L’AVENTURA DEL PAPER

●

Per a començar aquesta aventura primer hem d’investigar algunes coses, esteu a punt?
Doncs comencem!!
➢ Sabeu què és el paper?
➢ Per a què l’utilitzem? Què hi podem fer?
➢ Quin tipus en coneixes?
➢ Quins materials s’utilitzen per a la seva elaboració?

●

Anem a veure quantes coses heu après... (pot ser que n’hi hagi més d’una de correcta)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLCaIBo7g637rlkfYNERVXWjIxrYU3qbV
CXZQSiTSHBjTNgQ/viewform?usp=sf_link

●

Ara que sabeu com es fa el paper, farem un passeig per les eines, materials, màquines o
estris que fem servir al Molí de la Farga per a fer paper artesanal. Aquí tens una foto nostra
amb molts objectes, relaciona cada número amb el nom que li correspongui dels que tens
explicats a sota.
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Recipients necessaris per transportar la polpa quan la traiem de la pila holandesa, per formar-hi els
fulls, per netejar-hi els saials, etc.
-Aigua
Element fonamental pel nostre ofici. Per preparar la polpa barregem les fibres amb aigua; per
formar els fulls de paper, aboquem una quantitat a determinar de polpa (segons el gramatge del
paper que elaborem) a una tina plena d’aigua; reguem els saials per ponar-hi (descarregar) els fulls
acabats de fer.

Tradicionalment els molins paperers sempre s’han aixecat al costat d’un curs d’aigua perquè es
treballava amb energia hidràulica.
-Remenador
Cal remenar sovint la mescla d’aigua i polpa per tal que la fibra no sedimenti i s’adormi al fons de
la tina; si no es fes, els fulls sortirien massa prims i desiguals.
-Granota de pescador
Amb tanta aigua arreu, ens protegim vestint-nos amb granotes de pescador i calçant botes d’aigua.
-Pila holandesa
El molí amb el qual refinem les fibres vegetals barrejades amb aigua per transformar-les en la
polpa amb què farem el paper. És un invent del s. XVII originari d’Holanda, on funcionava amb
energia eòlica. Actualment només s’utilitza en la fabricació artesanal del paper.
-Saials
Peces de roba (de feltre, de loneta, arpillera...) que interposem entre cada paper acabat de fer
per evitar que s’enganxin els uns amb els altres. Alhora, els transmeten la textura superficial.
-Premsa
Imprescindible en un molí paperer. Serveix per extreure l’aigua del paper acabat de fer i per
aplanar-lo quan el recollim de l’estenedor.
-Agulles d’estendre
Un cop premsat, estenem el paper encara humit com si fos roba en estenedors i lleixes al mirador
(una planta de l’edifici amb finestres a quatre vents) on s’assecarà en condicions naturals.
-Paper acabat
Paper AQUARI (la nostra marca) ja acabat i a punt d’embolicar. Es vendrà en una botiga
especialitzada en materials per a les belles art, un artista en els comprarà directament o potser ens
l’ha encarregat un estudi de disseny gràfic.
-Fibres d’origen vegetal (cotó, lli, jute...)
La matèria primera. N’obtenim la cel·lulosa amb què s’elabora el paper. Són plantes de cicle anual
que produeixen papers d'excel·lent qualitat i d’una gran perdurabilitat.
-Maqueta del martinet
La nostra tasca al Molí de la Farga és productiva i també, didàctica. Oferim activitats per a tots els
públics relacionades amb el nostre ofici i amb l’edifici que ens acull: la Farga d’Aram/Molí Escatllar
de Banyoles.
-Forma
L’eina bàsica del paperaire. És un sedàs que filtra i emmotlla la polpa per formar un a un cada full
de paper. Els formers eren fusters especialitzats en la fabricació de formes pels molins paperers.

I per acabar aquesta aventura, acompanyeu-nos a mirar com es fa el paper! (les paraules que teniu
en 
cursiva són les que es fan servir en aquest ofici.

1) Per a formar el paper es recull la barreja d’aigua amb polpa de cotó i lli que hi ha a la tina
amb la forma com estan fent en Diego i en Jordi. Si us hi fixeu, a la foto del noi rinxolat (en
Jordi) veureu que hi ha una fusta que fa quatre separacions, és el marc; es posa sobre la
forma i defineix la forma final que acaba tenint el paper; en aquest cas, en sortiran quatre
fulls més petits que els que està fent en Diego.

2) Un cop format el nou full i quan ja ha drenat (ha caigut l’excés d’aigua) cal ponar el paper:
traspassar-lo a un altre lloc. En Jordi s’està preparant per a ponar-lo i la Mamen ja l’ha
ponat i ara fa pressió perquè s’enganxi bé al saial, que és una d’aquestes peces de roba
blanca que veieu sobre el cavallet al costat d’on treballa en Jordi. Es fa una pila amb capes
intercalades de saials i paper, com si fos una “lasanya” de fulls de paper i saials: un paper,
un saial, un altre paper, un altre... fins que s’acaba la producció.

3) Quan s’ha acabat la producció, la pila de fulls i saials, la “lasanya”, es posa a la premsa on
s'aplica molta pressió (moltíssim pes) perquè passin 2 coses: 1) el nou full de paper, que és
com una esponja, deixi anar quasi tota l’aigua que encara retenia i 2) que les fibres de la
cel·lulosa del cotó i el lli es compactini facin que el paper sigui més fort.
S’ha de fer amb molta cura per tal que el pes quedi ben repartit sobre tota la pila de
papers, que les fustes que hi posem no deixin senyals sobre el paper, etc.

4) Un cop premsat el paper, es lleva, és a dir, se separen els fulls de paper dels saials. Els
fulls, delicats perquè encara estan humits, els anem posant al cim d’unes peces de tela
reixada i fem una nova pila, i els saials, en el cavallet per a tenir-los a punt per fer paper
de nou l’endemà.
La pila de paper llevat es pujarà al mirador, què és el lloc del molí on s’asseca el paper,
amb finestres a quatre vents perquè el vent hi entri i assequi el paper, estès com la roba o
sobre unes lleixes que també deixen córrer l’aire.

I només falta posar-los l’etiqueta amb el seu nom: AQUARI, que és la nostra marca i el nom amb
què aquests papers correran pel món.

