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1. CLOENDA I CONCLUSIONS 

 

     Destila vins Badalona, 

     talla’l cristall Vallirana, 

     Sant Martí refina’l sucre 

     y fa’l paper Capellades. 

 
    Antoni Bori y Fontestá:  

       El trovador catalá (1901) 

 

 

Aquesta història paperera arriba al seu final. Un final que no necessàriament es 

pot considerar tancat, ja que són molts els aspectes que es podrien ampliar i 

els conceptes en els quals aprofundir, tant en el seu procés històric, com en la 

consideració d’un present canviant   

En el recorregut fins aquí, i fent una breu recopilació del treball realitzat, es pot 

afirmar que aquest dóna resposta a la hipòtesi general, inicialment formulada 

així: “la manufactura paperera catalana va excel·lir en determinades zones, 

amb la construcció de nombrosos i característics molins paperers”, remarcant 

el propòsit de reconèixer, documentar i explicar “l’existència d’un patrimoni 

industrial singular, amb una tipologia pròpia, tant des del punt de vista formal i 

estructural, com en la seva doble funció, productiva i residencial.” 

Seguint els objectius plantejats, al llarg dels diversos capítols i apartats, s’han 

analitzat i sistematitzat les característiques d’implantació i els factors favorables 

per a la formació de nuclis paperers, les pautes històriques i territorials i les 

bases que conformen la gènesi del molí paperer. 

En l’estudi d’aquest es consideren tots els seus factors i circumstàncies: 

materials de construcció, elements, distribució d’espais i funció de cada un, 

ubicació i entorn. L’edifici paperer, considerat tant individualment com en un 

ampli conjunt comparatiu, fa possible establir una tipologia ben precisa, atenent 

a factors permanents i a altres de variables, que permeten definir com a iguals i 

diferents, tots i cada un dels molins paperers, i així es constata en l’anàlisi 

arquitectònica i es distingeix gràficament en l’estudi monogràfic.  
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CONCLUSIONS. En el desenvolupament de la tesi, les conclusions es 

manifesten, implícitament o explícitament, en l’estudi de cada tema, segons els 

fets i conceptes analitzats i exposats i es pot afirmar que s’han anat assolint i 

comprovant els supòsits inicials, seguint els objectius fitxats. Els resultats 

concrets s’exposen en forma de síntesi, compendi o conclusions pròpiament 

dites, al final de diversos capítols. Més que detallar novament aquests resultats, 

que podria ser repetitiu, posarem l’atenció en determinats punts, en els quals 

els molins paperers es van distingir i, en bona mesura, van mostrar un paper 

capdavanter, dins del context constructiu i productiu coetani. 

Es tracta de realçar i posar en valor, si es pot dir així, quatre qüestions que, a 

cavall dels segles XVII i XVIII i posteriorment, distingeixen els establiments 

papereres, amb trets innovadors. 

En primer lloc, cal remarcar que són edificis completament destinats a una 

activitat productiva des de la seva construcció, fins i tot quan deriven d’anteriors 

manufactures, com molins de gra o batans, que cal transformar completament 

o edificar de nou. En ells es realitzen totes les fases d’un procés complex, amb 

la concentració de mà d’obra, que treballa en espais definits segons la seva 

especialització, en un veritable procés fabril. Es poden considerar amb tota 

propietat com obres d’arquitectura industrial que, al seu temps, es distingien 

tant dels petits tallers que ocupen l’entrada o una petita part de la casa 

menestral, com de produccions més diferenciades, com la del tèxtil –llana, cotó, 

lli...- que encara solien tenir bona part de les seves operacions distribuïdes en 

diferents emplaçaments, sovint amb la concurrència de treball domèstic.   

Un segon punt fa referència a la casa, o habitatge que inclouen tots el molins 

paperers. Les seves condicions són també singulars, tant per la situació, 

ocupant una planta central de l’edifici, mai externament a ell, com per la 

distribució dels espais que, si bé presenten, en part, trets similars als d’una 

masia –sala central, habitacions principals al seu entorn, zones de servei i 

complementàries, etc.- s’organitzen en relació al conjunt, com a entitat superior 

definida com a casa fàbrica de molí paperer, de la qual, com s’indica, l’espai 

domèstic en forma part inseparable, amb mútues relacions i connexions. 

El molí paperer, per tant, si bé pren referències d’altres establiments igualment 

situats en entorns rurals, com són, per una banda, trets de manufactures 
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tradicionals lligades al treball de l’aigua i, per l’altra, factors de la casa pairal, 

reuneix ambdós components i els dóna una nova aplicació i dimensió, que 

conforma una unitat completa de fàbrica i residència. 

A les consideracions anteriors, aplicables individualment a cada molí paperer, 

cal afegir-hi un tercer factor que distingeix el conjunt, com és la proximitat i 

concentració d’edificis paperers que, en aquest cas, significa la formació d’un 

conglomerat de quaranta-sis molins, els quals, excepte quatre d’una mica més 

allunyats, se situen dintre d’un cercle de no més de deu kilòmetres de radi.  

Es pot parlar, per tant, de la formació d’un veritable districte industrial, on es 

forma una xarxa de relacions comercials i socials, que inclouen: la utilització 

d’infraestructures compartides -aigua, vies de comunicació i de transport- punts 

d’aprovisionament de primera matèria i de distribució del paper fabricat, 

associació temporal de fabricants per atendre grans comandes, habilitat i 

qualificació de la mà d’obra, entre altres. Aquesta dinàmica genera també la 

formació de manufactures auxiliars i l’especialització d’operaris externs en 

tasques relacionades, que poden anar des de la construcció del propi edifici, la 

fabricació d’estris i mecanismes paperers, el seu manteniment i reparació, etc. 

Aquesta correlació de factors, són determinants per a la continuïtat i la qualitat 

de la producció paperera comarcal.   

L’últim aspecte a destacar, inequívocament paperer, és l’extraordinari ús i llarga 

vigència de les marques de fàbrica, en una funció que va més enllà de “marcar” 

un producte, per incloure atributs de qualitat i garantia de procedència, tant del 

nom del fabricant com de la localització de la fàbrica, així com la incorporació 

de conceptes publicitaris i comercials. Això és factible gràcies a la unitat i 

diversitat de la marca paperera, que comporta una triple expressió –filigrana de 

cada full, caràtula de tots i cada un dels paquets i escut de l’edifici- com a 

distintiu que, sota una mateixa imatge principal, però amb materials i suports 

diferents, cobreix diversos camps comunicatius, de forma explícita i permanent.  

Altres caràcters de les marques, segons la posició i condicions de cada una 

d’elles, són, en primer lloc, la seva importància històrica i documental, que pot 

esdevenir disciplina auxiliar, aplicable a diferents branques d’estudi. Finalment, 

però no menys importants, són les evidents qualitats formals i estètiques que 

composen cada una de les seves representacions i imatges. 
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Aquest estudi dels molins paperers que aquí finalitza, s’ha situat dins d’un 

àmbit local concret –la tan mencionada comarca de Capellades- territorialment 

limitat, però amb una important aportació a la història paperera, de tal manera 

que el paper aquí fabricat es coneixia i reconeixia en mercats llunyans. Al 

mateix temps, degut a una confirmada mobilitat paperera, no és estrany que 

fabricants, operaris i oficis relacionats, anessin a treballar a altres indrets, 

alguns ben distants, portant amb ells i donant a conèixer el nom dels seus 

pobles d’origen. 

La història que es presenta, geogràficament propera i arrelada a la comarca, 

ultrapassa els seus límits, tant per la metodologia emprada -treball de camp 

comarcal, però visió i fonaments documentals amplis- com per l’orientació de la 

recerca, basada en una anàlisi objectiva i aprofundida dels diversos conceptes, 

fets i situacions. Molts dels aspectes tractats i les seves conclusions es podrien 

generalitzar i possiblement serien aplicables a altres àmbits i temes d’estudi. 

Així doncs, des d’un context geogràfic concret, amb arrels precises i properes, 

s’ha volgut donar una visió alhora àmplia i específica i formular un relat històric 

que expliqui i, utilitzant paraules de Gombrich, il·lumini el nostre passat paperer. 

Pot ser oportú i enriquidor, per acabar, reproduir una frase de Josep Fontana, 

en la qual ens agradaria que aquest treball s’hi pogués reconèixer: “Si fer 

història local vol dir, com en aquests casos, fer-la d’un terreny conegut i trepitjat, 

cal que tota la història que fem sigui el més local possible, perquè només allò 

que es coneix bé es pot arribar a entendre.”170 

 

 

 

 

 

 

                                                             
170

 FONTANA, Josep: “L’espai viscut i la fi de la historia”. L’Avenç. Revista d’història. n. 147 
Barcelona: L’Avenc S.A., 1991, p. 68. El text correspon a la presentació d’una col·lecció de  
llibres d’història local editada per la Diputació de València, volum I: L’Espai viscut.  
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2. GLOSSARI 

 

 

 

 

En aquesta relació, s’hi inclou la definició o explicació d’un conjunt de termes 

paperers per tal de facilitar la lectura i la comprensió del text, principalment dels  

apartats que conformen l’estudi funcional de la fàbrica i, també, d’una bona part 

de continguts de l’apèndix documental.  

No hi consten determinats dispositius o peces de la maquinària, alguns dels 

quals s’indiquen en imatges de l’apèndix documental o es detallen a l’apèndix 

gràfic, on queda visualment explícita la seva disposició i funció. Bona part 

d’aquests mecanismes són propis de la manufactura del paper fet a mà i altres 

corresponen als d’una fabricació mecanitzada posterior. 

Es prescindeix de mencionar determinats components auxiliars que intervenen 

en el procés paperer, com poden ser preparats i productes -naturals o químics- 

utilitzats per facilitar el tractament i transformació de la primera matèria, o 

additius que aporten propietats convenients al paper, com blancor, flexibilitat o 

rigidesa, porositat, resistència, cohesió interna, opacitat o transparència, etc., 

així com els diversos colorants. Molts d’aquests productes han anat variant en 

el transcurs del temps, segons l’evolució de la fabricació, l’aparició de nous 

usos i classes de paper i els requeriments físics i químics que uns i altres 

comporten. 

 

A 

1. alabrent. Operari que fa el full de paper amb la forma. Treballa a la tina i juntament 

amb el ponedor i el llevador constitueixen el nucli de la fabricació en el procés 
manual.  

2. amanidora. Treballadora que, en la fase d’estendre el paper, fa l’acció dita 

d’amanir. 

3. amanir. Acció de separar lleugerament uns pocs fulls de paper i passar-los a l’espit 
de l’estenadora, que immediatament els penja a les cordes del mirador per al seu 
assecatge. 
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4. arbre de lleves. Eix de fusta que transmet el moviment de la roda hidràulica a les 

maces de les piles i al mall setinador. Per mitjà de les lleves disposades a la seva 
superfície, el moviment circular de la roda, es transforma en lineal i alternatiu.  

5. arbre. Component que forma part de varis mecanismes paperers i consisteix en un 

eix de rotació de ferro o de fusta.  

6. arener. Part de la màquina de fer paper, situada a l’inici de la mateixa, on es 
dipositen petits residus que pot portar la pasta. 

7. argolí. Dipòsit d’obra, revestit de rajola vidriada, on reposa i s’escorre la pasta i es 

guarda per a seguir el procés a les piles o per a ser utilitzada a la tina. 

B 

8. bagant. Post de fusta per aturar l’aigua del rec i aixecar o desviar el corrent. 

Segons la seva situació, també serveix per tancar l’aigua del salt i parar la roda. 

9.  baieta. Peça rectangular de llana, o saial, que s’intercala amb els fulls acabats de 
fer, en l’acció de ponar, formant les postes de paper. A la màquina rodona, una 

baieta continua recull i acondueix el paper, passant pels corrons premsadors, fins 
al final de la màquina per a ser llevat. 

10.  bala. Feix de paper, generalment protegit amb arpillera i cordes, que conté 10 

raimes, tot i que aquesta quantitat pot oscil·lar segons èpoques i classes de paper.   

11.  balaire. Encarregat del molí paperer que rep de salari una quantitat en funció de la 
producció, a manera de comissió sobre la venda, a tant per bala. Figura avui 

inexistent, també s’havia ocupat de l’adquisició de la primera matèria, així com del 
salari dels treballadors.   

12.  banc de fretar. S’utilitza en l’acció d’igualar o retallar les barbes dels fulls de paper. 
(veure fretar). 

13.  banca. Seient o peça de fusta que té diverses formes i funcions. 1. Banca de 
ponar. Post de fusta situada en horitzontal sobre la qual el ponedor desprèn els 
fulls de la forma, que queden incorporats als saials. 2. Banca de llevar. Conjunt de 

fusta a manera d’un pla lleugerament inclinat i amb un topall travesser inferior, on 
el llevador col·loca els fulls de paper, separant-los dels saials, després de passar 
per la premsa. Una banca igual serveix per llevar els fulls al final de la màquina de 
fer paper. 3. Banca d’estendre o banca del mirador. Taula de fusta on es col·loca el 
paper per a estendre a les cordes. 4. Banca del comptador. Tamboret alt on seuen 

les papereres al voltant de la taula per triar, comptar i disposar el paper en 
quaderns, mans i raimes. 

14.   banqueta. Tamboret baix, generalment de tres peus i seient rodó, on seu 
l’amanidora que destria els fulls i els passa a l’espit que li presenta l’estenedora.  

15.  barba. Irregularitats que presenta a les quatre vores el paper fet a mà i també el 

fabricat, full a full, en la màquina rodona.  

16.  bombo o tambor. Cilindre cobert de tela metàl·lica que ocupa tota l’amplada a la 

part central de la màquina de paper, sobre el qual, en girar dins de la tina o dipòsit 
que conté la pasta, es forma el paper. 

17.  brunyidor. Taula sobre la qual es brunyeix el paper. També la persona que fa 

aquesta tasca. 

18.  brunyir. Acció d’allisar i afinar manualment el paper mitjançant un element dur, 

com el marbre o la pedra de sílex, i donar-li brillantor. És un antic procediment que 
va ser substituït pel mall setinador i, aquest, posteriorment, pel setinador de 
corrons. 
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C 

19.  caixo de la forma. Marc mòbil de fusta que encaixa amb la forma i delimita les 

dimensions del full, alhora que contribueix a regular el seu gruix. 

20.  capçar. Acció que consisteix en agafar un gruix indeterminat de paper i 

pressionar-lo horitzontalment amb petits cops sobre la taula, per igualar el paquet i 
evitar que uns fulls o uns plecs sobresurtin més que uns altres.   

21.  caràtula. Imatge que generalment representa la marca, el nom del paperer i la 

localitat de la fàbrica. De forma rectangular, a manera d’etiqueta, se situa sobre 
l’embolcall a l’exterior de cada paquet de paper, ja sigui estampada directament o 
prèviament gravada o impresa.        

22.  carnasses. Trossos o retalls secs de pells, cartílags, vísceres, etc. provinents, 

generalment, de deixalles de les adobaries. Al molí paperer es bullen les 
carnasses al perol i es feia la cola animal o gelatina.  

23.  carro. Plataforma de fusta amb rodes; serveix per pujar-hi a sobre i poder estendre 

el paper a la tirada de cordes altes del mirador, cas d’haver-n’hi més d’una. 

24.  carteig. Qualitat  que presenta el full ben encolat, perceptible pel tacte i, 
principalment, per l’oïda, segons el dring que fa en sacsejar-lo o remoure’l a 
manera de ventall.   

25.  casal. Dipòsit de fusta per posar-hi els draps o trossos de paper i fulls defectuosos 
per a reciclar a les piles.  

26.  cassa. Recipient de coure de forma semiesfèrica, gran i amb un llarg mànec, que 

té diverses utilitats, principalment per transvasar la cola al perol. 

27.  cassó.  Semblant a la cassa, però de mida més petita. 

28.  cassoleta. Dipòsit de coure, de forma rectangular i poca fondària, col·locada sota 

la premsa del perol, que recull la cola que s’escorre dels fulls per una obertura i la 
retorna al mullador.   

29.  cel·lulosa. Substància d’origen vegetal. Constitueix la matèria primera i fonamental 

de la manufactura paperera, i la seva procedència és diversa: lli, cotó, espart, 
cànem, palla, fusta... En el seu desfibrat i transformació rep també els noms de 
pasta o polpa. 

30.  cilindrada. Operació que es realitza als cilindres (fer una cilindrada). Procés o 
temps d’aquesta operació (començar la cilindrada, acabar o treure la cilindrada). 
Volum de drap i aigua de cada cilindre (omplir una cilindrada).  

31.  cilindre. Genèricament, cada peça de fusta o de ferro que té aquesta forma. En 
sentit estricte, habitualment pronunciat cilindro, maquinària paperera basat en un 

moló en forma de cilindre, que va substituir les piles de maces. Segons la seva 
funció en el procés de rentar i desfibrar el drap, rep els noms de pila de drap, pila 
de retrenc i pila de repist o refí. Pel seu origen és coneguda com a pila holandesa.   

32.  cola. La cola o gelatina animal es fa bullint les carnasses en aigua al perol i 

serveix per encolar el paper i donar-li resistència i certa impermeabilització. 

33.  comptador. Local o sala on tenen lloc les últimes operacions papereres: triar i 

seleccionar el paper, revisar el seu estat i qualitat, comptar els fulls i formar els 
corresponents quadernets, mans i raimes i, finalment, fer els paquets per a la seva 
expedició. 

34.  còpia. Full gruixut defectuós que protegeix el feix de paper. També reben el nom 

de còpies les teles de lona que es col·loquen a sobre i a sota de cada feix en 
encolar el paper. 
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35.  cordes del mirador. Situades en llargues fileres, les cordes serveixen per penjar-hi 

els fulls de paper en el procés tradicional d’assecatge a l’aire. 

36.  corondells. Fils que componen l’engraellat de la forma en sentit vertical; juntament 
amb els pontillons que ho fan en horitzontal, constitueixen la tela de la forma 

verjurada.  

37.  corró. Peça cilíndrica, de fusta o de ferro. Diferents corrons formen part de la 
màquina de paper, situats segons la seva funció: ponar o recollir i dirigir els fulls, 
premsar-los, etc. 

38.  coster. Full de paper defectuós que se separa de la resta. La “mà costera” es 

podia vendre com a complement o a preu rebaixat. Es distingeix dels fulls 
anomenats quebrats, segons l’origen i el grau de desperfecte.  

    

D 

39.  dalla. Eina formada per una ganiveta gran, que es fixa verticalment a la taula del 
triador, en nombre variable. Amb les dalles, les espolsadores separen elements 
sobrers dels draps: botons, gafets, costures... i els esquincen en trossos de mida 
convenient. 

40.  diable. Aparell en forma de gran caixa, rectangular o hexagonal, que serveix per 

treure la pols i altres impureses dels draps, per mitjà d’uns tambors rotatius que té 
al seu interior. El diable de forma cònica fa la mateixa funció.  

41.  drapaire. Persona que recull o compra els draps i els subministra a les fàbriques 

de paper. En ocasions, disposa de magatzems on es fa una primera tria i selecció 
dels mateixos.  

42.  draps. Parracs de roba vella i trossos o retalls de roba nova. Són l’element 

principal de la primera matèria per a la fabricació del paper en la manufactura 
tradicional. 

E 

43.  espit. Eina de fusta en forma de T, que serveix per penjar els fulls per al seu 

assecatge. Amb l’espit s’agafen un pocs fulls i es col·loquen amitjanats sobre les 
cordes del mirador . 

44.  espolsador. Local on es trien i classifiquen els draps, com a primera fase del 

procés paperer. També pot rebre aquest nom la taula on es realitza bona part 
d’aquestes operacions, o triador. 

45.  espolsadora. Dona que treballa a l’espolsador on realitza les tasques de triar, 

espolsar, seleccionar i esquinçar els draps, en la primera fase del procés paperer.   

46.  esquinçador. En ocasions s’utilitza com a sinònim d’espolsador, per indicar el local 
on es preparen els draps. 

47.  esquinçar. Acció de fer a trossos més o menys regulars els draps de mides 

diferents, per tal de fer-los més uniformes. Es realitza manualment per mitjà de les 
dalles o mecànicament en la màquina d’esquinçar.  

48.  estenedor. Conjunt de cordes distribuïdes al llarg i ample dels pisos superiors del 

molí paperer, on s’estenen els papers. El seu nom també s’utilitza per designar 
aquests espais, com a sinònim de miradors.   

49.  estendre. Acció de penjar o estendre el paper a les cordes dels miradors.  

50.  estenedor o estenedora. Personal que s’ocupa de penjar els fulls a les cordes del 

mirador per assecar-se i, després, recollir-los un cop secs. 
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51.  fardo. Embalum que conté un nombre indeterminat de raimes, protegides amb tela 

de sac, posts de fusta i cordes o filferro. 

52.  feix de paper. Conjunt d’un nombre indeterminat de fulls o de raimes, sense 

empaquetar. 

53.  ferrada. Recipient gran d’aram, amb dues nanses, per transportar pasta. 

54.  fibra. Cadascun dels elements filiformes que formen teixits orgànics. Les fibres 

vegetals cel·lulòsiques, convenientment triturades, hidratades i refinades, són el 
principal component del paper. 

55.  filigrana. Dibuix fet amb fil metàl·lic que s’incorpora a la forma de fer paper o a la 

tela del bombo de la màquina. Generalment reprodueix la marca o emblema del 
fabricant i el seu nom o inicials. En el moment de fabricar el full, sobre la filigrana 
s’hi diposita una menor quantitat de fibres, originant l’autèntica marca a l’aigua, 
observable a contrallum.  

56.  floret. Classe de paper blanc de qualitat superior, fet amb els draps millors de lli o 
de cotó. El mig floret, també es considera molt bo. 

57.  foli. Format del paper que generalment consisteix en la meitat d’un full fet a la 
forma. Documentalment constava el nom de foleo, com la manera de presentar-lo. 

Les seves dimensions són variables; el foli de 22 x 32 cm. correspon al full de mida 
regular (44 x 32, aproximadament). En la normalització actual, el foli DIN A 4 té 21 

x 29,7 cm. 

58.  forma. Motlle per fer paper a mà. És l’estri principal de la manufactura i consta 

d’un requadre de fusta, reforçat a la part inferior per uns llistons especials del 
mateix material, a manera de costelles; a sobre es col·loca la tela, generalment de 
fils de coure, amb la filigrana incorporada, i un marc superior de fusta, anomenat 
caixo.  

59.  formaire. L’operari que construeix les formes, hi adjunta la filigrana i té cura de la 

reparació i manteniment tant de les formes manuals com, posteriorment de les 
teles i filigranes del bombo de la màquina rodona. Constituïa un ofici fonamental i 
complementari de la indústria paperera.   

60.  format. Indica la mida del paper. Mot encara vigent, derivat de forma, ja que les 

dimensions d’aquesta determinaven les dels fulls. Aquests, al seu torn, fixen el 
format dels llibres, segons els plecs que rep cada full, originant els formats in folio 
(doblegat en 2, o mida de foli) in-4º; in-8º; in-16º; etc.   

61.  fornir. Proveir o omplir les piles de draps o de pasta, en el procés de transformació 

de la primera matèria i la seva transformació en polpa destinada a la fabricació del 
paper.  

62.  fretar. Operació consistent en desbarbar o igualar les vores dels fulls. El paper es 
disposa sobre el banc de fretar, en un feix d’un nombre indeterminat de raimes, 

col·locades verticalment i ben estrebades per mitjà d’una corda que es tensa amb 
un dispositiu a manera de petit torn, situat en un extrem del banc. Amb el tall de la 
ganiveta de fretar, les barbes del paper són manualment retocades, repetint la 

mateixa operació en els quatre costats dels fulls. 

63.  fustet. Peça de fusta, petita i de forma rectangular, arrodonida en el seu contorn, 

que s’utilitza en la revisió del paper al comptador, per afinar o dissimular la marca 
que deixa el ganivet en rascar el full per treure’n petites imperfeccions; també 
serveix per estirar i allisar possibles arrugues.  
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64.  ganivet. Petita navalla utilitzada en la revisió dels fulls de paper, per rascar i 

treure’n eventuals elements adherits: volves, petits fragments de gomes i fils, etc. 
El senyal que deixa la seva acció en el full, s’allisa amb el fustet o amb l’ungla del 

polze.  

65.  ganiveta de fretar. Peça de ferro amb mànec de fusta, que serveix per fretar o 
igualar les barbes dels fulls de paper. 

66. gramatge. Pes del paper per unitat de superfície, que s’expressa en grams per 

metre quadrat. Pot anar des d’uns 12g/m2 d’un paper de seda o de fumar, passant 
pels papers més habituals d’impressió i d’escriptura, entre uns 40 – 100 g/m2, fins 
cartolines de més de 200 g/m2 i cartons de gramatges superiors.  

L 

67.  llevador. Operari que lleva el paper, o sigui, que separa els fulls dels saials adjunts, 

després de la primera premsada. En la màquina rodona, desprèn els fulls de la 
baieta. En un cas i altre, els diposita sobre la post de llevar. 

68.  llevar. Acció de separar els fulls dels saials o de la baieta de la màquina rodona. 

69.  lligar raimes. Fer els paquets de paper al comptador. 

70.  llista. Draps de color, ratllats, estampats, etc. utilitzats per a fabricar paper. Segons 

la tonalitat dominant, es classifiquen en llista clara i llista fosca. 

M 

71.  mà. Conjunt de 5 quaderns de paper, o sigui, 25 fulls. El conjunt de 20 mans fan 

una raima (500 fulls).  

72.  mall setinador. Mecanisme format per una gran maça que, moguda pel 

corresponent arbre de lleves, pica en sentit vertical sobre el conjunt de fulls de 
paper que es volen allisar i setinar.  

73.  manat. Gruix de paper que es pot agafar amb les mans, per encolar-lo al perol. 
Conjunt de fulls i planxes de zenc que es passen pel setinador.   

74.  màquina d’esquinçar. Mecanisme que trosseja els draps –esquinça- per mitjà d’un 

cilindre proveït de ganivetes.     

75.  màquina de paper. Màquina on es produeix el paper mecànicament. Segons el 

procediment emprat, hi ha dos tipus de màquines: la màquina o taula plana i la 
màquina rodona. En aquesta, la formació del full es realitza per mitjà d’un tambor o 
bombo recobert de tela metàl·lica que gira dins d’un dipòsit o tina ple de pasta. 

76.  màquina Piccardo. Màquina rodona, de patent italiana, que es va instal·lar en 

zones papereres catalanes a finals del segle XIX i inicis del XX. El paper fabricat 
full a full en aquesta màquina manté determinades característiques del paper fet a 
mà, com les barbes i la filigrana com a autèntica marca a l’aigua. 

77.  marca. Distintiu del fabricant paperer. Generalment, s’identifica amb la filigrana o 
marca a l’aigua, que es pot observar en cada full, però la marca igualment es 
reprodueix a la caràtula de tots els paquets i, sovint, també a l’escut del molí 
paperer.   

78.  marrassà. Eina semblant a una destral, però de doble tall i braç metàl·lic, que 
s’utilitza a l’espolsador per trossejar elements més durs que els draps, com cordes 
i soles d’espardenyes.  

79.  mestre de sala. Operari encarregat d’organitzar i controlar el treball del comptador, 

fins a deixar el paper empaquetat i disposat per a la seva expedició.   



717 
 

80.  mirador. Pis superior del molí paperer on s’estén el paper per assecar-se; en 

ocasions rep el nom d’estenedor, i pot ocupar també algun local extern.   

81.  molí paperer. En el procés tradicional, indica el conjunt de l’edifici o fàbrica de 
paper. En sentit estricte, seria la instal·lació i l’espai destinat a desfer i triturar el 
drap, per convertir-lo en pasta.  

82.  molí. Local o edifici on es prepara o tritura alguna matèria, per mitjà de 
mecanismes moguts per la roda hidràulica: molins drapers i batans, molins fariners 
o de gra, etc....  

83.  moló. Cilindre de la pila holandesa, recobert de ganivetes paral·leles a l’eix de 
rotació, que en el seu gir sobre la platina, i amb la contribució de l’aigua, prepara la 
primera matèria i la transforma amb pasta apta per a la fabricació del paper.  

84.  motlle. Equival a la forma en la manufactura del paper a mà.  

85.  mullada. Conjunt de cada premsada de paper encolat.    

86.  mullador. Dipòsit d’aram, generalment de forma rectangular, que conté la cola i on 

s’introdueix el paper per a ser encolat.  

87.  mullar. Acció d’encolar el paper, submergint-lo, manat a manat, dins el mullador. 

P 

88.  paca. Fardell gran que conté una quantitat indeterminada de draps compactats i 

lligats, per a ser utilitzats com a primera matèria paperera. 

89.  paper. Full o làmina que s’obté unint, enllaçant, escorrent, comprimint i secant 

matèries fibroses cel·lulòsiques –provinents de draps, fusta, palla...-, prèviament 
preparades i hidratades.  

90.  paper.  Classes. De la gran varietat de papers, segons la seva composició, qualitat, 
etc. es poden mencionar: paper floret, paper de barba, paper de fil, verjurat, vitel·la, 
paper blanc, paper d’estrassa, etc.  

91.  paper. Mides o formats. En la producció full a full, formats habituals són el que es 
coneix com a regular, de 32 x 44 o 45 cm. i el prolongat, de 34 x 46 o 47 cm. La 
marca major té mides superiors i diverses, com, per exemple de  47 x 68, 50 x 70; 
la marquilla és menor que l’anterior.     

92.  paper. Ús o funció. Es pot classificar en diversos grups: paper per a l’escriptura i la 
impressió permanent, paper per a publicacions periòdiques, com diaris i revistes, 
paper per a caixes, envàs i embalatges (kraft, cartró, cartronet), paper per a arts 
plàstiques, per a solfa, per a usos higiènics i sanitaris, paper de fumar, paper 
moneda, paper de filtre i un llarg etc.   

93.  pasta. Massa de primera matèria, draps o altres elements cel·lulòsics d’origen 

vegetal, convenientment preparada a les piles de maces o a les piles holandeses, 
per a fabricar paper.  

94.  peixera. Nom que es menciona com a sinònim de resclosa, o com a rec o 

derivació d’aigua. 

95.  perol. Caldera on es prepara la cola animal, bullint les carnasses. També rep 
aquest nom el local on es realitzen les operacions de l’encolat. 

96.  pila holandesa. Dipòsit de forma ovalada, de pedra o d’obra, que disposa d’un 
cilindre giratori, el moló, recobert de ganivetes de ferro, que gira sobre una peça 
metàl·lica amb estries situada al fons, o platina. El drap, immers en aigua, circula 

entre els mateixos i es converteix en pasta per a fer el paper. Les piles holandeses 
es classifiquen com les anteriors piles de maces, a les quals van substituir.    
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97.  pila. Pica de pedra on les maces trinxen i preparen la primera matèria per a 

convertir-la en pasta. Sempre amb el concurs de l’aigua, les piles reben diferents 
noms - pila de drap, pila de repist i pila de refí- segons la successiva fase de 
l’operació.   

98.  pilater. Operari que treballa a les piles i té cura de la preparació de la pasta. 

99.  piló. Dipòsit que conté la pasta ja preparada, en disposició d’omplir la tina o per 
passar a la màquina de paper.  

100. platina. Peça de ferro que té unes estries i, conjuntament amb el moló que roda 

per sobre, són els elements principals de la pila holandesa.  

101.  plec. Full de paper plegat pel mig. Un plec de 5 fulls forma el quadern o 
quadernillo.  

102. podridor. Dipòsit on es col·loquen els draps humitejants per tal de fer una 

lleugera fermentació i iniciar el procés de preparació de la primera matèria, abans 
de passar a les piles. 

103. ponar. Acció que realitza el ponedor. Consisteix en despendre el full de paper, 

passant-lo de la forma al saial, sobre la banca de ponar. 

104. ponedor. Operari de la tina que pren la forma i la gira, de manera que el full 

recent elaborat queda a la part inferior i el col·loca sobre un feltre o saial, tot 
pressionant sobre el mateix. Va repetint aquesta operació, intercalant fulls i saials, 
fins a completar la posta.  

105. pontilló. En la forma verjurada, cada un dels fils metàl·lics molt junts situats 
transversalment i que, amb els corondells disposats verticalment, formen el tamís 
de la forma.  

106. posta. Conjunt de 250 fulls, o sigui, mitja raima. A la tina es fabricaven uns 

quant fulls més, en previsió de possibles deficiències.   

107. premsa. Enginy utilitzat en el procés paperer. L’acció de premsar el paper es 

realitza diverses vegades, amb premses adequades a la funció concreta: premsa 
de la tina, premsa del perol, premsa del comptador.  

Q   

108. quadern. Habitualment, quadernillo. Conjunt de 5 fulls de paper formant plec. 
Cinc quaderns formen una mà de 25 fulls. 

109. quebrat. Reben aquest nom determinats fulls defectuosos. Es distingeixen dels 
costers segons l’origen i condició de la tara manifestada.   

R  

110. raima. Principal mesura del paper, consistent en 500 fulls, o sigui, 20 mans o 

100 quadernets.  

111. raimera. Operària eventual, que anava a estendre paper a un o diversos molins, 

generalment els dies que s’encolava, cobrant un preu per raima. 

112. raimilla. Conjunt de 500 mitjos fulls. Seria l’equivalent a 500 folis. 

113. resclosa. Obra de construcció o mur d’altres materials –troncs, pedres, fusta- 

que talla transversalment un curs d’aigua, eleva el seu nivell i en deriva una part, 
per mitjà d’un rec o canal, per a l’aprofitament industrial o agrícola. 

114. roda hidràulica. Roda d’aigua de calaixos, que mou els mecanismes del molí 
paperer, ja sigui directament amb l’arbre de lleves o per mitjà de diversos 
engranatges i embarrats. 
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115. saial. Cada un dels rectangles de baieta sobre el qual el ponedor traspassa i 

diposita el full des de la forma. 

116. setinador. Màquina que utilitza un sistema de corrons de ferro, semblant a un 
tòrcul, per on es fa passar un manat de fulls de paper i planxes de zenc 
intercalades, que afina o setina el paper. Va substituir el mall setinador. 

117. setinar. Acció de donar llisor i brillantor al paper. Es realitzava per mitjà del mall 

setinador i, posteriorment, pel setinador de corrons.  

T 

118. tela verjurada. Tela metàl·lica feta a mà, que presenta una disposició formada 
per fils verticals, corondells, més o menys espaiats, i altres de transversals molt 
junts, anomenats pontillons. En escorre’s l’aigua i formar-se el paper, les verjures 
queden lleument definides, visibles a contrallum en el full, produint el paper verjurat.  

119. tela. Tela metàl·lica que recobreix la forma o motlle per fer paper a mà, o el 

bombo de la màquina rodona.  

120. tesa. Secció longitudinal dels estenedors definida pels pilars. Rengles de 
cordes que omplen cada una de les teses del mirador.    

121. tina. 1. Recipient o cubeta que conté la pasta on s’introdueix el motlle o forma 
per fer el paper. 2. Tina. Local o espai on hi ha la tina. 3. Tina. Cada nucli o unitat 
de producció del molí paperer, format pels tres operaris: alabrent, ponedor i 
llevador. A la màquina de paper, la tina és el dipòsit que conté la pasta, on  hi ha el 
bombo on es forma el full.  

122. torn espolsador. Tambor, generalment hexagonal, de fusta i tela metàl·lica, que 
es fa rodar manualment mitjançant una maneta de fusta, per despendre la pols i 
altres impureses dels draps. 

123. triador. Taula de forma quadrada o rectangular, amb el fons cobert per un filat, 
a manera de garbell, on es trien i seleccionen els draps. Al seu entorn es drecen 
les dalles, per teure elements no volguts i esquinçar els draps a mida convenient.   

124. triar. 1. Seleccionar i preparar els draps a l’espolsador. 2. Revisar el paper al 
comptador, observar els fulls un a un, corregir petites imperfeccions, i separar els 
bons dels quebrats o defectuosos.  

125. turo. tipus de pedra calcària o travertí, molt abundant i utilitzada en la 

construcció a la zona paperera de Capellades.  

V  

126. ventana. Cada una de les finestres dels miradors, disposades als quatre vents, 

que poden regular la seva obertura i així controlen i dirigeixen el vent a l’interior. 
Operen com a eina imprescindible en la fase d’assecatge del paper.  

127. verjura. És la composició pròpia de la forma verjurada.  

128. verjurat. Paper fabricat, a mà o a màquina, amb la tela verjurada. Les marques 
de la verjura són ben perceptibles mirant els fulls a contrallum.   

129. vitel·la. Tela metàl·lica teixida de forma comú, ordit i trama, de disposició 

uniforme. Dit del paper fabricat amb aquesta tela i, per tant, sense verjures. Aquest 
paper, per la seva textura, va rebre el nom de vitel·la que corresponia pròpiament a 
un pergamí fet amb la pell més fina i llisa. 

 

 



720 
 

3. COMPENDI CRONOLÒGIC PAPERER 

 

En aquesta síntesi s’exposen dades significatives de la història del paper, ordenades 

cronològicament. Es marca l’època i, si és possible, l’any de cada fet o qüestió. Cal dir, 

però, que determinades dates poden ser més o menys precises i, algunes de les més 

remotes, tenir un cert component llegendari. També es pot donar alguna confusió entre 

la fabricació del paper en un país o lloc determinat, i el seu coneixement i ús per 

mitjans comercials, abans de la implantació productiva. 

Es fa una breu anotació dels inicis de la invenció del paper a la Xina i de les línies de 

la seva expansió i difusió, primer cap a orient i després, per mitjà dels àrabs, cap al 

món occidental. La seva introducció a Europa es fa des del nord d’Àfrica i és 

generalment admès que hi ha dues vies principals d’entrada: una per Itàlia, a través de 

Sicília, i una altra per l’Espanya àrab, des d’Andalusia. En el primer cas, però, és 

possible que inicialment es conegués el paper com a material importat i que la 

producció, pròpiament dita, fos força posterior. Les primeres manufactures papereres 

s’instauren en diverses poblacions àrabs de l’Espanya meridional i, progressivament, 

es van estenent a zones del centre i del nord, per passar a França. Posteriorment, i 

amb notables diferències temporals, la fabricació del paper es generalitza i consolida. 

Les dades generals de la història paperera, amb alguna menció al seu 

desenvolupament tècnic, es van centrant més directament en el molins catalans i, 

principalment, en els de la zona  concreta –Comarca de Capellades- objecte d’estudi.  

Dintre de la mateixa cronologia paperera, s’hi intercalen alguns fets socials o culturals 

enllaçats directament o indirecta amb aquesta manufactura. 

 

 

  105. Invenció del paper a la Xina, atribuïda a Ts’ai Lun, funcionari de la cort imperial. 

S’explica que, millorant intents anteriors, fou el primer en obtenir un full 

amb la consistència suficient per a ser utilitzat com a material escriptòric, 

sense necessitar un suport adjunt. 

  600. Corea. La manufactura del paper que al llarg de cinc segles havia quedat  

circumscrita a la Xina, inicia la seva expansió oriental. 

  610/620. Japó. El coneixement del paper arriba al Japó, on s’inicia una apreciable 

producció. 
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  751. Samarcanda. Els àrabs aprenen l’elaboració del paper gràcies a uns presoners 

xinesos, després de la batalla de Talas. Per la situació d’aquella població al 

Turquestan, en la ruta de la seda, és possible que ja es conegués el paper 

per intercanvis comercials, però no el secret de la seva fabricació.  

  794. Bagdag. L’expansió del paper segueix el seu recorregut cap a occident, per 

diversos països àrabs. 

  900. El Caire. La fabricació del paper es coneix a Egipte i, progressivament, s’estén 

per altres poblacions del nord d’Àfrica, com Alexandria, Trípoli, Tunis i Fes. 

s. X-XI. Producció paperera a Còrdova, Sevilla, Granada i Toledo. 

1036. Amb anterioritat a aquesta data és un Breviari i Missal mossàrab (aquell any es 

va abolir dita litúrgia), denominat “Misal Toledano de pergamino de trapo”, 

que, juntament amb folis de pergamí, inclou trenta-vuit fulls de paper, 

mencionat aquí com a pergamino de trapo. Es considera la primera obra 

sobre aquest material coneguda a Europa. Es conserva al Monestir de 

Santo Domingo de Silos. 

1150. Xàtiva. Consta com un gran nucli paperer àrab, que concentra diversos molins, 

amb una acreditada producció. 

1193. Molí d’Albarells. Existència d’un molí prop del riu Anoia, en terme d’Argençola, 

que Oriol Valls considera paperer, hipòtesi escassament confirmada. 

1244. Jaume I conquereix Xàtiva 

1268. Fabriano. Important centre paperer italià. La producció pren gran rellevància en 

aquesta i altres poblacions –Bolonya, Gènova, Amalfi-. S’introdueixen 

millores en la fabricació del paper, com la utilització de les piles de maces 

per a la preparació de la primera matèria, l’encolat amb cola animal i la 

filigrana o marca a l’aigua.  

1282. Bolonya. Primera filigrana coneguda, possiblement procedent de Fabriano. 

Finals segle XIII. Incipient manufactura de paper a França. La fabricació s’estén i 

s’incrementa al llarg del segle següent. 

Segle XIV. Fabricació de paper a Alemanya i Bèlgica.  

Segles XIV-XV. La manufactura del paper augmenta a València i a Catalunya. 

S’adopten millores de fabricació procedents d’Itàlia.  

Segle XV. El paper es fabrica a Portugal, Suïssa, Holanda i Anglaterra. 
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1440. Impremta de tipus mòbils de Gutenberg.  

1450-54. Impressió de la Bíblia, de Gutenberg, a Magúncia.  

1474. València. Primer llibre imprès a Espanya: Les obres o trobes davall scrites les 

quals tracten de lahors de la sacratíssima Verge Maria. 

Amb la propagació de la impremta, el paper, que en algunes aplicacions anteriors 

convivia amb el pergamí, esdevé el material idoni i el seu ús i la seva producció 

s’incrementen considerablement. 

Segle XVI. Fabricació de paper a Suècia, Dinamarca i Rússia. 

1599. En un capítol de les Corts celebrades a Barcelona, per tal d’afavorir la 

manufactura paperera catalana, es prohibeix la comercialització de draps que 

adquirien els genovesos. 

1620-22. La Torre de Claramunt. Gabriel Romaní impulsa l’etapa paperera a la zona 

de l’Anoia, amb la instal·lació del “molí del Turo”. 

Finals s. XVII. A Holanda es construeixen les piles de cilindres, en substitució de les 

anteriors piles de maces, per a la preparació de la primera matèria; es  

coneixeran com a piles holandeses.  

Segle XVII-XVIII. Formació, increment i consolidació d’actius nuclis paperers catalans. 

1766. Normativa de la Junta de Comerç de Catalunya: Prevenciones a los Fabricantes 

de Papel del Principado.  

1798-99. Invenció de la màquina de paper, pel francès Nicolas Louis Robert. 

Accionada a mà, fabricava un full continu. Tindrà poca aplicació pràctica. 

1801.  Nova patent per a desenvolupar una màquina de paper a Anglaterra. 

1804. Funcionament de la primera màquina perfeccionada per Bryan Donkin, amb 

finançament de la família Fourdrinier, nom amb què serà coneguda. Les 

màquines Fourdrinier, es construiran primer a Anglaterra i posteriorment a 

França, i seran adoptades per diversos països. Es coneixen com a màquines 

contínues o màquines planes.  

1809. Màquina de fer paper per mitjà d’un motlle cilíndric, que es coneixerà com a 

“màquina rodona”, ideada a Anglaterra per Jonh Dickinson. 

Mitjans segle XIX. Introducció, amb notable retard, de les primeres piles holandeses en 

els molins paperers comarcals de l’Anoia. 

1840. Manzanares el Real (Madrid). Primera màquina contínua instal·lada a Espanya.  
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1841-45. Establiment de noves fàbriques contínues: Candelario (Salamanca), 

Bellavista (Burgos), “La Esperanza” Tolosa (Guipúscoa), Gárgoles de Arriba 

(Guadalajara), Villarluengo (Terol). 

1843. Primeres màquines contínues a Catalunya: El Catllar (Tarragona) i “La 

Gerundense” (Girona). 

1845. Fàbrica de paper “La Aurora”. Girona. 

1877. Privilegi d’introducció a Espanya de la màquina rodona d’origen italià, sistema 

“Piccardo”, sol·licitat pels fabricants catalans: Juan Jover i Serra i Wenceslao 

Guarro, de Gelida; Fills de Romaní i Tarrés, de Capellades i Antonio Serra i 

Sobrino, de Santa Maria de Palautordera.  

1902. Creació de “La Papelera Española” amb seu social a Bilbao, que conforma un 

influent conglomerat de grans empreses.  

Finals segle XIX i inicis del XX. Les màquines Piccardo s’instal·len en bona part dels 

molins paperers de la comarca de Capellades i, progressivament, cessa la 

fabricació de paper de tina. L’opció per aquest sistema de màquina rodona 

permet la continuïtat de la producció de papers de qualitat –d’escriptura i de 

fumar- tot mantenint propietats del paper fet a mà, com les barbes de cada full i 

la característica filigrana com a autèntica “marca a l’aigua”.  

Primera meitat del segle XX. Canvis tecnològics en el procés de fabricació i alteració o 

pèrdua de les característiques constructives i arquitectòniques de l’ancestral 

patrimoni industrial paperer català. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Esquema de la ruta del paper  
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Informació i consultes en línia 

 
Citades o no en el text de la tesi i consultades regularment o esporàdica, s’indiquen 
algunes referències d’interès. És possible consultar en línia la informació d’entitats i de 
nombroses publicacions que detallen i completen bona part dels temes tractats.  
 
Museus de Ciència i Tècnica de Catalunya: 
 www.mnactec.cat 
 
Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya www.amctaic.org 
 
Asociación Hispànica de Historiadores del Papel” (AHHP)  
www.ahhp.es 
 
El patrimoni de molins de la demarcació de Tarragona. Anàlisi i estratègies 
d’intervenció  
http://www.tinet.org/~hidrauli/welcome.shtml 
 
Museu Molí Paperer de Capellades.   
 www.mmp-capellades.net 
 

Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Capellades 
 (Anoia) 
www.diba.cat/spal/inventari_capellades 
 
Arquitectura industrial catalana:  
http://www.xtec.cat/~xripoll/indus0.html 
 

Generalitat de Catalunya. Institut d’Estadística de Catalunya. 
 www.idescat.cat 
 
Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Capellades  (Anoia) 
www.diba.cat/spal/inventari_capellades 
 
Molins italians - http://www.cartierefabriano.it 
 
Molins francesos 
http://www.perigord.tm.fr/basephot/moulins/4couze/couze2.htm        
 
Blázquez Herrero, Carlos: “Fábricas de papel en el Matarraña (Beceite y Valderrobres” 
http://www.cazarabet.com/alarifes/papeleras/. 
 
Durán, Diana: “El Concepto de Lugar en la Enseñanza”.  
http://www.ecoportal.com.ar/content/view/full/30984 
 
Pagès, Xavier: Els molins paperers de Catalunya. Una aproximació per a la seva 
protecció patrimonial 
https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2009/xavier pages_tfm.pdf 
 
Solans Huguet, Joan Antoni: “Consideracions sobre la urbanística en temps de la 
Globalització”. 
www.upf.edu/universitat/presentacio/inauguracions/03-04_solans.pdf 
. 
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