es
redueixen les passades de gill . La gamma habitual dels fils de carda varia des del 20 al 100 llana de carda,
tot i que existeixen fils de fantasia molt més gruixuts.

Quan es clora una llana i es tracta posteriorment amb resina, hi ha la possibilitat de rentar la peça en una
rentadora domèstica (superwash), respectant unes condicions determinades. Una llana zirpro és una llana
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Fig. 16  Cabra d’Angora Fig. 17 Aspecte microscòpic del moher

tractada amb compostos de zirconi per millorar-ne el comportament davant del foc. La denominació
periloc es refereix als fils de llana sotmesos a un enfeltrament controlat. Quan es parla de llana freda en
el món del disseny ens estem referint a fils de llana molt fins (80 Nm) que donen teixits amb tactes suaus
i freds.

Una llana supersoft s’obté eliminant-ne les escames i tractant-la amb silicona, i d’aquesta manera
s’aconsegueix una gran suavitat. A la figura 14 es mostra una fibra de llana abans de ser tractada i a la
figura 15, la mateixa llana un cop se n’han eliminat les escames. Les escames són les que causen
l’enfeltrament i, per tant, l’encongiment de la llana.

4.5 Moher

La fibra de moher procedeix de la cabra d’Angora (figura 16) que viu, preferentment, a Turquia,
Sud-àfrica, Texas, Mèxic i l’Argentina. És un pèl que creix molt ràpidament, i així es pot esquilar dos
cops l’any (per la primavera i al final de la tardor).

Es caracteritza per la seva longitud (pot arribar a 250 mm), la brillantor (deguda a les poques escames)
i el seu “nervi”, a més de les propietats inherents a la llana. El pèl de moher és resistent al pilling i a
l’enfeltrament.

A la figura 17 es veu l’aspecte microscòpic, longitudinal i transversal, de la fibra de moher.

El moher es classifica en super kid, kid i adult. Una fibra de moher super kid té normalment entre 24 i
25 micres, la d’un moher kid entre 26 a 28 micres, i un adult, més de 30 micres (fins a les 55 micres).

La correspondència entre la finor en micres del moher i el grau anglès s’indica a la taula 15.
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Taula 15  Equivalències en la fibra de moher

Diàmetre de la fibra (micres) Grau anglès

inferior a  23 inferior a 40's
23,01 a  25 40's
25,01 a  27 36's
27,01 a  29 32's
29,01 a  31 30's
31,01 a  33 28's
33,01 a  35 26's
35,01 a  37 24's
37,01 a  39 22's
39,01 a  41 20's
41,01 a  43 18's

superior a  43 superior a 18's

El moher sud-africà es classifica en stained i bassuto. La varietat stained és fina però té color fosc. El
bassuto es presenta al comerç sense que hi hagi hagut una selecció prèvia del pèl. El moher americà,
preferentment de Texas, és molt semblant al sud-africà. El moher turc s’obté de cabres adultes, amb finors
de les fibres entre 38 i 43 micres. És sedós, brillant i té força pel canós. Una varietat molt comercialitzada
és el beybazar. Al mercat existeix un moher procedent de Síria, anomenat Alep, que té una qualitat molt
baixa.

Hi ha dos tipus de moher segons l’època de l’esquilada: el que prové de l’esquilada als cinc mesos
(winter) i el de l’esquilada als set mesos (summer).

Hi ha una altra classificació divulgada en el comerç del moher, segons si procedeix d’animals vius
(anglès) o d’animals morts (holandès i/o francès).

La gamma de números de fil que existeix al mercat és molt propera a la que s’ha descrit en el capítol
corresponent als fils de llana.

El comportament i les propietats físiques del moher són molt semblants als de la llana. Tenyeix amb els
mateixos colorants.

Els principals organismes internacionals relacionats amb la fibra de moher són:

* Mohair Council of America, que agrupa els ramaders americans. Té la seu a San Angelo (Texas),
* Mohair Board, que regula el preu del moher sud-africà, i
* International Mohair Association, que s’estructura en dos grups de treball: els ramaders i els industrials.
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Fig. 18  Marca “mohair”

Fig. 19  Pèl del conill d’Angora

El primer grup el formen Sud-àfrica, els Estats Units,
l’Argentina, Turquia i Austràlia. El grup de treball dels
industrials i usuaris de la fibra es divideix en pentinadors,
sector de la llaneria, sector de la draperia, vellut, gènere de
punt i llanes per cosir.

La marca “mohair” està molt divulgada en el comerç (figura 18).

4.6 Angora

Entenem per angora el pèl que procedeix del conill d’Angora. La Xina n’és el productor principal. La
segueixen Xile i l’Argentina. El pèl s’extreu del conill aproximadament cada tres mesos, i s’arrenca amb
una petita força de tracció. A causa del seu preu és freqüent trobar-lo barrejat amb llanes fines.

Cal distingir tres tipus de pèl en el conill d’Angora. Els francesos els anomenen jarres, barbes i duvets.
Els jarres corresponen als pèls més llargs (més de 100 mm) i més gruixuts (més de 50 mm). Les barbes
tenen longituds inferiors (al voltant dels 80 mm) i finors variables entre 20 i 30 micres. Els duvets tenen
finors de prop de 14 micres i longituds d’uns 60 mm.

El comportament del pèl d’Angora i les seves propietats físiques i químiques són molt similars a les de
les llanes fines. També tenyeixen amb els mateixos colorants. Contrasta amb la llana el contingut baix
en matèries estranyes que acompanyen la fibra. Rares vegades supera l’1,5 %, a causa de la cura que rep
l’animal durant la cria i que la secreció sebàcia és molt baixa. El seu pes específic és d’1,10 g/cm , molt3

inferior al de la llana (1,31 g/cm ). Això és degut a la presència d’aire a la seva medul·la central.3

Els teixits fabricats amb angora es caracteritzen pel seu poc pes (figura 19).

A Espanya el pèl d’Angora es comercialitza
en cinc categories: primera depilat, primera
esquilat, segona, tercera i quarta. La primera
classe correspon a pèls llargs, de més de 60
mm de longitud, procedents d’animals
depilats. Aquest pèl és més preuat que el que
prové d’una esquilada (tallada) de l’animal. Si
procedeix d’animals esquilats, es classifica com
de primera esquilat. Les segones són pèls la
longitud dels quals està compresa entre els 40 i
els 60 mm. Per a longituds d’entre 30 i 40 mm
tindrem les terceres, i les quartes quan la
longitud mitjana no arriba als 30 mm.
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Fig. 20  Pèl d’alpaca

A França, el pèl d’Angora es comercialitza en dos tipus: primera classe i segona classe. La primera classe
implica pèls llargs (60 mm com a mínim), sense enfeltrar i nets. La segona classe correspon als pèls més
curts (entre 30 i 60 mm). Dins d’aquestes dues categories no hi ha d’haver pèls bruts ni grocs, per causa
de degradacions produïdes pel sol i la orina de l’animal, ni pèls enfeltrats.

A la Xina hi ha més categories de pèl: especial, primera, segona, tercera, tacada, i pèl enfeltrat. Les quatre
primeres categories es diferencien per la longitud de la fibra: com més llargues són les fibres, estan
classificades millor. L’especial requereix pèls de 57,5 mm de longitud mitjana com a mínim. La primera,
d’entre 47,5 i 57,4 mm. La segona categoria, d’entre 37,5 i 47,4 mm, i la tercera els pèls més curts, de
37,5 mm.

La gamma de números de fil existent al mercat coincideix amb la que s’ha descrit per a llana.

De l’encreuament entre una cabra d’Angora i una cabra de Caixmir s’obté un pèl molt preuat anomenat
caixgora, que té una finor d’entre 17 i 23 micres i una longitud variable de 50 a 100 mm.

4.7 Alpaca

El pèl d’alpaca procedeix d’un camèlid americà, adaptat especialment als cims del Perú, l’Argentina, Xile
i Bolívia.

Les dues grans varietats de l’alpaca són la huacayo i la suri. La varietat huacayo és arrissada i s’assembla
a la llana, mentre que la suri, més caiguda i més lluent, s’assembla molt al moher. La longitud de la fibra
d’alpaca varia normalment entre els 70 i els 100 mm. En casos aïllats pot arribar als 200 mm. La finor pot
variar de les 22 a les 40 micres.

A la figura 20 es mostren alguns detalls del pèl d’alpaca.
N’existeixen fins a 22 colors naturals diferents,
tot i que els més habituals són el blanc, el negre
i el castany. L’alpaca blanca és la més
cotitzada. La de color castany va des d’un color
crema, anomenada light fawn, a un color cafè.
També es troben varietats d’alpaca amb colors
barrejats. L’alpaca grisa s’obté combinant
proporcions diferents de blanc i negre, i
l’alpaca anomenada rosillo s’obté combinant
alpaques blanques i castanyes.

En totes les classes d’alpaca es distingeix si procedeix de velló principal o bé es tracta de bragues i/o
pedaços. Les bragues corresponen a la part cerruda que cobreix la regió pectoral, els flancs, les
extremitats, la cua i el cap. Cada tipus d’alpaca té una finor ben definida (taula 16). El tui procedeix
d’animals d’un any de vida que s’esquilen per primer cop. La seva fibra és molt suau i lluent.
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Taula 16  Classificació de l’alpaca per la finor

Classificació Finor (micres)

Tui (T) de 22 a 24,99
Adult fi (X) de 22 a 24,99
Adult mitjà (AA) de 25 a 29,99
Adult gruixut (A) de 30 a 35,99
Bragues (skirtings) (SX) superior a 30
Pedaços (PCS o LP) superior a 30

El tui i els adults fins es coneixen comunament al comerç amb el nom de baby alpaca. El comportament
i les propietats físiques i químiques de l’alpaca són semblants als de la llana. Tenyeix amb la mateixa
família de colorants.

4.8 Llama

És un camèlid americà, com l’alpaca, amb una longitud de fibra superior (al voltant de 150 mm, tot i que pot
arribar als 300 mm), ja que s’esquila normalment cada dos anys. La fibra que s’obté de les  esquilades anuals
té prop de 100 mm de longitud. A cada esquilada d’un animal s’obtenen 1,5 kg de fibra.

La finor de la fibra de llama és aproximadament igual que la d’una alpaca gruixuda (procedent d’animals
adults). El seu contingut alt de cerres li dóna un tacte molt aspre. La gamma de colors naturals de la fibra
de llama és més gran que la de l’alpaca. En el começ mundial hi ha dues varietats destacades. La llama
llanuda i la llama pelada. La llanuda té un velló molt voluminós i la seva fibra s’assembla a la de l’alpaca.
La llama pelada té poc pèl, de fibra curta i amb un contingut alt de cerres.

La gamma de números de fil que existeix en el mercat coincideix amb la que s’ha descrit per a la llana.

4.9 Vicunya

És un camèlid americà diferent de l’alpaca i de la llama. Els principals productors d’aquesta fibra són el
Perú, l’Argentina i Bolívia. És un animal en perill d’extinció i es mor quan s’esquila; per això és molt
difícil de trobar fibra de vicunya. S’estima que la cabanya mundial de la vicunya és de 125.000 caps de
bestiar. És la fibra més cara del mercat.

Es tracta d’una fibra molt fina (al voltant de les 12 micres). Per la seva finor, aquestes fibres resulten molt
adequades per obtenir fils fins del 70 al 80 mètric invers. La vicunya té pèls gruixuts que poden arribar
a les 50 micres. La primera qualitat té de 12 a 13 micres; la segona, de 14 o 15, i la vicunya gruixuda,
prop de 32 micres.
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Cal sotmetre la fibra de vicunya a un descerratge abans de la filatura, per eliminar les cerres i obtenir fils
fins d’acord amb la seva finor. La gamma de fils de vicunya existent al mercat coincideix amb la de la
llana.

El comportament de la fibra de vicunya i les seves propietats físiques i químiques són molt semblants a
les de la llana. Tenyeix amb la mateixa família de colorants. És freqüent que es barregi amb les llanes
merines extrafines (de 16 a 18 micres) ja que té un cost molt elevat, i també amb fibres acríliques molt
fines (d’1 a 1,5 decitex) per abaratir el cost de la matèria primera tot conservant un tacte suau excel·lent.

A la taula 17 s’indiquen les longituds i les finors aproximades de les principals fibres animals.

El pèl de ren, molt trencadís, de color marró i blanc, es contamina en cintes de llana per aconseguir
efectes vistosos.

Taula 17  Longituds i finors de les principals fibres animals (1)

Fibra Longitud (mm) Finor (micres)

llana
merina de 55 a 75 de 18 a 25
entrefina de 65 a 85 de 24 a 26
creuada de 80 a 150 de 27 a 34

moher (2)
super kid de 24 a 27
kid de 28 a 32
adult superior a 250 superior a 32

alpaca de 70 a 100 de 22 a 40
caixmir (3) de25 a 100 de 13 a 20
camell (4) de 25 a 125 de 10 a 20
angora de 50 a 80 de 12 a 30
llama de 100 a 150 de 25 a 30
vicunya (4) de 40 a 80 de 10 a 15

       (1) A causa del seu creixement natural, les longituds i les finors de les fibres animals poden ser molt
variables.

       (2) Segons l’Associació Internacional del Moher.
       (3) Ens referim a les fibres fines. En l’animal existeixen pèls més gruixuts que cal separar abans de la

filatura. El pèl de caixmir xinès té entre 13 i 16 micres i entre 24 i 36 mm de longitud. Els de l’Iran,
l’Afganistan i Austràlia tenen entre 15 i 19 micres i arriben a tenir longituds de 90 mm.

       (4) Ens referim a les fibres fines. En l’animal existeixen pèls més gruixuts que cal separar abans de la
filatura.
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