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TEORIA DEL DIBUIX 
   

Nivell Mitjà 

Materials  

☐ 1. Tinta xinesa negra . Recomanem Nan-King, Windsor&Newton o Sennelier. 

☐ 2. Mànec amb plomins diferents per practicar diferents traços. La casa ArtCreation té 

sets molt econòmics pels que s’inicien amb la tinta.  

☐ 3. Pot petit de pintura acrílica blanca.  

4. Paper apte per tinta, com el Mayor o el Illustration de Canson. 

5. Pinzells variats de mànec curt de pèl sintètic (Van Gogh). 

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

és quan s’aconsegueix! 

Teoria 

 

Materials i tècniques: 

1. En aquest nivell s’explicaran les tècniques de dibuix molles, és dir, les que utilitzen 

tinta, plomins i pinzells per crear formes. Les tintes es van començar a utilitzar a Egipte 

fa més de 4.000 anys i també les van fer servir artistes molt més moderns per fer els 

seus apunts, com Leonardo Da Vinci o Albercht Dürer. 

 2. La tinta xinesa: feta a base de pigment negre fum barrejat amb goma laca, és també 

anomenada indeleble. La tradicional és de color negre intens amb acabat brillant, tot 

i que també n’hi ha de colors. Es pot barrejar amb aigua per crear diferents tons i un 

cop seca és molt resistent a la llum. 
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 3. La ploma: està composta d’un mànec amb un plomí. N’hi ha de diferents tipus: 

- Ploma tradicional: és la que té el plomí d’acer, un metall molt flexible que permet 

variar el gruix del traç per obtenir línies més fines o més amples.  

- Ploma tècnica o estilògraf: molt similar a un retolador, permet fer traços molt 

regulars i amb molta precisió.   

- Ploma de canya: fabricada a partir de canya natural, fa una línia gruixuda i suau. 

       

  Ploma                                           Estilògraf                                                      Canya 

 

 4. Els pinzells: són molt utilitzats en el dibuix oriental, tot i que a occident també s’ha fet 

servir. Són com els d’aquarel·la, de pèl sintètic i plans o rodons segons el traç que es 

vulgui aconseguir. Com més llarg és el pinzell, més capacitat d’absorció de tinta i, per 

tant, més temps de treball abans que aquesta s’acabi. És millor disposar d’unes 

quantes mides i formes per diferents aplicacions.  

 

 5. El suport: el paper per tinta habitual és lleugerament satinat, llis i de gramatge alt (per 

anar bé, 200gr o més). Com més fina és la superfície del full, més precisió es pot 

aconseguir en les línies d’un dibuix. Per altres acabats també s’utilitzen papers 

granulats (com els d’aquarel·la) o els de seda (estil oriental). 

 

6. Els accessoris: són aquells elements que 

faciliten dibuixar o pintar amb tinta xina. El més 

utilitzat és l’acrílic blanc opac, emprat tant per 

corregir errors un cop la tinta xina està seca o 

per fer detalls finals en blanc (hi ha artistes que 

aquests detalls els fa amb bolígrafs blancs de 

gel). Aquests detalls poden ser per exemple els 

rajos de sol que entren a un lloc fosc o els 

bigotis d’un gat negre.  

Un altre accessori és el fixador, un esprai que 

protegeix la tinta un cop acabada la obra. Per 

tinta es sol utilitzar el d’aquarel·la. 
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Bases de la tinta: 

1. Els traços: són totes aquelles línies de morfologia molt diversa i gruix variable. 

S’obtenen segons si es prem la ploma d’una manera o d’una altra sobre el paper: 

- Traços rectes                     -     Traços corbats                        -      En espiral 

                                                      

   En punts                                  -      Dibuix amb combinacions dels anteriors 

                                          

Imatges extretes de: www.tes.com 

 

2. Les trames: el tramat és una combinació de traços del mateix o de diferent tipus.  

Gràcies al tramat es poden crear zones de llum i ombra en els dibuixos, donar 

sensació de proximitat o llunyania, compensar composicions o simplement decorar. 

S’apliquen en capes successives per que es poden fer cada vegada més fosques fins 

arribar al negre compacte. En canvi, com menys tramat (més blanc) hi hagi a una 

zona, més sensació de llum ens donarà. De trames n’hi ha de 3 tipus: 

- Simples: són línies generalment curtes i paral·leles. 

- En xarxa: es tracta de traços, normalment línies, que s’entrecreuen entre ells. 

- Complexes: és una combinació de les dues anteriors i solen seguir la forma del 

dibuix. 

     

Tramat simple.                               Tramat en xarxa.                            Tramat complex. 
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3. L’aiguada: la tinta xinesa es pot treballar tal i com surt del pot o bé es pot barrejar 

amb aigua per aconseguir degradats i diferents tonalitats. Per aconseguir-ho, s’utilitza 

la tinta amb pinzell com si fos una aquarel·la: com més aigua se l’hi posa, més clar 

serà el color. És molt important treballar amb veladures: enfosquint a poc a poc les 

zones de l’obra que interessen simplement tornant a pintar sobre elles.  

D’aquesta manera es pot donar color amb tinta als dibuixos fets amb el mateix 

material. 

 

 

 
Aiguades de tinta xinesa.                                                                             Imatge de https://totenart.com 
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Exercicis 

 

Traces i tramats:  

 Dibuixa’t amb llapis una quadrícula com la de sota. Es tracta de practicar en cada 

quadret un tipus de traç i tramat diferent. Pots copiar els que hi ha a l’exercici o pots 

fer-ne d’altres (puntets, ratlles horitzontals, el que vulguis!).  

Intenta que en cada quadret hi hagi una part on els traços estiguin força separats i 

n’hi hagi pocs. A mida que vagis avançant dins el quadret, aumenta el número de 

traces i tramats, ajuntant-los cada vegada més fins a superposar-los.  

Fixa’t que com més a prop estan les traces i més vegades fas un tramat sobre l’altre, 

més fosc resulta. Dominar la ploma és complex, practica molt! 

 

Imatge extreta de Pinterest® 

  

  a. Pista 1: prem més la ploma per obtenir traços gruixuts i dibuixa suau per 

aconseguir-ne de fins. 

  b. Pista 2: si t’equivoques, un cop estigui sec el que vols esborrar utilitza l’acrílic 

blanc per eliminar-ho pintant per sobre. Si l’error és molt petit, també ho pots 

rascar lleugerament amb un cúter.  
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Dibuix amb trama:  

Un cop t’hagis familiaritzat amb les traces i tramats ja pots començar un dibuix simple 

utilitzant aquestes tècniques. En aquest cas dibuixarem un animal, ja que al tenir pèl o 

plomes són un bon exercici per poder-se representar fàcilment amb línies i trames. 

     

1. Dibuixa l’ocell amb llapis i un cop t’agradi la       2. Ara és el torn de la trama. Comença a 

forma comença a fer traços simples a les               tramar a les zones més fosques com la 

zones amb ombra i amb colors foscos. Aquí          panxeta, les ales, el cap i la branca. A l’ 

se’n han utilitzat de rectes pel cap i potes, corbs    ull s’han afegit més puntets fins a aconse-  

per la panxa, ales i branca i punts per l’ull.             guir la negror desitjada. 

 

Crèdit de les imatges: Barry Coombs. 

3. Fes el tramat final utilitzant, ara sí, 

tots els tipus que vulguis: espirals pel 

negre del caparró, més corbes per les 

zones d’oclusió de panxa, ales i cua, 

rectes a les potes, tramat en xarxa 

per la branca… 

Ombreja i dóna volum amb el tramat 

fins que estiguis satisfet amb el dibuix! 

 

I no te’n descuidis: practica, practica i 

practica! Només assajant podràs 

arribar a dominar la tècnica!  
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Aiguada en blanc i negre:  

En aquest exercici podràs treballar totes les tècniques de tinta explicades a través del 

dibuix i puntura d’un paisatge, que pot ser aquest o qualsevol altre que escullis. A 

continuació t’expliquem pas per pas com fer-ho: 

 

1. Primer de tot dibuixa el teu paisatge amb 

llapis utilitzant línies simples i suaus. 

 

 

3. Utilitza els traços i les trames apreses 

per donar volum, textures i profunditat al 

teu dibuix. 

Utilitza traços més separats als plans de 

davant. Com més al fons i més ombra, més 

junts poden estar els traços i tramats. 

 

2. Ressegueix el dibuix amb ploma i tinta. 

Un cop sec, esborra amb goma les 

marques de llapis. 

 

 

4. Aquí pots veure un detall dels traços i 

tramats utilitzats. S’han fet servir punts, 

línies, tramat en xarxa, etc. 

No carreguis gaire amb trames el dibuix, ja 

que l’important en aquest exercici ha de 

ser l’aiguada. 
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5.   Comença amb una aiguada clara, posant         6. A poc a poc, vés pintant sobre les zones  

només unes gotes de tinta a l’aigua per pintar      ombrívoles del teu paisatge. Deixa en blanc  

les zones amb més llum. Recorda: és millor          (sense pintar) les que els arriba llum directa. 

començar amb una aiguada clara ja que és        Si creus que les zones amb ombra encara  

molt més fàcil enfosquir que no pas haver d’       són massa clares, fes-los una altra capa 

aclarir un color massa fosc!                                 d’aiguada. 

 

 

8. Per acabar, aplica una aiguada més fosca (molta tinta amb poca aigua) sobre les àrees 

més fosques per crear una llum més dramàtica. Per aconseguir ombres encara més fosques 

en alguns punts, aplica’ls aquesta mateixa aiguada fosca un altre cop. I ja ho tens!  

Imatges extretes de www.artyfactory.com 


