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CARACTERÍSTIQUES DE DIVERSOS PAPERS 

cartell Paper de gran format, sovint reutilitzat. 

cartó (cartró) Full de cert gruix fet de pasta de paper endurida o adjuntant un 
cert nombre de fulls de paper superposats que s’adhereixen per com-
pressió. 

cartolina Paper de poca flexibilitat, blanc o de color, amb un gramatge superior 
a 200 g/m2, que sovint es presenta en làmines. 

paper chiyogami Paper d’origen japonès fet amb seda i estampat amb mos-
tres serigrafiades. 

paper cru Paper que té els tons dels materials amb què s’ha fabricat, sense 
cap color afegit. 

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

paper de diari Paper fi i de poca resistència, originàriament de gran format, 
però avui de mides cada cop més reduïdes. 

paper d’impressió Paper blanc o de color, generalment amb un gramatge de 
80 g/m2 i format estàndard DIN A, sovint reciclat, que s’utilitza en 
impressores i fotocopiadores. 

paper de tovalló Paper suau i absorbent, constituït per una, dues o tres capes 
superposades, que se sol presentar en un format de 33 x 33 cm. 

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

paper kami Paper fabricat especialment per a l’ús en papiroflèxia, econòmic i 
més fi que el paper corrent, de color o estampat en una de les cares, 
que sovint es presenta en format quadrat. 

paper kraft (paper d’embalatge) Paper molt resistent, especialment si és 
verjurat, de color cru o tenyit, blanquejat o d’altres colors, que sovint 
es presenta en rotlles. 

paper sandvitx Paper d’elaboració domèstica que s’obté encolant un full de 
paper de seda en cadascuna de les cares d’un paper metal·litzat, 
com ara el paper d’alumini. 

paper tenyit Paper fet amb pasta de paper prèviament tenyida. 

paper washi (paper wagami, paper Japó) Paper d’origen japonès fet amb 
diverses fibres vegetals que el fan més resistent i durador. 

 

FORMATS Totes aquestes tipologies de papers es fan servir per plegar gene-
ralment 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, argent (plata) / argentat (platejat), 
mat, metall / metal·litzat, brillant, fosforescent, transparent, translú-
cid / diàfan. 

PARTS D’UN FULL DE PAPER 
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 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 / 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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ELEMENTS GEOMÈTRICS 
relacionats amb el plegatge 

   

recta o línia  segment  punt mitjà 

 

 

  

sec diagonals creu 

 

 

  

bisectriu paral·leles perpendiculars 

 

 

  

mediatriu mitjana centre 

 

 

  

angle recte parts o angles iguals 
una meitat (1/2), un terç (1/3), un quart (1/4), un vuitè (1/8) 
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plec pètal plec twist carta de plecs (CP) 
(crease pattern)  

referència (marca, sec, punt, punta, vèrtex, línia, costat, etc. 
que es fa servir com a indicador per efectuar un plec) 

visió augmentada 
o disminuïda 

visió per transparència  repetiu el pas 

uniu els punts  
de referència 

desplegueu /  
extraieu el plec 

obriu 

detall tombeu 
seguint l’eix vertical 

tombeu 
seguint l’eix horitzontal 

 

 

 
gireu (45°, 90°, 180°)  

en sentit horari  

 

 

 
gireu (45°, 90°, 180°)  

en sentit antihorari  

 

 

 

talleu 

 

 

 

 

 

 

corbeu 

 

 

 

 

 

 

agafeu per aquí 

 

 

 

 

 

 

estireu 

Edita:  

Si desplegueu aquest llibret i el 
torneu a plegar de la mateixa 
manera per l’altra cara, obtin-
dreu un segon llibret per apren-
dre en català les principals 
bases de plegat, amb les quals 
podreu plegar molts models.  
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PLEGUEM en català 

molinet de vent ocell volador vaixell 

carro cavallet / ocellet cavall i cavaller 

quatre sabaters / 

quatre sastres / 

carn i peix / pa i nones 

l’endeví / cel i infern 

avió bomba d’aigua 

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 un objecte simbò-
lic, útil o decoratiu, anomenat papirola. Parlem de papiroflèxia modular quan 
encaixem diversos mòduls de paper plegat iguals o simètrics. 

Qui fa papiroles seguint els passos d’unes instruccions de plegatge és un 
plegador o origamista. Molts plegadors s’agrupen en associacions i alguns 
d’ells 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 paper, 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 vietna-

mita, 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 van popularitzar la paraula origami en publicacions 
occidentals. 

Aquí teniu doncs un petit vocabulari amb les principals paraules que us ajuda-

ran a aprendre a plegar en català, així com a aprendre català tot plegant.  

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 
 

Badalona, octubre 2018, Any Pompeu Fabra, 1a edició en català 

Coral Romà i García, Eulàlia Tramuns i Figueras, 

Joan Sallas i Campmany  

TÈCNIQUES I SÍMBOLS DE PLEGATGE 
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plec vall 
(plegueu endavant) 

plec muntanya 
(plegueu endarrere) 

 

 

 

plegueu i desplegueu 

 

 

 

plec endavant i endins 

 

 

 

plec endarrere i endins 

 

 

 

plec ziga-zaga 

 

 

 

plec acordió 

 

 

 

plec replegat 

 

 

 

plec aplanat 

 

 

 

plec invers cap endins 

 

 

 

plec invers cap enfora 

 

 

 

plec enfonsat obert 

 

 

 

plec pivot (crimp) 

 

 

 

plec orella de conill 

mailto:aplecplegat@gmail.com


BASES TRADICIONALS DE PLEGATGE  
Tots els models es poden agrupar segons les tècniques, autors, es-
tils, etc., però també segons les bases a partir de les quals es ple-
guen. Les bases tradicionals estan relacionades entre elles i formen 
diverses famílies. La primera la formen la base blintz i la base moli-
net, que es pleguen portant els vèrtexs al centre. La segona la for-
men la base triangular (o base bomba d’aigua) i la base quadrada 
(o base preliminar), que es pleguen per les diagonals i fent la creu. 
La tercera la formen la base estel, la base peix, la base ocell i la 
base granota, que es pleguen portant els costats sobre les diago-
nals. 
 
Hi ha diverses variants tradicionals d’aquestes bases, i també alguns 
autors han desenvolupat noves bases amb possibilitats tècniques 
diferents. Coneixent les bases tradicionals entendrem l’estructura 
interna comuna de molts models. Si les apreneu en l’ordre que us les 
presentem, us serà més fàcil aprendre les més complicades. 

Base blintz 
Alguns plegadors consideren que aquesta base només és mitja base, 
entenent que la base completa hauria de ser plegant dues vegades 
els quatre vèrtexs cap al centre, tal com mostra el pas #6 de la base 
molinet que trobareu a continuació. Blintzar vol dir plegar els quatre 
vèrtexs cap al centre abans de plegar una base qualsevol. 

#1 plegueu i  
desplegueu  

#2 plegueu i  
desplegueu  

#3 plegueu els  
quatre vèrtexs 
cap al centre 

BASE BLINTZ 

Amb la base blintz es fan molts models, entre 
ells un de tradicional molt conegut arreu del 
món amb què la canalla juga a predir el futur. 
En català rep diversos noms: quatre sabaters, 
quatre sastres, carn i peix, pa i nones, l’en-
deví, o cel i infern, que és la denominació 
originària i comuna a moltes llengües occiden-
tals. 
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Base quadrada (o base preliminar) 

Hi ha milers de models que comencen amb aquesta base, que té els mateixos 

plecs que la base triangular o base bomba d’aigua (pàg. 11), però invertits. 

A partir d’aquesta base es desenvolupen 

altres bases tradicionals com la base 

ocell o la base granota, i també algunes 

bases modernes.  

Un dels models tradicionals fet amb 

aquesta base és el lliri. 
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#5 amb els 
plecs vall i 

muntanya uniu 
els punts de 
referència  

#4 plegueu i 
desplegueu 

BASE QUADRADA 
(BASE PRELIMINAR) 

#1 plegueu i  
desplegueu  

#2 plegueu,  
desplegueu i 
tombeu el full 

 

#3 plegueu i 
desplegueu 

#1 plegueu i  
desplegueu  

#1 plegueu i  
desplegueu  
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BASE ESTEL 

Base estel  

La base estel és la primera d’una sèrie de quatre bases que continua 

amb la base peix, la base ocell i la base granota, que aquí us mos-

trem. La seva característica comuna és el plec dels costats sobre les 

diagonals.  

Base peix  

#2 plec vall 

#2 plegueu i  
desplegueu  

#3 plegueu i  
desplegueu  

#4 plegueu i  
desplegueu  

#5 plec orella  
de conill 

BASE PEIX 

Base ocell 

Aquesta base deu el nom a un model 
tradicional anomenat ocell volador.  
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#5 amb els plecs 
vall i muntanya uniu 

els punts de 
referència  

#4 plegueu i 
desplegueu 

#6 plec invers cap  
endins  

#1 plegueu i  
desplegueu  

#2 plegueu,  
desplegueu i 
tombeu el full 

 

#3 plegueu i 
desplegueu 

#8 plec invers 
cap endins 

#7 tombeu seguint 
l‘eix vertical 

BASE OCELL 

Base granota 

Aquesta base deu el nom al model 
tradicional de la granota inflable.  
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#4 plegueu i 
desplegueu #6 plec invers cap  

endins  

#1 plegueu i  
desplegueu  

#2 plegueu,  
desplegueu i 
tombeu el full 

 

#3 plegueu i 
desplegueu 

#7 separeu la capa 
superior fent un 

plec vall. Repetiu-
ho al darrere 

BASE GRANOTA #8 amb els plecs vall i 
muntanya uniu els punts 
de referència. Repetiu-ho 

a les altres puntes 

#5 amb els plecs 
vall i muntanya uniu 

els punts de 
referència  

Base molinet 

La característica comuna entre la base molinet i la base blintz és el 

plec dels vèrtexs cap al centre del full. 

#2 plegueu i  
desplegueu  

#3 plegueu els  
quatre vèrtexs 
cap al centre 

Aquesta base deu el nom a un model 

tradicional molt estès arreu del món: el 

molinet de vent. Només cal clavar el 

centre de la figura a l’extrem d’un pal, i ja 

es pot fer girar el molinet aguantant-lo 

enlaire i corrent, o bé aprofitant el vent.  
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#4 tombeu  
el full 

#5 plegueu els  
quatre vèrtexs 
cap al centre 

#6 desplegueu-ho 
tot 

#7 amb els plecs 
vall i muntanya 

uniu els punts de 
referència 

BASE MOLINET 

#1 plegueu i  
desplegueu  

Hi ha milers de models que comencen amb aquesta base, que té els matei-

xos plecs que la base quadrada o base preliminar (pàg. 12), però invertits. 

#1 plegueu i  
desplegueu  

#2 plegueu,  
desplegueu i 
tombeu el full 

Aquesta base deu el nom a un model 

tradicional, anomenat bomba d’aigua. 

En altres temps sense ordinadors, la 

canalla s’entretenia plegant aquest arte-

facte, omplint-lo d’aigua i llançant-lo des 

de balcons i terrats als vianants despre-

vinguts.  
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#4 plegueu, 
desplegueu i 
tombeu el full 

#5 amb els plecs 
vall i muntanya 

uniu els punts de 
referència 

BASE TRIANGULAR 
(BASE BOMBA D’AIGUA) 

#3 plegueu i  
desplegueu  

Base triangular (o base bomba d’aigua)  
INSTRUCCIONS DE PLEGATGE D’AQUEST FULL 

#5 talleu #4 plec vall #6 desplegueu 

#7 plec muntanya #8 obriu la butxaca 

#2 plegueu, 
desplegueu 

i tombeu el full 

#9 aplaneu la butxaca 

#10 Bravo! Sou 

uns plegadors 
molt aplicats! 

www.cpnl.cat  
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Coral Romà i García, Eulàlia Tramuns i Figueras, 
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www.foldingdidactics.com  

www.termcat.cat 

#3 plegueu, desplegueu 
i tombeu el full 

#1 situeu aquestes instruc- 
cions a la cara de dalt.  
Plegueu i desplegueu  

http://www.cpnl.cat/
http://www.foldingdidactics.com/

