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abs-
tract

Aquest projecte proposa la redefinició o exploració de 
l'àmbit de la tipografia a través de l'experimentació. Es 
fa ús d'una metodologia específica basada en la simbiosi 
que posa el focus en el tractament dels límits; com es 
poden treballar des de la transformació nodrint-los d'ele-
ments aliens per arribar a noves lectures, estètiques o 
formes d'entendre aquest camp. 

Es realitzen tres experiments diferents que validen 
aquest mètode de treball aprofundint en diversos aspec-
tes de la tipografia i com l’hem identificat al llarg de la 
seva història concloent en tres peces finals. Es finalitza 
amb aquesta publicació que recull tots els processos i 
documentació duts a terme al llarg del projecte.

(CAST) Este proyecto propone la redefini-
ción o exploración del ámbito de la tipografía 
a través de la experimentación. Se hace uso 
de una metodología específica basada en la 
simbiosis que pone el foco en el tratamiento 
de los límites; como se pueden trabajar desde 
la transformación nutriéndolos de elementos 
ajenos para llegar a nuevas lecturas, estéticas 
o formas de entender este campo.

Se realizan tres experimentos diferentes que 
validan este método de trabajo profundizan-
do en varios aspectos de la tipografía y como 
lo hemos identificado a lo largo de su historia 
concluyente en tres piezas finales. Se finali-
za con esta publicación que recoge todos los 
procesos y documentación llevados a cabo a 
lo largo del proyecto.

(ENG) This project proposes redefining or ex-
ploring the field of typography through experi-
mentation. A specific symbiosis-based metho-
dology that puts the focus on the treatment 
of limits is used; how can be worked from the 
transformation by nourishing them from fo-
reign elements to new readings, aesthetics, or 
ways of understanding this field.

Three different experiments are carried out 
that validate this method of work by deepe-
ning various aspects of typography and how 
we have identified it throughout its history by 
concluding it in three final pieces. This post 
will end with the publication that collects all 
the processes and documentation carried out 
throughout the project.
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La tipografia és considerada un dels pilars del disseny. 
El context social actual amb factors com la globalització 
i la tecnologia ha fet que, avui en dia, podem accedir a 
milers de tipografies a l'instant, i que qualsevol pugui 
dissenyar-ne una. Donant una ullada ràpida a WhatFontIs 
(2021), un cercador de tipografies en línia, podem ob-
servar com aquest té registrades al voltant de 700.000 
diferents, número que està en constant creixement per 
l'aparició de noves fonedores i dissenyadors de tipus que 
segueixen creant fonts. De fet el món de la tipografia, 
igual que el del disseny en si, està sempre en moviment i 
sempre va evolucionant amb el pas del temps i el context 
que l'envolta.

En aquest sentit és molt fàcil veure o entendre que la 
tipografia és un terreny en constant transformació, 
però és realment així? Aquest àmbit del disseny, com ja 
dèiem anteriorment, és un dels seus pilars i de fet una 
de les disciplines més antigues - o la més antiga - entorn 
aquest. L'aparició de noves tècniques, formats o fins i tot 
recursos ha fet que aquest món hagi evolucionat al pas 
que ho hem fet nosaltres, però tot i això podem coinci-
dir en el fet que el disseny de tipus segueix mantenint 
certes normes o convencions que perduren des del seu 
inici. Podríem fins i tot coincidir en el fet que la tipografia 
és l'àmbit del disseny amb més limitacions en termes de 
pautes si parlem del seu disseny.

Segurament si agaféssim les mil tipografies més utilit-
zades de la història, des de la primera fins a l'actualitat i 
les analitzéssim trobaríem que, tot i tenir formes o estè-
tiques aparentment variades, totes elles conserven una 

intro-
ducció

sèrie d'elements que les uneixen i les defineixen com a 
tipografies. Aquests elements són els que considero els 
seus límits, barreres que fa molt temps que es troben 
marcades i definides.

És cert que actualment l'aparició de fonedores inde-
pendents com Velvetyne01 aposten i aporten noves con-
cepcions, formes i llenguatges que trenquen alguns dels 
arquetips de la tipografia i avancen cap a llocs interes-
sants i valuosos, ja que no s'havien concebut fins ara. 
D'altre forma amb aquestes noves fonts podem veure 
com conseqüentment la definició de tipografia pot anar 
alternant-se si entenem que el que defineix la disciplina 
són les delimitacions que la conformen.

Aquest moment en el qual la tipografia comença a trans-
formar-se o mutar és el que m'impulsa a crear aquest 
projecte. Com podem portar a la tipografia a altres 
llocs? Podem desfer-nos de certs límits establerts per 
tal d'aconseguir-ho? Aleshores em plantejo quins són 
realment aquests límits i si són transformables o no. Per 
poder saber si aquests es poden ja no trencar sinó mo-
dificar és quan entra l'experimentació. A partir de pre-
guntes com "Què passaria si canviem la metodologia, 
les proporcions o fins i tot que passaria si una tipografia 
no tingués com a funció la llegibilitat?" és on resideix 
el projecte.

En comptes de pensar quan una tipografia deixa de ser-
ho i es converteix en una imatge o forma considero que 
és més interessant explorar que passa entremig. És per 
això que el fil conductor del procés se centra en la me-
todologia empresa per a realitzar aquests experiments; 
la que he batejat com a Simei. Simei defineix el moment 
en el qual la tipografia es creua amb altres disciplines 
alienes, prenent formes, metodologies, usos o funcions 
per modificar els seus i crear noves formes, llenguatges, 
estètiques, etc.

L'objectiu, aleshores, del projecte 
se centra a explorar i experimentar 
amb la Simei i com es pot transfor-
mar el disseny de tipus en aquest 
sentit per trobar noves formes, 
llenguatges, etc. que enriqueixin 
el disseny gràfic i puguin redefinir 
l'àmbit de la tipografia.

A B C D E F 
G H I J K L M 
N OP Q R S 
T U V W X Y Z

(01) Tipografia Mess 
dissenyada per Tezzo 
Suzuki, Velvetyne

(01)
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Per poder realitzar un projecte on 
es parla i es posa en el centre la 
redefinició de la tipografia s’ha de 
primer entendre com aquest àmbit 
del disseny ha estat definit al llarg 
de l’història. I si volem parlar de 
tipografia i història no podem no 
anomenar a Adrian Frutiger, no 
només per la seva gran aportació al 
món de la tipografia sinó per com 
ell l’entén i defineix. Al llibre En 
torno a la tipografia Frutiger ens la 
presenta com ell la percep; com un 
constructe definit pel seu origen, 
reflex de l’evolució tècnica, material 
i social. 

“Siento en mi la necesidad de aconsejar a to-
dos esos jóvenes que veo sentados delante 
de sus pantallas, disfrutando del gran placer 
de jugar con las formas de las letras pero ig-
norantes de la base de toda regla tipografica. 
No sé si serán sólo imaginaciones mias, pero 
algo me impulsa a actuar. En cierto modo, es 
mi deber transmitir lo que he tenido la suerte 
de vivir intensamente. El devenir de los hom-
bres es una larga cadena: los padres han en-
señado a los hijos, el maestro ha enseñado al 
aprendiz, etc. Ya me estoy poniendo lírico…” . 
Escrivia Frutiger a Yves Perrousseaux el 2 de 
novembre del 2000 sobre el perquè de crear 
un assaig parlant de la tipografia.

En aquesta declaració del tipògraf s’entreveu 
la realitat que segueix subjacent fins a l’ac-
tualitat. La majoria de gent entorn del món del 
disseny oblida tot el recorregut que ha realitzat 
la tipografia fins ara i crea des del desconeixe-
ment. Aleshores com som capaços de crear a 
partir de res? 

La tipografia no pot ser definida només d'acord 
amb el que l’envolta en el moment, sinó a tot el 
que ha recorregut i l’ha anat modelant fins al 
que és avui dia. Com bé diu Frutiger “la clave 
del pasado se convierte en la piedra angular 
del futuro.” (Frutiger, 2002) Si volem saber 
com portar la tipografia a un nou estat hem 
de saber quins estats anteriors l’han marcat 
i definit.

(1) Per començar no podem parlar de tipografia sense 
esmentar l’escriptura; com el llenguatge escrit ha anat 
desenvolupant-se fins a arribar al que ara forma part del 
nostre subconscient, l'alfabet. Alfabet que Frutiger qua-
lifica d’”imposició absoluta” (Frutiger, 2002), essent els 
caràcters els elements que construeixen una tipografia, 
arquetips marcats a l'inconscient col·lectiu que no po-
den ni gosen ser modificats a l’hora de crear una “lletra 
bella”. A aquest punt se suma Emil Ruder que reafirma 
la necessitat de la tipografia a basar-se en l’escriptu-
ra i com s’han de mantenir les normes preestablertes 
d’aquesta per crear qualsevol tipografia. “La escritura 
es una herencia cultural de nuestros predecesores y que, 

(1) L’escriptura i 
l’Alfabet.

(2) L’instrument, 
suport i tècnica.

(3) El context 
cultural.

(4) La llegibilitat.

(5) La Construcció, 
el conjunt.

en consecuencia, no debemos descuidarla ni transfor-
marla, sino transmitirla en buen estado a nuestros su-
cesores.” (Ruder, 2002). 

És amb l’escriptura on s’observa un dels elements de-
terminants per Frutiger a l’hora de definir la tipografia. 
L’instrument i el suport. “El instrumento determinó la 
forma” (Frutiger, 2002). A l’inici el tall de l’instrument 
d’escriptura marcaria l’estil i forma d’aquesta com tam-
bé ho faria el suport, en el moment el papir o després 
el pergamí. Tal com expressa Frutiger “Las formas de 
escritura revelan el espiritu propio de cada siglo; son el 
reflejo de los conocimientos y adquisiciones de una epo-
ca.” (Frutiger, 2002), com sorgeix l’escriptura Carolina 
o gòtica d'acord amb les necessitats i estris utilitzats 
en el moment. 

(2) Tal com va succeir amb l’escriptura suc-
ceeix en el moment en el qual sorgeix la tipo-
grafia l’any 1440 gràcies a Gutenberg. Com ja 
he esmentat anteriorment, la tipografia, més 
encara en aquell moment, va sorgir com a re-
producció de l’escriptura, és per això que tots 
els elements que van definir aquesta repercu-
teixen directament sobre la forma en què es 
treballa la tipografia formalment. Al llarg de 
l’evolució de les tècniques d'impressió s’ob-
serva com les formes tipogràfiques ho fan 
amb elles; com Gutenberg inicia la creació de 
caràcters de plom d'acord amb les formes de 
l’escriptura gòtica, després amb la impressió 
de gravat en cobre sorgeixen tipografies com 
la Bodoni o Didot, ja que la tècnica permetia 
realitzar línies més fines. Amb la impressió Li-
togràfica es crea un abans i un després, ja que 
la tècnica ofereix una llibertat al tipògraf que 
fins ara no havia experimentat. Li permet ser 
creatiu i la tipografia evoluciona cap a un camp 
molt més expressiu que tot i seguir sent la fun-
ció l’eix central, amb aquesta tècnica Caslon 
dissenya una de les primeres tipografies de pal 
sec, finalment arriba la impressió Offset que 
deixarà a totes les anteriors desfasades i dóna 
pas a la digitalització de la tipografia.

“Para el artista y el artesano, la limitacion téc-
nica siempre es más un estímulo que un freno, 
porque impulsa a la simplificación de la forma. 
(...) Estoy convencido de que las tecnicas se 
desarrollarán de tal manera que la libertad 
de expresion, algún día, será total.” (Frutiger, 
2002) El plantejament de Frutiger al voltant de 
la tècnica entorn el disseny tipogràfic és molt 
interessant; òbviament la tècnica que utilitzem 
es la que defineix la forma, aquesta és una part 
fonamental del procés de creació d’una tipo-
grafia, en ser necessària no podem pensar fora 
d’aquesta però si intentar que doni el màxim de 
si. En aquest sentit Frutiger defensa la tècnica 
com a estímul, i no està equivocat. 

En l’actualitat, com ja s’ha esmentat anterior-
ment, la impressió offset de la mà de la digi-
talització prèvia han monopolitzat el disseny 
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de tipografies, però són aquestes les úniques 
tècniques o eines que existeixen avui en dia 
per generar tipografies? El nostre món es mou 
cada vegada més en l’àmbit digital; avui en dia 
podem concebre un cartell animat o un llibre 
en una pantalla; podem entendre elements que 
fins fa poc no tenien un altre fi que el paper vi-
vint en el format digital. Aquesta era digital pot 
donar-nos les tècniques amb les quals fanta-
siejava Frutiger, perquè no entendre tècniques 
com l’animació o la realitat augmentada com 
aquestes que ens permeten sortir de l’offset i 
portar-nos a la llibertat total?

(3) Un altre dels punts que destaca Frutiger 
a l’hora de definir i parlar de tipografia és la 
cultura, com el context social marca les ne-
cessitats, conseqüentment la forma i funció 
de la tipografia. Com la concepció del disseny 
i l’art amb les vanguardes i la fundació de la 
Bauhaus van influenciar al disseny de tipogra-
fies de pal sec com la Futura. A més noves 
formes d'esbossar caràcters amb eines com 
el cartabó o l’escaire donaven com a resultat 
figures purament geomètriques. Els materials 
aliens al procés de creació de tipografies tam-
bé poden arribar a influenciar d’alguna forma, 
com el sorgiment del plàstic als anys cinquanta 
i seixanta que van fer que les tipografies sor-
tissin de la pura geometrització del constructi-
visme i anessin cap a formes més arrodonides; 
en aquest moment sorgeixen tipografies com 
la Helvetica o la Univers. Després altres factors 
determinen la forma de les tipografies com les 
noves dimensions; versions per senyalètica on 
s’ha de pensar en gran o textos amb caràcters 
molt petits. L'any 1970 el sorgiment de la tec-
nologia dins els nostres estils de vida fa que la 
tipografia hagi d’amollar-se a aquest nou for-
mat, en aquell moment surt la OCR (Optical 
Character Recognition) que porta a la tipogra-
fia a un retrocés que recorda als tipus de plom 
on la construcció dels caràcters està totalment 
determinada al context i funció, en aquest cas 
els dígits dividits en set segments. Alhora, i 
potser a conseqüència d’aquesta pèrdua, anys 
després neix en la societat una necessitat de 
crear tipografies expressives, en aquest mo-
ment la tipografia obté una nova funció fins ara 
pràcticament inexplorada que era la de captar 
l’atenció per sobre de la llegibilitat. 

Tenint en compte com la cultura influencia el 
disseny de tipografies i les defineix d’alguna 
forma es interessant entendre com són les ti-
pografies actuals. Reflecteixen fidelment tots 
els avenços que estem vivint? O van endarre-
rides? Ja anomenàvem anteriorment com l’era 
digital ens pot arribar a aportar les tècniques 
de la llibertat total, així doncs, aquest context 
també ha de veure’s reflectit en les tipografies 
actuals. Com serà una tipografia que parli del 
que estem vivint actualment, que representi 

la crisi global o els avenços tecnològics cons-
tants?

(4) Un dels grans elements definitoris de la tipografia 
que Frutiger desenvolupa al llibre és la llegibilitat, lligat 
de certa forma a la funció. Si bé es deia anteriorment 
que la tipografia és una reproducció de l'escriptura té 
sentit que la llegibilitat estigui lligada o fins i tot sigui 
la base sobre la qual es decideixen qüestions formals. 

“La exigencia de tener que conservar la forma básica 
significante que se ha manifestado en el transcurso de 
los siglos es fruto de una confrontación constante entre 
estética y legibilidad.” (Heiderhoff, 2002).

La forma de les lletres ha anat variant al llarg de la his-
tòria des de la creació de la tipografia, tot i això l'essèn-
cia d’aquestes s’ha conservat creant uns arquetips, que 
Frutiger ens defineix com les formes essencials que hem 
desat al nostre subconscient. La representació d’aquests 
arquetips a una tipografia fa precisament que siguin re-
coneixibles, conseqüentment, llegible. Si una tipografia 
varia el nucli d’un caràcter nosaltres com a lectors no 
podrem reconèixer instintivament la lletra i la lectura 
serà molt més difícil o pràcticament il·legible. 

“El trabajo del creador de caracteres tipográficos se 
parece al del modista que dispone tela sobre el cuerpo” 
(Frutiger, 2002). En aquest sentit Frutiger compara la 
llegibilitat amb una cullera. La tipografia que és perfec-
tament llegible passa desapercebuda, fa la seva funció i 
no pren protagonisme entorn la seva forma. En canvi una 
tipografia com ell posa d’exemple “creada por un dise-
ñador vanguardista” no actuarà de la mateixa forma, ja 
que la gent la notarà i això els molestarà en certa forma 
a l’hora de llegir la informació que transmet. 

D’altra banda Frutiger deixa clar que les tipografies en 
les quals es basa són les que s’anomenen clàssiques i que 
totes les que se surten d’aquesta definició de llegibilitat 
no hi formen part, ja que la seva funció és una altra i 
conseqüentment responen a una altra necessitat. És per 
això que la llegibilitat, com es deia a l’inici, va lligada a la 
funció de la tipografia o el context en el qual es troba; 
en aquest cas al parlar de la tipografia com a àmbit ge-
neral del disseny fa referència constant a aquest grup 
de tipografies clàssiques. 

Si Frutiger esmenta la diferència entre les tipografies 
clàssiques a les altres, entenent aquestes com les que 
no es regeixen per les normes o elements definitoris es-
tablerts, significa que dóna permís als tipògrafs a sor-
tir-se d’aquests “límits” seguint conservant l'etiqueta 
de tipografia? 

La llegibilitat en l'actualitat és un tema que es troba real-
ment en auge entorn la tipografia. Es pot crear una font 
que sigui illegible? Tècnicament si però el debat sobre 
si aquesta es considera una tipografia o no és realment 
extens. Segons el que desenvolupa Frutiger podríem 
contemplar la llegibilitat com a l'element que va lligat a 
la funció; de ser llegida. Aleshores si la funció d’una ti-
pografia no és la de la lectura escrita sinó visual aquesta 
tipografia podria no fer ús dels arquetips de l’alfabet, ja 
que no és la llegibilitat el que està buscant. 
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(5) Si alguna cosa de tot el que ens exposa 
Frutiger sobre la tipografia al llarg del llibre 
s’hagués de destacar sobre el seu treball pro-
pi o com concep la tipografia és el conjunt. 
Defensa la no individualitat de la lletra davant 
el conjunt. De fet aclareix que una lletra per 
si sola no té cap mena de significat, que on 
funciona és al voltant o en diàleg amb altres 
caràcters. “No debo olvidar nunca que una le-
tra existe sólo en su relación con los demás.” 
(Frutiger, 2002). De fet José Mendoza i Al-
meida al llibre La letra ens parla de la mateixa 
idea, dient que una lletra només serà capaç de 
complir la seva funció si es relaciona correcta-
ment amb les altres. És per això que hi ha una 
sèrie de mesures, guies o trames establertes 
que treballen la cohesió del conjunt en termes 
com el traç, el gruix, corbes, alçades o pes. 
Aquestes decisions més tècniques són les que 
delimiten el procés de creació. 

En aquest sentit Mendoza aporta una idea 
molt interessant sobre el procés que recorda 
al moment en el qual Frutiger parlava dels ar-
quetips a les lletres i comparava el paper del 
tipògraf amb el d’un modista, ja que les normes 
o esquemes pels quals es regeix la tipografia 
són els mateixos des de fa segles; “una A ma-
yúscula siempre será dos trazos oblicuos que 
se unen en la parte superior y que están atra-
vesados por una barra” (Mendoza, 1990), en 
aquest sentit el tipògraf pot modificar la indu-
mentaria amb la qual vestirà aquests arquetips, 
però sempre es veurà delimitat per aquests.
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(1) S’ha observat i explorat quins 
són aquests elements que defi-
neixen el camp de la tipografia. 
El conjunt d’aquests conformen 
el que nosaltres podem descriure 
com a tipografia i són el que fan 
que l’identifiquem aixì. Aleshores si 
algun d’aquests elements es trenca 
podríem considerar la tipografia 
com a tal? En conseqüència ente-
nem que aquests no són tan sols 
definitoris sinó que estan limitant la 
disciplina. Podríem parlar d’ells com 
a límits si així ho veiem i entenem. 

Tenint el que considerem els límits de la tipo-
grafia establerts i explorats. Que podem fer 
amb ells? Són aquests límits partidaris de la 
redefinició? Al final han de canviar si es vol 
arribar a una forma de veure la tipografia di-
ferent de la que s’ha establert. Sento que els 
límits solen abordar-se des del trencament 
o l’eliminació, és una forma molt iconoclasta 
de veure la redefinició. En el marc d’aquest 
projecte s’han explorat els elements que defi-
neixen l’àmbit i s’ha pogut observar com són 
pilars que no només limiten sinó que confor-
men. Tenint en compte això, és més adient 
plantejar el canvi des de la transformació que 
des de la destrucció, es pot arribar a redefinir 
la tipografia mantenint la seva identitat. Però 
com?

A una entrevista que va oferir Guillermo del Toro a la 
UOC sobre el procés creatiu l’any 2017 aquest va fer una 
afirmació interessant al respecte on parlava de com es 
necessari obrir l’espectre per arribar a allò que cerques. 
“Si consumes imagenes que vienen de la arquitectura, 
de la fotografia, de la pintura clasica, del impresionis-
mo, del expresionismo, del fauvismo, de lo que tu quie-
ras pero tu rango aumenta y te guias por museografia, 
por exposiciones y consumes eso como si consumieras 
un vocabulario. Decia Mark Twain que entre la palabra 
adecuada y la palabra perfecta hay la diferencia entre 
la luciernaga y el relampago. (...) Eso es adjetivizar la 
imagen; si tu rango de vocabulario es muy estrecho el 
adjetivo que vas a usar audiovisualmente puede ser muy 
pequeño.” (Del Toro, 2017)

Aquesta idea que planteja Guillermo del Toro, així com 
molts altres artistes que ho recolzen, parla de com ens 
veiem en moltes ocasions tancats o ofuscats dins un 
àmbit; que per molt ampli que aquest sigui no ens per-
metem mirar més enllà i tots acabem fent el mateix, o el 
que considero pitjor, no trobant allò que volíem aconse-
guir. A l'inici parlàvem de Frutiger, ell era molt partidari 
de comparar la tipografia amb elements quotidians així 
que seguim el seu métode per tal d’exposar-ho més cla-
rament. Si jo vull canviar la meva forma de vestir, però 
l’únic que faig és remenar al meu armari sense adquirir 
noves prendes no aconseguiré canviar gairebé res, en 
canvi, si vaig a l'armari de la meva germana, que té un 

(1) D'on neix Simei? 
Definició del concepte.

(2) Simei aplicat a 
la metodologia, la 
transformació de límits 
com a eina.

estil totalment diferent, i li trec unes samarretes el meu 
armari ha evolucionat o ha canviat fent que la meva ves-
timenta ho faci també. 

És necessària l'obertura mental per arribar més enllà del 
que està establert. Tenint en compte com volem rede-
finir un àmbit, la tipografia, a través del canvi dels seus 
límits és interessant veure com aquest acte de sortir de 
la disciplina per nodrir-la pot ser la forma d’aconseguir 
el proposat. 

Aquesta teoria ens porta a la idea batejada com a Simei. 
Simei prové dels prefixos syn- (del grec, convivència o 
unió) i mei- (del grec, canvi, moviment) en conjunt re-
presentant el canvi a través de la unió de dos àmbits. 
Aquest concepte es refereix al moment en què un camp 
o disciplina modifica o transforma un dels seus límits 
per tal d’apropar-se a altres aliens i crear simbiosis inte-
ressants. Es tracta de treure aquests camps de la seva 
zona de confort, nodrint-los d’elements externs. S’obre 
l’espectre a l’hora de buscar noves formes, llenguatges, 
formats... possiblement no observats fins ara i que po-
den aportar un punt de vista diferent respecte el terreny.

Simei es oposada al trencament, partidària de la trans-
formació. Com ja s’ha anomenat no s’han de veure els 
límits com a parets a demolir sinó com a una substància 
flexible i liquida que pot ser modificada i està oberta a 
noves formes. És interessant tractar aquests elements 
definitoris com a punts de partida no com a punts finals. 

En el projecte es parteix d’aquesta teoria per parlar dels 
elements que defineixen a la tipografia, com podem ex-
perimentar des de la idea de transformar els seus límits 
en comptes de trencar-los a partir d’altres disciplines 
alienes o no a la del disseny. Tot i que la protagonista és 
la tipografia aquesta pot arribar a dialogar amb molts 
altres terrenys tant artístics, propis del disseny o ab-
solutament aliens per tal d’arribar a camps inexplorats. 

Aleshores aquest concepte passa de ser una 
mera idea a una forma de treballar conver-
tint-se en la metodologia que dóna forma i 
estructura el projecte i l’experimentació per 
venir. Però pot la Simei ser una metodologia? 
Es pot partir de la base que planteja per des-
envolupar tota una forma de treballar? 

(2) Segons ho defineix la OBS Business 
School, “Una metodología es un conjunto de 
prácticas, procedimientos, y reglas utilizadas 
por aquellos que trabajan en una disciplina; es 
decir, es un conjunto de métodos de trabajo. 
Pero una metodología es algo más que un con-
junto de métodos, es un marco que tiene sen-
tido.” (Bara, 2015). Al final la metodologia va 
conjuntament amb el procés de creació però 
en si no el conforma sino que l’acompanya. Es 
tracta de crear una serie de paràmetres que 
ens defineixen com realitzar unes decisions o 
accions. És el com que ens duu al què. 

Alejandro Masferrer a una xerrada que va fer 
amb LABASAD sobre metodologia per la re-
flexió i millora dels processos creatius expressa 
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molt bé la necessitat de donar el focus que 
mereixen els processos davant la forma final. 
“Tenemos instrucciones claras de qué hacer, 
pero pocas veces contamos con un marco so-
bre cómo hacerlas.(...) El proceso creativo es 
muy abstracto, y nosotros los humanos, de-
masiado complicados. (...) Necesitamos una 
idea común del proceso creativo para poder 
entenderlo.” (Masferrer, 2020)

Carmen Gonzalo Castro aprofundeix sobre els 
processos artístics al seu treball Hacia una me-
todología del proceso creativo y su validación 
en el ámbito de investigación académico on, 
a partir d’una investigació gestionada per di-
verses universitats internacionals, es compara 
el procés de treball a l’àmbit artístic i científic 
per tal de trobar els punts comuns i validar 
el procés artístic acadèmicament. D’aquesta 
investigació Gonzalo extreu reflexions inte-
ressants sobre la metodologia com el fet que 
“Este es, tal vez, el mayor punto de conflicto 
entre el arte y la ciencia. Paradójicamente, es 
también donde con más frecuencia confluyen 
procesos y términos que diluyen las fronteras 
entre ambos.” (González, 2018). La metodo-
logia al final és una forma de treballar, pot ser 
extrapolada a qualsevol àmbit, és per això que 
podem començar el capítol definint la meto-
dología a partir de la gestió d'empresa, seguit 
del món de l'art juntament amb el de la ciencia. 

La metodologia és un marc que se sustenta per un ob-
jectiu. Tornant a la reflexió de Carmen Gonzalo Castro, 
on també observa com es tracta l’objectiu d’un procés 
tant artistic com científic, ens afirma que “parece claro 
que, según el científico y el artista, el objetivo es el fin, la 
obtención de un resultado que parte de una suposición” 
(González, 2018). Aleshores el fi d’aquest projecte és en 
el que hauria de recolzar-se la metodologia. 

Tenint en compte l'anomenat anteriorment, 
com és possible crear una metodologia d'acord 
amb la Simei? S’ha de tractar el concepte com 
a finalitat o objectiu que donarà sentit i definirà 
la pròpia metodologia. És la Simei la finalitat 
de l’experimentació o l’eina per arribar a una 
finalitat? Com podem saber on volem arribar 
si precisament el que volem és descobrir re-
sultats nous?

En aquest sentit considero que el més adient 
és parlar d’objectiu no com a forma final sinó 
com a forma d’arribar al final. D’aquesta ma-
nera la metodologia es recolza sobre el com es 
fa, no sobre el que sortirà. Aquí és on entra la 
Simei, sent el com que necessita com a base 
la metodologia per trobar el què.

La finalitat de la Simei és l’obertura i redefi-
nició de límits, la transformació a través de la 
simbiosi. Els tres pilars que sostenen l’objectiu 
són, com ja s’ha anat entenent anteriorment, 
els límits, com a elements protagonistes a 

identificar i definir, la simbiosi com a eina per 
enriquir l’establert amb elements de discipli-
nes alienes i l’obertura, com tractar els límits 
des de la transformació, no el trencament. En 
aquests factors es centrarà tota la metodo-
logia.
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Un cop s’ha establert la Simei com 
a metodologia i la part teòrica on 
s’han estudiat els elements que 
defineixen la tipografia entra com 
a protagonista l'experimentació. En 
aquest moment no es pren cons-
ciència encara de la forma final, ja 
que el projecte abraça el fet d’arri-
bar a nous llocs a través del procés 
d’experimentar. 

Tot i això hi ha una sèrie d’especi-
ficacions que cal determinar abans 
d’iniciar el procés d’experimenta-
ció. Entendre com es durà a terme 
el treball, quines normes s’han 
establert o com s’estructuren els 
experiments defineix conseqüent-
ment els objectius o actitud que es 
pren entorn l'experimentació o el 
projecte en general.

(1) Tota l'experimentació es forma arran tres 
processos diferents que responen a una es-
tructura que, després d'haver aprofundit en el 
que defineix la tipografia, conformen l'àmbit; 
la base o concepció, el disseny o construcció 
i la funció. Des d'aquestes categories es viatja 
pel procés de disseny de tipus: Com s'inicia a 
través de la primera idea o la forma en la qual 
l'esbossem i com després portem aquells es-
bossos a la realitat amb el disseny o construc-
ció delimitant una sèrie d'aspectes més tècnics 
que conformen la concepció de tipografia; les 
mesures, proporcions, tècniques o metodolo-
gies de construcció. Finalment a través de la 
funció, aspecte que es troba present al llarg de 
tot el procés, es pot aprofundir i experimentar 
amb la llegibilitat, el llenguatge escrit, l'alfabet 
i els caràcters.

(2) La metodologia establerta per a produir aquests 
experiments és la Simei. Ja s’entén que la metodologia 
acompanya el procés de treball, independent segons 
l’experiment i el que aquest exigeixi. Tot i això podem 
traçar un procés estàndard que serveix com a guia o 
exemple de com la Simei pot acompanyar una experi-
mentació. 

Un camí coherent amb la Simei és iniciar la investigació 
observant l’àmbit que es vol tractar, explorant el que 
crea la seva identitat i el defineix; un cop assenyalats els 
elements definitoris o “límits” es fa una recerca de pos-
sibles paral·lelismes amb àmbits aliens al protagonista. 
És un cop trobem aquesta relació amb una disciplina ex-
terna quan entra en acció la unió, transformació d’aquell 
límit d'acord amb el que ens pot aportar la informació 
nova, nodrim al que ja està establert amb nous imputs 
i es prova d’arribar a la simbiosi entre els dos àmbits. 
En tenir clar aquesta unió es comença a experimentar 
i estirar el fil el màxim possible, creant totes les capes 
diferents possibles fins a arribar al resultat formal, en un 
inici desconegut, que ha seguit coherentment la meto-
dologia i objectius de la Simei.

(1) Estructura de 
l’experimentació.

(2) Mètode de 
treball.

(3) Manifesto o 
normes de taller

En el cas d’aquest projecte els primers passos d’inves-
tigació i exploració dels elements definitoris ja s’han 
realitzat anteriorment, l’experimentació se centra en el 
moment de treballar la simbiosi, pensar amb quins ele-
ments aliens es pot realitzar i com fer-ho possible fins 
al resultat final.

(3) Ja expressava Frutiger al llibre “Entorno a la tipo-
grafia” al parlar sobre la tècnica que les limitacions po-
den ser una eina de motivació no pas de fre. En aquest 
sentit les normes poden semblar una limitació, una sèrie 
de factors que estan ofegant el projecte. Res més lluny 
de la realitat. Les normes de taller parlen de processos, 
motivacions, objectius, etc. Ens poden definir quina serà 
la forma de treballar i l’actitud que es vol mantenir al llarg 
del procés, són una eina més per mantenir la metodolo-
gia i coherència.

Així doncs, es crea un manifesto que expressa, alhora, 
les normes de taller que estaran presents sempre quan 
s’estigui en el procés d’experimentació: 

Tractar el límit com a un element obert i 
receptor de la transformació. 
Sempre nodrir-se d’àmbits o disciplines alie-
nes a la que es posa al centre. 
Tenir obertura mental; deixar-te emportar 
per les troballes. 
Sempre estirar el fil al màxim d’un experi-
ment, no tancar-se en el primer resultat.  
El camí està “inexplorat”, pren-te el luxe 
d’explorar-ho com vulguis. 
Mantenir una coherència al llarg del procés 
que sostingui el resultat final.
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Al capítol dedicat a Jonathan Hoefler de la sèrie docu-
mental Abstract aquest dissenyador de tipus ens obre 
les portes al seu estudi i, conseqüentment, al seu procés 
creatiu. Podem veure com comença a desenvolupar o 
plasmar una primera idea a través d'una eina tan simple 
com el llapis i el paper. És així com la gran majoria de 
dissenyadors de tipus treballen; es tracta de la forma 
estàndard en la qual esbossem idees, pensaments, per 
deixar constància i començar a treballar.

Que suc-
ceeix en 
modifi-
car la 
forma en 
què s'es-
bossa un 
caràcter, 
substi-
tuint-ho 
per un 
sistema 
aliè a la 
tipogra-
fia?

Podem 
construir 
una tipo-
grafia 
com ho fa-
ríem amb 
un gerro?

En aquest moment precís és on entra el primer expe-
riment. Pot haver una altra forma d'esbossar que ens 
obri portes a noves formes o maneres de veure la lletra? 
Si canviem aquest mètode canviarà la forma final de la 
tipografia? Com pot arribar a influenciar la tècnica inicial 
en la forma en la qual concebem els caràcters?

(02)(02) Xurro base per 
a la creació de peces 
volumétriques amb 
fang.
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(03) Troç de pasta de 
modelar utilitzada pels 
prototips de gerro.

I aquí és on apareix la ceràmica, com àmbit aliè a la ti-
pografia, per crear aquesta simbiosi pròpia de la Simei 
on és primordial anar a llocs fora de la tipografia per a 
tractar el límit des de la transformació o la simbiosi. Es 
podria arribar a construir una A com es construeix un 
gerro? Prenent la tècnica, material i volumetria pròpia 
d'aquesta disciplina apareixen noves capes que no es 
contemplen en esbossar amb llapis sobre el paper. Es 
passa del pla al volum, es pot sentir literalment la lletra 
a les nostres mans i a l'hora ens veiem sotmesos al ma-
terial, tècnica i funció.

A la ceràmica hi ha diverses formes de construir un ge-
rro. En aquest cas s'escull una de les més bàsiques; la 
formació de volums a través de xurros de fang i la seva 
superposició. És la millor opció donat la seva simplicitat; 
no requereix material especial com el torn ni una habilitat 
avançada per arribar als resultats desitjats.

Un cop s'entén la tècnica per poder realitzar prototips 
dels gerros més fàcil i ràpidament es fa ús de pasta per 
modelar03 que resulta alhora més còmode. La primera 
fase de l'experimentació s'inicia només amb un caràcter, 
la Y. En el moment de començar a esbossar aquell caràc-
ter apareixen les limitacions que comporten el fet de no 
només treballar l'anatomia de la lletra sinó la funciona-
litat pròpia d'un gerro. Aquest ha de poder mantenir-se 
dempeus amb força estabilitat, ja que es tracta d'un 
material fràgil que contindrà aigua dins i no pot caure 
fàcilment. Per contenir dins l'aigua sense que s'escapi 
del gerro aquest ha de ser un volum amb espai intern 
ben cobert pel que fa a les seves parets. Finalment ha 
de tenir almenys un orifici on poder ficar l'aigua i flors, 
la seva funció principal.

En construir una lletra com si es tractés d'un gerro ob-
tens noves limitacions que donen forma al mateix caràc-
ter. Tipogràficament hem pres els arquetips, la forma 
essencial universal de cada una de les lletres de l'alfa-
bet que fa que les puguem reconèixer instintivament, ja 
que l'objectiu és crear una tipografia llegible i fàcilment 
comprensible. Després la tècnica i material pròpia de la 
ceràmica ha parlat per si sola i ens ha aportat les capes 
que no haguéssim trobat només esbossant amb llapis 
sobre paper.

(03)



METODE D' INVESTIGACIÓ 
DE PRODUCCIÓ D'EXPERIMENTS

XORRADA
Y SIMEI 35

S
im

ei_
D

esenvolupam
ent de m

odels d’experim
entació entorn l’àm

bit tipogràfi
c fent ús d’una m

etodologia chulísim
a_

A
riadnaS

ánchez_0
34

Un cop s'ha construït el primer prototip de 
gerro amb l'arquetip de la Y04 es passa a la 
següent fase; com es porta aquest esbós a 
un caràcter tipogràfic? Quines formes poden 
representar aquest volum i funcionar en un 
llenguatge més pur tipogràficament? Com a 
resposta a les preguntes que sorgeixen es fa 
una pluja de diferents formes de representar 
el gerro en pla, pensant ja en el disseny de 
tipus i els arquetips que regeixen la lletra Y. 
Apareixen resultats més literals de represen-
tació05, però d'altres que porten cap a un camí 
que intriga explorar i cap a on es decideix 
estirar el fil.

Si el gerro ha estat conformat per diferents 
peces, en aquest cas xurros, el gerro es pot 
veure representat de la mateixa forma en el 
seu conjunt, amb les peces una sobre l'altra, 
com amb les peces per separat. El conjunt 
d'aquests xurros també és el gerro, en aquest 
cas descompost06 07. I la idea de la Y descons-
truïda porta a la base formal de l'experimen-
tació; desconstruir per tornar a construir.

(04)

(04) Peça prototip de la lletra Y 
amb pasta de modelar.

(05) Descomposament dels 
diferents xurros que conformen el 
prototip.

(06) Descomposament dels 
diferents xurros que conformen el 
prototip.

(07) Vectorització i simplificació de 
les formes que contenen els xurros.

(05)
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(06) (07)
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A través de la ceràmica 
s'ha trobat un mètode de 
construir que ens porta a 
crear gerros amb forma 
de lletra que més tard, 
amb les mateixes peces, 
podem recrear l'arquetip 
del caràcter de nou apro-
pant-nos a un llenguatge 
totalment diferent però 
coherent amb el procés i 
la necessitat de dissenyar 
una tipografia.

Així doncs, es dissenya la primera lletra, la Y, seguint 
aquesta lògica. L'única limitació que aporta aquest pro-
cés és el fet d'haver d'utilitzar totes les peces que han 
sigut necessàries per construir el gerro per redissen-
yar el caràcter09. Doncs si parlem de com tot el procés 
realitzat a través de la ceràmica és essencial per arri-
bar a la forma final hem de fer fidels constantment a la 
construcció inicial. No té sentit reconstruir només amb 
algunes de les peces, aleshores aquell caràcter no és 
coherent i no representa la lletra08. Com ja he anomenat 
anteriorment, el que representa la Y no són les formes de 
les peces sinó el seu conjunt que ens permet construir 
un gerro i que aquest alhora compleixi la seva funció.

Un cop es té clar el mètode a realitzar per esbossar la 
tipografia es realitza el mateix procés que s'ha fet amb 
la Y per arribar a crear tot l'abecedari tenint en compte 
les formes universals de les lletres; els seus arquetips15. 
En aquest procés es fa notable la complexitat del procés, 
i la sèrie de decisions que s'han de prendre per crear un 
conjunt coherent. Com ja s'ha tractat anteriorment, una 
lletra no és res per si sola; una tipografia és el conjunt de 
totes elles i així és com s'ha de tractar el disseny d'elles. 
Per això es creen una sèrie de paràmetres que es segui-
ran per a totes les construccions, tant en el moment de 
formar els gerros com en el moment de reconstruir-los 
al pla.

(08)

(09)

Pel que fa a la construcció amb la 
ceràmica es decideix que l'alçada 
dels caràcters és de nou xurros. 
També es decideix que el gruix del 
xurro sigui sempre el mateix, de 
quatre mil·límetres, ja que podria 
alterar-se l'alçada si aquest varia. A 
més la forma més utilitzada i la que 
serveix de base per a la creació de 
les altres, el cercle, es crearà amb 
un xurro de quaranta-tres mil·líme-
tres de llargada.

Finalment hi ha una sèrie de formes 
definides que responen a diferents 
necessitats i s'apliquen a tots els 
caràcters: La figura 11 que, com ja 
s'ha anomenat, és la base i amb ella 
es creen els volums principals. La 
figura 12 és l'opció de la primera 
figura on la lletra necessita una 
amplada més elevada, com és el cas 
d'una L on la base és tres cops més 
ample que l'asta. La figura 13 és la 
base literalment del gerro que pot 
tenir dues formes diferents en res-
posta a la lletra que s'estigui cons-
truint en el moment, l'important en 
aquest cas és que estigui tapada 
perquè no vessi l'aigua. La figura 
14 s'utilitza per crear bifurcacions, 
quan és necessari dividir la peça.

Si escau es poden crear formes no-
ves que, en seguir la mateixa lògica 
que les anteriors són semblants.

Pel que fa a la posterior recons-
trucció en pla només es defineix la 
mateixa alçada per a tots els caràc-
ters amb una guia pel revessament 
d'alguna d'elles, ja que es treballa 
amb formes circulars i és necessari 
visualment.

(08) Primera cons-
trucció de la Y amb 
una sel·lecció reduida 
de formes.

(09) Construcció 
definitiva que inclou 
totes les peces que 
conformen el conjunt.

(10)

(10) Peça de pasta de 
modelar utilitzada pels 
prototips de gerros.

(11)

(12)

(13)

(14)
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(15) (15)

(15) (15)

(15) (15)

(15) (15)

(15) (15)

(15) Prototips dels 
diferents gerros en 
base als arquetips de 
l'alfabet.

(15) (15)

(15) (15)

(15) (15)

(15) (15)

(15) (15)
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(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra B

.
(16) D

esconstrucció i reconstrucció prototip lletra N
.

(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra H

.

(16)

(16)

(16)
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(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra B

.
(16) D

esconstrucció i reconstrucció prototip lletra N
.

(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra H

.

(16)

(16)

(16)
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(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra I.

(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra X

.
(16) D

esconstrucció i reconstrucció prototip lletra C
.

(16)

(16)

(16)
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(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra E

.
(16) D

esconstrucció i reconstrucció prototip lletra V.
(16) D

esconstrucció i reconstrucció prototip lletra T.

(16)

(16)

(16)



METODE D' INVESTIGACIÓ 
DE PRODUCCIÓ D'EXPERIMENTS

XORRADA
CONSTRUCCIÓ SIMEI 53

S
im

ei_
D

esenvolupam
ent de m

odels d’experim
entació entorn l’àm

bit tipogràfi
c fent ús d’una m

etodologia chulísim
a_

A
riadnaS

ánchez_0
5

2

(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra K

.
(16) D

esconstrucció i reconstrucció prototip lletra Z
.

(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra R

.

(16)

(16)

(16)
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(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra M

.
(16) D

esconstrucció i reconstrucció prototip lletra D
.

(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra O

.

(16)

(16)

(16)
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(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra B

.
(16) D

esconstrucció i reconstrucció prototip lletra N
.

(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra H

.

(16)

(16)

(16)
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(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra J.

(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra P.

(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra Q

.

(16)

(16)

(16)
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(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip lletra B

.
(16) D

esconstrucció i reconstrucció prototip lletra N
.

(16) D
esconstrucció i reconstrucció prototip punt i com

a.

(16)

(16)

(16)

(16)
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En aquest moment on es té tot 
l'alfabet dissenyat apareix una nova 
pregunta. Aquest mètode de cons-
trucció desemboca en una tipogra-
fia tancada o podria arribar a ser 
un sistema per a construir infinites 
lletres? Al final la reconstrucció dels 
caràcters té una limitació molt re-
duïda. Les decisions preses, tot i ser 
d'acord amb una forma universal, 
són purament subjectives i en el cas 
que aquestes formes les reconstruís 
una altra persona de ben segur no 
s'obtindria el mateix resultat.

Com a validació d'aquest dubte es crea una 
làmina d'adhesius17 amb les formes que con-
formen la lletra A perquè la gent pugui crear 
aquest caràcter; en aquest cas l'única limitació 
donada és utilitzar totes les peces. Vint per-
sones van realitzar l'exercici i els resultats de-
mostren el suposat18. Aleshores en què desem-
boca aquest experiment? En aquest moment 
és important deixar clar que aquest mètode de 
construcció de caràcters pot ser un sistema i 
que si una persona obté la desconstrucció de 
l'alfabet que s'ha creat pot construir-se una ti-
pografia única. Tot i això per a poder presentar 
una de les infinites variants que poden sorgir 
es decideix dissenyar una tipografia concreta.

Per a poder portar aquest sistema a l'usuari 
la tipografia creada tindria, de cada un dels 
caràcters, un glyph alternatiu22 amb la des-
construcció que poden obtenir per crear la 
seva versió pròpia.

(17)

(17) Làmina d'adhesius 
utilitzada per un usuari 
que no va cumplir 
l'única norma.

(18) Resultats de 
l'exercici. Com 
diverses persones 
creen una A amb les 
mateixes peces.

(18)
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(18) 
per Ismael Burgos
@iburgon

(18) 
per Sandra Parraga
@notafashion.victim

(18) 
per Ray 
Sánchez

(18) 
per Andrea 
Sánchez

(18) 
per Irene Rocher
@irenerocherb

(18) 
per Andrea Conesa
@andreaconesa7

(18) 
per Nausica Musach
@nnnausica

(18) 
per Marina Jerez

@mjerezburillo

(18) 
per Mireia Arias

@mire854

(18) 
per Judith Guinovart

@akajudiz

(22) 
per Berta Tetuà

@bertatetua

(18) 
per Jana Garcia

@jjeeenx

(18) 
per Anna Fernández
@annafernandezzg

(18) 
per Mireia
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(19)

(19) Es pot obtenir 
la desconstrucció 
de cada caràcter a 
l'apartat de Glyphs 
seleccionant el Glyph 
alternatiu al principal.
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Recentment hi han aparegut nous formats de tipogra-
fies que han obert l'espectre respecte a la seva apa-
rença; el cas més conegut és el de la nova versió de 
la Trajan, la Trajan Color, on aquesta té una aparença 
de volum que, a més, pot canviar de color. Aquestes 
tipografies tenen un format SVG i permeten dissenyar 
fonts de colors o amb textures diferents.

Aquest atribut que se li pot afegir a una tipografia 
encaixa en aquest moment amb aquest experiment, ja 
que si un dels elements principals que caracteritzen el 
projecte és el volum per què no fem que la tipografia 
sembli tenir-ne també? Amb aquest format podem fer 
que les peces que conformen cadascun dels caràcters 
es vegi definida en crear una textura amb ombres i 
llums que recreen la volumetria original dels xurros20.

(20) Caràcter de 
la lletra X en versió 
tipografia SVG, efecte 
tridimensional.

(20)
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L'últim pas d'aquest experiment ens fa tornar a l'inici; 
al material. En Ricard García, dissenyador de tipus, va 
aportar una visió molt interessant respecte a aquest on 
es preguntava per què si mantenia fidelitat a la ceràmica 
les peces finals semblaven tan estàtiques, sense res que 
connotés aquell material que és el fang, característic per 
la capacitat de modelar-se? Allò a més ho connectava 
a la idea de la tipografia variable que com ben va dir ell 
mateix, no es realista parlar de novetats entorn el dis-
seny de tipus en l'actualitat sense tractar la variabilitat 
dels caràcters.

I amb aquesta apreciació va néixer una capa final on es 
rendeix tribut al material: com aquest actua, que suc-
ceeix en estirar-lo, condensar-ho, xafar-ho, etc22 23 24 25. 
Precisament aquest va ser el procés a dur a terme per 
tal de crear una sèrie de variables de la tipografia dis-
senyada on es tanca l'experiment allà on es va iniciar, 
amb el fang.

Es creen les varietats de gruix28 29, contrast30 i amplada31 

32 prenent com a referència l'actuació del material en 
aixafar-lo per ampliar el seu gruix, al modelar-lo de nou 
creant contrastos i en estirar-lo i contraure'l per modi-
ficar la seva amplada.

Es presenten aquestes variables des dels seus extrems; 
mostrant els dos estats oposats en el que es pot trobar 
la tipografia.

(21)

(21) Eina principal per 
la construcció dels 
gerros; les mans.
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(22)

(23)

(22) Condensar i expandir el cercle 
base.

(23) Cercle base usat, la seva 
versió més fina i fins on pot en-
greixar-se.

(24)

(25)

(24) Gruix del material. Forma 
resultant al crear contrast.

(25) Contrast alternatiu i resultat 
d'aixafar un bloc contra la llibreta.      

(26)(26) Abstracció dels atributs del 
fang relacionades amb les diferents 
variables d'una tipografia:

Gruix, contrast_01, contrast_02, 
condensació i extensió

La variabilitat es representa en el 
seu estat primer i últim, mostrant 
ambdós extrems.
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(27)

(28)

(29)

(27) Versió de la tipografia 
Xorrada Regular

(28) Versió de la tipografia 
Xorrada Thin

(29) Versió de la tipografia 
Xorrada Black

(30)

(31)

(32)

(30) Versió de la tipografia 
Xorrada Contrastada

(31) Versió de la tipografia 
Xorrada Extendida

(32) Versió de la tipografia 
Xorrada Contraguda
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Com a conclusió i tancament 
d'aquest experiment es creen dues 
peces que el resumeixen i presen-
ten al món. La peça central és el 
gerro35, que ens parla de la pregun-
ta inicial i ens porta al material, la 
tècnica de la ceràmica i respon, a 
l'hora, a aquesta mateixa pregunta 
de si és possible construir una lletra 
com si es tractés d'un gerro.

Arran d'aquesta peça i com a pre-
sentació del disseny de la tipografia 
resultant es crea un espècimen33 
per mostrar-la en les seves dife-
rents aplicacions i variants. Aquest 
espècimen es relaciona amb el 
gerro, ja que es tracta del seu pac-
kaging, és una làmina de cinquanta 
per setanta-cinc centímetres que, a 
més de poder ser un pòster realitza 
la funció de protegir el gerro en el 
desplaçament de la botiga a casa 
de la persona que l'ha comprat, 
obtenint així els dos punts de vista 
de l'experiment: el més formal i ma-
terial i el més tècnic i tipogràfic.

(34) Detalls del paper 
kraft per a poder em-
bolicar bé els gerros i 
la tipografia en pesos 
petits.

(33) Packaging per 
a la ceràmica format 
poster amb l'especi-
men de la tipografia 
Xorrada.

(33)

(33)

(34)

(36) Gerro amb el seu 
packaging.
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(36)
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(35)

(35)

(37)

(37) Peça de ceràmica 
principal basada en 
l'arquetip de la lletra Y.
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(37)
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typosi-
tive;

parlar 
d'ac-
tuali-
tat a 
través 
de les 
propor-
cions

EL QUE 
S’HA FET

METODE D' INVESTIGACIÓ 
DE PRODUCCIÓ D'EXPERIMENTS
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El conjunt en una tipografia és un dels pilars entorn el 
seu disseny; com ja hem comentat anteriorment, una 
lletra no és res per ella mateixa, és el funcionament en 
conjunt que la caracteritza. Per tal d'aconseguir aquesta 
màxima harmonia i coherència entre caràcters s'esta-
bleixen unes mesures i proporcions concretes. Establir 
quina és l'alçada de la X, les majúscules, ascendents, 
descendents, l'amplada, el gruix de l'asta, si tindrà con-
trastos o no són decisions que provoquen la forma final.

En aquest experiment es vol plantejar un sistema de 
proporcions diferent de l'establert com a correcte; però 
a què ens podem apropar que ens aporti informació o 

Que suc-
ceeix en 
modificar 
el siste-
ma de pro-
porcions 
d'una ti-
pografia 
d'acord 
amb un 
tema d'ac-
tualitat?

 L'anato-
mia de 
la tipo-
grafia 
pot par-
lar-nos 
dels cà-
nons de 
bellesa?

noves capes adequades a les proporcions? Al llibre "En-
torno a la Tipografia" (2002) d'Adrian Frutiger ell ens 
parla de llegibilitat i com aquesta és conseqüència d'una 
sèrie de mesures harmonioses; per aclarir aquest tema 
planteja un petit experiment on tracta l'alçada del bucle 
de la lletra a i el compara a la cara de la Gioconda de 
Leonardo da Vinci38; com si aquest bucle és més alt de 
l'establert s'assimila a la Mona Lisa tenint un nas el doble 
de llarg, segons ell deixant de ser una cara harmoniosa 
i apropant-se a la caricatura. Amb aquesta demostració 
ens parla de la lletra pura o bella, aquella que és plena-
ment harmoniosa i compensada.

(38) Exercici realitzat 
per Adrian Frutiger on 
relaciona la proporció 
facial amb la llegibilitat.

(38)
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(42) Le Modulor, Le 
Corbusier, 1948

Sistema de mesures a 
escala antropométrica. 
Aquest pren com a 
base la proporció àuria i 
planteja l’objectiu d’uti-
litzar-se com a eina per 
a aplicar a l’arquitec-
tura, obtenint interiors 
comodes que respiren 
benestar. 

(41) Home de Vitruvi, 
Leonardo da Vinci, 1480

"El hombre es el modelo 
del mundo" (Da Vinci, 
segle XX). Es tracta de 
l’estudi de l’anatomia 
perfecte en resposta a 
l’afirmació que va decla-
rar l’arquitecte Vitruvi 
l’any 1414 on compara la 
perfecció de l’arquitectu-
ra amb el cos humà.

(41)

Aleshores la tipografia té un costat bell? Si és així podem 
arribar a dir que Frutiger a l'hora de parlar-nos de la lletra 
bella40 ens marca un cànon, un ideal. Tenint en comp-
te aquesta idea arriba el plantejament de l'experiment. 
Podem parlar dels cànons de bellesa actuals a través 
de les proporcions i mesures que apliquem en dissenyar 
una tipografia?

El context actual en termes d'ideal de bellesa és força 
interessant, ja que fins ara aquests han marcat quin és 
el cos acceptat com a perfecte, variant a cada època 
però sempre mantenint aquesta imposició d'un únic re-
presentant o portador de la bellesa. Aquesta caracterís-
tica humana s'ha estudiat de moltes formes, s'han creat 
sistemes de proporcions per tal d'establir que és bell, 
l'Home de Vitruvi41 de Leonardo da Vinci o el Modulor42 

de Le Corbusier són exemples d'això.

En l'actualitat aquesta idea de cànon segueix vigent i 
és a través de les noves tecnologies, les xarxes socials i 
publicitat com s'ha vist massificat. Cossos, a més, cada 
cop menys accessibles, però a l'hora més presents al 
nostre dia a dia fan que el malestar que podria ocasionar 
creixi i derivi a afectar la salut mental de la població que 
no es troba dins el petit ventall que suposa la bellesa avui 
dia. Un estudi realitzat per Dove l'any 2017 on s'estudia 
l'estat actual de la dona en relació amb la confiança que 
tenen sobre el seu cos demostra aquesta afirmació.

"The report worryingly concludes that falling female 
body confidence has become a "critical issue" around 
the world, and points to pressure from the media – 
especially social media – as a major source of blame 
(Truong 2017; Moss 2016). Out of the 13 countries in the 
study, Japan ranked lowest, with only 8% body confi-
dence among respondents, followed by the UK and Ca-
nada at 20%, the US at 24%, and South Africa topping 
the list at a modest 64% of women who feel confident 
in their bodies (ibid)." (Barone, 2018)

(42)
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a b c 
d e f 
g h i j 
k l m 
n o p 
q r s t 
u v w 
x y z

(40)

(40) Tipografia Uni-
vers dissenyada per 
Adrian Frutiger.

Considerada com a 
lletra bella.

a b c d 

e f g h 

i j k l 

m n o 

p q r 

s t u v 

w x y 

z

(39)

(39) Tipografia 
Pillowlava dissenyada 
per Anton Moglia i 
Jérémy Landes distri-
buida per Velvetyne.

No considerada com 
a lletra bella segons 
els atributs que marca 
Frutiger.
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Com a resposta a aquesta situació 
apareix el moviment Body Positive, 
que arran d'aquesta incomoditat i 
monopoli de la bellesa pren com a 
objectiu reivindicar la diversitat i la 
necessitat d'acceptar tots els cos-
sos com a bells. Oblidar aquest únic 
cos perfecte i trencar el ventall 
perquè entri tothom, desfer-se del 
cànon per poder valorar-se i donar 
visibilitat als cossos que fins ara no 
es veien acceptats.

"Body positivity aims to challenge 
narrow beauty ideals and encou-
rage acceptance and appreciation 
of bodies of all shapes, sizes, and 
appearances." (Cohen, Slater, 
Fardouly, 2019).

El camí del Body Positive encara no s'ha acabat doncs 
segueix existint un cànon molt marcat, però, tot i això, 
es troba en constant creixement. Les xarxes socials i 
publicitat, que anteriorment hem qualificat de tenir un 
grau de culpa en la imposició del cànon actual, també 
cada cop es veuen més inundades per cossos que tren-
quen l'ideal.

Un estudi realitzat per Rachel Cohen, Jasmine Fardouly, 
Toby Newton-John i Amy Slater sobre els efectes de 
veure contingut Body Positive a les xarxes socials sobre 
les dones joves i el seu estat d'ànim i forma de veure's 
físicament conclou en com aquestes plataformes poden 
aportar positivament gairebé de la mateixa forma que ho 
han estat fent negativament fins ara.

"Women who viewed body positive posts felt more 
satisfied with their bodies, were more appreciative 
of the unique functions and health of their bodies, 
and had more positive mood. In contrast, those 
who viewed idealised Instagram posts had poorer 
body image and mood" (Cohen, Slater, Fardouly, 
2019).

La necessitat de trencar els cànons establerts i 
valorar i donar visibilitat a aquells cossos que la 
societat ha decidit qualificar de no bells és el que 
es vol prendre a l'hora de realitzar l'experiment.

Aleshores quina és la forma de connectar el mo-
viment Body Positive amb l'establiment de propor-
cions i mesures concretes a l'hora de dissenyar una ti-
pografia? Desfigurant la lletra bella que descriu Frutiger 
representant un ideal tipogràfic. A través de modificar 
les mesures i proporcions que entenem com a harmo-
nioses i perfectes podem arribar a les lletres que no es 
conceben com a tal i així donar-los visibilitat i valor.

(43) Compte d'Insta-
gram @bodyposipanda 
promotor del movi-
ment Body Positive.

(43)
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(44) (44) Tipografia 
Univers, Adrian 
Frutiger, 1957
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(45) Mesures que esta-
bleixen les proporcions de 
la tipografia Univers.

(45)

Per aquest experiment 
no es comença de zero 
sinó que en tractar-se de 
voler acabar amb l'ideal 
que millor que agafar 
com a base una tipografia 
idealitzada en el món del 
disseny? I com aquest 
projecte ha begut de les 
paraules i obra d'Adrian 
Frutiger el més coherent 
és treballar amb la tipo-
grafia Univers44. Aquesta 
és una de les famílies més 
valorades a la història del 
disseny de tipus i gràfic 
des de la seva creació.

"Por primera vez en la historia de la imprenta, se cons-
truyó una importante familia de caracteres a partir de 
un plan trazado desde el principio, y no basándose en los 
primeros hallazgos. [...] La Univers coloca al paloseco, 
considerado hasta hoy de valor inferior, al nivel de los 
demás tipos. [...] La sutileza de la forma, el justo cambio 
de grueso, su vínculo con el desarrollo tradicional de la 
escritura y su ejecución perfecta hasta en los cuerpos 
pequeños permiten una excelente lectura. [...] El tama-
ño medio de las letras de la Univers, comparado con el 
de otras letras de palo superior o inferior, da un exce-
lente resultado. [...] Esta acertada proporción entre las 
versales y la caja baja permite componer en diferentes 
lenguas sin que cambie su aspecto." (Ruder, 1961).

Un cop es decideix que el símil de l'ideal de bellesa es 
troba a l'Univers s'explora i analitza quines són les mesu-
res i proporcions d'aquestes per a posteriorment poder 
deformar-les45. Es pren com a representació d'aquesta 
la lletra a. Doncs es tracta d'un caràcter que ens dóna 
prou informació i a l'hora és una de les lletres de l'alfabet 
que millor ens connota idealisme.
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(46) Primeres alteracions 
de les proporcions esta-
blertes de la Univers.

(46)
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A partir d'aquí el que es fa és, un cop hem 
recollit tots els elements o mides que s'han de 
delimitar a l'hora de dissenyar una tipografia, 
trobar la relació entre l'anatomia tipogràfica i 
la humana47. Com feia Frutiger en comparar 
el bucle de la a amb el nas de la Gioconda es 
creen relacions entre característiques físiques 
i pròpies de la lletra.

L'expansió ens pot parlar del pes d'una perso-
na, l'alçada de la X ens recorda a l'alçada, el 
seu pes ens remet al to de pell, ja que es gene-
ra una textura més o menys fosca, el contrast 
parla de la proporció entre el tronc superior i 
inferior en un cos i el bucle de la a ens parla 
dels elements de la cara, com feia Frutiger. Es 
creen cinc característiques principals a tractar 
i deformar. En aquest cas és necessari que tot 
i prendre la idea de la prova que va realitzar 
Frutiger amb la Mona Lisa aquest experiment 
té un objectiu i motivació totalment diferents 
i gairebé contraris, en el seu moment servia 
per a subratllar aquelles lletres no acceptades 
i validar encara més un únic ideal; en aquest 
cas el que es vol fer és visibilitzar aquestes 
lletres i donar-los valor per a trencar aquest 
cànon establert.

Tornant a l'experimen-
tació, després d'esbos-
sar diferents formes de 
deformar cadascuna de 
les mides46 o elements que 
havíem definit comencem 
a entreveure aquelles 
lletres a48, cadascuna 
diferent de l'anterior, però 
belles a la seva manera i 
es pensa en com es pot 
continuar aquest experi-
ment.

(48)

(48)

(47) Anatomia humana 
en relació amb l'anato-
mia tipogràfica.

(48) Primer contacte 
aplicant variacions a la 
lletra a.

PESAMPLADA

ANATOMIA 
FÍSICA

ANATOMIA 
TIPOGRÀFICA

(47)

ALÇADAALÇADA DE LA X

TO DE PELLGRUIX / PES

ELEMENTS CARAALÇADA "BUCLE"

TRONC SUPERIOR
/ INFERIOR

CONTRAST
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(49) Esbossos finals 
sobre possibles 
alteracions de les 
mesures en base a 
l'anatomia humana.

(49) (49)



METODE D' INVESTIGACIÓ 
DE PRODUCCIÓ D'EXPERIMENTS

TYPOSITIVE
ESBOSSOS SIMEI 107

S
im

ei_
D

esenvolupam
ent de m

odels d’experim
entació entorn l’àm

bit tipogràfi
c fent ús d’una m

etodologia chulísim
a_

A
riadnaS

ánchez_0
10

6

(49) (49)
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(55) Resultat d'aplicar 
diverses variables per 
representar un cos alt 
i gordo. 

(55)

Com ja ha succeït amb l'experiment anterior, la Xorrada, 
és interessant veure que està passant al món de la ti-
pografia actualment per intentar prendre noves formes 
o formats als quals es pot adherir finalment. En aquest 
cas que pot representar millor el que estem intentant 
comunicar que una tipografia variable? Al final ja es po-
dia intuir que el que s'estava creant12, des de l'inici, eren 
una sèrie de variables. Si volem parlar de diversitat de 
cossos, de no prendre una única forma com a bella el 
més interessant és generar una tipografia la qual puguis, 
a través d'aquestes variabilitats, desmuntar les mesures 
i proporcions com vulguis, arribant a generar lletres di-
ferents, totes elles igual de belles.

Aleshores s'estableix que les cinc variables seran l'am-
plada50, alçada51, pes52, contrast53 i alçada del bucle54. Al-
hora es decideix que aquest experiment només tractarà 
la a en totes les seves variables per donar la màxima 
visibilitat a les proporcions i mesures, que són les pro-
tagonistes realment. És interessant veure, a més, com 
les variables en unir-se entre elles creen formes encara 
més sorprenents55. La intenció és que es puguin utilitzar 
totes aquestes alteracions alhora per arribar a creacions 
més úniques.

Al final amb la deformació d'aquests paràmetres s'acon-
segueix oblidar la idea arcaica de l'única lletra bella i 
apropar-nos a formes fins ara invisibilitzades però real-
ment igual de belles formalment, o més, ja que aques-
tes ens aporten una capa extra d'informació sobre una 
preocupació, un tema d'actualitat.
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(50)

(51)

(52)
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(50) Variable d'alçada del "bucle". 
Mostra dels estats contraris.  
Reflexe de la proporció dels ele-
ments de la cara.

(51) Variable de gruix. Mostra dels 
estats contraris. 
Reflexe del to de pell.

(52) Variable de contrast. Mostra 
dels estats contraris. 
Reflexe de la proporció entre el 
tronc superior i inferior del cos.

(53)

(54)

(53) Variable d'alçada. Mostra dels 
estats contraris. 
Reflexe de l'alçada.

(54) Variable d'amplada. Mostra 
dels estats contraris. 
Reflexe del pes.
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(55)

(55)

(55)

(55) Resultat d'aplicar diverses va-
riables per representar un cos amb 
un nas petit i tronc superior més 
gran proporcionalment al inferior.

(55) Resultat d'aplicar diverses 
variables per representar un cos 
amb una boca gran i blanc. 

(55) Resultat d'aplicar diverses 
variables per representar un cos 
baix i negre.
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Un cop ja es té tota aques-
ta experimentació i teoria 
establerta com podem 
presentar-la al món? Si a 
l'inici parlàvem del poder 

de les xarxes socials, tant 
per inundar-nos de cossos in-

accessibles com per provocar 
el canvi amb el creixement del 

Body Positive, i com aquest ex-
periment pren molt de l'actualitat, 

és interessant entendre aquestes 
plataformes com a una eina pel can-

vi. Es decideix, aleshores, que aquest 
experiment es formalitzarà a un comp-

te d'Instagram56 67, la xarxa social visual 
per excel·lència i més usada pel movi-

ment Body Positive, ja que dóna valor a 
les imatges a diferència d'altres.

Aquest compte té tres tipologies de publi-
cació; una inicial on es parla de forma més 

general sobre la intenció i d'on neix el projec-
te57, una segona on es presenten les variables 

creades a manera de petit espècimen58 i la final i 
més important on es publicaran les lletres a resultants 
d'ajuntar les variables amb informació relacionada amb 
el Body Positive59.

Cal prendre en consideració que 
jo no sóc experta en el moviment 
Body Positive, hi ha milers de 
comptes especialitzats a aquesta 
xarxa sobre el tema, aleshores 
tenint això en compte el que es vol 
crear és un portal on es recullen 
opinions, articles i veus ja existents 
i validades que, a través de l'experi-
mentació tipogràfica, ens parlin del 
que està succeint amb els cossos i 
la bellesa en l'actualitat.

Per crear un compte d'Instagram no serveix només amb 
el que es té de l'experiment fins ara sinó que ens hem 
d'adequar al mitjà i crear unes publicacions d'acord amb 
aquest. Es crea una gràfica especial que parli també so-
bre el tema, és per això que es decideix prendre com 
a element gràfic i concepte les proporcions descons-
truïdes o deformades i alhora l'aparença de guies, com 
si fossin regles marcades a un document d'Illustrator. 
Aquesta idea de guies i proporcions va lligada a la con-
cepció de seguir un cànon establert.

Com ja s'ha anomenat anteriorment, hi ha tres tipus 
diferents de publicacions, cadascuna d'elles es veurà 
diferenciada per un marc diferent60 61 62 que representa 
una proporció històrica deformada. S'han tractat la pro-
porció àuria60, vigent des de fa centenars d'anys, l'Home 
de Vitruvi61 de Leonardo da Vinci i el Modulor62 de le 
Corbusier, citats anteriorment.

La gràfica generada se surt dels comptes ja establerts 
que parlen sobre Body Positive i, en aquest cas, és 
interessant, ja que es pretén marcar un camí diferent 

(56) Instagram com 
a eina per a exportar 
l'experiment a l'àmbit 
real i parlar del tren-
cament dels cànons 
actuals de bellesa.

(56)

de parlar sobre aquest 
moviment. Alhora es genera 
una identitat que destaca 
davant les altres i això a 
una xarxa social, sobretot 
Instagram, és necessari si 
vols arribar al públic, ja que 
les publicacions es troben 
envoltades de mil més i és 
gràcies a l'impacte o origi-
nalitat que pots destacar 
davant les altres. Pel que fa 
a la composició es prenen 
com a referència alguns 
comptes reconeguts63 64 65 
de la plataforma ja existents 
que tenen la mateixa inten-
ció de, a través del disseny, 
parlar sobre temes com l'au-
toestima o la salut mental.

Finalment es creen una 
sèrie d'animacions66 per a 
presentar amb més claredat 
com funciona la tipografia 
amb les variables. A través 
del motion graphics es pot 
prototipar aquest com-
portament com a mode de 
nou espècimen que mostra 
a l'usuari quin ús li poden 
donar a la tipografia. En 
aquest moment és interes-
sant tornar a quan Adrian 
Frutiger en el seu assaig 
"Entorno la Tipografia" 
(2002) esmenta el moment 
en el qual sorgirà una tècni-
ca que ens aportarà l'abso-
luta llibertat per a dissenyar 
tipus. A través d'aquestes 
noves tècniques aparegudes 
a l'actualitat al món digital 
podríem apropar-nos al 
pensament idealitzat que va 
tenir ell al respecte.

(63) @beamingdesign 
a Instagram

(64) @anewspecimen 
a Instagram

(65) @stefyloret a 
Instagram

(63)

(64)

(65)
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(60)

(60, 61, 62) Marcs dissenyats per aportar identitat a l'experi-
ment en el context de les xarxes.

(61)

(62)

Prenent de base les proporcions més conegudes aquestes es 
deformen per seguir la coherència del trencament amb el cànon.

(60)

(61)

(62)
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(57)

(57)

(57)

(57) Tipologia de publicació on es pre-
senta breument el procés.

(58)

(58)

(58)

(58) Tipologia de publicació on es pre-
senten les varibles a mode d'espècimen.
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(59)

(59)

(59)

(59) Tipologia de publicació on es publiquen les lletres resultants 
de les variables com a canal per comentar temes relacionats 
amb el body positive.

(66)

(66)

(66)

(66) Frames de les anima-
cions que reprodueixen les 
variables en acció.
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(67) (67) Compte d'Insta-
gram (@typo.sitive)
on es recull i presenta 
l'experiment com a 
canal per a parlar del 
trencament del cànons 
de bellesa i el movi-
ment body positive.
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(57)

(58)

(59)

(57, 58, 59) Tipologies de publicació que 
apreixen al compte d'Instagram. 

(57)

(57)
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EL QUE 
S’HA FET

METODE D' INVESTIGACIÓ 
DE PRODUCCIÓ D'EXPERIMENTS

L.A.P. 
(labo-
ratori 
així ho 
peta);
de la 
lletra 
a la 
forma
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Fins aquest moment s'ha centrat el focus de l'experi-
mentació en moments concrets del procés de disseny 
d'una tipografia, a través de tot el recollit anteriorment 
hem pogut tenir una idea clara de com aquest funciona, 
des de l'inici fins al moment final. En aquesta part i tenint 
en compte què es tracta de l'última qüestió a respondre 
es planteja una pregunta que se surt del procés per en-
trar en la funció d'una tipografia.

Des de la creació del concepte Tipografia aquesta ha 
anat lligada a la llegibilitat, és una realitat com aquest 
àmbit és una evolució a l'escriptura i per tant conseqüèn-
cia de l'alfabet com ja hem esmentat anteriorment. La 
tipografia és considerada l'eina que transporta el missat-
ge; però que succeeix si modifiquem aquesta funció final 
i oblidar el llenguatge escrit? Pot ser la nova tipografia 
aquella que no representa lletres sinó formes o imat-

Que suc-
ceeix si 
seguim 
tot el 
procés de 
disseny 
de tipus 
per crear 
formes, no 
lletres?

Canviem 
la funció.

(68) Senyalètica per 
Alta Diagonal, dissen-
yat per Clase.

Podem 
oblidar 
el llen-
guatge es-
crit i ba-
sar-nos en 
el pura-
ment vi-
sual?

ges? Si es conserva tot el que defineix una tipografia 
en termes de construcció i disseny podem seguir dient-li 
tipografia? O passa a ser un sistema de generació de 
formes? 

En aquest cas ja hem respost a aquest dubte anterior-
ment al parlar sobre com Frutiger relaciona la tipografia 
amb la llegibilitat i destaca el fet que la seva delimita-
ció se centra en les tipografies que categoritza com a 
clàssiques i que hi ha moltes més categories que no han 
de respondre imperativament a aquestes limitacions, ja 
que poden respondre a una altra necessitat que no és 
la llegibilitat. Si entenem que la font que es dissenyarà 
tindrà com a objectiu una funció totalment visual i acaba 
complint aquesta podem seguir considerant-la tipogra-
fia doncs segueix responent a una necessitat tot i que 
aquesta no pertany al llenguatge escrit.

(68)
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Si pensem en un sistema 
ja existent de formes 
que ens comunica d'una 
forma visual no podem no 
apropar-nos als signes; 
com els símbols, icones 
o senyals represen-
ten aquest conjunt de 
paràmetres que desem-
boquen en una col·lecció 
de formes universals. És 
inevitable no concebre el 
camp de la senyalètica68, 
per exemple, com a una 
possible versió visual de 
l'alfabet.

Tenint en compte aquesta assimilació és necessari sortir 
del camp de la tipografia per trobar la forma de resoldre 
la pregunta inicial fent ús de la Simei doncs aquesta des-
taca la necessitat de sortir del mateix àmbit per arribar 
a aliens que ens poden aportar noves visions i nodrir els 
límits que creiem inamovibles creant simbiosis i transfor-
mant-los. En tractar-se de l'experimentació final i sent 
capaços d'observar des d'un punt més distant i en con-
junt el projecte en general, podria ser interessant veure 
com aquest exercici dialoga amb el conjunt. Puc crear 
una senyalètica específica per la publicació que recull 
el projecte? A través del disseny d'aquesta font podria 
generar una identitat pròpia?

Per crear aquesta unió entre el projecte i l'ex-
periment cal diferenciar dos camins paral·lels 
que donaran sentit al procés i resultat final. És 
imprescindible fer partícip a la senyalètica de 
la forma en la qual recorrem una peça edito-
rial i a l'hora s'ha de crear la simbiosi perfecta 
entre el tema aliè representant la identitat del 
projecte amb les formes que formaran la ti-
pografia.

Inicialment posem el focus en la primera qües-
tió. Com es crea un sistema de senyalètica que 
no ens indica un espai sinó un llibre? S'ha par-
lat forces vegades sobre els beneficis de com-
parar una publicació amb un espai; quines sales 
ha de tenir, com es comuniquen entre elles, 

(69)

si són necessaris passadissos que ens relaxin 
abans d'endinsar-nos a una habitació nova, 
etc. Tal com ho expressa en David Torrents, 
parlar de l'editorial com si fos una casa ens 
ajuda a entendre les seccions, formes i ritmes 
que ha de tenir una bona peça editorial.

Per tal d'entendre el llibre que 
contindrà tot el projecte que s'està 
duent a terme es crea un esbós 
prenent un llenguatge arquitectò-
nic70. Es dissenya aquest espai pen-
sant en l'assimilació amb la forma 
en la qual es pensava organitzar el 
relat en el format llibre. Un cop el 
plànol està fet, per endinsar-nos 
encara més en l'espai i tractar 
d'entendre'l al màxim es redacta un 
relat literari71 on es narra en tercera 
persona omnipotent el viatge d'una 
jove per aquest espai. Amb aques-
tes dues formes de veure el llibre 
com a espai obtenim dues fonts 
d'informació: el plànol amb referèn-
cies directes, tècniques i visuals i 
el relat amb una connotació més 
poètica que ens parla de tot allò 
que no es veu al plànol, d’emocions, 
característiques detallades i relació 
amb l'usuari.

(69) El llenguatge 
propi dels signes 
comunica sense l'ús 
de lletres, sinó amb 
formes universals.

(70)

01

02

03

04 05

01 - Entrada

02 - Primera galeria, mostra 
de l'experiment Xorrada

03 - Segona galeria, mostra 
de l'esperiment Typositive

04 - Tercera galeria, mostra 
de l'experiment L.A.P.

05 - Sortida

Transició

Habitació

(70) Plànol de l'edito-
rial del projecte com si 
es tractés d'un edifici.

(68) Senyalètica per 
Alta Diagonal, dissen-
yat per Clase.

(68)

(68)
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L.A.P.
SIMEI; EL RELAT

METODE D'INVESTIGACIÓ 
DE PRODUCCIÓ D'EXPERIMENTS

Fa uns dies que l'Ariadna volia visitar la 
Simei, un edifici nou que havien inaugurat 
al costat de casa seva. Al barri del Poblenou 
destaquen les rehabilitacions d'antigues 
fàbriques per a construir espais totalment 
diferents que respiren creativitat i disseny, 
aquest era un més d'aquesta nova onada, 
però semblava diferent, dintre del que ja era 
diferent. Era metadiferent? Estava obsessio-
nada amb aquesta arquitectura del reciclat-
ge, no sabia si tenia un nom més tècnic, ella 
l'anomenava així. L'Ariadna moltes vegades 
suposava o es preguntava coses sense gaire 
rerefons d'investigació, però ja li sonava bé i 
es creava les seves pròpies normes o concep-
tes entorn del disseny, d'aquesta forma ella 
l'entenia. Li agradava pensar en ella mateixa 
mentre caminava decidida cap a Simei. Ben 
bé no sabia de què es tractava, però pel con-
text en el qual es trobava i la cura que tenia 
la seva façana havia de ser d'un lloc especial 
o que l'interessava descobrir si més no.

No recordava amb exactitud el carrer on 
l'havia vist anteriorment, però no va trigar a 
trobar-la, aquella edificació estreta i elevada 
amb aires de destacar a la seva illa que la va 
fer parar a observar feia uns dies. L'Ariadna 
aquest cop es va aturar, com ja havia fet an-
teriorment, però aquest cop decidida a des-
cobrir el que l'edifici anava a dir-li. Aquella 
façana era senzilla, no tenia gaire, una paret 
llarga amb una única gran porta d'entrada i 
un rètol que posava "Simei". Simei?

Es va sentir atreta per aquesta imme-
diatament; no sabia que era el que tenia que 
la feia sentir còmode dins un espai aparent-
ment sotmès al canvi. En travessar la porta 
va començar a intuir l'espai i el que era; hi 
havia una espècie de hall on el seu protago-
nista era un gran mapa. En aquest es veien 
senyalitzades les diferents àrees que conte-
nia la Simei. Va decidir que l'edifici era dona. 
Cada un d'aquests espais tenia una espècie 
de signe propi que l'identificava. Després de 
quedar-se davant del mapa cinc minuts de 
rellotge admirant cada detall d'aquell caòtic 
plànol va avançar cap a una habitació con-
tínua espaiosa i allargada. Un senyal identi-
ficava l'espai com el marc teòric, juntament 
amb un signe que recordava del mapa ante-
rior. Aquest li va recordar a una espècie de 
galeria amb diferents obres penjades a les 
parets, cadascuna amb la seva cartel·la prò-
pia. Era curiós com aquest edifici et portava 
sol cap a un únic recorregut possible, cami-
nar cap endavant.

Així és com va arribar a unes escales 
on s'indicava l'accés a tres plantes, cadas-
cuna d'elles amb un únic espai. Per primer 
cop sentia que podia decidir el seu recorre-
gut, però igualment es va veure sotmesa a 
la direcció de les escales de caragol endin-
sant-se en primer lloc a la sala de la prime-
ra planta; després a la segona i així fins a 
arribar a la tercera. Aquestes tres plantes 
eren aparentment oposades les unes de les 
altres, cadascuna deia coses diferents, però 
tot tenia sentit i estava senyalitzat amb els 
mateixos tipus de signes a les entrades i per 
destacar algunes obres de les parets o sobre 
pedestals. En acabar d'observar la tercera 
planta va trobar un ascensor; l'Ariadna se-
guia fascinada pel poder que exercia aquell 
edifici sobre ella, com no se sentia perduda 
dins un lloc aparentment distorsionat sem-
pre trobant el camí gairebé instintivament. 
Aquell ascensor, que abans d'entrar va veure 
com tenia un gran senyal informant de l'im-
minent final, va trigar dos o tres minuts en 
arribar directament a la planta zero on es 
trobava la sortida. Aquell temps dins l'ascen-
sor va semblar-li força més llarg del normal 
per les plantes que havia de recórrer, però 
casualment era el temps idoni per digerir 
i analitzar tota la informació que acabava 
de rebre. Amb la ment ordenada va obser-
var una última sala, molt més petita que 
les anteriors amb un gran signe de sortida; 
allà va rebre les respostes que li mancaven 
i tancaven d'una manera perfecta tot el que 
havia viscut en aquelles parets. Va travessar 
la porta que la va portar a la part posterior 
de l'edifici; aquest molt menys impactant. Es 
tractava d'una façana molt més moderada, i 
així semblava que volia ser-ho, on encara hi 
havia restes de l'interior a un petit cartell. 
L'Ariadna no sabia quant temps havia passat 
allà dins, el que estava segura era que havia 
sigut intens. Li va recórrer la mateixa sensa-
ció que es té en sortir del cinema després de 
veure per primer cop la que es convertirà en 
la teva pel·lícula preferida.

(71) Relat que descriu 
el trajecte recorregut 
pel llibre si aquest fos 
un espai.

(71)
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(72)

(72) Paleta de símbols 
que apareixen al 
programa de simulació 
de processos químics 
Aspen hysys

Un cop hem entès la publicació com a un espai 
podem recollir tota la informació que ens ser-
veix per a veure quines necessitats, en termes 
de senyalètica, té la peça editorial. Observem 
com és necessari crear un mapa inicial presen-
tant les diferents sales i com aquest és reflex 
d'un índex, unes icones com a mètode identi-
ficatiu de cada sala, aplicable a les diferents 
seccions o capítols, etc. I amb les necessitats 
establertes concebem una nova funció per a 
aquesta tipografia, una font que ens permet 
senyalitzar edicions. Tot i això ens manca en-
cara la forma que anirà de la mà de la funció. 
I aquí és on entra la identitat del projecte en 
global.

Aquest treball de final de grau ha estat re-
git per una metodologia establerta, la Simei, 
que es basa en la simbiosi amb àmbits aliens 
a l'estudiat, en aquest cas la tipografia. Com 
a identitat gràfica que reculli aquests proces-
sos i reflexions es decideix mantenir la mateixa 
forma de treballar. Tot el procés recorregut i la 
forma en la qual s'ha tractat ha sigut metòdica 
i organitzada, atributs que poden compartir-se 
amb ambients molt més tècnics com el camp 
de l'enginyeria. Ja podíem entreveure idees 
que uneixen el món artístic amb el científic 
quan parlàvem de l'estudi de Carmen Gonzalo 
Castro, Hacia una metodología del proceso 
creativo y su validación en el ámbito de in-
vestigación académico (2018) on comparava 
els processos i metodologies establertes a 
ambdós camps.

Es decideix fer ús de llenguatges tècnics i científics del 
camp de l'enginyeria com a base gràfica per a la iden-
titat del treball de final de grau. Com a connexió amb 
aquest món es contacta amb l'Arnau Martínez, estudiant 
d'enginyeria química que actualment està fent també 
el seu treball final de grau. En el seu cas està estudiant 
processos de destil·lació, separació de components, 
aplicant eines d'intel·ligència artificial per explorar-ho 
des d'un punt de vista diferent. Gràcies a ell s'obtenen 
diferents documents, imatges i gràfics72 que formen part 
de la seva experimentació i serveixen de base per a co-
mençar a crear les formes que composaran la tipografia.

Estudiant i explorant les estructures que configuren el 
llenguatge utilitzat a aquests documents s'extreuen unes 
formes essencialitzades73 amb les quals treballar tenint 
en compte la funcionalitat que ja hem definit anterior-
ment d'acord amb la senyalètica editorial.
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(72) Mapa 
de calor.
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(72) Material aportat 
per Arnau Martínez 
sobre processos 
químics.

(72)
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(73) Primera essencia-
lització de les formes 
recollides anterior-
ment.

(73)
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(74) (74) Arquetips finals 
arrel les formes realit-
zades anteriorment.
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En aquest punt de l'experiment on ja es té la 
funció i la forma cal portar ambdós al món de 
la tipografia. Doncs si la hipòtesi inicial remar-
ca tot el procés de disseny i construcció d'una 
tipografia com a sistema per a generar formes 
ens manca connectar bé aquests mons que 
fins ara estan separats.

Per a dur a terme la simbiosi de la funció i 
forma establertes amb els processos de dis-
seny de tipus es torna a la base, l'exploració 
d'aquests elements que defineixen una tipo-
grafia i la fan destacar davant les altres. En 
aquest experiment bàsicament el que es pre-
tén és substituir els arquetips establerts de 
l'abecedari, aquestes formes essencials que 
ens fan reconèixer les lletres i poder llegir-les 
per arquetips nous, en aquest cas simbòlics74.

Igual que existeixen els arquetips entorn la lletra aquests 
funcionen de la mateixa manera per la forma; com una 
fletxa la identifiquem per una línia central acabada amb 
dues diagonals és equivalent a com una A s'interpreta 
quan té dues diagonals amb una línia al mig. Com Fru-
tiguer esmentava a Entorno a la Tipografía (2002) “El 
trabajo del creador de caracteres tipográficos se pa-
rece al del modista que dispone tela sobre el cuerpo”, 
aleshores que succeeix si vestim les formes que hem 
recollit amb la roba d'una tipografia ja existent?75 76 77 Si 
observem la representació dels arquetips iconogràfics o 
simbòlics podem veure com aquests en la seva majoria 
mantenen d'una forma més estricta els arquetips, sem-
blen, mantenint la metàfora, que estiguin nus amb relació 
a les lletres que constantment es troben en diferents 
vestits, cadascun més únic. És interessant crear aquesta 
simbiosi i veure com actuen les formes en sotmetre-les 
als processos i elements propis d'una tipografia.

Com a punt inicial es pren una tipografia ja existent i, 
com es pretén representar una identitat gràfica a tra-
vés del resultat, s'escull la font que s'utilitzarà a l'edi-
torial i identitat del TFG, la Solide Mirage77. Quan vo-
lem descriure una tipografia en concret quins atributs 
li atorguem? És interessant veure com mai parlem dels 
arquetips de les lletres sinó de la forma amb la qual s'han 
revestit aquestes, ja que és, com ja hem anomenat an-
teriorment, del que tracta la tipografia al final. La Solide 
Mirage és una font monoespaiada, amb uns grans con-
trastos, serifes exagerades i una alçada de la x uniforme 
amb les majúscules, ascendents i descendents. Aquesta 
informació és la que s'usarà per a "vestir" els arquetips 
establerts.

(75)

abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHI 
JKLMNOPQRS 
TUVWXYZ
0123456789!¡¿?&

a
(75) Arquetips de l'al-
fabet (Univers, 1957) i 
senyals (fletxa).
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(76)

abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHI 
JKLMNOPQRS 
TUVWXYZ
0123456789!¡¿?&

a

(76) Arquetip de la fletxa "vestida" 
amb els atributs de la tipografia 
Pleasure Inktrap (FlirtStudio, Pizza 
Typefaces, 2021). 

(77)

abcdefghi-
jklmnop-
qrstuvwxyz
ABCDEFGHI 
JKLMNOPQRS 
TUVWXYZ
012345678 
9!¡¿?&

(77) Arquetip de la fletxa "vestida" 
amb els atributs de la tipografia 
Solide Mirage (Jérémy Landes, 
2017, Velvetyne Foundry). 

a
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Finalment es té en compte com 
funciona una tipografia, com tenim 
l'alfabet, centre de la font que 
després pot ser ornamentada per 
signes com accents, dièresi, etc. i 
s'elaboren un total de vint-i-sis for-
mes78 que substitueixen les lletres, 
vuit signes79 que la poden ornamen-
tar i deu formes80 que serveixen 
com a mòduls per a generar caixes 
o línies. Aquest últim conjunt de 
formes es veu inspirat per l'elevat 
ús de caixes i necessitat d'emmar-
car tot als gràfics i documents que 
trobem a les imatges base del món 
de l'enginyeria.

Per comunicar l'experiment a l'exterior es crea una peça 
que funciona paral·lelament amb la tipografia, una funda 
per a teclat83 que ens permet visualitzar aquest amb les 
formes de la font en comptes de les lletres, canviant 
així els arquetips establerts de l'escriptura a la forma. 
A més trobem aquesta mateixa peça editorial84 que vàli-
da la seva funcionalitat perquè tota la senyalització que 
s'havia ideat funciona al context real.

(78) Adaptació dels 
arquetips creats amb 
els atributs de la tipo-
grafia Solide Mirage.

(78)
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(78) (78) Icones principals, 
substituint a les lletres.

(79)

(80)

(79) Icones comple-
mentaries, substi-
tueixen als signes 
diacrítics.

(80) Icones modulars 
que substitueixen els 
números.
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(81)

(81) Comportament 
de les icones amb els 
signes diacrítics.

(82) Comportament 
dels signes modulars 
per conformar caixes, 
formes o línies.

(82)
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(83) Funda de teclat 
que permet la subs-
titució de les lletres 
per la sèrie de signes i 
icones creades.

(83) (83)
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Per iniciar les conclusions hem de veure quines 
eren les preguntes que es plantejaven a l'inici 
d'aquest projecte i com s'han resolt. Els ob-
jectius d'aquest han sigut, fent connexió amb 
la introducció, l'exploració i experimentació 
arran de la Simei i com es pot transformar el 
disseny de tipus en aquest sentit per trobar 
noves formes, llenguatges, etc. que enriqueixin 
el disseny gràfic i puguin redefinir l'àmbit de 
la tipografia.

Tot el procés d'experimentació que protagonitzen els 
tres assajos - Xorrada, Typositive i L.A.P. - ha repre-
sentat la validació i demostració del correcte funciona-
ment de la metodologia Simei. Tots ells han complert 
amb l'objectiu de respondre a un dubte inicial sobre la 
tipografia ("Què passaria si canviem la metodologia, les 
proporcions o fins i tot que passaria si una tipografia 
no tingués com a funció la llegibilitat?"), donant opor-
tunitat a la investigació d'aquest camp des dels seus 
elements definitoris i arran d'aquests explorar les for-
mes en les quals es poden arribar a llocs inesperats a 
través de l'experimentació prenent elements aliens, i el 
fet d'utilitzar aquesta forma de treballar ha sigut la clau 
per a aconseguir-ho.

Cal aclarir el fet que qualsevol d'aquests tres experi-
ments podria haver sigut un projecte per si sol donat que 
es pot seguir estirant el fil i arribant a noves formes si 
així es vol; en aquest cas han sigut la manera de poder 
demostrar que la metodologia plantejada funciona i és 
vàlida com a eina per a reformular o redefinir límits.

conclu-
sió

S'ha redefinit la tipografia a través d'aquest projecte? A 
l'inici d'aquest treball es tenia com a objectiu clar canviar 
la definició de tipografia, ara que es veu tot el procés 
acabat es pot concloure aquest aspecte afirmant que 
Frutiger tenia raó al dir que "Para el artista y el arte-
sano, la limitación técnica siempre es más un estímulo 
que un freno" (2002). S'ha comprès que la redefinició 
no apareix en trencar un límit sinó en ser capaços de 
veure aquest com a una base que pot ser modificada o 
transformada. No s'ha canviat la definició de tipografia 
sinó que s'ha pogut concebre des de diferents visions.

S'estableix Simei com una eina que pot sortir perfecta-
ment del context d'aquest projecte, no ha de tancar-se 
en l'àmbit de la tipografia, al cap i a la fi aquesta meto-
dologia és això, un com per arribar al que. Podria ser 
aplicada a altres disciplines creatives, artístiques o de 
disseny. Així mateix també cal esmentar que aquest pro-
jecte suposa un inici, absolutament sense cap intenció 
d'acabar aquí; validant Simei com un mètode a partir del 
qual podem arribar a realitzar un nombre d'experiments 
gairebé infinit. En el cas d'aquest projecte s'ha decidit 
treballar des de la forma d'esbossar caràcters, les pro-
porcions i la funció, però encara queden més elements 
de la tipografia que explorar i clarament més àmbits 
aliens des d'on es poden nodrir.

En un sentit més idealista de tot plegat aquest 
treball podria ser una motivació i eina per a dur 
a terme un projecte futur més ambiciós com 
una fonedora col·lectiva on es puguin realit-
zar diferents fonts d'acord amb la Simei que 
qüestionin i redefineixin la tipografia, on tots 
els dissenyadors de tipus siguin benvinguts a 
jugar i experimentar.

Finalment com a última reflexió és important tenir en 
compte que, com ja s'esmentava a la introducció, el món 
està avançant a una velocitat aclaparadora i així ho ha 
de fer el disseny i, concretament, l'àmbit de la tipogra-
fia. Com a dissenyadors hem d'estar en constant alerta, 
sempre amb la intenció de qüestionar els límits i redefi-
nint l'establert, ja que en el seu moment Gutenberg va 
ser un innovador, però no implica que haguem de man-
tenir-nos només en la impremta com a única tècnica, ja 
hem pogut observar que no és el cas.
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Agraeixo a aquest apartat, on vaig quan m'angoixo 
amb el TFG i penso en el moment en què estarà acabat 
i la meva preocupació sigui a qui m'hagi pogut deixar 
d'agrair.

No estaria jo aquí ara mateix, amb aquest projecte, 
sent qui sóc, sense l'ajuda d'aquestes persones. 

 Una part d'això sempre serà vostra.

Del David Torrents, qui m'ha guiat i recolzat confiant 
més en mi del que a vegades ho feia jo.

 De la Irene, qui ha sigut el meu pilar emocio- 
 nal; mai t'estaré suficientment agraïda.

 De la Mar, qui és incondicional i em fa donar  
 sempre el millor de mi.

 De les tardes de divendres amb ulleres de sol,  
 gràcies Sofi i Isa.

 De l'Isma, qui està, fent-me riure quan més   
 costa.

 Dels missatges i stickers mal retallats, gràcies  
 Rocio, Silvia i Helen.

 Dels meus pares, qui tot i no entendre exacta- 
 ment el que faig em recolzen i intenten ajudar  
 en tot el possible.
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