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L’ESTAMPACIÓ 
 
 
L’estampació és l’acció i efecte d’estampar. Estampar consisteix a deixar la 
marca d’un dibuix entintat damunt un paper o un altre suport, en ser pressionat 
contra una matriu a la premsa. 
 
La premsa per estampar planxes calcogràfiques és el tòrcul: premsa 
calcogràfica composta de dos cilindres, un de superior i un altre d’inferior, entre 
els quals hi ha una platina que, accionada a través un manubri, transporta la 
planxa i el paper per pressió. 
 
 
LA TINTA 
 
Tradicionalment, la tinta calcogràfica està composta per pigment, aglutinants  
com ara l’oli, i el seu dissolvent, que és l’aiguarràs o un derivat del petroli.  
Aquestes tintes s’apliquen damunt la planxa prèviament escalfada per a una 
millor dissolució de la tinta. Segons alguns partidaris del gravat ecològic, aquest 
procés de sotmetre la tinta a l’escalfor provoca l’evaporació de fums tòxics. Una 
possibilitat és entintar en fred i regular la viscositat de la tinta amb oli de llinosa 
perquè penetri bé en les incisions i llisqui  be en la superfície. 
 
És més difícil trobar tintes calcogràfiques aquoses —és a dir, que es dissolguin 
en aigua— de qualitat. Entre les diverses marques comercials de tintes a 
l’aigua per gravar, el primer inconvenient és trobar mercat en l’àmbit nacional, 
ja que la majoria són americanes. La Universitat de Barcelona col.labora amb 
l’empresa Arteina per produïr una tinta aquosa de qualitat, (arteina@ctv.es) 
 
Respecte de la tinta de base grassa, la tinta aquosa té dos avantatges: (1) es 
soluble a l’aigua, de manera que es neteja amb aigua i sabó, i (2) s’aplica 
damunt la planxa en fred, sense haver-la d’escalfar prèviament. 
 
El procés d’estampació s’explica tot seguit. 
 
 
1. Desgreixatge de la planxa 
 

•  Es poleix amb paper d’esmeril (320) per a metall i aigua. 
 
•  S’hi aplica talc i amb una esponja neta es frega ben bé. 
 
•  S’esbaldeix amb aigua. 

 
•  S’hi aplica sabó CPS o desgreixador amb una esponja neta  
 



•  S’esbaldeix. 
 
•  Es treu l’excés d’humitat entre papers assecants i s’eixuga amb 

escalfor (assecador de cabells o taula d’escalfor), 
 

Un altre procediment senzill és netejar la planxa amb un drap net i una pasta 
fina de blanc d’Espanya i amoníac (meitat d’amoníac i meitat d’aigua). 
S’esbaldeix sota l’aixeta i es comprova que no han quedat restes de greix. 
 
 
2. Preparació del paper 
 
El paper se submergeix en una tina d’aigua durant uns minuts, s’escorre i es 
diposita entre dos papers assecants, la funció del quals és eliminar l’excés 
d’humitat.  
 
Si es vol fer una edició, es poden preparar diversos papers i guardar-los dins 
d’una bossa de plàstic per mantenir-los humits. 
 
És recomanable utilitzar pinces per manipular el paper durant l’estampació per 
evitar d’embrutar-lo. 
 
 
3.  Entintatge de la planxa 
 

•  La tinta s’aplica damunt la planxa ―prèviament escalfada si és tinta 
calcogràfica de base grassa― amb una monyeca, espàtula o tampó. 
S’estén una capa fina i homogènia damunt la matriu amb moviments 
circulars per assegurar que penetri en totes les incisions. 

 
•  Amb una tarlatana es neteja la tinta de damunt la matriu amb moviments 

suaus i circulars per evitar llevar la tinta de dins els solcs incidits. 
 
•  Finalment, amb paper de seda, de la guia telefònica o similar, es neteja 

suaument la superfície de la planxa per deixar-la completament neta. Es 
pot fer un darrer retoc amb el palmell de la mà desgreixat prèviament 
amb blanc d’Espanya o talc. 

 
 
4. Impressió de la planxa 
 
En la platina1 del tòrcul es posa un registre,2 la planxa entintada, el paper de 
gravat, un paper Manila protector i els feltres. Un cop imprès s’agafa el paper i 
es deixa assecar. 
 
                                                 
1 Platina: superfície plana de ferro, generalment revestida amb una planxa de zenc i col·locada 
entre els dos cilindres del tòrcul, que manté la planxa gravada i entintada per a l’estampació
2 Registre: coincidència exacta entre les impressions dels diferents colors en un treball 
d’impremta de més d’una tinta. 
 



Segons el nombre d’estampes que es volen obtenir, es van repetint els 
procediments 3 i 4 fins a acabar l’edició. 
 
 
5. Neteja 
  
Un cop finalitzada l’estampació cal netejar la planxa i els estris que s’han fet 
servir en el tintatge: 

•  Tinta grassa: segons la tradició, es neteja amb aiguarràs o un derivat 
del petroli. Una alternativa és substituir aquests dissolvents per altres de 
més ecològics com, per exemple el ALV, o conegut  també com VCA. 
Una solució molt ecològica que es du a terme en els tallers de gravat no 
tòxic és la neteja de la tinta grassa amb oli vegetal domèstic: S’aplica 
una petita quantitat d’oli damunt la planxa entintada i es frega amb un 
drap. A continuació amb una mica de carbonat de magnesi o blanc 
d’Espanya i una esponja es retiren les restes de tinta i, finalment, 
s’ensabona la planxa. 

 
 

•  Tinta aquosa: es neteja amb aigua i sabó domèstic concentrat (Fairy, 
Mistol, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tinta aquosa. Es neteja amb aigua i sabó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tinta calcogràfica grasa. Una alternativa als dissolvents tenim dues opcions:  la neteja 
amb oli vegetal i, posteriorment, blanc d’Espanya o sabó. La segona opció és utiulitzar 
ALV (Agente Limpiador Vegetal), també conegut com VCA (Vegetable Clñeaning 
Agent). El ALV és biodegradable i es pot utilitzar pur o diluït al 50% amb aigua. 


