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Alocalização
do Museu em

Capellades não é fruto do
acaso pois ele nasceu e foi

crescendo ao abrigo de uma cidade
cujo nome está ligado aos dos pri
meiros moinhos que iniciaram as ati
vidades papeleiras na Península Ibé
rica As indústrias papeleiras insta
ladas hoje na região do rio Anoia
são continuadoras de uma longa tra
dição ininterrupta desde 1193 data
da primeira menção de um moinho
papeleiro localizado nessa região 0
nome de Capellades aparece num
documento relativo à doação de um
moinho de trapos no ano 1238 onde
é mencionado que o moinho doado
ficava localizado entre dois outros

moinhos o que leva a acreditar que o
início da atividade papeleira na ci
dade de Capellades certamente foi
anterior à data deste documento Em

1243 foi realizada a primeira
exportação de papel de Capellades
para Itália dando inicio a um fluxo
de exportação papeleira que em
1622 colocava seus papéis no Brasil
Cuba Chile México e nas Ilhas Fi

lipinas Cabe aqui lembrar que num
levantamento muito preliminar das
filigranas que aparecem nos papéis
do Museu Republicano Convenção
de Itu foram registradas filigranas
catalãs identificadas como de Ca

pellades

0 ambiente local
A cultura local favoreceu o am

biente necessário para assegurar a
continuidade do museu porquanto na
cidade de Capellades existia um am
biente propício para estudos his
tóricos junto a uma atitude coletiva
muito positiva de um grupo de

colecionadoreslarqueólogos amado

s

CAPFULADES
MUSEU MOIí PAPERER

res criado ao redor de um Abrigo
Paleolítico descoberto em 1909 pelo
erudito local Don Amador Roman

pesquisador que deu início às esca
vações sob a direção científica do
Instituto de Estudos Catalães 0 nível

crescentemente científico das ativi

dades arqueológicas do grupo inicial
de amadores propiciou uma colabo
ração da Universidade Rovlra l Virgili
de Tarragona desde 1983

A fundação do museu
0 Museu Molï Paperer de Capel

lades foi fundado no ano 1958 por
um grupo de industriais do setor pa
peleíro catalão os quais decidiram
doar objetos conservados como lem
branças dos seus ancestrais e das suas
respectivas indústrias e moinhos pa
peleiros Assim foi possível juntar
uma série de partes de equipamentos
de utensílios e de maquinaria velha e
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obsoleta que junto com um auxilio
económico que acompanhou as doa
ções possibilitou a organização das
peças doadas de forma a configurai
um acerva histórico que justificou uni
apoio oficial ao museu permitindo sus
tentar suas atividades iniciais

Com a colaboração do Conselho
Comarca do Rio Anoia da prefeitura
de Capellades da Associação de
Estudos Histórico Papeleiros e uma
vinculação ao Museu Nacional da
Técnica e da Ciência de Catalunha o
Museu Molf Paperer de Capellades
iniciou sua brilhante trajetória como
museu papeleiro propiciando condi
ções não somente para o estudo dos
processos das antigas manufaturas
como também a consistência de rela

tos antigos sobre problemas de quali
dade e as soluções encontradas para os
papéis feitos manualmente nas escalas
de produção artesanal daquela época
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O edifício do museu

0 prédio do museu é um velho
moinho papeleiro cuja existência se
remonta ao século XVI Ele foi com

prado pela municipalidade de Cape
llades e após ter sido ampliado foi
por ela cedido a um grupo de fabri
cantes locais liderados pelo sr Ama
dor Romaní para poder abrigar o mu
seu 0 nome Romani pertence a uma
das linhagens papeleiras mais antigas
da região e foi com a cessão de
prédio para o museu que se conso
lidou o grupo que contribuiu substan
cialmente nas doações Estas permiti
ram formar uni valioso acervo inicial

colocado sob a guarda dos responsá
veis pela administração do museu
As obras de restauração do velho pré
dio foram executadas sob a orienta

ção conjunta do Departamento de
História e Conservação do Papel e
dos Museus Municipais de Arte de

Barcelona o que tornou possível sua
inauguração oficial em março de
1961

0 prédio do museu consta de três
níveis subsolo andar térreo e

primeiro andar Em 1986 foi refor
mado o andar térreo permitindo a
implantação de novos conceitos
muscogrãficcis Uma reforma global
foi iniciada em 1943 estabelecendo

um ambiciosos cronograma visando
finalizar as obras no ano 2000

Seu acerva

Durante as escavações da restau
ração inicial e enterrado a quase dois
metros de profundidade foram
encontrados restos de um pequeno
moinho papeleiro Q bom estado de
conservação dos martelos e dos mor
teiros permitiu a sua reinstalação
no subsolo do museu junto com ou
tros três recuperados de um antigo
moinho da localidade Em pouco
tempo os iniciadores do museu
conseguiram juntar uni número
suficiente de peças originais tina
prensas martelos alisadores rodas
dágua entre outras muitas recupe
radas de velhos moinhos da bacia do

Rio Anoia para com paciência e
persistência exemplares recompor
uma seqüência operacional completa
que duplicava os processos de
manufaturas papeleiras dos séculos
XV até XVIII A linha de produção
assim reconstituída possibilitou
estudar ao vivo algumas peculiari
dades das primitivas manufaturas pa
peleiras instaladas na região

A coleção de peças de equipamen
tos e utensílios antigamente usados
nos inúmeros moinhos que operaram
na região permitiu também ajuntar no
acervo do museu uma coleção de mais
de 300 moldes papeleiros e acima de
20001filigranas catalogadas Também
uma coleção de critulas folhas de papel
impressas que acompanhavam cada
resma empacotada visando identificar
a qualidade tipo ou classe de papel e o
moinho onde foi manufaturada

Constam também do acerva amostras

de papéis manufaturados em diversas
épocas históricas e em localidades
situadas nos cinco continentes
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As vacações da museu
A vocação de um museu como o

de Capellades é conservar o patri
mônio cultural de um conjunto de
seres humanos Para tanto precisa
conhecêlo mediante um trabalho de

pesquisa e subseqüentemente co
municiwos resultados tanto ao con

junto pesquisado como ao grande
público aqueles que já compõem e
os que podem chegar a compor a
lista de visitantes presentes e futuros
da parte exposta do acervo a parte
selecionada entre as melhores e mais

representativas expressões materiais
da cultura que as inspirou

É conveniente diferenciar a niuseo

logïa da museografïa primeiro
termo significa o que deve ser comu
nicado pelo museu que no caso de
Capellades seria tudo o que diz
respeito aos papéis catalães e suas
contribuições para o desenvolvimento
do setor papeleiro na Península Ibé
rica Inclusive suas contribuições e
presença no grande mosaico das
nacionalidades européias que for
maram as sucessivas Europas desde
a Idade Média p segundo termo se
refere a como é realizada a comuni

cação Neste caso a forma utilizada
se apresenta desdobrada em duas
vertentes principais estreitamente
interligadas a primeira segue uma
linha histórico técnico cientifica e

a segunda acompanha uma progra
mação essencialmente educativa
didática C perfil de ambas as linhas
e seus cruzamentos naturais pode ser
melhor visualizado na relação das
atividades desenvolvidas pelo museu
listadas logo mais

Deve aqui ser mencionada a voca
ção para exercer uma função interna
cional explicitada como objetivo pela
presente diretoria do museu

Suas atividades
Na linha históricatécnicocien

tífica e mediante uma colaboração
dos papeleiros da Universidade
Politécnica da Catalunha ETSEIT

UPC o museu conseguiu consolidar
uma manufatura artesanal com

características físicoquímicas con
fiáveis na sua estabilidade e dura

bilidade No que diz respeito ã pes
quisa o museu conta com um inven
tário detalhado do seu acervo e uma

catalogação classificadora que per
mite uma localização rápida de
informações para atender consultas
dos estudiosos e para sua difusão
independentemente delas serem
relativas a objetos do próprio acervo
do museu e eles estarem expostos ou
simplesmente sob custódia

Na linha didática o museu tem

demonstrado um grande dinamismo
nas suas iniciativas que conseguiram
atrair acima de 30000 visitantes em

1994 0 espaço disponível neste en
saio somente permite listar uma
pequena parte das atividades organi
zadas ou acolhidas pelo museu visan
do dele aproximar os potencialmente
interessados Da longa lista pinça
mos os seguintes exemplos que po
dem ser considerados representativos

cursos de especialização em
manufatura de papel

cursos de restauração
congressos papeleiros diversos
jornadas técnicas sobre papel

permanente reciclado ecológico
jornada técnica qualidade na

indústria papeleira e gráfica
exposições temporais sobre ternas

papeleiros ou não
representações teatrais
reunião e curso internacional de

arqueologia
presença no exterior dos papéis

manufjluridos no moinho museu

publicação de um Informativo

Seus resultadm
Uma taxa módica cobrada dos

visitantes e uma receita decorrente

da comercialização dos papéis manu
faturados em quantidade muito
limitada na linha de produção do
museu duplicando os procedimentos
e condições operacionais dos antigos
moinhos papeleiros da região medi
ante moldes manuais têm propiciado
uma salutar situação financeira base
que sustenta um alto grau de autono

mia para o museu

Seu futures
A reforma iniciada em 1993 e a

ser finalizada no ano 2000 contempla
uma infra estrutura ampliada que
deveria permitir o funcionamento do
museu como um Centro Cultural do

Papel com um perfil internacional
em decorrência de reforços nas se
guintes áreas

centro de informação
biblioteca monográficaasobre papel

almoxarifado com dispositivos
de segurança patrimonial

area convidativa de reuniões e

conferências

laboratórios de diagnóstico e de
restauração

ampliação das áreas de exposição
permanente

No seu desenvolvimento o museu

deverá se estruturar para funcionar
como espécie de eixo mestre com
valor paradigmático referencial para
outros museus estabelecidos com

finalidades paralelas
Conseguir a infraestrutura neces

sária e o suporte financeiro que per
mita a sustentação de um desempe
nho satisfatório na implementação
destes objetivas não será fácil Mas
scndo uma situação decorrente de
uma vocação interna para ampliar a
influência do Museu de Capellades
no âmbito internacional poderia ser
interessante aceitar o desafio de iden

tificar uma ponte cultural com
características intercontinentais a ser

estabelecida entre Capellades e um
museu latino americano como por
exemplo o Museu Paulista do lpi
rangaUSPJMuseu Republicano Con
venção de Itu que já demonstrou uma
certa vocação e interesse na área mu
seística das filigranas área estreita
mente relacionada aos papéis e docu
mentos históricos assim como na sua

restauração e conservação A simul
tânea consolidação de vocações e
capacitações poderia atender satisfa
toriamente às expectativa de ambas
as partes interligadas pela ponte
cultural visualizada
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