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TEORIA DE L’AQUAREL·LA II 
   

Intermig 

Materials  

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

2. Llapis aquarel·lables Faber Castell o Derwent.  

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

☐ 4. Pinzells de diferents números i formes.  

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

és quan s’aconsegueix! 

 
 

 

Teoria 

 1. En el tutorial anterior vam aprendre les barreges de colors bàsiques i a pintar una 

il·lustració senzilla. Avui us portem més teoria i un nou exercici una mica més 

desafiant a la vegada que us explicarem una nova tècnica: el llapis d’aquarel·la! 

 2. El llapis d’aquarel·la és un llapis el color del qual es pot dissoldre amb aigua per llavors 

actuar com l’aquarel·la. És més fàcil de controlar que un pinzell i permet fer infinitat 

de detalls i formes. Es pot combinar amb l’aquarel·la en tub o pastilla per crear 

diferents acabats.   
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3. El llapis aquarel·lable es pot treballar de diferents maneres:  

- Submergint la punta a l’aigua perquè s’estovi la mina: crea traços gruixuts i 

pastosos. 

- Pintant sobre sec com si es tracés d’un llapis de color normal i llavors dissoldre les 

parts que ens interessen en aigua.  

- Pintant sobre moll: la mina s’estova mentre circula pel paper moll i crea traços 

gruixuts i intensos.  

 

 

Font: thevirtualinstructor.com 

De dreta a esquerra: pinzell humit passat per sobre el llapis aquarel·lable pintat; 

llapis pintat sobre paper moll; i llapis pintat amb la punta humitejada.  

 

4. Com l’aquarel·la en tub o pastilla, el llapis aquarel·lable també es pot barrejar per 

crear milers de tots. Les barreges són les materixes: blau+goc=verd, 

groc+magenta=taronja o blau+magenta=lila i es poden fer de la següents maneres: 

- Llapis (sec o moll) aplicat sobre un color de base d’aquarel·la (seca o molla). 

- Llapis de colors diferents pintats sobre una mateixa zona i després aplicant-los 

aigua perquè es dilueixin i donin el color que volem. 

5. Amb alguns exercicis aquestes tècniques ens quedaran més clares! 
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Exercicis 

☐ Començarem per agafar un paper d’aquarel·la i n’emmascarem tot el voltant per tenir 

un bonic efecte de marc quan acabem l’obra. Ho podem fer amb cinta de fuster o 

carrosser. Som-hi! Per fer la capa base del dibuix ho podeu fer de dues maneres: 

1- Amb un llapis d’aquarel·la sec blau cel pinteu sobre el paper sec i un cop hagueu 

acabat ho humitegeu tot amb un pinzell moll per cobrir la màxima zona possible.  

2- O bé humitegeu el full i pinteu directament amb una base d’aquarel·la de color blau 

cel.   

 

 

 

6. Un cop el cel s’hagi assecat pintem amb el llapis de color sec, com si fos un llapis de 

color normal. Fem una línia d’horitzó fosca, insinuem el blau de l’aigua d’un riu i donem 

la base marronosa del primer pla.  
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7. Afegim tons verds grocs i marrons en el primer pla de la dreta, augmentant el contrast. 

Repetim el mateix procés sobre la part esquerra. Tot ho fem pintant amb el llapis sec 

sobre el fons sec! 

 

 

8. Ja tenim la base de color feta! Comencem a humitejar i barrejar els colors entre ells 

amb un pinzell rodó carregat amb una mica d’aigua. Recordeu fer les pinzellades en 

la direcció de la perspectiva. Podeu insistir amb el pinzell a les zones més allunyades 

per donar sensació de desenfoc i així crear més profunditat.  
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9. Ara que ja tenim els colors del terra més barrejats entre ells podem començar a fer 

els arbres de fons. Utilitzem colors secs sobre fons sec amb tons grocs, marrons, 

taronges i algun verd.  

 

 

10. I tornem a posar aigua: aquest cop al tronc dels arbres (per augmentar la intensitat 

del color) i a les fulles (per barrejar el color i donar-li el desenfoc).  
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11. Afegim els detalls que ens donaran un toc de contrast i profunditat: els arbres de mig 

pla i les branques amb fullatge del primer. Ho podem fer amb un llapis estovat de la 

punta o ho podem pintar normal i després passar-li el pinzell humit per sobre. En la 

primera opció tenim menys control sobre la intensitat i el gruix, per això us recomanem 

la segona.  

 

12. I ja ho tenim! Ja podem enretirar la cinta de carrosser i tenim acabat el nostre primer 

dibuix amb llapis aquarel·lable! Esteu preparats per un segon? 

 

 

Les imatges d’aquest tutorial estan extretes de Paint Academy (canal de Youtube) 
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Exercici 2 (avançat):  

En aquest segon exercici apujarem una mica el llistó perquè pugueu posar en pràctica tot 

tipus de tècniques amb el llapis i les aquarel·les. Endavant! 

1. Començarem esbossant les línies principals d’aquesta magnífica papallona. El fons serà 

abstracte per tant podeu traçar unes línies imaginàries per crear diferents tipus de 

contrastos. En aquest tutorial s’han utilitzat els llapis d’aquarel·la Derwent.  

 

2. Humitejarem el fons i pintarem amb aquarel·les de tub o pastilla. Recordeu en no 

començar amb colors massa intensos de cop, sinó apujar a poc a poc els colors per capes! 

Quan tot el fons estigui acabat, pintarem amb llapis sec la flor sobre la qual està parada 

la papallona. Poseu aigua només en les zones que vulgueu barrejar els colors. No us 

passeu d’aigua perquè sinó es confondrà amb l’efecte de desenfoc del fons.  
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3. Pintem pèl a pèl els colors de les escates alars de la papallona. Utilitzem grocs, taronges, 

marrons i vermells tots barrejats entre ells. Recordeu de reservar els espais en blanc (no 

hi pinteu al damunt). Encara no afegiu els blaus ni el negre.  

 

 

4. Humitegeu lleugerament les zones que vulgueu barrejar però recordeu de fer-ho sempre 

en la direcció del pèl (sinó queden pinzellades cap a totes direccions i l’obra perd 

realisme). 
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5. Quan tot estigui sec ja podem anar pels foscos: comencem amb els blaus marins i acabem 

amb els negres. Els colors foscos apliqueu-los sempre sec sobre sec ja que sinó 

esdevenen molt intensos i poden perjudicar l’obra. 

 

 

6. Ara sí, apliquem el pinzell humit controladament sobre el negre per augmentar-ne la 

intensitat i que es barregi bé (en només algunes zones com els marges de les ales) amb 

els altres colors. Un cop sec, podem fer una barreja lilosa d’aquarel·la de pastilla o tub 

(recordeu: blau+vermell o magenta) i acabar d’ombrejar la part de baix de la papallona.   

 

 



 
TEORIA DE L’AQUAREL·LA II 

Intermig 

Teoria del dibuix I 

7. Quan tot estigui sec podeu afegir els últims pèls i detalls amb els llapis secs i la punta ben 

afilada. També podeu afegir tocs blanc amb un bolígraf Gelly Roll blanc i amb una mica 

de Gouache i pinzell. Així donem punts de realisme i enfocament! Traiem la cinta de 

carrosser del dibuix (si l’havieu posada) i ja la tenim aquí! Una papallona preciosa feta 

enterament amb llapis d’aquarel·la i aquarel·les! Enhorabona! 

 

 

Les imatges d’aquest tutorial estan extretes de Claudia Sketches (canal de Youtube) 

 


