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Descripció 

Títol: Fullet “Exposició primers cartells, sis autors”
Autor: Alejandro Barrios
Data: 2015
Drets d’imatge: CC by-nc-nd

Software d’edició

Adobe Indesign CS6 i Adobe Photoshop CS6

Intencionalitat comunicativa

El disseny realitzat és net i tracta de mantenir una coherència gràfica entre totes les seves fulles. Des 
de la portada fins a la contraportada vol ser un disseny estàndard per la comunicació d’exposicions 
del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, ja a la portada veien l’ús dels vidres de la façana 
de l’escola com a recurs per a situar el logo i introduir els colors que formaran la paleta de colors de 
la composició. 

Tipus de retícula emprada

Hem fet servir una diagramació basada en tres columnes de text, amb una separació entre elles 
relativament ample, buscant una separació adient pel text i també per distribuir els diferents elements 
gràfics (imatges, caixes, etc.) de la composició. 
A la pàgina de la dreta, la que conté les obres, hem ajustat les caixes de descripció dels cartells a 
l’amplada de les columnes per compensar-les diferents amplades dels cartells i aconseguir una com-
posició més ordenada.

Contrastos compositius de Donis Dondis

Composició equilibrada: he intentat realitzar una composició amb uns pesos visuals equivalents 
entre els diferents elements evitant una composició inestable. 

Regularitat: distribuint els elements de forma organitzada mitjançant la retícula de columnes. 

Economia: El disseny és bastant senzill i fuig de “floritures” addicionals.

Contrast de color

La paleta cromàtica que conté la composició és formada per tres colors estrets de la fotografia dels 
vidres de la façana de Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya juntament amb el negre. He fet 
servir aquest recurs per tractar de crear i seguir una imatge corporativa al fullet.  La relació entre els 
colors és la següent: és una triada i el vermell i el taronja són colors càlids que en la roda de colors 
estan a la mateixa distància del color verd (fred).
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Podríem interpretar que es produeix una relació de contrast de colors complementaris, perquè el 
vermell i el taronja estan molt a prop del color complementari del verd,  que estaria el mig dels dos. 
I evidentment un contrast de color freds-càlids. Per intentar mantenir-lo he posat sempre els tres 
colors en ordre càlid-fred-càlid.

Tipografies

Akzidenz Groteck (Light, mèdium i bold)

Abefgor
Classificació VOX/ATypl: Modernes / Lineals / Neogrotesques

He escollit aquesta tipografia perquè volia que fos lineal, contemporània als autors de l’exposició i fos 
una tipografia rellevant en el món del disseny gràfic. La tipografia Akzindenz va ser creada en 1896 i 
posteriorment va influenciar en la creació de la tipografia “Helvètica”.

DK Hofstad

AbefGOR
Classificació VOX/ATypl: Crec que pertany al grup de inclassificables/fantasia/decorativa. 

És una font lineal  sense serifa, amb un traç no modulat  que presenta decoracions en la terminació 
d’algunes lletres i a l’anell d’altres, com és el cas de la “O”. He fet servir aquesta font per crear un 
tipus de  “logo” amb el nom de l’exposició. Aquesta font la vaig trobar buscant fonts Modernistes/Art 
Noveau i penso que molt adequada per la temàtica de l’exposició.

Drets d’autor 

Imatges: Domini Públic 
Textos: CC by (Wikipèdia)
Pictogrames vectorials: www.freepik.com
Logotip: Copyright Col·legi Oficial Disseny Gràfic de Catalunya
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