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Garcia Fonts & Co.: Un últim adéu
Notes de la conferència sobre Garcia Fonts & Co. llegida a Gijón l’abril del 2002
Andreu Balius

¿ Quan neix Garcia Fonts ?
El concepte comença a prendre forma cap
al final de l’any 1992. En un moment de
ressaca postolímpica, Garcia Fonts & Co.
es materialitza durant la primavera de l’any
següent amb la sortida del primer library,
imprès al mes de maig —encara que els
esbossos que comencen a donar forma a
aquests fullets desplegables daten d’uns
quants mesos abans.
Va sorgir com una necessitat des de
l’àmbit personal; una necessitat de donar
sortida a un projecte: dissenyar tipografia.
Així, Garcia Fonts en un principi significava
una sortida per a una feina particular però
que va esdevenir més ambiciosa, i ja en el
primer library es va obrir el projecte a tot
aquell que hi volgués participar aportant

els seus treballs tipogràfics, també com a
projectes personals.
Context
El context del 1992 ens és familiar: el boom
del disseny, la postmodernitat al poder,
el debat “ordinador sí, ordinador no”... A
l’estranger ja s’estaven debatent aspectes
de la postmodernitat des d’actituds molt
més crítiques i compromeses. Existia una
discussió “de fons” ( una cosa que aquí
encara no s’ha donat ) sobre el disseny
com a llenguatge i la tipografia com a part
essencial en la comunicació.
Existien experiències interessants i que,
evidentment, van ser tingudes en compte
com a referents a l’hora de concebre el
projecte:

lletra weird – mladen balog, 1996
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tractava tan sols d’això. Entre els objectius
s’haurien d’esmentar els següents:

El nom de Garcia volia
recollir el caràcter anònim,
popular i quotidià dels
participants i els seus dissenys
≠≠ L’experiència editorial i tipogràfica de la

revista Emigre, amb Rudy VanderLans
com a editor i Zuzanna Licko com a
tipògrafa. I Emigre com a lloc d’assaig,
espai de proves per al disseny gràfic en
general.
≠≠ Fuse, un projecte experimental altament transgressor sobre el paper i el
significat de la tipografia en el territori
de la comunicació digital. Auspiciat
pel paraigua protector de FontShop
International i sota la direcció de Neville
Brody ( FontWorks, Londres ) i Erik
Spiekermann, Fuse era la faceta experimental de FontShop, i els serviria per
posicionar-se en un mercat copat per les
grans distribuïdores de lletres tipogràfiques: Agfa, ITC, Adobe, Berthold,
Linotype, etc.

A. Balius és dissenyador gràfic especialitzat en tipografia, membre del col·lectiu
Grrr, delegat a Espanya de l’Association
Typographique Internationale ( ATypI ) i
professor de la Universitat Pompeu Fabra.

A diferència de Garcia Fonts, tant Emigre
Fonts com Fuse eren projectes comercials.
En ambdós es venien i distribuïen lletres en
suport digital.
¿ Què ha estat ?
Garcia Fonts & Co. es va definir com un
projecte tipogràfic experimental que
explorava les possibilitats expressives de
la tipografia generada des de i per a un
entorn digital. Encara que en el fons no es
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› Desmitificar la tipografia, considerada
tradicionalment des de la professió com
una cosa “sagrada”, i potenciar el seu
caràcter popular i quotidià.
› Democratitzar la tipografia mitjançant
la participació i la divulgació del material
elaborat.
› Reivindicar la forma de la lletra com un
element portador de significat. L’ús
de la tipografia com a imatge, independentment del seu valor lingüístic i
funcional.
› Expressar idees mitjançant la forma de
la lletra. La tipografia com a suport per
parlar d’allò que ens envolta.
› Fer veure la importància del context en
el disseny i l’ús de la tipografia ( que va
quedar manifest en els libraries, en la
manera de presentar les lletres ).
› Donar a conèixer el treball de gent que
tingués coses a dir i volgués fer-ho mitjançant el disseny de les seves pròpies
lletres.
› Explorar les possibilitats de la tipografia
generada per ordinador.
› Construir un catàleg per a l’intercanvi:
l’adquisició de fonts no es feia per
transacció econòmica sinó a través de
l’intercanvi.
› Plantejar la tipografia com una forma
oberta, susceptible de modificar-se:
entendre-la com una suma de processos.
Amb la possibilitat de generar un disseny
tipogràfic gairebé anònim, una lletra
“Garcia”.
El nom de Garcia vol recollir aquest caràcter anònim, popular, quotidià, i destacar
la importància de generar una família de

lletra calypso – txarly brown, 1997

lletra alquimia – estudi xarop, 1995
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“tipus” ( tipogràfics i persones humanes )
capaços de compartir un espai en comú i,
sobretot, l’entusiasme per la lletra.
¿ Com va funcionar ?
Ja feia mig any que el projecte estava
funcionant i havia aparegut el primer
library, en què vaig publicar una de les
meves primeres lletres: la Temble. Vaig
conèixer Joan Carles P. Casasín a l’Escola
Bau de Barcelona durant el curs 19921993. Era un dels meus millors alumnes,
entusiasta i curiós. Els dos compartíem
aquell mateix entusiasme per la tipografia.
Potser per això vam començar a col·laborar
en el disseny d’algunes lletres que després
trobarien la seva sortida publicant-se en el
catàleg de Garcia Fonts & Co. Els nostres
primers alfabets van ser la Dinamo, l’Helvetica Fondue i la Futuda, presentades en els
libraries números 2, 3 i 4, respectivament.
Davant la necessitat de trobar un nom
sota el qual firmar aquests treballs va
sorgir Typerware, que, posteriorment, ens
serviria per denominar l’estudi amb què
vam iniciar la nostra aventura professional
uns anys més tard.
Les lletres es van distribuir, d’una banda,
per intercanvi i, d’una altra, mitjançant el
pagament d’una petita quantitat ( 2.500

pessetes per un disc amb tres fonts a
escollir entre les disponibles en el catàleg )
que servia per autogestionar el projecte.
Per obtenir els libraries es podia fer una
subscripció de quatre segells ( corresponents a l’import que costava enviar-los ) per
rebre’n un total de quatre exemplars.
La gent se sentia identificada amb
aquesta fórmula. No solament hi havia dissenyadors, sinó també artistes, escriptors,
professors, etc., que simpatitzaven amb la
iniciativa i enviaven els seus segells o adquirien fonts que, segurament, no utilitzarien mai. Es va aconseguir un cert clima de
complicitat entre el projecte Garcia Fonts i
un bon nombre d’activistes, col·laboradors
i amics. Això va ser el millor. El pitjor va
ser l’enorme quantitat de feina i temps
disponible que feien falta per mantenir el
projecte en condicions òptimes de funcionament. Per això, hi va haver un moment en
què es va produir una certa “crisi” que va
obligar a fer un replantejament seriós.
Per una part, es va arribar a un cert
esgotament personal: no hi havia temps

lletra kentucky – andré nossek, 1997

Segons Garcia Fonts & Co.,
un disseny tipogràfic era una
forma oberta, modificable

lletra dinamo – typerware, 1993
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Es pot conèixer àmpliament el projecte
Garcia Fonts & Co. i els seus dissenys
tipogràfics a l’adreça www.andreubalius.
com/garciafonts.
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suficient per donar resposta al volum de
moviment que el projecte estava generant.
Per una altra, el projecte havia començat a
perdre la seva raó de ser. Ara ja no té cap
sentit reivindicar la forma de la lletra com a
portadora de significat. Ni tan sols l’ús de
l’ordinador en el disseny és una qüestió que
encara es posi en dubte.
Des del 1993 i fins avui, han aparegut
moltes altres foneries digitals —comercials,
la majoria— i potser s’imposa per a Garcia
Fonts una retirada a temps. Internet ha facilitat encara més la proliferació de petites
foneries des de les quals un pot aconseguir
lletres de manera gratuïta. La tipografia és
al carrer. No cal dir res més.
Publicacions i premis que s’han aplegat
S’han publicat moltes coses sobre el
projecte al llarg d’aquests gairebé deu
anys. Revistes especialitzades han dedicat
algunes de les seves pàgines a explicar-lo i
a mostrar les lletres. A Austràlia, Eslovènia,
els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya,
França i Espanya.
S’han rebut diversos premis: el 1995,
el premi InfoMac, atorgat per la revista
Creativity News i Apple Espanya. El mateix

lletra cartolina – jordi fosh, 2000

Hi havia la possibilitat
de crear una tipografia
gairebé anònima, una
lletra ‘‘Garcia’’
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lletra futuda – typerware, 1993
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any se’ns va convidar a participar i presentar Garcia Fonts en el fòrum Fuse sobre
tipografia experimental a Berlín. El 1997
es va guanyar el premi europeu Power of
Design Award, atorgat per Adobe Systems
a Londres.
Però el millor premi ha estat arribar fins
aquí.
I ara, ¿ què ens queda ?
Ens queda l’esperit, l’entusiasme, el valor
de la feina com a objecte d’intercanvi ( potser una cosa que continua sent una novetat
d’ençà de Garcia Fonts & Co. ) . Ens queda
aquesta exposició i el fet que pugui servir
de motivació per a les noves generacions
d’estudiants i de professionals.
Si hagués de concloure d’alguna manera
diria això: fes allò que vulguis fer, no esperis que t’ho encarreguin. Si l’encàrrec no
arriba, fes-lo tu mateix. ¿ Qui millor que tu ?
Garcia Fonts es pot considerar un au
toencàrrec. Va ser la necessitat de trobar
un espai en què experimentar i en què
compartir. Aquesta era l’actitud.

