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TEORIA DE L’AQUAREL· LA 
   

Principiants 

Materials  

☐ 1. Aquarel·les en tub o en pastilla. Recomanem Daler&Rowney, Van Gogh o Sakura.  

☐ 2. Fulls d’aquarel·la (250g mínim). Recomanem Daler&Rowney, XL o Artcreation.   

☐ 3. Pinzells de diferents números i formes.  

☐ 4. Paciència i ganes d’aprendre! Com més repte presenta un objectiu, més satisfactori 

és quan s’aconsegueix! 

 

Teoria  

  

1. L’aquarel·la és una tècnica de pintura amb colors (en tub o pastilla) diluïts amb 

aigua. En aquarel·la s’utilitzen diferents tipus de pinzells: 

 

 

Punta quadrada: per pintar zones extenses i fer bases de colors.  

 

Punta rodona: per pintar zones petites o per a fer detalls. També es fan servir per 

definir zones, fer línies o cal·ligrafia.  
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2. Els colors bàsics, és a dir, els que s’utilitzen fer crear la resta de colors a través de 

les barreges entre ells, són: 

                                     

                                         Groc     Magenta      Cian 

 

☐ 3. Com els podem barrejar? Humitegem amb una mica d’aigua el pinzell i suquem 

pintura. Amb els colors bàsics podem fer les següents barreges! 

 

 

El to de cada color variarà depenent de la quantitat de color de cada barreja i la 

càrrega d’aigua del pinzell. 
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Podem arribar a fets tots els colors de la roda següent! 

 

  

☐ 4. La tècnica de l’aquarel·la consisteix en començar a pintar els colors més clars i anar 

enfosquint. En aquarel·la no s’utilitza blanc, sinó que es reserva el blanc del paper.  

                

     En aquest exemple veiem com 1) Comencem amb una capa aigualida de groc. 2) Hi 

afegim magenta per crear tons vermells. 3) Continuem afegint magenta fins que 

hem enfosquit suficient per tenir el to que volem. 4) A sobre de la base de magenta 

hi afegim detalls de color més fosc (magenta amb una mica de cian).  
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 5. També hi ha diferents maneres de pintar. Aquí només en farem servir dues. Sobre 

moll i sobre sec. Dóna un cop d’ull a les imatges de sota: 

                           

                         A. Pintar sobre moll      B. Pintar sobre sec 

A. Pintar sobre moll: consisteix en humitejar el paper amb aigua i afegir-hi 

pinzellades d’aquarel·la. Així s’aconsegueixen taques difuminades i barreges 

imprevisibles. S’utilitza molt per fer cels, aigua i colors base d’un dibuix. S’ha de 

treballar ràpid perquè no s’assequi el paper.  

B. Pintar sobre sec: es pinta directament amb el pinzell poc humit sobre el paper 

sec (sense haver-lo humitejat). Així s’aconsegueixen pinzellades definides i 

barreges exactes. S’utilitza molt per fer detalls i acabats finals d’una pintura. 
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Exercici Principiants I 

☐ 1. Per començar a agafar agilitat amb les barreges, pots fer el següent: intenta 

reproduir en un full d’aquarel·la els colors següents (més avall trobaràs pistes, però 

intenta experimentar primer): 

 

 

 

 

PISTES:  

- Segons la proporció de cada color que posis en una barreja, obtindràs un color o 

un altre: si barreges  magenta amb groc amb proporcions iguals obtindràs el 

vermell. Si barreges magenta amb molt de groc obtindràs el taronja! El mateix 

passa amb la proporció de cian i groc: pots obtenir des del verd oliva al verd fosc! 

- El color blanc serveix per aclarir els colors (si en un vermell li poses blanc, 

aconseguiràs el rosa; si en un lila intens li poses blanc aconsegueixes el 

lavanda…).  

- Si barreges els tres colors primaris aconseguiràs un marró molt fosc, gairebé 

negre.  

- Si vols un marró clar, pots barrejar els tres colors primaris i afegir-hi una mica més 

de groc  
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☐ 2. Ara toca practicar una mica la tècnica!  

Apartat 1: El primer quadre està pintat sobre sec mentre que el segon està pintat 

sobre moll (humiteja primer el paper i llavors aplica-hi color amb el pinzell ben 

humit). Veuràs quina diferència en el lloc on els colors s’uneixen! 

Apartat 2: Aquesta gradació de colors s’aconsegueix jugant amb la proporció d’aigua 

i d’aquarel·la de cada quadre. El primer quadret el pinzell està completament amarat 

d’aigua i gairebé no hi ha aquarel·la. En l’últim quadret passa just al revés, s’ha 

agafat molt aquarel·la i gairebé gens d’aigua.  

Apartat 3: Aquí es practica tot el que hem après junt. La càrrega d’aigua del pinzell, 

la barreja amb els colors… si us atreviu podeu dibuixar l’esfera i pintar-la amb 

aquestes tècniques que heu après! 
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Exercici Principiants II 

☐ 1. Amb aquest exercici aprendrem a combinar la tècnica humida amb la seca. 

Comença dibuixant aquest periquito al teu paper d’aquarel·la. Fes-ho amb un llapis 

bastant dur i ben suau perquè quan hagis acabat de pintar el puguis esborrar.  
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☐ 2. Suca el pinzell a l’aigua i humiteja SENSE AGAFAR COLOR totes les zones de 

l’interior de l’ocell que vols pintar. Abans que s’assequi el paper, amb el pinzell humit 

agafa una mica de color cian i aplica’l sobre les zones molles. Veuràs com la pintura 

sola s’expandeix. Ves repetint això fins que tinguis un color cian molt suau repartit 

de manera similar en la imatge de sota. Pel bec pots utilitzar una mica de 

groc+magenta.  
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☐ 3. Amb el paper humit de la pintura que hi has posat, fes una altra capa de color més 

fosc. Pots utilitzar cian+una mica de magenta o negre). Reparteix aquest color per 

les zones d’ombra (sota les ales i la cua, l’ull i insinua a on aniran les taques del 

plomatge).  

 

 

☐  
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4. Continua insistint a les fosques amb el cian+una punta de magenta (o negre) mentre 

el paper està humit. Quan tingui la intensitat desitjada ho deixes assecar uns minuts. 

Quan estigui ben sec esborra el llapis que es vegi. 
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☐ 5. Un cop el paper està sec, pots començar a afegir detalls: delimitar l’ull i afegir les 

taques del plomatge. Pots aprofitar per afegir intensitat al bec i delimitar-lo bé amb 

colors taronges més intensos (groc+magenta amb poca aigua). 
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☐  

6. Fes els últims detalls amb un negre ben intensa (ull, forats del bec). Ja pots pintar el 

tronc amb in marró claret (groc+magenta+una mica de cian) i fer-li algunes vetes de 

fusta quan estigui ben sec. No et descuidis de firmar-ho!  

 


