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El projecte és el disseny editorial i web de la publica-
ció periòdica anomenada if (void).

La memòria està estructurada en cinc blocs prin-
cipals. Primer es presenta l'encàrrec i la problemàtica 
a resoldre junt amb la investigació. A continuació, els 
antecedents i referents, per després passar a la des-
cripció del projecte.

En el quart i cinqué apartat es justifica de manera 
tècnica i conceptual la publicació impresa i el web.

Finalment, es presenta el pressupost i la documen-
tació del projecte.

Presentació
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Disseny d'una publicació periòdica impresa i digital 
de temàtica artística amb orientació interdisciplinà-
ria per la Fàbrica de creació Fabra i Coats de Barcelona.

El projecte proposa la creació d'una publicació im-
presa i una plataforma web com a eina de producció 
de moviment cultural i foment d'interessos sense in-
culcar un discurs, una resposta inequívoca a la te-
màtica plantejada, relacionant l'art amb la resta de 
disciplines.

La memòria presenta i justifica el procés del pro-
jecte, des del concepte fins la formalització gràfica i 
tècnica, tant de la publicació impresa com del web.

Design of a periodical print and digital art publica-
tion with interdisciplinary orientation for Barcelona's 
Fàbrica de creació Fabra i Coats.

The project suggests the creation of a print publi- 
cation and a website platform as a tool to produce 
cultural motion and to promote interests without  
instilling a speech, an unequivocal response to the 
proposed topic, linking art with other disciplines.

The report presents and justifies the project pro-
cess, from concept to graphics and technical aspects 
of the print publication, as well as the website.

Resum Abstract
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encàrrec

Fabra i Coats. Fàbrica de Creació de Barcelona

Fabra i Coats
Fabra i Coats està situada al barri de Sant Andreu de 
Barcelona. Compta amb 6.500 m2 que acullen projec-
tes d’investigació, experimentació i creació des de di-
ferents disciplines com les arts escèniques, la música, 
les arts visuals, audiovisual i multimèdia.

Allà es desenvolupen activitats obertes al públic i 
altres esdeveniments culturals vinculats al programa 
de la fàbrica. També compta amb espais destinats a 
acollir projectes culturals en residència o bé per llo-
gar per gravar rodatges, sessions fotogràfiques, re-
alitzar actes públics i altres projectes de creació ar-
tística. També compta amb residents: associacions 
professionals com cimam International Commiittee for 
Museums and Collections of Modern Art, Associació 
d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Asso-
ciació de Professionals de la Dansa de Catalunya, As-
sociació de Tècnics de l’Espectacle de Catalunya, etc.; 
creadors com Xavi Torrents (músic, productor i dj), 
TZS Produccions (companyia teatral), Somos Nosotros 
(artistes visuals), No Bounds (creació mapping), Kònic 
Thtr (tecnologia interactiva artística), etc.; i projectes 
associats com el Festival Mira! (música i audiovisual), 
Col·lectivaccions, Mixtur (creació, pedagogia i difusió 
de la música contemporània), etc.

Objectiu
L’objectiu principal de Fabra i Coats és donar suport a 
la creació artística amb espais de treball per a les arts 
escèniques, la música, les arts plàstiques i visuals, les 
creacions multimèdia i també per a projectes relacio-
nats amb les TIC.

Línies d’actuació 1

- Internacionalització: Fabra i Coats vol ser un centre de 
referència internacional i formar part de les xarxes 
europees d’equipaments de creació.

- Multidisciplinarietat i transversalitat: El centre acull 
i acompanya els diferents moments de la creació 
(des de la investigació a la producció, presentació 
i distribució), fomentant sempre la hibridació de 
disciplines i formats. És, per tant, un espai destinat 
a posar en contacte diferents llenguatges artístics.

- Integració en xarxes: Fabra i Coats no treballa en soli-
tari. Ben al contrari, ha d’encaixar en el panorama 
artístic barceloní, català, estatal i internacional i 

1 Extret de la web de Fabra i Coats. Enllaç (24/11/2014) http://fabri-
quesdecreacio.bcn.cat/ca/node/1

generar col·laboracions i interrelacions amb els 
projectes artístics d’altres col·lectius i professio-
nals, tant locals com del món sencer.

- Excel·lència: Als projectes desenvolupats a Fabra i 
Coats se’ls exigeix la màxima qualitat i rigor. S’hi 
promou la qualitat tant en els processos de creació 
com en les propostes finals, de manera que els pro-
jectes desenvolupats a Fabra i Coats s’identifiquin 
com a producte d’un autèntic laboratori cultural.

- Hibridació públic-privat: Les viabilitat de les propostes 
que es desenvolupen a Fabra i Coats - Fàbrica de 
Creació es planteja a partir de la col··laboració en-
tre els sectors públic i privat. Qualsevol projecte ha 
de tenir en compte les xarxes de distribució, sovint 
dinamitzades pel sector privat.

1. Client

Mapa de la situació de les diferents Fàbriques de Creació de Barcelona.

Logotip de Fabra i Coats.
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Disseny d’una publicació artística periòdica amb format imprès i digital que mostri 
el caràcter interdisciplinari de Fabra i Coats i inciti al desenvolupament de nous 
interessos per part del consumidor.

2. Encàrrec

Existeix una voluntat per part de Fabra i Coats de 
difondre les sinèrgies de la fàbrica, per una part, re-
quirint la participació directa del públic en esdeveni-
ments, i d’altra, fent visibles els procesos que es duen 
a terme. Aquest és el motiu de l’encàrrec. Tal com 
apunta Sergi Díaz, responsable del projecte Fabra i 
Coats: “Nuestra preocupación real es que la gente se 
interese por el proyecto, sepa quiénes somos y dón-
de encontrarnos, y eso incluye a la ciudadanía, pero 
también espacios, proyectos o festivales de carácter 
cultural que puedan utilizar nuestras instalaciones. 
La campaña de difusión, pues, debe ir más por esta 
comunicación indirecta.”2 Per tant, es requereix que 
la publicació no esdevingui una publicitat directa, 
sino que sigui una altra manera de difondre les dinà-
miques creatives, de divulgació cultural i utilització 
de múltiples llenguatges de Fabra i Coats.

L’encàrrec és el disseny editorial d’una publicació 
artística i la web de la mateixa. Els últims anys, degut 
a la implantació total en la nostra societat d’Internet 
i la tecnologia mòbil amb accés a la xarxa, estem vi-
vint un canvi radical en el paradigma de la comunica-
ció i de l’assoliment d’informació d’interès personal, 
tant pel que fa a les nostres relacions amb l’accés a la 
informació –cada cop més virtuals i virtualitzades– 
com per l’augment de possibilitats d’accés a la infor-
mació –esdevenint deformativa–.

2 Pino, Adrián. Entrevista a Sergi Díaz per la pàgina web d’Hangar 
(n.d.). Enllaç (6/12/2014): http://hangar.org/es/blocs/bloc-han-
gar/sobre-unes-fabriques-molt-creatives/

Instal·lacions de Fabra i Coats.
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Els formats imprès i digital en el disseny editorial

3. Tema

En la societat actual espanyola3, dels més del 73% que 
tenen accés a la xarxa a la llar, un 81,7% té accés a la 
xarxa mòbil i l’utilitza. Podem dir, per tant, que l’ac-
cés a la xarxa a la nostra societat s’entén com un ser-
vei gairebé indispensable. 

Aquest és un canvi profund en els hàbits d’accés a 
la informació: per una banda, l’accessibilitat esdevé 
immediata ja que no requereix d’un temps o un lloc 
determinat; i d’altra, la pròpia estructura del mitjà 
produeix una gran facilitat per a que el propi usuari 
passi de receptor i consumidor passiu a consumidor i 
productor de la informació que consumeix.

Sota aquests canvis, les publicacions en format pa-
per han rebut un davallada en les seves vendes. Tot i 
que aquesta no és massa dramàtica, la majoria s’han 
obert al mitjà digital, oferint els seus serveis per amb-
dós mitjans, de diferent mode:

1. Publicant el mateix contingut.
2. Publicant només part del seu contingut.
3. Anunciant-se i oferint la venda electrònica.
4. Oferint altres serveis propis de la web: vídeos, 

enllaços, agenda, venda d’altres articles relacionats, 
articles d’altres mitjans de comunicació, etc.

5. Promoció via xarxes socials.
En canvi, cal destacar que les diferències entre 

ambdós mitjans van més enllà de l’accessibilitat i la 
producció d’informació:

L’accés multidispositiu a la xarxa produeix que 
l’arquitectura gràfica de la web (o qualsevol altre 
portal interactiu) estigui supeditada al descontrol 
del format. Si bé, en els darrers anys han aparegut 
llenguatges de programació que permeten la creació 
de webs anomenades responsive –és a dir, que, mitjan-
çant la col·locació dels continguts amb percentatges 
(i no amb valors absoluts de píxels), la web s’adapta 
a les diferents resolucions de pantalles (d’ordinador, 
tableta o mòbil)–, el llenguatge visual continua sent 
el mateix que el que estem acostumats a veure en el 
format de paper.

Cal destacar, doncs, que la diferència de mitjà pro-
voca diferents qualitats en la generació i la rebuda de 
la informació. Existeixen diverses característiques 
pròpies de cada mitjà que l’enfronten l’un amb l’al-
tre, la qual cosa ens duu a repensar l’ús que fem dels 
mateixos: la materialitat, la difusió i distribució, la 

3 Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadística 
(01/2014). El comercio electrónico y el uso de las nuevas tecnologías. 
Enllaç (10/10/2014) www.ine.es

lectura, la linealitat del discurs, la temporalitat, l’ex-
periència individual o comuna, etc.

Els trets diferencials d’ambdós mitjans impossi-
bilita que el contingut informatiu d’una publicació i 
la seva formalització esdevinguin iguals en les seves 
versions analògica i digital. Tal i com podem observar 
en les publicacions actuals, la societat de la informa-
ció es troba en un punt d’inflexió entre el trasllat del 
discurs del llenguatge imprès al mitjà digital a l’asso-
liment d’una tipologia de discurs i un llenguatge pro-
pi en el mateix.

En aquest sentit, el client del projecte Fabra i Coats 
Fàbrica de Creació, conscient d’aquesta problemàti-
ca, em demana el disseny editorial d’una publicació 
que aten a la necessitat d’estar a cavall entre els nous 
mitjans digitals i de difusió d’Internet junt amb el tra-
dicional imprès que ajudi a promulgar la divulgació 
cultural produïda a la ciutat de Barcelona.

Tanmateix, a l’actualitat hi ha una gran dificultat 
per conciliar ambdós mitjans per a que un s’alimenti 
de l’altre i no actuïn com a contenidors diferents de 
la mateixa informació.

Aquest és un tema d’actualitat que resulta de molt 
interès. Tanmateix, la investigació al respecte pot es-
devenir inabastable pels terminis del projecte que es-
tem tractant. Així, en aquest cas he tractat d’identifi-
car les qualitats i nivells propis del contingut, la seva 
formalització i les dinàmiques de complementació 
entre ambdós mitjans amb l’ús d’un multillenguatge 
discursiu i formal. 
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4. Investigació

Els suports paper i web

Tal com he comentat en anterioritat, la diferència de 
mitjans entre el paper imprès i la pantalla digital su-
posa que el contingut d’una publicació no es pugui 
traslladar d’un mitjà a un altre sense repensar les 
qualitats intrínseques de cada suport. Per tant, em 
disposo a mostrar l’anàlisi entre les principals carac-
terístiques enfrontades:
1. El mitjà analògic és físic; mentre que el digital és 

virtual.
2. En el mitjà analògic, l’accés es dóna des del propi 

objecte; en canvi, en el mitjà digital l’accés és mul-
tidispositiu (multipantalla, és a dir, amb resoluci-
ons diferents).

3. Al donar-se l’accés des del propi objecte, el mitjà 
analògic només es conté a ell mateix; en canvi, el 
suport digital integra mitjans, ens permet una mi-
llor cerca de continguts i té una capacitat d’emma-
gatzematge il·limitada.

4. Per contra, el suport de paper és perdurable en 
el temps, el digital requereix de software específic 
que es pot tornar obsolet.

5. La lectura en el mitjà analògic es dóna mitjançant 
relacions antropomètriques i amb tinta; en el mitjà 
digital es dóna mitjançant una pantalla retroil·lumi-
nada (rgb) i amb la digitalització de l’hipervincle.

6. El mitjà analògic, al ser físic, té un control absolut 
del format i, per tant, un ampli espectre d’actuació 
formal; el mitjà digital, l’actuació formal està supe-
ditada al descontrol del format.

7. La distribució física és molt més lenta que la digital, 
que és immediata. Així com la diferència entre els 
costos de producció que són, literalment, incom-
parables.

8. En el mitjà analògic es dóna una temporalitat (que 
pot oscil·lar des d’hores a mesos) entre la produc-
ció i el consum de la informació; tot i que en el 
digital també es pot donar aquesta temporalitat, 
aquest té la característica de presència immediata. 
Això li atorga el valor d’ésser el mitjà de l’afecte, 
pel seu valor de transport immediat.

9. El discurs en el mitjà analògic és principalment 
unidireccional, és a dir, només es pot consumir; 
en el mitjà digital, es dóna una simetria que –tal 
com he mencionat anteriorment– produeix la pos-
sibilitat en l’usuari de ser alhora consumidor i pro-
ductor d’informació. També dóna més facilitat a la 
participació activa, tenint com a resultat una acu-
mulació d’informació a la xarxa.

10. El valor principal del format de paper és documen-
tal; mentre que el mitjà digital està més a prop de 
l’oralitat.

11. El format de paper té una linealitat, és a dir, es 
dóna una narrativa del discurs amb la correspo-
nent possibilitat de repetició del mateix; en canvi, 
al mitjà digital, degut a l’hipervincle, es navega per 
contingència, per circumstàncies, llevant qualse-
vol possibilitat de repetició del discurs, donant-se 
una aleatorietat.

12. Aquesta narrativitat aporta la possibilitat d’una 
experiència comuna entre els individus; mentre 
que al mitjà digital l’experiència és individual, sen-
se conclusió.

10. Compartir un objecte, donada la seva dificultat fí-
sica i el seu valor de pertinença front a compartir 
un contingut web, li atorga un valor simbòlic que 
el mitjà digital no té. En canvi, el mitjà digital té 
molta més potencialitat de difusió.
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La lectura com assimilació d’informació

nos. Según parece, el espíritu está más asentado en la 
mano que en la trascendencia. Debido a que la mano 
puede asir (greifen), el pensar puede también entender 
(begreifen). Debido a que la mano puede agarrar (fas-
sen), podemos también aprehender (erfassen) algo en 
nuestra cabeza. Debido a que la mano puede colocar 
(hinstellen) algo frente a nosotros, podemos también 
presentar (darstellen) algo con el pensar […]”.6 Aquesta 
característica etimològica de com les relacions tàc-
tils de les mans formen el pensament i la comprensió 
d’allò que observem s’està perdent en les relacions 
hipertextuals de la pantalla que, dintre de poder ar-
ribar a ser tàctil, perd les característiques pròpies del 
tacte amb l’objecte. Es donen unes relacions amb la 
pantalla que el cervell ha de decodificar, sense tenir 
una relació directa amb el cos. 

Segons apunten en l’article de ScienceNordic7 
(d’acord amb les investigacions dutes a terme per 
Anne Mangen i Don Duiken, professors respecti-
vament de literatura i psicologia de la University of 
Alberta en Canada), el paper transmet molt millor 
l’emoció que qualsevol aparell digital. Per això estan 
estudiant la relació tàctil i de moviments dels dits de 
la mà per desplaçar-se pels menús dels dispositius de 
pantalles tàctils.

I és que el trencament de la linealitat en el suport 
digital exigeix noves produccions creatives que utilit-
zin les característiques expressives del mitjà digital 
com són: la interactivitat amb  l’usuari, la capacitat 
multimèdia utilitzant els diversos llenguatges adme-
sos i l’hipertextualitat amb la vinculació a altres con-
tinguts en xarxa. 

6 Aicher, Otl (2001, [1991]). Analógico y digital. Barcelona: Gustavo 
Gili, p.27

7 Christensen, Arnfinn (13/03/2013) a través de ScienceNordic. Pa-
per beats computer screens. Enllaç (4/01/2015): http://sciencenord-
ic.com/paper-beats-computer-screens

Existeix un gruix de gent que prefereix el suport im-
près al digital. Existeixen diverses raons per les quals 
l’usuari continua preferint el paper a la pantalla. En el 
blog Leer en pantalla ens parlen d’una enquesta realit-
zada a 1.000 usuaris per Fatbrain4, un portal de venda 
de llibres del Regne Unit, on se n’extrau que la princi-
pal raó per preferir el llibre imprès al digital són qües-
tions físiques, sentimentals, de sensacions, el pes, 
etc. (65%), seguida de la capacitat d’estudi per realit-
zar apunts (61%), poder-lo compartir (58%), re-vendre 
(45%), regalar (44%), formar col·leccions especials 
(44%), l’olor de l’imprès (11%) i la capacitat de presu-
mir del llibre imprès davant la impossibilitat amb el 
digital (9%). D’aquestes conclusions, voldria destacar 
el fet diferencial principal que és la materialitat del 
suport, la qual cosa ens aporta molta informació so-
bre el contingut abstracte (lletres, imatges, etc.) que 
el cervell ha de descodificar per entendre el missatge.

I és que en estudis recents realitzats al Reading 
Centre of the University of Stavanger 5, conclouen que 
la comprensió lectora és molt millor en paper que en 
pantalla (sobretot en textos extensos). Això es deu a 
diferents factors: en primer lloc cal dir que el suport 
de paper facilita els processos de lectura respecte a 
la lectura en pantalla que, amb un espai de temps no 
massa llarg, cansa la vista i es comencen a desenvolu-
par estats de fatiga corporal; i en segon lloc està el ma-
terial: amb la impressió es pot sentir el pes, la textura 
i grossor; així com la possibilitat de veure clarament 
la progressió de la lectura; també es pot realitzar un 
cop d’ull ràpid passant les pàgines. Aquests aspectes 
li atorguen al cervell un mapa mental d’allò que té 
entre les mans i li facilita la tasca de comprensió.

El suport de paper agafa una dimensió antropomè-
trica en la qual la relació del nostre cos amb la per-
cepció del suport ens dóna informació al respecte de 
la totalitat del document, memòria visual, recorregut 
espacial, textura, maleabilitat del paper, etc. Tal com 
apunta Otl Aicher aprofitant les etimologies de l’ale-
many, “[l]as relaciones entre pensamiento y cuerpo 
son tan estrechas, que aquello que sucede en el pen-
sar es a menudo descrito con el lenguaje de las ma-

4 Juárez, Verónica (17/02/2014). Las razones para preferir el libro im-
preso sobre el electrónico. Enllaç (14/11/2014): http://leerenpantalla.
com/las-razones-para-preferir-el-libro-impreso-sobre-el-elec-
tronico/

5 Christensen, Arnfinn (13/03/2013) a través de ScienceNordic. Pa-
per beats computer screens. Enllaç (4/01/2015): http://sciencenord-
ic.com/paper-beats-computer-screens
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L’elecció del suport en les publicacions periòdiques

Amb la tecnologia de la que disposem, Internet ha 
causat la dissolució entre les fronteres de mitjans que 
abans romanien separats. D’aquesta manera, cada 
cop es qüestiona més quin és el millor mitjà per esta-
blir-se en el mercat, des del punt de vista editorial. En 
un principi Internet servia com a portal publicitari. 
Els mitjans de comunicació oferien serveis de con-
tingut d’una manera gratuïta per provocar la compra 
del mitjà imprès. Tractar el mitjà web com a servei 
secundari, junt amb les limitacions del llenguatge de 
programació web disponible en aquell moment, va 
provocar que el suport digital es fes a imatge i sem-
blança del suport imprès. 

A poc a poc, la presència en Internet s’ha convertit 
en un mandat imperatiu, i amb les noves tecnologies 
portàtils, són cada cop més les persones que acce-
deixen a aquests serveis directament des dels seus 
dispositius. Això ha passat a haver-se de plantejar 
convertir aquests serveis de contingut en un principi 
“gratuïts” a fer-los de pagament.

La Asociación para la investigación de los Medi-
os de Comunicación (AIMC) va realitzar un estudi a 
finals de 2012 centrat en el mitjà de les revistes8, el 
qual pretenia indagar en els comportaments, actituds 
i preferències amb els dos sistemes de distribució de 
continguts de les mateixes, tant imprès (anomenat 
tradicional) com digital. La metodologia d’estudi van 
ser la realització de 1.269 entrevistes a internautes en 
general, sent o no aquests lectors habituals de revis-
tes. Tot i tenir en compte que en un plaç de dos anys, 
l’accés tecnològic canvia significativament, he consi-
derat que les conclusions, si bé ara mateix els percen-
tatges diferirien, resulten interessants i vigents per 
al projecte:

1. Un 63,6% dels internautes accedeix en un plaç de 
sis mesos a la lectura de revistes en format electrò-
nic, mentre que un 91,7% ho fa en format paper.

2. El dispositiu prioritari per accedir a les re-
vistes electròniques és l’ordinador (83%), seguit 
pel telèfon mòbil (22%) i la tablet (12%). El lec-
tor de llibres només és utilitzat per l’1% dels lec-
tors que accedeixen a revistes electròniques. 

8 AIMC Asociación para la Investigación de los Medios de Co-
municación (18/12/2012). Revistas: tradicionales vs online. En-
llaç (21/11/2014): http://www.aimc.es/-Revistas-Tradiciona-
les-vs-Online-.html

Al respecte, l’estudi realitzat per PwC9 ens indica 
que les tablets i els smartphones és un dels segments 
amb més capacitat de creixement motivat per una 
major penetració i velocitat de banda ampla, així com 
les noves fòrmules d’oci, entre les quals està l’accés 
a revistes digitals que tendeixen a crèixer en els prò-
xims anys.10 

3. La pàgina web de la revista és el format més uti-
litzat (77,6%), seguit va el PDF (12%) i l’aplicació espe-
cífica (8%).

4. El format paper és el favorit per informar-se so-
bre temes en profunditat, mentre que l’electrònic és 
el més seleccionat per informa-se d’alguna cosa per 
comprar.

5. Els principals motius per llegir exclusivament en 
un suport o en un altre són: poder llegir les revistes 
en qualsevol lloc sense requerir de cap altre disposi-
tiu en el cas del paper, i no haver-se de desplaçar per 
comprar-les és el principal motiu pel cas del format 
electrònic.

Per aquesta raó moltes publicacions petites espe-
cialitzades tenen uns determinats punts de venda 
clau per després oferir la venda per Internet per totes 
aquelles persones que no poden accedir a la compra 
en botiga. Per això, moltes publicacions publiquen 
contingut a la web (moltes vegades multilingüe) de 
manera que sigui accessible des de qualsevol país.

6. Un 7% indica que ha realitzat un pagament per 
accedir a una revista electrònica i, dels que encara no 
han pagat, un 51% estaria disposat a pagar si el preu 
és molt ajustat o permeteren accedir a continguts que 
d’altra manera no estiguessin accessibles o que apor-
tessin continguts o serveis de valor.

Podem veure com, a poc a poc, tal com es van 
adaptant les publicacions al món digital i la tecnolo-
gia es va fent més accessible, el sector editorial digi-
tal augmenta –o almenys diversifica– la seva quota 
de mercat.

9 PwC (2012). Global Entertainment and Media Outlook: 2012-2016, p. 3.  
Enllaç (12/11/2014): http://www.pwc.es/es/publicaciones/entre-
tenimiento-y-medios/

10 Veure annex (4).
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5. Públic objectiu

na. Tot i això, el caràcter de divulgació i la voluntat de 
projecció internacional de Fabra i Coats fa que l’àmbit 
geogràfic s’ampliï, almenys, al nivell europeu.

Públic objectiu secundari
És tot aquell usuari que comença a tenir inquietuds 
amb aspectes culturals propis però que encara no està 
immers en aquest món. Són els estudiants més joves 
(de 15 a 18 anys) que encara no han decidit la seva 
via professional i professionals adults (30-55 anys) 
que s’interessen per aquests temes però el seu estil 
de vida els impedeix que puguin tenir relacions gaire 
profundes en aquests àmbits de creació cultural.

Mitjans, suports i canals de comunicació
Es tracta de gent que viu dinàmiques pròpies del se-
gle xxi i, per tant, està totalment familiaritzada amb 
les noves Tecnologies de la Informació i la Comuni-
cació (tic) i les utilitza en la seva vida quotidiana:  
per informar-se, accedir a continguts audiovisuals, 
utilització de xarxes socials, blogs, fòrums, etc. Uti-
litza freqüentment aquest tipus de tecnologies però, 
alhora, és crític amb els usos que se’n deriven. Tam-
bé qüestiona la informació que rep. Tot i que un dels 
usos principals que li donen a Internet és per motivar 
les seves inquietuds, aprecien més el format de paper 
per llegir textos extensos. Donat la seva relació amb 
àmbits artístics, solen apreciar el valor estètic i d’ex-
perimentació en les publicacions que llegeixen. 

Allò que espera el públic objectiu del projecte
El públic objectiu espera una publicació que els ali-
menti els seus interessos culturals oferint noves vi-
sions a través de llenguatges diversos: escrit/literari, 
fotografia, vídeo, virtual, etc. Volen conèixer sinergi-
es d’experimentació creativa que els hi estimuli però 
sense que els hi determini una ideologia concreta.

Interessos del públic objectiu al comprar el producte
Allò que els hi interessa és entreteniment cultural 
que els produeixi nous estímuls creatius, que els faci 
pensar i reflexionar. 

Públic objectiu primari
Homes i dones d’entre 18 i 45 anys interessats en la 
cultura vista des de diferents vies, d’una manera 
multidisciplinar. És un tipus de públic, podríem dir 
intel·lectual, que considera que el coneixement com-
partit genera més coneixement. Alhora, aquest tipus 
d’usuari, desenvolupa feines creatives, tant des del 
punt de vista productiu com crític i d’investigació. Per 
això tenen tot tipus d’inquietuds referents a la pro-
ducció artística i humanista, de debat i discussió, tant 
com a individu com a membre d’un grup social. Té 
una professió artística o, almenys, inquietuds al res-
pecte. La seva professió també el fa interessar-se per 
la cultura, les humanitats i aspectes relacionats amb 
el creixement cultural personal i social.

Tenen influències en moltes disciplines i cultures, 
la qual cosa, es demostra en que les seves tipologies 
d’interessos són molt àmplies, tant des del punt de 
vista de la creació com del consum cultural: van des 
del cine a les exposicions, s’interessen en arts plàsti-
ques, arts escèniques, fotografia, música, art sonor, 
creació multimèdia, projectes tic, filosofia, etc.  Estan 
oberts a noves inquietuds i noves visions que els hi 
facin qüestionar-se el seu punt de vista. És més, els 
agrada estar envoltat de dinàmiques que provoquen 
aquests tipus de diàlegs amb gent amb interessos si-
milars.

En relació als recursos, no li donen importància 
excessiva a quelcom material, però si d’una manera 
simbòlica. Per tant, les seves motivacions de consum 
van relacionades a factors d’inquietuds personals, en 
el sentit d’alimentar els seus interessos culturals, i 
socials, en el sentit de poder compartir aquests inte-
ressos i exposar la seva visió dels mateixos.

Tal i com he mencionat anteriorment, quant als 
comportaments de l’usuari objectiu, aquest acostu-
ma a llegir sobre temes multidisciplinars, li agrada 
compartir les seves inquietuds, la seva professió (ac-
tual o futura) té a veure amb la creació artística i la 
reflexió humanista i té molta permeabilitat per adop-
tar novetats.

Pel que fa al nivell econòmic, no és necessari que 
disposin de molts medis econòmics però les seves 
preocupacions al respecte no han de ser massa relle-
vants.

Viuen o freqüenten la seva vida social i/o laboral 
a Barcelona, la qual esdevé la ciutat objectiva clau ja 
que la publicació és des i per als ciutadans de Barcelo-
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1. Perfil de l’empresa
Fabra i Coats és un espai de creació artística multi-
disciplinària situat al barri de Sant Andreu de la ciu-
tat de Barcelona. Pertany a una xarxa de Fàbriques 
de Creació de Barcelona de la qual és el principal ex-
ponent degut a la integració de diversos llenguatges 
artístics en les seves instal·lacions de més de 6.500 m2 
que acullen projectes d’investigació, experimentació i 
creació des de diferents disciplines com les arts escè-
niques, la música, les arts visuals i plàstiques, audio-
visual i multimèdia.

Naix fruit de la renovació del Pla Estratègic de Cul-
tura de 2006. El model de les fàbriques de creació de 
Barcelona –a diferència del francès o alemany– resi-
deix en la col·laboració directa amb associacions, en-
titats, col·lectius, etc. que coneixen  les necessitats del 
sector artístic i creatiu per realitzar una millor gestió 
dels equipaments públics.

La seva gestió és municipal al 100%.
A Fabra i Coats es desenvolupen activitats obertes 

al públic i altres esdeveniments culturals vinculats al 
seu programa. També compta amb espais destinats a 
acollir projectes culturals en residència o bé per gra-
var rodatges, sessions fotogràfiques, realitzar actes 
públics i altres projectes de creació artística. També 
compta amb associacions professionals, creadors i 
projectes residents.

La missió de Fabra i Coats és donar suport a la cre-
ació artística amb espais de treball per a les arts es-
cèniques, la música, les arts plàstiques i visuals, les 
creacions multimèdia i també per a projectes relacio-
nats amb les tic.

I, per aconseguir-ho, s’han establert aquestes lí-
nies d’actuació:
- Convertir-se en un centre de referència Internacio-

nal.
- Foment de la hibridació entre llenguatges artístics 

a través de la multidisciplinarietat i la transdisci-
plinarietat.

- Voluntat d’integració en xarxes locals, nacionals i 
internacionals de creació.

- Exigència en la qualitat tant dels processos de crea-
ció com dels resultats finals.

- Col·laboració entre els sectors públic i privat, tenint 
en compte que les xarxes de distribució són sovint 
privades.

2. El problema
Manca de visibilitat dels processos que es duen a ter-
me en la Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Barce-
lona. Es necessiten mostrar les sinergies transdisci-
plinàries que allà es produeixen per tal de crear una 
eina de divulgació cultural per al ciutadà barceloní. 
Es tracta de cultivar-lo en aquestes dinàmiques per-
què s’interessi per aquests tipus de projectes artístics 
multidisciplinaris.

3. Objectius del projecte
- Crear una eina de divulgació cultural.
- Mostrar les sinergies i els processos que es duen a 

terme a Fàbriques de creació de Barcelona, en es-
pecial Fabra i Coats.

- Que tingui caràcter participatiu.

4. Públic objectiu
Principal
- Homes i dones d’entre 18 i 45 anys interessats en la 

cultura vista des de diferents vies, d’una manera 
multidisciplinar. 

- Considera que el coneixement compartit genera més 
coneixement.

- Té una professió artística o, almenys, inquietuds 
al respecte. La seva professió també el fa interes-
sar-se per la cultura, les humanitats i aspectes 
relacionats amb el creixement cultural personal i 
social.

- Tenen influències en moltes disciplines i cultures, la 
qual cosa, es demostra en que les seves tipologies 
d’interessos són molt amplis, tant des del punt de 
vista de la creació com del consum cultural: van 
des del cine a les exposicions, s’interessen en arts 
plàstiques, arts escèniques, fotografia, música, art 
sonor, creació multimèdia, projectes tic, filosofia, 
etc.

- Els agrada estar envoltat de dinàmiques que pro-
voquen la generació de noves inquietuds i noves 
visions que els hi facin qüestionar-se el seu punt 
de vista. 

- En relació als recursos, no li donen importància ex-
cessiva a quelcom material, però si d’una manera 
simbòlica. Per tant, les seves motivacions de consum 
van relacionades a factors d’inquietuds personals, 
en el sentit d’alimentar els seus interessos culturals, 
i socials, en el sentit de poder compartir aquests in-
teressos i exposar la seva visió dels mateixos.

brief
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- Els hi agrada involucrar-se en iniciatives artístiques. 
- Pel que fa al nivell econòmic, no és necessari que 

disposin de molts medis econòmics però les seves 
preocupacions al respecte no han de ser massa re-
llevants.

- Viuen o freqüenten la seva vida social i/o laboral a 
Barcelona.

Secundari
- Estudiants més joves (de 15 a 18 anys) que encara no 

han decidit la seva via professional i professionals 
adults (30-55 anys) que s’interessen per aquests te-
mes però que no estan immersos en aquest món.

- És tot aquell usuari que comença a tenir inquietuds 
amb aspectes culturals propis però que encara no 
està immers en aquest món de la creació cultural.

5. Encàrrec
- Conceptualització i plantejament del funcionament 

de la publicació impresa i digital.
- Creació i disseny de la publicació impresa. La pu-

blicació impresa serà bimensual però ara es realit-
zarà el disseny del número zero, establint la línia 
editorial de la mateixa. 

- Creació i disseny de la pàgina web amb contingut 
relatiu al de la publicació impresa. 

6. Objectius i metes de disseny
- Que el disseny remeti a processos i experimentació, 

produint cultura.
- Que l’usuari pugui intervenir en la publicació.
- Utilitzar multiplicitat de llenguatges, propis de la cre-

ació artística duta a terme a Fabra i Coats: arts escè-
niques, música, arts plàstiques i visuals i creacions 
multimèdia.

- Qualitat en el disseny i bons acabats.
- Aconseguir un pvp assequible dintre els paràmetres 

de les revistes especialitzades.

7. Abast i beneficis del projecte
En un principi, com a objectiu principal l’abast ha de 
ser local. Però tenint en compte la voluntat d’integra-
ció en xarxes nacionals i internacionals de Fabra i 
Coats, el projecte té una vessant multilingüe (català/
espanyol/anglès). 

Els beneficis del projecte són la divulgació cultural 
i la visibilització de les sinergies creatives als usuaris.

8. Missatge a transmetre
Reflectir l’esperit de creació, col·laboració i d’aporta-
ció de riquesa a la ciutat de Barcelona per part de lí-
nies d’actuació com la de Fabra i Coats.

9. To, orientació estilística
- Artístic.
- Procés d’experimentació.
- Fàcil de compartir.
- Divulgatiu.
- Sense ideologia.
- Dinàmic.

10. Limitacions 
- Idioma d’ús principal: espanyol. Secundaris: català 

i anglès.
- pvp assequible dins del mercat de revistes especia-

litzades.
- Web d’accés gratuït.
- Produït a Barcelona.

11. Materials necessaris per dissenyar
- Entrega de la memòria de l’any 2014.
- Informació sobre les activitats que es duen a terme i 

les programades pel 2015.
- Informació sobre les instal·lacions, l’equipament, els 

projectes que s’hi estan duent a terme i els col·lec-
tius associats a Fabra i Coats.

- Entrega dels textos dels articles en català, espanyol 
i anglès.

- Entrega de 36 fotografies referents als articles.
- Enviament per e-mail del llistat de tot el personal 

que col·laborarà en l’elaboració de la publicació per 
part de Fabra i Coats.

12. Acabats 
+ Manual d’identitat gràfica de la publicació.
+ Publicació impresa:

- Imprès a 4 tintes en offset digital.
- Enquadernat cosit a vista amb el llom encolat.
- Portada i contraportada semirrígides.
- Diferents textures de paper setinat de 90 g FSC 
(depenent del contingut del plec).

+ Web
- Web independent a la de Fabra i Coats.
- Amb integració a les xarxes socials.
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1. Antecedents

Fig. 1 Mescla de llenguatges visuals: collage, fotografia, grafis-
mes, referències directes al món virtual; tractament tipogràfic 
en relació al contingut; contingut crític sense arribar a formar 
un discurs; producció de significat basada en titulars estètics i 
significants visuals; articles penjats en la web.

Fig. 2 Tipologia de presentació visual digital de projectes rela-
cionats dintre una mateixa temàtica. En aquest cas han apostat 
per separar-los per països. L’estructura de navegació et permet 
desplaçar cada contenidor (projecte) per poder veure els que 
estan al darrere dins del mateix apartat de país. Quan clickes 
s’obre l’html del projecte en qüestió amb descripció textual i 
visual.

En un primer moment no resulta gaire atractiu tret per la 
novetat de la disposició dels elements. Però resulta interessant 
tenint en compte d’aplicar aquesta tipologia de disseny la pos-
sibilitat d’altres filtratges (a més a mes de països). Així com 
d’eliminar projectes ja vistos o que no resulten interessants en 
un primer moment (amb la possibilitat de poder-los recuperar).

Molts són els exemples de publicacions, tant revistes 
com fanzines, que s’han anat desenvolupant al llarg 
de l’últim segle. Amb la incorporació d’Internet i els 
dispositius mòbils a la vida quotidiana, han anat crei-
xent les publicacions que aposten pel mitjà digital. 
Però són poques encara les que integren ambdós mit-
jans aprofitant les seves particularitats.

És per això que costa trobar antecedents que mos-
trin resultats convincents en aquest tipus de proble-
màtica. Molts són els factors que provoquen aquesta 
situació: des de la còpia de l’arquitectura gràfica del 
mitjà imprès al digital fins als canvis constants de 
llenguatges de programació web que dificulten la co-
municació entre dissenyador i programador.

Es pot dir que, ara per ara, els nous llenguatges de 
programació possibiliten la creació de plataformes 
web que funcionin correctament amb una tipologia 
de visualització independent a les pròpies del paper 
imprès. És per això que, últimament, estan gene-
rant-se noves solucions a les publicacions digitals per 
tal de no suposar una còpia digital d’allò imprès, tot i 
que moltes d’elles han tingut una vida finita.

Podem trobar, per tant, una mostra de publicacions 
que mostren solucions conceptuals i/o tractaments 
visuals adients al projecte.
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Fig. 5 Publicació online separada en apartats: Webzine, Revi-
ews, Editorial i Portfolio, a banda dels continguts purament 
informatius o comercials. Ràpida redirecció cap a la tipologia 
de contingut desitjada per l’usuari. Apartats propis de la revis-
ta impresa. També conté un apartat anomenat Young Critics 
Competition on es publica un assaig crític realitzat per un es-
tudiant d’art canadenc, promovent la visualització estudiantil 
local. També conté un índex sobre els artistes i autors que han 
aparegut o publicat a la revista. 

Publicació impresa: doble columna anglès i francès.

Fig. 3 Ajuntant l’estructura arquetípica de periòdic amb el co-
llage i un ús de la tipografia no determinat d’inici produeix 
la sensació d’estar davant un contingut cultural i artístic d’alt 
nivell.

L’edició de rotativa amb paper i mida de periòdic, amb només 
la portada a color redueix molt els costos de producció.

Fig. 1 Adbusters. Revista impresa bimensual amb temàti-
ca contracultura i d’activisme social.
Fig. 2 Augmented Partager. Publicació digital on es mos-
tren projectes de disseny gràfic. 
Fig. 3 Hard Werken. Revista impresa d’art.
Fig. 4 This is a magazine. Revista impresa i publicació digi-
tal amb temàtica d’art i media.
Fig. 5 Esse. Art + opinions. Publicació impresa i digital qua-
drimestral d’art contemporani centrada en la seva ves-
sant interdisciplinar.

Fig. 4 Joc multimèdia que serveix, per un costat, per la utilitza-
ció del mitjà en si mateix i, d’altre, per donar un espai de visibi-
litat a aquells artistes propis del mitjà digital. També funciona 
com un reclam per a l’edició impresa, la qual està caracteritza-
da també per ser fruit d’un joc experimental.

S’utilitzen diferents tipus de paper, d’impressions, talls, 
transparències, etc., complements com ulleres 3-D, i també al-
tres tipus de suports.
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S'ha realitzat una investigació de referents en base a 
quatre conceptes clau. Per tant, s'ofereix una mostra 
significativa dels que millor presenten alguna de les 
següents característiques:

Contingut multicultural: amb preocupació incipi-
ent per la divulgació de la cultura amb una 
postura crítica i no merament complaent.

Bon tractament de multiplicitat de llenguatges que 
interactuen entre ells: gràfic (collage, composi-
ció visual, infografia…), tipogràfic, fotogrà-
fic, sonor, media, animació, hipertextuali-
tat, etc.

Relació Públic-Publicació: on s’estableix algun ti-
pus de vincle entre el contingut de la publi-
cació i l’usuari al qual va destinada la ma-
teixa.

Retroalimentació entre el mitjà imprès i el digital: 
on, d’alguna manera, ambdós suports actu-
en com a suma i no com a multiplicitat de 
suports amb un mateix contingut.

2. Referents

A      D

RPP

MLL

C  C
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Contingut multicultural

referents

C  C

Emigre. Revista impresa i foneria de tipografies.

Formalització i contingut
– Ús tipogràfic molt destacat (els ingresos venien de la 
venda de tipografies). 
– Estètica de disseny digital propi de l’època.

Descrita pels creadors com una revista cultural un-
derground multimèdia per al públic jove i urbà.

Es tracta d’un CD enganxat a un llibret (tipus di-
gipack). Dintre hi ha una aplicació interactiva amb 
pistes d’àudio de bandes locals com a banda sonora 
d’allò que poden llegir: històries curtes, moda i clips 
musicals.

Diferenciació
– Degut al públic tant específic al qual està destinada 
la publicació, es poden permetre canvis bruscos en 
l’anatomia de la publicació: el logotip, la seva col··lo-
cació, la maquetació, el tractament d’imatges, etc.

Formalització i contingut
– Format atractiu i adient al contingut tot i que de 
mort anunciada ja que la integració d’Internet a la llar 
ja s’estava duent a terme en aquell moment.
– Retroalimentació entre el format digital (aplicació 
d’ordinador en CD) i el llibret contenidor del CD.
– Llenguatge visual aplicat al públic objectiu.

Suburban. Publicació en format digital amb presentació impresa.
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Multiplicitat de llenguatgesMLL

Coupe. Revista impresa d'impressió semestral.

Formalització i contingut
– Cada número canvia significativament el disseny i 
el to.
– Ús de la tipografia expressiva.
– Mescla de fotografia i collage amb tipografia.

Formalització i contingut
– Gràfica deconstructivista: emfatització del missatge 
a través del tractament tipogràfic, l’ús de columnes 
trencades i de collage.
– Ús d’elements complementaris al missatge com la 
visualització de la retícula, filets que tallen el text, 
etc. Reforça la idea de subjectivitat perquè denota 
l’autoria.

Diferenciació
– Logotip contundent, situat al terç superior de la por-
tada. La fletxa apunta a la part dreta superior, incitant 
a agafar la revista. El color canvia per fer de contrast 
amb el color de fons.
– L’ús del collage diferencia la publicació d’altres ba-
sades en la fotografia o colors més plans.

Speak. Revista semestral impresa.
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Relació Públic-Publicació

Shift!. Publicació amb diversos suports.

Formalització:
– Aspecte tàctil, manejable, multidisciplinari.
– No es pot reproduir per cap altre mitjà.
– Possibilitats formals molt àmplies. Redefinició cons-
tant depenent del concepte de cada número.
– En ocasions, el contingut l'ha realitzat l'usuari.

Formalització i contingut
– Ús de la infografia
– Contingut monotemàtic per cada publicació.

Inconvenients
– El canvi constant de format ralenteix el procés i em-
pitjora la productivitat.
– Dificultat de reconeixement de la marca.

Relació amb l’usuari
– Al 2006 van crear un número que deixava molts espais 
en blanc (començant per la portada) per a que l’usuari 
els completara i els hi tornés a enviar. Estan publi-
cats a la seva pàgina web, a l’apartat de Notebooks. 

Colors. Revista trimestral impresa.

RPP
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Retroalimentació entre el mitjà imprès i el digital

Frame. Revista impresa i aplicació per a iPad.

Aplicació digital
– Disponibilitat d’una app per a iPad per visualitzar 
la revista en mode interactiu amb continguts afegits. 
– Inclusió d’interactius en l’app.

Formalització i contingut
– Aplicació Junaio per a continguts media extra, amb 
escaneig amb el mòbil. S'escaneja una imatge amb 
aquesta aplicació de descàrrega gratuïta i et rediri-
geix a un contingut web.
– Aplicació de tintes platejades, que brillen amb el mí-
nim reflex.

Inconvenients: 
– Haver d’instal·lar una app especial.
– Només compatible amb iPad.
– Són els mateixos continguts més continguts propis 
media.

– Tonalitat de paper (en un plec) gris fluix. Funciona 
molt bé amb la tinta platejada i amb trames molt pi-
xelades.
– No funciona la "plastificació" del paper (està una 
plana si, la de darrere no): reflexa massa, és un con-
sum innecessari, i al tacte mareja.
– Molt poc marge i no molesta.

Slanted. Blog i revista impresa de periodicitat semestral.

A      D
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3. Tipologies

Contingut cultural
1. Publicacions monotemàtiques (ex: disseny).
2. Temàtica basada en un entorn disciplinari (ex: disseny gràfic, disseny de producte 

i arquitectura).
3. Temàtiques més obertes basades en una ideologia, un entorn artístic, una manera 

d’entendre el món  (ex: art contemporani i cultura visual; contracultura i activis-
me social).

4. Temàtiques basades en el procés, amb un enfoc més experimental.

Multillenguatge
1. Fotografia com a fil conductor.
2. Usos tipogràfics canviants que fan de base tant d’estructura gràfica com de dis-

curs visual.
3. Aplicació de llenguatges gràfics (impressió, textura, trama, collage, etc.).
4. Aplicació de llenguatge de programació: animacions, gifs, glitch art…
5. Altres llenguatges: 3D, sonor, media…
6. Manipulació del suport passant a formar un discurs (tant en sentit analògic com 

digital).
7. Missatge fonamentat en l’objecte.

Relació entre publicació i públic
1. Creació d’una xarxa comunitària de seguidors que també hi participen.
2. Participació en esdeveniments realitzats per la publicació.
3. Publicació d’assajos o treballs artístics del públic per oferir-los una major visibi-

litat.

Relació entre els suports analògic i digital
1. Només imprès. Pàgina web per la venda de la revista.
2. Imprès + blog digital + xarxes socials amb el mateix contingut.
3. App especial gratuïta: sol contenir el mateix contingut que la web.
4. App especial de pagament: normalment està només desenvolupada per iPad i sol 

tractar-se de la publicació en si mateixa.
5. Cada format ofereix contingut diferent o bé, presentat amb adequació al mitjà en 

qüestió. Es produeix una retroalimentació entre ambdós suports.

En base a l’anàlisi d’aquests antecedents i referents 
puc establir les tipologies emprades pels mateixos, 
avaluant els seus resultats, tant pel que fa a les parti-
cularitats del projecte com les més genèriques pròpi-
es dels suports paper i web, per després poder deter-

minar, d’una manera, podríem dir abstracta, aquelles 
que suposen un camí idoni per al projecte deixant-ho 
suficientment obert com per poder obrir vies noves 
per concretar la solució més adequada.

Així, les tipologies particulars del projecte són:

MLL

C  C

RPP

A      D
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Format
1. Petit format: utilitzat sobretot per a les publicacions fanzines, de tirada molt més 
curta i amb poc text. 
2. Format mitjà: del qual vull destacar el format de 17 x 24 cm, molt repetit en els 
referents degut a que té una mida portable però prou gran com per poder treballar 
fins i tot a doble o triple columna i, a banda, aprofita la raima del paper.
3. Diari: per imprimir en rotativa amb una qualitat inferior i a un cost molt menor.
4. Diferents formats dintre la mateixa publicació: diferents plecs enquadernats a 
un mateix llom o bé incorporació de cartells plegats a l’interior o un suplement més 
petit que el format habitual.
5. Format diferent a cada número: són pocs els casos però es tracta de revistes en 
format producte, que canvia depenent de la temàtica de cada número. 

Impressió / color
1. Offset tradicional o digital a 4 tintes, depenent de la tirada.
2. Portada a color, interior en blanc i negre.
3. Dues tintes (negre + 1 color): normalment en publicacions monotemàtiques que 
acorden un color per a cada publicació/tema.
4. Amb tintes especials, vernissos o tractaments especials com el cop sec: normal-
ment s’utilitzen per la portada o per l’apartat de galeria d’imatges.

Qualitats de paper
1. Rotativa de diari: menys costos et permet una tirada major però la relació de 
l’usuari amb la publicació agafa connotacions d’usar i tirar.
2. Homogeneïtzació: es tria un tipus de paper que s’utilitza per tota la publicació. 
Amb un bon paper no té per què haver-hi problema, però dóna poc joc amb el con-
tingut.
3. Utilització de diversos papers i textures: publicacions més costoses on cada apar-
tat utilitza un paper especial (per galeries d’imatges, text, cartells interiors …). Hi 
ha casos en els quals, s’aprofita el canvi de plec per utilitzar un paper de color o un 
canvi a setinat per les fotografies. En aquest sentit, hi ha publicacions que ja preve-
uen un plec determinat a cada número on s’utilitzarà aquest canvi de paper (nor-
malment, com ja he dit, per galeries de fotografies o obres artístiques).
4. Una cara glasofonada, l’altra normal. Només ho he vist en una revista i, baix el 
meu parer, no funciona perquè mareja al lector el canvi de textura constant i de 
lluentor del paper.
5. Paper amb un tractament d’impressió o encunyat especial. Depenent de la publi-
cació són recursos adients o excessius.

Les tipologies pròpies dels suports paper i web:
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Enquadernació
1. Grapa: permet obrir completament la revista però aquesta no hauria de tenir un 
grossor major a uns 5 mm
2. Rústica amb tapa tova encolada: aquestes dues següents són les més utilitzades 
encara que s’han de tenir en compte els marges interiors ja que el plec no es pot 
deixar obert del tot. És un gran inconvenient molt repetit per les revistes el fet que 
l’hagis de mantenir oberta amb les dues mans.
3. Rústica amb tapa tova cosida: el cosit ofereix una major qualitat i resistència que 
l’encolat. 
4. Cosida a vista: Recurs utilitzat en poques revistes que permet que, si el gramatge 
del plec no és massa gruixut i conté uns 8 fulls, es pugui obrir completament sense 
que es tanqui sòl. 
5.  Amb sobrecoberta: recurs poc utilitzat en revistes, tret que es tracti d’edicions 
especials.
6. Plec a la vista encunyat per la part superior i inferior i aguantat amb cinta elàstica: 
sistema econòmic per poder separar els plecs fàcilment. Ideal per compartir parts 
de la revista o utilitzar un plec com  a cartell.
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Estructura de la portada
1. Logotip a la part superior: a banda d’esdevenir ja un fet  tradicional, quan la revis-
ta s’ha de vendre en un quiosc la disposició de les mateixes determina que el nom 
estigui a la part de dalt per ser visible per al consumidor.
2. El logotip canvia de disposició, grandària o simplement no existeix: és el cas con-
trari a l’anterior, on la publicació es ven per Internet i s’envia a domicili. Dóna molt 
més joc però fa que sigui difícilment identificable.
3. El logotip canvia lleugerament elements com la tipografia, el color, etc.: recurs 
bastant utilitzat per crida l’atenció, sempre i quan el logotip sigui potent. En alguns 
casos, utilitzen aquest recurs un cop ja han fidelitzat al consumidor.
3. Fotogràfica: la portada sempre conté una fotografia que actua de reclam.
4. Estructura gràfica vectorial: normalment per publicacions més pròximes a temes 
de disseny. 
5. Tipogràfica: aquelles publicacions on la tipografia és l’eix vertebral de l’estil.
6. Collage: solen tractar-se de publicacions crítiques amb el tema que desenvolupen. 
D’aquesta manera obtenen resultats irònics molt cridaners.

Usos tipogràfics 
1. Funcional: pensant en termes de llegibilitat i lecturabilitat. 
2. Expressiva: sobretot utilitzada en titulars o mots gràfics. Surt de les romanes o 
pal sec clàssiques per utilitzar altres tipus amb contrastos, remats i ductus més 
exagerats. 
3. Creació de discurs: característica pròpia de les publicacions dels 1990 on l’elecció 
de la tipografia, la col·locació de les frases, la seva separació o trencament i la seva 
superposició marquen les directrius visuals del discurs.

Estructura digital
1. Relació amb la impresa: on s’agafa l’estructura de l’edició impresa i s’intenta re-
petir en format digital.
2. Tipus blog: a partir d’entrades cronològiques, normalment acompanyades d’una 
imatge que actua com a reclam.
3. Tipus diari: doble o triple columna amb notícies relacionades amb la temàtica de 
la publicació.
4. Amb indicadors faltants en el suport digital: com són la mitja de minuts que ne-
cessites per llegir l’article, una numeració de l’article en el qual estàs respecte a la 
publicació original, etc.
5. Reestructuració del contingut per adaptar-lo al suport de pantalla: aquest és el 
procés més convenient, baix el meu punt de vista, però que encara no ha acabat 
d’assentar-se.
6. App específica: el contingut es veu a partir de la descàrrega d’una aplicació espe-
cial.
7. Amb recursos digitals media: amb el codi QR o amb l’escaneig fotogràfic d’una 
imatge impresa es pot accedir a recursos especials amb el mòbil com vídeos, ani-
macions 3D, etc. Requereix però la subscripció de pagament a un d’aquests sistemes 
(per exemple Junaio o Layar) per poder publicar, però per visualitzar és gratuït.
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La publicació
La publicació if (void) té el propòsit d’actuar com una 
eina de divulgació cultural portant les sinergies de la 
Fàbrica de creació de Barcelona Fabra i Coats fora de 
les seves instal·lacions.

La interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat 
estan marcant l’esdevenir cultural i social a l’actuali-
tat. És per això que el contingut de la revista es basa 
en la relació entre l’art amb qualsevol altra disciplina. 
D’aquesta manera es relacionen, almenys, dues disci-
plines on una d’elles és arts escèniques, música, arts 
visuals i plàstiques o creació multimèdia, que són les 
categories artístiques principals del client.

Es tracta de donar-li importància al procés, tant 
editorial com de contingut, potenciant així l’interès 
en saber més al voltant dels temes tractats, fent el 
discurs propi: el procés i l’experimentació com a fita 
en si mateix.

Així mateix, es pretén crear una comunitat d’usua-
ris que generin i comparteixin interessos propis rela-
cionats amb l’art. Per això es fomenta la participació i 
la intervenció tant a nivell digital en la web com físic 
en la revista impresa.

Una altra característica important és la categorit-
zació del contingut mitjançant tags o paraules clau, la 
qual cosa permet accedir a un mapeig de la temàtica 
d’interès, així com la possibilitat de mantenir un segui-
ment d’aquells temes d’interès particular de l’usuari.

 

La interdisciplinarietat
Per representar aquesta vessant interdisciplinària del 
client s’ha optat per realitzar una representació gràfica 
en la revista impresa, controlant l’edició a partir de la 
creació d’un logaritme programat.

Es parteix d’una sèrie de variants tipogràfiques i re-
ticulars escollides per mantenir el control d’aspectes 
com la llegibilitat, la jerarquia tipogràfica, la disposició 
d’imatges, etc.

D’aquesta manera, els principals articles de la revis-
ta impresa s’autoediten en base a un criteri d’edició 
gràfica condicional on l’atzar acaba determinant la 
potencialitat del discurs. No es tracta de representar 
la informació com objectiva ni de ressaltar la subjec-
tivitat del dissenyador gràfic, sinó que la pròpia de-
terminació condicional sigui la que provoqui resul-
tats inesperats en la relació de l’usuari amb el text. 
S’utilitzen recursos de combinació entre retícules, 
tipografies, cossos i trencaments del marc de text. 
D’aquesta manera, un article pot resultar incomplet 
perquè no caben els caràcters en la disposició reticu-
lar determinada, o bé, que tingui una plana en blanc; 
les imatges que normalment recalquen el discurs tex-
tual, es veuen manipulades per tapar el propi text, o 
bé, es mostren incompletes i escalades. Tot això és 
resultat d’una programació prèvia que determina la 
disposició de text i imatge en la pàgina impresa. Per 
tant, el discurs pot veure’s afectat de manera que 
resulti emfatitzat o minvat per la seva edició, ja que 
l’objectiu final és que cada usuari es creï el seu propi 
discurs.

L’edició a partir de condicionaments exigeix major 
perícia per part de l’escriptor que es veu condicionat a 
uns usos tipogràfics que poden alterar el seu discurs. 

Aquestes formes i condicionaments, a banda de 
no esgotar-se en l’execució tècnica del procediment, 
plantegen una nova relació entre autor i lector, ator-
gant espais de participació tant físicament com con-
ceptual. Així com l’edició està supeditada a uns de-
terminats condicionants, la lectura es proposa com 
un acte d’intervenció i participació.

1. Conceptualització i plantejament 
del funcionament editorial
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relacions entre la publicació impresa i la digital

Establint les particularitats d’ambdós mitjans en 
qüestió, podem diferenciar les següents característi-
ques:

Publicació impresa
- Intervenció artística directa en l’exemplar.
- Possibilitat d'intercanvi a través de la Xarxa de Bibli-

oteques de Barcelona.
- Discurs obert a partir de l’edició condicional i l’atzar.
- Hi ha gairebé el mateix espai imprès que en blanc, 

de manera que l’usuari pot utilitzar la mateixa pu-
blicació per fer les seves anotacions, dibuixos, etc.

Publicació web
- Relació entre les categories artístiques i les supraca-

tegories ‘Ciència’ i ‘Humanitats’.
- Creació de comunitat d’usuaris.
- Intervenció directa en la generació de contingut per 

part de l’usuari.
- Cerca amb paraules clau.
- Visualització dels articles propis de la revista i dels 

usuaris.

Tal com s’ha esmentat anteriorment, la publicació 
impresa comptarà amb la programació condicional 
que provocarà un trencament del text i usos tipogrà-
fics i reticulars variats, fet que pot provocar que un 
article es talli, o bé, que deixi fulls en blanc, donat que 
cada retícula i tipografia admet un nombre de caràc-
ters diferents. Aquest fet atzarós que possibilita una 
lectura crítica no es donarà en l’apartat digital, ja que, 
en aquest mitjà, és molt fàcil trencar la linealitat del 
discurs. Més bé servirà per que aquells usuaris que 
vulguin llegir l’article sencer, o bé veure les imatges a 
escala completa, ho puguin fer.

D’aquesta manera, també es diferencia entre el ti-
pus d’ús que té la publicació impresa i el web. L’usuari 
que tingui la publicació entre mans hi pot escriure, 
dibuixar, etc. ja que tant l’enquadernació, que permet 
mantenir la publicació oberta sense aguantar-la amb 
les mans, com els plecs microperforats, que possibi-
liten la conversió de la publicació en llibreta pròpia, 
així com els espais que deixa el trencament de la cai-
xa de text i les imatges-transparència que oculten 
part del text, així ho possibiliten.

En canvi, l’apartat web incideix en la concepció 
d’una base de dades creada a partir de l’ordenació per 
paraules clau (tags) del contingut. Presentant els ar-

ticles mitjançant un mapa reticular que relaciona les 
categories artístiques del client amb dues grans cate-
gories que engloben la major part de les disciplines 
com són les Ciències i les Humanitats, es poden veure 
en un cop de vista i navegació, aquells articles que 
guarden una relació entre sí. 

D’altra banda, es crea una comunitat d’usuaris que 
tenen la potestat de la creació del contingut, ja sigui 
a partir del generat en la pròpia publicació impresa, 
com generat digitalment. Aquest contingut es penja, 
bé de forma privada –per ús personal–, o bé pública-
ment, on els demès usuaris podran accedir a aquest 
contingut. A partir de la generació de contingut, el Co-
mitè d’experts de la publicació revisarà el contingut 
de l’article i la seva correcta disposició relacional en 
la retícula, de manera que no es pot penjar qualsevol 
cosa de qualsevol manera, mantenint un cert nivell 
en la qualitat dels continguts. Tanmateix, aquests ar-
ticles poden ser susceptibles de ser publicats, prèvia 
autorització de l’usuari, en successius números de la 
publicació impresa.

2. Relacions entre la publicació impresa i la digital
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3. Captació de material

La generació de contingut té dues vies: l'equip de la 
publicació i els usuaris de la mateixa.

L'equip és la base fonamental de publicació de con-
tingut. És en el que es fomentaran els articles de les 
publicacions impreses –que, alhora es publicaran en 
el web–. Aquest està format per escriptors, traductors, 
grafistes, fotògrafs, programadors i dissenyadors.

D'altra banda, està la comunitat d'usuaris que ac-
tua principalment per la via digital. Aquests, com a 
usuaris registrats, poden penjar articles propis. Els 
articles, un cop revisats, queden a disposició pública 
en el web. A més, poden ser publicables en números 
següents de la publicació impresa, previ consenti-
ment de l'autor.

Per aquest motiu és necessari un Comitè d'experts. 
Aquest equip s'encarrega d'avaluar i seleccionar el 
material publicable, de corregir el llenguatge i de rea-
litzar contrapropostes a l'usuari –si s'escau–.

La publicació impresa surt a la venda cada dos mesos. 
Aquests articles es publiquen al web, un cop ja ha sor-
tit a la venda la publicació impresa.

Els articles que els usuaris publiquen a la web es 
fan públics un cop són revisats i acceptats pel Comitè 
d'experts. Per tant, la publicació és diària.

4. Periodicitat
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La publicació impresa, donada la seva especificitat 
temàtica, es distribueix per llibreries i botigues que 
tenen relació directa amb l'art i la cultura.

Així, hi haurà un llistat d'aquests establiments al 
la web per que l'usuari pugui saber on comprar-la. 
Tanmateix, també es realitzarà la venda en línia, do-
nant l'opció de comprar un número concret o de subs-
criure's per un any (amb una reducció de preu).

xarxa de biblioteques de barcelona
La zona zero del projecte és Barcelona i, com a tal, es 
vol potenciar la visibilitat del projecte a la ciutat. Per 
aquest motiu, i arribant a un acord amb l'Ajuntament 
de Barcelona, es repartiran 50 exemplars a les Biblio-
teques de la ciutat per que puguin realitzar el servei 
de préstec habitual amb l'excepció de que, la publica-
ció pot ser intervinguda per l'usuari.

D'aquesta manera es promou la creació i es dóna 
visibilitat a la mateixa.

5. Distribució





PROJECTE: PUBLICACIÓ IMPRESA



42

projecte: publicació impresa

Format

1. Format i mida

El format de la publicació impresa és de 40 x 56 piques 
–a partir d’ara: 1 pica= 1 p. = 12 punts de pica = 12 pt–  
(tancat; aprox. 169,33 x 237,06 mm), 80 x 56 piques 
(obert; aprox. 338,66 x 237,06 mm). L’elecció d’aquesta 
mida respon a diversos criteris:

1. Reduïdes dimensions pel seu maneig i portabi-
litat dintre de qualsevol bossa (resulta una mica més 
gran que un llibre de butxaca però més petit que la 
majoria de revistes).

2. Una amplada suficient per poder establir diver-
sos criteris reticulars amb una llegibilitat correcta 
amb més d’una columna.

3. Reducció de la minva de paper. S’adapta als for-
mats 50 x 35 cm i 100 x 70 cm de les impremtes, dei-
xant poc més d’un centímetre de marge pel tall.

L’elecció d’establir en format en base a les piques 
és una qüestió, primerament, de tenir un format en 
base 12. D’aquesta manera, tota reticulació obeeix a 
la subdivisió entre 2, 3, 4, 6, 8 i 12. Aquesta petita di-
ferència amb un format més estàndard, com podria 
ser 17 x 24 cm, fa que no tingui cap desajust en els 
marges. I la reticulació en piques és una qüestió de 
funcionalitat, ja que els programes d’autoedició estan 
pensats per treballar amb piques.*

40 p.

56
 p

.

56
 p

.

80 p.

Format tancat i obert. E 1:4

* Piques d’ordinador. 1 pica
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format i mida

40 p.

56
 p

.

Format tancat. E 1:1
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Plecs

El format principal de paper d’impressió és de 50x35 cm 
Amb aquesta mida i amb el format de la publicació, 
surten plecs de 4 pàgines (de 40 x 56 piques).

El plec horitzontal inferior es microperfora per que 
es pugui obrir del tot si l’usuari així ho desitja. Per 
tant, la part superior del paper queda semioberta.

Amb els plecs amb fulles a mig obrir existeix un 
contingut per “descobrir”, espai per apuntar i interve-
nir, així com també és l’espai on resideixen les notes i 
la bibliografia associada al text. D’aquesta manera es 
poden aprofitar les referències a altres textos, hiper-
vincles, etc. per apuntar tot allò al que fa referència. 
Així l’usuari investiga pel seu compte, fent-ho servir 
com una llibreta personal.

Tintes
Coberta: color a ambdues cares (4+4* tintes).
Articles:

- La part visible de la publicació: impresa a color.
- La part interior dels plecs: 1 tinta, sempre 100% cian, 

color el qual remet a l’apartat bibliogràfic de la 
web; per tant, 4+1 tintes.

Plecs auxiliars (índex, informació publicació): imprès a co-
lor (4+4 tintes).

Titulars: color a ambdues cares (4+4 tintes).
Transparències: color a 1 cara, que serà el mateix color 

que el de la portada (4+0).
Galeria: color a ambdues cares (4+4).

* La nomenclatura ‘4+4’ es refereix al número de tintes de l'anvers 
i del revers del plec. Així 4+4 serà color a ambdues cares; 4+0, 
imprès a color per una cara; i 4+1, a tot color per una cara i a una 
sola tinta per l'altra.
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40
 p

. =
 1

6,
93

 c
m

1,
6 

cm

40
 p

. =
 1

6,
93

 c
m

50
 c

m

56 p. + 2 mm = 23,9 cm

35 cm

Coberta: portada, contraportada i llom. E 1:4

Plegat i situació del paper respecte l’enquadernació

Paper
Mida paper: 35 x 50 cm
Mida plec: 23,9 x 35,46 cm
Nº plecs: 1
Nº pàgines d’impressió: 1
Mida pàgina: 16,93 x 23,9 cm
Paper: Revive Natural Matt
Gramatge: 300 g
Acabat: Plegat amb llom, encolat.

Tintes
4+4

Disposició en l’enquadernació
Tapa tova cosida a vista i encolada 
oberta 2 mm per cap.

Sobresurten 2 mm pel cap degut 
al guillotinat final.

La primera i última pàgina del 
contingut van encolades a la sego-
na i tercera coberta.

35
,4

6 
cm
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Plecs interiors (articles integradors i derivadors). E 1:4

11
2 

p
. =

 4
7,

41
 c

m

50
 c

m

80 p. = 33,87 cm

35 cm

Plegat i situació del paper respecte l’enquadernació

Paper
Mida paper: 50 x 35 cm
Mida plec: 47,41 x 33, 87 cm
Nº plecs: 15
Nº pàgines d’impressió: 8
Mida pàgina: 16,93 x 23,7 cm
Paper: Revive Natural Matt
Gramatge: 90 g
Acabat: Microperforació trans-

versal i plegat

Tintes
4+1

Disposició en l’enquadernació
Els plecs van cosits un al costat de 
l’altre, units pel plec del titular.

56
 p

. =
 2

3,
7 

cm

40 p. = 16,93 cm

Microperforacions
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Plecs interiors auxiliars (índex, editorial i final de la publicació). E 1:4

Plegat i situació del paper respecte l’enquadernació

Paper
Mida paper: 50 x 35 cm
Mida plec: 32,87 x 23,7 cm
Nº plecs: 2
Nº pàgines d’impressió: 1
Mida pàgina: 16,93 x 23,7 cm
Paper: Revive Natural Matt
Gramatge: 90 g
Acabat: plegat

Tintes
4+4

Disposició en l’enquadernació
Un plec al principi de la publicació i 
l’altre al final, encolat amb les guar-
des 3 i 4.

50
 c

m

80 p. = 33,87 cm

35 cm

56
 p

. =
 2

3,
7 

cm

40 p. = 16,93 cm
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26
 p

. =
 1

1,
85
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m

56
 p

. =
 2

3,
7 

cm

35 cm

Titulars. E 1:4

Plegat i situació del paper respecte l’enquadernació

56 p. = 23,7 cm

50
 c

m

Paper
Mida paper: 50 x 35 cm
Mida plec: 23,7 x 23,7 cm
Nº plecs: 6
Nº pàgines d’impressió: 3
Mida pàgina: 11,85 x 23,7 cm
Paper: Munken Pure
Gramatge: 90 g
Acabat: plegat

Tintes
4+4

Disposició en l’enquadernació
Tot i que mètricament, la pàgina és 
una mica més petita que 2/3 de la 
pàgina anterior i posterior, visual-
ment si dóna aquesta sensació.

Aquesta plana actúa com a con-
tenidora dels plecs dels sis articles 
integradors i de les dues galeries.
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Galeria. E 1:4

Plegat i situació del paper respecte l’enquadernació

2 p. = 0,84 cm36 p. = 15,24 cm

Paper
Mida paper: 50 x 35 cm
Mida plec: 32,2 x 23,7 cm
Nº plecs: 8
Nº pàgines d’impressió: 4
Mida pàgina: 16,1 x 23,7 cm
Paper: Munken Pure
Gramatge: 120 g
Acabat: microperforat i plegat

Tintes
4+4

Disposició en l’enquadernació
Se n’entren 2 piques horitzontal-
ment respecte als plecs dels articles. 

En total hi ha dues galeries, on 
cadascuna està formada per 4 plecs 
encartats i cosits a la resta de lli-
brets.

50
 c

m

76 p. = 32,2 cm

35 cm

56
 p

. =
 2

3,
7 

cm

38 p. = 16,1 cm

Microperforacions
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Transparències. E 1:4

Plegat i situació del paper respecte l’enquadernació

Paper
Mida paper: 50 x 35 cm
Mida plec: 32,2 x 23,7 cm
Nº plecs: 2
Nº pàgines d’impressió: 1
Mida pàgina: 16,1 x 23,7 cm
Paper: vegetal
Gramatge: 60 g
Acabat: plegat

Tintes
4+0

Disposició en l’enquadernació
Se n’entren 2 piques horitzontal-
ment respecte als plecs dels arti-
cles. Van cosits entre plec i plec de 
l’article.

50
 c

m

76 p. = 32,2 cm

35 cm

56
 p

. =
 2

3,
7 

cm

38 p. = 16,1 cm
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Enquadernació

L’enquadernació és cosida a vista i encolada amb tapa 
tova. Aquest tipus d’enquadernació permet una cor-
recta lectura, ja que possibilita l’obertura per qualse-
vol part de la publicació, mantenint-se oberta sense 
ajuda de cap força exterior. Aquest aspecte és neces-
sari per poder consultar-la amb facilitat i per realitzar 
anotacions i dibuixar-hi.

També és un tipus d’enquadernació duradora, 
mantenint els plecs units i protegeix el contingut amb 
la tapa.

encolat

sobresurten 2 mm pel cap
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Són els articles mare de la publicació. 
En aquests articles es relacionen les categories ar-

tístiques (arts escèniques, arts visuals i plàstiques, 
creació multimèdia i música) amb altres disciplines 
(que, en l’apartat digital es relacionaran, amb més o 
menys mesura, amb les categories “Ciències” o “Hu-
manitats”). 

En total, en la publicació impresa, hi ha sis articles 
integradors, els quals ocupen dos plecs cadascun (8 
pàgines). Hi haurà almenys un article integrador de 

cada categoria artística i els altres dos restants repe-
tiran categoria. D’aquesta manera sortirà una repre-
sentació de tots els àmbits artístics de Fabra i Coats, 
deixant marge per publicar els articles que resultin 
més interessants. Alhora, en el còmput total d’un any 
de les succesives publicacions, es mantindrà l’equitat 
entre les diferents categories artístiques. El mateix 
passarà amb les relacions amb les supracategories 
“Ciències” i “Humanitats”.

projecte: publicació impresa

ARTICLE INTEGRADOR

2. Tipologies de contingut

Per article [x2]

Per publicació [x12]

Exemple d’article integrador, plec interior. E 1:4 Plecs

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artí-
culo titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald 
Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista 
Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de 
Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, 
referidas en principio a la obra de un artista concreto, que afectan
al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del 
arte abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones 
configuran una especie de declaración acerca de la misión y el 
logro de estas experiencias abstractas: servir como ilustración 
triunfante de los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa 
podría ser el Arte Conceptual?

Kuspit señala este gran tema con el título de su ensayo. Las 
estructuras modulares, los enrejados, las progresiones seriales 
de las esculturas de LeWitt nos revelan “La apariencia del pen-
samiento”. Kuspit concibe el pensamiento en términos deducti-
vos, inferenciales, axiomáticos, como un proceso de hallazgo de 
un principio rector central en el seno de la multiplicidad de la 
experiencia, como la actividad de un ego trascendental.

“En LeWitt”, escribe Kuspit, “no hay inducción óptica; sólo 
hay deducción mediante reglas, unas reglas que tienen validez 
axiomática aunque la obra creada al ejecutarlas tenga un 

aspecto inconsecuente y experimental.” Y prosigue: “el arte abs-
tracto racionalista y determinista enlaza con una amplia tradición 
occidental, presente tanto en la Antigüedad clásica como en el 
Renacimiento: la búsqueda de la inteligibilidad por medios matemá-
ticos. Esta tradición tiene un sentido profundamente humanista, ya 
que implica la deificación del entendimiento humano en virtud de 
su destreza matemática” [1].

La obra en que Kuspit percibe esta deificación del entendimiento 
humano se titula Variaciones de cubos abiertos incompletos (1974). 
Se trata de una estructura modular formada por ciento veintidós 
unidades; cada unidad forma parte de una serie finita, y cada serie 
está ordenada de acuerdo con una progresión numérica. El “cubo” 
como tal sólo se ofrece inferencialmente a lo largo de las series; en 
cada una de ellas se presenta al principio la mínima información 
(tres aristas perpendiculares entre sí), añadiéndose progresivamen-
te más aristas hasta alcanzar la máxima información posible (once 
aristas). Cada módulo de las series mide ocho pulgadas [20,3 cm] de 
lado; todos están pintados de blanco y las ciento veintidós estructu-
ras esqueléticas aparecen reunidas en una vasta plataforma.

“El espectador”, nos informa Kuspit, “contemplaba los cubos in-
completos proporcionándoles mentalmente las aristas que faltaban, 
y percibía la tensión existente entre los cubos literalmente incom-
pletos y los cubos mentalmente completos –entre el cubo fenoméni-
co y la idea del cubo, como diría Kant”2.

Para la práctica totalidad de los intérpretes 
de la obra de LeWitt estos emblemas geomé-
tricos son indudablemente una ilustración 
del Entendimiento, una manifestación del 
racionalismo. “En ocasiones”, escribe un crítico, 
“las más elaboradas de estas construcciones 
parecen traducciones de sistemas filosóficos a 
un lenguaje puramente formal. Si alguien puede 
percibir la belleza estructural de los tratados 
de Descartes o Kant, por ejemplo, y recrearla 
en una metáfora exclusivamente visual, ese 
seguramente es LeWitt”3.

Obviamente, puede haber lectores que re-
chacen este tipo de interpretaciones. Puede que 
encuentren extraño que en el último cuarto del 
siglo xx hayan surgido experiencias artísticas 
que ensalcen el cartesianismo, puede que les 
parezca rara que en una época en la que casi 
todo apunta hacia la necesidad de abandonar las fantasías 
trascendentales, LeWitt sea capaz de reafirmar ante nosotros 
sus poderes.

Porque si bien vuelvo a verme entrando en el mar, y bogando 
largamente sobre las olas, no veo el retorno, la danza sobre 
las rompientes, ni oigo chirriar sobre la playa el frágil casco 
de la nave. Aproveché aquella estancia para aprovisionarme 
de piedras de succión. Eran guijarros, per las llamo piedras. 
Sí, aquella vez adquirí una importante reserva. Las distribuí 
equitativamente entre mis cuatro bolsillos y las iba chupando 
por turno.

Pero el poder de la razón humana ha alimentado la imagina-
ción de numerosos escritores contemporáneos sobre arte, escri-
tores para quienes la abstracción es la necesaria consecuencia 
del progreso triunfante de la racionalidad. Resulta instructivo, 
por tanto, interpretar las afirmaciones acerca de LeWitt en 

el contexto de una argumentación más amplia sobre la naturaleza 
de la abstracción. En su ensayo Progress in Art, por ejemplo, Suzi 
Gablik contempla todo el ámbito de la cultura visual universal como 
un problema que afecta al desarrollo cognitivo. En el seno de ducha 
problemática, el arte abstracto se presenta como el fruto necesario 
de algún tipo de crecimiento intelectual universal.

En pocas palabras, Gablik defiende la existencia de tres períodos 
distintos en la historia del arte. El primero lo forman todas las 

representaciones visuales anteriores al descubrimiento de la perspectiva 
sistemática; el segundo, que se inicia en el Renacimiento, se caracteriza 
por el predominio de la perspectiva; y el tercero, el del arte contemporá-
neo, es anunciado por el advenimiento de la abstracción. Como se des-
prende del título de su libro, la autora considera que estas tres divisiones 
señalan una serie de fases en radical progresión, concebida cada fase 
como una sustitución y superación de la fase precedente. Esta idea del 
“progreso en el arte” tiene como modelo el desarrollo cognitivo humano: 
comienza con las modalidades de pensamiento más parecidas a las de 
los niños y evolucionan hacia la máxima complejidad del razonamiento 
formal y operativo. Proyectando este modelo evolucionista individual, 
tomado de la obra de Piaget, sobre el mundo del arte, Gablik se refiere a la 
historia de los estilos como un “avance”, como una proceso de “evolución” 
hacia estadios de organización intelectual cada vez más elevados. “La his-
toria del arte ilustra principios normativos fundamentales del desarrollo 
mental”, afirma Gablik1. Así, el Renacimiento reemplazó todas las formas 
anteriores de representación por la naturaleza axiomática y deductiva de 
la perspectiva, de manera que el espacio del mundo fenoménico pudiera 
interpretarse como una entidad unificada por un sistema de coordenadas 
al margen de la “pura” percepción. El periodo contemporáneo (a partir del 
cubismo), sin embargo, supera cognitivamente al Renacimiento al apartar 
por completo del mundo real ese poder de coordinación, demostrando con 
ello la independencia de todos los sistemas deductivos o lógicos respecto 
al proceso de observación. Para Gablik, el arte abstracto nos libera de las 

57

Retícules de l’article derivador.
Retícules i usos tipogràfics explicats en el següent 
apartat.
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Plecs

tipologies de contingut

Exemple d’article integrador
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Aquests articles complementen el contingut base de 
la publicació.

Tracten temes tangencials a l’art, des d’un caràcter 
més disciplinari, divulgatiu i concret com pot ser l’ex-
plicació d’un concepte particular o una metodologia.

Sempre s'utilitza la retícula de 4 columnes donat 
que no es tracta d'un discurs, sinó de l'explicació d'un 
concepte disciplinari. Les tipografies a emprar són 
TheSans per a articles científics i TheSerif per als hu-
manistes, explicades en el següent apartat.

projecte: publicació impresa

ARTICLE DERIVADOR

Per article [x2]

Per publicació [x6]

Retícula de 4 columnes

Exemple d’article derivador, plec interior. E 1:4

Retícula de l’article derivador. E 1:4

Plecs

Tipografia

Disposicions imatge

- Marge exterior: 5 p.
- Marge interior: 3 p.
- Marge superior: 3 p.
- Marge inferior: 5 p.
- Amplada de columna: 15 p.
- Separació de columnes: 2 p.

- Articles científics: TheSans (Thesis); 9/12
- Articles humanistes: TheSerif (Thesis); 9/12
- Text alineat a l'esquerra i amb sagnat de primera 
línia d'una pica.

Les de la retícula de 4 columnes, explicada posterior-
ment.

el fantasma matemático
Frente a la infinita riqueza del mundo ma-
terial, los fundadores de la ciencia positiva 
seleccionaron los atributos cuantificables: 
la masa, el peso, la forma geométrica, la 
posición, la velocidad. Y llegaron al conven-
cimiento de que “la naturaleza está escrita 
en caracteres matemáticos”, cuando lo que 
estaba escrito en caracteres matemáticos no 
era la naturaleza, sino... la estructura ma-
temática de la naturaleza. Perogrullada tan 
ingeniosa como la de afirmar que el esquele-
to de los animales tiene siempre caracteres 
esqueléticos.

No era pues, la infinitamente rica natura-
leza la que expresaban esos cientistas con el 
lenguaje matemático, sino apenas su fan-
tasma pitagórico. Lo que conocíamos así de 
la realidad era más o menos como lo que un 
habitante de París puede llegar a conocer de 
Buenos Aires examinando su guía, su carto-
grafía y su guía telefónica; o, más exactamen-
te, lo que un sordo de nacimiento puede intuir 
de una sonata examinando su partitura.

La raíz de esta falacia reside en que nuestra 
civilización está dominada por la cantidad y 
ha terminado por parecemos que lo único real 
es lo cuantificable, siendo lo demás pura y 
engañosa ilusión de nuestros sentidos.

Un ejemplo típico de este proceso mental 
lo constituye el Principio de Inercia, intuido 
por Leonardo y descubierto –¿o inventa-
do?– por Galileo. Si se arroja una bolita sobre 
una mesa horizontal, con cierto impulso, la 
bolita se mueve durante cierto tiempo, hasta 
detenerse a causa del roce. Galileo concluye: 
en una mesa infinitamente extensa y pulida, 
desprovista de roce, el movimiento perduraría 
por toda la eternidad.

Esta es una muestra de cómo los cientistas 
son capaces de entregarse a la imaginación 
más desenfrenada en lugar de atenerse, como 
pretenden, a los hechos. Los hechos indican, 
modestamente, que el movimiento de la es-
ferita cesa, tarde o temprano. Pero el dentista 
no se arredra y declara que esta detención se 
debe a la desagradable tendencia de la natu-
raleza a no ser platónica.

Pero como la ley matemática confiere 
poder, y como el hombre tiende a confundir 
la verdad con el poder, todos creyeron que los 
matemáticos tenían la clave de la realidad.

Pero el Análisis Científico es deprimen-
te: como los hombres que ingresan en una 
penitenciaría, las sensaciones se convierten 
en números: el verde de los árboles ocupa una 
banda del espectro luminoso en torno de las 
cinco mil unidades Angström; el manso ruido 
es captado por micrófonos y descompuesto 
en un conjunto de ondas caracterizadas por 
un número; en cuanto al olvido del oro y del 
cetro, queda fuera de la jurisdicción de la cien-
cia, porque no es susceptible de convertirse en 
números. El mundo de la ciencia ignora los va-
lores. Un geómetra que rechazara el teorema 
de Pitágoras por considerarlo perverso tendría 
más probabilidades de ser admitido en un 
manicomio que en un congreso de matemáti-
cos. Tampoco tiene sentido científico un frase 
como: “Tengo fe en el principio de conserva-
ción de la energía”. Muchos cientistas hacen 
afirmaciones de este género, pero se debe 
a que construyen la ciencia como simples 
hombres, con sus sentimientos y pasiones, no 
como cientistas puros.

En la elaboración de la ciencia el hombre 
opera con esa intrincada mezcla de ideas pu-
ras, sentimientos y prejuicios que caracteriza 
su condición; investiga acicateado por manías 
de grandeza, por preconceptos éticos o esté-
ticos, por empecinamiento o por ese vanidoso 
amor a sí mismo que suele llamarse Amor a la 
Humanidad. Pero aunque los sentimientos o 
los juicios de valor intervengan en la elabora-
ción de la ciencia, nada tienen que hacer con 
la ciencia hecha. Giordano Bruno fue que-
mado por emitir exaltadas frases en favor de 
la infinitud del Universo, y es explicable que 
haya sufrido el suplicio en tanto que poeta; 
sería penoso que haya creído sufrirlo en su 
condición de hombre de ciencia, porque en 
tal caso habría muerto por una frase fuera de 
lugar. La muerte de Bruno pertenece a la His-
toria de las Persecuciones y hasta a la Historia 
de la Ciencia; jamás a la ciencia misma.

De este modo el mundo de los árboles, de 

las bestias y las flores, de los hombres y sus 
pasiones, se fue convirtiendo en un helado 
conjunto de sinusoides, logaritmos, letras 
griegas, triángulos y ondas de probabilidad. Y 
lo que es peor: nada más que en eso. Cual-
quier cientista consecuente se negará a hacer 
consideraciones sobre lo que podría haber 
más allá de la estructura matemática: si lo 
hace, deja de ser hombre de ciencia en ese 
mismo instante, para convertirse en religioso, 
metafísico o poeta. La ciencia estricta —la 
ciencia matematizable— es ajena a todo lo 
que es más valioso para el ser humano: sus 
emociones, sus sentimientos, sus vivencias de 
arte o de justicia, sus angustias metafísicas. 
Si el mundo matematizable fuera el único 
verdadero, no sólo sería ilusorio un castillo 
soñado, con sus damas y juglares: también lo 
serían los paisajes de la vigilia, la belleza de un 
lied de Schubert, el amor. O por lo menos sería 
ilusorio lo que en ellos nos emociona.

el hombre títere
El universo real, despojado de sus atributos 
“secundarios” quedaba reducido a materia 
y movimiento. Y todo movimiento era el 
resultado de una configuración anterior de las 
Partículas Universales, que, eterna y ciega-
mente, se mueven en un proceso sin fin. Era la 
causalidad sin ojos, el determinismo absoluto.

El marqués de Laplace expresó esta idea en 
su forma clásica: “Deberíamos, pues, conside-

rar el estado actual del Universo como el efec-
to de su estado precedente, y como la causa 
del estado que le ha de seguir. Una inteligen-
cia que durante un instante dado conociese 
todas las fuerzas que animan a la naturaleza 
y las diversas posiciones de las entidades que 
la componen –si además su intelecto fuese lo 
bastante vasto como para someter esos datos 
al análisis (matemático)– podría incluir en la 
misma fórmula los movimientos de los cuer-
pos más grandes del Universo y los del átomo 
más leve. Nada sería incierto para ella. Ante 
sus ojos estaría presente el futuro no menos 
que el pasado”.

Esta doctrina no implica el abandono de 
la idea de Dios, aunque muchos mecanicis-
tas –más entusiastas que lógicos– se hicieran 
ateos. Creo que fue el mismo Laplace quien, 
interrogado por Napoleón sobre el lugar de 
Dios en su sistema, respondió: “Sire: esa hipó-
tesis me es innecesaria”.

Sin embargo ni Kepler ni Galileo ni Newton 
ni Maupertuis dejaron de creer en esa Hipóte-
sis. Antes, por el contrario, consideraron que 
ese admirable orden matemático implicaba la 
existencia de un Ser Supremo que lo hubiese 
impuesto, de un Sublime Ingeniero que hubie-
se organizado y puesto en marcha la formida-
ble Máquina.

 El éxito de la concepción mecánico-ma-
temática de la naturaleza llevó insensible-
mente a su generalización. Ya Leonardo quiso 
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Exemple d’article derivador
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TITULARS

Els titulars tenen un format de pàgina diferent per 
destacar com a titular i separar clarament els articles 
entre sí degut a que la anarquia tipogràfica del text 
seguit pot provocar que un determinat tros de l’article 
es pugui confondre amb importància amb el titular.

Per article: [x1 cada 
2 articles]

Per publicació [x6]
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Plecs

Retícula de la imatge amb transparència. E 1:4

Retícula

Tipografia

- Marge exterior: 3 p.
- Marge interior: 3 p.
- Marge superior: 10 p.
- Marge inferior: 4 p.
- Amplada de columna: 20 p. i 18 p. (autor)

- Titular: Berkeley Old Style, Hoefler Text, Berthold 
Walhaum Book, o Mrs Eaves; cos 24.
- Autor: Igual que el titular, rodona i a cos 18.
- Tags: OCRF 7/9 rodona i fina.
- Excepte el titular, text alineat a l'esquerra.

El plec està format per la part titular i per una 
imatge en l’anvers, que estarà relacionada sempre 
amb l’última imatge de l’article integrador, ja que es 
superposen.

Les tipografies que seleccionades per utilitzar-se 
en titulars estan explicades en l’apartat 4.
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           la interdisciplina 
desde la TEORÍA
           de los Sistemas complejos

Brian Eno

// tags
sistemas complejos; teoría; módulo; 
estructura; interconexión; propiedades 

52 p.

52 p
.

26 p.

3 p.

4 p
.

4 p
.

4 p
.

6 p
.

10 p
.

1 ½
 p

.

20 p.

26 ½
 p

.

Sistemas complejosSistemas complejosSistemas complejosSistemas complejosSistemas complejosSistemas complejosSistemas complejosSistemas complejosSistemas complejosSistemas complejosSistemas complejosSistemas complejos

Titular de l’article
- Mrs Eaves 24/24
- 3 línies màxim

Autor
- Mrs Eaves rodona 18.
- 1 línia màxim
- S’entra 1 pica respecte al ti-
tular.

Filet
- 18 p. d’amplada; centrat.
- ½ punt de grossor.

Paraules clau (tags)
- “// tags”: OCRF 9/12 rodona.
- Paraules clau: OCRF 9/12 fina.

Imatge
- A sang
- Sempre relacionada amb la 
imatge de la pàgina anterior 
perquè la superposa.

Retícula de la plana del titular. E 1:2

1 pica
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           la interdisciplina 
desde la TEORÍA
           de los Sistemas complejos

Brian Eno

// tags
sistemas complejos; teoría; módulo; estructura; 
interconexión; propiedades emergentes; azar;

Exemple de pàgina de titular. E 1:1
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Exemple de titular, anvers i revers
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NOTES

Les notes se situen a la mateixa alçada des d’on són 
citades –o bé referides– en el revers dels plecs dels 
articles integradors i derivadors. 

La tipografia emprada és l’OCRF (posteriorment 
explicada).

Per article 
integrador [x2]

Per article 
derivador [x1]

Per publicació [x12]

Retícula

Retícula de la plana revers dels art. int. i der. E 1:4

Plecs (revers dels plecs dels articles integ. i deriv.)

Tipografia

- Marge exterior: 3 p.
- Marge interior: 29 p.
- Marge superior: 3 p.
- Marge inferior: 5 p.
- Amplada de columna: 4 p.
- Separació de columnes: 0 p.

- Número de referència: OCRF 7/9 negreta entre 
claudàtors.
- Indicacions: OCRF 7/9 fina.
- Cita: OCRF 7/9 rodona

 - de la qual, el títol llibre, publicació, etc.: OCRF 7/9 
negreta.

- Text alineat a l'esquerra i amb sagnat de les línies 
successives a la primera de 9 punts.
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] 
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.

Aquest és també l'espai que l'usuari pot fer seu 
trencant la pàgina per la línia microperforada. Tota 
la part central de la plana queda buida per poder-hi 
intervenir.
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Exemple de plana de notacions. E 1:3

Tipometria. E 1:3

80 p.

56 p
.

56 p.4 p.

1 p. 3 p.

5 p
.

3 p
.

18 p
.

8 p.

48 p
.

Espai buït
Espai reservat per que l'usuari 
ho utilitzi com a llibreta perso-
nal, amb les referències a mà 
per poder relacionar concep-
tes.

Notes i cites
Amb dues columnes de 4 pi-
ques d'alçada i el text girat 90º, 
se situen les caixes de text de 
18 p. d'amplada màxima per 
posar les notes i les cites.

Aquestes comencen just 
allà on se cita en la pàgina del 
revers.

Hi ha dues columnes per si 
les notes es superposen res-
pecte al text des d'on es refe-
reixen.
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GALERIA

La galeria serveix per mostrar projectes artístics 
d'una manera merament visual.

Les llàmines estan impreses per una cara només i 
microperforades per la part interior per a que es pu-
guin arrencar.

Retícula de la galeria. E 1:4

Plecs (revers dels plecs dels articles integ. i deriv.)

Per galeria [x1]

Per galeria [x4]

Per publicació [x2]

Per publicació [x8]

Retícula

Tipografia

- Marge exterior: 3 p.
- Marge interior: 5 (2+3) p.
- Marge superior: 6 p.
- Marge inferior: 6 p.
- Amplada de columna: 30 p.

- “Títol obra”, Col·lecció: PMN Caecilia 9/12 cursiva
- Tècnica; mida: PMN Caecilia 9/12 fina
- Autor: PMN Caecilia 9/12 negreta
- Text centrat.

Exemple de plana de galeria. E 1:3

“Sigh”, Regards sur l’enfance I.
Óleo sobre madera; 1,2 x 2 m; Musée d’Art Moderne, Paris. 

Valentin Stip
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Exemple de plana de galeria

Tipometria. E 1:3

Dimensions
És 2 piques menys ample que 
les pàgines dels articles.

Crèdits 
Títol, col·lecció i autor de 
l'obra. Amb un filet situat a 
una pica.

Microperforat
La microperforació permet 
que es pugui arrencar.

Imatge
Segons les proporcions de la 
imatge, estarà centrada en 
aquest marc.

1 pica76 p.

56 p
.

2 p. 30 p.

3 p. 3 p.

6 p
.

3 p
.

1 p
.3 p

.
6 p

.
38 p

.
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IMATGES AMB TRANSPARÈNCIA

La imatge sempre reforça el discurs. Les transparèn-
cies, al situar-se per sobre el text, tapa trossos, alte-
rant la lectura del text d'una manera imprevista.

Conceptualment, la imatge que reforça el discurs 
és la mateixa que el tapa i el canvia.

Les transparències neixen a partir de les següents 
imatges del propi article. És d'un color negre pla, per 
tapar la lletra, de 64 píxels d'alçada. 

Retícula

Retícula de la imatge amb transparència. E 1:4

Plecs (revers dels plecs dels articles integ. i deriv.)

- Sense marges.
- Amplada de columna: 38 p.
- Separació de columnes: 0 p.

pixelació de la imatge (via photoshop)
1. Nou document de 38 x 56 piques.
2. S'ajusta la imatge guardant la proporció a la mida 

del document.
3. Filtre mosaic. Ajustar mida de cela fins que quedin 

64 quadrats d'alçada.
4. Seleccionar tants colors amb un 15% de tolerància 

fins que s'hagin seleccionat almenys 1/3 part de la 
totalitat dels píxels.

5. Crear una nova capa i omplir amb color negre (100% k).
6. Desar com a .tiff

Per publicació [x2]
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Considérense los tres documentos siguientes: el primero 
es un artículo titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, 
del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo 
de la escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. 
El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de 
la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirma-
ciones, referidas en principio a la obra de un artista concre-
to, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al me-
nos al ámbito del arte abstracto de la generación de LeWitt. 
Dichas afirmaciones configuran una especie de declaración 

acerca de la misión y el logro de estas experiencias 
abstractas: servir como ilustración triunfante de 
los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa 
podría ser el Arte Conceptual?

Kuspit señala este gran tema con el título de su 
ensayo. Las estructuras modulares, los enrejados, 
las progresiones seriales de las esculturas de LeWitt 
nos revelan “La apariencia del pensamiento”. Kus-
pit concibe el pensamiento en términos deducti-
vos, inferenciales, axiomáticos, como un proceso 
de hallazgo de un principio rector central en el 
seno de la multiplicidad de la experiencia, como la 
actividad de un ego trascendental.

“En LeWitt”, escribe Kuspit, “no hay inducción 
óptica; sólo hay deducción mediante reglas, unas 
reglas que tienen validez axiomática aunque la 
obra creada al ejecutarlas tenga un aspecto in-
consecuente y experimental.” Y prosigue: “el arte 
abstracto racionalista y determinista enlaza con 
una amplia tradición occidental, presente tanto en 

la Antigüedad clásica como en el 
Renacimiento: la búsqueda de la 
inteligibilidad por medios mate-
máticos. Esta tradición tiene un 
sentido profundamente humanista, 
ya que implica la deificación del 
entendimiento humano en virtud 
de su destreza matemática” [1].

La obra en que Kuspit percibe 
esta deificación del entendimiento 
humano se titula Variaciones de 
cubos abiertos incompletos (1974). 
Se trata de una estructura modular 
formada por ciento veintidós 
unidades; cada unidad forma parte 
de una serie finita, y cada serie está 
ordenada de acuerdo con una pro-
gresión numérica. El “cubo” como 
tal sólo se ofrece inferencialmente 
a lo largo de las series; en cada una 
de ellas se presenta al principio 
la mínima información (tres 
aristas perpendiculares entre sí), 
añadiéndose progresivamente más 

aristas hasta alcanzar la máxima 
información posible (once aristas). 
Cada módulo de las series mide 
ocho pulgadas [20,3 cm] de lado; 
todos están pintados de blanco y 
las ciento veintidós estructuras 
esqueléticas aparecen reunidas en 
una vasta plataforma.

“El espectador”, nos informa 
Kuspit, “contemplaba los cubos in-
completos proporcionándoles men-
talmente las aristas que faltaban, y 
percibía la tensión existente entre 
los cubos literalmente incompletos 
y los cubos mentalmente comple-
tos –entre el cubo fenoménico y la 
idea del cubo, como diría Kant”2.

Para la práctica totalidad de los 
intérpretes de la obra de LeWitt 
estos emblemas geométricos son 
indudablemente una ilustración del 
Entendimiento, una manifestación 
del racionalismo. “En ocasiones”, 
escribe un crítico, “las más  

elaboradas de estas construcciones parecen traducciones de sistemas filo-
sóficos a un lenguaje puramente formal. Si alguien puede percibir la belleza es-
tructural de los tratados de Descartes o Kant, por ejemplo, y recrearla en una 
metáfora exclusivamente visual, ese seguramente es LeWitt”(3).

Obviamente, puede haber lectores que rechacen este tipo de interpretacio-
nes. Puede que encuentren extraño que en el último cuarto del siglo xx hayan 
surgido experiencias artísticas que ensalcen el cartesianismo, puede que les 
parezca rara que en una época en la que casi todo apunta hacia la necesidad de 
abandonar las fantasías trascendentales, LeWitt sea capaz de reafirmar ante 
nosotros sus poderes.

Porque si bien vuelvo a verme entrando en el mar, y bogando largamente 
sobre las olas, no veo el retorno, la danza sobre las rompientes, ni oigo chirriar 

sobre la playa el frágil casco de la nave. Aproveché aquella estan-
cia para aprovisionarme de piedras de succión. Eran guijarros, 
per las llamo piedras. Sí, aquella vez adquirí una importante 
reserva. Las distribuí equitativamente entre mis cuatro bolsillos 
y las iba chupando por turno4.

Pero el poder de la razón humana ha alimentado la imagi-
nación de numerosos escritores contemporáneos sobre arte, 
escritores para quienes la abstracción es la nw  z   ecesaria 
consecuencia del progreso triunfante de la racionalidad. Resulta 
instructivo, por tanto, interpretar las afirmaciones acerca de 
LeWitt en el contexto de una argumentación más amplia sobre 
la naturaleza de la abstracción. En su ensayo Progress in Art, 
por ejemplo, Suzi Gablik contempla todo el ámbito de la cultura 
visual universal como un problema que afecta al desarrollo 
cognitivo. En el seno de ducha problemática, el arte abstracto se 
presenta como el fruto necesario de algún tipo de crecimiento 
intelectual universal.

En pocas palabras, Gablik defiende la existencia de tres 
períodos distintos en la historia del arte. El primero lo forman 
todas las representaciones visuales anteriores al descubrimiento 
de la perspectiva sistemática; el segundo, que se inicia en el 
Renacimiento, se caracteriza por el predominio de la perspecti-
va; y el tercero, el del arte contemporáneo, es anunciado por el 
advenimiento de la abstracción. Como se desprende del título de 
su libro, la autora considera que estas tres divisiones señalan una 
serie de fases en radical progresión, concebida cada fase como 
una sustitución y superación de la fase precedente. Esta idea del 
“progreso en el arte” tiene como modelo el desarrollo cognitivo 
humano: comienza con las modalidades de pensamiento más 
parecidas a las de los niños y evolucionan hacia la máxima com-
plejidad del razonamiento formal y operativo. Proyectando este 
modelo evolucionista individual, tomado de la obra de Piaget, 
sobre el mundo del arte, Gablik se refiere a la historia de los es-
tilos como un “avance”, como una proceso de “evolución” hacia 
estadios de organización intelectual cada vez más elevados. “La 
historia del arte ilustra principios normativos fundamentales 
del desarrollo mental”, afirma Gablik5. Así, el Renacimiento 
reemplazó todas las formas anteriores de representación por la 
naturaleza axiomática y deductiva de la perspectiva, de manera 
que el espacio del mundo fenoménico pudiera interpretarse 
como una entidad unificada por un sistema de coordenadas al 
margen de la “pura” percepción. El periodo contemporáneo (a 
partir del cubismo), sin embargo, supera cognitivamente al Re-
nacimiento al apartar por completo del mundo real ese poder de 
coordinación, demostrando con ello la independencia de todos 
los sistemas deductivos o lógicos respecto al proceso de obser-
vación. Para Gablik, el arte abstracto nos libera de las demandas 
de la realidad perceptiva e ilustra lo que Piaget denominaba el 
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Exemple de plana de transparències. E 1:3

Tipometria. E 1:3

76 p.

2 p.

56 p
.

38 p.

Dimensions
És 2 piques menys ample que 
les pàgines dels articles.

Transparències
Tapen el text, alternant el dis-
curs i creant d'altres possibles.

1 pica

Considérense los tres documentos siguientes: el primero 
es un artículo titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, 
del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo 
de la escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. 
El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de 
la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirma-
ciones, referidas en principio a la obra de un artista concre-
to, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al me-
nos al ámbito del arte abstracto de la generación de LeWitt. 
Dichas afirmaciones configuran una especie de declaración

acerca de la misión y el logro de estas experiencias 
abstractas: servir como ilustración triunfante de 
los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa 
podría ser el Arte Conceptual?

Kuspit señala este gran tema con el título de su 
ensayo. Las estructuras modulares, los enrejados, 
las progresiones seriales de las esculturas de LeWitt 
nos revelan “La apariencia del pensamiento”. Kus-
pit concibe el pensamiento en términos deducti-
vos, inferenciales, axiomáticos, como un proceso 
de hallazgo de un principio rector central en el 
seno de la multiplicidad de la experiencia, como la 
actividad de un ego trascendental.

“En LeWitt”, escribe Kuspit, “no hay inducción 
óptica; sólo hay deducción mediante reglas, unas 
reglas que tienen validez axiomática aunque la 
obra creada al ejecutarlas tenga un aspecto in-
consecuente y experimental.” Y prosigue: “el arte 
abstracto racionalista y determinista enlaza con 
una amplia tradición occidental, presente tanto en

la Antigüedad clásica como en el 
Renacimiento: la búsqueda de la 
inteligibilidad por medios mate-
máticos. Esta tradición tiene un 
sentido profundamente humanista, 
ya que implica la deificación del 
entendimiento humano en virtud 
de su destreza matemática” [1].

La obra en que Kuspit percibe 
esta deificación del entendimiento 
humano se titula Variaciones de 
cubos abiertos incompletos (1974). 
Se trata de una estructura modular 
formada por ciento veintidós 
unidades; cada unidad forma parte 
de una serie finita, y cada serie está 
ordenada de acuerdo con una pro-
gresión numérica. El “cubo” como 
tal sólo se ofrece inferencialmente 
a lo largo de las series; en cada una 
de ellas se presenta al principio 
la mínima información (tres 
aristas perpendiculares entre sí), 
añadiéndose progresivamente más 

aristas hasta alcanzar la máxima 
información posible (once aristas). 
Cada módulo de las series mide 
ocho pulgadas [20,3 cm] de lado; 
todos están pintados de blanco y 
las ciento veintidós estructuras 
esqueléticas aparecen reunidas en 
una vasta plataforma.

“El espectador”, nos informa 
Kuspit, “contemplaba los cubos in-
completos proporcionándoles men-
talmente las aristas que faltaban, y 
percibía la tensión existente entre 
los cubos literalmente incompletos 
y los cubos mentalmente comple-
tos –entre el cubo fenoménico y la 
idea del cubo, como diría Kant”2.

Para la práctica totalidad de los 
intérpretes de la obra de LeWitt 
estos emblemas geométricos son 
indudablemente una ilustración del 
Entendimiento, una manifestación 
del racionalismo. “En ocasiones”, 
escribe un crítico, “las más 

elaboradas de estas construcciones parecen traducciones de sistemas filo-
sóficos a un lenguaje puramente formal. Si alguien puede percibir la belleza es-
tructural de los tratados de Descartes o Kant, por ejemplo, y recrearla en una 
metáfora exclusivamente visual, ese seguramente es LeWitt”(3).

Obviamente, puede haber lectores que rechacen este tipo de interpretacio-
nes. Puede que encuentren extraño que en el último cuarto del siglo xx hayan 
surgido experiencias artísticas que ensalcen el cartesianismo, puede que les 
parezca rara que en una época en la que casi todo apunta hacia la necesidad de 
abandonar las fantasías trascendentales, LeWitt sea capaz de reafirmar ante 
nosotros sus poderes.

Porque si bien vuelvo a verme entrando en el mar, y bogando largamente 
sobre las olas, no veo el retorno, la danza sobre las rompientes, ni oigo chirriar

sobre la playa el frágil casco de la nave. Aproveché aquella estan-
cia para aprovisionarme de piedras de succión. Eran guijarros, 
per las llamo piedras. Sí, aquella vez adquirí una importante 
reserva. Las distribuí equitativamente entre mis cuatro bolsillos 
y las iba chupando por turno4.

Pero el poder de la razón humana ha alimentado la imagi-
nación de numerosos escritores contemporáneos sobre arte, 
escritores para quienes la abstracción es la nw  z   ecesaria 
consecuencia del progreso triunfante de la racionalidad. Resulta 
instructivo, por tanto, interpretar las afirmaciones acerca de 
LeWitt en el contexto de una argumentación más amplia sobre 
la naturaleza de la abstracción. En su ensayo Progress in Art, 
por ejemplo, Suzi Gablik contempla todo el ámbito de la cultura 
visual universal como un problema que afecta al desarrollo 
cognitivo. En el seno de ducha problemática, el arte abstracto se 
presenta como el fruto necesario de algún tipo de crecimiento 
intelectual universal.

En pocas palabras, Gablik defiende la existencia de tres 
períodos distintos en la historia del arte. El primero lo forman 
todas las representaciones visuales anteriores al descubrimiento 
de la perspectiva sistemática; el segundo, que se inicia en el 
Renacimiento, se caracteriza por el predominio de la perspecti-
va; y el tercero, el del arte contemporáneo, es anunciado por el 
advenimiento de la abstracción. Como se desprende del título de 
su libro, la autora considera que estas tres divisiones señalan una 
serie de fases en radical progresión, concebida cada fase como 
una sustitución y superación de la fase precedente. Esta idea del 
“progreso en el arte” tiene como modelo el desarrollo cognitivo 
humano: comienza con las modalidades de pensamiento más 
parecidas a las de los niños y evolucionan hacia la máxima com-
plejidad del razonamiento formal y operativo. Proyectando este 
modelo evolucionista individual, tomado de la obra de Piaget, 
sobre el mundo del arte, Gablik se refiere a la historia de los es-
tilos como un “avance”, como una proceso de “evolución” hacia 
estadios de organización intelectual cada vez más elevados. “La 
historia del arte ilustra principios normativos fundamentales 
del desarrollo mental”, afirma Gablik5. Así, el Renacimiento 
reemplazó todas las formas anteriores de representación por la 
naturaleza axiomática y deductiva de la perspectiva, de manera 
que el espacio del mundo fenoménico pudiera interpretarse 
como una entidad unificada por un sistema de coordenadas al 
margen de la “pura” percepción. El periodo contemporáneo (a 
partir del cubismo), sin embargo, supera cognitivamente al Re-
nacimiento al apartar por completo del mundo real ese poder de 
coordinación, demostrando con ello la independencia de todos 
los sistemas deductivos o lógicos respecto al proceso de obser-
vación. Para Gablik, el arte abstracto nos libera de las demandas 
de la realidad perceptiva e ilustra lo que Piaget denominaba el 
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A continuació es detallen les diferents retícules: 
disposició i mida de columnes; les tipografies, cossos 
i interlínies que es poden aplicar segons cada retícu-
la i les caixes de text que admet; les diferents dispo-
sicions de les imatges; i un exemple d’aplicació per 
retícula.

S’ha comptabilitzat el número de paraules i caràc-
ters màxims per columna segons cos i interlínia per 
tenir una idea aproximada del número de l’extensió 
mitja per article segons la tipografia que s’empri.

Això vol dir que  un article, dintre la mateixa re-
tícula, pot anar variant d’amplada de columna sem-
pre regint-se pels usos tipogràfics que aquí s’especi-
fiquen.

No es mai l’ús d’un sol tipus de columna per cada 
pàgina, sinó que pot anar variant dintre la mateixa.

El cos i interlínia s’aplica de manera que hi hagin 
7-11 paraules per línia (en casos comptats 5 p./l.) i 
mantenint una correcta llegibilitat entre la relació cos 
i interlínia. Alhora, la interlínia sempre està ajustada 
per que sigui divisible entre el nombre de línies de la 
caixa mestra, i així ser divisible per terços, quarts o 
ambdós.

Al aplicar-se una imatge, aquesta té preponderàn-
cia per sobre del text, de manera que el text s’adapta-
rà a la imatge que té a sobre, canviant el número de 
columnes o bé el propi salt de marc de text.

projecte: publicació impresa

Diverses retícules es poden emprar per l’edició programada dels articles integradors, 
amb els salts de marc de text, la col·locació i escalat de les imatges associades.

3. Retícules

El punt de partida per la creació de les retícules base 
va ser la diagramació de Villard de Honnecourt. 

Aquesta es basa en crear la retícula ortogonal par-
tint de les diagonals del propi format de la pàgina. Ta-
llant, es van trobant diferents mòduls que guarden 
una relació proporcional entre ells.

Així, s’ha optat per arrodonir el resultat de la dia-
gramació geomètrica a valors sencers de piques, de 
manera que, visualment, continua mantenint aques-
ta relació entre format i retícula, però, a efectes pràc-
tics, esdevé més senzill el tractament reticular d’in-
terlínies i imatges amb piques senceres.

D’aquesta manera, tots els elements estan dispo-
sats de manera que encaixen dintre el mòdul més 
petit que és la pica (12 pt). Això em permet tenir el 
control sobre l’ús tipogràfic d’interlineat (6, 8, 9, 12, 16, 
18, 24, 36 pt, etc.) i la disposició de les imatges també 
s’encabeixen dintre aquests mòduls.

Continuant amb la diagramació, els salts de caixa 
de text estan dispositats a terços i a quarts respecte 
l’alçada del marc de text total de la pàgina. Les imat-
ges també guarden aquesta relació de terços i quarts 
amb una diferència d’una pica per no enganxar-se 
amb la lletra i abastint els marges de la pàgina, col-
locant-se a sang.
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retícules

Diagramació de Villard de Honnecourt. E 1:2

A A

1 pica
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Divisible per terços: interlínies 8, 12, 16 i 24 pt
Divisible per quarts: interlínies 8, 9, 12, 16, 18 i 24 pt
Divisible per terços i quarts: interlínies 8, 9, 12, 16, 18 

i 24 pt

12
 p

.

16 p
.

12
 p

.
12

 p
.

16 p
.

El mòdul bàsic de la retícula és d’una pica.
La taca de text base dels articles és de 48 piques 

d’alçada. Per tant, les interlínies que s’apliquen en les 
diferents variants de salts de caixa de text són divisi-
bles entre aquest mòdul. Així, s’han establert els pos-
sibles salts a terços i quarts de la taca de text.

Comptant amb les següents interlínies (8, 9, 12, 16, 
18 i 24), tret de les interlínies de 9 i 18 pt que només 
es poden tallar a terços, la resta es divisible en terços 
i quarts.

L’algoritme, per tant, comptarà amb aquestes vari-
ants depenent dels usos de cossos segons el número 
de columnes ocupades pel text de cada retícula.

Salts de caixa de text
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12
 p

.

16 p
.

Opcions de salt de text. Separació per quarts (verd) i terços (blau)

¹/3

2/3

3/34/4

2/4

3/4

1/4 

codificació gràfica
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Disposició i escalat de les imatges

10
 p

.

14 p
.

10
 p

.
16

 p
.

18 p
.

Les imatges mantenen aquesta divisió inicial horit-
zontal del text, sempre amb una pica de marge per no 
trepitjar el text. Així, tot i que formalment continua 
subdividint-se per quarts i terços, en mides reals no 
es dóna així, ja que les imatges superiors i inferiors 
van a sang abastint els marges.

De la mateixa manera, l’amplada es determina a 
partir d’abastar un cert número de columnes i, si una 
d’aquestes està en el marge, es col·loca a sang.

Dintre l’algoritme, es selecciona una tipologia 
d’imatge a l’atzar, dintre les opcions disponibles  
–explicades en pàgines successives–. I, a continuació, 
es determina, també a l’atzar, l’escalat que aquestes 
imatges tindran.

La justificació d’escalar-les és que una imatge sem-
pre reforça un discurs. Si aquesta imatge no es veu 
sencera, a banda d’afectar el discurs de l’article, pot 
esdevenir motiu d’interès i, per tant, de cerca poste-
rior per part de l’usuari.

retícules

7574

14
 p

.

20 p
.

Opcions de salt de text. Separació per quarts (verd) i terços (blau)

L’escalat de les imatges pot ser: 
· 100%: la imatge s’ajusta horitzontalment o vertical, 

segons la proporció de la imatge dintre el marc de 
la retícula.

· 200%: es veu la meitat de la imatge ajustada.
· 300%: es veu 1/3 de la imatge ajustada.
· 400%: es veu 1/4 de la imatge ajustada.

75

codificació gràfica
Salts de marc de text per terços.
Salts de marc de text per quarts.
Línia divisòria horitzontal per les imatges situades per 

“terços” amb una pica de marge vertical.
Línia divisòria horitzontal per les imatges situades per 

“quarts” amb una pica de marge vertical.
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4 COLUMNES. Aplicacions de tipografies i caixes de text
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Retícula de 4 columnes. E 1:3

Exemple d’aplicació de la retícula de 4 columnes amb imatges. E 1:3

Marge exterior: 5 p.
Marge interior: 3 p.
Marge superior: 3 p.
Marge inferior: 5 p.
Amplada de columna: 15 p.
Separació de columnes: 2 p.

Tipografia: PMN Caecilia
Alineat a l'esquerra amb sagnat de 
primera línia dels mateixos punts 
que la interlínia.

(Pàgina / Tipologia  d’imatge).
(Núm. caixa de text/Cos/Interlínia/Salt):

Pàgina esquerra / B

1. 12 / 16 / ¹/3

2. 9 / 12 / 3/3

Pàgina dreta / A

4. 7 / 9 / 3/3

5. 7 / 9 / 2/4

6. 9 / 12 / 4/4

7574

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un 
artículo titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico 
Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y 
artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la con-
tribución de Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol 
LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, 
referidas en principio a la obra de un artista concreto, que afec-
tan al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del 
arte abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones 
configuran una especie de declaración acerca de la misión y el 
logro de estas experiencias abstractas: servir como ilustración  

triunfante de los poderes de la razón 
humana. ¿Qué otra cosa podría ser el 
Arte Conceptual?

Kuspit señala este gran tema con el 
título de su ensayo. Las estructuras mo-
dulares, los enrejados, las progresiones 
seriales de las esculturas de LeWitt nos 
revelan “La apariencia del pensamiento”. 
Kuspit concibe el pensamiento en térmi-
nos deductivos, inferenciales, axiomáti-
cos, como un proceso de hallazgo de un 
principio rector central en el seno de la 
multiplicidad de la experiencia, como la 
actividad de un ego trascendental.

“En LeWitt”, escribe Kuspit, “no hay 
inducción óptica; sólo hay deducción 
mediante reglas, unas reglas que tienen 
validez axiomática aunque la obra 
creada al ejecutarlas tenga un aspec-
to inconsecuente y experimental.” Y 
prosigue: “el arte abstracto raciona-
lista y determinista enlaza con una 
amplia tradición occidental, presente 
tanto en la Antigüedad clásica como 
en el Renacimiento: la búsqueda de la 
inteligibilidad por medios matemáticos. 
Esta tradición tiene un sentido profun-
damente humanista, ya que implica la 
deificación del entendimiento humano 
en virtud de su destreza matemática”[1].

La obra en que Kuspit percibe esta 
deificación del entendimiento humano  

se titula Variaciones de cubos abiertos incomple-
tos (1974). Se trata de una estructura modular for-
mada por ciento veintidós unidades; cada unidad 
forma parte de una serie finita, y cada serie está 
ordenada de acuerdo con una progresión numé-
rica. El “cubo” como tal sólo se ofrece inferencial-
mente a lo largo de las series; en cada una de ellas 
se presenta al principio la mínima información 
(tres aristas perpendiculares entre sí), añadiéndo-
se progresivamente más aristas hasta alcanzar la 
máxima información posible (once aristas). Cada 
módulo de las series mide ocho pulgadas [20,3 
cm] de lado; todos están pintados de blanco y las 
ciento veintidós estructuras esqueléticas aparecen 
reunidas en una vasta plataforma.

“El espectador”, nos informa Kuspit, “contemplaba 
los cubos incompletos proporcionándoles mental-
mente las aristas que faltaban, y percibía la tensión 
existente entre los cubos literalmente incompletos 
y los cubos mentalmente completos –entre el cubo 
fenoménico y la idea del cubo, como diría Kant”2.

Para la práctica totalidad de los intérpretes de 
la obra de LeWitt estos emblemas geométricos son 
indudablemente una ilustración del Entendimien-
to, una manifestación del racionalismo. “En oca-
siones”, escribe un crítico, “las más elaboradas de 
estas construcciones parecen traducciones de sis-
temas filosóficos a un lenguaje puramente formal. 
Si alguien puede percibir la belleza estructural de 
los tratados de Descartes o Kant, por ejemplo, y 
recrearla en una metáfora exclusivamente visual, 
ese seguramente es LeWitt”3.

Obviamente, puede haber lectores que rechacen 
este tipo de interpretaciones. Puede que encuen-
tren extraño que en el último cuarto del siglo 
xx hayan surgido experiencias artísticas que 
ensalcen el cartesianismo, puede que les parezca 
rara que en una época en la que casi todo apunta 
hacia la necesidad de abandonar las fantasías tras-
cendentales, LeWitt sea capaz de reafirmar ante 
nosotros sus poderes.

Porque si bien vuelvo a verme entrando en el 
mar, y bogando largamente sobre las olas, no veo 
el retorno, la danza sobre las rompientes, ni oigo 
chirriar sobre la playa el frágil casco de la nave. 
Aproveché aquella estancia para aprovisionarme 
de piedras de succión. Eran guijarros, per las llamo 
piedras. Sí, aquella vez adquirí una importante 
reserva. Las distribuí equitativamente entre mis 
cuatro bolsillos y las iba chupando por turno [4].

Pero el poder de la razón humana ha alimentado 
la imaginación de numerosos escritores contem-
poráneos sobre arte, escritores para quienes la  
abstracción es la necesaria consecuen-
cia del progreso triunfante de la racio-
nalidad. Resulta instructivo, por tanto, 
interpretar las afirmaciones acerca de 
LeWitt en el contexto de una argumen-
tación más amplia sobre la naturaleza 
de la abstracción. En su ensayo Progress 
in Art, por ejemplo, Suzi Gablik contem-
pla todo el ámbito de la cultura visual 
universal como un problema que afecta 
al desarrollo cognitivo. En el seno de 
ducha problemática, el arte abstracto 
se presenta como el fruto necesario de 
algún tipo de crecimiento intelectual 
universal.

En pocas palabras, Gablik defiende la 
existencia de tres períodos distintos en 
la historia del arte. El primero lo forman 
todas las representaciones visuales 
anteriores al descubrimiento de la pers-
pectiva sistemática; el segundo, que se 
inicia en el Renacimiento, se caracteriza 
por el predominio de la perspectiva; y 
el tercero, el del arte contemporáneo, 
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retícules

Boton

1 columna: 
Amplada de columna: 15 p.
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 497
Caràcters/pàg.: 3288

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 304
Caràcters/pàg.: 1967

2 columnes: 
Amplada de columna: 32 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 605
Caràcters/pàg.: 3982

Cos/interlínia: 12/15
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 368
Caràcters/pàg.: 2374

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 282
Caràcters/pàg.: 1825

PMN Caecilia

1 columna*: 
Amplada de columna: 15 p. 
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 454**
Caràcters/pàg.: 2974

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 275
Caràcters/pàg.: 1778

2 columnes: 
Amplada de columna: 32 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 551
Caràcters/pàg.: 3684

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 339
Caràcters/pàg.: 2193

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 260
Caràcters/pàg.: 1660

Stempel Schneidler

1 columna: 
Amplada de columna: 15 p.
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 515
Caràcters/pàg.: 3409

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 309
Caràcters/pàg.: 2009

2 columnes: 
Amplada de columna: 32 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 625
Caràcters/pàg.: 4086

Cos/interlínia: 12/15
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 379
Caràcters/pàg.: 2454

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 291
Caràcters/pàg.: 1885

* 1 columna es refereix a que s’agafa una columna només com a caixa 
de text; 2 columnes, que s’agafa l’amplada de dues columnes con-
secutives incloent la separació entre columnes com a caixa de 
text; i així successivament.

**Per calcular el número de caràcters i de paraules per pàgina s’ha 
emprat el mateix text base a bandera esquerra sense ajustar or-
totipogràficament i amb un sagnat dels mateixos punts que la 
interlínia.
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4 COLUMNES. Aplicacions d’imatges

Tipus A. Terços*

72 7272 72

72 7272 72

72

72

72

72

72

72 72

72

72

* Les disposicions situades a pàgina esquerra són aplicables a la 
pàgina dreta aplicant un efecte mirall, i a l’inrevés. Tant en les 
disposicions tipus A com les de tipus B i en totes les retícules 
vinents.
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retícules

Tipus B. Quarts

73 73

73 73

73 73

73 73

73

7373 7373

73
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6 COLUMNES. Aplicacions de tipografies i caixes de text
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Marge exterior: 4 p.
Marge interior: 1 p.
Marge superior: 3 p.
Marge inferior: 5 p.
Amplada de columna: 11 p.
Separació de columnes: 1 p.

Tipografia: Stempel Schneidler
Alineat a l'esquerra amb sagnat de 
primera línia dels mateixos punts 
que la interlínia.

(Pàgina / Tipologia  d’imatge).
(Núm. caixa de text/Cos/interlínia/salt):

Pàgina esquerra / B

1. 6 / 8 / 1/4 

2. 12 / 16 / 1/3

3. 6 / 8 / 2/3

4 9 12 / 3/3

Pàgina dreta / A

4. 6 / 8 / 3/3
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Considérense los tres documentos siguientes: 
el primero es un artículo titulado “Sol Lewitt 
– The Look of Thought”, del crítico Donald 
Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la 
escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress 
in Art. El tercero es la contribución de Lucy 
Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol 
LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie 
de afirmaciones, referidas en principio a la obra 
de un artista concreto, que afectan al ámbito 
general del arte abstracto, o al menos al ámbito 
del arte abstracto de la generación de LeWitt. 
Dichas afirmaciones configuran una especie 
de declaración acerca de la misión y el logro de 
estas experiencias abstractas: servir como ilus-
tración triunfante de los poderes de la razón  

humana. ¿Qué otra cosa podría ser el Arte Conceptual?
Kuspit señala este gran tema con el título de su 

ensayo. Las estructuras modulares, los enrejados, las 
progresiones seriales de las esculturas de LeWitt nos re-
velan “La apariencia del pensamiento”. Kuspit concibe 
el pensamiento en términos deductivos, inferenciales, 
axiomáticos, como un proceso de hallazgo de un prin-
cipio rector central en el seno de la multiplicidad de la 
experiencia, como la actividad de un ego trascendental.

“En LeWitt”, escribe Kuspit, “no hay inducción ópti-
ca; sólo hay deducción mediante reglas, unas reglas  
que tienen validez axiomática aunque la obra creada al  

de lado; todos están pintados de blanco y las ciento veintidós estruc-
turas esqueléticas aparecen reunidas en una vasta plataforma.

“El espectador”, nos informa Kuspit, “contemplaba los cubos in-
completos proporcionándoles mentalmente las aristas que faltaban, y 
percibía la tensión existente entre los cubos literalmente incompletos 
y los cubos mentalmente completos –entre el cubo fenoménico y la 
idea del cubo, como diría Kant”(2).

Para la práctica totalidad de los intérpretes de la obra de LeWitt 
estos emblemas geométricos son indudablemente una ilustración 
del Entendimiento, una manifestación del racionalismo. “En ocasio-
nes”, escribe un crítico, “las más elaboradas de estas construcciones 
parecen traducciones de sistemas filosóficos a un lenguaje puramente 
formal. Si alguien puede percibir la belleza estructural de los tratados 
de Descartes o Kant, por ejemplo, y recrearla en una metáfora exclu-
sivamente visual, ese seguramente es LeWitt”(3).

Obviamente, puede haber lectores que rechacen este tipo de   

ejecutarlas tenga un aspecto inconsecuente y 
experimental.” Y prosigue: “el arte abstracto 
racionalista y determinista enlaza con una 
amplia tradición occidental, presente tanto en 
la Antigüedad clásica como en el Renacimiento: 
la búsqueda de la inteligibilidad por medios 
matemáticos. Esta tradición tiene un sentido 
profundamente humanista, ya que implica la 
deificación del entendimiento humano en virtud 
de su destreza matemática” [1].

La obra en que Kuspit percibe esta deificación 
del entendimiento humano se titula Variaciones 
de cubos abiertos incompletos (1974). Se trata 
de una estructura modular formada por ciento 
veintidós unidades; cada unidad forma parte de 
una serie finita, y cada serie está ordenada de 
acuerdo con una progresión numérica. El “cubo” 
como tal sólo se ofrece inferencialmente a lo lar-
go de las series; en cada una de ellas se presenta 
al principio la mínima información (tres aristas 
perpendiculares entre sí), añadiéndose progresi-
vamente más aristas hasta alcanzar la máxima 
información posible (once aristas). Cada módulo 
de las series mide ocho pulgadas [20,3 cm]  

interpretaciones. Puede que encuentren extraño 
que en el último cuarto del siglo xx hayan 
surgido experiencias artísticas que ensalcen 
el cartesianismo, puede que les parezca rara 
que en una época en la que casi todo apunta 
hacia la necesidad de abandonar las fantasías 
trascendentales, LeWitt sea capaz de reafirmar 
ante nosotros sus poderes.

Porque si bien vuelvo a verme entrando en 
el mar, y bogando largamente sobre las olas, no 
veo el retorno, la danza sobre las rompientes, 
ni oigo chirriar sobre la playa el frágil casco 
de la nave. Aproveché aquella estancia para 
aprovisionarme de piedras de succión. Eran 
guijarros, pero las llamo piedras. Sí, aquella vez 
adquirí una importante reserva. Las distribuí 
equitativamente entre mis cuatro bolsillos y las 
iba chupando por turno4.

Pero el poder de la razón humana ha alimen-
tado la imaginación de numerosos escritores 
contemporáneos sobre arte, escritores para 
quienes la abstracción es la necesaria conse-
cuencia del progreso triunfante de la racionali-
dad. Resulta instructivo, por tanto, interpretar 
las afirmaciones acerca de LeWitt en el contexto 
de una argumentación más amplia sobre la natu-
raleza de la abstracción. En su ensayo Progress 
in Art, por ejemplo, Suzi Gablik contempla todo 
el ámbito de la cultura visual universal como un 
problema que afecta al desarrollo cognitivo. En 
el seno de ducha problemática, el arte abstracto 
se presenta como el fruto necesario de algún 
tipo de crecimiento intelectual universal.

En pocas palabras, Gablik defiende la existen-
cia de tres períodos distintos en la historia del 
arte. El primero lo forman todas las represen-
taciones visuales anteriores al descubrimiento 
de la perspectiva sistemática; el segundo, que 
se inicia en el Renacimiento, se caracteriza por 
el predominio de la perspectiva; y el tercero, 
el del arte contemporáneo, es anunciado por 
el advenimiento de la abstracción. Como 
se desprende del título de su libro, la autora 
considera que estas tres divisiones señalan una 
serie de fases en radical progresión, concebida 
cada fase como una sustitución y superación de 
la fase precedente. Esta idea del “progreso en el 
arte” tiene como modelo el desarrollo cognitivo 
humano: comienza con las modalidades de 
pensamiento más parecidas a las de los niños y 
evolucionan hacia la máxima complejidad del 
razonamiento formal y operativo. Proyectando 
este modelo evolucionista individual, tomado 
de la obra de Piaget, sobre el mundo del arte, 
Gablik se refiere a la historia de los estilos como 
un “avance”, como una proceso de “evolución” 
hacia estadios de organización intelectual cada 
vez más elevados. “La historia del arte ilustra 
principios normativos fundamentales del 
desarrollo mental”, afirma Gablik. Así, el Rena-
cimiento reemplazó todas las formas anteriores 
de representación por la naturaleza axiomática 
y deductiva de la perspectiva, de manera que 
el espacio del mundo fenoménico pudiera 
interpretarse como una entidad unificada por un 
sistema de coordenadas al margen de la “pura” 
percepción. El periodo contemporáneo (a partir 
del cubismo), sin embargo, supera cognitiva-
mente al Renacimiento al apartar por completo 
del mundo real ese poder de coordinación, 
demostrando con ello la independencia de todos 
los sistemas deductivos o lógicos respecto al 
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Retícula de 6 columnes. E 1:3

Exemple d’aplicació de la retícula de 6 columnes amb imatges. E 1:3
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retícules

Boton

1 columna: 
Amplada de columna: 11 p.
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 473
Caràcters/pàg.: 3103

2 columnes: 
Amplada de columna: 23 p.
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 749
Caràcters/pàg.: 4919

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 454
Caràcters/pàg.: 2974

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 268
Caràcters/pàg.: 2654

3 columnes: 
Amplada de columna: 35 p.
Cos/interlínia: 12/16

Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 409
Caràcters/pàg.: 2654

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 301
Caràcters/pàg.: 1950

Cos/interlínia: 18/24
Línies/pàg.: 24
Paraules/pàg.: 185
Caràcters/pàg.: 1165

PMN Caecilia

1 columna: 
Amplada de columna: 11 p. 
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 431
Caràcters/pàg.: 2825

2 columnes: 
Amplada de columna: 23 p. 
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 692
Caràcters/pàg.: 4549

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 412
Caràcters/pàg.: 2675

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 244
Caràcters/pàg.: 1554

3 columnes: 
Amplada de columna: 35 p.
Cos/interlínia: 12/16

Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 368
Caràcters/pàg.: 2365

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 282
Caràcters/pàg.: 1823

Cos/interlínia: 18/24
Línies/pàg.: 24
Paraules/pàg.: 170
Caràcters/pàg.: 1041

Stempel Schneidler

1 columna: 
Amplada de columna: 11 p.
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 479
Caràcters/pàg.: 3158

2 columnes: 
Amplada de columna: 23 p.
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 766
Caràcters/pàg.: 5028

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 466
Caràcters/pàg.: 3041

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 270
Caràcters/pàg.: 1742

3 columnes: 
Amplada de columna: 35 p.
Cos/interlínia: 12/16

Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 421
Caràcters/pàg.: 2747

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 320
Caràcters/pàg.: 2084

Cos/interlínia: 18/24
Línies/pàg.: 24
Paraules/pàg.: 195
Caràcters/pàg.: 1221
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projecte: publicació impresa

6 COLUMNES. Aplicacions d’imatges

Tipus A. Terços
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retícules

Tipus B. Quarts
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8 COLUMNES. Aplicacions de tipografies i caixes de text

projecte: publicació impresa

Marge exterior: 4 p.
Marge interior: 1 p.
Marge superior: 3 p.
Marge inferior: 5 p.
Amplada de columna: 8 p.
Separació de columnes: 1 p.

Tipografia: Stempel Schneidler
Alineat a l'esquerra amb sagnat de 
primera línia dels mateixos punts 
que la interlínia.

(Pàgina / Tipologia  d’imatge).
(Núm. caixa de text/Cos/interlínia/salt):

Pàgina esquerra / B

1. 12 / 16 / ¹/3

2. 9 / 12 / 3/4

3. 6 / 8 / 3/3

Pàgina dreta / A

4. 6 / 8 / 3/3

5. 9 / 12 / ¹/4

6. 7 / 9 / 3/3

7574

Considérense los tres documentos siguientes: el primero 
es un artículo titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, 
del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo 
de la escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. 
El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de 
la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirma-
ciones, referidas en principio a la obra de un artista concre-
to, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al me-
nos al ámbito del arte abstracto de la generación de LeWitt. 
Dichas afirmaciones configuran una especie de declaración 

acerca de la misión y el logro de estas experiencias 
abstractas: servir como ilustración triunfante de 
los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa 
podría ser el Arte Conceptual?

Kuspit señala este gran tema con el título de su 
ensayo. Las estructuras modulares, los enrejados, 
las progresiones seriales de las esculturas de LeWitt 
nos revelan “La apariencia del pensamiento”. Kus-
pit concibe el pensamiento en términos deducti-
vos, inferenciales, axiomáticos, como un proceso 
de hallazgo de un principio rector central en el 
seno de la multiplicidad de la experiencia, como la 
actividad de un ego trascendental.

“En LeWitt”, escribe Kuspit, “no hay inducción 
óptica; sólo hay deducción mediante reglas, unas 
reglas que tienen validez axiomática aunque la 
obra creada al ejecutarlas tenga un aspecto in-
consecuente y experimental.” Y prosigue: “el arte 
abstracto racionalista y determinista enlaza con 
una amplia tradición occidental, presente tanto en 

la Antigüedad clásica como en el 
Renacimiento: la búsqueda de la 
inteligibilidad por medios mate-
máticos. Esta tradición tiene un 
sentido profundamente humanista, 
ya que implica la deificación del 
entendimiento humano en virtud 
de su destreza matemática” [1].

La obra en que Kuspit percibe 
esta deificación del entendimiento 
humano se titula Variaciones de 
cubos abiertos incompletos (1974). 
Se trata de una estructura modular 
formada por ciento veintidós 
unidades; cada unidad forma parte 
de una serie finita, y cada serie está 
ordenada de acuerdo con una pro-
gresión numérica. El “cubo” como 
tal sólo se ofrece inferencialmente 
a lo largo de las series; en cada una 
de ellas se presenta al principio 
la mínima información (tres 
aristas perpendiculares entre sí), 
añadiéndose progresivamente más 

aristas hasta alcanzar la máxima 
información posible (once aristas). 
Cada módulo de las series mide 
ocho pulgadas [20,3 cm] de lado; 
todos están pintados de blanco y 
las ciento veintidós estructuras 
esqueléticas aparecen reunidas en 
una vasta plataforma.

“El espectador”, nos informa 
Kuspit, “contemplaba los cubos in-
completos proporcionándoles men-
talmente las aristas que faltaban, y 
percibía la tensión existente entre 
los cubos literalmente incompletos 
y los cubos mentalmente comple-
tos –entre el cubo fenoménico y la 
idea del cubo, como diría Kant”2.

Para la práctica totalidad de los 
intérpretes de la obra de LeWitt 
estos emblemas geométricos son 
indudablemente una ilustración del 
Entendimiento, una manifestación 
del racionalismo. “En ocasiones”, 
escribe un crítico, “las más  

elaboradas de estas construcciones parecen traducciones de sistemas filo-
sóficos a un lenguaje puramente formal. Si alguien puede percibir la belleza es-
tructural de los tratados de Descartes o Kant, por ejemplo, y recrearla en una 
metáfora exclusivamente visual, ese seguramente es LeWitt”(3).

Obviamente, puede haber lectores que rechacen este tipo de interpretacio-
nes. Puede que encuentren extraño que en el último cuarto del siglo xx hayan 
surgido experiencias artísticas que ensalcen el cartesianismo, puede que les 
parezca rara que en una época en la que casi todo apunta hacia la necesidad de 
abandonar las fantasías trascendentales, LeWitt sea capaz de reafirmar ante 
nosotros sus poderes.

Porque si bien vuelvo a verme entrando en el mar, y bogando largamente 
sobre las olas, no veo el retorno, la danza sobre las rompientes, ni oigo chirriar 

sobre la playa el frágil casco de la nave. Aproveché aquella estan-
cia para aprovisionarme de piedras de succión. Eran guijarros, 
per las llamo piedras. Sí, aquella vez adquirí una importante 
reserva. Las distribuí equitativamente entre mis cuatro bolsillos 
y las iba chupando por turno4.

Pero el poder de la razón humana ha alimentado la imagi-
nación de numerosos escritores contemporáneos sobre arte, 
escritores para quienes la abstracción es la nw  z   ecesaria 
consecuencia del progreso triunfante de la racionalidad. Resulta 
instructivo, por tanto, interpretar las afirmaciones acerca de 
LeWitt en el contexto de una argumentación más amplia sobre 
la naturaleza de la abstracción. En su ensayo Progress in Art, 
por ejemplo, Suzi Gablik contempla todo el ámbito de la cultura 
visual universal como un problema que afecta al desarrollo 
cognitivo. En el seno de ducha problemática, el arte abstracto se 
presenta como el fruto necesario de algún tipo de crecimiento 
intelectual universal.

En pocas palabras, Gablik defiende la existencia de tres 
períodos distintos en la historia del arte. El primero lo forman 
todas las representaciones visuales anteriores al descubrimiento 
de la perspectiva sistemática; el segundo, que se inicia en el 
Renacimiento, se caracteriza por el predominio de la perspecti-
va; y el tercero, el del arte contemporáneo, es anunciado por el 
advenimiento de la abstracción. Como se desprende del título de 
su libro, la autora considera que estas tres divisiones señalan una 
serie de fases en radical progresión, concebida cada fase como 
una sustitución y superación de la fase precedente. Esta idea del 
“progreso en el arte” tiene como modelo el desarrollo cognitivo 
humano: comienza con las modalidades de pensamiento más 
parecidas a las de los niños y evolucionan hacia la máxima com-
plejidad del razonamiento formal y operativo. Proyectando este 
modelo evolucionista individual, tomado de la obra de Piaget, 
sobre el mundo del arte, Gablik se refiere a la historia de los es-
tilos como un “avance”, como una proceso de “evolución” hacia 
estadios de organización intelectual cada vez más elevados. “La 
historia del arte ilustra principios normativos fundamentales 
del desarrollo mental”, afirma Gablik5. Así, el Renacimiento 
reemplazó todas las formas anteriores de representación por la 
naturaleza axiomática y deductiva de la perspectiva, de manera 
que el espacio del mundo fenoménico pudiera interpretarse 
como una entidad unificada por un sistema de coordenadas al 
margen de la “pura” percepción. El periodo contemporáneo (a 
partir del cubismo), sin embargo, supera cognitivamente al Re-
nacimiento al apartar por completo del mundo real ese poder de 
coordinación, demostrando con ello la independencia de todos 
los sistemas deductivos o lógicos respecto al proceso de obser-
vación. Para Gablik, el arte abstracto nos libera de las demandas 
de la realidad perceptiva e ilustra lo que Piaget denominaba el 
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Retícula de 8 columnes. E 1:3

Exemple d’aplicació de la retícula de 8 columnes amb imatges. E 1:3



79

retícules

Boton

1 columna: 
Amplada de columna: 8 p.
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 356
Caràcters/pàg.: 2288

2 columnes: 
Amplada de columna: 17 p.
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 585
Caràcters/pàg.: 3869

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 353
Caràcters/pàg.: 2272

3 columnes: 
Amplada de columna: 26 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 494
Caràcters/pàg.: 3271

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 301
Caràcters/pàg.: 1951

4 columnes: 
Amplada de columna: 35 p.
Cos/interlínia: 12/16

Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 399
Caràcters/pàg.: 2602

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 301
Caràcters/pàg.: 1950

Cos/interlínia: 18/24
Línies/pàg.: 24
Paraules/pàg.: 185
Caràcters/pàg.: 1165

PMN Caecilia

1 columna: 
Amplada de columna: 8 p. 
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 320
Caràcters/pàg.: 2081

2 columnes: 
Amplada de columna: 17 p. 
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 516
Caràcters/pàg.: 3414

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 316
Caràcters/pàg.: 2052

3 columnes: 
Amplada de columna: 26 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 474
Caràcters/pàg.: 3107

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 270
Caràcters/pàg.: 1742

4 columnes: 
Amplada de columna: 35 p.
Cos/interlínia: 12/16

Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 368
Caràcters/pàg.: 2365

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 282
Caràcters/pàg.: 1823

Cos/interlínia: 18/24
Línies/pàg.: 24
Paraules/pàg.: 170
Caràcters/pàg.: 1041

Stempel Schneidler

1 columna: 
Amplada de columna: 8 p.
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 363
Caràcters/pàg.: 2326

2 columnes: 
Amplada de columna: 17 p.
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 576
Caràcters/pàg.: 3798

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 355
Caràcters/pàg.: 2283

3 columnes: 
Amplada de columna: 26 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 519
Caràcters/pàg.: 3429

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 301
Caràcters/pàg.: 1951

4 columnes: 
Amplada de columna: 35 p.
Cos/interlínia: 12/16

Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 421
Caràcters/pàg.: 2751

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 320
Caràcters/pàg.: 2084

Cos/interlínia: 18/24
Línies/pàg.: 24
Paraules/pàg.: 195
Caràcters/pàg.: 1221
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projecte: publicació impresa

8 COLUMNES. Aplicacions d’imatges

Tipus A. Terços
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retícules

Tipus B. Quarts
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10 COLUMNES. Aplicacions de tipografies i caixes de text

projecte: publicació impresa

7574

Marge exterior: 4 p.
Marge interior: 2 p.
Marge superior: 3 p.
Marge inferior: 5 p.
Amplada de columna: 6 p.
Separació de columnes: 1 p.

Tipografia: PMN Caecilia
Alineat a l'esquerra amb sagnat de 
primera línia dels mateixos punts 
que la interlínia.

(Pàgina / Tipologia  d’imatge).
(Núm. caixa de text/Cos/interlínia/salt):

Pàgina esquerra / A

1. 9 / 12 / ¹/4

2. 12 / 16 / 2/3

Pàgina dreta / B

4. 6 / 8 / 3/3

5. 7 / 9 / 2/4

6. 6 / 8 / 4/4

Retícula de 1  0 columnes. E 1:3

Exemple d’aplicació de la retícula de 10 columnes amb imatges. E 1:3

Considérense los tres documentos siguientes: el 
primero es un artículo titulado “Sol Lewitt – The Look 
of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es 
un extenso ensayo de la escritora y artista Suzi Ga-
blik titulado Progress in Art. El tercero es la contribu-
ción de Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva 
de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de 
afirmaciones, referidas en principio a la obra de un 
artista concreto, que afectan al ámbito general del 
arte abstracto, o al menos al ámbito del arte abstracto 

de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una espe-
cie de declaración acerca de la misión y el logro de estas experiencias 
abstractas: servir como ilustración triunfante de los poderes de la razón 
humana. ¿Qué otra cosa podría ser el Arte Conceptual?

Kuspit señala este gran tema con el título de su ensayo. Las estructu-
ras modulares, los enrejados, las progresiones seriales de las esculturas 
de LeWitt nos revelan “La apariencia del pensamiento”. Kuspit concibe el 
pensamiento en términos deductivos, inferenciales, axiomáticos, como un 
proceso de hallazgo de un principio rector central en el seno de la multipli-
cidad de la experiencia, como la actividad de un ego trascendental.

“En LeWitt”, escribe Kuspit, “no hay inducción óptica; sólo hay deduc-
ción mediante reglas, unas reglas que tienen validez axiomática aunque 
la obra creada al ejecutarlas tenga un aspecto inconsecuente y experi-
mental.” Y prosigue: “el arte abstracto racionalista y determinista enlaza 
con una amplia tradición occidental, presente tanto en la Antigüedad  

clásica como en el Renacimiento: la búsqueda de la 
inteligibilidad por medios matemáticos. Esta tradi-
ción tiene un sentido profundamente humanista, 
ya que implica la deificación del entendimiento 
humano en virtud de su destreza matemática” [1].

La obra en que Kuspit percibe esta deificación 
del entendimiento humano se titula Variaciones de 
cubos abiertos incompletos (1974). Se trata de una 
estructura modular formada por ciento veintidós 
unidades; cada unidad forma parte de una serie 
finita, y cada serie está ordenada de acuerdo con 
una progresión numérica. El “cubo” como tal sólo 
se ofrece inferencialmente a lo largo de las series; 
en cada una de ellas se presenta al principio la 
mínima información (tres aristas perpendicula-
res entre sí), añadiéndose progresivamente más 
aristas hasta alcanzar la máxima información 
posible (once aristas). Cada módulo de las series 
mide ocho pulgadas [20,3 cm] de lado; todos están 
pintados de blanco y las ciento veintidós estructu-
ras esqueléticas aparecen reunidas en una vasta 
plataforma.

“El espectador”, nos informa Kuspit, “contem-
plaba los cubos incompletos proporcionándoles 
mentalmente las aristas que faltaban, y percibía 
la tensión existente entre los cubos literalmente 
incompletos y los cubos mentalmente completos 
–entre el cubo fenoménico y la idea del cubo, como 
diría Kant”2.

Para la práctica totalidad de los intérpretes de 
la obra de LeWitt estos emblemas geométricos son 
indudablemente una ilustración del Entendimien-
to, una manifestación del racionalismo. “En oca-
siones”, escribe un crítico, “las más elaboradas de 
estas construcciones parecen traducciones de sis-
temas filosóficos a un lenguaje puramente formal. 
Si alguien puede percibir la belleza estructural de 
los tratados de Descartes o Kant, por ejemplo, y 
recrearla en una metáfora exclusivamente visual, 
ese seguramente es LeWitt”3.

Obviamente, puede haber lectores que rechacen 
este tipo de interpretaciones. Puede que encuen-
tren extraño que en el último cuarto del siglo xx 
hayan surgido experiencias artísticas que ensalcen 
el cartesianismo, puede que les parezca rara que 
en una época en la que casi todo apunta hacia la 
necesidad de abandonar las fantasías trascenden-
tales, LeWitt sea capaz de reafirmar ante nosotros 
sus poderes.

Porque si bien vuelvo a verme entrando en el 
mar, y bogando largamente sobre las olas, no veo 
el retorno, la danza sobre las rompientes, ni oigo 
chirriar sobre la playa el frágil casco de la nave. 
Aproveché aquella estancia para aprovisionarme  

de piedras de succión. Eran guijarros, pero las llamo piedras. Sí, 
aquella vez adquirí una importante reserva. Las distribuí equitati-
vamente entre mis cuatro bolsillos y las iba chupando por turno.4

Pero el poder de la razón humana ha alimentado la imaginación 
de numerosos escritores contemporáneos sobre arte, escritores 
para quienes la abstracción es la necesaria consecuencia del pro-
greso triunfante de la racionalidad. Resulta instructivo, por tanto, 
interpretar las afirmaciones acerca de LeWitt en el contexto de una 
argumentación más amplia sobre la naturaleza de la abstracción. 
En su ensayo Progress in Art, por ejemplo, Suzi Gablik contempla 
todo el ámbito de la cultura visual universal como un problema que 
afecta al desarrollo cognitivo. En el seno de ducha problemática, el 
arte abstracto se presenta como el fruto necesario de algún tipo de 
crecimiento intelectual universal.

En pocas palabras, Gablik defiende la existencia de tres períodos 
distintos en la historia del arte. El primero lo forman todas las  

representaciones visuales anteriores al descubri-
miento de la perspectiva sistemática; el segundo, 
que se inicia en el Renacimiento, se caracteriza 
por el predominio de la perspectiva; y el tercero, 
el del arte contemporáneo, es anunciado por el 
advenimiento de la abstracción. Como se despren-
de del título de su libro, la autora considera que 
estas tres divisiones señalan una serie de fases 
en radical progresión, concebida cada fase como 
una sustitución y superación de la fase preceden-
te. Esta idea del “progreso en el arte” tiene como 
modelo el desarrollo cognitivo humano: comienza 
con las modalidades de pensamiento más pa-
recidas a las de los niños y evolucionan hacia la 
máxima complejidad del razonamiento formal y 
operativo. Proyectando este modelo evolucionista 
individual, tomado de la obra de Piaget, sobre el 
mundo del arte, Gablik se refiere a la historia de 
los estilos como un “avance”, como una proceso 
de “evolución” hacia estadios de organización 
intelectual cada vez más elevados. “La historia del 
arte ilustra principios normativos fundamentales 
del desarrollo mental”, afirma Gablik5. Así, el Re-
nacimiento reemplazó todas las formas anteriores 
de representación por la naturaleza axiomática 
y deductiva de la perspectiva, de manera que el 
espacio del mundo fenoménico pudiera interpre-
tarse como una entidad unificada por un sistema 
de coordenadas al margen de la “pura” percepción. 
El periodo contemporáneo (a partir del cubismo), 
sin embargo, supera cognitivamente al Renaci-
miento al apartar por completo del mundo real ese 
poder de coordinación, demostrando con ello la 
independencia de todos los sistemas deductivos 
o lógicos respecto al proceso de observación. Para 
Gablik, el arte abstracto nos libera de las deman-
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retícules

Boton

2 columnes: 
Amplada de columna: 13 p.
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 557
Caràcters/pàg.: 3705

3 columnes: 
Amplada de columna: 20 p.
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 673
Caràcters/pàg.: 4402

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 405
Caràcters/pàg: 2620

4 columnes: 
Amplada de columna: 34 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 661
Caràcters/pàg.: 4337

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 387
Caràcters/pàg.: 2525

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 300
Caràcters/pàg: 1947

PMN Caecilia

2 columnes: 
Amplada de columna: 13 p. 
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 508
Caràcters/pàg.: 3367

3 columnes: 
Amplada de columna: 20 p.
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 601
Caràcters/pàg.: 3955

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 366
Caràcters/pàg: 2348

5 columnes: 
Amplada de columna: 34 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 605
Caràcters/pàg.: 3982

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 356
Caràcters/pàg.: 2288

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 272
Caràcters/pàg: 1753

Stempel Schneidler

2 columnes: 
Amplada de columna: 13 p.
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 578
Caràcters/pàg.: 3812

3 columnes: 
Amplada de columna: 20 p.
Cos/interlínia: 7/9

Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 661
Caràcters/pàg.: 4337

Cos/interlínia: 9/12
Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 407
Caràcters/pàg: 2642

4 columnes: 
Amplada de columna: 34 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 639
Caràcters/pàg.: 4190

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 409
Caràcters/pàg.: 2654

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 301
Caràcters/pàg: 1950
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projecte: publicació impresa

10 COLUMNES. Aplicacions d’imatges

Tipus A. Terços
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retícules

Tipus B. Quarts
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12 COLUMNES. Aplicacions de tipografies i caixes de text

projecte: publicació impresa

74 75

Marge exterior: 4 p.
Marge interior: 1 p.
Marge superior: 3 p.
Marge inferior: 5 p.
Amplada de columna: 5 p.
Separació de columnes: 1 p.

Tipografia: Boton
Alineat a l'esquerra amb sagnat de 
primera línia dels mateixos punts 
que la interlínia.

(Pàgina / Tipologia  d’imatge).
(Núm. caixa de text/Cos/interlínia/salt):

Pàgina esquerra / B

1. 12 / 16 / ¹/4

2. 7 / 9 / 2/4

3. 9 / 12 / 4/4

Pàgina dreta / B

4. 6 / 8 / ¹/4

5. 7 / 9 / 2/4

6. 9 / 12 / 2/3

7. 6 / 8 / 4/4

Retícula de 12 columnes. E 1:3

Exemple d’aplicació de la retícula de 12 columnes amb imatges. E 1:3

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artí-
culo titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald 
Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista 
Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de 
Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, 
referidas en principio a la obra de un artista concreto, que afectan
al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del 
arte abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones 
configuran una especie de declaración acerca de la misión y el 
logro de estas experiencias abstractas: servir como ilustración 
triunfante de los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa 
podría ser el Arte Conceptual?

Kuspit señala este gran tema con el título de su ensayo. Las 
estructuras modulares, los enrejados, las progresiones seriales 
de las esculturas de LeWitt nos revelan “La apariencia del pen-
samiento”. Kuspit concibe el pensamiento en términos deducti-
vos, inferenciales, axiomáticos, como un proceso de hallazgo de 
un principio rector central en el seno de la multiplicidad de la 
experiencia, como la actividad de un ego trascendental.

“En LeWitt”, escribe Kuspit, “no hay inducción óptica; sólo 
hay deducción mediante reglas, unas reglas que tienen validez 
axiomática aunque la obra creada al ejecutarlas tenga un 

aspecto inconsecuente y experimental.” Y prosigue: “el arte abs-
tracto racionalista y determinista enlaza con una amplia tradición 
occidental, presente tanto en la Antigüedad clásica como en el 
Renacimiento: la búsqueda de la inteligibilidad por medios matemá-
ticos. Esta tradición tiene un sentido profundamente humanista, ya 
que implica la deificación del entendimiento humano en virtud de 
su destreza matemática” [1].

La obra en que Kuspit percibe esta deificación del entendimiento 
humano se titula Variaciones de cubos abiertos incompletos (1974). 
Se trata de una estructura modular formada por ciento veintidós 
unidades; cada unidad forma parte de una serie finita, y cada serie 
está ordenada de acuerdo con una progresión numérica. El “cubo” 
como tal sólo se ofrece inferencialmente a lo largo de las series; en 
cada una de ellas se presenta al principio la mínima información 
(tres aristas perpendiculares entre sí), añadiéndose progresivamen-
te más aristas hasta alcanzar la máxima información posible (once 
aristas). Cada módulo de las series mide ocho pulgadas [20,3 cm] de 
lado; todos están pintados de blanco y las ciento veintidós estructu-
ras esqueléticas aparecen reunidas en una vasta plataforma.

“El espectador”, nos informa Kuspit, “contemplaba los cubos in-
completos proporcionándoles mentalmente las aristas que faltaban, 
y percibía la tensión existente entre los cubos literalmente incom-
pletos y los cubos mentalmente completos –entre el cubo fenoméni-
co y la idea del cubo, como diría Kant”2.

Para la práctica totalidad de los intérpretes 
de la obra de LeWitt estos emblemas geomé-
tricos son indudablemente una ilustración 
del Entendimiento, una manifestación del 
racionalismo. “En ocasiones”, escribe un crítico, 
“las más elaboradas de estas construcciones 
parecen traducciones de sistemas filosóficos a 
un lenguaje puramente formal. Si alguien puede 
percibir la belleza estructural de los tratados 
de Descartes o Kant, por ejemplo, y recrearla 
en una metáfora exclusivamente visual, ese 
seguramente es LeWitt”3.

Obviamente, puede haber lectores que re-
chacen este tipo de interpretaciones. Puede que 
encuentren extraño que en el último cuarto del 
siglo xx hayan surgido experiencias artísticas 
que ensalcen el cartesianismo, puede que les 
parezca rara que en una época en la que casi 
todo apunta hacia la necesidad de abandonar las fantasías 
trascendentales, LeWitt sea capaz de reafirmar ante nosotros 
sus poderes.

Porque si bien vuelvo a verme entrando en el mar, y bogando 
largamente sobre las olas, no veo el retorno, la danza sobre 
las rompientes, ni oigo chirriar sobre la playa el frágil casco 
de la nave. Aproveché aquella estancia para aprovisionarme 
de piedras de succión. Eran guijarros, per las llamo piedras. 
Sí, aquella vez adquirí una importante reserva. Las distribuí 
equitativamente entre mis cuatro bolsillos y las iba chupando 
por turno.

Pero el poder de la razón humana ha alimentado la imagina-
ción de numerosos escritores contemporáneos sobre arte, escri-
tores para quienes la abstracción es la necesaria consecuencia 
del progreso triunfante de la racionalidad. Resulta instructivo, 
por tanto, interpretar las afirmaciones acerca de LeWitt en 

el contexto de una argumentación más amplia sobre la naturaleza 
de la abstracción. En su ensayo Progress in Art, por ejemplo, Suzi 
Gablik contempla todo el ámbito de la cultura visual universal como 
un problema que afecta al desarrollo cognitivo. En el seno de ducha 
problemática, el arte abstracto se presenta como el fruto necesario 
de algún tipo de crecimiento intelectual universal.

En pocas palabras, Gablik defiende la existencia de tres períodos 
distintos en la historia del arte. El primero lo forman todas las 

representaciones visuales anteriores al descubrimiento de la perspectiva 
sistemática; el segundo, que se inicia en el Renacimiento, se caracteriza 
por el predominio de la perspectiva; y el tercero, el del arte contemporá-
neo, es anunciado por el advenimiento de la abstracción. Como se des-
prende del título de su libro, la autora considera que estas tres divisiones 
señalan una serie de fases en radical progresión, concebida cada fase 
como una sustitución y superación de la fase precedente. Esta idea del 
“progreso en el arte” tiene como modelo el desarrollo cognitivo humano: 
comienza con las modalidades de pensamiento más parecidas a las de 
los niños y evolucionan hacia la máxima complejidad del razonamiento 
formal y operativo. Proyectando este modelo evolucionista individual, 
tomado de la obra de Piaget, sobre el mundo del arte, Gablik se refiere a la 
historia de los estilos como un “avance”, como una proceso de “evolución” 
hacia estadios de organización intelectual cada vez más elevados. “La his-
toria del arte ilustra principios normativos fundamentales del desarrollo 
mental”, afirma Gablik1. Así, el Renacimiento reemplazó todas las formas 
anteriores de representación por la naturaleza axiomática y deductiva de 
la perspectiva, de manera que el espacio del mundo fenoménico pudiera 
interpretarse como una entidad unificada por un sistema de coordenadas 
al margen de la “pura” percepción. El periodo contemporáneo (a partir del 
cubismo), sin embargo, supera cognitivamente al Renacimiento al apartar 
por completo del mundo real ese poder de coordinación, demostrando con 
ello la independencia de todos los sistemas deductivos o lógicos respecto 
al proceso de observación. Para Gablik, el arte abstracto nos libera de las 
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retícules

Boton

2 columnes: 
Amplada de columna: 11 p.
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 473
Caràcters/pàg.: 3103

3 columnes: 
Amplada de columna: 17 p.
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 725
Caràcters/pàg.: 4766

Cos/interlínia: 7/9
Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 576
Caràcters/pàg: 3797

4 columnes: 
Amplada de columna: 23 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 466
Caràcters/pàg.: 3041

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 270
Caràcters/pàg: 1747

6 columnes: 
Amplada de columna: 35 p.
Cos/interlínia: 12/16

Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 399
Caràcters/pàg.: 2602

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 301
Caràcters/pàg.: 1950

Cos/interlínia: 18/24
Línies/pàg.: 24
Paraules/pàg.: 185
Caràcters/pàg.: 1165

PMN Caecilia

2 columnes: 
Amplada de columna: 11 p. 
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 452
Caràcters/pàg.: 2961

3 columnes: 
Amplada de columna: 17 p.
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 689
Caràcters/pàg.: 4526

Cos/interlínia: 7/9
Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 516
Caràcters/pàg: 3414

4 columnes: 
Amplada de columna: 23 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 412
Caràcters/pàg.: 2675

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 244
Caràcters/pàg: 1554

6 columnes: 
Amplada de columna: 35 p.
Cos/interlínia: 12/16

Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 368
Caràcters/pàg.: 2365

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 282
Caràcters/pàg.: 1823

Cos/interlínia: 18/24
Línies/pàg.: 24
Paraules/pàg.: 170
Caràcters/pàg.: 1041

Stempel Schneidler

2 columnes: 
Amplada de columna: 11 p.
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 479
Caràcters/pàg.: 3158

3 columnes: 
Amplada de columna: 17 p.
Cos/interlínia: 6/8

Línies/pàg.: 72
Paraules/pàg.: 750
Caràcters/pàg.: 4914

Cos/interlínia: 7/9
Línies/pàg.: 64
Paraules/pàg.: 585
Caràcters/pàg: 3869

4 columnes: 
Amplada de columna: 23 p.
Cos/interlínia: 9/12

Línies/pàg.: 48
Paraules/pàg.: 466
Caràcters/pàg.: 3041

Cos/interlínia: 12/16
Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 273
Caràcters/pàg: 1762

6 columnes: 
Amplada de columna: 35 p.
Cos/interlínia: 12/16

Línies/pàg.: 36
Paraules/pàg.: 421
Caràcters/pàg.: 2751

Cos/interlínia: 14/18
Línies/pàg.: 32
Paraules/pàg.: 320
Caràcters/pàg.: 2084

Cos/interlínia: 18/24
Línies/pàg.: 24
Paraules/pàg.: 195
Caràcters/pàg.: 1221
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projecte: publicació impresa

12 COLUMNES. Aplicacions d’imatges

Tipus A. Terços

88 8888 88

88 8888 88
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retícules

Tipus B. Quarts
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projecte: publicació impresa

ARTICLE INTEGRADOR (1)

PMN CAECILIA
Dissenyador: Peter Matthias Noordzij (1990). Foneria: Linotype.
Egípcia amb canvis subtils en el gruix de la línia. Té una altura de la ‘x’ gran de manera que té bona llegibilitat 
en cossos petits. Els remats perpendiculars presenten una major unió entre caràcters i li dóna presència digital. 
Alhora manté una diferència considerable de taca entre la seva família gràfica.

4. Tipografies

Rodona

Fina

Negreta

Text seguit

Supernegra

Cursiva

versaletes

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado “Sol Lewitt 
– The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la 
escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy 
Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moder-
no de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas en principio a la 
obra de un artista concreto, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al menos al 
ámbito del arte abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una 
especie de declaración acerca de la misión y el logro de estas experiencias abstractas: ser-

9/12

15 p.Amples de caixa amb ús de 9/12 17 p. 20 p. 23 p. 26 p. 32 p. 34 p.
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tipografies

ARTICLE INTEGRADOR (2)

STEMPEL SCHNEIDLER
Dissenyador: F.H. Ernst Schneidler (1982). Foneria: Linotype.
Tipografia basada en les impressions venecianes del Renaixement. Tot i que no té una alça de la ‘x’ tan pronunci-
at com les anteriors si que s’hi aproxima i, a més, també té un ull pronunciat. Els seus remats fins produixen una 
correcta llegibilitat. També cal destacar la diferència de taca entre les variants de la família gràfica.

Rodona

Fina

Negreta

Text seguit

Supernegra

Cursiva

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado “Sol Lewitt –  
The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y 
artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo 
de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas en principio a la obra de 
un artista concreto, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte 
abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una especie de declaración 
acerca de la misión y el logro de estas experiencias abstractas: servir como ilustración triunfante 
de los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa podría ser el Arte Conceptual?

9/12

Amples de caixa amb ús de 9/12 15 p. 17 p. 20 p. 23 p. 26 p. 32 p. 34 p.
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ARTICLE INTEGRADOR (3)

projecte: publicació impresa

BOTON
Dissenyador: Albert Boton (1986). Foneria: Berthold.
Tipografia egípcia amb ull gran i bona alçada de la ‘x’. Té bona diferència de taca entre negra, rodona i fina. Res-
pecte a la PMN Caecilia és una mica més estreta, fet que produeix que càpiguen més caràcters per línia.

Rodona

Fina

Negreta

Text seguit

Supernegra

Cursiva

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado “Sol Lewitt – The 
Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista 
Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de la 
retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas en principio a la obra de 
un artista concreto, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte 
abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una especie de declaración 
acerca de la misión y el logro de estas experiencias abstractas: servir como ilustración triunfante de 
los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa podría ser el Arte Conceptual?

9/12

15 p.Amples de caixa amb ús de 9/12 17 p. 20 p. 23 p. 26 p. 32 p. 34 p.
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18 p.Ample de caixa de les notes; 100% Cian

NOTES

tipografies

OCRF
Dissenyador: Albert-Jan Pool (1995). Foneria: FontFont.
Basada en la OCR B d’Adrian Frutiger (1968), dissenyada per als sistemes digitals de reconeixement òptic de ca-
ràcters (OCR, Optical Character Recognition)*. Més enllà d’aquesta característica, s’ha escollit aquesta tipografia 
per a les notes perquè remet a quelcom digital i, per tant, a la cerca. Només té tres variants en la família gràfica 
(rodona, negra i fina), la qual cosa obliga a substituir els usos comuns de la cursiva.

Rodona

Fina

Negreta

Text seguit

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

[1] Per saber-ne més, consultar Donald Kuspit, “Sol 
LeWitt: The Look of Thought”, Art in America, 
LXIII (septiembre-octubre de 1975), 48. 

7/9

* Extret de la web Letrag. Enllaç: http://es.letrag.com/tipografia.php?id=135 [10/04/2015]
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projecte: publicació impresa

ARTICLE DERIVADOR (1)
Pal sec per als articles que s’aproximin a categories científiques

THE SANS
Dissenyador: Lucas de Groot (1994). Foneria: Lucas Fonts.
Pertany a una super família anomenada Thesis (The Sans, The Serif i The Mix). La gran avantatge d’aquesta tipo-
grafia és l’extensa família gràfica amb molts pesos distints, capitulars, estretes, etc. Tanmateix, manté una bona 
llegibilitat i la taca és molt diferenciable entre les diferents variants.

Rodona

Fina

Negreta

Text seguit

Supernegra

versaletes

Cursiva

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

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

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado “Sol Lewitt – The Look of 
Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista Suzi Gablik 
titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol 
LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas en principio a la obra de un 
artista concreto, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte abstracto 
de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una especie de declaración acerca de la misión 
y el logro de estas experiencias abstractas: servir como ilustración triunfante de los poderes de la razón 
humana. ¿Qué otra cosa podría ser el Arte Conceptual?

9/12
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tipografies

ARTICLE DERIVADOR (2)
Remat per als articles que s’aproximin a categories humanistes

THE SERIF
Dissenyador: Lucas de Groot (1994). Foneria: Lucas Fonts.
Egípcia pertanyent a la super família Thesis. S’ha escollit aquesta precisament perquè els seus remats gruixuts i 
perpendiculars s’adeqüen a l’estil de la PMN Caecilia i de la Boton.

Rodona

Fina

Negreta

Text seguit

Supernegra

versaletes

Cursiva

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

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

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado “Sol Lewitt – The Look 
of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista Suzi 
Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de la retros-
pectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas en principio a la obra de 
un artista concreto, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte 
abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una especie de declaración 
acerca de la misión y el logro de estas experiencias abstractas: servir como ilustración triunfante de 
los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa podría ser el Arte Conceptual?

9/12
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projecte: publicació impresa

TITULARS (1)

BERKELEY OLD STYLE
Dissenyador: (Frederic W. Goudy, Tony Stan; 1983). Foneria: ITC.
Redisseny de la tipografia California de F. W. Goudy (1956, Monotype). Tipografia d’alts contrastos entre les seves 
variants de la família. Combina remats perpendiculars amb d’altres més cal·ligràfics. Això i el contrast que pro-
dueix la inclinació de la ploma, fa que marqui un estil clàssic i elegant que contrasta amb el text seguit.

Rodona

Seminegra

Negreta

Negreta cursiva

Cursiva

Seminegra cursiva

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

14/18
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tipografies

TITULARS (2)

HOEFLER TEXT
Dissenyador: Jonathan Hoefler (1991). Foneria: Apple.
Tipografia amb fort contrast propi de ploma cal·ligràfica. La negreta cursiva té estilismes cal·ligràfics que donen 
joc per a la composició de titulars. Destacar que també té versaletes i ornaments.

Rodona

Negreta cursiva

Negreta

versaletes

versaletes 
negreta

Cursiva

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L  
M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

14/18
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projecte: publicació impresa

BERTHOLD WALBAUM BOOK
Dissenyador: Günter Gerhard Lange (1975). Foneria: Berthold.
Tipografia didona, amb remats perpendiculars i fort contrast entre remats.

Rodona

Negreta

Super negra

Super negra  
cursiva

Cursiva

Negreta cursiva

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

14/18
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tipografies

MRS EAVES
Dissenyadora: Zuzana Licko (2002). Foneria: Emigre.
Aquesta tipografia contrasta amb les anteriors pel fet que té una altura de la ‘x’ molt menor. Això provoca una 
major contrast entre caixa alta i baixa.

Rodona

versaletes

Negreta

Cursiva

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

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

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

14/18
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projecte: publicació impresa

PMN Caecilia

5. Usos tipogràfics de l’article integrador

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titu-
lado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es 
un extenso ensayo de la escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. 
El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de 
Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas 
en principio a la obra de un artista concreto, que afectan al ámbito general 
del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte abstracto de la generación de 
LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una especie de declaración acerca de 
la misión y el logro de estas experiencias abstractas: servir como ilustración 
triunfante de los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa podría ser el 
Arte Conceptual?

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un 
artículo titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald 
Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista 
Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de 
Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, 
referidas en principio a la obra de un artista concreto, que afectan 
al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte 
abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones confi-
guran una especie de declaración acerca de la misión y el logro de 
estas experiencias abstractas: servir como ilustración triunfante 
de los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa podría ser el 
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17 p.

20 p. 23 p.

6/8

7/9

9/12

12/16

8 p. 11 p.

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado “Sol Lewitt 
– The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la 
escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy 
Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moder-
no de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas en principio a la 
obra de un artista concreto, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al menos al 
ámbito del arte abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una 
especie de declaración acerca de la misión y el logro de estas experiencias abstractas: ser-

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artícu-
lo titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. 
El segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista Suzi Gablik 
titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy Lippard al 
catálogo de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referi-

15 p. 17 p. 20 p. 23 p.

23 p.

26 p.

26 p.
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32 p.

34 p.

34 p.
35 p.

Marc de text de 9 p. d’alçada
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14/18

18/24

Considérense los tres documentos siguientes: el primero 
es un artículo titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, del 
crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la 
escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. El terce-
ro es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de la retros-
pectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaci-
ones, referidas en principio a la obra de un artista concreto, 
que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al menos 

Considérense los tres documentos siguientes: 
el primero es un artículo titulado “Sol Lewitt – 
The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. 
El segundo es un extenso ensayo de la escrito-
ra y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. 
El tercero es la contribución de Lucy Lippard al 
catálogo de la retrospectiva de Sol LeWitt cele-

32 p. 35 p.

35 p.

Marc de text de 15 p. d’alçada
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Stempel Schneidler

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo 
titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El 
segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista Suzi Gablik titulado 
Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de 
la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas 
en principio a la obra de un artista concreto, que afectan al ámbito general 
del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte abstracto de la generación 
de LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una especie de declaración 
acerca de la misión y el logro de estas experiencias abstractas: servir como 
ilustración triunfante de los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa 
podría ser el Arte Conceptual?

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado “Sol 
Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo 
de la escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución 
de Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas en principio 
a la obra de un artista concreto, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al 
menos al ámbito del arte abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones con-
figuran una especie de declaración acerca de la misión y el logro de estas experiencias 
abstractas: servir como ilustración triunfante de los poderes de la razón humana. ¿Qué 
otra cosa podría ser el Arte Conceptual?

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado “Sol Lewitt – The Look 
of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista Suzi 
Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de la retrospec-
tiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas en principio a la obra de un 
artista concreto, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte abstrac-
to de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una especie de declaración acerca de la 
misión y el logro de estas experiencias abstractas: servir como ilustración triunfante de los poderes de 
la razón humana. ¿Qué otra cosa podría ser el Arte Conceptual?

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado 
“Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un 
extenso ensayo de la escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. El 
tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol 
LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas en 
principio a la obra de un artista concreto, que afectan al ámbito general del arte 
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Marc de text de 9 p. d’alçada
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Considérense los tres documentos siguientes: el pri-
mero es un artículo titulado “Sol Lewitt – The Look of 
Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un 
extenso ensayo de la escritora y artista Suzi Gablik 
titulado Progress in Art. El tercero es la contribución 
de Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol 
LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de 

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un ar-
tículo titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald 
Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista Suzi 
Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy 
Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, 
referidas en principio a la obra de un artista concreto, que afectan 
al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte 
abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configu-

14/18

18/24

32 p. 35 p.

35 p.

Marc de text de 15 p. d’alçada
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Boton

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo 
titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El 
segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista Suzi Gablik titulado 
Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo 
de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas 
en principio a la obra de un artista concreto, que afectan al ámbito 
general del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte abstracto de la 
generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una especie de de-
claración acerca de la misión y el logro de estas experiencias abstractas: 
servir como ilustración triunfante de los poderes de la razón humana. 
¿Qué otra cosa podría ser el Arte Conceptual?

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado “Sol 
Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso 
ensayo de la escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la 
contribución de Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en 
el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas en principio 
a la obra de un artista concreto, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o 
al menos al ámbito del arte abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaci-
ones configuran una especie de declaración acerca de la misión y el logro de estas 
experiencias abstractas: servir como ilustración triunfante de los poderes de la razón 
humana. ¿Qué otra cosa podría ser el Arte Conceptual?

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado “Sol Lewitt – The 
Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista 
Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de la 
retrospectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas en principio a la obra de 
un artista concreto, que afectan al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte 
abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configuran una especie de declaración 
acerca de la misión y el logro de estas experiencias abstractas: servir como ilustración triunfante de 
los poderes de la razón humana. ¿Qué otra cosa podría ser el Arte Conceptual?

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artículo titulado 
“Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo es un 
extenso ensayo de la escritora y artista Suzi Gablik titulado Progress in Art. El 
tercero es la contribución de Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol 
LeWitt celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, referidas 
en principio a la obra de un artista concreto, que afectan al ámbito general 
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Considérense los tres documentos siguientes: el pri-
mero es un artículo titulado “Sol Lewitt – The Look 
of Thought”, del crítico Donald Kuspit. El segundo 
es un extenso ensayo de la escritora y artista Suzi 
Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la con-
tribución de Lucy Lippard al catálogo de la retros-
pectiva de Sol LeWitt celebrada en el Museo de Arte 

Considérense los tres documentos siguientes: el primero es un artí-
culo titulado “Sol Lewitt – The Look of Thought”, del crítico Donald 
Kuspit. El segundo es un extenso ensayo de la escritora y artista 
Suzi Gablik titulado Progress in Art. El tercero es la contribución de 
Lucy Lippard al catálogo de la retrospectiva de Sol LeWitt celebrada 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En estos tres ensayos encontramos una serie de afirmaciones, 
referidas en principio a la obra de un artista concreto, que afectan 
al ámbito general del arte abstracto, o al menos al ámbito del arte 
abstracto de la generación de LeWitt. Dichas afirmaciones configu-

14/18

18/24

32 p. 35 p.

35 p.

Marc de text de 15 p. d’alçada
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             de ENO
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6. Usos tipogràfics dels titulars

La estética del TIEMPO

Permutational
            DRAWINGS

Exemples de titulars. E 1:1

20 p.

Berkeley Old Style
– Cursiva  i rodona (caixa alta)
– 24/24

Hoefler Text
– Cursiva i rodona (caixa alta) 
– 24/24

Berthold Walbaum Book
– Negreta i negreta cursiva (caixa alta)
– 24/24

Mrs Eaves
– Versaletes, versaletes petites i rodona
– 16/24 i 24/24

           la interdisciplina 
desde la TEORÍA
           de los Sistemas complejos
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             de ENO

usos tipogràfics dels titulars

Permutational
            DRAWINGS

Sol LeWitt

Christopher Scoates

Exemples de titulars. E 1:1
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# 6. Assignació dels salts de caixa de text per cada canvi de columna
// Cada cop que es fa un salt de caixa es torna al punt 5, per veure si es canvia de nº de columnes a emprar i llavors es torna a la casella on s'ha 
quedat en el punt 3 (es pot repetir el número de columnes dins una mateixa pàgina). Quan no es poden fer més salts, es passa al punt 4.

// ¹/4 està activat && ¹/³ està activat)
+ 6.1 Si (interlínia==8  || o interlínia==12 || interlínia==16 || interlínia==24){

passar a +6.2 || passar a +6.3;}
sinó {  //si la interlínia és de 9 pt o 18 pt

passar a +6.3;}

//¹/4 està activat && ¹/³ està desactivat)
+ 6.2 {aplicar salt de marc de text entre 

les següents opcions de manera aleatòria;
passar a +6.4;}

//¹/4 està activat && ¹/³ està desactivat)
+ 6.3 {aplicar salt de marc de text entre

les següents opcions de manera aleatòria;
passar a 6.4;}

//Control de superposició entre text i imatge
+ 6.4 si (el text es superposa amb la imatge){

tornar a #5;}
sinó { 

guardar el marc de text;
tornar a #5;}

# 7. Aplicació de transparències en l'article
// Amb línia de control per a que almenys hi hagin dues transparències en la publicació

{agafar imatge de la pàgina 8 i aplicar pixelació;
guardar transparència;
passar a #5;}

// variables de l’algoritme
pag=0;   // nº de pàgines de l'article
narticle=0;   // nº d'article integrador

# 1. Assignació de tipografia   
// S'assigna aleatòriament una de les tres tipografies per cada article
narticle=narticle+1;
{assignar tipografia (PMN Caecilia || Stempel Schneidler || 
Boton);
passar a #2;}

# 2. Assignació de retícula per l'article
// S'assigna aleatòriament una de les retícules
{assignar retícula (4C || 6C || 8C || 10C || 12C);
passar a 3;}  

# 3. Assignació d'imatges per cada pàgina
// S'assigna aleatòriament una disposició d'imatge per pàgina (1-7) 
segons la retícula
pag=pag+1;  // el comptador de pàgina suma 1

si (pag<8) {  // assignació pàgina a pàgina
assignar imatge tipus A o tipus B;
passar a #4;}

si (pag==8) { // la imatge de la pàgina 8 sempre va a sang
assignar imatge a sang;
aplicar escalat (100% || 200% || 300% || 400%);
pag=0; // reiniciem el comptador  de pàgines
passar a #5;}  

si ( ) = condicional (paràmetres)
sinó = si no es compleixen els 

paràmetres anteriors
{ } = conjunt d'instruccions
; = final de la instrucció
|| = o
&& = i
== = si és igual a;
// = comentaris
      = interlínia divisible en quarts
      = interlínia divisible en quarts 

i terços

# 4. Assignació de l'escalat de la imatge
// S'assigna, a l'atzar, un escalat a cada imatge de l'article
{aplicar escalat (100% || 200% || 300% || 400%);
guardar imatge de la pàgina;
tornar a #3;}

# 5. Assignació de columna
//S'assigna una determinada amplada de columna d'entre les 
opcions que ofereix cada retícula
{assignar amplada de caixa de text (segons retícula);

// Control de fi de pàgina
si (no cap més text en la pàgina && pàg<6 ){ 

pag=pag+1;
passar a #5;}

// Control d'article amb transparència
si (no cap més text en la pàgina && narticle==2 || 
     narticle == 5){

passar a #7;}
// Control de fi d'article
si (no cap més text en la pàgina && pàg==7){

si (narticle==2 || narticle==5){
passar a #7;}

sinó{
si (narticle≤7){ //començar nou article

narticle=narticle+1;
agafar nou article i tornar a 1;}

sinó{ // tots els articles integradors editats
final de l'autoedició;}

}
}

passar a #6;}

llegenda

Sense salt

Salt a ²/³

Sense salt

Salt a 1/3

Salt a 2/3

Sense salt

Salt a 2/4

Salt a 3/4

Sense salt

Salt a 1/4

Salt a 2/4

Salt a 3/4

Sense salt

Salt a 3/4

Sense salt

Salt a 3/4

3.2

3.3

3.3

7. Algoritme condicional
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*Veure A3 de l'algoritme condicional

algoritme condicional
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Marca*

8. Portada

* S’integra la marca en l’apartat de la portada perquè no té la relle-
vància suficient com per realitzar un apartat d’identitat corpo-
rativa.

nom: if (void)
El nom de la revista és if (void)

if ( ) recorda a una funció condicional pròpia del llen-
guatge de programació.

Gran part de la identitat pròpia del projecte és l’edició 
gràfica condicional a la que està sotmès, que funciona a 
partir de la programació d’un logaritme que estableix les 
característiques gràfiques de cada article mitjançant pro-
cesos aleatoris, segons es compleixen uns tipus de parà-
metres o d’altres. Amb aquest nom es remarca aquesta pa-
rametrització condicional que, a primera vista, pot produir 
el que en altres publicacions serien errades però que, de 
manera inesperada, alteren el discurs i la seva apreciació.

D’altra banda, al tractar-se de mots de programació –els 
quals sempre s’escriuen en anglès– no té problema de tra-
ducció a altres idiomes. Funciona tant amb la revista en 
català com en castellà o anglès.

void en programació és un procediment que no retorna 
cap valor. Al contrari que la funció main o function que sem-
pre retornaran un valor depenent de les sentències que es 
duen a terme. En termes conceptuals, és la pròpia sinergia 
de la revista produir moviment cultural i fomentació d’in-
teressos sense realment inculcar un discurs, una resposta 
inequívoca a la temàtica plantejada.

capçalera: {arte; más allá del arte;}
També està escrit en termes de programació.

Els claudàtors inclouen les sentències que es duran a 
terme quan es compleixi la condició del parèntesi anterior. 
Cada sentència es separa a través dels punts i coma.

La separació entre “arte” i “más allá del arte” és per 
remarcar que la revista tracta sobre l’art i tot allò que es 
relaciona amb ell. Per un costat, es ressalta la temàtica ar-
tística, i per l’altre, la relació amb la resta de disciplines.

En la resta d'idiomes és:
- Català: {art; més enllà de l’art;}
- Anglès: {art; beyond art;}

Així doncs, amb el nom i la capçalera s’apunta, d’una 
banda, a la temàtica de la revista i, de l’altra, a la relació 
condicional de la disposició dels elements de la mateixa. 
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PMN Caecilia negreta cursiva 48 pt = 4 p. PMN Caecilia negreta cursiva 12 pt = 1 p.

if (void)
{arte; más allá del arte;}4 

p
. =

 4
8 

p
t

14 p.

½ p.= 6 pt

10 p.

1 p
.=

12 p
t

logotip i capçalera

tipometria del logotip i de la capçalera

if (void)
{arte; más allá del arte;}

if (void)
{arte; más allá del arte;}

1 pica



if (void)
{arte; más allá del arte;}

{#1}.return 25 EUR
www.ifvoid.com

Imatge central
Imatge extreta de la combina-
ció de les transparències de la 
publicació.

S’emmarca en un rectan-
gle centrat màxim de 30 x 42 
p., amb una separació de 2 p. 

Títol i marca de la publicació
PMN Caecilia negreta cursiva; 
48 pt; centrat en el rectangle 
de 15 p. situat a 5 p. del marge 
esquerre.

Número de la publicació
PMN Caecilia negreta; 12 pt; 
centrat en el llom a 6 p. de la 
part superior.

Contraportada: nom i web
Nom: PMN Caecilia negreta 

cursiva; 24 pt; centrat a 9 p. 
de la part superior.

Web: PMN Caecilia negreta 
cursiva; 12 pt; centrat a 1 p. 
del nom.

Marges
5 p. de marge lateral i 3 p. de 
marge superior i inferior.

Nom i capçalera
PMN Caecilia  negreta cursiva; 
12 pt; centrat; a 5 p. de la part 
inferior.

Codi de barres
4 p. d’alçada; centrat; a 5 p. de 
la part inferior

Eslògan de la publicació
PMN Caecilia negreta cursiva; 
blanc; 12 pt de pica; alineat a 
l’esquerra des de l’eix central 
de la pàgina.

Informació
Centrat.
- Número de la publicació i 
preu: PMN Caecilia negreta 
12/12 pt
- Web de la publicació i .return: 
PMN Caecilia negreta cursiva 
12 /12 pt

112

projecte: publicació impresa

Estructura de la coberta. E 1:2

if (void)

{#1}

if
 (v

oi
d)

 {a
rt

e;
 m

ás
 a

llá
 d

el
 a

rt
e;

}

www.ifvoid.com
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1 pica
½ pica

Tipometria de la coberta. E 1:2

portada

www.ifvoid.com

if (void)
if (void)

{arte; más allá del arte;}{#1}

if
 (v

oi
d)

 {a
rt

e;
 m

ás
 a

llá
 d

el
 a

rt
e;

}

{#1}.return 25 EUR
www.ifvoid.com
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Portada #1. E 1:1

{#1}.return 25 EUR
www.ifvoid.com

if (void)
{arte; más allá del arte;}
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R
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B
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M
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K
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M
Y
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M
Y
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Color

if (void)

if (void)

if (void)

if (void)

if (void)
91
96

0
0

19
49
90

8

61
20

100
5

32
98
27
19

84
41
30
13

25
86
88
20

70
19

154

198
133

43

116
154
44

156
27
93

22
112
141

164
56
37if (void)

blanc sobre fons de color
La coberta sempre conté un color pla de fons. Aquest 
color variarà en funció al número i relacionarà els ar-
ticles del mateix número al web.

Per aquest motiu, els colors dels pròxims 6 núme-
ros estan especificats en CMYK i en RGB.

Dintre de tenir bastanta saturació, són uns colors 
una mica apagats. Això és degut a que tenen que fun-
cionar tant en pantalla com en imprès.

En canvi, tota la informació i la imatge central serà 
de color blanc.

colors de la coberta dels 6 primers números
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projecte: publicació impresa

Exemples de portades

portada del número 1
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portada

portada del números 2 i 3
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llegenda
Tipus de continguts

Article integrador
Article derivador
Galeria
Titular
Vegetal
Informació addicional

Tipus de plecs
Plec article integrador
Plec article derivador
Galeria
Titular
Vegetal
Informació addicional
Coberta amb el llom

projecte: publicació impresa

9. Pla de contingut i plecs de la publicació

…

Les miniatures estan a escala 1:10, per tant, les dife-
rències de mida estan reflectides en el pla. Cal recor-
dar que, tant la galeria com les transparències són 2 
piques més estretes per pàgina; els titulars 14 piques 
menys per pàgina; i la coberta sobresurt pel cap 2 mm 
respecte el contingut.
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*Veure A3 del pla de contingut

pla de contingut
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Pàgina inicial

projecte: publicació web

1. Funcionament web

1. Graella d’articles
Els articles se situen en una retícula dinàmica amb imatges en 
miniatura. Les imatges són una referència al contingut de l'article. 
Quan passes per damunt es desplega una finestreta flotant que 
t'informa sobre el títol de l'article, l'autor i les paraules clau asso-
ciades. Si tornes a punxar damunt la imatge en miniatura o en la 
finestra flotant s'obri l'article sencer, mantenint els articles, amb 
temes pròxims a ell, en la graella al seu voltant.

A la retícula pots realitzar zoom per veure més articles, de ma-
nera que, tal com es van creant articles nous, aquesta va creixent. 
A més, pots seleccionar, com a usuari registrat, una cela buida per 
crear un article nou. També pots partir la retícula amb les eines, 
per poder col·locar-los.

Els articles més pròxims es relacionen de manera temàtica.
A la pàgina d'inici es veuen tots els articles creats fins aquell 

moment. Els articles propis de la publicació tenen un perfil del co-
lor de la coberta del número on han sortit. En canvi, les miniatures 
dels articles creats per l'usuari no tenen perfil de color.

2. Diagonal de categories artístiques
És la diagonal que articula la categorització artística (AE: Arts 
Escèniques; AV/P: Arts Visuals i Plàstiques; CM: Creació Multimè-
dia; i M: Música) amb la seva relació respecte a les supracategories 
Ciència (C) i Humanitats (H).

Així, els articles es situen respecte la seva afinitat entre aques-
tes categories, de manera que buscant un article concret, es poden 
trobar d'altres d'interès. 

3. Calendari setmanal de publicacions
El calendari separa la visualització dels articles per setmanes, de 
manera que l'usuari pot visualitzar només els articles creats una 
setmana en concret. És una manera de poder tenir un seguiment i 
de trobar fàcilment els articles de les publicacions impreses, ja que 
aquestes estan marcades amb un quadrat de color, el de la coberta 
de la publicació impresa.

La primera columna són les setmanes de la segona meitat de 
l'any 2015 i la segona, la primera meitat de l'any 2016, ja que es 
començarà a publicar a partir de Juliol de 2015.

llegenda dels colors del calendari
2       Segona setmana.
2       Es visualitzen els articles de la segona setmana.
1       Setmana d'articles de la publicació impresa amb la coberta d'aquest 

color.
10     Setmanes vinents, desactivades.
18     Futura setmana de sortida de la publicació impresa.

A la pàgina d'inici surten, per defecte, tots els articles visibles. 
El color del quadre indica el color de la coberta de la publicació 
impresa. D'aquesta manera es poden relacionar ràpidament els 
articles del imprès al digital establint una retroacció, ja sigui per 
voler comprar el número on surt segons quin article, o bé, per 
accedir a l'article digital prèvia lectura en imprès (per comentar-lo, 
compartir-lo, desar com a preferit, i/o llegir la part que ha sortit 
tallada si s'ha donat el cas, etc.).

4. Cerca per paraules clau (tags)
Tots els articles estan etiquetats amb paraules clau. La intenció de 
la publicació és crear una base de dades que relacioni temes i con-
tingut. Així, l'usuari pot realitzar una cerca d'una paraula clau i, si 
es troba, es crea un recorregut pels diferents articles que tracten el 

tema en qüestió. Hi ha la possibilitat de passar per tots els articles 
que hi ha entre un article amb aquesta paraula clau i un altre, o bé, 
només fer el recorregut d'aquests articles clau.

L'usuari també pot guardar el seu recorregut temàtic per 
accedir-hi en un altre moment. Alhora hi ha la possibilitat que el 
sistema t'avisi de que hi ha nous articles amb la paraula clau que 
l'usuari ha guardat com a favorita.

5. Menú principal
Conté els apartats:
- “Instrucciones de uso”: allà on s'explica el funcionament de la 
pàgina web, la navegació, la creació d'articles i les avantatges de 
registrar-se com a usuari.
- “Artículos”: vista dels articles en una quadrícula de dues files amb 
scroll horitzontal.
- “Galería”: vista de les col·leccions de les galeries que surten a la 
publicació impresa.
- “Revista”: apartat on s'explica qui som, la xarxa de distribució, 
l'acord amb la Xarxa de Biblioteques de Barcelona, de què tracta la 
revista i la resta d'informació relacionada amb el projecte.
- “Números”: venda online de les publicacions impreses.
- “Contacto”: formulari de contacte.

6. Menú de l'usuari registrat
Entrant com a usuari es té accés a aquest menú personal. Conté els 
apartats:
- Foto de perfil: la fotografia que ha penjat l'usuari.
- {txt}: els articles propis i desats com a favorits.
- [!]: Notificacions de missatgeria interna entre usuaris o entre la 
publicació i l'usuari (per veure l'estat dels articles publicats, etc.).

Tal com s'ha indicat, els usuaris poden tenir contacte entre 
ells, ja que els seus articles publicats al web estan firmats per ells. 
D'aquesta manera es crea una xarxa interna d'usuaris amb interes-
sos comuns.

7. Canvi d'idioma
Es pot canviar entre català (ca), espanyol (es) i anglès (en). L'idioma 
seleccionat surt subratllat.

8. Eines de navegació i creació d'article
Fletxa de selecció: per passar de les eines de tall i creació de 

nous articles a seleccionar articles.
Nou article: per crear un nou article dintre una cela buida.
Fulla: per crear noves celes dintre la retícula. Primer es 

punxa dintre la cela que es vol partir i després el punt de 
la diagonal des d'on es crearan les línies ortogonals.

Mà: per desplaçar-se per la retícula quan hi ha zoom in.

Navegació: eina de navegació de la graella d'articles. Despla-
çament direccional i zoom.

9. Accés a plataformes socials i de vídeo
Enllaços per accedir al Facebook, Twitter i Vimeo de la publicació.

10. Informació relativa al client
Referència a Fabra i Coats.

+
–
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* Veure A3 del funcionament web

funcionament web
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projecte: publicació web

La retícula dels articles del web, igual que en la pu-
blicació impresa, està basada en la diagramació de la 
pàgina de Villard de Honnecourt.

Quan en el calendari punxes sobre una setmana 
en concret, només es visualitzen les miniatures dels 
articles publicats aquella setmana. Si es tracta de les 
setmanes on surt la publicació impresa, aquests te-
nen un línia de contorn de 2 punts d'amplada.

Graella d’articles

De dalt a baix:
Publicacions de la setmana #1.
Publicacions de la setmana #9.
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funcionament web

Quan punxes damunt de la miniatura d'un article 
s'obre una finestra flotant centrada en la graella amb 
la següent informació:

- Títol de l'article
- Autor
- Imatge
- Les primeres 9 línies 
de l'article
- Tags

Formata negreta cos 18/24
Formata rodona cos 12

PMN Caecilia 11/15

OCRF rodona i fina 11/15

Publicacions de la setmana #9 amb la previsualització d'un dels articles.
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projecte: publicació web

Un cop tornes a punxar dintre la finestra flotant o 
en la miniatura de l'article, aquest s'obre per poder-lo 
llegir.

La relació tipogràfica és la mateixa. Només canvia 
l'amplada de la caixa de text de l'article: per una reso-
lució de 1280 x 800 px, aquesta és de 400 px.

Té una creueta per poder sortir de la visualització 
de l'article.

Alhora, s'indica el número de revista a la part su-
perior esquerra.
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funcionament web

Les notes bibliogràfiques estan indicades per un 
número entre claudàtors que, al punxar sobre ell, es 
desplega la cita amb un marc cian de fons. 
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projecte: publicació web

Quan passes el ratolí per damunt del titular apa-
reix una creueta que, al punxar-la, sobre un menú 
desplegable on pots desar l'article com a favorit, o bé, 
compartir-lo internament amb un usuari o via Face-
book o Twitter.
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funcionament web

La diagonal actua de referència temàtica i separa els 
articles més relacionats amb les ciències dels que fan 
més referència a aspectes humanístics.

S'han escollit aquestes dues supracategories per-
què són les que, a nivell general, millor encabeixen la 
resta de disciplines relacionades amb l'art.

Quan et desplaces per la graella fent zoom in, la dia-
gonal es desplaça a la part superior esquerra –si s'es-

tan visualitzant articles pròpiament humanístics–, o 
bé a la part inferior dreta –si es visualitzen articles 
científics–. 

Els articles derivadors soldran estar en aquests ex-
trems donat la seva temàtica, i els integradors més 
pròxims a la diagonal de les categories artístiques, 
per tant, més centrats en la pàgina inicial.

Diagonal de categories artístiques

Zoom in als articles científics de les Arts Visuals i Plàstiques.
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L'usuari pot realitzar una cerca per paraules clau.
Si la paraula clau està indexada en els articles de la 

web, es realitza un recorregut pels articles que conte-
nen aquesta temàtica.

Els articles que contenen la paraula clau, surten 
perfilats per una línia cian de 2 punts d'amplada. La 
línia del recorregut (de 4 punts d'amplada) passa per 
sota les miniatures dels articles que contenen aquest 
tema.

La visualització d'aquests articles és la mateixa 
que la del menú "Artículos", explicada en el següent 
apartat.

L'usuari després pot decidir si visualitzar només 
els articles que contenen aquest mot, o bé, veure tam-
bé aquells articles pels quals passa el recorregut, ja 
que, aquests, tot i no tenir aquesta temàtica en con-
cret, estan relacionats amb els que si la tenen.

projecte: publicació web

Cerca per paraules clau (tags)

Exemple del recorregut de la cerca d'una paraula clau.
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funcionament web
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projecte: publicació web

Aquí s'explica el funcionament bàsic de la web, tant a 
nivell de navegació com de creació d'articles, llegen-
da, etc.

Finestra flotant de 400 px d'amplada amb la tipo-
grafia Formata 11/15.

La resta de la pàgina, tret del menú superior, agafa 
un tel negre per poder visualitzar millor la informació.

La visualització de l'article es realitza mitjançant 
desplaçament (scroll) vertical, però la mida de la fines-
tra no canvia.

Menú principal. “Instrucciones de uso”
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funcionament web

Aquesta vista mostra els articles per ordre cronològic 
invers a la seva publicació.

És una quadrícula de dues files, i les columnes van 
en augment tal com es van afegint articles. Així, el 
desplaçament és horitzontal per que apareguin els 
menys articles possibles junts en una mateixa vista.

A més, els articles tenen la informació del títol, au-
tor i paraules clau associades.

Si pertanyen a una publicació impresa, surt el fons 
de color amb transparència al 50% del color de la co-
berta.

Menú principal. “Artículos”

[…]
desplaçament
horitzontal
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projecte: publicació web

Menú principal. “Artículos”. Dintre d'un article

Article anterior
Formata cos 12; 
negreta pel títol de 
l'article i rodona 
per l'autor.

Número publicació impresa
(Si escau) PMN Caecilia 
negreta cursiva cos 10

Títol i autor
Formata 
- Títol: negreta 24/24
- Autor: rodona cos 16

Informació de la imatge
PMN Caecilia 10/16; 
cursiva pel nom de 
l'obra i rodona per la 
resta.

Paraules clau
OCRF 11/16; rodona per 
“// tags” i fina per les 
paraules clau.
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funcionament web

Article posterior

Text
PMN Caecilia 12/16
amb un marc de 520 px 
d'amplada.

Info del client
PMN Caecilia cos 10;
negreta cursiva; rodo-
na; i negreta.
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projecte: publicació web

El desplaçament dintre l'article és vertical, de ma-
nera que la informació relativa al títol, autor, número 
de revista (si escau) i les paraules clau es queden es-
tàtiques. Les imatges i la seva informació es desplaça 
per sota.

desplaçament
vertical
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funcionament web

Al final de l'article apareix la bibliografia. Punxant 
sobre        es torna a la línia on surt aquesta referència.¬;
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projecte: publicació web

Menú principal. “Galeria”

La galeria té pràcticament la mateixa visualització 
que l'apartat d'articles, tret perquè només es veu l'au-
tor i el nom de la col·lecció passant el ratolí per sobre.

Com "Artículos", el desplaçament és horitzontal.

[…]
desplaçament
horitzontal
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funcionament web



140

projecte: publicació web

Un cop a dintre una de les galeries, s'obre una 
finestra de la mateixa mida que la dels "Artículos". En 
canvi, aquesta només té imatges i la informació tèc-
nica de les mateixes. El marc màxim de la imatge és 
de 700 x 515 px

Com es pot observar, sempre es manté la relació 
títol / autor / paraules clau.
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funcionament web
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projecte: publicació web

Pots registrar-te com a usuari o accedir-hi si ja tens el 
compte fet amb el menú "Entrar".

Llavors s'obre una finestra emergent amb el correu 
electrònic i la contrasenya per entrar, o bé, el formu-
lari per registrar-te. Et demana les dades personals 
necessàries per poder publicar i comentar. Aquestes 
dades són modificables un cop ja estàs registrat.

Menú de l'usuari registrat
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funcionament web

Un cop a dintre el menú canvia: 

Imatge d'usuari: es la que veuran els demès 
usuaris registrats al accedir al teu perfil a 
través d'algun article que hagis publicat.

Nom d'usuari: nom i primera inicial del 
cognom.

Articles propis: allà on es guarden els articles 
desats com a favorits i els propis de l'usu-
ari. Les notificacions són relatives a l'estat 
de l'article.

Altres notificacions: de missatgeria interna i 
també referents al seguiment de les pa-
raules clau que l'usuari ha desat com a fa-
vorites.

publicació d'articles i comitè d'experts
Els articles publicats per l'usuari passen un control 
per part del Comitè d'experts de la publicació. Aquests 
s'encarreguen de revisar el contingut i la disposició 
en la graella principal d'articles. L'usuari, quan publi-
ca un article, aquest es posa pendent de revisió. Un 
cop revisat, es pot acceptar, suggerir un altre empla-
çament en la graella (per temes més adients), o bé, 
negar la publicació del mateix (si no es tracten temes 
relacionats amb la publicació).

Tanmateix, els articles publicats pels usuaris són 
susceptibles de ser publicats en números següents de 
la publicació impresa, amb el consentiment previ de 
l'autor.
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projecte: publicació web

El disseny de la web està pensat per una resolució 
òptima de 1280 x 800 px que és la resolució mitja de 
les pantalles a l'actualitat –amb petites diferències de 
proporcions–. Tot i que la programació web adapta-
ble es realitza per percentatges, es faciliten les mides 
per a un major enteniment de les proporcions de la 
pàgina.

Arquitectura gràfica i mides

2. Retícula
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if (void) es una iniciativa de Fabra i Coats. Fàbrica de Creació de Barcelona © 2015 

C

H

if (void) instrucciones de uso galeríaartículos

2015/2016

< >

1 27

2 28

3 29

4 30

5 31

6 32

7 33

8 34

9 35

10 36

11 37

12 38

13 39

14 40

15 41

16 42

17 43

18 44

19 45

20 46

21 47

22 48

23 49

24 50

25 51

26 52

revista{arte; 
más allá del arte;}

números contacto ca / es / enborja v. [ ! ]{txt}
2 1

+
–

AE

AV/P

CM

M

La retícula és de 9 columnes (en aquest cas de 115 
px) amb un espaiat de 24,5 px, com a marge també.
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retícula

El disseny de la pàgina està pensat per que pugui ser 
adaptat als diferents suports digitals amb connexió 
a Internet que existeixen en el mercat –a banda de 
l'ordinador de taula o el portàtil, la tauleta digital i el 
mòvil–. 

Disseny adaptable
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projecte: publicació web

A banda de les ja PMN Caecilia, que és la tipografia principal (textos seguits i menús), 
i OCRF per a les paraules clau, ja explicades en l'apartat de la publicació impresa, pels 
titulars i els noms d'autor s'empra la tipografia Formata.

3. Tipografia

FORMATA
Dissenyador: Bernd Möllenstädt (1980-1984). Foneria: Berthold.
S'ha escollit aquesta tipografia perquè té una alçada de la ‘x’ similar a la PMN Caecilia, aspecte que, junt amb les 
seves proporcions humanístiques –amb traços un pèl més amples en els remats respecte a la zona central– fa 
que esdevingui una tipografia molt llegible. A banda, al ser de pal sec, es diferencia immediatament de la PMN 
Caecilia. 

Tot i que la seva família gràfica és molt àmplia, només s'utilitza la seva versió rodona, negreta i cursiva. Però, 
és una gran avantatge per altres necessitats futures.

Rodona

Negreta

Cursiva

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

A B C Ç D E F G H I J K L L·L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l l·l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! “ ” « » $ % ( ) [ ] * / @

9/12
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tipografia

usos tipogràfics

Previsualització de l'article
Títol: negreta 18/18; autor: rodona 12/18

“Instrucciones de uso”
Subapartats: negreta 14/16; text seguit: rodona 14/16

Dintre la visualització de l'article
Títol: negreta 24/24; autor: rodona 16/24

Aprendiendo de Eno
Christopher Scoates

LeWitt en progresión
Rosalind Krauss

Los artículos se sitúan espacialmente en la retícula teniendo en 
cuenta su relación entre las diferentes categorías artísticas y las 
disciplinas científicas o de humanidades.

Navegación de búsqueda
Puede realizar una búsqueda por tema clave. Se establecerá un 
recorrido entre los distintos artículos relacionados.
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Pressupost de disseny

PRESSUPOST

Es pressuposten totes les despeses pròpies del dis-
seny de la publicació.

Concepte nº Preu Subtotal (EUR)

Investigació 180 h 15 EUR/h 2.700

Conceptualització 100 h 15 EUR/h 1.500

Ideació de l'algoritme condicional 36 h 15 EUR/h 540

Disseny editorial 260 h 15 EUR/h 3.900

Disseny web 180 h 15 EUR/h 2.700

Memòria justificativa 150 h 15 EUR/h 2.250

Maqueta 16 h 15 EUR/h 240

Cartell 12 h 15 EUR/h 180

Impressió de la maqueta 1 x 120 EUR 120

Impressió  de la memòria 4 x 20 EUR 100

Impressió del cartell 1 x 20 EUR 20

Despeses de desplaçament 24  x 3 EUR 72

TOTAL 14.322 EUR Î
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Pressupost de producció

Concepte nº Preu Subtotal (EUR)

Despeses de personal – – –

Despeses de local i emmagatzenament – – –

Impressió de if (void) #1 5.000 8 EUR/unitat 40.000

Programació web 450 h 15 EUR/h 6.750

Despeses derivades d'hostatge i domini 
cada 2 
mesos

100 EUR 200

Distribució
cada nú-

mero  
450 EUR 450

TOTAL 47.400 EUR Î

Es pressuposta la partida inicial de producció per al 
número 1 de la publicació impresa i per la posada en 
marxa de la web, a falta de les despeses pròpies de 
l'equip de la publicació.
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