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Abstract.

Actualmente existe una gran variedad de tipo-
grafías muy parecidas entre ellas, hay tantas 
como la gran cantidad de sobreinformación y 
Fake News que encontramos hoy en día en los 
medios de comunicación.

En este proyecto es donde me planteo cuál es 
la necesidad que existe a día de hoy para desa-
rrollar y crear una nueva tipografía parecida al 
resto. Si se da un vistazo al pasado, podremos 
observar una gran evolución y variedad de 
tipografías realizadas con una gran cantidad 
de utensilios diferentes. En la actualidad las 
herramientas y los procesos son muchos más 
accesibles, razón por la que generar una nueva 
tipografía es más sencillo.

Han existido varias corrientes y movimien-
tos artísticos que han hecho que las tipogra-
fías se adapten en su mejor versión según el 
contexto, pero qué es el contexto que tendría 
que tener una tipografía a día de hoy?

El objetivo principal del proyecto es desarro-
llar una tipografía diferente y única que se 
desmarque del resto a partir de sus formas 
únicas, de forma que no pueda llegar de comu-
nicar casi nada, puesto que esta habrá sufrido 
una serie de transformaciones que dificulta-
rían su legibilidad. Haciendo un símil con la 
problemática actual sobre sobreinformación a 
los medios (hay tanta que no somos capaces 
de percibir la gravedad del problema y su ori-
gen). Al desarrollar la tipografía de este modo 
estaremos haciendo una fuerte crítica contra 
el actual sistema de comunicación.

At the present there are a big variety of ty-
pographies very alike among them, there are 
so many like a big quantity of Fake News and 
Information Overload that find at the media.

On this project, I think about the need to 
create and develop a new typography alike  
them. If we look the Human History will be 
able to observe that the typography change 
overtime for the use of different tools. While 
at the present, this tools and processes are 
more accessible. For this reason generate a 
typography are more single.

For the history have existed the different art 
movements that have made that the typog-
raphy could be adapted to the context. But, 
which is the context that would have to have  
today?

The main objective of this project are devel-
op a new typography that is different from 
the others for his forms. For this reason, 
the typography it could not communicate 
nothing, because this at suffered a several 
transformation processes that make difficult 
his comprehension. Making a comparison 
with current problem with the Information 
Overload on Media (it exists so much that 
are difficult find the origin). At develop the 
typography at this form, I will be generate a 
critic against of the communication system 
at the present.

Actualment existeix una gran varietat de tipografies molt semblant entre 
elles, hi ha tantes com la gran quantitat de sobreinformació i Fake News 
que trobem avui dia als mitjans de comunicació. 
En aquest projecte és on hem plantejo quina és la necessitat que existeix a 
dia d’avui, per desenvolupar i crear una nova tipografia semblant a la res-
ta. Si es fa un cop d’ull al passat, podrem observar una gran evolució i vari-
etat de tipografies realitzades amb una gran quantitat d’estris diferents; 
mentre que actualment les eines i els processos són molts més accessibles, 
raó per la que generar una nova tipografia es més senzill.
Han existit diverses corrents i moviments artístics que han fet que les ti-
pografies s’adaptin en la seva millor versió segons el context, però quin és 
el context que hauria de tenir una tipografia a dia d’avui?
L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una tipografia diferent i 
única que es desmarqui de la resta a partir de les seves formes úniques, de 
manera que no pugui arribar de comunicar gairebé res, ja que aquesta hau-
rà sofert una sèrie de transformacions que dificultarien la seva llegibilitat. 
Fent un símil amb la problemàtica actual sobre sobreinformació als mitjans 
(n’hi ha tanta que no som capaços de percebre la gravetat del problema i el 
seu origen). Al desenvolupar la tipografia d’aquesta manera estarem fent 
una forta crítica contra l’actual sistema de comunicació.
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Aquest projecte neix a partir 
del meu interès dins el sector 
del Disseny Gràfic enfront a la 
tipografia i el disseny edito-
rial, elements fonamentals 
per al desenvolupament de 
qualsevol peça, i de la proble-
màtica actual de la sobrein-
formació que fa que haguem 
de buscar maneres enginyoses 
per a que el públic pugui veure 
el missatge i prestar l’atenció 
corresponent. 

Des de ben petit, el món del 
disseny era una cosa que 
hem cridava i em fascinava, 
però no va ser fins que vaig 
començar la carrera que vaig 
descobrir un món ple de possi-
bilitats que barrejava tot allò 
que podia imaginar (colors, 
tipografia, il·lustració, editori-
al, fotografia…).

L’objectiu principal es fer 
una crítica a l’actual siste-
ma de comunicació, el qual 
actualment pateix una gran 
sobreinformació a tots els 
seus mitjans. En especial les 
causants d’aquest problema 
les Fake News, ja que des 
de la seva aparició ha estat 
distorsionant i manipulant el 
punt de vista i la opinió de la 
societat.

Per altra banda, m’agrada-
ria desenvolupar una família 
tipogràfica experimental que 
treballi sobre el concepte de 
l’adaptació (formes i ele-
ments) i com aquest podria 
afectar a les Fake News per 
destruir-les convertint-les en 
imatges. Disminuint el proble-
ma de la Sobre informació, ja 
que les Fake News no són més 
que soroll, no aporten res tret 
de manipular a la població.

Objectius i motivacions.
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Introducció.

Actualment, ens trobem dins l’era 
de la informació, ja que tota la in-
formació possible és a l’abast de les 
nostres mans, però malauradament 
patim un dels més grans problemes 
de la història per culpa dels inputs 
constants de les noves tecnologies 
i les fake news, aquest problema es 
coneix com la sobreinformació (en 
anglès Information Overload).

Però això, no ha sigut sempre així, 
ja que abans les persones no rebien 
ni la meitat de la informació que 
tenim actualment, ja que algunes 
eines bàsiques que fem servir no 
eren més que molt bones idees; però 
tot així, aconseguien la informació 
que necessitaven mitjançant els 
diaris, les biblioteques, les enciclo-
pèdies, llibres…Encara que en alguns 
llocs existia una gran manca d’infor-
mació per falta de recursos.

El terme Information Overload va 
ser creat per Bertram Gross com a 
professor de ciències polítiques al 
Hunter College dins el projecte The 
Managing of Organizations (1964). 
Però no va ser fins que va donar-se 
a conèixer gràcies al llibre Future 
Shock (1970) de l’escriptor Alvin  
Toffler. 

De fet, aquest problema, no va 
començar amb l’era d’Internet, sinó 
que els primers indicis els trobem 
especialment a partir del segle XVI 
amb el Renaixement i en major me-

sura a partir de la Revolució Indus-
trial amb l’aparició de la impremta i 
moviments artístics com el Roman-
ticisme i la Renaixença que recollien 
contes, cançons i llegendes, encara 
que ha existit des de sempre. 

En canvi ara, només fa falta intro-
duir qualsevol paraula al cercador 
per obtenir milers d’enllaços amb 
la mateixa informació. Amb sort 
només visitaràs els 20 primers re-
sultats i la resta quedaran perduts, 
junt amb la possible informació que 
buscaves. A més a més, el cercador 
començarà a fer un perfil amb la 
informació que has buscat per facili-
tat-ne la recerca de noves entrades, 
generant que hi hagi informació que 
difícilment l’usuari pugui veure. 

També l’aportació de les xarxes 
socials, que ajuden a complementar 
aquest perfil i generen la necessitat 
d’estar constantment connectat 
per visualitzar contingut general-
ment irrellevant a partir d’inputs. 
Per finalitzar el tercer i més recent 
culpable: les fake news, que són una 
sèrie d’informacions creades per 
manipular els punts de vista i opinió 
de la població.

Per sort no tota la informació es 
troba a internet i encara es fan 
servir eines com revistes, llibres, 
enciclopèdies…

João Silas
@joaosilas
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L’Era de la Sobreinformació.

Bertram Myron Gross va donar nom 
al terme Information Overload l’any 
1964 quan va publicar el seu llibre 
on argumenta el següent:

“La sobrecàrrega d’informació es 
produeix quan la quantitat d’en-
trada d’un sistema supera la seva 
capacitat de processament. Els 
responsables de decisió tenen una 
capacitat de processament cognitiu 
força limitada. En conseqüència, 
quan es produeixi una sobrecàrrega 
d’informació, és probable que es 
produeixi una reducció de la quali-
tat de la decisió.”

-Bertram Gross, The Managing of 
Organizations, 1964

Però no va ser fins 6 anys més tard, 
que el terme es va donar a conèixer 
amb la publicació del llibre d’Alvin 
Toffler a l’any 1970. 

Future Shock és el primer d’una 
col·lecció de tres llibres on l’autor 
exposava la seva preocupació pels 
avenços de la tecnologia, la ciència i 
l’economia, i com aquestes generari-
en una nova societat. En la mateixa 
línia llibres com ara Third Wave al 
1980 i Powershift al 1990.

En els llibres crea una sèrie de ca-
racterístiques que han acabat sent 
prediccions del moment actual, ja 
que advertia que el desenvolupa-
ment dels ordinadors, la televisió 
per cable i la invenció d’Internet 
acabarien saturant la societat per 
la gran quantitat d’informació al 
nostre abast i com la informació i el 
coneixement es convertirien en un 
dels recursos més valuosos. Alvin Toffler 

STR/EFE
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Les Fake News, un nou problema?

Les Fake News són un terme que es va donar a conèi-
xer durant les eleccions del 2016 als Estats Units amb 
la candidatura de Donald Trump, gràcies al periodista 
Craig Silverman (redactor del Buzzfeed) que les va 
definir com “qualsevol intent de creació de contingut 
fraudulent amb un propòsit posterior”. En aquell mo-
ment tota la població va ser bombardejada per notícies 
falses distribuïdes pels mítings, la desinformació i els 
rumors de les xarxes.

Els historiadors Maria Correas i Enda Kenneally van 
preparar l’assaig Fake News: Rumors que van canviar el 
curs de la història. En aquest assaig els autors fan un 
recull de com les notícies falses han anat modificant la 
història i com han afectat a diversos col·lectius.

Un equip d’investigadors del MIT (Massachussets Insti-
tute of Technology) ha pogut demostrar com les Fake 
News s’estenen molt més ràpidament que qualsevol 
altra noticia certa. Per fer-ho, van analitzar una gran 
quantitat de contingut publicat a Twitter entre els anys  
2006 i 2017.

D’aquest estudi van arribar a la conclusió que a les xar-
xes socials existeixen aproximadament uns 100 milions 
de bots (60 a Facebook i 48 a Twitter) que acceleren la 
difusió de qualsevol contingut de tota mena. Però no 
tota la culpa és dels bots ja que hi ha una gran quan-
titat d’usuaris que la comparteix, sense contrastar la 
font de la informació sinó que la difon directament, 
generant la propagació de la desinformació.

Les mentides arriben molt més lluny i ràpid a tots els 
mitjans de comunicació (amb més d’un 70 % de pro-
babilitat), en especial si es tracta  de Fake News sobre 
terrorisme, política, desastres naturals, informació 
financera i ciència. En especial si aquestes inspiren sen-
timents de sorpresa i disgust pel públic. El més estrany, 
es que les més virals només es difonen entre 1000 a 
100.000 persones per dia.

De fet actualment el representant indiscutible de les 
Fake News és el president dels Estats Units, en Donald 
Trump. On a cadascun dels seus discursos crea una gran 
quantitat de notícies i dades falses per manipular la 
població.

Per sort des de finals de 2019, algunes xarxes socials 
van decidir sumar-se a la lluita contra les Fake News i 
eliminar la seva propagació. La primera en sumar-se va 
ser WhatsApp que va anunciar una nova opció per saber 
si els missatges poden ser sospitosos de Fake o d’Spam 
pel nombre de re-enviats (encara no s’ha aplicat). 

La segona és Instagram i Facebook, que van introduir 
l’opció de denunciar les publicacions amb possible 
contingut falç i/o maliciós. Per fer-ho enviarà aquestes 
publicacions al IFCN (International Fact Checkers) per 
comprovar la seva autenticitat, durant aquest procés es 
reduirà la visibilitat de la publicació però no s’eliminarà.

Donald Trump
Samuel Corum 19/5/2019 
The New York Times
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Steel, Sol typeface
Radim Pesko

Wood, Sol typeface
Radim Pesko

Sol Typeface de Radim Pesko.

Aquesta tipografia va ser desenvolupada pel dissenya-
dor Radim Pesko per a la Foneria Tipogràfica RP (funda-
da l’any 2001) com un projecte personal que no té cap 
ús comercial tret que apareix a les portades d’alguns 
exemplars  de “The Journal Comics”. S’origina com una 
continuació del projecte “122 Incomplete Open Cubes” 
de l’artista conceptual Sol LeWitts originat l’any 1974 
dins al 1982.

Pesko decideix no fer ús únicament d’aquesta obra, sinó 
que utilitza tots els element que LeWitt va desenvolu-
par durant la seva trajectòria. Per fer-ho introdueix els 
dibuixos mitjançant un pattern aleatori desenvolupat 
amb Processing.

Sol LeWitt.
Sol LeWitt (1928-2007, USA) va ser un dels artistes 
conceptuals per excel·lència del segle XX, les seves obres 
han influenciat a més d’una generació. Va treballar i ex-
perimentar amb diferents suports (fotografia, pintura, 
escultura, dibuix…), però sempre mantenint una conne-
xió amb el món de l’arquitectura, ja que el seu procés 
era considerat com el d’un arquitecte.

Quan s’observen els seus projectes de manera global 
es pot observar que feia ús de components matemà-
tics que generaven una sèrie de preguntes que ell va 
anomenar List all possibles cases. Com es mostra en 
aquest projecte Sol LeWitts mostra les 122 formes de 

no formalitzar un cub complet, ho fa a partir d’una ins-
tal·lació formada per estructures de fusta inicialment i 
posteriorment en acer, acompanyada per una col·lecció 
de dibuixos tècnics que mostren les formes bàsiques de 
la geometria (rectes, corbes, paràboles, arc capaç…).

Per construir els cubs va desenvolupar 3 normes 
fonamentals per a la construcció de les estructures 
(sempre ha de ser tridimensional, els traços han d’estar 
connectats i les figures poden rotar a partir del seu 
reflex considerant-se com una nova forma) L’obra va 
posicionar-se entre els límits del món artístic i el món 
matemàtic.

La tipografia està formada per 2 pesos que fan refe-
rència als dos materials de la instal·lació, sent una la 
Wood (fusta) i l’altre l’Steel (acer). Per a cada caràcter 
desenvolupa més d’una opció; el resultat final no té una 
gran llegibilitat però genera un joc visual combinant la 
tipografia amb el pattern.

Wood and Steel, Sol typeface
Radim Pesko
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122 Incomplete Open Cubes 
(1974) Sol LeWitt
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1.

2.

Ghost(s) Writter de Karl Nawrot.

Karl Nawrot és un dissenyador francès que crea les 
seves tipografies a partir d’il·lustracions i composicions 
gràfiques abstractes que extreu de processos arquitec-
tònics. Primer crea un sistema a partir d’estructures 
amb les que desenvolupa un model que mostra els 
blancs de la lletra. 

En aquest cas el projecte Ghost(s) Writter va ser exhibit 
l’any 2007 a la “International Tipography BIennale” 
de Seul. Per fer-ho va desenvolupar uns mòduls amb 
formes abstractes per col·locar-los sobre una super-
fície reticulada, de manera que amb aquest sistema 
podia crear un munt de formes abstractes diferents. 
És a mitjançant aquestes formes que crea una sèrie de 
plantilles amb les que més endavant desenvolupa una 
col·lecció de lletres modulars amb les que genera una 
família tipogràfica de 4 cossos inspirada en 4 professors 
de la Bauhaus.

Més endavant el 3 d’abril de 2017 publica el llibre Mind 
Walks on mostra el seu procés creatiu i una recopilació 
de totes les seves obres.

Ghost Writter 1,2 (2017) 
 Karl Nawrot

Josa, pes inpirat en les obres de Josef Albers

Breu, pes inpirat en les obres de Marcel Breuer

Mona, pes inpirat en les obres de Lazlo Moholy-Nagy

Pauk, pes inpirat en les obres de Paul Klee
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1.

2.

3.

Orientation de Sandrine Nugue.

Tipografia dissenyada per Sandrine Nugue i publicada 
per la Foneria tipogràfica Commercail Type al desembre 
de 2018. Va ser desenvolupada amb l’objectiu de senya-
litzar l’identitat hotelera de l’estudi de disseny Solide i 
uns allotjaments d’estudiants a Roubaix, França.

El nom Orientation s’inspira en el seu ús original, ja que 
aquesta en principi estava dissenyada per senyalitzar, 
però a obtingut el certificat d’excel·lència TDC, perquè 
també pot usar-se en pantalla i en algunes publicacions 
(llibres, pòsters…) com una tipografia Display.

Les formes de les lletres s’inspiren en el brutalisme, ja 
que podem veure que la tipografia està construida per 
mòduls. Aquest va ser un moviment de mitjans de segle 
que va estendre’s com una moda al sector arquitectò-
nic. Consistia en fer els edificis amb mòduls de formigó 
cru (en francès Béton Brut) prefabricat sense cap mena 
d’adorn. Va ser fundat per l’arquitecte LeCorbusier a 
l’edifici La Unité Habitation a Marsella i va caure en 
desús durant la dècada de 1980. 

Orientation typeface aplicat a 
Roubaix, França (2018) 

Sandrine Nugue

Orientation typeface 
(1,2,3) (2018) 

Sandrine Nugue
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Tina & Ben typeface d’Erik Sachse.

Dissenyada per Erik Sachse i publicada i distribuïda per 
la seva pròpia foneria (Napoleon Typefaces) l’abril de 
2019 a Weimar, Alemanya. La foneria Napoleon Typefa-
ces és un lloc on el seu autor experimenta i distribueix 
les seves pròpies tipografies.

La tipografia Tina & Ben neix d’un estudi que l’autor va 
fer sobre les tipografies grotesques. Mentre les estu-
diava va crear un espècimen que era molt semblant a 
altres tipografies en circulació, raó per la que va decidir 
modificar alguns elements dels caràcters. Un d’aquests 
elements van ser els gruixos de les astes, obtenint així 
una nova tipografia display única. Segons l’autor feia 
referència a una pel·lícula del cinema de culte (Napole-
on Dinamite).

Tina and Ben Typeface 
(2019) 

Erik Sachse
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Zoo typeface de Quentin Coloumber.

L’origen de la tipografia ve inspirada per la troballa d’un 
vinil a una casa de discos a Brussel·les, el disc en qües-
tió era de la banda ZOO. Els glifs de la tipografia li van 
agradar tant que va decidir fer la seva primera tipogra-
fia fent ús de les dos lletres que hi apareixien la Z i O. La 
casualitat va fer que un dia mentre imprimia algunes 
proves de la tipografia conegués un dels fundadors del 
grup, que va decidir ajudar-lo. Més endavant renunciaria 
als seus drets com a creador.

La tipografia es caracteritza per tenir alts contrastos  
i un nivell d’abstracció elevat ja que si aïlles una lletra 
perd el context i es converteix en una figura abstracta. 
Està pensada principalment com una tipografia display 
degut a la seva complexitat en les seves formes. L’autor 
l’ha utilitzat per petites publicacions editorials (cober-
tes, pòsters…). 

Va ser publicada i distribuïda a partir de febrer de 2019 
per la foneria Blaze Type.

Zoo Typeface (2019) 
Blaze Type, Quentin Coloumber

32 33Marc teòric Marc teòric



Sans Forgetica d’Sthephen Banham.

La tipografia va ser dissenyada com un experiment 
del RMIT (The Royal Melbourne Institute of Technol-
gy) d’Austràlia a partir de la hipòtesi de que es podria 
desenvolupar una tipografia efectiva per memoritzar 
notes.

Per a fer-ho, el professor Stephen Banham i un grup de 
científics la van dissenyar a partir de la tipografia Albi-
on, però amb unes particularitats pròpies on trenquen 
amb les normes establertes fent ús de la esquerra (de 
8º) i l’eliminació d’algunes peces (corbes, rectes, astes) 
en els seus caràcters.

Aquestes particularitats provoquen que el lector trigui 
una mica més en llegir la informació. Aquest fet fa que 
les persones amb memòria fotogràfica retenguin la 
informació durant més temps.

Per comprobar la seva hipòtesi van repartir els apunts 
de la classe amb la tipografia amb Arial i Sans Forge-
tica. Els apunts en Sans Forgetica van resultar millor 
per retenir la informació a curt termini i a mida que els 
subjectes s’acostumaven retenien la mateixa informa-
ció que amb una tipografia convencional.

Sans Forgetica (2018) 
RMIT, Stephen Benham
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Found Font de Paul Elliman.

La Found Font creada per Paul Elliman forma part d’una 
gran instal·lació del MoMA sota el nom de “Ecstatic 
Alphabets/ Heaps of Language” que recull obres i textos 
de grans dissenyadors, artistes i poetes com Marcel 
Duchamp, William Borroughs, Dexter Sinister i Laurie 
Anderson. 

Aquesta està formada per un kit d’objectes que l’artis-
ta ha anat recopilant durant la seva trajectòria, i amb 
aquests objectes s’obté una tipografia. Ho fa mitjant-
çant l’experimentació amb els objectes i el llenguatge 
d’aquests, a partir de la deconstrucció per crear noves 
tipografies.

L’experimentació d’aquest projecte va començar l’any 
1995 i continua fins a l’actualitat. Elliman continua 
desenvolupant noves peces a partir de l’experimentació 
de nous materials i objectes (trobats, desgastats i/o 
trencats) que habien de complir unes mides concretes 
(petita, transportable i que entri a la boca) i després les 
agrupa segons la seva forma, material i localització.

L’experiment més important d’aquest projecte té el 
nom de Bits, i va ser un dels primers experiments amb 
materials d’Elliman durant la dècada de 1990. Va ser 
publicat al número 15 de la revista Fuse. Més endavant 

va formar part de “Cooper-Hewitt Design Triennial 
NY” el 2004, on va ser reconegut com un projecte de 
disseny. 

Podem observar que recopila diversos objectes de di-
ferents materials (com plàstics, metacril·lats, filferros, 
peces de ferro colat, alumini, papers…) amb formes que 
li recorden algun element tipogràfic (lletres, caràcters, 
signes…). El seu objectiu era generar una tipografia 
amb una quantitat infinita de caràcters.

Totes les tipografies generades dins d’aquest projecte 
mostren una nova manera de comunicar-se i al mateix 
temps mostren la gran quantitat d’objectes que genera 
la humanitat.

La combinació de les diferents lletres alhora de cons-
truir una paraula, crea un joc visual entre totes les 
peces, ja que tots els caràcters tenen gruixos i formes 
diferents. No es tracta d’una tipografia molt llegible 
però dóna una segona oportunitat a una gran varietat 
d’objectes que desapareixerien.

Gràcies a aquest projecte ha arribat a convertir-se en 
un dels grans representants de la tipografia conceptual. 

Found Font (1995-Act) 
Paul Elliman
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ZXX type de Sang Mun.

Sang Mun va dissenyar aquesta tipografia l’any 2012 
(TFG) fent ús dels seus coneixements sobre intel·ligèn-
cia especial, és a dir, la intel·ligència artificial dels ordi-
nadors més potents del món, i com aquests recopilen 
informació i privacitat dels usuaris en tot moment.

Aquest projecte neix amb l’objectiu de combatre aques-
ta problemàtica i fer una forta crítica a les polítiques de 
privadesa dels usuaris a internet, ja que la informació 
que aquesta IA recopila genera una configuració i unes 
limitacions de la llibertat de la nostra informació. 

Per fer-ho, decideix crear aquesta tipografia basant-se 
en el codi governamental ZXX, que és el que catalo-
ga que la informació d’una imatge no té cap lletra ni 
missatge específic. És a partir d’aquest descobriment 
que decideix fer 5 pesos (Sans, Bold, Camo, False, Noise 
i Xed) amb unes característiques especials que juguen 
amb la llegibilitat d’aquesta i busca fins a quin punt la 
IA reconeix les lletres i el missatge.

La manera d’operar es convertint els textos escrits amb 
ZXX a fotografies que aquesta IA intenta comprendre 
per extreure el missatge. Per demostrar-ho Mun va re-
alitzar una petita peça audiovisual en la que demostra 
com els missatges queden ocults per la IA però no per 
als éssers humans.

Per finalitzar, va decidir alliberar la tipografia que havia 
desenvolupat per a que qualsevol persona pugui fer ús 
d’ella.

ZXX Type Specimen 
Video (2012) 

Sang Mun
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Color Dot Font de Martin Grasser.

Aquesta tipografia va ser dissenyada pel dissenyador 
Martin Grasser a principis de l’any 2019. La Color Dot 
és una tipografia conceptual que porta la comunicació 
a l’extrem, ja que és una proposta de com ens comuni-
caríem si cada caràcter fos un cercle de diferent color 
(com si fos un nou llenguatge universal).  Mostrant com 
seria l’experiència de navegar per la xarxa sense cap 
tipus de caràcter. Mitjançant la creació d’un plug-in per 
Firefox i la tipografia en TTF.

Fent una crítica a la gran quantitat de text que gaire-
bé ningú llegeix quan mira les xarxes socials o navega 
per internet fent un símil amb la sobreinformació que 
patim actualment.

Color Dot Font (2019)
Martin Grasser
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Exposició Herman Vries 
“To be all ways to be”(2015)
Judith Jockel

Natura de Mondriaan Fund.

La tipografia Natura va ser dissenyada l’any 2015 per 
Mondriaan Fund que forma part de l’Studio Remco Van 
Bladel. A  partir de l’encàrrec de la imatge gràfica (iden-
titat de l’espai i la publicació d’una peça editorial) que l’ 
artista Herman Vries necessitava per presentar la seva 
nova exposició “To be all ways be”.

Aquesta tipografia es caracteritza per l’ús de la vari-
abilitat en els seus caràcters a l’alçada de la x i tenir 
únicament caràcters de caixa baixa (demanats expres-
sament per l’artista que no volia imposar jerarquies 
entre majúscules i minúscules).

Fund va basar-se en les primeres versions dissenyades 
l’any 1925 per Paul Renner, dissenyador de la tipografia 
Futura entre 1924 i 1926. 

He de destacar l’aportació que Paul Renner va introduir 
amb la seva tipografia al món del disseny; ja que pre-
sentava característiques que més endavant van utilit-
zar els precursors i fundadors de l’Escola Suïssa.

Primeres versions de la 
Futura (1925)

Paul Renner

Natura typeface (2015)
Mondriaan Fund
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Tipografia Molecular.

Durant la dècada de 1950, els acadèmics Charles Har-
rington i Aaron Edwards van plantejar la possibilitat de 
poder crear cadascun dels caràcters d’una tipografia 
mitjançant  una fórmula científica.

El concepte principal de la seva investigació era tots els 
caràcters de la tipografia estaven formats per molè-
cules un cop s’havien imprès. De manera que un cop 
extreien les formes dels caràcters creaven una fórmula 
matemàtica única per a aquell caràcter.

Aquest concepte va provocar l’aparició d’un moviment 
de ciència i disseny que va estudiar i investigar fins els 
anys 90.

Finalment l’any 1992, l’investigador H. F. Henderson va 
publicar un llibre on recopilava tota la informació i pro-
ves realitzades durant tota la història del moviment.
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Primeres conclusions a partir 
d’aquesta investigació.

A partir d’aquesta investigació sobre la problemàtica de 
la sobreinformació que patim avui dia, he pogut trobar 
que és un problema que ve de lluny i que la humanitat 
ha patit durant diferents períodes per la falta d’in-
formació que estava destinada només a unes poques 
persones, mentre que ara és tot el contrari, està tota 
al nostre abast, però n’hi ha tanta que enlloc d’afavorir 
la recerca d’informació és al contrari. Sembla ser que 
Toffler en el seu llibre Future Shock tenia raó, i ara la 
informació es tant valuosa i més potent que qualsevol 
arma, com s’ha demostrat amb l’ús de les Fake News.

Després d’haver fet aquesta investigació he arribat a 
la conclusió que el millor concepte per a desenvolupar 
una tipografia amb la que criticar la sobreinformació ha 
de ser a partir de l’adaptació, és a dir, que la mateixa 
tipografia impedeixi la lectura del missatge.
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practicmarc 



Concepte.

Per desenvolupar la tipografia, faré ús del concepte de 
l’adaptabilitat com he mencionat anteriorment. Ja que 
al mateix temps que la informació s’adapta al medi, en 
aquest cas la tipografia s’adaptaria al missatge; fent 
que aquest missatge experimenti problemes de llegi-
bilitat, segons la font d’informació ho farà amb més o 
menys mesura.
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Proves i experimentació tipogràfica.

Per dur a terme la part pràctica del projecte, vaig 
decidir fer ús de la investigació desenvolupada durant el 
marc teòric i basar-me en els processos que han desen-
volupat els dissenyadors de tipografies que he mostrat 
anteriorment. 

A partir d’aquí, es realitzà una sèrie de diferents proves 
i processos tant digitals com analògics per desenvolupar 
les diferents formes i caràcters de la meva tipografia.

A continuació, es mostren les proves que vaig realitzar 
durant aquesta fase del projecte. Ja que durant aques-
tes proves s’experimentà amb la llegibilitat, la descons-
trucció de les formes dels caràcters, la seva forma, la 
deformació i l’aparició de filtres entre d’altres.
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nonsense

tight
unedited

La tipografia Enigma.

Finalment, un cop desenvolupada la sèrie de proves que 
heu pogut observar, vaig decidir que la millor manera de 
plasmar els objectius del concepte d’adaptabilitat era 
fer-ho a partir d’una tipografia que prengués les carac-
terístiques de la dissenyada per Paul Renner durant els 
anys 1924 i 1926, la Futura. 

Un altre dels motius per basar-me en la Futura, és la 
innovació i gran diferència que aquesta va provocar 
després de la seva aparició en comparació a la resta de 
tipografies del moment. 

El nom de la tipografia fa un símil a la problemàtica 
de comunicació que van patir Anglaterra i Alemanya 
durant la 2a Guerra Mundial per culpa de l’espionatge i 
l’us de la màquina Enigma. Una màquina que feia ús de 
3 rotors per xifrar qualsevol missatge.

Alhora de dissenyar la tipografia vaig fer ús de tant 
d’estris analògics com digitals; destacant els coneixe-
ments dibuix tècnic que vaig aprendre durant el batxi-
llerat i els coneixements adquirits durant els 4 anys de 
carrera (lettering, cal·ligrafia, glyphs, tipografia…). 

Primer vaig desenvolupar tota la família tipogràfica de 
manera analògica fent ús de les tècniques que he men-
cionat anteriorment. 

El segon pas, va ser digitalitzar totes aquestes proves, 
i una vegada escanejades passar-les a vectors fent ús 
d’Illustrator. Els caràcters durant aquesta fase van patir  
una sèrie de canvis, com l’ajustament d’alguns punts i 
corbes que eren massa abruptes.

L’objectiu del tercer pas era convertir aquests vectors 
en veritables caràcters d’una tipografia. Per fer-ho, 
vaig fer ús del programa Glyphs. En aquest programa 
era on tenia que ajustar les variables de la interlínia i el 
kerning per convertir-la definitivament a TTF i OTF, que 
son les nomenclatures que fan servir les tipografies per 
poder-se usar.
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i es planteja com 
una solució en 
contra elles.
amb el temps podria convertir-se en 
una realitat que acabi amb aquest 
problema. potser en 3, 2, 1...

enigma té com a objectiu combatre 
en contra les fake news que circulen

Enigma nonsense.
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Enigma tight.

extra, extra;  
extra... segur que 
pròximament si 
podrem viatjar 
de veritat que no m'enganyes?  
segur què això no és una fake new.

especial 1 de juny de 2020
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extra, extra; extra... 
pròximament si 
podrem viatjar  
al passat. bip, bip
de veritat que no m'enganyes? segur 
què això no és una cita de excel len-
tíssim senyor donald trump.

especial 20 de novembre de 1478

.

Enigma unedited.
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Conclusions.

Una vegada acabat el projecte, he arribat a la conclusió 
que ara més que mai s’ha de buscar una solució per 
combatre l’actual problema de sobreinformació que pa-
teix la nostra societat; en especial per l’aparició de les 
Fake News, que manipulen i distorsionen tots els fets i 
accions de les persones afectades.

Durant el projecte, he après a construir una família ti-
pografia  des de zero; descobrint el grau de complexitat 
que presenta construir-ne una.

És a partir d’aquest treball que presento la tipografia 
que he desenvolupat com una possible solució a aquest 
problema. Per posar-la en pràctica he fet ús de missat-
ges i diàlegs que en Donald Trump, president dels Estats 
Units; ja que va ser la persona que va posar en pràctica 
les Fake News des de les eleccions de 2017.
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Peces i aplicacions.

Per a la formalització del projecte vaig decidir desen-
volupar un espècimen on podem observar el comporta-
ment dels pesos de la tipografia. Una sèrie de cartells 
on apareixen algunes fake news originades per Donald 
Trump i alguna aplicació en tela (segurament una tote-
bag per poder transportar totes les peces del projecte).
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Espècimen.

82 83Formalització. Formalització.



84 85Formalització. Formalització.



86 87Formalització. Formalització.



Aplicació en cartells.

88 89Formalització. Formalització.



90 91Formalització. Formalització.



Aplicació en tela.
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