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5DISSENY D’UNA REVISTA D’ESTIL DE VIDA SALUDABLE

RESUM

PARAULES CLAU

ABSTRACT

Nuda és el resultat del disseny 
d’una publicació mensual d’estil 
de vida saludable creada amb la 
intenció de proporcionar als joves 
d’entre 20 i 35 anys una revista 
adequada a les seves necessitats 
i inquietuds. La idea parteix de 
la hipòtesi que avui en dia el mercat 
presenta una mancança pel que 
fa a revistes d’estil de vida saludable 
que vagin dirigides, realment, 
al públic jove. Les publicacions 
més accessibles del mercat espanyol 
no ofereixen als joves continguts 
- ni gràfics ni periodístics - del 
seu interès. Per això, es planteja 
l’estructura i el disseny d’una nova 
revista de venda a través de quioscs, 
sorgida des de zero, per a emplenar 
el forat del mercat i satisfer al públic 
objectiu. El disseny d’aquesta 
busca l’establiment d’una línia 
gràfica estable, coherent amb els 
continguts de la publicació 
i adequada per al públic objectiu, 
gràcies al treball des de el vessant 
de la direcció d’art.

Nuda is the result of the design 
of a monthly healthy lifestyle 
publication created with the 
intention to offer to the young 
people between 20 and 35 years 
old a magazine appropriate to 
their needs and concerns. The idea 
departs from the hypothesis that 
nowadays the market presents a 
gap for healthy lifestyle magazines 
that are directed to the young 
public. The most accessible 
publications of the Spanish market 
do not offer to young people 
contents - graphic or journalistic 
- of their interest. Therefore, it’s 
raised the structure and the design 
of a new magazine, saled across 
kiosks, to fill the hollow of the 
market and to satisfy the target. 
The design of this magazine search 
the establishment of a stable 
graphic line, coherent with the 
contents of the publication and 
suitable for the target audience, 
thanks to the work from the art 
direction perspective.

Disseny
Editorial
Revista
Salut
Ecologia
Joves
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Així doncs, aquest públic necessita noves 
activitats i publicacions que sa tisfacin els seus 
interessos i que s’adaptin al seu estil de vida, ja 
que el que troben al mercat segueix un format 
que era adequat per a les generacions anteriors 
però que ara ja no ho és per a ells.

La Generació Y és una generació interessada 
per la salut, la cultura i que té una forma de 
relacionar-se amb la informació molt més 
visual. Aquest fet explica el gran auge de les 
xarxes socials on predomina la imatge per 
sobre del text, com per exemple: Instagram, 
Facebook, Tumblr, Pinterest, etc.

Així doncs, aquest públic es troba amb 
dificultats a l’hora de trobar publicacions d’estil 
de vida saludable a Espanya que li resultin 
atractives i pròximes, tant pels continguts com 
per la seva estètica.

En els últims anys s’està vivint un increment de 
gent jove occidental que s’aficiona al running, 
que s’endinsa a la cultura gastronòmica del raw 
food o de l’slow food, que opta pel DIY o que 
s’apunta a iniciatives eco com els horts urbans, 
d’entre moltes altres.

Els pertanyents a aquesta nova generació, 
anomenada Generació Y, enfoquen d’una 
manera molt diferent el concepte de “vida 
saludable” i, per això, estan sorgint nous o 
renovats camps d’oci que van més d’acord amb 
els seus interessos.

Avui en dia s’estan abandonant els antics 
estereotips que posicionaven el dur una vida 
saludable dins de categories com: sacrifici, 
alimentació amb poc gust/avorrida, aïllament, 
i fins i tot cert punt de “secta”.

EXPLICACIÓ I 
DEFINICIÓ DEL TEMA

1.1.

INTRODUCCIÓ
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com s’ha pogut observar en les investigacions 
prèvies, aquest és un pensament erroni perquè 
diversos estudis mostren que els internautes 
prefereixen les revistes de paper abans que les 
digitals. Això podria deures al fet que el format 
imprès dóna un valor de “col·leccionable”, de 
menys efimeritat, atorgant valor d”objecte” a la 
revista i per tant donant-li un espai propi per a 
la seva existència.

Així doncs, la creació d’una revista d’estil de 
vida saludable amb continguts actualitzats i 
un llenguatge més adequat pels joves resoldria 
la mancança del mercat actual espanyol i 
oferiria als joves una publicació de referència 
per a informar-se sobre els nous moviments 
culturals/gastronòmics/ecologistes i altres 
temàtiques del seu interès.

L’elecció d’aquest tema és deguda a l’observació 
que el públic occidental d’entre 18 i 35 anys 
demanda noves publicacions a causa de les 
seves noves necessitats i, en concret, noves 
revistes que tractin l’estil de vida saludable, ja 
que les que es troben actualment al mercat no 
satisfan els seus interessos.

Per tal de solucionar aquesta problemàtica, 
l’empresa SpainMedia ha encarregat la 
realització d’una revista impresa que tracti 
temàtiques relacionades amb l’estil de vida 
saludable i ofereixi continguts d’interès pels 
joves d’avui en dia.

Podria semblar que les publicacions impreses 
s’allunyen de l’estil de vida d’aquests joves 
ja que aquests pertanyen a l’era digital, però, 

A continuació, s’escolleixen les característiques 
materials de l’objecte i s’organitza l’estructura 
interna de la publicació per, posteriorment, 
crear la retícula base que determina la 
composició dels elements al plec mitjançant 
un software d’edició de gràfics vectorials.

Més endavant, es decideix el nom de la revista 
i es dissenya la capçalera, la portada i l’interior 
distribuint el material fotogràfic i els textos 
proporcionats pels redactors mitjançant un 
software de composició digital de pàgines. 
També s’incopora la publicitat.

Finalment, es realitza la guia de direcció d’art, 
on es presenten les pautes a seguir per a que en 
els següents números de la revista es mantingui 
l’estil gràfic i els criteris compositius que 
marquen l’estil de la publicació.

El projecte de disseny s’inicia amb una 
investigació documental prèvia per conèixer 
la bibliografia i webgrafia existent sobre 
què es considera un estil de vida saludable 
actualment, els nous moviments relacionats 
amb la pràctica d’un estil de vida saludable 
que estan apareixent, quin és el perfil dels 
practicants d’aquests i què esperen d’una 
“bona” revista d’estil de vida saludable pel que 
fa a estètica, i l’estat actual i les previsions de 
futur del món editorial.

Seguidament, es realitza un estudi dels 
antecedents de la futura revista per a poder 
conèixer millor el producte i l’estat del mercat.
S’observen les característiques formals de 
cadascun d’ells i s’inicia la fase de disseny, la qual 
comença amb l’elecció del format de la revista.

ELECCIÓ I 
APORTACIONS DEL TEMA METODOLOGIA

INTRODUCCIÓ

1.3.
1.2.



Encàrrec

2

Aquest apartat conté l’encàrrec 
que es va definir en finalitzar el 
procés d’investigació  realitzat 

prèviament al  procés de disseny.

Així doncs, el seu contingut respon 
a les conclusions extretes de la 

recerca documental i la consulta al 
públic objectiu del projecte,
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publicacions per a dispositius electrònics 
(publicacions digitals) i a difondre els seus 
productes a través de les xarxes socials.

A més, aquesta també realitza altres tipus 
d’activitats com el PremiumFest, un festival 
de “luxe” on s’hi realitzen tot tipus d’activitats 
“premium” i el PremiumFest Forum, un debat 
entre els responsables de marques de luxe per
tal de parlar sobre l’estat actual del seu sector i 
de les expectatives de futur.

SpainMedia és una empresa que forma part de 
l’associació d’editors de revistes ARI, de la qual 
també en formen part altres grups editorials 
tan destacats com Condé Nast, Bauer, Grupo 
Zeta, Hearst Magazines i RBA, entre d’altres.

SpainMedia S.L. és una editorial de revistes 
en espanyol fundada l’any 2007 per Andrés 
Rodríguez. L’empresa compta amb un equip 
general i amb un equip específic, diferent per a 
cada revista, amb més de 20 anys d’experiència 
en el sector editorial.

L’editorial publica les següents revistes, que són 
líders en els seus respectius sectors: Esquire, 
dirigida fundamentalment a un públic masculí, 
Tapas, una revista gastronòmica, Forbes, 
dedicada als negocis, L´Officiel, el món de la 
moda, i Robb Report, amb continguts per a 
persones d’alt nivell adquisitiu. A més, també 
s’encarregava de les revistes Harper´s Bazaar i
Orizon fins al 2014. 

SpainMedia produeix revistes per a la 
seva venda a través de quioscs però, en els 
últims anys, ha començat a realitzar també 

PERFIL DE
L’EMPRESA

ENCÀRREC

2.1.
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Així doncs, aquest públic necessita noves 
activitats i publicacions que satisfacin els seus 
interessos i que s’adaptin al seu estil de vida, ja 
que es troba amb dificultats a l’hora de trobar 
publicacions d’estil de vida saludable a Espanya 
que li resultin atractives i pròximes, tant pels 
continguts com per la seva estètica.

SpainMedia vol aprofitar aquest buit en el 
mercat per treure una nova revista impresa que 
tracti temàtiques relacionades amb l’estil de 
vida saludable i ofereixi continguts d’interès i 
una estètica adequada pels joves d’avui en dia.

En els últims anys s’està vivint un increment 
de gent jove que s’aficiona a practiques 
saludables i que s’uneix a moviments que 
busquen un estil de vida més saludable.

S’està visquen per part dels joves l’abandó 
dels estereotips de generacions anteriors que 
posicionaven el dur una vida saludable com un 
sinònim de sacrifici i d’alimentació limitada 
i poc saborosa, entre altres. Els pertanyents 
a aquesta nova generació enfoquen d’una 
manera molt diferent el concepte de “vida 
saludable” i, per això, estan sorgint nous o 
renovats camps d’oci que van més d’acord amb 
els seus interessos.

Aquesta nova generació està interessada per la 
salut, la cultura i té una forma de relacionar-se 
amb la informació molt més visual, sobretot 
degut a les xarxes socials.

· Liderar el sector de les revistes d’estil de vida per als joves.

· Obtenir una rendibilitat econòmica òptima.

· Ser reconeguda com una revista pionera en el seu àmbit.

· Proporcionar continguts de qualitat i de gran interès pel públic.

· Generar una comunitat entorn de la revista que contribueixi a la fidelització del públic.

· Posicionar-se entre les revistes amb el disseny més cuidat d’Espanya.

· Crear vincles publicitaris amb empreses destinades als Millennials.

· Ser reconeguda entre els professionals del sector com una revista innovadora.

· Destacar gràcies a la qualitat de les fotografies.

DESCRIPCIÓ
DEL PROBLEMA

OBJECTIUS DE L’EMPRESA
AMB EL PRODUCTE

ENCÀRREC

2.2. 2.3.
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El 42% dels Millennials es consideren a si 
mateixos com a classe mitjana i el 46% es 
veuen a si mateixos com de classe mitjana-
baixa, tot i que realment pertanyen a classes 
superiors a les quals creuen pertànyer. 
Els seus ingressos són els mateixos que els dels 
seus pares quan tenien la seva edat. Aquests 
joves han crescut a la vegada que l’era digital, 
per tant estan molt acostumats a rebre gran 
part de la informació de forma visual, a tenir 
una gamma àmplia de serveis o recursos 
en tots els àmbits i a obtenir els serveis 
independentment de la seva ubicació.

A més, pels Millennials espanyols el benestar 
és una recerca activa diària. Fan més exercici, 
mengen més intel·ligentment i fumen menys 
que les generacions anteriors; aquest àmbit és 
en un dels quals estan més disposats a gastar
diners. Tenen clares preferències per a la 
diversió i el benestar holístic.

El producte va dirigit als joves de la generació 
Millennial, els quals tenen actualment entre 20 
i 35 anys, que són homes i dones que viuen al 
territori espanyol.

Aquest públic es caracteritza per ser la 
generació més gran de la història; actualment a 
Espanya hi ha més de 8 milions de Millennials.

Són joves que majoritàriament han cursat, 
estan cursant o tenen la intensió de cursar 
estudis superiors. A Espanya, a prop del 
54% d’aquests té un títol universitari. Però, 
tot i formar part d’una de les generacions 
més preparades de la història, treballen 
majoritàriament amb contractes de pràctiques 
o temporals, i gran part d’ells estan afectats 
per l’atur. Tot i això, esperen arribar a tenir 
ingressos superiors als seus pares.

El 58% dels Millennials espanyols es 
qualifiquen a ells mateixos com a emprenedors 
i el 21% dels que són freelancers encara es 
troben cursant els estudis universitaris, ja que 
l’atur i les poques ganes d’adaptació als actuals
ambients laborals els fan migrar o fundar els 
seus propis negocis.

Determinació del nom i realització del disseny 
complet (portada - incloent la capçalera - i 
interior) d’una nova revista d’estil de vida 
saludable per a l’àmbit espanyol.

La revista contindrà una gran quantitat de 
material fotogràfic i articles, reportatges i 
entrevistes de temàtiques relacionades amb 
els nous moviments d’estil de vida saludable 
que estan sorgint entre els joves espanyols
(Millennials), els quals estan lligats amb 
l’ecologia, l’autoconeixement, l’alimentació 
natural i les activitats a l’aire lliure, entre altres.

El disseny de la revista inclou aspectes com 
la selecció de les tipografies més apropiades, 
la correcta distribució dels continguts aportats 
per l’editorial, el manteniment de l’ordre, 
la uniformitat i la coherència de maquetació
dels diferents continguts, l’elecció de les 
fotografies més adequades per a cada apartat, etc.

PÚBLIC
OBJECTIU

DETERMINACIÓ 
DE L’ENCÀRREC

ENCÀRREC

2.4. 2.5.
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· Contribuir a que el públic se senti identificat amb la presentació gràfica de la revista.

· Generar benestar visual a través d’una carta de colors vistosa a la vegada que harmoniosa.

· Aconseguir una proximitat al públic derivada d’un contingut fotogràfic que pertany a l’imaginari 
visual dels seus anhels interns.

· Proporcionar una fàcil lectura a través de la correcta presentació dels diferents nivells de lectura 
dels continguts.

· Crear un ambient càlid, lluminós i dinàmic que permeti al públic que se senti identificat.

· Aconseguir arribar a l’inconscient més íntim del públic mitjançant els records i emocions 
viscudes.

· Fomentar les ganes del públic de compartir moments, experiències, llocs... amb altres persones.

· Fer que el públic senti que està sent informat de les últimes tendències.

· Tractar amb les aspiracions i els desitjos del públic, fent-lo còmplice del contingut emocional de 
la revista.

· Transmetre valors al lector que el faci veure la revista com un producte col·leccionable, que romà 
en el temps.

· Fomentar les ganes del públic d’experimentar.

La revista tindrà un aire natural, despreocupat, pròxim, aventurer, creatiu, amb cert punt 
d’experimentació, slow, campestre alhora que urbà i íntim alhora que de comunitat. 

La seva presentació serà vista pel públic com cuidada, neta, lluminosa i càlida.

· Que persones que apareixen a les imatges siguin properes a les que envolten al lector en 
el seu dia a dia.

· Que visualment el contingut de text mai sobrepassi la quantitat de contingut fotogràfic 
d’un plec.

· Que els espais mostrats en les fotografies siguin pròxims, quotidians i assequibles pels lectors.

· Allunyar-se de les revistes estereotipades d’estil de vida saludable:

· Evitar la carta de colors típica de les revistes d’estil de vida saludable que més 
es troben al mercat.

· Evitar les fotografies artificioses i artificials.

· Evitar l’exageració del concepte “vida saludable”.

· Evitar l’ús repetitiu d’imatges molt similars.

OBJECTIUS
DEL DISSENY

TO I ORIENTACIÓ
ESTILÍSTICA

REQUISITS MÍNIMS
DEL DISSENY

ENCÀRREC

2.6. 2.7.

2.8.
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L’empresa proporcionarà, per tal de poder realitzar el disseny, els següents materials:

· Continguts escrits (articles, reportatges, entrevistes, crèdits, titulars de la portada, etc.).

· Imatges i gràfics que vagin lligats als continguts escrits. Per exemple: si es proporciona al 
dissenyador una entrevista feta a una il·lustradora, també se li passaran algunes fotografies 
realitzades durant l’entrevista per tal que les pugui incorporar juntament amb els continguts 
escrits.

A més a més de, com a mínim, les següents informacions:

· Nombre de pàgines a ocupar en total i per a cada apartat.

· Zones que aniran ocupades per publicitat.

Els acabats es determinaran en la fase de disseny, ja que caldrà veure quines són les possibilitats i 
les necessitats segons aquest.

L’empresa té el seu propi equip de disseny i de producció, per tant el pressupost per a la revista 
és l’equivalent a les nòmines que se li hauran de pagar a aquest, sumant-li els costos logístics i de 
distribució pel territori espanyol.

Cal tenir en compte que s’espera obtenir aquest pressupost gràcies a les marques que volen 
publicitar-se a través de la revista.

MATERIALS PROPORCIONATS
PER L’EMPRESA ACABATS

PRESSUPOST

ENCÀRREC

2.9.
2.10.

2.11.
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Inici del projecte: novembre de 2015

Inici del procés de disseny: 16 de febrer de 2016

Final del procés de disseny: 9 de maig de 2016

Final del projecte: 23 de juny de 2016
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Inici procés de disseny

Concretar brief

Documentació per dissenyar

Definició nom de la revista

Recull requisits impremta

Definició del format

Elecció aspectes materials

Elaboració retícula

Esbossos disseny capçalera

Disseny propostes capçalera

Elecció capçalera

Esbossos disseny portada

Reunió imatges per portada

Disseny propostes portades

Elecció portada

Esbossos estructura interior

Reunió text i imatges interior

Disseny pàgines interiors

Realització llibre d’estil

Proves producció

Rectificacions

Producció final

Entrega final

FEBRER

x

15-21 22-28 7-13 11-17 9-15 6-1229-6 4-10 2-8 30-514-20 18-24 16-22 13-1921-27 25-1 23-29 20-2328-3

MARÇ ABRIL MAIG JUNY

x

Aquest cronograma està plantejat tenint 
en compte les fases de treball professional. 

La realització d’aquesta memòria, 
que comparteix dates amb l’elaboració 

del llibre d’estil, no està contemplada



Corpus teòric

4
Presentació de continguts 

treballats durant la investigació 
prèvia al procés de disseny 

realitzada per tal de conèixer les 
característiques del concepte “vida 

saludable”, la seva evolució fins al 
seu estat actual i els moviments 

sorgits arran de les noves 
percepcions del concepte per part 
de les noves generacions; per així 

contextualitzar l’encàrrec.

A més a més, també es tracta 
la situació del món editorial 

en l’actualitat i s’observen 
les possibles hipòtesis de cara 

al futur d’aquest.
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les creences personals i els valors, entre d’altres,
determinen el desenvolupament d’hàbits i d’un 
estil de vida concret.

Per tant, un estil de vida saludable es pot 
definir com: “aquell conjunt de processos 
socials, hàbits, conductes i comportaments 
en l’individu o la població que porten a la 
satisfacció de les necessitats humanes perquè
aquests arribin al benestar biopsicosocial que 
es necessita per generar qualitat de vida i 
desenvolupament personal”.4

Tot això ha portat a que la població general 
tingui un interès notable per la cura personal 
(salut mental, salut física i bellesa). A més, la 
preocupació per l’augment de malalties com 
l’obesitat ha donat pas a l’increment de l’interès 
pels productes sans, orgànics i naturals.

Un estudi realitzat per en Luis Álvarez 
Munárriz, catedràtic d’antropologia social de 
la Universitat de Múrcia, i l’Amaia Álvarez De 
Luis, professora de biologia a l’institut Sierra 
de Leyre de Sangüesa (Navarra), va detectar 
un aspecte nou que afecta en l’elecció dels 
productes alimentaris per part de la població: 
els aliments han d’ajudar a envellir amb 
qualitat de vida, és a dir, viure més anys i amb 
més qualitat de vida.5

Des de fa uns anys, l’Organització mundial 
de la salut (OMS) ha identificat la salut com 
“l’absència de malaltia”, en concret com: “[el] 
complet estat de benestar físic, mental i social”1. 
Aquest estat de benestar s’aconsegueix en gran 
mesura mitjançant la realització de conductes 
positives que afavoreixen el manteniment 
d’aquest i no tan degut a l’atenció mèdica. 
Aquest canvi en la visió s’ha donat pel fet que 
les causes de malaltia i mort en els últims 
anys es deuen majoritàriament a estils de vida 
i conductes poc saludables. En l’actualitat, 
les principals causes de mort als països 
desenvolupats són les malalties coronàries, 
el suïcidi, els mals hàbits alimentaris i la falta 
d’exercici, entre d’altres.2

Així doncs, cada vegada es reconeix més la 
importància de desenvolupar comportaments 
i hàbits saludables per mantenir la salut. 
Per conductes saludables s’entenen “aquelles 
accions realitzades per un subjecte que 
influeixen en la probabilitat de tenir 
conseqüències físiques, que repercuteixen
en el benestar físic, psicològic o social”.3

D’altra banda, l’estil de vida no depèn només 
de factors personals, sinó també de factors 
socials. Aspectes com l’ambient social 
(habitatge, alimentació, vestuari), la família, 

L’ESTIL DE 
VIDA SALUDABLE
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a la natura s’ha vist augmentada gràcies 
a l’increment de la informació sobre la 
importància del que ens envolta, molt marcada
sobretot per greus problemes que afecten la 
societat actualment com el canvi climàtic i 
la crisi econòmica que va comença al voltant 
del 2008 - quan la majoria dels joves que 
formen la Generació Y es trobaven en plena 
adolescència, una etapa que marca fortament 
el creixement personal -.

de ser rica en verdures, fruites, grans sencers, 
llegums i fruits secs, i moderada en productes 
lactis, alcohol (entre els adults), i carns 
vermelles i processades.7

De fet, aquest mateix any 2015 l’OMS 
ha declarat que “la carn processada és 
cancerígena”. A més, també considera que la 
carn vermella és “probablement carcinògena”.8

Així doncs, a més de les dades en si, cal 
destacar el canvi de percepció global que 
es té de què és un estil de vida saludable. 
S’estan deixant endarrere els patrons estrictes 
i el lligam entre els conceptes “estil de vida 
saludable” i “cos esvelt” per passar a relacionar 
“estil de vida saludable” amb conceptes com 
fortalesa, energia i vitalitat.

Miriam Nelson, professora de nutrició a la 
Universitat de Tufts i membre del Dietary 
Guidelines Advisory Committee creat pel 
govern dels EUA diu que “una gran diferència 
respecte al 2005 és que mirem l’entorn dels 
aliments. [...] No es tracta només d’un canvi 
de comportament individual, sinó d’un canvi 
del sistema.”

Perez-Escamilla, un altre membre del Dietary 
Guidelines Advisory Committee, destaca 
que per primera vegada en la història, s’està 
començant a tenir en compte l’impacte que les 
nostres dietes tenen en el medi ambient.
Així doncs, ara som conscients que s’ha 
de tenir en compte la sostenibilitat de la 
producció de l’aliment que triem per menjar: 
“Les dietes que són els més saludables per al 
planeta també són els més saludables per als
éssers humans”.7

Podem observar que un consciència més gran 
cap a la cura del medi ambient porta cap a una 
major cura del que es menja i a la inversa. Això 

ens mostra que el medi ambient i l’alimentació 
estan establint forts lligams que porten a la 
població a entendre-ho com un tot i a associar 
la cura del planeta amb la cura d’un mateix.

Així doncs, la pràctica d’un estil de vida 
saludable acaba englobant tots els aspectes 
relacionats amb el benestar de la persona, no 
tan sols els que repercuteixen directament en el 
físic com passava anys endarrera. L’estil de vida 
saludable no és una qüestió d’imatge, sinó una 
qüestió de salut interna i de respecte cap a la 
natura.

Aquesta nova visió de què és tenir un estil de 
vida saludable fuig de l’ancorada creença que 
tenen les societats dels països desenvolupats 
que argumenta que consumir cosmètica o 
assistir a classes d’spinning és sinònim de 
salut i qualitat de vida, ja que aquesta creença 
amaga la veritable raó de la seva imposició: 
la mercantilització de l’activitat física per a la 
salut.9

El resultat d’aquesta frenètica recerca de salut 
que s’ha viscut fins ara i que segueix en peu (i 
que fomenten la majoria de revistes sobre “estil 
de vida saludable” que es troben als quioscs, 
ja que formen part d’aquest joc del mercat) 
és l’aparició de certes distorsions culturals 
com el són el salutisme10, el consumisme o 
l’individualisme. Aquests són el resultat d’un
sistema de representacions, creences, 
valors, costums que generen mites o falses 
consciències que impacten en l’activitat física, 
la salut i el cos.

Aquest rebuig cap a les visions antigues i 
capitalitzades de la salut es veu més patent 
en la població jove, ja que la seva consciència 
pel medi ambient i de pertinença de l’humà 

Una de les grans aspiracions dels membres de 
les societats occidentals és evitar el declivi físic 
i psíquic, i una manera efectiva d’aconseguir-
ho és a través d’uns hàbits alimentaris 
saludables. En la societat del benestar la
gent és cada vegada més conscient que un 
dels factors que més pot influir en el seu estat 
de salut és la dieta.

Això es pot observar a les estadístiques de 
l’Index Life del passat mes de novembre de 
2014, les quals indicaven que la salut és una 
de les preocupacions més destacades en les 
societats desenvolupades6.

Aquesta nova realitat ha anat acompanyada 
dels nous descobriments científics que s’han 
anat produint en els últims anys i que han 
anat canviant el discurs que les organitzacions 
relacionades amb la salut donaven als 
consumidors.

Per exemple, l’any 2005 els més alts organismes 
defensaven que comptar les calories, sense 
tenir en compte la proporció de cada tipus 
d’aliment, era la millor opció per a controlar el 
pes corporal. Es considerava que “energy
expended must equal energy consumed to stay 
at the same weight. A deficit could be achieved 
by eating less calories, being more active 
physically, or combining the two”, aquesta era 
la màxima. 

En canvi, els informes del 2015, en lloc 
d’explicar com calcular les calories permeses 
en un dia, destaquen les estratègies d’estil 
de vida i els hàbits saludables que cal seguir 
per mantenir un pes saludable. Per exemple, 
menjar amb amics i familiars en una taula 
(en lloc de sol davant del televisor) pot tenir 
un gran efecte en la quantitat de calories que 
es consumeixen en una sola sessió. L’informe 
també va destacar que una dieta saludable ha 
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caràcter ecològic, el comerç de proximitat, 
l’autoproducció o també anomenat DIY (que 
fuig del consumisme), i està augmentant 
el nombre de persones que opten per les 
adopcions d’animals, com la iniciativa Adopta
un galgo de l’associació de Barcelona anomenada 
DeGalgos, i el suport a projectes com els 
santuaris d’animals (com el Santuario Gaia).

Així doncs, d’entre els moviments que estan 
sorgint a causa dels nous interessos dels joves 
trobem:

vegans (no contenen cap tipus de producte 
provinent d’animals) anomenat Veganz que 
està tenint un gran èxit i que espera obrir 20 
sucursals més per tota Europa.1

Si mirem el cas d’Espanya, ha augmentat 
un 94% el nombre de restaurants vegans i 
vegetarians, passant de 353 a 686 establiments.2

Així doncs, el veganisme està deixant 
endarrere la visió que es tenia fins ara que 
aquesta opció era cosa de gent “hippie”, 
“espiritual”, “que viu en el seu propi món”, 
per passar a ser un moviment global i fort, 
en el qual participen tot tipus de persones 
d’arreu del món.

urbans i plantejant iniciatives per aconseguir 
que aquests continuïn creixent.

Recentment, en el II Congrés Estatal 
d’Agricultura Urbana i Periurbana, celebrat a 
Utrera el 2014, es va presentar el resultat d’un 
informe realitzat amb l’objectiu de dimensionar 
i caracteritzar l’estat actual del moviment 
d’horts urbans. Es va poder constatar, entre 
altres qüestions, l’espectacular creixement que 
havien experimentat els horts urbans al conjunt 
de l’Estat espanyol en els últims anys.6

patrimoni de la humanitat.4

Cal destacar que Slow Food International 
i Slow Food Italy van crear el 2003 la Slow 
Food Foundation for Biodiversity amb la 
contribució de l’Autoritat Regional de la 
Toscana. Aquesta fundació coordina i promou
projectes d’Slow food per a protegir la
biodiversitat alimentària a tot el món 
com: Presidia, l’Arca del gust mencionada 
anteriorment, gardens in Africa, Slow Food 
Chefs’ Alliance i Earth Markets.5

A més, aquell mateix any va sortir al mercat la 
publicació en castellà de la revista Slow, que 
s’uneix a altres revistes d’estil de vida slow com 
Yorokobu i Kinfolk.* L’aparició de revistes 
d’aquesta temàtica confirma el gran auge que 
està tenint el moviment arreu del món.

Aquest canvi de mentalitat està donant peu 
a l’aparició nous moviments relacionats amb 
l’alimentació com, per exemple, el col·lectiu 
foodie i l’slow food, que s’incorporen a les 
opcions que ja porten més temps presents a les
societats occidentals com el veganisme i el 
vegetarianisme. Cal destacar que aquests dos 
últims també estan experimentant un fort 
augment de les persones que opten per seguir-los.

A més a més, també s’està incrementant 
notablement l’aparició d’activitats de 

Tot i ser una opció molt antiga, el veganisme 
està visquent un fort auge en els últims anys 
degut a la major conscienciació de la població 
de la importància de la salut i del respecte cap a 
l’entorn que ens envolta, incloent-hi els animals.

La crisi del 2008 ha fet que molts joves 
prenguin consciència de la importància de 
cuidar el que es té i de ser conscients que està a 
les seves mans construir el món del futur.

Es pot observar el gran creixement del 
veganisme amb fets com que, en els últims 
3 anys, el veganisme ha crescut un 800% a 
Alemanya i en aquest mateix país ha sorgit 
un nou supermercat de productes totalment 

La crisi econòmica, ambiental i alimentària 
afavoreix l’auge dels horts i espais verds dins 
de les ciutats, tant en format particular com 
comunitari.

Els horts urbans han deixat de ser un 
fenomen testimonial, com passava fins a 
2006, per esdevenir un moviment amb un fort 
arrelament en moltes ciutats. Cada vegada 
més gaudeixen d’un important suport per part 
d’associacions i moviments socials, que estan 
posant en marxa nombroses xarxes d’horts 

L’Slow food és un moviment internacional que 
es contraposa a l’estandardització del gust en 
la gastronomia, i promou la difusió d’una nova 
filosofia que combina plaer i coneixement.

Aquest moviment va néixer a Itàlia el 1986 per 
Carlo Petrini i actualment organitza algunes 
de les fires dedicades a l’alimentació més 
importants d’Europa com el “Saló del Gust” i el 
“Cheese”, a Itàlia, i el “Slowfish”, a Gènova.3

Un dels projectes més destacats del moviment 
és l’Arca del Gust, un projecte nascut el 1996 
per a crear un cens de productes alimentaris 
locals amenaçats d’extinció. El projecte destaca 
el valor intrínsec dels productes que ofereix 
la terra, els protegeix per estar arrelats en la 
seva cultura, història i tradicions, i promou el 
seu consum, per guardar-los com herència i 

ELS NOUS
MOVIMENTS

VEGANISME HORTS URBANS

SLOW FOOD
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166 hectàrees i, a més, s’han començat a 
desenvolupar actuacions privades.

Els horts urbans estan creixent a les façanes i 
als terrats dels edificis, tant habitatges com en 
hotels. L’hotel Wellington (Madrid), ha estat 
un dels últims a sumar-se, amb un hort de 300 
metres quadrats a 30 metres d’altura que passa 
a ser l’hort més gran del món.7

Aquest moviment creu que la bellesa no 
va lligada a unes mesures ni a buscar “la 
perfecció”, ja que cada cos és diferent i bell 
alhora. El més important és que cada persona 
estimi i cuidi el seu cos i el mostri tal com a ell
li sembli, sense l’ansietat d’aconseguir unes 
mesures concretes ni de seguir dietes o utilitzar 
productes que posin en perill la seva salut.

Tot aquest canvi ha tingut l’ajuda d’Internet 
i les xarxes socials, els quals permeten que 
cadascú s’expressi sense filtres. Així doncs, a 
través de les xarxes socials s’han creat diversos 
submoviments que pretenen lluitar per la 
liberalització del cos. Un exemple d’aquests és 
el #PlusSizePlease, una iniciativa que té com 
a finalitat demanar a la indústria que amplii el 
repertori de talles disponibles a les botigues de 
roba, ja que sovint aquestes cobreixen un marge 
en el qual gran part de la població està exclosa.8

que tinguin contacte amb nens i joves a donar 
suport als joves de 7 a 17 sobre qüestions
relacionades amb l’autoestima i la confiança 
del cos.10

Dove diu: “[...] we have a vision of a world 
where beauty is a source of confidence, not 
anxiety. Our mission is to ensure the next 
generation grows up enjoying a positive 
relationship with the way they look—helping 
girls to raise their self-esteem and realize their 
full potential”.

la seva recuperació i fomenta amb missatges 
positius l’acceptació del cos propi, l’autoestima 
i la recerca de la salut tant física com mental 
per sobre de la imatge.9

En les dades de la taula 1 podem observar que, 
després de 7 anys de retallades i un increment 
considerable de persones que viuen sota el 
llindar de la pobresa, el nombre de ciutats que 
compten amb horts urbans s’ha incrementat
molt notablement fins a arribar a les 216, 
les zones d’horts s’han elevat fins a les 400, 
el nombre d’horts s’ha incrementat fins als 
15.243 i la superfície ocupada és de més de 

El moviment “curvy” prové d’un canvi en els 
cànons de bellesa que s’esta produint en els 
últims anys com a reivindicació de la llibertat 
del cos femení, el qual en els anys 90 va estar 
- i continua estant-ho - fortament lligat a una 
imatge molt prima i sovint insana.

A finals del segle XX la gran ambició de 
moltes dones que volien “ser belles” tenia com a 
objectiu tres mides teòricament perfectes: 90-
60-90. Unes mides que s’allunyen molt de les de 
la majoria de dones.

Per sort, amb el canvi de segle, el cànon establert 
per la televisió, la publicitat i les passarel·les 
s’ha anat modificant poc a poc. Fins a tal punt 
que, actualment, la idea de “cos ideal” és molt 
heterogènia; d’una banda segueix existint un ideal 
icònic, però alhora s’estan valorant altres tipus de 
bellesa com el cos “fitness” i el cos “curvy”.

Una marca que porta anys tenint relació amb 
aquest moviment és Dove, la qual du a terme 
campanyes per a la millora de l’autoestima de 
les dones i per a ajudar a les joves a crear una 
relació positiva amb el seu físic.

A més, la companyia va crear el 2004 el Dove 
Self-Esteem Project, juntament amb un consell 
consultiu mundial d’experts que provenen de 
camps com la psicologia, la salut i la imatge 
corporal, per a proporcionar recursos creats per 
ajudar als pares, mestres i altres treballadors 

Un altre exemple d’aquest moviment és la ben 
coneguda, per la majoria de joves que tenen un 
compte en aquesta xarxa, compta d’Insagram 
Bodyposipanda, en la qual una noia que va passar 
per un cas extrem d’anorèxia nerviosa mostra 

LA SILUETA ‘CURVY’
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Taula 1. Evolució dels horts urbans (2006 a 2014)6

Figura 1. Publicació de @bodyposipanda a Instagram.
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“fer esport sense preocupar-se per competir”.

Aquest resultat ens mostra que la població veu 
l’activitat física com una activitat personal, que 
no necessita un context per a ser realitzada 
més enllà de la recerca de la salut física i el 
benestar mental.

A més, l’estudi també mostra que la 
classificació de l’esport com una cosa que 
ocupa un lloc “molt o bastant important” en el 
dia a dia ha augmentat des del 2000, passant 
d’un 46% a un 55%.

La Generació Y és la que més ha impactat 
en el món de l’esport. De fet, els integrants 
d’aquesta generació han rebutjat en gran 
mesura les tendències de fitness de les 
generacions anteriors i, en canvi, han creat un 
nou camí. En fer-ho, han transformat tant el 
negoci del fitness com la idea de què significa
ser saludable.

En general, la Generació Y és una generació 
que té un ritme de vida ràpid. Els joves 
“devoren” notícies i informació just quan surt 
al mercat i tot seguit la comparteixen amb 
els altres, generalment a través de les xarxes 
socials. Aquest cicle tan ràpid els ha portat a 
una mentalitat en molts aspectes de la vida que 
es podria resumir amb “fora les coses velles, 
hola a les novetats”.12

Els nous valors d’aquesta generació han 
fomentat el creixement dels moviments
innovadors de fitness, les botigues centrades en 
productes saludables i la medicina alternativa.

Un foodie no té per què saber cuinar, però 
li interessa tot allò que té a veure amb els 
restaurants: l’estètica, els plats, el servei, el xef, 
la procedència dels ingredients, etc. I està al 
corrent dels restaurants que obren, els que tenen 
els plats més innovadors, etc.

Un estudi d’Eva Turow15 diu que els Millennials 
(un altre nom per anomenar la Generació Y) 
troben seguretat i comoditat en la tangibilitat 
dels aliments, ja que els permet exercir control 
sobre un sector de les seves vides. 

responsables d’aquests centres duen a terme 
també una important tasca didàctica”.

Un santuari es diferencia d’un refugi en el 
fet que no busca l’adopció dels animals per 
famílies o altres centres; tampoc s’assembla a 
una granja-escola ni a un zoològic, ja que els 
animals no estan allà per a ser exhibits.

Aquests espais estan tenint una gran 
acceptació per part de la gent jove, ja que 
reforcen els seus ideals de vida, els quals 
van lligats a la cura del medi ambient i dels 
animals. Els joves tenen més informació que 
mai sobre la importància de les seves accions 
en la societat del present i del futur; veuen
com petits actes poden crear una gran cadena 
(aquesta idea prové sobretot de les xarxes 
socials) i senten que són responsables de 
l’harmonia del que els envolta.

En els últims anys el món del fitness ha 
viscut canvis molt importants. L’activitat 
física individual ha passat de veure’s molt 
centralitzada en les sales de màquines dels 
gimnasos a començar a tenir més pes en les 
classes dirigides com l’spinning i la Zumba i, 
actualment, desplaçar-se al terreny de l’aire 
lliure (incloent-hi els carrers de les ciutats) 
i la natura.

Estudis del Centro de Investigaciones 
Sociológicas juntament amb el Consejo 
Superior de Deportes (CSD) mostren el 
creixement progressiu del nombre de persones 
que practiquen esport, passant del 37% de la 
població d’entre 15 i 75 anys l’any 2000 al 43% 
el 2010.11

També mostra que els espanyols prefereixen fer 
esport pel seu comte, al marge d’institucions 
o clubs esportius, i que aquest fet es troba en 
creixement. Aquesta dada va molt lligada al 
“boom” del running, un esport individual (tot 
i que es pot practicar en col·lectius), econòmic 
(no s’ha de pagar a cap club per a poder-lo 
realitzar), i que pot ser practicat en qualsevol 
lloc i en qualsevol moment. Totes aquestes 
característiques també es poden trobar en el 
ciclisme, exceptuant el factor econòmic, ja que 
es requereix la compra d’una bicicleta, i per 
això aquest altre esport també està tenint una 
forta pujada.

A més, una altra dada destacada de l’estudi és 
la motivació de la pràctica esportiva: baixa la 
“participació en competicions locals” com a 
motivació per a la pràctica esportiva i puja el 

“Foodie” és un terme anglòfon que van encunyar 
en 1984 Paul Levy, Ann Barr i Mat Sloan, els 
autors del llibre The Official Foodie Handbook 
(El manual oficial per als foodies).14

No s’ha de confondre el foodie amb una persona 
gourmet, perquè encara que a tots dos els uneix 
l’amor pel bon menjar, el primer s’interessa 
per tot allò que envolta el menjar (ingredients, 
elaboració, innovació, llocs i personatges),
mentre que el segon té un marcat gust refinat i 
busca l’exclusivitat.

En l’última dècada ha augmentat el 
nombre de santuaris d’animals en els països 
desenvolupats.13

Segons Jesús Salvi, un santuari és “un recinte 
que acull animals per tal que puguin gaudir 
d’una existència el més natural possible”. 
El més comú és aquell que rescata i adopta 
animals que normalment són criats pel consum 
humà (porcs, vaques, gallines, etc.). El propòsit 
d’aquestes organitzacions és “concedir als 
animals un espai on puguin desenvolupar una 
vida lliure del sofriment i mort que comporta 
la seva explotació”.

A més, la convivència al costat d’aquests 
animals “facilita la comprensió de les seves 
capacitats reals i el seu comportament social, 
en ocasions molt diferents de les atribuïdes 
per la creença popular, de manera que els 

COL·LECTIU FOODIE

SANTUARI D’ANIMALSRUNNING
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11. Enquesta sobre los hábitos deportivos en España (2010). Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Consejo Superior de Deportes. < http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/noticias/DOSSIER-ENCUESTA.pdf >
12. Why You Won’t Find Millennials Doing Aerobics: The New Wave of Health
and Fitness (2015). How life works. < www.howlifeworks.com/health_beauty/Why_You_Wont_Find_Millennials_Doing_Aero-
bics_The_New_Wave_of_Health_and_Fitness_998?AG_ID=1664 >

13. Salvi, Jesús (2014). ¿Qué es un santuario de animales?. Qué aprendemos hoy.
< www.queaprendemoshoy.com/que-es-un-santuario-de-animales >
14. Radiografía a un foodie (2015). Tap for Menú. < www.tapformenu.com/radiografia-a-un-foodie >
15. Turow, Eva (2015). A taste of generation YUM (2015). Editorial Pronoun.
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el qual senten que les seves decisions són 
totalment reaccionàries a l’actualització 
constant d’informació”. Els aliments permeten 
a aquesta generació experimentar i participar 
en les necessitats fonamentals humanes. Turow 
descriu el menjar com “l’anti-tecnologia”.

Diu que: “Hi ha moltes coses que ofereixen els 
aliments que no rebem en el nostre dia a dia. 
Els aliments ofereixen estimulació sensorial i 
comunitat. [...] El que un menja és decisió seva, 
en té el control tres vegades al dia”.

El menjar s’ha convertit en el mitjà dels  
Millenials per “mantenir el seu espai personal 
en un món dominat per la tecnologia, en 

CORPUS TEÒRIC

1. Més informació a 4.2.1. Objecte i situació del mercat

quioscs, supermercats i llibreries. Aquest fet, 
juntament amb que les publicacions més noves 
no acaben de satisfer als nous públics, fomenta 
que segueixin liderant les ventes i els punts de 
venda.

La següent imatge mostra l’escenari que la 
població general es troba més sovint en els 
espais de venta de revistes.

que aquestes es venen majoritàriament per 
internet i aquest fet fa que la seva visualització 
física perdi força: No és el mateix anar al 
supermercat i trobar-te la revista davant que 
haver de pensar-hi a casa i esperar a que la 
revista t’arribi per correu ordinari.

Actualment en el mercat existeixen moltes 
revistes d’estil de vida saludable. A Espanya 
se’n troben de molts tipus diferents, tant de 
dedicades a la salut mental com d’altres més 
enfocades a la nutrició, entre les quals destaquen 
(a nivell de ventes) les següents: Saber Vivir, 
Clara, Cuerpo Mente i Mente Sana.

A més, són les que més presència tenen en els 

Així doncs, actualment falta més presència de 
les noves revistes, moltes de les quals presenten 
estètiques i continguts més actuals que les 
revistes que porten liderant el sector des de 
fa molt anys, en els punts de venda físics 
més comuns i accessibles per a la població; ja 

LES REVISTES D’ESTIL 
DE VIDA SALUDABLE 1

4.1.2.

Figura 2. Linial de revistes al supermercat Esclat

Material propi



43

El primer EGM del 2015 mostrava (gràfic 1) 
que novament hi ha un creixement del consum 
d’Internet, un medi que no ha parat de créixer en 
els últims anys, que se situa com el segon mitjà 
en penetració amb més del 62% de la població.

Malgrat l’indiscutible protagonisme del mitjà 
digital en aquesta onada, que arriba a gairebé 
de 24,8 milions d’usuaris, la Televisió continua 
per davant en consum, amb una penetració 
de gairebé el 89% i més de 35 milions  
d’espectadors diaris.

Ens trobem en l’era digital i això fa pensar que, 
tot i que actualment comparteixen mercat, les 
publicacions impreses inevitablement aniran 
perdent mercat i deixaran pas a les digitals, 
com ja ha passat o està passant amb altres 
productes.

Així doncs, té sentit treure al mercat una 
nova publicació impresa o continuar amb les 
existents? Cal passar totes les publicacions al 
format digital? Realment desapareixeran en un 
futur les publicacions impreses?

PRESENT I FUTUR
DEL MÓN EDITORIAL

4.2.
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1. 1r EGM 2015 (2015). Ymedia. < www.ymedia.es/es/canal-ymedia/otros-medios/egm/953/abr-2015/1er-egm-2015 >

Gràfic 1. 1r EGM 2015

Àmbit: Espanya. Target: +14 anys1
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plataformes diferents i en més d’una ocasió 
complementàries.”

L’espai virtual està acostumant a la població a 
viure en un entorn ple d’experiències
intangibles i cada dia perden força els objectes 
del món material. Daniel Malpica creu que: 
“[...] l’invisible encara no ens sacia l’afany de 
propietat, de posseir el llibre o la revista. Encara 
ens agrada tocar i emmagatzemar les coses.”

Tot això s’acaba d’arrodonir amb un estudi de 
l’Asociación para la Investigación de Medios 
de Comunicación anomenat Q Panel3, el qual 
analitza els hàbits dels internautes en relació al 
consum de revistes, que treu com a conclusió 
que “Los internautas prefieren las revistas en 
papel frente a las online”.

L’estudi mostra que el 78% de les persones que 
han navegat per Internet en els últims 6 mesos 
han llegit alguna revista impresa.

caiguda en les seves audiències, sent els 
suplements els més castigats perdent més d’un
12% respecte al mateix període de l’any anterior, 
situant-se per sota dels 5 milions de lectors. 

Pel que fa als diaris, aquests perden el 7,3% de 
la seva audiència; i les revistes un 6,5%, situant-
se per sota dels 16 milions de seguidors.

de les revistes no tenien la possibilitat de 
participar de la publicació d’aquestes més enllà 
que enviant una carta a la seva redacció.

Era qüestió de temps que les revistes digitals 
sorgissin i es consolidessin. Fa uns anys, al 
començament de la transició del paper al 
format digital, el paper es considerava fiable 
mentre que la pantalla no. Es consultava 
l’enciclopèdia, no la Wikipedia, ja que 
«qualsevol» podia editar-la.

Però, precisament aquest “qualsevol” ha estat 
la fortalesa més gran de les revistes digitals. 
Ara tothom és un potencial interlocutor de les 
publicacions digitals.

En una entrevista de la Gazeta Frontal a 
Adrián Chávez2 aquest comentava el següent: 
“Les possibilitats [que ofereix una revista 
digital respecte a una revista tradicional 
impresa] són dos: d’informació (el paper no 
permet contingut audiovisual, per exemple), 
i de difusió: el “tiratge” es torna flexible, des del 
silenci fins a la viralitat; això redueix costos i 
multiplica lectures en relació amb els mitjans 
impresos”.

Però no tot són aportacions positives; Karen 
de Vila diu que: “Un mitjà digital està subjecte 
a una dinàmica a la qual ha de respondre en 
temps real. Com a lector, saps el que succeeix 
en el moment en què succeeix, però la qualitat 
del que s’escriu baixa considerablement”.

La confrontació dels avantatges i els 
desavantatges porta al fet que, com diu Adrián 
Chávez: “Almenys per una bona estona, el 
digital i l’imprès vagin a conviure com a 

Pel que fa als mitjans escrits (revistes, 
suplements i diaris), aquests continuen la seva 
tendència a la baixa, encara que sembla que 
comencen a estabilitzar les seves audiències.

A la taula presentada a continuació (gràfic 2) 
s’observa com, una vegada més, els mitjans 
escrits són els que experimenten una major 

Així doncs, es pot pensar que efectivament 
les vendes de publicacions editorials impreses 
estan caient; però observant la següent taula 
(gràfic 3) es veu que aquesta caiguda no és 
generalitzada, sinó que, al observar de més 
aprop el tipus de publicació, podem veure que 
les revistes mensuals són els mitjans escrits 
que millor aguanten la caiguda de la categoria 
a causa d’una major fidelitat dels seus lectors. 

La revista Cuina Fàcil és la que més creix 
respecte a l’any anterior (+ 17,4%) arribant 
a 823.000 seguidors. National Geographic,
situada en segona posició en nombre de lectors, 
guanya un 5,8% respecte al mateix EGM de 
l’any anterior. Fins fa pocs anys, els lectors 
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2. La convivencia de las revistas impresas y las digitales: Entrevista a Karla Villa, Adrián Chávez y Daniel Malpica (2015). Gaceta 
Frontal. < www.gacetafrontal.com/2015/01/26/presente-y-futuro-de-las-revistas-digitales-2 >
3. Los internautas prefieren las revistas en papel frente a las online (2015). Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación. < www.aimc.es/Los-internautas-prefieren-las.html >

Gràfic 2. Evolució de l’audiència per mitjans.

1r EGM 2015. Àmbit: Espanya. Target: +14 anys1

Gràfic 3. Evolució audiència revistes mensuals.
1r EGM 2015. Àmbit: Espanya. Target: +14 anys1
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Això és perquè la qualitat i l’especialització 
de les revistes no són els únics elements que 
donen valor al paper: el prestigi, el fetitxe i fins 
i tot la comoditat també entren en joc.

Un altre fet és que, per a un país tan petit 
com Espanya, el que hi ha és una quantitat 
desproporcionada de revistes.

En aquest panorama, contínuament hi 
ha adquisicions i tancaments; una de les 
adquisicions més destacades del 2013 va ser la 
de Jeff Bezos, el fundador d’Amazon, que va 
adquirir el diari Washington Post.

En Jeff Bezos ha sorprès al panorama editorial 
amb aquestes declaracions: “En uns anys, 
potser fins i tot dècades, comprar premsa 
impresa serà un luxe de la mateixa manera que 
ho és avui dia posseir un cavall, ja que aquests 
ja no s’utilitzen com a mitjà de transport, cosa 
que en el passat era l’habitual”.6

Així doncs, la caiguda de les vendes de les 
publicacions impreses no suposa parlar 
directament de la desaparició d’aquestes.

El futur de les publicacions editorials és incert, 
però el que està clar és que la versió impresa 
i la digital conviuran durant molt de temps; 
no només perquè, com molts especialistes 
creuen, l’ésser humà no està preparat per viure 
en un món immaterial, sense possessions, sinó 
perquè els mitjans digitals encara no s’han 
desenvolupat prou com per a cobrir tots els 
avantatges del mitjà imprès (aquests just ara 
estan començant a buscar el seu propi format
i intentant deixar de ser només una còpia o 
reinterpretació de les publicacions impreses).

l’aplicació específica és la tercera amb un 8%”.
A més, l’estudi també indica que les revistes 
de paper són les preferides “per informar-se
sobre temes en profunditat”, mentre que 
les electròniques se seleccionen més “per 
informar-se sobre alguna cosa que es desitgi 
comprar”, i que “poder llegir les revistes 
en qualsevol lloc, sense requerir cap altre 
dispositiu”, és el motiu més destacat per 
llegir revistes impreses, mentre que “no haver 
de desplaçar-se a comprar-les” és el motiu 
principal per només llegir revistes online.

A més, l’estudi també mostra que només un 
2% dels internautes indiquen no haver llegit 
mai una revista, ni impresa ni online, mentre 
que el 94% diu haver llegit alguna revista 
impresa i el 68% alguna revista digital.

En una entrevista5 realitzada a James Bilefield, 
director de Condé Nast, aquest declara 
el següent: “Les revistes impreses no 
desapareixeran amb els avenços tecnològics”.

Ell creu que molta gent pensa que les revistes 
impreses pateixen els mateixos problemes que 
els diaris (especialment pel fet que la seva 
informació competeix amb els mitjans digitals), 
però cal tenir en compte que la revista, a 
diferència d’un diari, ofereix un plaer més estètic: 
“[...] des de les imatges, els continguts; el fet de 
seure en un sofà a llegir un exemplar. Són una 
experiència de luxe que no es pot ni es podrà 
replicar amb tecnologia en el futur pròxim”.

Condé Nast va desenvolupar amb Apple una 
de les primeres aplicacions de mitjans per iPad 
(la de la revista Wired juntament amb Adobe), 
però el seu director creu que encara s’estan 
aprenent els llenguatges d’aquesta nova manera
de presentar informació, de manera que passarà 
un força temps abans que es puguin trobar 
estàndards de lectura que realment puguin ser 
una competència per a la revista impresa.

A més, Bilefield també comenta que “els joves 
i les persones de regions geogràfiques diferents 
de les nostres xarxes de distribució coneixen els 
continguts de les nostres publicacions a través 
d’Internet com un primer pas, per després 
buscar les versions impreses de les revistes”.

Cal tenir en compte que, encara que els lectors 
de les revistes vagin baixant a poc a poc (com 
s’ha vist al principi del capítol), se segueix 
pagant per comprar una revista o un diari en 
paper, mentre que a internet no es paga res per
donar una ullada a les webs.

En els últims 30 dies, els lectors de revistes 
online han sigut 8.676.000, el qual correspon 
al 31% de les persones que van navegar per 
internet en el mateix període de temps. A més, 
936.000 d’aquests declaren “no haver llegit cap 
revista en paper en els últims 6 mesos”. A més, 
l’estudi conclou que “les dones llegeixen més 
les revistes en paper o digitals que els homes”.

Un treball de camp realitzat també per AIMC 
entre el 17 i el 24 d’octubre de 2012, l’estudi 
Revistes: Tradicionals vs Online (Revistes On 
Off )4, mostrava que, en el període de 6 mesos, 
un 64% dels internautes llegeix revistes en 
format electrònic i que “la pàgina web de la 
revista és el format més utilitzat, per un 77,6% 
dels que llegeixen revistes electròniques, el
fitxer PDF és el següent amb un 12% i 
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5. Peralta, Leonardo (2010). Las revistas impresas no desaparecerán con los avances tecnológicos. CNN México. 
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4. Revistas: Tradicionales vs. Online (2012). Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. 
< www.aimc.es/-Revistas-Tradicionales-vs-Online-.html >

Gràfic 4. Hàbits de lectura i freqüència d’aquesta. Q Panel 20124
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internet, tant articles solts com visitant revistes 
digitals o bé encarregant publicacions impreses 
que no es troben a la venda en botigues
físiques.

Cal dir que aquestes publicacions impreses que 
s’encarreguen via Internet són pràcticament 
totes revistes d’estil de vida saludable d’altres 
països, ja que a Espanya no se’n troben gaires.

Les revistes d’estil de vida saludable espanyoles 
més destacades pel que fa a vendes estan 
majoritàriament orientades, teòricament, a un 
públic format per dones d’entre 25 i 65 anys, 
tot i que el públic que realment conforma el
gruix de les seves vendes són dones d’entre 40 
i 65. Així doncs, el seu públic real forma part 
de la Generació X i no pas de la Generació Y 
(persones nascudes entre el 1985 i el 1995).

Alguns exemples de les més venudes 
aquest 2015, segons la Asociación para la 
investigación de medios de comunicación 
(AIMC)1, són:

L’editorial SpainMedia preveu treure en el 
futur una revista impresa que busca informar 
i promoure un estil de vida saludable entre 
un públic jove, d’entre 18 i 35 anys, el qual 
es troba que en el mercat espanyol actual la 
majoria de revistes que tracten aquest tema 
contenen articles monòtons, densos, i presenten 
una estètica ancorada al segle XX i plena 
d’estereotips sobre què és “tenir una vida sana”.

Aquestes noves generacions demanen noves 
publicacions. No només pels nous o renovats 
camps d’oci que han aparegut, sinó també 
perquè tenen una forma de relacionar-se amb 
la informació molt més visual.

Les revistes que amb més vendes a Espanya i 
que ocupen la majoria de quioscs i lineals dels 
supermercats i llibreries són publicacions que 
porten molts anys ja al mercat o que són força 
recents però han sorgit som a adaptacions 
o reconversions de les que ja hi havia 
anteriorment.

Així doncs, quan el públic jove vol adquirir 
una revista d’aquest tipus, no té més remei 
que comprar aquestes publicacions “ancorades 
en el passat”, que són les que es troben més 
accessibles en els punts de venda de revistes,
i, com que no els satisfà perquè els continguts 
i la presentació no són del seu interès, acaba no 
comprant-ne.

Per tant, els joves acaben buscant continguts 
relacionats amb l’estil de vida saludable a 

Aquesta revista és una altra de les més venudes 
i també és publicada per RBA. Segons la 
pròpia web de l’editorial, la revista va destinada 
a “dones, de 25-44 anys, amb estudis mitjans 
o superiors, de classe alta/mitjana alta, actives 
i urbanes”.

En aquest cas, es torna a observar la mateixa 
incoherència entre el target que indica 
l’empresa i el que finalment és realment 
consumidor de la revista: el 74% són 
mestresses o amos de casa, només el 27% 
tenen titulació superior i treballen menys 
de la mitat (47%). I es presenta el mateix 
problema al voler analitzar les dades de les 
edats de les consumidores.

Aquesta revista, publicada per RBA, va 
destinada a “dones de 25 a 44 anys, urbanes, 
de classe AMAMM i amb formació”. 
Tot i que, quan s’observa l’estudi de l’EGM 
que mostra qui la llegeix, es veu que la majoria 
de les seves vendes són a mestresses o amos 
de casa sense estudis, no pas a dones amb 
formació.

Les dades de l’EGM no són prou específiques 
com per saber quina és l’edat del gruix del seu 
públic, ja que l’estudi mostra els resultats en 
aquests 3 rangs: 14 a 24 anys (6%), 25 a 54 
(50%) i +55 (44%).

OBJECTE I SITUACIÓ 
DEL MERCAT

CLARA 3

SABER VIVIR 2

4.2.1.
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1. 3a ola 2015: octubre-noviembre. (2015). Estudio General de Medios. Asociación para la investigación de medios de 
comunicación. Prisa Brand Solutions. < www.prisabs.com/pbs/egm/completo.pdf >

2. Saber Vivir publiventas (2015). EGM: 3ª Oleada 2015. RBA Revistas.
< www.rbapubliventas.com/articulo/publiventas/revistas/1058/saber_vivir.html >
3. Clara publiventas (2015). EGM: 3ª Oleada 2015. RBA Revistas.
< www.rbapubliventas.com/articulo/publiventas/revistas/1056/clara.html >

Figura 3. Revista Saber Vivir (RBA Revistas)2

Figura 4. Revista Clara (RBA Revistas)3
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Com es pot observar, les quatre revistes líders 
del sector de revistes impreses d’estil de vida 
saludable a Espanya tenen un estil gràfic força 
similar entre elles i bastant llunyà de revistes 
impreses populars entre el públic jove que 
estan triomfant ara mateix a Espanya, tot i 
que amb percentatges de venda infinitament 
menors que les presentades anteriorment, com 
per exemple “Yorokobu”, la revista d’estil de 
vida slow.6

Aquesta revista, que té versió tant online 
com impresa, és una de les poques revistes 
espanyoles dedicades a l’estil de vida saludable 

realment per a joves. L’adverbi “realment” 
és usat perquè s’ha observat que les revistes 
d’RBA líders en el sector es promocionen com 
a revistes per a joves però realment atrauen a 
un públic molt més adult.

En canvi, Yorokobu és una revista de Brands 
& Roses que ofereix continguts d’innovació, 
inspiració, tendències, aventures d’emprenedors, 
coses positives que passen al món... que està 
tenint molt èxit entre els joves.

Una altra revista amb un alt nombre de ventes 
és Cuerpo Mente, també d’RBA (com es pot 
observar, RBA és el grup editorial de revistes 
líder a Espanya).

En aquest cas, l’editorial no indica l’edat del 
públic al qual va dirigida la revista, sinó que 
diu el següent: “[dirigit a] Mujeres jóvenes y 
urbanas con estudios superiores o universitarios, 
de clases acomodadas y activas en el mundo 
laboral”.

Els resultats de l’Estudi General de Medis del 
2015 mostren que aquesta revista és comprada 
majoritàriament per dones (83%) amb edats 
compreses entre els 25 i els 54 anys, però que 
només el 31% tenen titulacions superiors.

L’última revista dedicada a l’estil de vida 
saludable que apareix a l’EGM d’octubre-
novembre del 2015 entre les més venudes és 
Mente Sana. Aquesta revista també és, de nou, 
una revista publicada per RBA, i el seu públic
es tracta de dones de 25-34 anys, amb estudis 
mitjans o superiors, actives en el món laboral i 
de classe alta.

De nou, el rang d’edat és massa ampli com 
per saber les edats més precises de les seves 
compradores (l’estudi diu que el 67% dels 
lectors tenen entre 25 i 54 anys), però costa 
de creure que sigui un públic tan jove quan les 
dades indiquen que el 67% són mestresses o 
amos de casa.

CUERPO MENTE 4

MENTE SANA 5

CORPUS TEÒRIC

4. Cuerpo Mente (2015). EGM: 3ª Oleada 2015. RBA Revistas.
< www.rbapubliventas.com/articulo/publiventas/revistas/1063/cuerpomente.html >
5. Mente Sana (2015). EGM: 3ª Oleada 2015. RBA Revistas.
< www.rbapubliventas.com/articulo/publiventas/revistas/1062/mentesana.html > 6. Suscríbete (2015). Yorokobu: Take a walk on the slow side. < www.yorokobu.es/suscribete >

Figura 7. Revista Yorokobu (Brands & Roses)6

Figura 5. Revista Cuerpo Mente (RBA Revistas)4

Figura 6. Revista Mente Sana (RBA Revistas)5



Públic
objectiu

5

Per tal de definir l’estil gràfic de 
la revista i realitzar la selecció de 

les fotografies més adequades, 
es realitza una recerca sobre les 

característiques del públic objectiu.

D’aquesta manera, 
el disseny resultant oferirà al 

lector un món a la seva mida. 
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alt estàndard de vida gràcies a la seva riquesa i 
tecnologia5, i un fàcil accés a l’educació superior. 
En el cas concret d’aquest projecte, el públic 
objectiu són els Millennials que viuen a Espanya. 

Així doncs, els Millennials són individus que 
majoritàriament han cursat, estan cursant o 
tenen la intensió de cursar estudis superiors. 
A Espanya, a prop del 54% d’aquests té un 
títol universitari4. L’elecció d’anar a la Universitat 
i als postgraus és molt més gran que en les 
generacions anteriors, també a causa de la seva 
major accessibilitat.

Els membres de la Generació Y són homes i 
dones nascuts entre els anys 80 i el 1995, així 
doncs, actualment tenen entre 20 i 35 anys. 
És la generació més gran de la història, passant 
per sobre de la generació del Baby Boom 
(actualment als EEUU es troben 92 milions 
de Millennials, mentre que hi ha 77 milions 
de Baby Boomers)3. A Espanya hi ha més de 8 
milions de Millennials4.

Aquesta generació es troba en els països 
desenvolupats d’arreu del món, els quals són 
països amb un alt grau d’industrialització, un 

El públic objectiu d’aquest projecte es tracta de 
l’anomenada Generació Y (denominada així per 
a seguir cronològicament la Generació X, terme 
utilitzat per a referir-se a les persones nascudes 

entre els anys 60 i 701). Als integrants d’aquesta 
generació també se’ls anomena  Millennials.2

Els Millennials van néixer en una època de 
prosperitat econòmica, però han viscut de ple 

la crisi econòmica que va explotar fa pocs anys.

PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC

PÚBLIC OBJECTIU
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1. Generació X (2013). Viquipèdia. < www.ca.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3_X >
2. Millennials: Terme que ve donat pel fet que són la generació que es va fer, aproximadament, major d’edat amb l’entrada 
del nou mil·lenni.
Sweeney, Richard (2006). Millennial Behaviors & Demographics. Newark, Nova Jersey: New Jersey Institute of Technology.
3. Millennials, coming of age (2015). Goldman Sachs.
< www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/Millennials >
4. Fernández S., A (2012). Millennials: La generación malcriada que quiere cambiar al mundo. ABC. Madrid. 
< www.abc.es/20121103/sociedad/abci-Millennials-generacion-201211021603.html >
5. País desarrollado. EcuRed. < www.ecured.cu/Pa%C3%ADs_desarrollado >
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sovint opten per prendre cursos d’educació 
a distància, tot i que prefereixen els cursos 
cara a cara”. Això es produeix perquè aquests 
prefereixen assistir a aquests cursos durant 
el seu temps lliure i des de la seva ubicació 
preferida, oferint-los flexibilitat (un factor 
molt valorat per ells).

Els membres de la Generació Y “tenen més 
amics i es comuniquen amb ells sovint a través 
de la missatgeria instantània dels seus telèfons 
mòbils”. Els encanta la comunicació que els 
permet tenir mobilitat, per seguir en contacte 
permanent on vulguin i quan vulguin; “tenen 
la voluntat de fer el que cal fer i obtenir els 
serveis independentment de la seva ubicació 
geogràfica”. Això els porta a optar per oficines 
“no-físiques”, ja que estan acostumats a 
interactuar a distància.

Els Millennials volen tenir totes les seves 
notes, calendaris i altres informació en format 
digital, ja que això els proporciona flexibilitat i 
immediatesa. Ells són qui més gaudeixen amb 
la interactivitat del món multimèdia.

Normalment tenen vides molt estructurades, 
ja que els teus pares esperen que tots ells 
destaquin i vagin a les millors escoles possibles 
segons les seves capacitats econòmiques. Els 
valors dels Millennials “van més d’acord amb 
els dels seus pares que amb els de generacions 
anteriors, encara que la major part dels Baby 
Boomers no creuen que això sigui així”. A més,
aquesta és una generació que té una major 
probabilitat de tenir un amic íntim d’una 
pertinença ètnica diferent, així doncs, té més 
tolerància cap a les diferències culturals.

També destaquen les professions que estan 
dins de l’àmbit de la ciència, la tecnologia, 
les matemàtiques i l’enginyeria - on la 
creixent demanda de noves aplicacions i 
altres components mòbils obre un futur 
d’oportunitats per als enginyers de software -.7

Les poques ganes que tenen d’adaptar-se 
als actuals ambients laborals els fan migrar 
o fundar els seus propis negocis, però a les 
empreses els interessen ja que “són més 
propensos a acceptar responsabilitats molt més
aviat en les seves carreres que les persones més 
grans que ells, no tenen por de prendre reptes 
encara que tinguin metes una mica ambigües, 
són conscients i molt intel·ligents a l’hora de 
conèixer el que vol el mercat i saben treballar 
molt bé en equip”4.

Pel que fa a la classe social a la qual pertanyen, 
actualment un 42% dels Millennials es 
consideren a si mateixos com a classe mitjana 
(enfront del 53% del 2008) i un 46% es veuen 
a si mateixos com de classe baixa o mitjana-
baixa (contrastant amb el 25% del 2008). Això 
es deu al fet que la confiança i la desigualtat 
estan estretament vinculades, i al fet que la 
desigualtat creixent dels últims anys alimenta 
el pessimisme dels Millennials.8

Pel que fa als ingressos, aquests són els mateixos 
que els dels integrants de la seva generació 
antecessora quan tenien la seva edat. Però el 
que sí que és cert és que han perdut poder 
adquisitiu, ja que el nivell de vida és més car.

Pel que fa a l’educació, els Millennials 
espanyols clarament s’adapten més ràpid 
que qualsevol altra generació a l’ordinador 
i als serveis d’Internet perquè sempre els 
han tingut, han crescut amb ells. Tot i això, 
encara “volen i esperen a professors experts 
en un ambient cara a cara, tot i que esperen 
d’aquests l’oferiment de serveis i recursos 
digitals”2. A més a més, la necessitat de 
tenir una satisfacció ràpida, o pràcticament 
immediata, marca totes les seves expectatives 
del servei. Per això el correu electrònic és un 
dels sistemes més usats pels estudiants (en 
lloc d’esperar a la trobadaen persona amb el 
professor) i cada vegada es troba més l’ús de la 
missatgeria ràpida, com l’aplicació Whatsapp, 
entre alumnes i professors.

Aquesta generació ha viscut i està vivint un 
augment considerable de les opcions 
d’aprenentatge disponibles i dels serveis 
educatius dels col·legis i universitats. 
Els Millennials han crescut amb una gamma 
molt més àmplia de serveis i productes que 
la generació anterior, així doncs, esperen 
aquesta gamma àmplia en tot tipus de 
serveis, fins i tot dins del sistema educatiu. 
Tot i que, aquesta és una generació que 
es satisfà amb opcions limitades com, per 
exemple, quan hi ha un sol professor per 
ensenyar un determinat curs. Els integrants 
de la Generació Y prefereixen aprendre 
mitjançant la pràctica, rebutgen més 
ràpidament la teoria, i responen millor als 
sistemes interactius (cal destacar que han 
crescut juntament amb el desenvolupament 
dels mitjans digitals). En alguns col·legis i 
universitats han detectat que “els Millennials 

Els Millennials espanyols no volen treballar 
80 hores a la setmana i sacrificar la seva salut 
i el seu temps d’oci, fins i tot en el cas de 
poder tenir salaris considerablement més alts. 
No obstant això, esperen obtenir ingressos 
superiors als dels seus pares. 

Tot i que són una de les generacions més 
preparades de la història, en arribar al mercat 
laboral es troben pràctiques o contractes 
temporals. Actualment, gran part d’ells estan 
afectats per l’atur. De fet, l’any 2012, dels 
5.778.100 d’aturats que hi havia a Espanya, 
970.200 corresponien a joves per sota dels 25 
anys. No obstant això, fins llavors havien tingut 
fins a un 111% més de poder de compra que 
els seus pares4.

El 58% dels Millennials es qualifiquen a ells 
mateixos com a emprenedors i el 21% dels 
que són freelancers encara es troben cursant 
els estudis universitaris. Pel que fa als que es 
troben treballant dins d’empreses “estàndard”,
el 72% volen deixar la seva feina per a ser 
totalment independents i el 61% està pensant 
en fer-ho amb un marge de 2 anys. Això és 
degut al fet que aquests busquen més llibertat, 
i per això molts opten per a ser freelancers, ja 
que els permet treballar on vulguin, establir els 
seus propis horaris i viatjar mentre treballen6.

D’entre les ocupacions que tenen més 
perspectiva de créixer en un futur amb una 
plantilla formada per Millennials es troben 
els social media managers i els data scientists. 

PERFIL PSICOGRÀFICPERFIL SOCIOECONÒMIC
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6. Los Millennials y el nuevo futuro laboral. IAB CHILE. < www.iab.cl/los-Millennials-y-el-nuevo-futuro-laboral-infografia >
7. The Best Jobs for Millennials in 2015 (2015). CareerCast. < www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-Millennials-2015 >
8. Uslaner, Eric (2014). The real reason why Millennials don’t trust others. The Washington Post. 
< www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/17/the-real-reasonwhy-Millennials-dont-trust-others >
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En contrast amb els ideals de les generacions 
anteriors, veiem que les àrees que els 
Millennials espanyols consideren importants 
per assolir la seva felicitat són: la salut i el 
benestar, l’estabilitat financera, la carrera 
professional, aconseguir els seus somnis, 
perseguir les seves passions i l’educació.
Pel que fa a la idea de què és l’edat adulta, 
creuen que aquesta es basa en: saber resoldre 
problemes (47%), poder prendre decisions 
(59%) i disposar d’independència financera 
(60%).11

Un dels moviments destacats entre els 
Millennials que viuen a la ciutat són els horts 
urbans. Els integrants d’aquesta generació són 
un 50% més aficionats als horts urbans que els 
de les generacions més grans. Els Millennials
sovint prenen un enfocament innovador quan 
es tracta de la jardineria, el menjar sa i orgànic, 
i en trobar maneres de fer créixer els cultius, 
fins i tot mentre viuen al cor de ciutats com 
Madrid o Barcelona. 

Aquest moviment el trobem molt connectat 
amb el subgrup dins dels Millennials anomenat 
Foodies*.

La companyia d’investigació de mercats 
IPSOS va realitzar un estudi al 2011 on 
presentava les següents característiques de la 
Generació Y: “[...] experimenta un augment de 
la satisfacció material, però se sent desproveït
en l’espiritual i emocional. [...] Amb la 
globalització, va descobrir l’abundància, 
amb la crisi, ha valorat la frugalitat. Ja no 
hi ha consum massiu per se, hi ha individus 
segmentats en nínxols i sub-nínxols, buscant
expressar-se i diferenciar-se. Ja no hi ha cànons 
ni regles per a una millor existència, la ruta 
de l’èxit s’ha esborrat [...]. La permanència, 
l’estabilitat i la durabilitat són atributs en vies 
d’extinció”.9

Pel que fa a la salut, pels Millennials espanyols 
el benestar és una recerca activa diària. Fan 
més exercici, mengen més intel·ligentment i 
fumen menys que les generacions anteriors, fan 
servir aplicacions de seguiment de les dades 
dels seus entrenaments i busquen informació 
en línia per trobar els aliments més saludables.3 
Aquest àmbit és en un dels quals estan més 
disposats a gastar diners. Pels Millennials, 
“estar saludable” no només significa “no està 
malalt”, és un compromís diari amb menjar bé 
i fer exercici. Aquesta recerca del benestar els 
porta a allunyar-se d’hàbits poc saludables com 
beure i fumar tabac.

L’enfocament que tenen els Millennials sobre la 
salut ha fomentat el creixement de moviments 
innovadors de fitness, les botigues i restaurants 
centrats en la salut, i la medicina alternativa. 
Les seves preferències per a la diversió, els 
entrenaments personalitzats i el benestar 
holístic han alimentat les tendències amb 
implicacions de llarg abast per a les indústries 
d’aliments, tecnologia i salut.10

9. Conectando con el nuevo consumidor (2011). IPSOS México. < www.ipsos-bimsa.com.mx/media/soluciones_03.htm >
10. Flanzraich, Derek (2015). Why You Won’t Find Millennials Doing Aerobics: The New Wave of Health and Fitness. 
How life works. <www.howlifeworks.com/health_beauty/Why_You_Wont_Find_Millennials_Doing_Aerobics_The_New_Wave_
of_Health_and_Fitness_998?AG_ID=1664 >
11. ¿Qué entienden los Millennials por “felicidad”? (2015). Interactiva digital.
< www.interactivadigital.com/2015/11/02/que-entienden-los-Millennials-por-felicidad >

* Foodies: veure 4.1.1. Els nous moviments.
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Estudi de revistes d’arreu del 
món dirigides al públic jove que 

presenten un estil gràfic que dóna 
el protagonisme a la imatge i que 
s’allunyen de les publicacions que 

es troben majoritàriament 
al mercat.

Les publicacions tracten 
temàtiques diverses, però totes 

ofereixen continguts d’estil 
de vida, cultura i disseny.
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L’estudi de cadascun dels referents s’ha dut a 
terme mitjançant una fitxa-base que permet 
conèixer i organitzar les qüestions formals de 
cada antecedent. Els apartats generals que es 
troben estudiats a continuació a les fitxes són 
els següents:

· Medi
· Elements
· Retícula base
· Composició
· Propietats compositives
· Tipografia
· Text
· Imatge

Actualment a Espanya hi ha molt poques 
revistes impreses, o digitals amb versió impresa, 
que siguin comprades amb certa regularitat pels 
joves que busquen una revista d’estil de vida.

Així doncs, per a l’estudi dels antecedents de 
la futura revista d’estil de vida saludable per 
a joves d’SpainMedia, s’han escollit revistes 
d’altres països, exceptuant la revista Lamono, 
que estan tenint èxit entre els integrants de
la Generació Y. 

A més, aquestes revistes expressen valors com 
naturalitat, proximitat, quotidianitat... Aspectes 
molt valorats pel públic objectiu i que fan que 
aquest es senti més a gust llegint-les i que, 
per tant, hi hagi més possibilitats que vulgui 
repetir la seva compra en el futur.

ESTUDI GRÀFIC I CONCEPTUAL
6.1.
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1. Another escape (2015). Another escape. < www.anotherescape.com >

Pes visual: Equilibrat, sensació de gravetat 
degut a que la taca de gris i les imatges més 
fosques se situen a la meitat inferior de la 
pàgina.

PROPIETATS COMPOSITIVES

· Ordre, uniformitat i coherència: Proporcionat 
per la retícula i l’ús permanent dels mateixos 
recursos gràfics.
· Estabilitat: Gràcies a una disposició dels 
elements que descansa i no presenta
despreniments.
· Netedat: Distribució dels elements que 
afavoreix trobar i consumir la informació amb
el mínim esforç conscient. No hi ha elements 
que portin a confusions.
· Pulcritud: Delicadesa i control a l’hora de la 
correcta presentació.

TIPOGRAFIA

Capçalera: Logotip i lema amb tipografia de 
pal sec i en caixa alta. Destaca el seu elevat
tracking positiu. El lema presenta línies fines 
usades com a element de separació
dels diferents conceptes.
Titulars: Tipografia de pal sec i presentació 
en caixa alta. Cos mitjà i fina.
Blocs de text: Romanes, cos petit. Per a 
remarcar certs textos s’usa pal sec i caixa alta.
Altres: Ús de tipografia romana per als peus 
d’imatge.

MEDI

Suport: Revista (publicació impresa) / paper.
Format: Rectangular vertical.
Temàtica: Estil de vida sostenible, cultura, 
viatges i excursions.

ELEMENTS

Portada: Capçalera (formada per text i icones), 
imatge i número del volum.
Interior: Títol i subtítol de l’article, crèdits, 
blocs de text, imatges, peus d’imatge.

RETÍCULA BASE

Nombre de columnes: 6 estretes.
Medianil: Estret.
Marc extern: Marge estret d’ample constant.

COMPOSICIÓ

Eixos de direcció: Horitzontal i vertical.
Posició envers el suport: Molt puntualment 
trobem imatges que trepitgen les dues pàgines
del plec. Els elements respecten el marc extern 
o van a sang. El número de pàgina està situat 
al centre del marge vertical extern de la pàgina.
Relació entre elements: Petit distanciament, 
xoc i superposició.
Escala dels elements: Imatges que ocupen 
tota, mitja o 1/4 de pàgina.

ANOTHER ESCAPE 1

ESTIL DE VIDA SOSTENIBLE, CULTURA, VIATGES I EXCURSIONS

Aquesta és una revista d’estil de vida a l’aire lliure, sostenible, de cultura creativa, i que explora les 
històries de gent apassionada per això i les motivacions darrere dels seus estils de vida. L’objectiu de 
la revista és ser una font d’inspiració per a aquells que busquen un estil de vida actiu, amb una visió 
optimista de futur i una mentalitat responsable.

Concepte, representació, atributs i 
contingut simbòlic:
Trobem majoritàriament retrats i paisatges 
i, en menor quantitat, bodegons. 
Les imatges presenten escenes naturals 
i pròximes (no mostren un gran grau de 
preparació, moltes són en plena naturalesa 
i, en el cas dels retrats, les persones que hi 
apareixen es mostren en situacions quotidianes 
i amb posats no artificials). Les imatges fugen 
de l’artificialitat i busquen oferir un ambient 
alegre i relaxat (el lector percep tranquil·litat 
gràcies als ambients naturals i al llenguatge 
corporal).  A més, també ofereixen una 
visió casolana, ja que apareixen escenes amb 
referents a l’artesania i les manualitats, i els 
espais fotografiats són comuns pels lectors. 
El que més destaca són les fotografies a 
paisatges de muntanya, posicionant l’ésser 
humà com a un petit viatger que es recorre 
un món ple de bellesa.

TEXT

Alineació: 
Titulars i introduccions: centrada. 
Blocs de text: A l’esquerra.
Color: Blanc/negre (segons el color del suport, 
buscant el màxim contrast) i puntualment ús 
d’altres colors per a diferenciar nivells de lectura.
Taca de gris: Titulars i blocs de text: Taca 
clara degut a un tracking positiu
i un interlineat obert.

IMATGE

Format, tècnica, color i composició:
Fotografia i il·lustració. Fotografia en color 
i monocromàtica. Elevat tractament de
les imatges per tal d’aconseguir un efecte 
analògic. Aplicació puntual d’un efecte
similar al cross processing. Colors càlids i freds. 
Tot tipus d’il·lustracions (depèn de l’article). 
Destaquen els plans generals i els mitjans, 
però en trobem de tot tipus.
Línies compositives verticals i diagonals 
(li aporten força i dinamisme a l’escena).
Angles variats destacant el frontal.

ANTECEDENTS
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2. About (2015). Anthology. < www.anthologymag.com/blog3/about-anthology >

superposició i penetració.
Escala dels elements: Tot tipus. Des 
d’elements que ocupen tot el plec fins a 
elements de dimensions molt petites.
Pes visual: Equilibri dels pesos mitjançant 
jocs dins del plec (repartiment de les zones 
més fosques/taques de gris, ús simètric de les 
imatges a sang, etc.).

PROPIETATS COMPOSITIVES

· Ordre, uniformitat i coherència: Proporcionat 
per la retícula i l’ús permanent dels mateixos 
recursos gràfics.
· Equilibri: Gràcies a la correcta distribució del 
pes visual. 
· Dinamisme: Proporcionat pels eixos de 
direcció diagonals.
· Netedat: Distribució dels elements que 
afavoreix trobar i consumir la informació amb
el mínim esforç conscient.
· Pulcritud: Delicadesa i control a l’hora de la 
correcta presentació.

TIPOGRAFIA

Capçalera: Logotip cal·ligràfic on destaquen 
les llargues astes ascendents i descendents
i les floritures. Lema de pal sec amb un detall 
cal·ligràfic al “&”.

MEDI

Suport: Revista (publicació impresa) / paper.
Format: Rectangular vertical.
Temàtica: Estil de vida. Decoració de la llar, 
viatges, disseny i cultura.

ELEMENTS

Portada: Capçalera, titular, imatge, número de 
la publicació i preu.
Interior: Títol i subtítol de l’article, crèdits, 
blocs de text, imatges, peus de foto.

RETÍCULA BASE

Nombre de columnes: 6 estretes.
Medianil: Estret.
Marc extern: Marge estret igual a l’interior 
i a l’exterior de la pàgina. Marge superior 
lleugerament més ample que l’inferior.

COMPOSICIÓ

Eixos de direcció: Diagonals amb pendent 
positiu.
Posició envers el suport: Continuïtat dins del 
plec (podem trobar elements compartits per
les dues pàgines). Els elements respecten el 
marc extern o bé van a sang.
Relació entre elements: Petit distanciament, 

ANTHOLOGY 2

ESTIL DE VIDA. DECORACIÓ, VIATGES, DISSENY I CULTURA

Anthology és una revista d’estil de vida que adopta un enfocament narratiu per a parlar de temes 
com la decoració de la llar, viatges, disseny, entreteniment i cultura. Cada número es concep com 
una col·lecció d’històries, totes al voltant d’un tema. La primera edició es va centrar en “La vida 
slow”, la segona va explorar el tema “On el passat es troba amb el present”, mentre que la tercera 
parlava del fet que “La vida és una festa”. A dia d’avui la revista ha llençat 21 números al mercat, 
totes elles impreses amb un acabat final mat que és respectuós amb el medi ambient.

Concepte, representació, atributs i 
contingut simbòlic:
Trobem retrats, espais i paisatges (natura i 
arquitectura) i bodegons que transmeten:
Quotidianitat i proximitat (les escenes i els 
objectes presentats són propers al lector),
naturalitat (tot i ser escenes majoritàriament 
preparades, es busca l’espontaneïtat en els 
retrats i es juga amb la imperfecció en els 
bodegons i espais) i ambient casolà
(el lettering i les escenes amb referents a 
l’artesania i les manualitats hi contribueixen).
En els bodegons i les escenografies destaquen 
materials com la fusta i els teixits naturals, els 
quals reforcen, juntament amb la llum natural, 
la calidesa de les escenes. Els primers i mitjos 
plans contribueixen a crear un vincle entre 
el lector i el que està passant en la imatge. 
Les persones es presenten somrients, amb 
actituds relaxades.

Titulars: Ús variat de lettering, tipografies de 
pal sec i romanes. Cossos grans.
Blocs de text: Romanes, cos petit.
Altres: Peus de pàgina i citacions puntuals 
en pal sec. Ús de romanes amb més pes per a 
emfatitzar paraules.

TEXT

Alineació: 
Titulars: Lliure o centrada.
Blocs de text: A l’esquerra.
Color: Blanc/negre (segons el color del suport, 
buscant el màxim contrast).
Taca de gris: Titulars: Variada. / Bloc de text: 
Taca clara degut a un tracking positiu i un 
interlineat obert. / Equilibrada en la globalitat 
del plec.
Altres: Ús de lletres capitals que es presenten 
com un element plàstic més.

IMATGE

Format, tècnica, color i composició:
Fotografia i il·lustració. Alt contrast, llum 
natural (fotografia diürna), aplicació puntual
d’un efecte similar al cross processing. 
Colors càlids i freds, i força colors pastel. Tot 
tipus de plans (destaquen els primers plans). 
Línies compositives verticals i diagonals 
(li aporten força i dinamisme a l’escena). 
Angles variats. Èmfasi de les textures dels 
elements.

ANTECEDENTS
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3. About us (2015). Caffeine. < www.caffeinemag.com/pages/about-us >

Posició envers el suport: Continuïtat dins del 
plec (podem trobar imatges compartides per
les dues pàgines). Els elements respecten el 
marc extern o bé van a sang.
Relació entre elements: Petit i molt petit 
distanciament, superposició i penetració.
Escala dels elements: Tot tipus. 
Des d’elements que ocupen tot el plec fins a 
elements de dimensions molt petites.
Pes visual: Equilibri dels pesos mitjançant 
una organització dels elements basada en la 
simetria de les zones més fosques/taques de 
gris, i formant eixos diagonals que al creuar-se 
creen un centre de plec estable.

PROPIETATS COMPOSITIVES

· Ordre, uniformitat i coherència: Proporcionat 
per la retícula i l’ús permanent dels mateixos 
recursos gràfics.
· Equilibri: Gràcies a la correcta distribució del 
pes visual i els eixos de direcció verticals.
· Dinamisme: Proporcionat pels eixos de 
direcció diagonals.
· Netedat: Distribució dels elements que 
afavoreix trobar i consumir la informació amb
el mínim esforç conscient.
· Pulcritud: Delicadesa i control a l’hora de la 
correcta presentació.

MEDI

Suport: Revista (publicació impresa) / paper.
Format: Rectangular vertical.
Temàtica: La indústria del café i tot allò que 
l’envolta. Restauració, estil de vida, disseny i 
cultura.

ELEMENTS

Portada: Capçalera, 3 titulars, imatge, icones 
de xarxes socials i de pàgina web, comptes que 
té la revista a les xarxes socials i web, número i 
mes de la publicació.
Interior: Títol i subtítol de l’article, crèdits + 
icona, blocs de text, imatges, peus d’imatge,
línies horitzontals separadores i pastilles 
circulars.

RETÍCULA BASE

Nombre de columnes: 7 estretes.
Medianil: Estret.
Marc extern: Marges superior i inferior més 
amples, ja que s’usen com a encapçalament
i peu de pàgina. Marges laterals estrets.

COMPOSICIÓ

Eixos de direcció: Diagonals amb pendent 
positiu i verticals.

CAFFEINE 3

CAFÉ, RESTAURACIÓ, ESTIL DE VIDA, DISSENY I CULTURA

Aquesta és una revista d’estil de vida anglesa centrada en tot el que envolta el moment de prendre’s 
un café. Conté des d’articles sobre els aspectes tècnics del café i de la seva preparació, guies dels 
diferents cafés i cafeteries d’Anglaterra, productes per a viatjar i d’acompanyament del café, 
entrevistes a bloggers relacionats amb el món del café, fins a fotografies relacionades. Caffeine 
està disponible de forma gratuïta a la majoria de les cafeteries de qualitat de tota Anglaterra, 
especialment a Londres.

IMATGE

Format, tècnica, color i composició:
Fotografia i il·lustració. Alt contrast. 
Predomini de tonalitats blaves i terroses, 
aplicació puntual d’un efecte similar al cross 
processing. Ús de les ombres per potenciar
la perspectiva. Tot tipus de plans (destaca el 
pla mig). Angles variats.

Concepte, representació, atributs i 
contingut simbòlic:
Trobem espais i bodegons (amb èmfasi als 
detalls característics dels elements que els
composen). Les imatges presenten espais 
urbans, tant interiors com exteriors, on 
s’observen els detalls que els composen i 
les persones que hi interactuen. Transmet 
quotidianitat i proximitat (s’observa la gent 
en un ambient relaxat), calidesa i un ambient 
casolà.

TIPOGRAFIA

Capçalera: Logotip cal·ligràfic en el qual 
destaca el gruix i la seva aplicació mitjançant
un cos gran. Lema en caixa alta, tipografia 
romana i cos petit en relació amb el logotip.
Titulars: Tipografia de pal sec fina. Cossos 
molt grans per als títols i mitjans-petits per
als subtítols. Puntualment podem trobar títols 
que usen tipografies romanes.
Blocs de text: Romanes, cos petit (excepte 
quan el text està situat sobre un suport
fosc i s’aplica de color blanc; en aquest cas, 
s’usa una tipografia de pal sec).
Altres: Anotacions, cites, introduccions, text 
de la capçalera i del peu de pàgina en pal sec.

TEXT

Alineació: 
Titulars: Majoritàriament centrada, 
puntualment a l’esquerra. / Blocs de text: A 
l’esquerra. / Peus d’imatge: Variada.
Color: Blanc/negre (segons el color del suport, 
buscant el màxim contrast). Colors vius per tal 
de destacar paraules o blocs de text concrets.
Taca de gris: Titulars: Destaca degut al gran 
cos del títol i a l’ús de negreta per als subtítols. 
/ Bloc de text: Taca clara degut a un tracking 
positiu.
Altres: Ús de lletres capitals situades sobre 
d’una pastilla circular d’un color viu
(fàcil reconeixement d’on s’inicia el text).

ANTECEDENTS
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4. About (2015). Cereal. < www.readcereal.com/about >

Relació entre elements: Petit distanciament, 
superposició i penetració.
Escala dels elements: Tot tipus. Des 
d’elements que ocupen tot el plec fins a 
elements de dimensions molt petites.
Pes visual: Equilibri dels pesos mitjançant 
jocs dins del plec (repartiment de les zones 
més fosques/taques de gris, ús simètric de les 
imatges a sang, etc.).

PROPIETATS COMPOSITIVES

· Ordre, uniformitat i coherència: Proporcionat 
per la retícula i l’ús permanent dels mateixos 
recursos gràfics.
· Equilibri: Gràcies a la correcta distribució del 
pes visual.
· Dinamisme: Proporcionat pels eixos de 
direcció diagonals.
· Netedat: Distribució dels elements que 
afavoreix trobar i consumir la informació amb
el mínim esforç conscient.
· Pulcritud: Delicadesa i control a l’hora de la 
correcta presentació.

TIPOGRAFIA

Capçalera: Logotip amb tipografia de pal sec i 
en caixa alta. Lema amb tipografia romana i en 
cursiva. El logotip resenta línies fines usades 
com a element de separació entre cadascuna de 
les lletres.

MEDI

Suport: Revista (publicació impresa) / paper.
Format: Rectangular vertical.
Temàtica: Estil de vida. Decoració de la llar, 
viatges, disseny i cultura.

ELEMENTS

Portada: Capçalera, titular, imatge, número de 
la publicació i preu.
Interior: Títol i subtítol de l’article, crèdits, 
blocs de text, imatges, peus de foto.

RETÍCULA BASE

Nombre de columnes: 2 o 3.
Medianil: Estret.
Marc extern: Marge estret igual a l’interior 
i a l’exterior de la pàgina. Marge superior 
lleugerament més ample que l’inferior. 
Marc present en totes les pàgines de l’interior.

COMPOSICIÓ

Eixos de direcció: Diagonals amb pendent 
positiva.
Posició envers el suport: Continuïtat dins del 
plec (podem trobar elements compartits per
les dos pàgines). Els elements respecten el 
marc extern o bé van a sang.

CEREAL 4

ESTIL DE VIDA. VIATGES, DISSENY I CULTURA

La revista Cereal es publica dos cops l’any amb continguts sobre viatges i estil de vida. Cada 
publicació es divideix en 2 parts i cadascuna tracta una ciutat específica del món. Cada part consta 
d’històries sobre llocs, persones i productes, juntament amb contingut fotogràfic de gran qualitat, de
la ciutat tractada. A més, cada publicació conté una secció d’interludi que compta amb una selecció 
d’articles d’estil i cultura.

d’un efecte similar al cross processing. Colors 
càlids i freds, i força colors pastel. Tot tipus 
de plans (destaquen els primers plans). Línies 
compositives verticals i diagonals (li aporten 
força i dinamisme a l’escena). Angles variats. 
Èmfasi de les textures dels elements.

Concepte, representació, atributs 
i contingut simbòlic:
Trobem retrats, espais i paisatges (natura 
i arquitectura) i bodegons que transmeten:
Quotidianitat i proximitat (les escenes i els 
objectes presentats són propers al lector),
naturalitat (tot i ser escenes majoritàriament 
preparades, es busca l’espontaneïtat en els retrats 
i es juga amb la imperfecció en els bodegons 
i espais) i ambient casolà (el lettering i les 
escenes amb referents cap a treballs manuals 
hi contribueixen).  En els bodegons i les 
escenografies destaquen materials com la fusta i 
els teixits naturals, els quals reforcen, juntament 
amb la llum natural, la calidesa de les escenes. 
Els primers i mitjos plans contribueixen a crear 
un vincle entre el lector i el que està passant en 
la imatge.  Les persones es presenten somrients, 
amb actituds relaxades.

Titulars: Ús variat de lettering, tipografies de 
pal sec i romanes. Cossos grans.
Blocs de text: Romanes, cos petit.
Altres: Peus de pàgina i citacions puntuals 
en pal sec. Ús de romanes amb més pes per a 
emfatitzar paraules.

TEXT

Alineació: 
Titulars: Lliure o centrada.
Blocs de text: A l’esquerra.
Color: Blanc/negre (segons el color del suport, 
buscant el màxim contrast).
Taca de gris: Titulars: Variada. / Bloc de text: 
Taca clara degut a un tracking positiu i un 
interlineat obert. / Equilibrada en la globalitat 
del plec.
Altres: Ús de lletres capitals que es presenten 
com un element plàstic més. 

IMATGE

Format, tècnica, color i composició:
Fotografia i il·lustració. Alt contrast, llum 
natural (fotografia diürna), aplicació puntual

ANTECEDENTS
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5. Eva Kolenko (2015). Emma Dime. < www.emmadime.com/project/eva-kolenko >

dimensions molt més petites.
Pes visual: Equilibri dels pesos mitjançant 
jocs dins del plec (repartiment de les zones 
més fosques, ús simètric de les imatges a sang, 
creació de diagonals visuals que estabilitzen
els pesos al centre del plec, etc.).

PROPIETATS COMPOSITIVES

· Ordre, uniformitat i coherència: Proporcionat 
per la retícula i l’ús permanent dels mateixos 
recursos gràfics.
· Equilibri: Gràcies a la correcta distribució del 
pes visual.
· Dinamisme: Proporcionat pels eixos de direcció 
diagonals.
· Pulcritud: Delicadesa i control a l’hora de la 
correcta presentació.
· Lluminositat: Elements poc atapeïts, molt blanc 
del suport. Imatges clares i colors vius o pastel.
· Experimentació: Deguda al gran nombre de 
variants a l’hora de jugar amb la relació entre el 
text i la imatge, destacant superposicions dels 
elements molt variades.

TIPOGRAFIA

Capçalera: Tipografia romana que destaca pel 
contrast de gruix ample/prim dels diferents
elements que formen les lletres. Cos gran.
Titulars: Ús de la mateixa tipografia que a la 
capçalera. Cossos grans.
Blocs de text: Romanes, cos molt petit.

MEDI

Suport: Revista (publicació impresa) / paper.
Format: Rectangular vertical.
Temàtica: Estil de vida i fotografia.

ELEMENTS

Portada: Capçalera, imatge, adreça de 
Facebook i Instagram.
Interior: Títol i subtítol de l’article, blocs de 
text, imatges, peus de foto, línies separadores.

RETÍCULA BASE

Nombre de columnes: 6 estretes.
Medianil: Mitjà.
Marc extern: Marge estret de mida constant a 
tots els costats.

COMPOSICIÓ

Eixos de direcció: Diagonals, verticals i 
horitzontals.
Posició envers el suport: Continuïtat dins del 
plec (podem trobar elements compartits per
les dues pàgines). Els elements respecten el 
marc extern o bé van a sang.
Relació entre elements: Petits i grans 
distanciaments i superposició.
Escala dels elements: Canvi d’escala força 
extrem d’uns elements als altres. Se’n troben 
de grans dimensions al costat d’altres de 

EVA KOLENKO 5

ESTIL DE VIDA I FOTOGRAFIA

Eva Kolenko és una publicació que porta el nom de l’autora de les fotografies que conté, les quals 
fan que aquesta revista resulti de gran valor. Aquesta revista conté bàsicament fotografies que fan 
referència a l’estil de vida saludable, al moviment foodie, a l’amor per la natura i la història de cada 
persona. La revista ofereix molt poc text, ja que pretén que les imatges expliquin històries per si soles.

dinamisme a l’escena) però sobretot verticals. 
Destaca l’ús dels angles zenitals i frontals.

Concepte, representació, atributs 
i contingut simbòlic:
Trobem retrats, espais i paisatges (natura 
i arquitectura) i bodegons que creen un 
ambient amistós (les persones que apareixen 
a les fotografies tenen actituds divertides i 
dinàmiques), pròxim (les escenes i els objectes 
presentats són propers al lector), naturalitat 
(tot i ser escenes majoritàriament preparades, 
es busca l’espontaneïtat i actituds relaxades en 
els retrats i es juga amb la imperfecció en els 
bodegons i espais).

Altres: Títols de peu de foto en pal sec.

TEXT

Alineació: 
Titulars: A l’esquerra. 
Blocs de text: A l’esquerra.
Color: Blanc/negre (segons el color del suport, 
buscant el màxim contrast).
Taca de gris: Titulars: Mitja (ja que les zones 
amples del ductus són compensades per les 
primes). / Bloc de text: Taca clara degut a un 
interlineat obert. / Equilibrada i lleugera en la 
globalitat del plec.
Altres: Ús del subratllat en els títols per a 
oferir-los recolzament.

IMATGE

Format, tècnica, color i composició:
Fotografia. Alt contrast, clau alta i clau 
baixa, llum natural, gran emfatització de les 
textures i les ombres. Colors saturats, càlids i 
freds, i colors engammats. Tot tipus de plans 
(destaquen els primers plans i els americans). 
Línies compositives diagonals (aporten força i 

ANTECEDENTS
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6. About us (2015). Kinfolk. < www.kinfolk.com/about-us >

més fosques/taques de gris, eixos d’interès 
horitzontals, etc.).

PROPIETATS COMPOSITIVES

· Ordre, uniformitat i coherència: Proporcionat 
per la retícula i l’ús permanent dels mateixos 
recursos gràfics.
· Equilibri: Gràcies a la correcta distribució del 
pes visual.
· Netedat: Distribució dels elements que 
afavoreix trobar i consumir la informació amb
el mínim esforç conscient.
· Lluminositat: Elements poc atapeïts, molt blanc 
del suport. Imatges clares i colors vius o pastel.

TIPOGRAFIA

Capçalera: Logotip amb tipografia romana. 
Destaquen les cues de les “k” i el grafisme de la 
O molt estret (molt poder del contragrafisme 
de l’ull de la lletra).
Titulars: Ús de tipografies romanes per als 
principals, cossos grans, i de pal sec per als
secundaris, cossos mitjans.
Blocs de text: Romanes, cos petit.
Altres: Citacions puntuals en pal sec.

TEXT

Alineació: 
Titulars principals: centrada. 

MEDI

Suport: Revista (publicació impresa) / paper.
Format: Rectangular vertical.
Temàtica: Estil de vida slow.

ELEMENTS

Portada: Capçalera, titulars, imatge.
Interior: Títol i introducció de l’article, crèdits, 
blocs de text, imatges.

RETÍCULA BASE

Nombre de columnes: 8 molt estretes.
Medianil: Molt estret.
Marc extern: Marge estret constant.

COMPOSICIÓ

Eixos de direcció: Horitzontal i vertical.
Posició envers el suport: Continuïtat dins 
del plec (es troben elements compartits per 
les dos pàgines). Els elements respecten el 
marc extern o van a sang.
Relació entre elements: Petit distanciament, 
superposició.
Escala dels elements: Tot tipus. 
Elements que ocupen tot el plec i elements de 
dimensions petites.
Pes visual: Equilibri dels pesos mitjançant jocs 
dins del plec (repartiment de les zones

KINFOLK 6

ESTIL DE VIDA Slow

Aquesta revista, publicada per “Ouur”, tracta l’estil de vida slow i explora maneres d’ajudar als seus 
lectors a simplificar les seves vides, a enfortir el sentiment de comunitat i a passar més temps amb els 
seus amics i familiars. Fundada el 2011, Kinflok és actualment la revista d’estil de vida independent 
per a joves creatius líder i produeix edicions internacionals pel Japó, la Xina, Corea i Rússia.

Concepte, representació, atributs 
i contingut simbòlic:
Trobem persones (sobretot accions), espais 
i paisatges, i bodegons que transmeten:
Quotidianitat i proximitat (escenes i objectes 
quotidians, propers al lector) i naturalitat
(tot i ser escenes majoritàriament preparades, 
es busca l’espontaneïtat en els retrats i es juga 
amb la imperfecció en els bodegons i espais). 
Èmfasi de les textures en les fotos macro dels 
objectes. En els bodegons i les escenografies 
destaquen materials com la fusta i els teixits 
naturals, els quals reforcen, juntament amb 
la llum natural, la calidesa de les escenes. 
Les persones es presenten somrients, amb 
actituds relaxades.

Titulars secundaris: A l’esquerra. 
Blocs de text: justificats.
Introduccions i altres anotacions: A l’esquerra.
Color: Blanc/negre (segons el color del suport, 
buscant el màxim contrast). Textos puntuals en 
altres colors (ajudar a la distribució dels nivells 
d’informació). 
Taca de gris: Titulars: Variada. / Bloc de text: 
Taca mitjana-fosca degut a un interlineat estret.
Altres: Ús puntual de textos sencers en cursiva 
per a introduccions i altres anotacions.

IMATGE

Format, tècnica, color i composició:
Fotografia i il·lustració (molt puntualment). 
Alt contrast, llum natural (fotografia diürna), 
aplicació puntual d’un efecte que aporta una 
capa de claredat/blanquinosa. Colors vius i força 
colors pastel. Tot tipus de plans (destaquen els 
primers plans). Línies compositives verticals, 
horitzontals i diagonals (li aporten força, 
estabilitat i dinamisme a l’escena). Angles 
variats.

ANTECEDENTS
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7. About us (2015). Lamono. < www.lamonomagazine.com/about-us >

Escala dels elements: Des d’elements 
que ocupen tot el plec fins a elements de 
dimensions mitjanes. Les imatges tendeixen a 
tenir dimensions grans.
Pes visual: Equilibri dels pesos mitjançant 
jocs dins del plec (repartiment de les zones 
més fosques/taques de gris, distribució del pes 
mitjançant diagonals visuals, etc.).

PROPIETATS COMPOSITIVES

· Ordre, uniformitat i coherència: Proporcionat 
per la retícula i l’ús permanent dels mateixos 
recursos gràfics.
· Factor sorpresa (experimentació): Alguns 
elements es troben lleugerament desplaçats
pel que fa la seva posició segons la retícula 
base i el lector els detecta.
· Equilibri: Gràcies a la correcta distribució del 
pes visual.
· Netedat: Distribució dels elements que 
afavoreix trobar i consumir la informació amb
el mínim esforç conscient.

TIPOGRAFIA

Capçalera: Logotip amb tipografia de pal sec 
molt característica, ja que tots els caràcters van 
lligats, però no adopta una forma similar a la 
cal·ligràfica.

MEDI

Suport: Revista (publicació impresa) / paper.
Format: Rectangular vertical.
Temàtica: Art i cultura urbana.

ELEMENTS

Portada: Capçalera, imatge, autor de la imatge, 
agraïment, número del volum.
Interior: Títol, subtítol, introducció de l’article, 
blocs de text, imatges.

RETÍCULA BASE

Nombre de columnes: 5.
Medianil: Estret.
Marc extern: Marges superior, inferior i 
interior amples. Marge exterior estret.

COMPOSICIÓ

Eixos de direcció: Horitzontal, vertical i 
diagonal.
Posició envers el suport: Continuïtat dins del 
plec (podem trobat elements compartits per
les dos pàgines). Els elements respecten el 
marc extern, el trepitgen o van a sang.
Relació entre elements: Petit distanciament, 
superposició.

LAMONO 7

ART I CULTURA URBANA

Lamono és una revista que es publica bimestralment amb continguts d’art, fotografia, disseny i 
altres aspectes culturals, sobretot urbans, com la cultura skate, l’snow i el surf. 

Lamono, amb seu a Barcelona, va ser fundada el desembre de 2003 sent una revista gratuïta 
mensual amb distribució nacional. Avui en dia, després de 8 anys, Lamono s’ha convertit en una 
revista impresa i una publicació en línia, un generador de projectes relacionats amb l’art, la música, 
el disseny, i una comunitat que comparteix els seus gustos i passions amb els seus seguidors a 
través de les xarxes socials.

paper del ser humà en l’entorn). Les imatges 
expressen quotidianitat i proximitat (persones 
i escenes quotidianes, properes al lector) i 
naturalitat (escenes no preparades o preparades 
però on es busca l’espontaneïtat de qui hi 
apareix), però tenen cert punt estrambòtic, ja 
que presenten el cos humà en posicions i llocs 
poc corrents. Destaca la gran diversitat d’estils 
fotogràfics utilitzats.

Titulars: Ús de tipografies romanes als 
principals, cossos grans, de pal sec per als 
subtítols, cossos mitjans.
Blocs de text: justificats.

TEXT

Alineació: Títols i subtítols: A l’esquerra. / 
Blocs de text: justificats. / Introduccions i
altres anotacions: A l’esquerra o a la dreta.
Color: Blanc/negre (segons el color del suport, 
buscant el màxim contrast).
Taca de gris: Titulars: fosca. 
Bloc de text: mitjana.
Altres: Ús del subratllat per a diferenciar nivells 
de lectura dins d’un mateix bloc.

IMATGE

Format, tècnica, color i composició:
Fotografia. Alt contrast, llum natural tant en 
clau alta com baixa, a color o en blanc i negre, 
les imatges adopten una aparença similar a les 
realitzades amb una càmera analògica (retoc) 
i això fa que tinguin un aire vintage. Tonalitat 
predominant molt clara en cada fotografia, 
normalment terrosa o amb molts grisos. Tot
tipus de plans (destaquen els mitjos plans). 
Angles variats.

Concepte, representació, atributs
i contingut simbòlic:
Trobem la figura humana en la majoria de 
les fotografies (dóna molta importància del 

ANTECEDENTS
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d’aquesta. A més, el seu color varia entre el 
negre i el blanc segons la clau de la imatge que 
trepitgen, procurant sempre el màxim contrast 
possible.  Aquesta imatge generalment va a 
sang ocupant tota la superfície de la portada 
o bé es troba centrada envoltada per un marc 
estret.

Pel que fa als titulars de la portada, s’ha 
observat que moltes d’elles no en presenten 
o que només n’inclouen un -que correspon 
al de l’article principal del número -. D’altres 
ofereixen una mostra dels continguts de la 
publicació sense presentar-los en el format 
habitual en el qual els articles intenten 
diferenciar-se uns dels altres per establir una 
jerarquia, sinó que els presenten de forma 
conjunta en blocs.

L’interior de la revista es troba sovint regit per 
una retícula que ofereix molt joc compositiu, ja 
que presenta moltes columnes estretes que es 
poden combinar entre elles. D’aquesta manera 
els plecs guanyen dinamisme.

Els elements compositius es relacionen 
mitjançant petits distanciaments, marcats 
per medianils estrets,  superposicions, 
trepitjades i penetracions. Aquest fet ajuda a 
la sensació d’unitat. A més, les composicions 
són ordenades, equilibrades i uniformes a la 
vegada que dinàmiques, ja que es regeixen per 
la retícula.

Pel que fa a la tipografia, s’observa 
força diferència entre el cos del títol de 
cada contingut i el dels blocs de text 
que l’acompanyen. Tot el text es troba 

Els antecedents estudiats són revistes les quals 
comparteixen com a target als Millennials, que 
es tracta del mateix públic objectiu que el de la 
revista a dissenyar, i que presenten continguts 
pròxims a l’estil de vida saludable, l’ecologia, la 
cultura, la gastronomia, els viatges...

Aquestes publicacions van dirigides a un 
públic interessat pel que l’envolta, pels espais 
naturals, per l’art i el disseny. Així doncs, 
volen transmetre proximitat, quotidianitat i 
naturalitat.

El disseny d’aquestes va dirigit a aconseguir 
aquest ambient per tal de fer que el lector es 
senti còmode i atret per la publicació, la qual li 
ofereix un espai de confort.

El format de les revistes és rectangular i 
vertical però, a excepció de la portada, treballen 
els continguts gràfics en la totalitat del plec, 
percebent-lo com un únic espai de composició 
i no pas com la suma de dues pàgines. Per això, 
l’estructura de la composició es realitza en un 
espai de treball horitzontal. 

És clar que, en l’obrir un dels plecs, el lector 
veu la totalitat del plec i no pas una sola 
pàgina, per això la composició de les dues 
pàgines com un tot pren sentit. A més a més, 
aquest factor guanya comoditat entre els joves, 
ja que formen part d’una generació acostumada 
als suports horitzontals, les pantalles. 

Pel que fa a les capçaleres estudiades en 
aquest capítol, cal destacar que la majoria 
estan situades a la zona superior de la pàgina 
i tenen una posició centrada respecte l’ample 

CONCLUSIONS PRÈVIES AL PROCÉS DE DISSENY
6.2.

Les fotografies escollides mostren llums 
naturals, colors càlids i pastel, i algunes d’elles 
presenten una aparença similar a les fotografies 
realitzades amb una càmera analògica. Els 
plans i els angles de les fotografies són molt 
variats.

El contingut d’aquestes generalment són 
escenes pròximes, quotidianes, que mostren a 
persones en ambients naturals, en el seu dia 
a dia. Són fotografies d’accions, dinàmiques, 
on es mostren ambients vius, o bé bodegons 
d’objectes quotidians amb certes imperfeccions 
que fan l’escena més natural i en els quals 
destaca la textura dels elements.

majoritàriament en negre, a excepció del que es 
troba sobre d’una fotografia o il·lustració fosca, 
i tant justificat com a bandera. 

El més comú d’entre els antecedents és l’ús 
de famílies tipogràfiques romanes per a les 
columnes de text i l’ús de tipografies de pal sec 
per a les introduccions, els peus de pàgina, els 
crèdits i les notes.

Pel que fa a la imatge, sobretot es treballa amb 
fotografia. La imatge és la protagonista dels 
plecs - majoritàriament es troba un percentatge 
més elevat d’espai ocupat per imatge que per 
text -. A més a més, aquestes tendeixen a tenir 
grans dimensions i es combinen amb d’altres 
de mida mitjana.

ANTECEDENTS
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Una vegada observades les 
característiques del públic objectiu, 

de les revistes d’estil de vida 
saludable, de l’estat del mercat 

editorial i dels antecedents, 
s’inicia  la fase de disseny amb ple 

coneixement de la situació i les 
necessitats del moment. 

Procés
de disseny
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En aquest capítol es duen a terme afirmacions 
relacionades amb el mercat de revistes d’estil de vida 

saludable a Espanya i sobre les característiques del 
públic objectiu que es recolzen en les informacions 

tractades (i referenciades) dins dels capítols 
corresponents del Corpus teòric i del Públic objectiu.

la coherència a l’hora d’establir les pàgines 
mestres i la seva funció, i ajudarà a definir el 
ritme de la publicació.

Tot seguit, es comença a dissenyar la capçalera 
de la revista mitjançant el programa editor 
de gràfics vectorials Adobe Illustrator.2 Una 
vegada definida, es decideix la seva posició 
en la portada mentre que a la vegada s’escull 
la imatge de fons i es dissenya la resta de la 
coberta - sempre tenint com a base la retícula 
creada anteriorment -.

Finalment, es defineixen els diversos 
elements compositius que contenen les 
pàgines de l’interior de la revista i les seves 
característiques, i es dissenyen les pàgines 
mestres que organitzaran els elements de text, 
les formes i les imatges.

L’últim pas és l’aplicació de les pàgines 
mestres, obtenint com a resultat la maquetació 
de l’interior de la revista, la qual es realitza 
amb el programa de composició digital de 
pàgines Adobe InDesign.3

El procés de disseny s’inicia, una vegada 
finalitzada la fase d’investigació - la qual va 
transcórrer entre el mes de novembre de 2015 
i el gener de 2016 - amb la recerca del nom de 
la publicació, ja que això ajudaria a arrancar 
el procés de disseny amb la realització de la 
capçalera de la revista.

Per a dissenyar el logotip es necessita la retícula 
base que guiarà l’arquitectura dels plecs de la 
revista perquè aquest participarà d’aquesta. 
Per tant, necessita una configuració gràfica que 
vagi d’acord amb el ritme de la resta de la revista, 
ja que el logotip n’ha d’expressar l’essència.
Per a crear la retícula es necessita definir 
prèviament el format de les pàgines 
de la revista. Així doncs, s’estudien les 
característiques i necessitats de la impremta 
on aquesta serà produïda i, a l’hora de prendre 
decisions, aquestes es complementen amb 
criteris com la fàcil manipulació del producte 
per part de l’usuari.

Una vegada definit el format i les 
característiques materials de la revista (paper, 
enquadernació i administració del color), 
s’elabora la retícula mitjançant el mètode de les 
diagonals.1

L’últim pas abans de començar el procés de 
disseny és la definició de l’estructura interna 
dels continguts de la revista - tenint en compte 
els espais per a publicitat -. Aquesta garantirà 

METODOLOGIA

PROCÉS DE DISSENY

7.1.

1. Tipografía y proporciones (2012). Open Educational Resources for Typography. < www.oert.org/tipografia-y-proporciones >
2. Adobe Illustrator CC. Adobe. < www.adobe.com/es/products/illustrator.html >
3. Adobe InDesign CC. Adobe. < www.adobe.com/es/products/indesign.html >
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· Healthing
· Goodthing

Però, aquestes propostes es descarten perquè 
l’ús de l’anglès tendeix a oferir un aire molt 
comercial i no prou lligat a les idees de 
proximitat, autoconeixement, conscienciació 
del paper de l’ésser humà al planeta, etc. que 
busca projectar la revista.

Tot i això, apareixen dues paraules en anglès 
que marquen un nou camí perquè aporten un 
concepte més pròxim a l’essència de la revista:

· Naked (despullat, sense adorns)
· Sinless (innocent, pur, no corromput)

Així doncs, es planteja l’ús de conceptes 
similars però en esperanto1, una llengua creada 
per L. L. Zamenhof el 1876 amb l’esperança 
que fos adoptada per la població com el seu 
segon idioma i així potenciar la “solidaridad 
entre los seres humanos por encima de 
barreras étnicas, lingüísticas y estatales”.

Les paraules que sorgeixen són:

· Libereco (llibertat)
· Naturo (naturalesa)
· Nuda (desprès, despullat, pur)

D’aquests s’escolleix Nuda, un nom que 
expressa l’essència naturista de la revista, fàcil 
de pronunciar pels castellanoparlants i que, 
al tenir només dues síl·labes, facilita el fet de 
recordar-lo i redueix els problemes a l’hora 
de crear el logotip.

El primer pas per a donar-li forma a la revista 
és atorgar-li un nom, ja que aquest farà que la 
revista passi de ser una idea abstracta a ser una 
realitat.

Les primeres propostes de nom apareixen 
arran de la recerca de termes relacionats amb 
la temàtica de la revista - sempre recordant la 
màxima de no caure en conceptes similars als 
de les revistes d’estil de vida saludable que es 
troben al mercat espanyol (Vida Sana, Saber 
Vivir, Cuerpo Mente) -, com:

· Vital
· Tierra
· Todos
· Om

Seguidament, al valorar que les primeres 
propostes no expressen adequadament 
l’essència de la revista i no s’adeqüen al perfil 
del lector perquè responen a cànons antics, 
poc frescs i lleugerament estereotipats, es 
busquen noms relacionats amb la natura i el 
benestar que s’allunyin d’aquests i s’apropin al 
públic mitjançant l’ús de l’anglès - ja que els 
Millennials pertanyen a una generació que té la 
mirada molt posada a l’estranger, que ha nascut 
amb la globalització del món i els agrada molt 
viatjar, per això també es busquen termes 
relacionats amb espais naturals coneguts a tot 
el món -:

· Mount (muntanya)
· Berg (muntanya)
· Moraine
· Takkakkau

NOM DE LA REVISTA
7.2.

1. Esperanto (2016). Wikipedia. < www.es.wikipedia.org/wiki/Esperanto >

Així doncs, primer de tot cal conèixer les 
característiques de la maquinària amb la qual 
s’imprimirà la revista, ja que aquesta dicta 
les dimensions del paper on més endavant es 
realitzarà la imposició de les pàgines. 

A l’hora de dissenyar, cal tenir en compte que 
la mida, la forma i el nombre de pàgines que 
tindrà la revista vénen dictats per la impremta, 
ja que estan condicionats per les mides dels 
papers amb els quals aquesta treballa.

FORMAT

PROCÉS DE DISSENY

7.3.

1. Datos mensuales OJD (gener, 2016). Oficina de Justificación de la Difusión. 
< www.extranet.introl.es/web_ojd/DatosMensuales_ojd.aspx?codigoclasificacion=2 >
2. Dónde comprar la revista. Yorokobu. < www.yorokobu.es/comprar-la-revista/ >
3. Acerca de. Circle Printers. < www.circleprinters.eu/index.php/unit/index/206 >
4. Printing. Impresia Ibérica. < www.circleprinters.eu/index.php/unit/index/212 >

Nuda és una revista de mitjana-llarga tirada, 
en concret de 12.000 exemplars mensuals. 
Aquesta dada és establerta a partir de 
l’observació del nombre d’exemplars distribuïts 
mensualment1 per les revistes que formen 
part de l’editorial SpainMedia, com la revista 
Forbes - amb 32.000 exemplars -, Esquire - 
amb 25.000 - i Robb Report - amb 25.860 -, 
i altres revistes que tenen un posicionament 
similar al de Nuda mercat espanyol com 
Yorokobu, amb 30.000 exemplars mensuals.2

Així doncs, el punt de partida de Nuda són 
12.000 exemplars, ja que busca abastar tot 
el mercat espanyol però sense deixar de tenir 
un tractament íntim i diferencial pel lector.

El fet de tenir una producció d’aquestes 
característiques marca el tipus d’impremta 
que es selecciona per a realitzar la impressió; 
per això, s’escull l’empresa Industrias graficas 
Cayfosa (Carrer Empordà, 4, 08130 Santa 
Perpètua de Mogoda, Barcelona) que forma 

part de l’empresa Impresia Ibérica, un “grupo 
gráfico líder en la Península Ibérica”3, que a la 
vegada forma part de Circle Printers Group.

L’empresa està formada per una divisió de 
pre-impressió, anomenada Espai i Punt, que 
ofereix una àmplia gamma de solucions per a 
la preparació de la producció (administració 
del color, imposició de pàgines, etc.), i per una 
divisió d’impressió que consta de la següent 
maquinària per a la producció de revistes4:

· MAN Lithoman IV: 80, 64, 2x40, 2x32 
pàgines Format Botxaca ampliat, 2/2 colors.

· KBA Rapida 104: Full, 5 colors + vernís 
(ample màxim 1000 mm).

· KBA Rapida 162: Full, 5 colors (ample 
màxim 1620 mm).

· KBA Rapida 164: Full, 5 colors (ample 
màxim 1640 mm).

IMPREMTA I MAQUINÀRIA
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A partir de les dimensions del plec, es 
comencen a fer proves de talls de plec per 
tal de decidir les dimensions que tindran 
les pàgines de la revista. Primerament, es 
consideren els formats Din A4, 230 mm 
x 300 mm - usat en revistes com Lecturas 
o Living - i 220 mm x 285 mm - que es 
troba a Elle i Vogue, per exemple -, però es 
descarten al considerar-los massa aparatosos 
i poc pràctics pel que a la seva manipulació i 
emmagatzematge per part de l’usuari. 

Així doncs, es plantegen altres formats 
com 210 mm x 270 mm, el format Digest 
(140 mm x 190 mm) i 190 mm x 265 mm, 
extrets de la divisió del plec tenint sempre en 
compte la direcció de les fibres d’aquest (les 
quals han d’anar paral·leles a l’eix del llom 
de la revista per a evitar problemes després 
de l’enquadernació com, per exemple, que 
s’arruguin les pàgines al dilatar-se les fibres 
amb els canvis de la humitat de l’ambient8), 

Per a la impressió de Nuda s’escull la màquina 
KBA Rapida 1645, la qual treballa a partir del 
sistema d’impressió offset i amb plecs de paper 
(no amb paper continu). A més, ofereix l’opció 
d’aplicar una 5a tinta si fos el cas. Així doncs, 
Nuda s’imprimirà amb una màquina offset plana. 

El procés offset es tracta d’una tècnica indirecta 
basada en el principi litogràfic. Per a dur-lo a 
terme, s’usa una planxa metàl·lica en la qual 
les àrees impressores i les no-impressores 
es diferencien per les seves característiques 
químiques: les impressores estan fetes d’un 
polímer que atrau la tinta greixosa, mentre que 
les no-impressores estan fetes d’alumini, el 
qual rebutja el greix.

En la impressió offset la tinta no es transfereix 
directament sobre el paper, sinó que passa 
de la planxa metàl·lica a un corró de cautxú i 
d’aquest al paper. Es poden trobar dos tipus 
de màquines offset segons el seu sistema 
d’alimentació de paper: l’offset rotativa, 
adequada per grans tirades (més de 15.000 
exemplars) i impressions de menor qualitat, 
i l’offset plana, indicada per a tirades petites-
mitjanes i per a impressions en papers menys 
estàndard.6

El format dels plecs amb els quals treballa 
la màquina KBA Rapida 164 oscil·la entre 
les dimensions 1.205 mm x 1.640 mm com 
a màxim i 600 x 800 mm com a mínim. Així 
doncs, és possible l’ús de plecs de 1.000 mm 
x 700 mm, un dels formats més comuns 
juntament amb els plecs de 700 x 500 mm, 
i que més s’usa per a tirades llargues perquè 
surt més rentable7 (equival a 16 fulls Din A4).

la zona per a les pinces (per on la màquina 
agafa el paper), l’espai de contrapinça, les 
zones de seguretat al voltant de les marques 
de plec, els espais per a les sangs de les 
pàgines i espai suficient per a les marques de 
registre, de tall i les tires de control de color.9

El format Digest es descarta perquè les seves 
dimensions reduïdes fan perdre consistència 
a la revista, tant materialment com en l’àmbit 
visual - les fotografies perden força gràfica al 
aparèixer més reduïdes -.

Com que es busca el màxim aprofitament 
del paper, no només per motius econòmics 
sinó també per motius de consciència 
mediambiental, s’opta pel format 190 mm x 
265 mm, ja que aquest format permet que cada 
plec contingui 10 pàgines a cada cara i, per 
tant, que s’imprimeixin 20 pàgines a cada plec. 
En canvi, el format 210 mm x 270 mm només 
en permet 8 per a cada cara del plec.

Figura 8. Màquina offset KBA Rapida 1642

Figura 9. Màquina offset KBA Rapida 1642

5. KBA Rapida 164. KBA. 
< www.kba.com/fileadmin/user_upload/Products/Rapida_130-162/Prospekt_RA_130-162/Ra164_sp_web.pdf >
6. Ófset (2016). Wikipedia. < www.es.wikipedia.org/wiki/%C3%93fset >
Todo sobre la impresion offset. Print Your Color. < www.printyourcolor.es/item/184-todo-sobre-la-impresion-offset.html >
Sistemas de impressión. Buenas tareas. < www.buenastareas.com/ensayos/Sistemas-De-Impresi%C3%B3n/2402168.html >
7. Carol Morales de la Cruz (2014). Procesos de impresión y postimpresión. 
< www.crmorales-crn.blogspot.com.es/2014/03/procesos-de-impresion-y-postimpresion.html >
8. David Carnero (2014). ¿Por qué es importante el sentido de la fibra del papel?. Cevagraf.  
< www.cevagraf.coop/posts/sentido-fibra-del-papel >

9. Denís Nadal (2012). Elementos de una hoja impresa. Cevagraf.  < www.cevagraf.coop/posts/elementos-de-una-hoja-impresa >
10. Per al càlcul s’ha usat: Calculadora de corte. Copel. < www.copel.com.py/calculadora-de-corte.html >

PROCÉS DE DISSENY

TALLS DEL PLEC I DIRECCIÓ DE LA FIBRA DEL PAPER

Figura 1010. Talls de 210 mm x 270 mm sobre un

plec de 1000 mm x 700 mm::
Figura 1110. Talls de 190 mm x 265 mm sobre un plec 

de 1000 mm x 700 mm::

· Paper utilitzat: 64,8 %

· Paper no utilitzat: 35,20 %

Direcció de les fibres

· Paper utilitzat: 71,93 %

· Paper no utilitzat: 28,07 %
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A més a més, les dimensions seleccionades 
no s’allunyen exageradament dels formats 
que utilitzen altres revistes editades per 
SpainMedia S.A., com la revista Tapas, que 
mesura 190 mm x 255 mm (10 mm menys 
d’alt que Nuda).

Així doncs, al imprimir 20 pàgines a cada 
plec de paper, el nombre de pàgines interiors 
que tindrà la revista ha de ser múltiple de 

En el cas de la revista Nuda, s’opta per fresar 
les pàgines, ja que el paper emprat per a les 
pàgines interiors serà força gruixut (veure 
7.4. Papers i tintes) i el nombre de pàgines 
bastant elevat seguint la línia de les 
publicacions d’SpainMedia i a causa de la 
gran quantitat d’imatges que contindran. 

La suma d’aquests dos fets fa que el gruix 
total de la revista superi els 5 mm i que, per 
tant, sigui més convenient deixar de costat 

Per tant, la imposició de pàgines de Nuda 
segueix l’esquema de col·locació de les revistes 
que tenen enquadernacions on les pàgines 
van fresades.

20, ja que així si la revista té, per exemple, 
60 pàgines, amb 3 plecs impresos ja es tenen 
totes les pàgines de l’interior i ja només cal 
tallar-les i enquadernar-les juntament amb la 
coberta, que ha estat impresa en un altre tipus 
de paper a part.

l’enquadernació a cavall amb grapes, perquè 
el plegat del paper crearia una gran diferència 
entre la llargada del plec exterior i la del plec 
que es troba al centre, necessitant un gran 
desmentit (figura 14). A més a més, la revista 
tendiria a obrir-se i adquiriria un valor més 
pròxim al d’un objecte efímer, passatger, ja 
que l’enquadernació amb grapa s’aproxima 
més a les publicacions diàries o setmanals, 
fetes per a ser ràpidament reemplaçades per 
les següents.

El següent pas és situar les pàgines sobre del 
plec de 1000 mm x 700 mm de manera que 
es conservin els espais necessaris per a les 
marques d’impressió i l’espai per a les pinces:

IMPOSICIÓ DE PÀGINES I PLEGAT

L’ordre i la col·locació de les 10 pàgines 
que es troben a cada cara del plec depén 
del posterior plegat del paper i del tipus 
d’enquadernació escollida, per això, es du a 
terme l’imposició de pàgines, que consisteix 
en l’ordenació de les pàgines en un plec 
perquè aquest posteriorment sigui plegat 
formant un “quadernet” de varies pàgines, 
perfectament ordenades, que faciliti la seva 
posterior manipulació tant si les pàgines van 
tallades com si van a cavall.11

La decisió de fresar les pàgines de Nuda o de dur 
a terme una enquadernació amb grapa s’ha de 
prendre en aquest moment del procés, ja que això 
variarà la col·locació de les pàgines dins del plec. 

Si les pàgines es fresen, han de presentar-se 
de manera individual i amb sang en tots els 
costats del full, mentre que si van a cavall cal 
que es col·loquin de 2 en 2 (plec de revista) 
i només han de controlar la sang de les cares 
exteriors d’aquestes.

11. Imposición de páginas (2013). Rincón gráfico. 
< www.monicadisenografico.wordpress.com/2013/06/12/imposicion-de-paginasla-imposicion-de-paginas-consiste-en-lal >

Figura 12. Col·locació de 8 pàgines quan aquestes

van enquadernades a cavall.

Figura 13. Col·locació de 8 pàgines quan aquestes van

fresades i posteriorment enquadernades.

Marques de tall Marques de plec

Plecs a cavall

7 cm
Espai per a
les pinces

Pàgina

3 cm
Marge del plgat 1

+ sangs

7 cm
Espai per a

tira de control
del color i 

marques de tall

Línia de plegat 1

Línia de plegat 2

Marques de tall

Espai de sang

2 cm
Marques de tall

i registre

Paper sobrant Resultat del desmentit

Espai per a sang
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Figura 14. Procés de desmentit per a igualar les

pàgines en enquadernacions a cavall.

Figura 15. Distribució dels elements en el plec.
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Una vegada calculats tots els espais necessaris i 
col·locades les pàgines, cal veure la distribució  
numèrica d’aquestes segons la manera de plegar 
el plec. 

Es tracta d’aconseguir que, una vegada el 
plec esta tot plegat a manera de “quadernet”, 
només guillotinant-lo per zones específiques 
s’aconsegueixi tenir totes les pàgines ja 

D’aquesta manera, s’obtenen les pàgines de 
la 1 a la 20 fresades i ordenades. Tot seguit, 
només cal agafar les pàgines de la 21 a la 
40 (impreses en un altre plec) que hagin 
seguit el mateix procediment de plegat i tall, 
i col·locar-les a continuació. Aquesta acció 
es repeteix fins a tenir totes les pàgines de 
l’interior de Nuda.

fresades i per ordre, de manera que 
ja directament es puguin reunir totes les 
pàgines de la revista i iniciar el procés 
d’enquadernat.

Per tal d’aconseguir aquest orde de les 
pàgines, es du a terme el següent plegat, que 
tot seguit s’unirà als altres plecs plegats que 
formen la revista:

Anvers del plec Revers del plecDirecció de les fibres

Dibuix esquemàtic del plec Plegat 1 (la franja superior es plega endarrera)

Plegat 2 Plegats 2, 3, 4 i 5 (zig-zag)

1

1

20
1 1

1

1
1

1

20

8

13

8

8

13

9

12

9

9

12

16

16

16

5

17

17

17

4

188 159 1016 717 2

4

4 5 12 13 20

195 1412 1113 620 3

PINCES PINCES

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Marge de plegat 1 
+ sangs

Espai per a les pinces // Espai 
per a tira de control de color
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Figura 16. Imposició, plegat i tall del plec.

Una vegada reunides totes les pàgines de 
l’interior i impresa la coberta ja es pot 
enquadernar la revista.

S’escull l’enquadernació rústica fresada, 
adequada per a revistes de més de 80 
pàgines12, i molt utilitzada per SpainMedia S.A.

D’entre les enquadernacions americanes (a 
partir de fulls fresats) s’escull la que realitza 
el seu encolat amb cola PUR (Poly Uretano 
Reactivo)13, una cola més resistent i ecològica 
perquè permet utilitzar només 1/3 de la cola 

que s’aplica normalment i prevé que les fulles 
no es desenganxin, aportant més flexibilitat 
d’obertura a la revista.

L’enquadernació rústica és un sistema que té 
la coberta flexible i en la qual normalment 
la coberta es pega directament al llom de les 
fulles fresades de l’interior.

Nuda busca ser guardada pel lector, 
col·leccionada, per això aquest sistema li escau, 
perquè aporta la consistència, resistència 
i presència que la revista demanda.

ENQUADERNACIÓ

1 + + +21 41 61

Figura 17. Reunió de plecs tallats.

Figura 18. Enquadernació rústica amb cola PUR13.

12. Encuadernación rústica o de tapa blanda (2016). Matherea. < matherea.com/encuadernacion >
13. David Carnero (2014). ¿Qué es la encuadernación PUR?. Cevegraf. < www.cevagraf.coop/posts/que-es-la-encuadernacion-pur >
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Tots ells tenen el certificat FSC (forest 
Stewardship Council), que els identifica com 
a productes provinents de boscs gestionats de 
manera sostenible i responsables amb el medi 
ambient.

D’aquests s’escull, després de dubtar entre 
l’Old Mill Blanc i l’Inuro Recycled New, el paper
Inuro, ja que presenta un color subtilment més 
fosc que el de l’Old Mill perquè no procedeix 
del cotó. A més a més, ofereix més opcions 
pel que fa al gramatge i és més opac - fet 
important, ja que Nuda conté moltes imatges -. 

El paper Inuro Recycled New presenta una 
textura rugosa que aporta atractiu sensorial 
a la revista gràcies a les petites irregularitats 
de la seva superfície i ofereix un gran resultat 
d’impressió a les dues cares (4+4). 

A més, no és estucat i no té la superfície 
esmaltada, així doncs reflecteix menys la llum 
i no brilla, ajudant a la lectura i produint 
menys fatiga ocular.16 Pel que fa a les imatges, 
aquestes busquen un acabat natural i integrar-
se al blanc trencat paper, allunyant-se dels forts 
contrasts de color que aporten duresa; així 
doncs, la impressió mat ajuda a que les imatges 
presentin colors més suaus i càlids.

Per assegurar la continuïtat del color blanc de 
totes les pàgines de la revista - i així mostrar 

produir amb CMYK. L’equivalent més proper 
amb el CMYK és una color blau-violeta”17.

Per això es necessari tenir una “pantonera” - 
que consisteix en una guia de color que mostra 
el tant per cent de cada tinta CMYK que 
conté cada color - a l’hora de disposar-se a 
dissenyar per ordinador. 

A més a més, tot i treballar en CMYK, 
cal conèixer el perfil de color que utilitza 
l’impremta, ja que aquest és “una parte de la 
información de la imagen, es el diccionario 
de color que utiliza la misma imagen 
para entenderse con el mundo exterior, y 
principalmente sirve para poder hacer las 
conversiones de color necesarias con alguna 
seguridad en el proceso”18. 

En aquest cas, el perfil de color demandat és 
l’Uncoated FOGRA41, adequat per a papers 
sense estucar offset.

La selecció del paper més adequat, tant per a 
les pàgines de l’interior de la revista com per a 
la coberta, s’inicia amb la recerca de papers que 
siguin venuts en grans quantitats, en plecs de 
1000 mm x 700 mm, aptes per a impresió offset 
i que hagin passat per un procés de reciclatge o 
que hagin sigut produïts sent respectuosos amb 
el medi ambient.

Aquest últim punt és molt important, no 
només èticament, sinó també per a aportar 
valor i coherència al producte, ja que al tractar-
se d’una revista d’estil de vida saludable i que 
tracta el respecte mediambiental és important 
que el mateix objecte expliqui aquests valors.

Així doncs, alguns dels papers que s’escolleixen 
com a possibles candidats són:

· Old Mill Blanc (paper de cotó, color blanc 
trencat, no estucat, apte per a impressions 4+414)

· Cyclus Offset (fibres 100% reciclades, 
color blanc natural, no estucat, apte per a 
impressions 4+414)

· Inuro Recycled New (fibres 100% reciclades, 
color blanc trencat, no estucat, apte per a 
impressions 4+414)

· Igloo Offset (fibres 100% reciclades, color 
extra blanc, no estucat, apte per a 4+415)

unitat, coherència i netedat -, es decideix usar 
el mateix tipus de paper tant per a la coberta 
com per a les pàgines de l’interior, però 
canviant el gramatge d’aquests.

Així doncs, s’escull paper Inuro de 250 grams 
per a la portada i de 160 grams per als fulls 
de l’interior. Aquesta elecció respon a les 
necessitats d’una revista que té un alt contingut 
fotogràfic i que busca vendre un producte 
de qualitat i al que el lector li atorgui valor 
d’objecte col·leccionable. 

El gruix dels fulls de l’interior ajuda a assaborir 
més la textura rugosa de les pàgines i ofereix 
consistència a la publicació. Pel que fa a la 
coberta, aquesta no supera els 250 grams per 
no perdre l’essència de revista mensual - els 
gramatges superiors sobint s’usen per a llibres -.

Abans de dissenyar la revista i, sobretot, abans 
d’enviar-la a impremta, caldrà tenir clar l’ús de 
les tintes del sistema offset. 

El model de color utilitzat en aquest sistema 
està basat en la mescla dels colors cian, 
magenta, groc i negre (CMYK). La mescla 
dels colors CMY és la barreja dels tres colors 
primaris en parts iguals i d’ella en resulta el 
negre, però el negre que es crea barrejant els 
tres colors primaris no és pur i és necessari 
afegir la tinta negra, per això en impressió 
s’utilitza l’anomenada “quadricromia”.

A l’hora de realitzar el disseny de la revista 
mitjançant un aparell com l’ordinador, cal 
vigilar que el model de color del document 
estigui en CMYK, ja que si aquest es troba 
en RGB (model de color per a pantalles), el 
color que es veu a la pantalla segurament serà 
“diferent del color del mateix objecte en la 
impressió des de CMYK[...]. Per exemple, el 
blau (rgb 0, 0, 100% purs) és impossible de 

PAPERS I TINTES
7.4.

14. Informació aportada per Eli Alonso, assesora gràfica a The Folio Club.
15. Ficha técnica Igloo Offset. Torraspapel Distribución. 
< www.torrasdistribucion.com/Documents/Pdfs/FT/IglooOffset_Preprint_tpd.pdf >
16. Carla Castiñeira (2016). La impresión de libros… ¡no es cuestión de magia!. Cevegraf. 
< www.cevagraf.coop/posts/impresion-de-libros >
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Inuro Recycled New

Apte per a offset

100% reciclat

Blanc trencat

No estucat

Sense esmalt

4 + 4

160 g / 250 g

17. Model de color CMYK. Wikipedia. < www.ca.wikipedia.org/wiki/Model_de_color_CMYK >
18. Juan Miguel Serres (2012). Perfiles de color en impresión offset. 
< www.cevagraf.coop/posts/los-perfiles-de-color-en-la-impresion-offset >
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destaquen el negre (C0 M0 Y0 K100) per al 
text i el crema (C0 M14 Y24 K0) com a color 
corporatiu.

El procés de selecció del color corporatiu va 
passar per l’observació de diferents tons rosats, 
taronjosos i cremes (veure figura 20), escollint 
finalment el Pantone 719 Color Bridge perquè 
és el que més s’aproxima al color de la pell 
de la majoria dels lectors de la revista (públic 
espanyol). La recerca d’un color similar al de la 
pell dels occidentals ve de la seva relació amb 
el nom de la revista, Nuda, que parla del fet 
d’estar despullats/despresos de les coses materials.

En el sistema offset, la barreja dels colors 
CMYK es fa a partir de 4 planxes impressores 
monocromàtiques, cadascuna encarregada 
de transferir un dels colors al plec de paper.
“Además, interviene en el proceso un 
quinto color: el blanco del papel. Utilizando 
cantidades diferentes de esos cinco colores 
puede reproducirse casi cualquier color 
alcanzable a través del modelo sustractivo 
de color, con la excepción de colores metálicos 
como el dorado y el plateado y colores 
fosforescentes o que estén fuera del rango 
del modelo CMYK”.20

A més, també cal controlar la lineatura del 
punt de trama (unitat de punts per cm2), ja que 
una trama petita defineix més la imatge, però 
si el paper utilitzat és rugós, convé imprimir 
en trama grossa perquè sinó es perden punts. 
En el cas de la impressió en paper no estucat, 
com és el cas de Nuda, es recomana tenir una 
lineatura de 100 - 133 línies per polsada20.

Nuda s’imprimirà amb quadricromia a les 
dues cares del paper, per tant es tractarà d’una 
impressió 4 + 4 (també anomenada “full color”).
La gamma de colors utilitzada en la revista 
Nuda és molt amplia perquè conté moltes 
imatges a tot color, però com a colors plans 

19. A little bit of theory... CMYK Process Colour Scale. < www.cmyk-scale.com/en/theory.html >
20. Todo sobre la impresión Offset. Print your color. < www.printyourcolor.es/item/184-todo-sobre-la-impresion-offset.html >

El text que conté la revista es tracta de text simulat. Per a no utilitzar text fals, s’ha usat el text d’articles reals que tenen relació amb la 
temàtica de la revista. Les referències dels articles/reportatges es poden trobar a la Bibliografia situada al final d’aquesta memòria.

Figura 19. Sistema d’impressió CMYK19.

Figura 20. Propostes de color descartades.

BLACK
C0 M0 Y0 K100

C0 M28 Y26 K1 C0 M16 Y3 K0C0 M23 Y6 K0

C0 M20 Y30 K0 C1 M26 Y21 K0

PANTONE 719
C0 M14 Y24 K0
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Text
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A més de les columnes, l’espai també està 
dividit per les línies de flux (figura 21-3), les 
quals divideixen la pàgina en bandes diagonals, 
determinen els inicis i finals de les columnes, 
i conformen els mòduls on aniran situades les 
imatges i d’altres elements compositius.

Les línies de flux - sorgides de les interseccions 
del sistema de diagonals -, juntament amb 
els eixos verticals, també determinen l’espai 
compositiu (figura 21-4), que es tracta de la 
zona on es situaran els elements compositius 
principals (a excepció d’alguns crèdits o notes).

Una vegada decidit el format de la revista 
(19 cm x 26,5 cm), es crea una retícula que 
ajudi a distribuir els elements compositius de 
la coberta i de cadascuna de les pàgines de 
l’interior, sempre tenint en compte que Nuda 
busca una visió de plec.

Per a la creació de la retícula, s’usa un sistema 
de diagonals que consisteix a unir els 4 vèrtex 
de la pàgina - formant una ‘x’- i, a partir 
de punt d’intersecció de les dues diagonals 
sorgides d’aquesta unió, crear un eix vertical 
i un altre d’horitzontal. D’aquesta manera, 
apareixen nous vèrtex, a partir dels quals es 
torna a reproduir el mateix procés d’unió 
mitjançant diagonals i així successivament 
(figura 21-1).

Una vegada es té el nombre de línies suficient 
per a crear una estructura de columnes, 
s’escullen els eixos verticals i horitzontals 
que les emmarcaran i es creen les diferents 
columnes seguint l’estructura marcada per la 
divisió de l’espai (figura 21-2).

Per tal que la composició posterior de la pàgina 
sigui dinàmica i ofereixi més possibilitats de 
maquetació, s’opta per la creació de 2 conjunts 
de columnes que s’intercalen i que es poden 
usar o bé per separat o bé combinant-los.

Així doncs, la retícula presenta un bloc de 4 
columnes i un altre de 5, que al juntar-se creen 
10 columnes estretes que permeten una gran 
combinatòria. Tant les columnes del bloc de 4 
com les del bloc de 5 tenen la mateixa amplada 
i el mateix medianil entre elles.

RETÍCULA
7.5.

PROCÉS DE DISSENY

Figura 21. Procés de reticulació de la pàgina de la dreta del plec.Figura 22. Distribució de les columnes.

3.

1.

4.

2.
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Figura 23. Retícula base obtinguda i subretícula. Figura 24. Retícula (espai de composició i marges)

Així doncs, l’espai compositiu es veu determinat 
per l’elecció dels marges de la pàgina, que 
conformen un marc de blanc que ajuda a que 
la composició respiri, deixen una superfície 
necessària per a la manipulació de la pàgina, 
eviten que els elements compositius impresos 
es perdin en fresar les pàgines i ajuden a que no 
hi hagi problemes de lectura amb el text més 
pròxim al lateral encolat del full (figura 23).

En aquest cas, la retícula fixa un marge més 
ample per a l’interior de la pàgina i un de 
més estret per a l’exterior. Aquesta decisió 
es pren per tal de minimitzar la possible 
pèrdua d’elements a la part central del plec 
a causa de l’enquadernació. A més, el marge 
inferior també és més ample que el superior 
per a proporcionar l’espai necessari per a la 
manipulació i la paginació.

L’amplada del marge interior de la revista es 
correspon a l’amplada de sis medianils junts, 
en canvi el marge exterior de la pàgina té 
l’ample de quatre medianils. La mateixa relació 
es troba entre el marge inferior, el qual està 
format per tres bandes horitzontals, i el marge 
superior, resultat de la suma de dues bandes.

Com que l’ample del marge no és el mateix 
per a cadascun dels costats, el centre de pàgina 
queda lleugerament desplaçat cap al vèrtex 
exterior de la part superior de la pàgina.

Una vegada determinada la retícula, d’aquesta 
sorgeix una subretícula creada a partir de la 
subdivisió de l’anterior. Aquesta és útil per 
a la distribució dels elements de la portada 
(capçalera, titulars, número d’exemplar, mes 
i any de publicació, preu, etc.) i per a prendre 
decisions de disseny en casos especials. 

A més a més, la subretícula ajuda a visualitzar 
el nombre de línies de text que caben en cada 
quadre de text depenent del seu cos 
i la interlínia més adequada.

A les pàgines que vénen a continuació es pot 
observar la retícula a escala real i com aquesta 

es presenta en els plecs oberts de la revista.
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l’esperanto, sinó que s’opta per utilitzar un 
terme molt emprat pel públic objectiu i que 
representa un moviment que aquest ha creat
relacionat amb l’estil de vida saludable, 
l’alimentació i l’slow food: el moviment foodie.

Així doncs, el resultat final pel que fa al nom 
dels apartats és el següent:

· Ekologio
· Korpo
· Kulturo
· Foodie

Així doncs, la revista Nuda presenta la següent 
estructura general interna, en la qual cal tenir 
en compte que s’introduiran pàgines amb 
continguts publicitaris d’interès per al lector:

· Pàgina d’Índex: Presentació dels continguts 
inclosos en cadascun dels apartats del número.

· ‘En portada’: Petit text sobre la imatge que 
protagonitza la coberta i el seu autor.

· Carta de l’editorial: Carta dirigida al lector 
que presenta una reflexió sobre els continguts 
de la revista.

· ‘El producto del mes’: Cada més Nuda 
presenta un producte i tracta les seves 
característiques i usos/funcions.

+
· ‘No te puedes perder’: Breu presentació de 
4 o 5 productes (depenent del mes) que poden 
resultar d’interés per als lectors.

· Apartat Ekologio*

A més a més, alguns apartats introdueixen 
continguts específics que aporten informació 
complementària o accions participatives per 
al lector que contribueixen a que aquest se 
senti més pròxim a la revista:

· Apartat Kulturo: 
 
 · ‘No te puedes perder’: recull de 

festivals, fires o altres activitats
cuturals d’interès.

 · Pàgina d’entreteniment: Plantejament 
d’un joc, una endevinalla, un joc 
visual, etc. per a fer participar al lector.

 · ‘Curiosidades’: Petits articles curiosos.

· Apartat Foodie:

 · ‘Foodismo’: Mostra d’imatges i textos 
que han enviat lectors a la revista 
(compartits mitjançant les xarxes 
socials) sobre els seus locals preferits 
per a menjar.

Amb tot això, cada número de Nuda inclou 
un mínim de dues entrevistes a persones 
relacionades amb algun dels apartats generals 
d’aquesta, que aniran dins de l’apartat 
corresponent.

Segons el número de la revista, els apartats 
variaran el seu nombre intern de pàgines, però 
el conjunt de tots els apartats sumarà sempre 
el mateix nombre de pàgines (sense incloure-
hi les pàgines per a publicitat): 65 pàgines.

Pel que fa a la publicitat, aquesta es distribueix 
uniformement per la revista, augmentant la 
seva presència en les primeres i les últimes 
pàgines de la publicació (incloent-hi la 
contracoberta i el revers de la coberta i la 
contracoberta).  

La revista Nuda presenta un total de 100 
pàgines interiors, entre les quals 65 formen part 
d’algun dels apartats generals i 20 de publicitat.

La revista Nuda, dedicada a l’estil de vida 
saludable, ofereix una gran varietat de 
temàtiques relacionades amb l’entorn natural, 
l’esport, la cultura, la gastronomia, les iniciatives 
ecològiques, etc. És per això que s’opta per 
introduir diferents apartats dins de la publicació, 
ja que ajuden a generar un ordre i una lògica 
que permeten al lector guiar-se fàcilment a 
l’hora de buscar continguts del seu interés.

Aquests apartats sorgeixen a partir de 
l’agrupació dels continguts particulars en 
temàtiques generals, sent aquestes les següents:

· Ecologia
· Cos
· Cultura
· Gastronomia

L’elecció d’aquests apartats es du a terme a 
partir de l’observació, realitzada durant la 
fase d’investigació, dels gustos i interessos del 
públic objectiu.

Així doncs, els diferents reportatges i articles es 
situaran dins d’un d’aquests apartats, depenent 
del seu contingut. 

Com que el nom de la revista és una paraula 
en esperanto (veure 7.2), s’opta per traslladar 
els noms dels apartats també a aquest idioma 
- procurant que segueixin sent comprensibles - 
per a generar una línia coherent i emfatitzar 
més en la intenció de l’ús de l’esperanto: parlar 
d’un món global, solidari, sense barreres.

Pel que fa a l’apartat de gastronomia, aquest 
és l’únic que no es veu afectat per l’ús de 

· Apartat Korpo*

· Apartat Kulturo*

· Apartat Foodie*

· Crèdits de la revista: Presentació de l’equip 
d’edició i producció, peu editorial, peu 
d’impremta, i altres dades tècniques i legals 
(ISBN, Dipòsit legal, reserva de drets...).

· ‘En el próximo número de Nuda’: Petit text 
que presenta la imatge que protagonitzarà la 
coberta del següent número de la revista.

· Pàgina de col·laboradors: Presentació dels 
redactors i fotògrafs que han col·laborat en 
l’elaboració dels continguts del número de 
la revista.

A més d’aquests continguts bàsics, la revista 
també presentarà un espai especial anomenat 
#Meditationpage (pàgina per a la meditació/
reflexió) que es repartirà en 3 pàgines diferents 
situades al llarg de la revista (una en el primer 
terç, una altra en el segon i l’última en el tercer 
terç de la publicació), sense formar part de cap 
dels apartats generals.

Aquest espai especial s’usa per a generar 
dinamisme i ritme, a la vegada que també 
pretén aportar petites pauses per a la reflexió 
entre reportatge i reportatge, fent referència al 
moviment slow. A més, la incorporació de tres 
pàgines que presenten frases reflexives ajuda al 
lector a recordar quin tipus de publicació està 
llegint i l’essència d’aquesta: la reflexió sobre el 
món que ens envolta.

*Pel que fa als apartats generals, aquests tenen 
la seva pròpia estructura interna de continguts 
que es manté igual en tots ells per a facilitar 
l’orientació del lector. Aquesta estructura 
consisteix en la inclusió dels següents continguts:

· Portada de l’apartat.
· Article/reportatge principal de l’apartat.
· Altres articles/reportatges.

ESTRUCTURA
7.6.

PROCÉS DE DISSENY
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El disseny d’aquest té un paper molt 
important en la idea que es farà el públic 
sobre el contingut de la resta de la revista i cal 
treballar-lo sent conscients que definirà l’estil 
gràfic de la resta de plecs.

Una vegada definida quina és l’estructura de 
la revista, s’inicia el procés de disseny amb el 
plantejament de la coberta, ja que és el plec 
que conté la resta de pàgines i, per tant, és el 
primer que veurà el lector. 

COBERTES
7.7.

CAPÇALERA

La capçalera de Nuda està formada únicament 
pel logotip de la revista, sense la inclusió de 
cap eslògan, ja que la funció de l’eslògan - 
explicar al lector de què tracta la publicació21- 
la durà a terme la presentació a la coberta dels 
quatre noms dels apartats interns de la revista 
(Ekologio, Korpo, Kulturo i Foodie).

A més a més, s’opta per un logotip net per a 
no embrutar el significat de la paraula ‘nuda’, 
que necessita mostrar-se despesa d’elements 
innecessaris per a transmetre l’essència de 
l’elecció del nom (veure capítol 7.2). 
El logotip de la publicació ha de capturar i 
transmetre el seu caràcter i el seu contingut. 

Així doncs, es comencen a esbossar les 
primeres idees pel logotip, partint de la idea 
de naturalitat, fluïdesa, de mostrar formes 
orgàniques per a crear una relació amb l’àmbit 
natural. Per això, s’utilitzen les línies corbes i 
els diferents gruixos per a recrear l’imaginari 
de les branques i recursos com els acabaments 
amb forma de fulla com a referència a la vida 
(figura 25).

Però, desprès d’observar el resultat dels primers 
esbossos, s’opta per a agafar un camí de formes 
menys recarregades i que transmetin el missatge 
més subtilment, ja que el significat del nom de 
la revista fa referència a una cosa “despullada” i, 
en utilitzar recursos tan evidents i figuratius de 
la natura, es “vesteix” massa el logotip. 

Així doncs, es realitzen esbossos que busquen 
transmetre la fluidesa i el component orgànic 
però mitjançant formes netes, nues. Per tal 
d’aconseguir-ho, s’usen formes corbes que 
interactuen amb les diverses lletres del nom 
connectant-les visualment entre si (figura 26).

21. Caldwell, Cath; Zappaterra Yolanda (2a edició, 2016). Diseño editorial. Periódicos y revistas / Medios impresos y digitales (p.87). 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Figura 25. Una de les primeres propostes de logotip.

PROCÉS DE DISSENY

Figura 26. Esbossos del logotip.
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Desprès dels primers esbossos en els quals 
es procura minimitzar l’ús d’elements 
innecessaris, sorgeixen dues versions que, per 
la seva senzillesa i gracilitat, destaquen sobre 
la resta (figura 27).

De les dues se’n selecciona la segona per 
digitalitzar-la i així començar a treballar les 
seves formes amb vectors (figura 28). 

L’elecció de la segona és gràcies a la forma 
que uneix la lletra ‘u’ amb l’asta de la ‘d’, ja que 
ajuda a crear continuïtat i que les astes de la ‘u’ 
i de la ‘d’ no quedin visualment inestables.

Una vegada obtinguda la versió vectoritzada de 
la primera proposta de logotip, es modifiquen 
les seves formes per tal d’adaptar-les a la 
subretícula de la revista (figura 29) i, a partir 
d’aquí i sense descuidar la retícula de base, es 
treballen altres possibles propostes.

Aquestes noves versions (figura 30), realitzades 
a partir del treball amb vectors, responen 
al procés de recerca de la simplificació del 
logotip, ja que es pretén “despullar-lo” a poc 
a poc d’elements superflus per a trobar les 
formes bàsiques. A més, també es duen a terme 
retocs per tal d’equilibrar els blancs 
i aconseguir traços més fluïts.

Figura 27. Primers esbossos seleccionats.

Figura 28. Primers esbossos seleccionats.

Figura 29. Adaptació de l’esbós digitalitzat a la retícula.

Figura 30. Evolució de la proposta

PROCÉS DE DISSENY

Esbós digitaitzat

Adaptació a retícula

1.

2.

3.

4.

Logotip amb traç inferior que lliga la ‘N’ i la ‘a’ aportant una 
base sobre la qual descansa el logotip. Aquest acaba amb 
un element amb forma de fulla/gota.

S’elimina el traç inferior i es dóna mésprotagonisme al 
lligam entre la ‘u’ i l’asta de la ‘d’.

Es conserva la fulla/gota final però s’inverteix la seva 
posició per a que no caigui.

S’elimina la fulla/gota.

Es modifica l’asta diagonal de la ‘N’, eliminant la separació, 
i es retoca el bucle que crea el lligam entre la ‘u’ i la ‘d’.

A partir d’aquí, es produeix un punt d’inflexió 
causat pel mal funcionament del logotip que 
s’ha estat desenvolupant fins al moment.

Això es deu al fet que aquest es veu forçat, poc 
orgànic. Les seves formes corbes afavoreixen 
la seva relació amb la natura, però les 
contundents astes verticals - que ajuden a crear 
ritme - formen uns pilars rígids i estàtics que 
s’allunyen del factor orgànic que s’està buscant.

Després de descartar les proves obtingudes 
fins al moment, es comença de nou el procés 
d’elaboració del logotip però aquesta vegada 
partint de tipografies que ja es troben al mercat 
i descartant una nova digitalització.

La intenció és trobar una tipografia 
cal·ligràfica que es pugui utilitzar com a base 
per a l’aplicació dels recursos treballats fins al 
moment, ja que el procés fet anteriorment ha 

servit per a conèixer els elements de lligam i la 
necessitat de simplificació de les formes.

Així doncs, es busquen famílies tipogràfiques 
cal·ligràfiques juvenils, amb variacions en el 
gruix de les astes per aportar més ritme i ser 
més orgàniques, com: Lobster, Master of Break 
i HelloScript.

Nuda

Lobster

Master of Break

HelloScript
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Nuda

Reflex vertical.

HELLOSCRIPT

Modificació de l’asta de la ‘N’ i de la seva cua. 
Lligam de la ‘N’ amb la ‘d’.

Rectificació de la cua de la ‘a’,

Se selecciona la família tipogràfica HelloScript 
per l’equilibri del seus blancs i a les fines cues 
de les seves lletres, que recorden al final 
de les branques dels arbres i plantes. A més, 
la curvatura de les seves astes li treu rigidesa 
i aconsegueix un aspecte més natural.

A continuació es presenta el procés realitzat 
per a l’adaptació de la idea inicial a la família 
tipogràfica seleccionada, duent a terme les 
modificacions necessàries per a incorporar la idea 
dels lligams i els corresponents retocs de remat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Eliminació de la cua amb tirabuixó

Modificació de l’extrem de les astes 
(arrodoniment).

Modificació de l’anell de la ‘d’ i de l’asta diagonal 
de la ‘N’. Millora del tirabuixó de lligam de la ‘d’.

Retoc de petites imperfeccions.

PROCÉS DE DISSENY
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El logotip final treballat sobre la retícula de 
Nuda dóna com a resultat una capçalera neta, 
harmoniosa i amb un bon ritme de traç gràcies 
a elements com el lligam entre la ‘N’ i la ‘d’, 
que permet que la ‘N’ no caigui visualment i 
afavoreix a la sensació d’unitat. A més a més, 
el tirabuixó de la ‘d’ ajuda a equilibrar els 

El logotip té una configuració gràfica invariable 
- menys pel que fa al color - per tal d’unificar 
totes les publicacions de la revista i reforçar la 
identitat de la coberta. 

Es plantegen tres possibles colors per a la 
capçalera: el color corporatiu (Pantone 719), el 
blanc del paper i el negre. El color corporatiu 
es descarta perquè pot patir interferències dels 
colors del voltant i, a més, és un color plantejat 
per a ser usat de fons, no per a text.

Així doncs, sobta per escollir el color blanc 
com a color principal per a la configuració 

Una vegada aplicada aquesta norma sobre les 
imatges, s’observa que el negre pur fa que la 
capçalera no acabi de lligar amb la imatge, ja 
que queda molt dur.  Per això, com a solució, 

blancs, solucionant l’espai entre la ‘d’ i la ‘a’, i 
la igualació de les cues de la ‘N’ i la ‘a’ aporta 
estabilitat i coherència. 

La primera asta de la ‘N’ es manté més llarga 
perquè crea una línia diagonal amb el tirabuixó 
de la ‘d’ que aporta dinamisme al logotip.

gràfica del logotip, ja que transmet innocència 
i puresa22. A més, és lluminós, aporta claredat 
i, en ser el color del suport, reforça la idea que 
el logotip es troba “despullat”, ja que no porta 
aplicada cap tinta a sobre.

El negre no es descarta, ja que, depenent de 
la imatge la qual trepitgi el logotip, pot ser 
necessari aquest color per a crear el màxim 
contrast i així assegurar la visibilitat de la 
capçalera.

Així doncs, els dos colors vàlids per a la 
capçalera són el blanc del paper i el negre.

s’opta per usar negres lleugerament orientats cap 
a la gamma de colors predominant de la imatge 
que s’està trepitjant, ja que d’aquesta manera la 
capçalera queda més integrada en el conjunt.

AMPLIACIÓ

ESCALA 1:1

1/2 Columna
(13,5 mm)

Banda horitzontal 
subretícula

(4 mm)

Medianil
(3 mm)

96 mm

PROCÉS DE DISSENY

22. Caldwell, Cath; Zappaterra Yolanda (2a edició, 2016). Diseño editorial. Periódicos y revistas / Medios impresos y digitales (p.72). 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
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La capçalera cal que tingui el seu propi espai, 
per tal que respiri i que pugui mostrar-se
plenament. Per tal que el logotip no tingui 
problemes d’interferència amb altres 
elements de la coberta (titulars, número de 
la publicació, mes i any, etc.) s’estableix el 
següent espai de reserva:

TITULARS

Com s’ha explicat anteriorment, la capçalera 
de la revista Nuda no consta d’eslògan perquè 
els titulars presentats a la coberta ofereixen una 
pinzellada de quina és la temàtica de la revista, 
ja que aquests estan presentats a manera de 
micro-índex (no paginat) amb els títols de 
cadascun dels apartats que es troben a l’interior 
de la revista com a “classificadors”.

Així doncs, la coberta de Nuda presenta els 
noms dels apartats Ekologio, Korpo, Kulturo i 
Foodie seguits d’una petita pinzellada d’alguns 
dels articles (els més destacats) que es podran 
trobar dins de cada apartat.

Ja que la coberta es vol mantenir neta, sense 
massa saturació de text, i per a no embafar al 
lector, s’estableixen requeriments de redacció 
per als titulars, de manera que així estigui 
assegurat que l’espai per a aquests mai superarà 
1/8 part de l’alçada de la revista - 33,125 mm - 
(figura 31).

Com que els titulars estan dividits en quatre 
seccions, una per apartat, es distribueixen de 
manera que cadascuna quedi situada sobre 
una de les columnes amples de la retícula 
- tenint en compte que, al tractar-se de la 
coberta, l’espai compositiu queda centrat i no 
pas dirigit cap al vèrtex superior extern com 
en el cas dels plecs de l’interior - (figura 32). 

Per tant, el resultat són 4 blocs de text (formats 
pel títol de l’apartat seguit d’alguns dels títols 
dels continguts) que estan situats creant una 

franja horitzontal i que poden presentar, com 
a màxim, el nom de l’apartat seguit de 2 o 3 
línies de continguts. Aquestes especificacions 
vénen requerides per la subretícula, sobre la 
qual van situades les línies de text (figura 33). 

A més a més, per norma, tots els apartats 
hauran de tenir la mateixa alçada de columna 
- per a mantenir l’efecte visual de franja -, 
per tant s’haurà de decidir si tots els apartats 
tindran 2 o 3 línies de continguts, depenent 
de les característiques específiques de cada 
número de la revista (com per exemple, la 
llargada dels títols dels continguts).

Una vegada plantejada la composició 
dels titulars, es seleccionen les famílies 
tipogràfiques amb les quals es compondran.
Aquesta decisió serà clau, ja que posteriorment, 
per a mantenir una coherència estilística, 
s’usaran les mateixes famílies tipogràfiques a 
les pàgines de l’interior de la revista.

Com que es tracta de dos nivells d’informació 
diferents - els títols dels apartats / alguns  
títols dels articles o reportatges, noms dels 
entrevistats o seccions que inclouen els apartats - 
s’opta per utilitzar dues famílies tipogràfiques 
diferents força contrastades, ja que la 

informació apareix molt compacta i cal 
diferenciar bé què és el títol de l’apartat i què 
els seus continguts.

Així doncs, es plantegen diferents 
combinacions tipogràfiques i s’observa la seva 
llegibilitat i el seu grau de concordança segons 
les seves característiques formals.

És important tenir en compte que aquesta 
decisió afectarà la resta de la revista, així 
doncs, la família tipogràfica escollida per a les 
2 o 3 línies de text també ha de ser eficaç en 
columnes de text més llargues.

Figura 31. Espai màxim reservat per als titulars.

Figura 32. Distribució de la informació.

Figura 33. Subretícula que defineix el nombre

de línies de text i les columnes.

190 mm

Esquema de composició dels titulars (exemple 
amb 2 línies de text en els continguts)

1/
8

 d
e

 p
à
g

in
a

EKOLOGIO
ecoaldeas · santuarios
huertos · mucho más

café adictos · sweets
smoothies · Flax&Kale

Barcelona vegfriendly
Edith Rewa · festivales

retiros · Leo Cosendai
yoga · pilates paddlesurf

KORPO KULTURO Foodie

PROCÉS DE DISSENY
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Un altre factor a considerar és que el text dels 
titulars va sobre un fons variable (pot contenir 
una imatge diferent cada mes) però que la seva 
configuració gràfica és fixe - menys pel que fa 
al color -, per això, cal buscar unes fonts amb 
prou consistència com per no perdre en cap cas 
llegibilitat.

Algunes de les combinacions tipogràfiques 
provades són les següents:

Per a jerarquitzar encara més clarament els 
dos nivells de contingut, s’escriuen els titulars 
sencers en caixa alta, mentre que els continguts 
de cadascun s’escriuen per complet en caixa 
baixa, a excepció dels noms propis dels 
entrevistats. 

A més a més, es combinen famílies 
tipogràfiques de pal sec amb famílies romanes.
Aquestes últimes s’usen per als continguts, 
ja que “facilitan la lectura porque crean en el 
ojo la ilusión de una línea horizontal, que es 
la línea por la que se desplaza la vista al leer. 

una página impresa la resolución de impresión 
es más alta que en una pantalla de ordenador 
y los remates quedan muy bien definidos, 
por ello se utilizan fuentes con serifas en los 
materiales impresos”23.

La combinació tipogràfica escollida és la 
formada per títols en Coco Gothic en negreta 
i blocs de text en Garamond llibre. La decisió 
es pren basant-se en la llegibilitat d’aquestes, 
sobretot degut als ulls de les lletres 
i  l’estabilitat de la Coco Gothic negreta, 
i al bon funcionament de la Garamond per 
a posteriors blocs de text llargs.

Pel que fa al color de la tipografia, aquest 
funciona igual que a la capçalera: Es dóna 
prioritat a l’ús del blanc però s’ofereix la 
possibilitat d’utilitzar el color negre en casos 
en els quals es requereixi més contrast per a 
millorar la llegibilitat.

El cos i l’interlineat dels titulars es veu 
clarament definit per la subretícula de la pàgina, 
que estableix la seva composició (figura 34).

Així doncs, perquè en les línies de text que 
es troben dins de les columnes hi capigui 
un o dos noms de continguts, s’usa la família 
tipogràfica Garamond llibre amb un cos de 
12 punts. Per als noms dels apartats, s’escull 
un cos de 14 punts de la Coco Gothic 
negreta, que és el màxim admès per la retícula.

EKOLOGIO

EKOLOGIO

EKOLOGIO

EKOLOGIO

EKOLOGIO

EKOLOGIO

EKOLOGIO

EKOLOGIO

EKOLOGIO

ecoaldeas · santuarios
huertos · mucho más

ecoaldeas · santuarios
huertos · mucho más

ecoaldeas · santuarios
huertos · mucho más

ecoaldeas · santuarios
huertos · mucho más

ecoaldeas · santuarios
huertos · mucho más

ecoaldeas · santuarios
huertos · mucho más

ecoaldeas · santuarios
huertos · mucho más

ecoaldeas · santuarios
huertos · mucho más

ecoaldeas · santuarios
huertos · mucho más

Futura negreta

Coco Gothic negreta

Myriad negreta

Gill Sans negreta

Helvetica Neue negreta

Bodoni llibre

Garamond llibre

Minion llibre

Caslon llibre

Times New Roman llibre

23. Eguaras, Mariana (2014). Qué tipografía usar para libros impresos y digitales.  
< www.marianaeguaras.com/que-tipografia-usar-para-libros-impresos-y-digitales >
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Pel que fa a l’interlineat, aquest recau en les 
línies de fluxe de la subretícula de la pàgina, 
com es pot veure a continuació.

Una vegada decidits tots els factors 
relacionats amb el text, s’observa que aquest 
necessita algun element que ajudi a equilibrar 
les diferents longituds dels títols dels apartats, 
ja que per exemple les paraules Ekologio i 
Korpo ocupen espais força diferents.

Per a solucionar aquest fet, s’incorporen a la 
composició quatre línies horitzontals - una 
per apartat - d’1 punt de gruix i de l’ample de 
la columna de text. Gràcies a aquestes línies, 
la composició s’estabilitza (figura 35).

Figura 35. Titulars sense i amb la 

incorporació de la línia horitzontal.
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NÚMERO DE PUBLICACIÓ, MES I ANY, PREU

A la coberta també s’hi troben el número, el 
mes, l’any i el preu de la publicació. Aquestes 
són informacions que ajuden a orientar al lector, 
i per això han de ser fàcilment localitzables.

Per tal de crear un ambient unitari en tota 
la coberta, s’usa la tipografia Coco Gothic 
negreta, la mateixa que s’utilitza per als títols 
dels apartats dels titulars, ja que es tracta 
d’informacions puntuals i no pas de blocs de 
text (si aquest fos el cas, s’usaria la família 
Garamond).

Les diverses informacions se situen de forma 
lineal creant una franja horitzontal, un recurs 
visual ja utilitzat per als titulars, i es recolzen 
sobre una línia horitzontal d’1 punt de gruix que 
contribueix a definir l’espai per a aquestes dades. 

A més a més, com si es tractés d’una graella, 
s’usen també línies verticals d’1 punt de gruix 
per a separar les diferents dades les unes de les 
altres (figura 36).

El nom del mes apareix sencer en caixa alta 
per a mantenir el pes estable dins l’horitzontal 
informativa creada, i tots els textos tenen un 
cos d’11 punts. La caixa de text on es troba 
tota la informació té una amplada de 58 mm 
i l’alçada d’1 fila i mitja de la subretícula 
(figura 37).

El color d’aquests elements segueix el mateix 
criteri que en la resta d’elements de la coberta: 
blanc com a principal i negre per a casos 
especials; i la resta de la seva configuració 
gràfica és fixa per a cada número.

#01 ABRIL 2016 4’60€

Figura 36. Elements compositius que ajuden 

a distribuir i estabilitzar la informació

Figura 37. Conjunt d’elements 

situat sobre la subretícula

Recurs utilitzat per a diferenciar el número 
d’exemplar de la resta de números (any i preu).
A més, reserva l’espai per a no tenir futures 
dificultats a l’hora d’escriure números de 3 xifres.

CODI DE BARRES

El format del codi de barres ve donat per 
factors externs al disseny, però la seva 
col·locació obligatòria a les cobertes de la 
revista es pot utilitzar com una oportunitat per 
a equilibrar pesos visuals.

Així doncs, en la revista Nuda el codi es col·loca 
seguint les mateixes files de la subretícula que 

les del bloc informatiu, per així allargar la franja 
horitzontal que aquest ja creava i així compensar 
el pes de la franja dels titulars.

Tot i ser un element de petites dimensions (35 
x 7 mm), té un gran pes visual degust a la seva 
pastilla blanca (necessària per a assegurar la 
correcta lectura del codi per part dels escàners).

PROCÉS DE DISSENY

IMATGE

Juntament amb la capçalera, la imatge és 
l’element més destacat de la coberta, ja que és 
el primer que veu el lector. 

A més a més, Nuda és una revista que va 
dirigida a un públic que pertany a l’era digital 
i que està acostumat a consumir grans 
quantitats d’imatges cada dia.

Així doncs, el material visual - sobretot en 
forma de fotografia - és el canal més directe de 
comunicació amb els lectors potencials de la 
revista. 

Per això, es tria l’ús d’una fotografia de format 
vertical que ocupi tota la superfície de la 

coberta, anant a sang. D’aquesta manera, la 
resta d’elements que apareixen a la coberta 
estaran situats sobre el mateix fons i s’acabarà 
el procés d’unificació.

A l’hora d’escollir la imatge, es té en compte 
la necessitat que aquesta tingui zones lliures 
d’elements d’interès per a poder col·locar-hi 
la capçalera, els titulars, el bloc d’informació 
i el codi de barres sense perdre informació 
visual útil.

Per la temàtica i el to de la revista, el tipus 
d’imatges que es busquen per a protagonitzar 
la coberta han de respondre a les següents 
característiques: 

ESTIL FOTOGRÀFIC

Llums naturals per crear una atmosfera suau, 
natural i pròxima. Colors càlids i pastel, o bé 
colors freds però il·luminats per llums suaus 
que naturalitzen la imatge i neutralitzen la seva 
estridència. Predomini de les tonalitats verdes i 
cremes (gamma similar o pròxima a la del color 
corporatiu). 

Clau de llum prou uniforme per a permetre 
l’aplicació de tots els elements textuals de 
la coberta amb un mateix color sense tenir 
pèrdues de llegibilitat.

Angles normals o lleugerament picats 
o contrapicats, per a aportar un lleuger 
dinamisme, i plans variats - a excepció de 
primers plans i plans de detall - els quals 
permetin la contextualització de la figura.

Pesos visuals equilibrats amb línies 
compositives horitzontals i verticals aporten 

equilibri a la composició i diagonals que 
trenquen l’estaticitat de la coberta. 

Compensació de les taques de gris al llarg de 
la superfície.

Textures orgàniques, naturals, imperfectes, que 
semblen cobrar vida en imprimir-se sobre el 
paper texturitzat Inuro Recycled.

CONTINGUT

Escenes pròximes, quotidianes, que mostren 
a nois i noies joves (Millennials) en ambients 
naturals, en el seu dia a dia, sense artificialitat. 
Escenes reposades (vida slow) però a la vegada 
actives, ja que presenten accions espontànies i 
naturals de les figures que hi apareixen. 

Les fotografies mostren ambients naturals o 
casolans amb figures dinàmiques en posicions 
relaxades que transmeten tranquilitat a la 
vegada que vitalitat.
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*Les imatges que conté la revista són imatges simulades. S’ha usat fotografies extretes d’Internet que compleixen amb els requeriments 
estilístics de la revista. Les referències de les imatges es poden trobar a la Bibliografia situada al final d’aquesta memòria.

Es du a terme la recerca d’imatges* adequades 
per a la publicació tenint en compte les 
característiques requerides esmentades 
anteriorment.

A més a més, cal que aquestes formin part 
d’una sèrie fotogràfica, ja que després se’n 

mostrarà una altra de la serie dins la revista a la 
secció ‘En portada’.

A continuació es presenten exemples de 
fotografies que podrien optar a aparèixer a la 
coberta de Nuda i, com es pot observar, creen un 
tapís uniforme en presentar-se conjuntament.

La fotografia escollida per a la presentació del primer número imprés de Nuda és la següent 
(figura 39), que pertany a una sèrie de fotografies realitzades per Lina Scheynius a les models 
Inka y Neele Hoeper24.

24. Vilaseca, Estel (2013). Ritual De Otoño Con Lina Scheynius.  
< www.itfashion.com/cultura/pequenas-revistas/ritual-de-otono-con-lina-scheynius >

1. www.kreatiff.ro/you-should-get-out-2 // 2. www.esquire.com.cn/c/trends // 3. www.greatdreamsfordreamers.tumblr.com //
4. www.flickr.com/photos/studythestars // 5. www.itfashion.com/cultura/pequenas-revistas/ritual-de-otono-con-lina-scheynius
6. www.blog.cameronrad.com // 7. www.jessicajanaephotography.com // 8. www.flickr.com/photos/leslie418

Figura 38. Conjunt de possibles fotografies per a la coberta.
Figura 39. Sèrie fotogràfica seleccionada24.

1

5

2

6

3

7

4

8

PROCÉS DE DISSENY



123122 TREBALL FINAL DE GRAU

COMPOSICIÓ DE LA COBERTA

Una vegada definida la configuració gràfica de 
tots els components que apareixen a la coberta, 
aquests es disposen de manera que l’espai 
quedi equilibrat i la informació correctament 
jerarquitzada.

Com que els titulars i el bloc informatiu 
juntament amb el codi de barres formen dues 
franges horitzontals, s’opta per a emmarcar la 
fotografia de fons col·locant els titulars a la part 
superior de la revista i la informació i el codi de 
barres a la zona inferior. 

D’aquesta manera, la fotografia pot lluir sense 
tenir trepitjades les zones de més interès i 
s’estabilitza el pes de la pàgina gràcies a la 
disposició visual simètrica. 

Així doncs, la franja central de la publicació 
queda lliure i ofereix un espai idoni per a la 
col·locació de la capçalera. 

La revista Nuda no situa la seva capçalera a la 
franja superior, sinó els titulars, ja que vol trencar 
amb la disposició habitual de la majoria de revistes 
i oferir una visió no-impositiva del logotip.

El logotip de la revista actua com un element 
identificatiu, però no vol ser tractat com una 
força superior que domina la resta. A la revista 
Nuda el que domina són la fotografia i els 
continguts, no una marca.

Així doncs, s’usa la zona central per a la 
col·locació del logotip, de manera que aquest 
actui com “el cor de la revista”. El logotip és el 
recull de la seva identitat.

Com que a la zona central de la pàgina 
sovint s’hi troben elements importants de 
la fotografia, cal que el logotip permeti un 
joc amb aquests per a no trepitjar-los. Per a 
solucionar aquest fet, s’estableix una columna 

al centre de la pàgina per la qual podrà 
lliscar la capçalera segons les necessitats de la 
fotografia del número de publicació. 

Per tant, la posició de la capçalera no és fixa, 
però sí que es veu pautada per la zona de la 
columna central de la pàgina i pel seu espai 
de reserva.

Pel que fa a la visualització de la revista als 
quioscs, Nuda serà reconeguda pels seus 
lectors gràcies a la configuració gràfica 
invariable i la posició fixa dels seus titulars, 
que en encobrir-se les revistes apareixeran a la 
franja superior visible d’aquestes.

PROCÉS DE DISSENY

ESCALA 1:1

Desplaçament de la capçalera

Titulars / Bloc d’informació i codi de barres

Espai de reserva de la capçalera
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ALTRES COBERTES I LLOM

A més a més de la coberta davantera, el 
plec de cobertes consta de 3 pàgines més - 
contracoberta i revers de cobertes - les quals 
es dediquen a la incorporació d’anuncis 
publicitaris. 

Aquesta decisió es pren tenint en compte 
que els costos de producció de Nuda són 
força elevats - en comparació amb els d’altres 

La revista Nuda està enquadernada en rústica 
a l’americana, per tant, compta amb un llom.
Aquest té un ample aproximat de 7,8 mm, 
calculat a partir del tipus de paper dels plecs 
de l’interior de la revista, de 160 grams, i el 
nombre de pàgines total.

En ell hi apareix el logotip de la revista, 
el número de publicació i el mes i l’any 
d’aquesta. La informació sobre el preu es 
decideix no posar-la perquè no té cap utilitat 
en el llom, ja que tot el que hi apareix és 
perquè el lector al veure la revista de perfil - 
en una prestatgeria de casa seva, per exemple 
- pugui fàcilment saber si l’exemplar és més 

revistes mensuals - degut sobretot al tipus 
de paper seleccionat per a la seva impressió 
(veure 9. Pressupost).

L’anunci publicitari de la contracoberta té el 
format d’una pàgina, en canvi, els anuncis del 
revers de cobertes es presenten en format de 
doble pàgina juntament amb les pàgines que 
pertanyen al mateix plec. 

antic o més nou, pugui agafar directament 
un número concret per tornar a mirar una 
recepta, etc.

Així doncs, els tres elements amb els quals 
compta el llom es componen seguint el 
mateix raonament que s’ha seguit a la coberta: 
El logotip a la part central i cadascuna de les 
informacions en un extrem del llom.

La informació sobre el mes i l’any cal girar-la 
90 graus, ja que la seva longitud no li permet 
presentar-se horitzontalment (caldria reduir 
tant el cos dels caràcters que es perdria la 
seva llegibilitat).
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ESCALA 1:1

Publicitat a la 
contracoberta

Mes i any
(llom)

Número
(llom)

Logotip
(llom)

Número, mes,
any i preu
(coberta)

Codi de barres

Titulars

Logotip
(coberta)
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INTERIOR
Coco Gothic

COCO GOTHIC

Coco Gothic
COCO GOTHIC

Garamond
GARAMOND

Folio
FOLIO

Folio
FOLIO

Vijaya
VIJAYA

7.8.
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A partir d’aquí, es treballa la configuració 
gràfica general dels diferents blocs de text, 
els recursos per a la composició de les 
fotografies, etc. que unifiquen visualment 
tot l’interior de la revista. 

Una vegada establertes les pautes gràfiques 
generals, es treballen les normes particulars 
per a cadascuna de les pàgines mestres.

Gràcies a l’estructuració dels continguts de 
les pàgines de l’interior de la revista realitzada 
anteriorment en el punt 7.6.Estructura, 
es coneixen les diverses necessitats 
homogeneïtzadores, diferenciadores (com és 
el cas de les #Meditationpage), d’ampliació 
(com les seccions ‘No te puedes perder...’), etc. 
que tenen les pàgines de l’interior segons 
el seu contingut i funció. 

COHERÈNCIA I UNIFICACIÓ DELS ELEMENTS COMPOSITIUS

Com s’ha dit anteriorment, la revista Nuda 
vol ser una revista coherent, tant en els seus 
continguts periodístics com en el seu estil 
gràfic. Per això, els elements comuns de les 
diverses pàgines tenen la mateixa configuració 
gràfica al llarg de la publicació. 

Les decisions gràfiques comunes per a tota la 
revista són els següents:

TIPOGRAFIES I ÚS D’AQUESTES

Les tipografies que s’usaran al llarg de tota la 
revista són les següents:

· Coco Gothic: fina i supernegra.
· Folio: fina i negra.
· Garamond: llibre.
· Vijaya rodona.

La decisió d’usar les famílies tipogràfiques 
Coco Gothic i Garamond es va prendre durant 
la realització de la coberta tenint en compte 
el seu futur paper en les pàgines de l’interior 
de la revista (veure 7.7.Coberta). 

La família Coco Gothic25 és una família 
contemporània de pal sec que segueix 
els passos de les famílies grotesques com 

la Futura i la Avantgarde però, a diferència 
d’aquestes, la Coco Gothic presenta formes 
més suaus i cantonades lleugerament 
arrodonides. Això fa que aquesta sigui 
una tipografia dolça i orgànica alhora que 
contundent i clara, i per això s’escull per als 
titulars i altres textos destacats. 

El seu ús varia entre la fina i la supernegra 
depenent del nivell que ocupa el text dins 
la jerarquia de la pàgina.

La família Garamond, que es troba dins les 
famílies romanes, s’escull per la seva llegibilitat, 
per detalls com la seva gràcil ‘g’ i perquè és 
una tipografia formada per tipus petits que 
contribueixen a compactar la informació i 
reduir el nombre de línies dels paràgrafs26. 
Aquest fet ajuda a que a cada pàgina hi capigui 
més text sense necessitat 
que els quadres de text ocupin molt espai 
visual i a que, per tant, el text no robi el 
protagonisme a la imatge.

A més d’aquestes dues famílies, es selecciona 
la família Folio per tal de diferenciar les 
anotacions, els peus d’imatge, les entradetes, etc. 
de la resta de blocs de text seguit i dels titulars.

Per tal d’accentuar aquesta diferència, s’opta 
per aquesta família de pal sec, la qual presenta 
terminacions toves (les astes acaben gràcilment 
amb una petita corbatura) i subtils canvis 
de gruix als anells i lligadures. Aquestes 
característiques concorden molt bé amb el to 
natural de la revista Nuda.

Finalment, per a les seccions #Meditationpage 
s’escull la família tipogràfica Vijaya pel 
seu caràcter poètic potenciat per les seves 
llàgrimes, les fines cues i ganxos, i les delicades 
serifes. A més, aquesta família tipogràfica es 
presenta amb una lleugera inclinació positiva 
que fa contemplar-la com una cursiva. 
Aquesta característica reforça encara més 
el seu caràcter bucòlic.

·  Tipografies i ús d’aquestes.
· Estils de paràgraf.
· Ús dels colors.
· Altres recursos comuns 
(icones i línies jerarquitzadores).

· Paginació.
· Composició general dels quadres d’imatge.

25. Pancini, Cosimo Lorenzo (2015). Coco Gothic.  < www.zetafonts.com/coco-gothic >
26. Eguaras, Mariana (2015). Tipografías serif para libros impresos.  
< www.marianaeguaras.com/tipografias-serif-para-libros-impresos >
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Pel que fa al cos amb el qual es treballen les diverses famílies tipogràfiques, aquest depèn de la 
funció del text en qüestió.

Per als titulars dels apartats, articles, reportatges, seccions i entrevistes, però també per altres títols 
destacats com per exemple el nom d’una recepta o el d’un festival del qual se’n fan cinc cèntims, 
s’usa la família Coco Gothic supernegra en els diferents formats:

La Coco Gothic fina s’usa en casos especials com per exemple a l’índex de la revista, per a no 
atreure el protagonisme i desviar l’atenció cap als números de pàgina.

Pel que fa a les entradetes o introduccions dels articles i seccions, aquestes són presentades amb la 
família Folio en versió fina, passant radicalment a un segon pla per sota del pes dels títols en Coco 
Gothic supernegra. A més, també la podem trobar en textos llargs que es volen diferenciar de la 
resta de textos en Garamond per a destacar i en marcadors de secció.

Pel que fa a la Folio negra, aquesta es troba com a títol de subapartats dins dels textos llargs amb 
un cos de 12 punts, en les preguntes que es troben dins les entrevistes també amb un cos de 12 
punts i, juntament amb la Folio fina, en els crèdits amb un cos de 8 punts i 10,2 punts d’interlínia:

VIVERO
EN EL
DESIERTO

TÍTOLS D’ARTÍCLES/REPORTATGES/SECCIONS 
ESPECIALS/ ENTREVISTES:

Coco Gothic supernegra, cos de 29 punts,
interlínia de 32,2 punts.

TÍTOLS DESTACATS DINS DE LES SECCIONS 
(AMB DOS COSSOS):

Coco Gothic supernegra, cos de 22 punts per al títol 
i de 14 punts per al subtítol, interlínia de 16,1 punts.

ENTRADETES DELS ARTÍCLES/REPORTATGES/
SECCIONS ESPECIALS/ENTREVISTES:

Folio fina, cos de 12 punts, interlínia de 13,2 punts.

TÍTOLS DESTACATS DINS DE LES SECCIONS:

Coco Gothic supernegra, cos de 22 punts,
interlínia de 23,4 punts.

Els títols dels diferents continguts de la revista 
poden tenir com a màxim 3 línies de text.

Aquesta norma s’aplica a tot tipus de títols, 
inclohent-hi els dels apartats. 

SALINAS 
LONGBOARD
FESTIVAL

MUFFINS
DE MANZANA, AVENA
Y YOGUR GRIEGO

Tomates, lechugas y pimientos 
frescos en pleno asfalto. Los huertos 
urbanos se presentan en como 
una propuesta de alimentación sana 
y una eficaz terapia ocupacional.

TEXTO JÚLIA PUIGVENT
FOTOGRAFÍA RICARDO GARCÍA

PROCÉS DE DISSENY
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TEXTOS LLARGS QUE VOLEN DIFERENCIAR-SE:

Folio fina, cos de 11 punts, interlínia de 11,8 punts.

BLOCS DE TEXT SEGUIT:

Garamond llibre, cos de 11 punts, 
interlínia de 11,8 punts.

Tots els blocs de text llarg es 
presenten a bandera.

Els blocs de text es poden presentar a bandera o 
justificats, depenent de la distribució dels elements a 
la pàgina. Si el bloc de text es troba en les columnes 
centrals, llavors s’usa la justificació.

Los fundadores del Santuario son dos 
personas entrañables que trabajan sin 
descanso por el bienestar de huéspedes 
tan especiales. Involucrados durante 
mucho tiempo en la lucha por los derechos 
de los animales, nunca abandonaron la 
ilusión puesta en este proyecto a largo 
plazo y que Palma precipitó.

El voluntariado son 6 días a la semana 
con 1 de descanso y horario flexible, 
dependiendo del volumen de trabajo, 
llegada de nuevos animales o cuidados 
de enfermos. Es un trabajo al aire libre, 
por lo que el voluntario tiene que estar 
dispuesto a trabajar con inclemencias 
del tiempo, a mancharse, madrugar, en 
definitiva involucrarse con los animales. 
Es un voluntariado  intenso y duro, pero 
muy reconfortante y positivo. Se trabaja 
con distintas especies: ovejas, cabras, 
vacas, toros, caballos, cerdos, gallinas, 
patos, pavos, ocas, palomas, perros y 
gatos. Cada una con su carácter, con su 
proceso de adaptación, con lo cual hay 
que saber respetar a cada individuo para 
evitar un estrés innecesario.

Pel que fa a les notes i als peus d’imatge, s’utilitza la família Folio fina amb un cos de 10 punts 
i una interlínia de 11,2 punts. Aquests van sempre a bandera, la direcció de la qual depèn de la 
coherència compositiva de cada cas:

Les úniques seccions en les quals es troba la família Vijaya són les tres #Meditationpage que estan 
distribuïdes al llarg de la publicació. El canvi de tipografia contribueix a crear un espai únic, que 
ofereix un lleuger trencament amb la resta de la revista oferint-li al lector un moment per a fer 
una pausa i meditar. El cos del text que presenta la frase d’inspiració/reflexió és de 18 punts, té un 
interlineat de 23,5 punts i sempre es presenta centrat a la caixa de text.

Realizar SUP Pilates ayuda a 
desarrollar el equilibrio, la flexibilidad, 
la fuerza y la resistencia, a la vez que se 
está en un ambiente único, en armonía 
con la naturaleza, gracias a la fantástica
ubicación de esta nueva práctica.

Think about yourself 
as a home page, 

and imagine what happens 
when people click on you.

What do they 

find inside?

PROCÉS DE DISSENY
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El color del text és sempre el negre, per a tots 
els nivells d’informació i totes les presentacions 
possibles. Només hi ha 2 possibles excepcions 
que es poden dur a terme de manera molt 
puntual; la primera és l’ús de text de color 
blanc sobre d’una fotografia molt fosca. 

Aquest recurs s’ha d’evitar tot el possible, 
només s’ha de produir quan no hi ha cap altra 
opció i si el text en qüestió es tracta d’una 
anotació, un peu de foto o un altre element 
amb poques paraules. Mai es pot realitzar amb 
un text llarg, ja que poden haver-hi problemes 

Un altre recurs gràfic que s’usa al llarg de la 
revista per a emfatitzar paraules o textos i que 
incorpora l’ús del color corporatiu al disseny 
de Nuda és la utilització de pastilles de color.

Aquestes s’apliquen puntualment quan es vol 
ressaltar alguna informació com, per exemple, 
una pàgina web, o quan es vol reforçar 
l’estabilitat d’algun element. 

A més a més, algunes pàgines mestres ho 
incorporen com un recurs més per a unificar, 
per exemple, tots els titulars a la vegada que 
els diferencien de la resta.

Per acabar, un altre recurs que s’aplica al llarg 
de la revista és l’ús d’una icona al final dels 
blocs de text que es tallen sense tancar la frase 
i que continuen al plec següent. 

Aquestes són una bona guia visual per a indicar 
al lector que la continuació del que està llegint 
la trobarà a la següent pàgina.

La forma de la icona és la d’un triangle 
col·locat de manera que actuï com un cap de 
fletxa, indicant que cal seguir la fletxa per a 
continuar la lectura.

Es van provar vàries icones diferents, però la 
que més funcionava és la següent perquè és 
ràpidament identificable pel lector i associable 
a la seva funció:

de llegibilitat a causa de les possibles petites 
variacions del registre a l’hora d’imprimir la 
revista.

L’altra excepció es tracta de l’ús de color per 
a una paraula o un petit nombre de paraules 
puntuals per a equilibrar la taca de color de 
la pàgina. Això es pot produir per exemple 
a la secció ‘No te puedes perder...’ en el cas 
que, per exemple, tots els productes mostrats 
tinguin tonalitats semblants. En aquest cas, es 
podria aplicar la tonalitat dominant al text per 
a integrar-lo en la composició.

ALTRES RECURSOS COMUNS

A més de les tipografies, els quadres de text i 
el color d’aquest, les pàgines de l’interior de 
la revista també comparteixen altres recursos 
gràfics que ajuden a crear continuïtat i sensació 
d’unitat entre les diverses seccions de la revista.

El recurs més destacat és l’ús d’una línia 
horitzontal fina per a ajudar que el text no 

caigui quan aquest està situat en zones sense 
suports visuals on poder-se recolzar. Aquesta 
aplicació ja s’introdueix a la coberta de la 
revista, on s’usa per a equilibrar els pesos de les 
columnes que formen els titulars.

A més, aquest recurs ajuda a la jerarquització 
dels textos quan se’n troben diversos de 
junts amb graus d’importància diferents, 
com per exemple:

#entrevistakorpo

LEO COSENDAI
ROCK STAR O YOGA STAR

Puede ser que conozcas a Leo Cosendai a través de su música. Tal vez incluso 
lo has visto dando conciertos punk en Londres y tocando rock con su guitarra 
como integrante del cuarteto The I.D... De cualquier manera, hoy en día es más 
probable encontrarlo golpeando un tambor que tocando la guitarra, ya que Leo 
es ahora un gran maestro del Pranayama Kriya yoga, reflexologo, terapeuta del 
sonido y maestro de gong.

PROCÉS DE DISSENY

Sus grabados son una explosión de 
color que actualmente podemos 
disfrutar impresos pañuelos de 
seda en su tienda online:

www.edithrewa.com

PILATES
PADDLE
SURF

El SUP Pilates es una innovadora práctica 
deportiva que se realiza sobre una tabla de 
SUP  la cual puede estar flotando sobre 
aguas tranquilas o sobre la arena de una 
playa. En ella se puede practicar pilates, 
yoga o realizar estiramientos, utilizando 
en algunos casos también el remo de SUP.
 
Esta versión de SUP Pilates es muy 
completa y beneficiosa para el organismo, 
ya que se trata de una actividad que brinda 
grandes beneficios a la salud, más aún 
cuando, como en este caso, se combinan 
dos actividades como pilates y yoga, que 
además de ayudar a conseguir un físico más 
fuerte también contribuyen a que la mente 
esté en equilibrio fortaleciendo aspectos 
tan destacados como la coordinación 
o el equilibrio, entre otros. En una misma 
sesión de SUP Pilates se está combinando 
un entrenamiento de pilates y yoga con 
todos los beneficios que eso le aporta a 
nuestra salud ya que mejora la resistencia 
cardíaca y, además, trabaja la tonificación 
de todos los músculos principales con

2 mm

Les seves dimensions venen 
donades per l’amplada i l’alçada  
de la ‘o’ de la família Garamond  

amb un cos de 11 punts.1,6 mm

ESCALA 1:1
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PAGINACIÓ

Per tal que el lector pugui anar directament 
a un contingut concret del seu interès des 
de l’índex i perquè sàpiga en tot moment en 
quina pàgina es troba, es numeren les pàgines 
de la revista.

La posició del número de la pàgina és fixa, 
situant-se sempre al cente de la zona inferior 
de la pàgina i fora de l’espai compositiu per 
a no molestar a la resta d’elements, però no 
apareix en totes les pàgines. 

QUADRES D’IMATGE

Les imatges són un dels elements més 
destacats de la publicació. 

Durant la fase d’investigació, es va observar 
que el públic objectiu de la revista està 
acostumat a consumir més imatges que text, 
i que aquestes li resulten més atractives i eficaç 
a l’hora d’atraure la seva atenció cap a un tema. 

Així doncs, les imatges són una part 
fonamental dels continguts de Nuda, ja que 
gran part dels reportatges s’explica visualment. 
Per això, els quadres d’imatge ocupen grans 
espais dins les pàgines i dicten la composició 
de la resta dels elements.

A les pàgines en les quals hi ha imatges a 
sang o elements que trepitjarien el número 
de pàgina, no se’l col·loca.  També es pot 
optar per mostrar el número de pàgina 
únicament en una de les dues pàgines del 
plec, quan aquest ho permet a les dues, si hi 
ha algun element que a causa de la numeració 
perdria espai per a respirar correctament 
o es veuria interferit d’alguna manera. 

La família tipogràfica que s’utilitza per a la 
paginació és la Coco Gothic supernegra amb 
un cos de 8 punts.

Aquests apareixen tant a sang com conservant 
els marges de la pàgina, i interactuen 
entre si mitjançant petits distanciaments, 
superposicions i penetracions.

Com el tractament de les pàgines es du a terme 
des de la visió total del plec, les imatges no es 
veuen limitades a aparèixer dins la superfície 
d’una sola pàgina i poden situar-se trepitjant 
les dues pàgines del plec. Això permet que les 
imatges guanyin protagonisme i que puguin 
ocupar superfícies horitzontals sense veure’s 
reduïdes per la verticalitat de les pàgines.

Cal tenir present que, al trepitjar les dues 
pàgines del plec, les imatges perden una petita 

part de la superfície que es troba just en la part 
central del plec, per on les fulles estan encolades 
al llom. Per això, s’ha d’evitar que la informació 
destacada de la imatge caigui en aquella zona 
i reservar-la per al fons de la imatge o per a 
parts d’elements que el lector pot intuir sense la 
necessitat de veure’ls completament. 

Les imatges actuen dins del plec creant 
jocs d’encaix entre si i amb els quadres de 
text, i poden trepitjar-se sempre que no es 
perdi informació. Quan un quadre de text es 
superposa al quadre d’una imatge, cal garantir 
la seva llegibilitat mitjançant l’aplicació d’una 

pestanya negativa que elimini la imatge de la 
zona, però que no modifiqui el quadre general 
de la imatge (figura 40).

Si, per requeriments del contingut, s’ha de 
treballar en una sola pàgina (per exemple 
perquè a la següent pàgina dins del mateix plec 
s’hi troba un anunci publicitari), les imatges 
apareixen potenciant la seva verticalitat 
col·locant-se com columnes que ocupen la 
meitat dreta o esquerra de la pàgina o bé 
potencien la seva horitzontalitat apareixent 
com franges que ocupen la meitat superior o 
inferior de la pàgina (figura 41).

14

S’usa una línia horitzontal 
fina de 0,5 punts de gruix 
per a que el número tingui 

un suport i no caigui

ESCALA 1:1

Figura 40. Plec que compta amb una

 superposició de text a la imatge.

PROCÉS DE DISSENY
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Figura 41. Plec que compta amb imatges que treballen 

sobre les seves corresponents pàgines.

Figura 42. Plec que compta amb 3 imatges verticals 

composades en un format de galeria.

Figura 43. Plec que compta amb 3 imatges horitzontals 

composades en un format de galeria.

Altres recursos per als quadres d’imatge que 
s’aniran repetint al llarg de la publicació són les 
composicions que juguen amb diversos quadres 
d’imatge que tenen les mateixes dimensions 
i que estan situats creant columnes o franges 
hortizontals rítmiques.  

Aquest recurs s’usa quan es volen mostrar tres 
imatges d’igual importància i, a més, crear una 
sensació de galeria fotogràfica al lector. És una 
solució eficaç per a reportatges en els quals es 
volen mostrar les instal·lacions d’un espai o per 
a presentar diverses accions. 

Pel que fa a la composició amb quadres 

d’imatge verticals, cal tenir en compte que la 
imatge del quadre del centre és la que es veu 
més afectada pel tall del plec. 

Aquest fet es pot aprofitar per a col·locar-hi les 
imatges que presenten escenes més generals - 
mai primers plans - o per a crear jocs, 
com per exemple, situant-hi una imatge 
que compositivament ja està dividida en 
dues parts.

Així doncs, aquesta solució es pot veure 
aplicada de les següents maneres - segons 
si es tracta d’imatges verticals (figura 42)
 o horitzontals (figura 43)-:

PROCÉS DE DISSENY
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PÀGINES MESTRES

Els diferents recursos compositius a l’hora 
de maquetar les pàgines, amb els elements 
establerts prèviament, són els que indiquen 
al lector en quin tipus de pàgina es troba i, per 
tant, quin tipus de contingut podrà consumir.

Aquests recursos variats de composició es 
tradueixen en pàgines mestres per tal d’aplicar-
los de la mateixa manera en totes les pàgines 
que tenen continguts similars. 

D’aquesta manera, s’ajudar al lector a orientar-
se i s’ordenen visualment els continguts de la 
publicació.

A més, l’ús de pàgines mestres és de gran 
utilitat al tractar-se d’una revista mensual, 
ja que cada mes caldrà composar els diferents 
continguts fotogràfics i textuals i, d’aquesta 

Pel que fa a l’estil fotogràfic, aquest segueix els 
mateixos paràmetres que els definits per a la 
fotografia de la portada (veure 7.7. Coberta), 
però incorporant-hi més varietat pel que fa als 
angles i als plans de la fotografia.

Així doncs, s’usen imatges amb llums naturals 
per crear una atmosfera pròxima, vital a la 
vegada que relaxada, i natural, i colors càlids 
i pastel, o bé colors freds però il·luminats per 
llums suaus. 

Continua el predomini de les tonalitats verdes 
i cremes, unificant tota la revista - incloent-hi 
l’interior amb les cobertes -.

Els angles fotogràfics varien des dels picats 
fins als contrapicats per avivar les pàgines i 
no avorrir al lector. A més a més, d’aquesta 

manera, es facilita la feina i s’assegura la 
coherència general de la revista Nuda, no 
només la d’una publicació.

És important que la publicació “ofereixi una 
imatge familiar número rere número per 
tal que el lector la reconegui” i per a que “el 
dissenyador (o equip de dissenyadors) [puguin] 
aplicar de manera automàtica, coherent i 
detallada cadascuna de les característiques del 
disseny pàgina a pàgina”.27

Per això, s’elabora un esquema de plecs 
- similar a l’storyboard d’una pel·lícula - en 
el qual es pot observar d’un sol cop d’ull l’ordre 
de les pàgines, el seu contingut, l’aplicació 
de les pàgines mestres, quantes pàgines es 
dediquen a cada secció i la proporció del 
contingut editorial envers al publicitari.

manera les fotografies poden aportar 
informació més concreta sobre cada contingut 
que volen mostrar i explicar-lo visualment 
sense veure’s limitades.

El mateix passa amb els plans, els quals varien 
des de plans detall fins a grans plans generals.

Pel que fa al contingut de les imatges, aquestes 
mostren escenes pròximes, quotidianes, que 
mostren a nois i noies joves (Millennials) en 
ambients naturals, en el seu dia a dia, sense 
artificialitat. 

Les fotografies mostren ambients naturals o 
casolans amb figures actives - realitzant accions 
o bé amb una estaticitat ‘dinàmica’/espontània 
-, espais i bodegons.

27. Caldwell, Cath; Zappaterra Yolanda (2a edició, 2016). Diseño editorial. Periódicos y revistas / Medios impresos y digitales (p.197). 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
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LLISTAT DE CONTINGUTS

· Publicitat de doble pàgina
· Publicitat de pàgina

· Índex
· ‘En portada’
· ‘Hello’ (carta editorial)

· Crèdits
· ‘En el pròximo número de Nuda’
· Col·laboradors

· ‘El producto del mes’
· ‘No te puedes perder...’ (productos)

· ‘Vida en una ecoaldea’
· ‘Visita al Santuario Gaia’
· ‘Huertos urbanos en Sevilla’
· ‘Vivero en el desierto’

· Leo Cosendai (entrevista)
· ‘Retiro de yoga’
· ‘Pilates paddle surf ’
· ‘Riesgos de la píldora’

· ‘Barcelona ciudad vegfriendly’
· ‘No te puedes perder...’ (esdeveniments)
· Edith Rewa (entrevista)
· Entreteniment + Curiositats

· ‘Los beneficios del café’
· ‘Cuidarse con smoothies’
· ‘Flax & Kale’
· ‘Foodismo’ (espai col·laboratiu)

· #Meditationpage (3)

Els títols tenen com a llargaria 
màxima el nombre de paraules 
que els permet ser composats 
en un màxim de 3 línies del seu 
quadre de text corresponent.

Artícle principal de l’apartat

PRESENTACIÓ

TANCAMENT

COMPRES

APARTAT: EKOLOGIO

APARTAT: KORPO

APARTAT: KULTURO

APARTAT: Foodie
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Portada apartat

PÀG 1

PÀG 19

PÀG 37

PÀG 55
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PÀGINA MESTRA ‘EN PORTADA’/
’EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE NUDA’

Aquesta pàgina mestra s’usa per a mantenir, 
número rere número, l’estructura de la pàgina 
on es presenta la imatge de la coberta de 
l’exemplar i la pàgina en la qual es mostra la 
imatge que es trobarà en la publicació del mes 
següent.

L’aplicació d’aquesta pàgina mestra permet 
començar i acabar la publicació amb la mateixa 
estructura compositiva i els mateixos elements, 
ajudant al lector a veure la revista de manera 
circular en comptes de manera lineal. Aquest 
factor és important, ja que enllaça tots els 
números publicats de Nuda. 

La pàgina mestra està formada per una imatge 
que ocupa la meitat superior de la pàgina i que 
traspassa a la pàgina del costat on, en el cas de 
‘En portada’, es troba l’índex i on, en el cas de 
‘En el próximo número de Nuda’, es troben els 
crèdits de la revista. 

Aquest traspàs de la imatge es produeix per 
a ressaltar-la i per a deixar-la respirar, ja que 
sinó es quedaria tancada en la pàgina i es 

perdria la visió general de plec. A més a més, 
ajuda a veure les pàgines de l’editorial (índex, 
‘En portada’, carta de l’editorial, crèdits, ‘En el 
próximo Nuda’ i la pàgina de col·laboradors) 
com un grup gràcies a no posar-les per separat 
pàgina per pàgina.

A més, aquesta pàgina mestra també compta 
amb 3 columnes de text situades a la meitat 
inferior de la pàgina, just per sota de la imatge.
Dues d’elles van dedicades al text seguit i l’altra
es divideix en diferents quadres: títol de la 
imatge, autor de la imatge (crèdits) i, en el 
cas de ser necessari, una entradeta i dades 
de contacte. A més, sobre la columna de text 
seguit que es troba a l’extrem exterior del plec 
està situat el títol de la secció.

Majoritàriament, la pàgina ‘En portada’ 
compta amb més informació, ja que és la que 
parla sobre la imatge de la portada del número 
de publicació en qüestió. Per això, quan es du 
a terme l’aplicació de la pàgina mestra a ‘En 
el próximo número de Nuda’, depenent de 
la quantitat de text seguit, pot ser que sigui 
necessari crear una sola columna que ocupi 
l’amplada de la suma de les dues columnes 
destinades al text seguit.

Una norma, relacionada amb la llegibilitat, 
que afecta a totes les pàgines mestres que 
contenen quadres de text és la d’assegurar que 
totes les columnes de text tenen una amplada 
mínima corresponent a la d’una línia de text 
amb 45 caràcters.  

Aquesta norma prové del teorema de 
Fassett, el qual estableix que les línies que 
contenen entre 45 i 60 caràcters són les 
més llegibles i que aquelles que excedeixen 
aquests límits poden córrer el risc de dificultar 
la lectura.28

28. Caldwell, Cath; Zappaterra Yolanda (2a edició, 2016). Diseño editorial. Periódicos y revistas / Medios impresos y digitales (p.157). 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
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PÀGINA PORTADA DELS APARTATS

La revista Nuda divideix el seu contingut en 
4 apartats per tal de classificar-lo segons la 
seva temàtica, podent estar dins de l’apartat 
Ekologio, dedicat a la natura i als projectes 
ecològics, Korpo, on s’hi troben temes 
relacionats amb la salut i l’esport, Kulturo, 
en el qual s’hi troben tot tipus d’activitats 
i projectes culturals, i Foodie, pels continguts 
relacionats amb el plaer de menjar.

Per tal que el lector es pugui guiar sense 
problemes per la revista, es dissenya una 
portada per a cadascun dels apartats.

Aquestes segueixen unes directrius bàsiques 
perquè siguin coherents entre si, però després 
cadascuna treballa individualment 
i de manera lliure. 

Aquesta idea de llibertat es transporta 
a cada nou número de Nuda, ja que les 
portades aniran canviant la seva configuració 
gràfica, mai es repetiran, encara que sempre 
conservaran les normes compositives bàsiques 
de la seva pàgina mestra per a que el lector les 
continuï identificant ràpidament com 
a portades d’inici d’apartat.

La pàgina mestra d’aquestes es caracteritza 
per mostrar una imatge, emmarcada seguint 
els marges de la retícula, que presenta un 
bodegó o una fotografia artística. Les imatges 
de les quatre portades que formen part d’un 
mateix número de la revista han de seguir una 
línia estètica similar, per tal d’unificar tot 
el número i diferenciar-lo dels demés.

En el marge inferior de la pàgina, centrat sota 
la fotografia, s’hi situa un petit marcador que 
li indica al lector quins són els continguts que 
es troben dins de l’apartat (es tracta del mateix 
text que apareix prèviament en els titulars de la 
coberta).

Finalment, per a que el lector conegui de quin 
apartat es tracta, entra en joc l’element amb 
més llibertat compositiva: el títol. 

Aquest es mostra sobre la imatge com si d’un 
troquelat el tractés, mostrant el color blanc 
trencat del paper, “despullant” la revista.

Les lletres de cadascun dels noms, escrites 
amb la família Coco Gothic supernegra i amb 
un cos de 112 punts, juguen amb la imatge que 
trepitgen i entre elles, desmuntant el nom 
i creant formes.

PROCÉS DE DISSENY

Títol de l’apartat
Marcador 
de continguts
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PÀGINA MESTRA 1

La funció d’aquesta pàgina mestra és la de fer 
de pàgina d’inici - portada - dels reportatges 
principals de cada apartat. 

Per tal de diferenciar-los de la resta de 
continguts, s’utilitza una pàgina mestra 
que indica de manera molt clara al lector 
que aquell reportatge destaca per sobre 
de la resta.

Per aconseguir-ho, s’usen de fons fotografies a 
sang que ocupen tota la superfície de la pàgina 
o del plec (depenent de si es vol mostrar una 
sola imatge o més d’una). 

El fet de presentar les fotografies amb els 
quatre costats a sang fa que la pàgina/plec 
destaqui entre la resta. 

A més de la fotografia, al mig de la pàgina s’hi 
troba una pastilla blanca sobre la qual hi ha el 
títol del reportatge, una petita entradeta i una 
adreça de xarxa social digital per si els lectors 
volen compartir les seves opinions o buscar 
més informació sobre el contingut tractat en 
el reportatge.

Un altre element que es pot trobar sobre la 
imatge de fons són anotacions que aporten 
informació sobre la fotografia o relacionada i 
els crèdits del reportatge, en els quals apareix el 
nom del redactor i el del fotògraf, que es situen 
als marges laterals exteriors de la retícula i que, 
només si es necessari per a garantir la seva 
visibilitat, poden variar la seva posició.

Així doncs, com s’ha dit anteriorment, la 
pàgina mestra 1 té dues versions: la versió de 
pàgina i la versió de plec.

PÀG 17PÀG 16

PÀG 60

PÀG 46

PÀG 86PÀG 61

PÀG 47

PÀG 87
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PM 4 PM 1
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FLAX & KALE
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Annotacions i 
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Entradeta
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PÀGINA MESTRA 2

Aquesta pàgina mestra és l’encarregada 
d’introduir tots els continguts que no es 
tracten ni de reportatges principals, entrevistes, 
#Meditationpage o seccions especials.

A diferència de la pàgina mestra dels 
reportatges principals, que actua com una 
portada, aquesta pàgina mestra ja introdueix 
contingut del cos de text de l’article o 
reportatge. Per tant, indica clarament al lector 
que la pàgina en la qual es troba es tracta d’un 
contingut menys destacat.

Tot i això, cap inici de contingut ha de passar 
desapercebut, per això - seguint els principis 
de la revista - s’usa una imatge de grans 
dimensions que travessa el plec de costat a 
costat deixant la meitat d’una de les pàgines 
per a col·locar les següents caixes de text: 
crèdits, títol, entradeta i cos de text.

El quadre de la imatge es col·loca respectant 
els marges inferior i superior, però va a sang 
en els marges exteriors per tal d’emfatitzar 
l’horitzontalitat del plec.

Per tal d’emfatitzar que en aquesta mateixa 
pàgina ja es troba la primera caixa de cos 
de text, s’usa una línia horitzontal d’1 punt 
de gruix que es col·loca entre el contingut de 
presentació (títol, entradeta i crèdits) 
i el bloc de text. Un altre recurs especial és 
l’ús d’una pastilla del color corporatiu que es 
col·loca sota del subjecte del títol per atreure 
l’atenció del lector. Aquests elements es tracten 
de recursos bàsics de Nuda (veure 7.8.Interior/
Altres recursos comuns).

A més, trepitjant la imatge o a l’espai de sobre 
d’aquesta es poden trobar anotacions i peus de 
fotografia.

Com ja passava amb la pàgina mestra 1, es 
poden trobar casos en que es vulguin presentar 
dues imatges importants en el mateix plec o 
bé en els quals l’article o reportatge comenci 
a la pàgina dreta del plec perquè l’esquerra 
està ocupada per publicitat o per algun altre 
contingut. 

En aquests casos, s’usa la pàgina mestra 2 per 
a les caixes de text però les imatges es col·loquen 
a sang a la resta d’espai restant del plec.
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PÀGINA MESTRA 3

Per a compondre les pàgines de continguts 
que contenen tot el cos de text, s’usen 
diverses pàgines mestres segons les necessitats 
de cada article o reportatge, ja que pot 
necessitar més o menys espai per a les 
fotografies - ja que en pot tenir més o menys 
i de major o menor rellevància - i pels 
continguts de text.

La pàgina mestra 3 és adequada per a articles 
o reportatges que necessiten força espai per al 
text, ja que tenen com a mínim tres columnes 
de cos de text, a l’hora que volen mostrar una 
gran imatge com a protagonista.

Un dels recursos destacats de la pàgina mestra 
és la col·locació de caixes de text sobre la 
imatge (veure 7.8. Interior/ Quadres d’imatge), 
que fa que els continguts visuals i els textuals 
es relacionin entre si i no apareguin com dos 
elements independents.

Aquesta pàgina mestra treballa sobre les 
dues pàgines del plec, així doncs, permet la 
col·locació d’una imatge horitzontalment 
sense que aquesta estigui limitada a cabre dins 
d’una sola pàgina. L’espai restant que no es veu 
ocupat per la imatge horitzontal es pot utilitzar 
per a afegir-hi més fotografies o per a una 
columna de text, depenent de les necessitats de 
cada contingut.

PÀG 56PÀG 18 PÀG 42 PÀG 57PÀG 19 PÀG 43
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PÀGINA MESTRA 4

Aquesta pàgina està dedicada a les imatges 
verticals que es volen mostrar en grans 
dimensions ocupant tota una pàgina per a 
elles soles. 

L’únic element que interactua amb elles 
són les anotacions, els peus d’imatge i, en 
alguns casos, un fons del color corporatiu 
que ocupa una part de la pàgina. Aquest fons, 
que es troba per sota de la imatge, s’usa per a 

compensar els pesos del plec quan la pàgina es 
veu envaïda, per exemple, per una fotografia 
que es troba a l’altra pàgina del plec.

Aquesta pàgina mestra comprèn diferents 
versions per tal de permetre diversos jocs en 
els plecs. Per exemple, si la pàgina està situada 
al mateix plec que la pàgina de portada 
d’un reportatge principal, es pot optar per 
a col·locar el quadre d’imatge conservant 
el marge de la pàgina per a poder posar els 
crèdits del reportatge allà.

PÀG 20 PÀG 46PÀG 32PÀG 21 PÀG 47PÀG 33
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PÀGINES MESTRES 5 i 6

Per a les pàgines que formen part d’un 
article, reportatge o entrevista i que volen 
mostrar una imatge vertical o horitzontal 
a la vegada que una quantitat similar de text, 
es pot utilitzar aquesta pàgina mestra que 
té 4 versions i que dedica el 50% de l’espai 
a la imatge i l’altra 50% a les columnes de 
cos de text.

Les versions apareixen en col·locar els elements 
cadascun a una meitat de la pàgina, ja sigui 
dividint-la horitzontalment com verticalment. 
Així doncs, es tenen les següents opcions: 
Imatge a les columnes de la dreta i text a les de 
l’esquerra, imatge a les columnes de l’esquerra 
i text a les de la dreta (PM5), imatge a la 
meitat inferior de la pàgina i text a la meitat 
superior, i text a la meitat inferior de la imatge 
i imatge a la meitat superior (PM6).
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PÀGINES MESTRES 7 i 8

Com ja s’ha comentat anteriorment a l’apartat 
‘Quadres d’imatge’, aquestes pàgines mestres 
s’usen quan es volen mostrar tres imatges 
d’igual importància i, a més, crear una sensació 
de galeria fotogràfica al lector. 

És una solució eficaç per a reportatges en 
els quals es volen presentar vàries fotografies 
que tenen el mateix nivell d’importància, 
com per exemple quan es volen mostrar les 
instal·lacions d’un espai o les diverses activitats 
que es poden fer en una casa rural. 

Pel que fa a la composició amb quadres 
d’imatge verticals, cal tenir en compte que 
la imatge del quadre del centre és la que es veu 
més afectada pel tall del plec.  Aquest fet es 
pot aprofitar per a col·locar-hi les imatges que 
presenten escenes més generals - mai primers 
plans - o per a crear jocs, com per exemple, 
situant-hi una imatge que compositivament 
ja està dividida en dues parts.

Així doncs, aquesta solució es pot veure 
aplicada de les següents maneres - segons 
si es tracta d’imatges verticals (PM7) o 
horitzontals (PM8):

PÀG 71 PÀG 89PÀG 70 PÀG 88
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PÀGINA MESTRA 9

Aquesta pàgina mestra s’usa quan en algun 
punt d’un reportatge o article es vol dedicar 
una pàgina a un personatge en concret. 

Per això, per separar la pàgina de la resta i 
que quedi clar visualment que el text que 
aquesta pàgina conté no és la continuació del 
cos de text central de l’article o reportatge, es 
presenten tots els elements sobre un fons del 
color corporatiu. D’aquesta manera, la pàgina 
destaca i es crea un espai per a ella, separant-la 
de la resta de contingut sense allunyar-la de 

l’article o reportatge al qual pertany.
Com que el contingut que aquesta mostra 
està relacionat amb una persona o conjunt 
de persones, per exemple el fundador d’una 
associació, es col·loca un quadre d’imatge 
vertical a la part central de la pàgina simulant 
una fotografia de carnet. 

Sota d’aquesta imatge hi ha el text que 
l’acompanya, el qual es col·loca en una 
columna de la mateixa amplada que la del 
quadre d’imatge. Per tant, la imatge i el text 
formen una columna central ampla que 
s’emmarca amb el fons de color.
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PÀGINA MESTRA PER ENTREVISTES

Per a diferenciar les entrevistes de la resta de 
continguts, s’usa aquesta pàgina mestra per a la 
pàgina d’inici d’aquestes. 

En aquesta pàgina hi apareix com a títol el 
nom de l’entrevistat, una petita introducció de 
qui és, i comencen els quadres amb el cos de 
text de l’entrevista per a enganxar al lector amb 
les primeres preguntes i que vulgui continuar 
per a saber-ne més.

A més a més, sota totes les caixes de text, 
s’hi troba una imatge horitzontal on apareix 
el personatge entrevistat. Aquest element és 
important perquè ajuda al lector a posar-se en 

context i imaginar-se millor com és la persona 
entrevistada.

El més destacat d’aquesta pàgina mestra és que 
tots aquests elements anomenats fins ara van 
emmarcats per una línia de 5 punts de gruix 
presentada amb el color corporatiu.

Aquest recurs s’utilitza no només per a 
diferenciar la pàgina de la resta, sinó també per 
a emmarcar “l’escena” com si es tractés d’una 
entrevista en directe o com si s’estigués fent un 
retrat de la persona entrevistada.

Per tal que la fotografia no sembli empresonada 
i pugui respirar, es deixa que surti dels límits 
creats pel marc de color.

PÀG 40 PÀG 68PÀG 41 PÀG 69
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PÀGINA MESTRA #MEDITATIONPAGE

Les pàgines #Meditationpage són espais que 
trenquen amb la resta de continguts de la 
revista, però sense desentonar del conjunt, 
per tal de reservar un moment de reflexió 
per al lector conduint-lo cap a una vida més 
slow (s’usa aquest terme perquè és un dels 
moviments seguits pel públic objectiu).

Per això, s’usa el recurs del cercle - un element 
que trenca amb la rigidesa del format rectangular 
de la revista - com a pastilla per al text.

El text que conté aquest cercle és de la frase de 
reflexió/meditació i el marcador de secció, res 
més. Només apareixen aquests dos quadres de 

text per a conservar el màxim de blanc de la 
pastilla, ja que la superfície blanca proporciona 
tranquil·litat, lluminositat i netedat.

A més d’aquest text, al centre de la zona 
inferior de la pàgina hi ha indicada la pàgina 
web que proporciona les frases a la revista 
Nuda per si el lector vol entrar-hi a gaudir 
d’elles.

Tots aquests elements es troben sobre una 
imatge de fons que ocupa tota la superfície de 
la pàgina i que va a sang. En aquesta imatge no 
hi apareixen mai persones; majoritàriament hi 
apareixen motius repetitius o petits elements 
distribuïts per tot l’espai, per a crear una 
superfície uniforme per tota la pàgina.
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PÀGINA MESTRA PER 
A SECCIONS ESPECIALS

Les seccions especials són totes aquelles 
que ofereixen continguts fora dels articles, 
entrevistes i reportatges, o com a extensió 
d’aquests. 

Els continguts que ofereixen les seccions 
especials poden ser molt variats; des de 
presentacions de productes o d’activitats 
culturals (‘No te puedes perder...’), petits articles 
d’interès (‘Curiosidades’) o espais per a la 
interacció del públic amb els continguts de la 
revista (‘Foodismo’).

Aquesta pàgina mestra ofereix molta flexibilitat 
perquè les necessitats de cada secció poden ser 
molt diferents. A més, una mateixa secció pot 
variar lleugerament d’un número a un altre; per 
exemple, si a la secció ‘No te puedes perder...’ 
s’hi mostren 5 productes en comptes de 4.

Així doncs, el factor que uneix totes aquestes 
pàgines és l’ús de petits quadres de text apilats 
en 2 o 3 columnes estretes i la combinació 
de les caixes de text de cada unitat de la 
següent manera: direcció a les xarxes socials - 
aquest espai està ocupat per la data en el cas 
dels esdeveniments -, títol del contingut 
i cos de text. 

Opcionalment, sota del títol pot aparèixer 
una petita nota en cas de necessitar mostrar 
alguna dada concreta com, per exemple, una 
pàgina web.

Per a distingir la secció especial de la resta 
de la revista, es pot utilitzar un fons del color 
corporatiu, el qual ajuda a aïllar la informació 
separant-la de les pàgines amb altres continguts 
que l’envolten. Aquest recurs només és necessari 
aplicar-lo a tot el fons si la pàgina es troba, per 
exemple, compartint el plec amb una pàgina que 
pertany a un altre contingut.
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Presentació de la revista Nuda 
una vegada finalitzat el procés 
de disseny i de pre-impressió; 

abans que comencin les proves 
d’impressió per tal d’entregar els 
exemplars definitius impresos la 

data establerta com a final del 
projecte: 23 de juny.

Ja que el producte no es pot 
presentar físicament, també es 
mostren imatges simulades de 
com quedarà el producte una 

vegada imprès i es proporciona un 
enllaç a la plataforma issuu.com, 

que consisteix en un servei 
en línia que permet la visualització 

de material editorial en format 
digital, per tal de poder veure la 

revista sencera online.

Nuda
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Per tal de poder veure el disseny complet de la revista 
Nuda, aquesta s’ha penjat a la plataforma Issuu amb el 

següent enllaç:

www.issuu.com/georginamrtnzescola/docs/nuda_mag

NUDA

terme una unificació estilística, ja que d’això se 
n’encarregaria l’equip de redacció.

Pel que fa a les fotografies, s’ha buscat la 
coherència d’aquestes amb els continguts 
textuals els quals acompanyen, tot i que 
provenen de fonts diferents, per tal de simular 
una publicació real.

Aquestes fonts es troben totes referenciades a 
la bibliografia d’aquesta memòria per tal de ser 
transparent amb la seva autoria.

Les imatges i textos usats per al disseny de 
Nuda es tracten d’imatges i textos simulats 
donat que no s’ha comptat amb la col·laboració 
de cap fotògraf ni redactor.

Així doncs, s’han seleccionat imatges les 
quals segueixen la línia gràfica i el to de la 
publicació, com si d’imatges reals es tractessin, 
i continguts textuals adequats per a cada 
apartat, orientats al públic objectiu i amb títols 
adaptats a les normes estilístiques de la revista.

En el cas dels continguts textuals, però, l’estil 
de redacció és molt divers i no s’ha dut a 

Disseny del plec que presenta una entrevista.
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Disseny del plec que presenta el reportatge principal de l’apartat

NUDA

Disseny del plec que d’un reportatge de l’apartat
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Disseny de pàgines de ‘El producto del mes’ i ‘No te puedes perder’.

NUDA

Disseny de l’última pàgina d’un artícle juntament amb una #Meditationpage
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Disseny de les pàgines d’índex i de ‘En portada’.

NUDA

Disseny de les pàgines de crèdits i de ‘En el próximo número de Nuda’
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A continuació, es mostra la totalitat de la revista 
a petita escala, plantejada com un recull de les seves 
pàgines que permet observar l’efecte uniforme i d’unitat 
que respira la publicació, la gama de colors predominant 
en ella i el ritme  que aporten els recursos gràfics.

NUDA
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Exemplars de Nuda (cobertes).

NUDA

Revers de la coberta (publicitat) i primeres pàgines de la revista.

Cobertes de la revista: Coberta, llom i contracoberta.
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Detall de pàgina amb text sobre el fons del color corporatiu.

NUDA

Detall d’una pàgina pertanyent a un artícle.



9

Pressupost
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El càlcul del pressupost general d’una
revista d’àmbit nacional i que pertany a

una empresa com SpainMedia S.A.
suposa la consideració d’una llista molt

llarga de parts implicades.

El procés de disseny és una part molt 
important de la creació de la revista, ja que 
pot ser decisiu per tal que el públic es senti 
atret i còmode amb aquesta i per tal que els 
continguts textuals resultin clars, atractius i 

agradables de llegir, però és només una petita 
part de tot el procés pel qual passa la revista 

fins a arribar a les mans del lector.

Per això, en aquest apartat s’exposen les fases 
generals per les quals passa una revista des 

de la seva creació fins que arriba als quioscs 
i, a més, es presenta la fórmula que s’usaria 
per a calcular el preu ras de cadascun dels 

exemplars de la revista, al qual després se li 
sumaria el marge de beneficis que l’editorial 

espera obtenir per la venda de cada unitat.

marques que volen anunciar-se usant com 
a suport les pàgines de la revista. Aquest 
factor és important perquè les marques que 
volen publicitar-se aporten una gran part dels 
beneficis econòmics que obté l’editorial amb la 
revista (o almenys ajuden a fer-se càrrec dels 
costos del procés de producció i distribució).

Els beneficis que pot obtenir una revista com 
Nuda per l’ús publicitari de les seves pàgines 
són els següents3:

· Contraportada: 10.000€
· Revers portada (doble pàgina): 13.000 €
· Revers contraportada (doble pàgina): 12.000 €
· Una pàgina: 8.000 €
· Doble pàgina: 11.000 €

Una vegada tancats tots els continguts 
(incloent-hi els anuncis publicitaris) i 
dissenyada la revista, es duen a terme les 
proves de producció, en les quals es veuen 
implicats els materials que s’usaran per a 
imprimir la revista (papers, tintes i coles), la 
maquinària i l’equip de producció). Aquesta 
fase compta amb les següents subfases:

· Pre-impressió (preparació dels materials 
digitals per a la seva correcta impressió. Talls 
de plec, imposició de pàgines).

· Impressió, per a la qual es necessita disposar 
dels plecs dels papers que s’usaran per a les 
cobertes i per a les pàgines de l’interior de 
la revista. 

Aquests es tracten de plecs amb format de 
1000 mm x 700 mm de paper Inuro Recycled, 

Quan sorgeix la idea de la creació d’una revista 
des de l’editorial, aquesta passa una extensa fase 
de maduració i és llargament modelada fins 
que agafa forma i consistència, passant per les 
següents fases1:

· Generació d’idees.
· Selecció d’idees.
· Desenvolupament del concepte del producte.
· Estratègies de màrqueting.
· Anàlisis econòmic.
· Estudi de mercat i de la competència.

Una vegada acotades totes les característiques 
de la revista, es reuneixen els continguts 
textuals i les imatges que en formaran part. 
Aquests continguts són treballats per l’equip de 
l’editorial, el qual està format per: 

· Editor/a i director/a 
(SpainMedia S.A.: Andrés Rodríguez)

· Subdirector/a
· Director/a d’art
· Assistent/a de l’editor/a
· Redactor/a en cap 
· Editor/a gràfic/a
· Director/a de publicitat 
· Delegat/ada comercial 
· Director/a financer/a
· Assistent/a director/a financer/a

A més, també cal tenir en compte els 
col·laboradors externs - redactors i fotògrafs 
-, gràcies als quals s’aconsegueix gran part del 
contingut, tant gràfic com textual, de la revista.

L’equip pertanyent al departament encarregat 
de la publicitat es fa càrrec del contacte amb 

PRESSUPOST

1. David Guiu. Generación de ideas y fases del lanzamiento de un nuevo producto. Socialetic. 
< www.socialetic.com/generacion-de-ideas-y-fases-del-lanzamiento-de-un-nuevo-producto-por-david-socialetic.html >
2. Etapas del Lanzamiento de nuevos Productos. AulaFácil.
< www.aulafacil.com/cursos/l21476/empresa/marketing/marketing-internacional/etapas-del-lanzamiento-de-nuevos-productos >
3. Tarifas de publicidad. Unidad de revistas (2015). Grupo Zeta. < www.zetagestion.com/pdfs/Tarifas-Revistas-2015.pdf >
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El preu per als plecs de 160 grams és de 
92,80 € fins a 100 kg de paper5.

Per a la producció de 12.000 exemplars de 
Nuda - tenint en compte que es necessiten 
5 plecs de 160g per a les fulles de l’interior de 
cada exemplar i 1/5 de plec de 250g per a les 
cobertes - es necessiten 60.000 plecs de 160g 
i 2.400 plecs de 250g.

Per a saber quantes resmes es necessiten, es 
té en compte que cada resma d’Inuro de 160g 
està formada per 250 plecs i que les d’Inuro 
de 250g en contenen 100. Per tant:

250 plecs = 1 resma d’Inuro 160g
60.000 plecs = 240 resmes d’Inuro 160g

1 resma d’Inuro 160g = 47 kg
240 resmes = 11.280 kg

1 resma d’Inuro de 160g = 68,15 €
240 resmes = 16.356 €

de 250g per a les cobertes i de 160g per a 
l’interior, els preus dels quals són els següents:

100 plecs = 1 resma d’Inuro 250g
2.400 plecs = 24 resmes d’Inuro 250g

1 resma d’Inuro 250g = 87,5 kg
24 resmes = 2.100 kg

1 resma d’Inuro 250g = 129,06 €
24 resmes = 3.097,44 €

Preu total del paper necessari per a 
la impressió de 12.000 exemplars de 
Nuda = 19.453,44 €

· Post-impressió (ús de màquines plegadores 
i fresadores per a preparar les revistes per a ser 
enquadernades).

Una vegada finalitzada la fase de disseny i les 
proves de producció, s’inicien les fases de2:

· Test de producte.
· Pla de màrqueting.

· Llançament al mercat (campanyes de 
comunicació / estratègia de distribució).

Finalment, es du a terme la producció dels 
12.000 exemplars juntament amb la seva 
corresponent necessitat logística i la seva 
distribució pel territori nacional.

Una vegada observades totes les fases per les 
quals passa la revista abans d’arribar al quiosc, 
es pot presentar una fórmula base per al càlcul 
del cost ras (sense benefici) de cada exemplar 
de la revista:

Cost de les 3 fases de producció de 12.000 exemplars
+

Cost del paper necessari per als 12.000 exemplars
+

Salaris dels treballadors de l’editorial
+ 

Pagament als col·laboradors
+

Cost dels estudis de mercat i màrqueting
+

Cost campanyes de comunicació
+

Distribució i logística de tots els exemplars
- 

Beneficis de la publicitat
= 

Preu ras dels 12.000 exemplars

Preu ras dels 12.000 exemplars

12.000 exemplars
=

Pres ras d’un exemplar de la revista Nuda

PRESSUPOST

4. Tarifa Impresa Febrero-2013 4 Col.pdf (2013). Unión Papelera. 
< www.yumpu.com/es/document/view/13637035/tarifa-impresa-febrero-2013-4-colpdf-updirecto/45 >
5. Papel Inuro / Shiro Eco Recycled / 160 70.0 X 100.0 Fsc Mix Credit. Unión Papelera. 
< www.updirecto.es/impresion-comercial/833-245670.html >

Figura 44. Preus del paper Inuro Recycled4.
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