


En molts països del món s'ha originat i desenvolupat la papiroflèxia o origami, 
que és l'art de plegar un o més fulls de paper per tal d'obtenir-ne un objecte 
simbòlic, útil o decoratiu, anomenat papirola. Parlem de papiroflèxia modular  
quan encaixem diversos mòduls de paper plegat iguals o simètrics.

Qui plega papiroles seguint els passos d'unes instruccions de plegat és un 
plegador o origamista. Molts plegadors, anomenats també papiroflectes, 
s’agrupen en associacions. Alguns papiroflectes desenvolupen models de plegat 
nous, que sovint es fan reconeixibles a través d'un concepte, un estil, una 
tècnica o un mètode propis. 

A més de realitzar les papiroles mitjançant plecs, tant a Orient com a Occident 
històricament sovint també es tallava el paper amb tisores, s'enganxava amb 
cola i es pintava amb colors, però durant el segle XX es va anar imposant de 
mica en mica el repte de fer papiroles només plegant-les, que és com avui 
s'entén aquest art. Tot i així hi ha molts plegadors i editors que fan servir aquests 
elements. A més de mans i dits, alguns plegadors s'ajuden d'estris com 
plegadors per marcar, pinces, punxons, clips o agulles d'estendre, així com 
humitejant el paper.

En molts països amb una tradició ancestral de plegat de paper es fa servir una 
denominació pròpia: paper folding en anglès, Papierfalten en alemany, pliage 
de papier en francès, piegatura di carta en italià, papiroflexia en castellà, 
zhézhǐ (折纸) en xinès, jong-i jeobgi (종이 접기) en coreà, gấp giấy en 
vietnamita, etc. Des del 1910, al Japó s’usa la denominació origami (折り紙), 
que es compon dels mots plegar (oru, 折) i paper (kami, 紙). A partir dels inicis 
dels anys 1960, molts editors occidentals van popularitzar la paraula origami en 
les seves publicacions.

Aquí teniu un petit vocabulari amb les principals paraules per aprendre a plegar 
en català, així com per aprendre català tot plegant.

A·PLEC – Jornades sobre Didàctica 
del Plegat per a Educadors

CNL – Consorci
per a la Normalització Lingüística

Si després de consultar aquest llibret encara teniu algun dubte sobre alguna paraula
en català relativa a l'art del plegat, escriviu-nos a: aplecplegat@gmail.com
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CARACTERÍSTIQUES DE DIVERSOS PAPERS
paper de diari
Paper fi i de poca 
resistència, originàriament 
de gran format, però avui 
de mides cada cop més 
reduïdes.

paper de fotocopiar
Paper rectangular, blanc o 
de color, generalment de 
80 g/m2 i format DIN, 
sovint també reciclat.

paper kraft o 
d'embalar
Paper d'elevada 
resistència sobretot si és 
verjurat, de color marró, 
blanquejat o d’altres 
colors, que sovint és 
presentat en rotlles.

cartell
Paper de gran format, 
sovint reutilitzat.

tovalló de paper
Paper suau, amb 1-3 
capes encunyades, 
presentat als negocis 
sovint amb un format de 
ca. 33 x 33 cm.

cartolina
Paper de poca flexibilitat, 
blanc o de color, amb més 
de 200 g/m2, sovint 
presentat en làmines.

cartó / cartró
Estructura feta a base de 
capes o bandes de paper 
humit que s'adhereixen 
per compressió.

paper sandvitx
Paper d'elaboració 
domèstica realitzat 
encolant un full de 
paper de seda a 
cadascuna de les cares 
d'un paper metal·litzat com 
el paper d'alumini.

paper kami 
Paper produït 
especialment per a plegar, 
econòmic i més fi que el 
paper corrent, 
generalment en format 
quadrat, i de color o 
estampat en només una 
de les cares.

paper washi (paper 
wagami o paper Japó)
Paper d'origen japonès 
produït amb diverses 
fibres vegetals que el fan 
més resistent i durador.

paper chiyogami
Paper d'origen japonès 
produït amb seda i 
estampat amb mostres 
serigrafiades.

paper cru 
Paper que mostra només 
els tons dels materials 
amb què s'ha produït, 
sense cap color afegit.

paper tintat
Paper fet amb pasta de 
paper prèviament tenyida.

paper de color
Paper que ha estat imprès 
o acolorit amb un color en 
una o totes dues cares.

paper estampat
Paper que ha estat imprès 
amb mostres en una 
o totes dues cares.

FORMATS Totes aquestes tipologies de papers es fan servir per a plegar 
generalment en format quadrat o rectangular, però també octogonal, 
hexagonal, pentagonal, triangular, o fins i tot circular. 

COLORS blanc, groc, rosa, carabassa / taronja, vermell / roig, marró, verd, blau, 
lila, gris, negre, or / daurat, plata / platejat, mat, brillant, fosforescent, 
transparent, translúcid / diàfan.
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 PARTS D'UN FULL DE PAPER
1 vèrtex
2 costat de dalt
3 costat de baix
4 costat de l'esquerra
5 costat de la dreta
6 amplada
7 llargada
8 cara de sobre / de dalt / del damunt
9 cara de sota / de baix
10 angle

11 aresta
12 davant
13 darrere
14 fora / exterior
15 dins / dintre / interior

16 punta
17 capa de sobre
18 capa del mig
19 capa de sota
20 butxaca

doblegar / fer un doblec plegar / fer un plec marcar / fer una marca
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