
LA HISTÒRIA DEL PAPER  
 

El paper, tal com es coneix avui, va néixer a la Xina al segle II dC. El seu inventor va ser Ts'ai Lun, 

ministre d'Agricultura, que proposà la utilització de fibres de lli, cànem i rami com a matèries 

primeres.   

 

Però els xinesos no eren els únics que coneixien la tècnica de treballar les fibres vegetals per 

escriure. Fa més de 5.000 anys els egipcis fabricaven un material per escriure a partir d'una 

planta anomenada papir. 

 

El paper no es va conèixer fora de la Xina fins al cap de més de sis segles (600 anys). L'any 751 dC, 

els àrabs van aprendre la tècnica d'uns artesans de paper xinesos als quals havien fet presoners de 

guerra. A partir d'aquest moment, i de mica en mica, aquesta tècnica es va estendre per Àsia fins 

a arribar a la Mediterrània i, a través de la península Ibèrica, a Europa. 

 

Amb la invenció de la impremta per J. Gutenberg, l'any 1440 es va disparar la demanda de paper i 

es creà la necessitat d'enginyar una màquina que en facilités la fabricació. Un dels factors que van 

influir en el desenvolupament d’aquesta tecnologia va ser el descobriment de la cel·lulosa pel químic 

francès A. Payen, l'any 1837. 

 

 

VARIETATS DEL PAPER  
 

Hi ha una gran diversitat de tipus de paper i cartró. Per classificar-les s'han fet servir unes 

característiques diferencials: 

 

- El tipus de pasta de paper.  

- El temps de trituració.  

- Els additius utilitzats.  

- El procés d'assecatge.  

- Els acabats de superfície.  

 

Alguns exemples de varietats de paper que normalment s'usen són: 

 

PAPER DE DIARI 

80% de pasta mecànica o reciclada. 

Poc temps de trituració. 

Additius: caolí per donar-hi un acabat més 

llis. 

PAPER DE LLIBRETA 

Barreja de pasta mecànica i química. 

Força temps de trituració. 

Additius: caolí per reomplir i cola per 

evitar que la tinta s'escampi. 

Fragment extret de la web Ambinet sobre la Història del paper (adaptació). 
http://www.xtec.es/recursos/ciencies/ambinet/ambinet/cubi-paper/frame-h.htm 
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