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Marcasdágua filigranas III

Tipologia e classificação sistemática

Leopold Rotk

No tradicional processo artesanal
pelo qual cada uma das folhas

de papel é produzida manualmente e
formada separadamente das outras as
folhas resultantes apresentam uma
variabilidade muita elevada tanto no

aspecto físico externo coma na com
posição química interna que fica muito
longe do elevado nível de isotropia
conseguido nos processos industriais
papeicíros de hoje

Na realidade esta falta de unifor

midade transforma cada folha de pa
pel manual numa amostra única uma
testemunha que nos conta ou permite
deduzir o processamento diferenciado
pelo qual ungis fibras vegetais foram
transformadas naquela folha de papel
pronta para receber a tinta registrando
a palavra escrita As pistas que per
mitem deduzir os detalhes da trans

formação artesanal que gerou a folha
são as marcasdágua deixadas no pa
pel pelos pontusais e corondéis do
avergoado alou pelas filigranas da for
ma papeleira usada na manufatura da
tolha Esta são os aspectos que fun
damentam o uso da sistemática no

estudo das filigranas permitindo es
tabelecer semelhanças ou acentuar
diferenças entre duas folhas de papel
feitas ã mão

A sistemática é uma área de conhe

cimentos que visa estabelecer medi
ante classificações sucessivas uma
imagem abrangente e completa de um
grande número de elementos diversos
entre si mostrando simultaneamente

os laças que os interrelacionani
No estudo das filigranas a siste

mática inclui as relações formais e
espaciais que existem entre os seus
elementos característicos Para iniciar

um estudo sistemático das filigranas
papeleiras é preciso contar com um

0 Classe

A Figuras humanas éstico vestimentas

B Partes do corpo D nstrurnentos de música

C Mamíferos e partes de P ecipientes

mamíferos Q Utensílios diversos

Q Pássaros e partes de R Distintivos ornamentos e

pássaros jóias

E Peixes répteis outros 5 imbolos e signas religiosos
animais 3 mágicos

F Animais fabulosos T mblemas heráldicos marcas

G Plantas omerciais

H Partes de plantas tJ ormas geométricas
1 Céu terra água V Números e algarismos

K Edifício e partes de edifício W letras majusculas isoladas

L Meias de transporte X Monogramas

M Armas Y Nomes e palavras

N Ferramenta utensilio do Z Inclassificáveis

grande número de informações entre
as quais podem ser destacadas as re
lativas aos desenhos que inspiraram
seus traços iniciais as que dizem res
peito às deformações ocorridas ao lon
go de um uso prolongado e que se
apresentam com diferente distribuição
da respectiva freqüência de ocorrência
e índice de variação As causas são as
mais variadas e nelas encontramos as

conhecidas abrasão impactes mecâ
nicos normalmente decorrentes da

operação manual e as desconhecidas
ou provenientes de causas imprevistas

A classificação sistemática das fili
granas demanda preliminarmente es
tabelecer critérios e regras muito cla
ras e hem definidas sobre coma pro
ceder no julgamento de igualdade
identidades ou semelhanças para pú
der assim quantificar objetivamente a
relevância das constatações observa
das visando orientar a comparação
analítica e facilitar o trabalho de sín

tese subseqüente

A parte da fïligranografia dedicada
â morfologia das filigranas providen
cia descrições completas de cada um
dos grupos que configuram eventuais
unidades sistemáticas de modo a per
mitìr o reconhecimento de um grupo
determinado e sua diferenciação de
outros mesmo que eles se apresentem
muito semelhantes â primeira vista
Nesta tarefa a tiligranografia deve
contar com a ajuda de uma termi
nologia bem fundamentada etimolo
gicamente aceita e consagrada pelo
uso A determinação de diferenças e
semelhanças morfológicas entre gru
pos de marcasdágua afins é denomi
nada taxinc mir i dw filigranas

Classificação dos filigranas e
critérios usados

Os critérios nados para classificar
as marcasdágua das filigranas foram
os mais variados e tinham por base
entre outros o tema do desenho a

denominação da filigrana o período
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histórico durante o qual foram ela
boradas e utilizadas ou ainda a loca

lização geográfica do moinho pape
leiro que as viu nascer

Nos primeiros levantamentos as
filigranas eram classificadas pelo tema
do desenho utensílios armas animais

entes mitológicos corpo humano
vestimentas letras formas geomé
tricas símbolos ou pela denominação
dada a grupos arbitrários de filigranas
partes do homem utensílios de
trabalho elementos botânicos partes
de plantas representação de animais
domésticos ou mitológicos escudos
dannas emblemas heráldicos numa

exagerada proliferação de critérios que
resultava numa grande confusão

Mais recentemente 1986 Piem
Tschudiri apresentou uma proposta de
tipologia para as filigranas que tendo
sido adotada pelo Instituto de Histo
riadores do Papel IPH está sendo
crescentemente aceita pelos filigra
nôlogis com base a lista de classes
da página eguinte

Outro critério de classificação toma
por base o período histórico durante o
qual a filigrana deixou sua marca na
folha de papel formada ou seja a
data da sua produção manual EJ La
barre estabeleceu arbitrariamente pe
ríodos sucessivos de 150 anos cada

um como segue um primeiro perío
do antes de 1450 um segundo perío
do de 1450 até 1600 Gutenberg in
ventou a imprensa em 1480 um ter
ceiro de 1600 ate 1750 e um quarto
período a partir de 1750

Finalmente o critério de classificar

pela localização geográfica do moinho
papeleiro onde as folhas de papel fo
ram formadas ou pela localidade onde
foi achado o documento com as mar

cas da filigrana nas suas folhas

Expansão geográfica do uso de
filigranas

Desde a inidora coloca4ào das
primeiras filigranas nos papéis de Fa
bríano os moinhos papeleiros loca
lizados na Península Itálica foram ado

tando o uso de filigranas nas suas
manufaturas papeleiras A influência
dos moinhos de Fabriano chegou tam
bém iié diversos moinhos franceses e

catalã onde foi introduzido o uso

de filigranas copias das italianas No
segundo período é comum encontrar
marcasdágua representando o escudo
da cidade onde se localiza o moinho

papeleiro onde a folha foi formada
Neste período já aparecem as pri
meiras filigranas em livros impressos

No terceiro período de 1600 até
após 1750 ocorre a renovação de
muitas fôrmas papeleiras e vai se ge
neralizando o uso da contramarca Ca

talunha Itália França e Alemanha
atingem autosuficiência exportando
seus excedentes Neste período parte
do papel consumido na Espanha era
importado da Itália onde Gênova con
tinua sendo o maior centro produtor
de papel com filigranas especiais para
as exportações destinadas à Espanha
e Portugal

Os moinhos papeleiros da Penínsu
la Ibérica se destacaram entre as pri
meiras manufaturas papeleiras da
Europa Após 1450 porém não acom
panharam o grande desenvolvimento
dos moinhos italianos e franceses So

mente no século XVIII os papeleiros
da Península Ibérica conseguiram re
cuperar parte dos espaços perdidos
sem poder impedir que grande parte
de suas necessidades fosse coberta com

papéis vindos da Itália e do Sul da
França 0 maior progresso ocorreu ria
Catalunha onde se conseguiram exce
lentes qualidades de papéis portadores
de filigranas de moinhos situados em
Capellades ou seus arredores

Em Portugal e ao longo do século
XV ao XVII a produção papeleira de
uns poucos moinhos localizados perto
de Lisboa ficou limitada ao atendi

mento das necessidades locais So

mente no século XV111 a atividades

papeleiras portuguesas foram revigo
radas pela contribuição dos moinhos
de Louça na proximidade de Coim
bra Mesmo assim uma grande parte
do papel de qualidade era importado
da Itália para uso da Real Corte

Na França das primitivas filigranas
iniciais que ainda eram usadas no co
meço do século XVII poucas perma
neceram em uso no século XVIII Na

Auvergne aparecem papéis resisien
tes encorpados e de grande formata
destinados a elaboração de mapas e
atlas com a filigrana do moinho de

Richard de Bas É nesta grande região
papeleira que aparecem filigranas re
gistrando o nome de grandes estadistas
como Coibert e de Bouillon

No começo do século XVII não
havia muita diferença entre os papéis
holandeses e os germânicos No i i nal
desse século porém os papéis holan
deses e suas filigranas passam a ser
altamente considerados

Até o fim do século XVII Ingia
terra precisou importar principalmente
da Itália e da França e em menor
quantidade da Alemanha grande parte
dos papéis usados no país Somente
em 1700 é possível demostrar pelas
suas filigranas o uso de papel manu
faturado na Inglaterra Com o famoso
papelIWhatman o papel inglês ficou
solidamente estabelecido

A manufatura de papel somente
chegou na Escandinávia em 1630

A atividade papeleira instalou em
Culhuacan 1580 o primeiro moinho
papeleiro do continente americano se
antecipando em mais de uni século ao
moinho instalado na Perinsylvania em
1690 em cujo papel aparecem as
marcas das primeiras filigranas usadas
no Novo Continente

Posicionamento no folha de papel
posição das filigranas nas folhas

de papel era muito variada com ten
dência a ficar no centro de uma das

metades da folha e posicionada de
mxJo a seu eixo vertical ficar acom

panhando os corondéis A filigrana
principal era freqüentemente acom
panhada por uma outra chamada
contramarca localizada no centro

da outra metade da folha Algumas
vezes tanto as filigranas como suas
contramarcas podem também ser en
contradas nos cantos das folhas apa
rentemente com o propósito de liberar
a área central da página e não interferir
corri a impressão de temas gráficos
imporiantes a serem impressos de for
ma coincidente com a filigrana

As marcas dágua e as filigranas
não tornam melhor a qualidade do
papel Porém tendo sido usadas nas
melhores qualidades de papel a sua
presença esta fortemente associada a
uma boa qualidade do papel onde elas
se encontram
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