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MÓN DESCOBRIR  viure i veure

A
la proposta
Pels molins amb audioguia  
Al Museu Molí Paperer de Capellades s’hi explica 
com es feia el paper abans de la industrialització. 
Al seu web, us podeu descarregar gratuïtament 
l’audioguia “Els molins de la costa de Capellades”, 
que us guiarà pels altres molins de la població. 

Museu Molí Paperer de Capellades  
 Pau Casals, 10. Capellades |  93 801 28 50  
 www.mmp-capellades.net |  6,25€ per adult.

al cor de capellades hi ha el Molí de la Vila, un 
molí paperer del segle XVIII, perfectament conservat. Al 
seu interior reviurem el lent i laboriós procediment de 
fabricació del paper. El procés s’iniciava al soterrani, on 
estava instal·lada tota la maquinària hidràulica, 
accionada per la força de l’aigua procedent d’un 
brollador natural, recollida en una bassa i conduïda, a 
través del rec del Corronaire, fins a les rodes del molí. 

La matèria primera per obtenir el paper eren draps 
vells de llana, cotó, lli o cànem. Eren triats i esquinçats 
amb les dalles o el marrassà, i se centrifugaven al torn 
espolsador. Se submergien en aigua dins el podridor 
d’una a cinc setmanes fins a fermentar. Seguidament 
eren trinxats, durant més de vint hores, amb unes 
maces de fusta accionades per l’energia hidràulica, que 
produïen un soroll eixordador i deixaven la roba 
reduïda a una pasta de la qual s’extreia una fina capa 
de fibres que formaven un full de paper saturat d’aigua. 
Se’l dipositava entre saials de llana i es premsava amb 
la força de tres o quatre homes per extreure’n l’aigua. 
Cada tina produïa 4.500 fulls diaris. 

Els fulls eren transportats fins a l’assecador de les 
plantes superiors, travessant la planta baixa i la 
primera planta on vivien els amos i alguns aprenents. 
Cada full era estès manualment, encolat, satinat, triat i 
finalment empaquetat en raimes de 500 fulls, prepa- 
rades per viatjar al seu destí.  Montserrat Coberó
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el molí paperer de capellades, 
del segle xviii, va ser convertit 
en museu fa gairebé 50 anys

CoMptador
la planta baixa i la primera 
planta es destinaven a 
l’habitatge del propietari 
o arrendatari. També hi havia 
el comptador, on es triava  
i s’empaquetava el paper.

tron espolsador
S’hi centrifugaven els 
trossos de draps vells per 
eliminar-ne brosses, pols 
i altres impureses.

podridor
S’hi deixaven fermentar en 
remull els trossos de draps 
entre una i cinc setmanes 
abans de ser triturats.

Motlle
Dos operaris donaven forma 
a la pasta que sortia de la 
tina amb un motlle de la 
mida d’un full de paper.

tina
En un gran recipient s’hi 
barrejava amb aigua la pasta 
triturada a les maces. 

triador  

de draps
S’hi seleccionaven  
i tallaven els draps 
de cotó, llana o lli  
que podien ser 
convertits en paper. 

MaCes  

trituradores
Quan es treia del podridor, la 
massa de draps es trinxava 
amb maces de fusta.

Mall setinador
un mall colpejava el paper  
premsat i li donava la seva 
llisor definitiva.

rodes hidràuliques
les maces trituradores 
eren accionades per rodes 
mogudes per l’aigua del rec.

reC
l’aigua que es feia circular 
pel rec era la que movia les 
rodes de les maces i el mall.

Miradors
A les plantes superiors, cone- 
gudes com a miradors pel seu 
gran nombre de finestres, s’hi 
assecava el paper en cordes.

preMsa
A la premsa s’eliminava la 
major part d’aigua possible 
dels fulls de paper.


