
EXERCICIS DIBUIX 
Extret de: Betty Edwards (1994) Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Ed.Urano, Barcelona.

DIA 1.
Exercici 1 (dibuix de cares i copa)
Abans de començar llegeix totes les instruccions per a la realització de l’exercici.

1. Al costat esquerre del paper dibuixar el perfil del cap d’una persona mirant cap al centre (si
ets esquerrà, començar dibuixant el perfil del costat dret, que també ha de mirar cap al
centre). Inventa la teva pròpia versió de perfil.

2. A continuació dibuixa dues línies horitzontals que estiguin encadenades amb el perfil per
dalt i per baix. Així formem les parts superior i inferior de la copa.

3. Repassa amb el llapis el dibuix del perfil dibuixat. Al moure el llapis sobre les diferents
parts del perfil, ves-los nombrant en silenci, mentalment: front, nas, llavi superior, llavi
inferior, barbeta, coll. Repeteix el mateix pas una o dues vegades més. En silenci.

4. A continuació, començant per dalt, dibuixa l’altre perfil però a la inversa. Al fer-ho,
completaràs el dibuix de la copa. El segon perfil hauria de ser una inversió del primer per tal
que la copa sigui el més simètrica possible. Fixeu-vos que al dibuixar el primer perfil,
dibuixàveu un front, un nas, uns llavis… i que al dibuixar el segon perfil, el cap funciona
d’una altra manera, esteu dibuixant unes formes el més semblants possibles (i inverses) a
una forma ja donada (que heu dibuixat prèviament). Dibuixeu no allò que sabeu sinó allò
que veieu.

Acabades de llegir totes, comenceu per la primera a fer el dibuix fins que arribeu a la última.

Fixeu-vos que al dibuixar el primer perfil, sabíeu el que estàveu dibuixant, només pensàveu en
les parts de la cara i les anàveu fent. A l’hora de fer el segon, no era tan simple, doncs s’havien
de tenir en compte les formes del primer. Probablement heu perdut la sensació d’estar dibuixant
un perfil i us heu trobat examinant l’espai que hi ha entre els perfils, les proporcions del primer
perfil, calculant els angles de les curvatures, les corbes còncaves i convexes, les longituds de les
línies en relació amb les formes oposades. Més que pensar en les formes de la cara, pensàveu
en les línies, on eren i cap a on anaven.

Exercici 2 (dibuix de cares i copa)
Abans de començar llegeix totes les instruccions per a la realització de l’exercici.

1. Al costat esquerre del paper dibuixar el perfil de la cara més estranya i complicada que et
puguis imaginar (una bruixa plena de berrugues, un dimoni arrugat, un monstre…) mirant
cap al centre (si ets esquerrà, començar dibuixant el perfil del costat dret, que també ha de
mirar cap al centre). Inventa la teva pròpia versió de perfil. Ja pots anar nombrant les parts
que vas dibuixant a mesura que vas dibuixant de dalt cap a baix. Anomena també els extres
que hi vagis afegint (berrugues, grans, arrugues, doble papada, …)

2. A continuació dibuixa les dues línies horitzontals que estiguin encadenades amb el perfil per
dalt i per baix i que formen les parts superior i inferior de la copa.

3. Ara començant per dalt, dibuixa l’altre perfil però a la inversa. Al fer-ho, completaràs el
dibuix de la copa, aquesta vegada, d’una copa barroca o asteca... El segon perfil hauria de
ser una inversió del primer per tal que la copa sigui el més simètrica possible. Fixeu-vos que
al dibuixar el primer perfil, dibuixàveu un front, un nas, uns llavis… i que al dibuixar el
segon perfil, el cap funciona d’una altra manera, esteu dibuixant unes formes el més
semblants possibles (i inverses) a una forma ja donada (que heu dibuixat prèviament).
Dibuixeu no allò que sabeu sinó allò que veieu.

Acabades de llegir totes, comenceu per la primera a fer el dibuix fins que arribeu a la última.
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De nou, al dibuixar el primer perfil, sabíeu el que estàveu dibuixant, només pensàveu en les
parts de la cara i les anàveu fent. Aquesta vegada, fer el segon ha estat més fàcil que a l’exercici
1, tot i que de nou, no ha set tan simple com fer el primer perfil, ja que de nou, s’havien de tenir
en compte les formes del primer. Probablement heu perdut amb més facilitat la sensació d’estar
dibuixant un perfil i us heu trobat examinant l’espai que hi ha entre els perfils, les proporcions
del primer perfil, calculant els angles de les curvatures, les corbes còncaves i convexes, les
longituds de les línies en relació amb les formes oposades. Més que pensar en les formes de la
cara, pensàveu en les línies, on eren i cap a on anaven.

Una forma d’aprendre a dibuixar, és fer-ho irracionalment. Es a dir : dibuixant allò que viem,
intentant ignorar allò que ja sabem. Doncs allò que sabem moltes vegades no ens deixa veure
les coses tal quan són, sinó tal qual les coneixem. I això, no passa només amb el dibuix, sinó
amb tots els nostres aprenentatges. Aprendre és bo, però saber molt, pot portar a l’error de no
ser capaços d’aprendre més, de no saber veure més enllà, de no saber apreciar les coses noves
pel sol fet de que no formen part dels nostres esquemes perceptius. A aquí, però, ens limitarem
al dibuix.
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DIA 2.
Exercici 3 (dibuix invertit)
La fotocòpia adjunta és una reproducció del retrat a ploma del compositor Igor Stravinsky realitzat
per Pablo Picasso. La imatge està invertida (no la gireu!!!). Copiarem la imatge invertida. El teu
dibuix, per tant, l’hauràs de fer invertit. En altres paraules: copiaràs el dibuix de Picasso tal qual el
veus.
Abans de començar llegeix totes les instruccions per a la realització de l’exercici.

1. Busca un lloc tranquil per a dibuixar sense interrupcions: podem separar les taules, i
intentem cadascú, concentrar-se en el seu dibuix. És un exercici que necessita molta
concentració. Ja que estem dedicant un temps de la programació al dibuix, perquè sembla
que molts de vosaltres ho heu demanat i que a més, és evident que fa falta, us demanem que
vosaltres us ho prengueu tan seriosament com us sigui possible, i si algú creu que no podrà,
que ho digui ara. 

2. Has de fer el dibuix en una sola sessió, es calcula que hauries de trigar entre 30 i 40 minuts
(fins i tot més si és possible). Tot i això, tens temps de sobres, intenta no pensar en el pas del
temps. Només pensa en les línies i els espais i els angles i curvatures que tens davant. El
més important NO GIRAR EL DIBUIX DEL DRET FINS QUE L’HAGIS ACABAT
(tampoc et giris a parlar amb el de darrera perquè aleshores el veuries del dret, i és molt
important que intentis oblidar la forma que hi ha representada, i si el veus del dret, això serà
molt més difícil).

3. Mira el dibuix invertit que tens al davant durant al menys 1 minut. Contempla els angles, les
formes i les línies. Pot veure com totes les línies s’uneixen. On acaba una línia en comença
una altra. Les línies formen certs angles en relació a la resta i en relació als marges del
paper. Les línies corbes entren en certs espais. En realitat les línies formen els contorns dels
espais i pots veure les formes dels espais entre les línies.

4. Comença a dibuixar per la part superior i copia cada línia, avançant d’una línia a la següent,
unint-ho tot com un trencaclosques. Intenta no nombrar les parts que estàs dibuixant, només
pensa en les línies, els angles, els espais... només pensa en si la línia és més o menys llarga,
més o menys corba, forma un angle més o menys obert... aquesta línia passa per sobre fent
aquesta corba, aquesta línia forma aquest angle amb el marge del paper… Sobretot
INTENTA NO PENSAR QUÈ SÓN LES FORMES QUE ESTÀS DIBUIXANT I EVITA
TOT ESFORÇ DE RECONÈIXER I NOMBRAR LES DIVERSES PARTS.

5. Ja dibuixada la part de dalt, continua dibuixant mentres avances a través del dibuix, passant
d’una línia a una altra, d’una part a la següent.

6. Veuràs que poc a poc et vas interessant en la manera en que s’uneixen les línies. Tot el que
necessites saber per dibuixar la imatge està davant teu en forma de línies i espais entre
aquestes. És així de senzill, no ho compliquis intentant entendre o endevinar quina part del
cos estàs dibuixant.

Acabades de llegir totes, comenceu per la primera a fer el dibuix fins que arribeu a la última.

Quan hagis acabat, posa el dibuix i la fotocòpia en posició normal. Què et sembla el que ha
passat? T’ha quedat bé? Pensa en els dibuixos que has fet fins ara. Què pots comentar al
respecte? Hi ha alguna diferència?
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IMATGE PER A REALITZAR L’EXERCICI 2: DIBUIX INVERTIT

NO LA GIRIS!!!
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DIA 3.
Exercici 4 (dibuix de contorn)
El contorn és l’espai on es troben dues coses. Al dibuixar una mà, per exemple, anomenem
contorns compartits els espais on l’aire (que en el dibuix serà el fons) es troba amb la superfície de
la mà, el lloc on la ungla es troba amb la pell que l’envolta, el lloc on dos plecs de la pell es troben
per a formar una arruga, etc. Aquests contorns, es poden dibuixar amb una sola línia, que
s’anomena línia de contorn.
El concepte de contorn en el dibuix és fonamental ja que té a veure amb la idea d’unitat, que és el
principi més important d’un dibuix. La unitat s’aconsegueix quan tots els elements d’una
composició encaixen, units en un tot coherent en que cada part, cada contorn, contribueix a la
integritat de la imatge total.
Aquest exercici serveix per imaginar i veure contorns, per tal d’entendre i interioritzar el concepte
de formes unificades i d’espais i contorns compartits.
Abans de començar llegeix totes les instruccions per a la realització de l’exercici.

1. Imagina’t un trencaclosques infantil desordenat, de sis o vuit peces de colors. Les peces
s’uniran per a formar un quadre d’un veler en un llac. Imagina’t que les peces estan
configurades segons les formes dels objectes que s’hi representen: una sola peça blanca és
la vela, una peça vermella és el veler, etc. Imagina’t la resta de peces al teu gust, la terra,
l’aigua, els núvols, personatges… el que sigui.

2. Ara, ordena les peces amb la teva imaginació. Fixa’t en com s’uneixen dos contorns per a
formar una sola línia. Aquests contorns compartits formen línies de contorn. Totes les
peces, espais i formes s’uneixen per a formar una imatge total.

3. A continuació mira’t la mà amb un ull tancat per a aplanar la imatge (al tancar un ull
s’elimina gran part de la percepció de profunditat). Imagina’t que la teva mà i l’aire que
l’envolta formen un trencaclosques en el qual els espais entre dits comparteixen  contorns
amb els dits; la forma de la carn que envolta cada ungla, comparteix contorn amb cada
ungla, dos trossos de pell comparteixen un contorn per tal de formar una arruga. La imatge
total està feta de formes i espais que s’uneixen com un trencaclosques.

4. Ara dirigeix els ulls a un contorn concret a qualsevol lloc de la mà. Imagina’t que estàs
dibuixant aquesta única, lenta i exacta línia sobre el paper. Mentres mous lentament els ulls
al llarg d’aquest contorn, imagina’t que simultàniament, pots veure la línia com la dibuixes.
Dibuixes línies i contorns, no una mà…

5. Busca un lloc on puguis estar concentrat sense interrupcions durant uns 20 minuts (que
controlarà la profe perquè tu no t’hagis de preocupar del temps. Si en necessites més, cap
problema). Separarem les taules per tal d’estar una mica més sols.

6. Col·loca una làmina de paper en blanc sobre la taula en qualsevol posició que et resulti
còmoda i fixa el paper sobre la taula amb cinta adhesiva.

7. Dibuixaràs la teva pròpia mà (l’esquerra si ets dretà i la dreta si ets esquerrà). Col·locat de
manera que la mà que dibuixarà amb el llapis estigui en posició preparada per a dibuixar
sobre el paper fixat a la taula.

8. Gira’t fins a quedar de cares al costat oposat de la taula i mira la mà que dibuixaràs (posa’t
còmode, sobretot intenta tenir la mà reposada en algun lloc, doncs li serà difícil aguantar
quieta 20 minuts!). Dibuixaràs la teva mà sense poder veure el que estàs dibuixant (mira la
il·lustració a mode d’exemple). El fet de mirar cap a l’altre costat és important per tal
d’aconseguir centrar tota la atenció en la informació visual que està davant els teus ulls, i
per altra banda, també és important allunyar tota la atenció del dibuix, doncs intentaries
arreglar-lo amb aquelles estratègies que coneixes per a dibuixar mans, estereotips que
repeteixes perquè és el que saps fer. És important que intentis dibuixar només allò que veus
(línies, contorns, espais…) i oblidis allò que saps. Col·locar-se d’esquenes al dibuix
t’ajudarà a evitar la temptació de mirar-lo.

9. En posició d’esquenes al paper i de cares a la mà que dibuixaràs, enfoca els ulls en alguna
part de la teva mà i percep un contorn. Al mateix temps, col·loca la punta del llapis sobre el
paper (intenta que l’espai et permeti fer tot el dibuix dins els marges del paper).
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10. Molt lentament, avançant mil·límetre a mil·límetre, mou els ulls al llarg del contorn de la
teva mà, observant qualsevol mínima variació o ondulació del contorn. Mentres mous els
ulls mou també la punta del llapis sobre el paper, amb la mateixa lentitud, registrant cada
petit canvi o variació del contorn que estàs observant amb els ulls. Convenç-te mentalment
que la informació que s’origina en l’objecte observat és percebuda pels teus ulls amb
precisió i fins els seus mínims detalls mentre simultàniament la vas registrant amb el llapis,
el qual registra tot el que veus en l’instant precís en el que ho estàs veient. Intenta no
limitar-te a resseguir amb els ulls i el llapis el contorn exterior de la mà, deixa’t portar a on
et porten els contorns, no facis només la silueta, deixa’t guiar d’un contorn a un altre fins a
haver-los repassat tots, un a un, lligant-los entre ells, fins que tornis al teu punt d’inici.

11. No et giris a mirar el paper. Observant la mà, dibuixa els contorns que veus, trosset a
trosset. Els teus ull veuran i el teu llapis dibuixarà. Al mateix temps t’adonaràs de les
relacions d’aquest contorn amb la configuració total de contorns complexes que és la mà
sencera. Pots dibuixar contorns de dins i de fora o passar d’un a l’altre i tornar a l’anterior
novament (sense mirar el paper !!). No et preocupis si el dibuix s’assemblarà o no a la teva
mà. Probablement no, ja que no pots estimar les proporcions i distàncies, etc. Al limitar les
teves percepcions a petits trossos cada vegada, pots aprendre a veure les coses exactament
com són.

12. Fes coincidir exactament el moviment del llapis amb el moviment de l’ull. Un o altre
intentaran fer que vagis més de pressa, però no els hi ho permetis. Has de registrar-ho
(dibuixar-ho) tot en el precís instant que veus cada punt del contorn. No facis pauses, has de
continuar a un pas lent i uniforme. Al principi potser et sentiràs intranquil i incòmode :
algunes persones, al fer aquest exercici diuen que han tingut mal de cap o sensació de pànic.
Aguanteu el mal de cap, el pànic, i fins i tot l’avorriment que potser esteu sentint. Aguanteu
fins al final observant contorns i dibuixant-los a poc a poc, introduint-te poc a poc en la
complexitat de formes, línies i contorns que estàs observant. Aquí no ens interessa que el
dibuix s’assembli a la mà, ens interessa com perceps els espais, els contorns.

                     Aquesta és la postura que has de tenir per a la realització de l’exercici.

Exercicis 5° i 5b per a fer a casa. 

5a Seguint amb exactitud les instruccions de l’exercici 4 per a dibuixar contorns, observa i dibuixa
un objecte natural inanimat : una roca, una closca, un tros d’escorça d’arbre, una fulla seca, etc.

5b Seguint amb exactitud les instruccions de l’exercici 4 per a dibuixar contorns, observa i dibuixa,
un tros de paper arrugat.
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DIA 4.
Exercici 5 (dibuix de contorns modificats)

Ara que has après a percebre allò que veus i a dibuixar allò que perceps (i no allò que ja saps), estàs
començant a aprendre a mirar d’una altra manera, i gairebé preparat/ada per a dibuixar una imatge
realista aplicant el mètode de dibuix de contorns modificats.

Abans de començar l’exercici 5, llegeix totes les instruccions.

1. Disposa tot el que necessitis per tal de tenir al menys 30 minuts de treball sense
interrupcions.

2. Asseu-te còmodament en la posició normal, amb la taula al davant. 
3. Fixa el paper sobre la taula amb cinta adhesiva perquè no es mogui. Tornaràs a dibuixar la

teva mà. Col·loca la mà en una posició complicada, amb els dits doblats, tancats,
entrellaçats… (tampoc ens passem!). No s’hi val a posar la mà plana i estesa sobre la taula.
Fes que la mà estigui còmode, pensa que haurà d’aguantar aquesta postura una bona estona.
Pots reposar-la sobre algun objecte. 

4. Una vegada començat el dibuix, tingues en compte de no moure ni la mà ni el cap (és a dir,
no giris el cap per a veure parts de la mà que a simple vista no veus. Adopta una postura i
mantingues-la. Necessitem una sola vista, no vistes múltiples que podrien distorsiona el
dibuix.

5. Contempla bé la mà que dibuixaràs. Imagina’t una línia vertical i una horitzontal al costat
de la mà. Observa la relació d’un sol angle respecte a la horitzontal o la vertical. Ara mira el
paper i imagina’t l’angle com si estigués dibuixat en el paper. Busca un espai, per exemple
entre els dits. Mira aquest espai fins que vegis el contorn de l’espai en el lloc on es troba
amb el contorn del dit. Comença de nou a veure contorns, línies i espais que dibuixen
formes. 

6. Fixa els ulls en un punt qualsevol d’un contorn. Percep l’angle en relació a la vertical o la
horitzontal. A mesura que els teus ulls es mouen lentament al llarg del contorn, el llapis
dibuixa el contorn sobre el paper. Al mateix temps i amb la mateixa lentitud. Avança d’un
contorn al següent. No dibuixis una línia exterior completa per després intentar dibuixar les
formes interiors. És molt més fàcil avançar d’una forma a la del costat, avançar entre formes
que comparteixen contorns. De la mateixa manera que a l’exercici 4, el teu llapis anirà
registrant / dibuixant tots els contorns, marcant cada petit canvi de direcció i d’ondulació
del contorn. Aquest és un procés sense paraules. No parlis ni pensis en res més que en els
contorns, les línies i els espais. No  nombris les parts a mesura que les dibuixes. Només
estàs treballant amb informació visual ; les paraules no col·laboren. No és necessari calcular
res de forma lògica, perquè tota la informació que necessites és visual i la tens davant dels
ulls. Concentra’t en el que veus, observant sense paraules la longitud d’una part en relació a
una altra; la amplada d’una part en relació a la que acabes de dibuixar; la inclinació d’un
angle comparat amb un altre;…

7. Només mira el paper de tant en tant, per a localitzar un punt o comprovar una relació. Més o
menys el 90% del temps l’has de dedicar a centrar els ulls a la mà que estàs dibuixant, igual
que a l’exercici 4. Pensa que només has de mirar el dibuix aproximadament durant un 10%
del temps que dura l’exercici. Per tant, molt poca estona, les vegades que ho necessitis.

8. Quan arribis a les ungles (ho dic així però intenta no pensar en ungles) dibuixa les formes
que envolten les ungles, no dibuixis la ungles pròpiament dites. D’aquesta manera evitaràs
caure en la temptació de dibuixar allò que coneixes: les ungles, i dibuixaràs allò que veus:
els contorns.

9. Finalment, pensa que tot el que necessites saber per tal de dibuixar la teva mà, tota la
informació perceptiva que necessites la tens davant teu. El teu treball consisteix simplement
en posar les percepcions tal qual les veus en forma de traç sobre el paper. El teu traç és el
registre de la teva percepció visual. No necessites pensar per a fer això, només veure i
dibuixar el que veus (línies, contorns, formes, espais, distàncies, angles, curvatures,…)
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10. Quan acabis el dibuix, no moguis la mà. Mira el dibuix en la seva totalitat (fins ara, només
has mirat la mà i el dibuix l’has mirat molt poc, tan sols per a situar bé el llapis i calcular
alguna proporció) i compara’l amb la mà. Intenta observar què ha anat bé i què ha fallat, i
anota-ho sota el dibuix a mesura que vas comparant la realitat amb el teu dibuix. Intenta
recordar el moment en que has dibuixat aquesta part que creus que és errònia, pensaves en
els contorns o en la mà?

Exercicis 6, 7 i 8 per a fer a casa. 

Fes un dibuix de contorn com a l’exercici 4 d’un objecte i tot seguit dibuixa el mateix objecte, des
del mateix punt de vista fent servir les recomanacions de l’exercici 5 (mirant el dibuix
aproximadament un 10% del temps per a situar de nou el llapis o calcular espais i distancies,
proporcions…) Intenta fer servir la goma el mínim possible.

Pensa que necessitaràs com a mínim entre una hora i una hora i mitja per a realitzar els dos
dibuixos de cadascun dels exercicis (en total 6 dibuixos : dos per l’exercici 6, dos per l’exercici 7 i
dos per l’exercici 8). Busca’t un espai tranquil on ningú no et molesti i dedica’t el teu temps.

Exercici 6 (dibuix de contorns modificats)
Dibuixa una verdura tipus : enciam, escarola, coliflor, carxofa, ramat de raves, ...

Exercici 7 (dibuix de contorns modificats)

Dibuixa la teva mà aguantant un objecte.

Exercici 8 (dibuix de contorns modificats)

Dibuixa dues sabates de cordons.

*Aquesta és la primera part del mètode. Si algú està interessat en continuar treballant els espais
negatius i positius, la representació (dibuix) de la perspectiva, el retrat i el valor de les llums i les
ombres en el dibuix. Que m’ho digui i li donaré material per a treballar a casa, de forma optativa
per tal de pujar nota.
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