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Fèlix Bella i
F. Xavier Llopis

Un, Bella, és el maquetador i dissenyador; l’altre, Llopis, el
corrector. Els dos constitueixen dues terceres parts del tercet
de l’editorial Campgràfic, que completa Josep Lluís Martín,
de família d’impressors. Ens reunim en una cafeteria de
Barcelona el 5 de desembre del 2013 al matí, l’endemà d’un
acte d’homenatge a Josep M. Pujol organitzat per l’editorial
Campgràfic i el Museu del Disseny de Barcelona, a la seu
d’aquest darrer, en què Fèlix Bella ha intervingut per recordar
la figura del mestre, malauradament traspassat l’agost del
2012. Ens interessa la seva opinió sobre uns quants temes:
l’aventura de la divulgació de la tipografia, l’experiència de la
publicació electrònica i la relació especial que els tres van
tenir amb el professor Pujol.

Campgràfic en versió electrònica
p. ¿Com ha anat l’experiència de la vostra aplicació per
a l’iPad?
fèlix Tècnicament, n’estem contents. No hem tingut cap
problema, ni en l’aplicació ni en els resultats. Ara bé, quan es
parla del llibre electrònic s’han de diferenciar dues coses. Una
és el que en política en diríem propaganda —les revistes, els
periòdics…— i una altra la realitat. Diuen que demà desapareixerà el paper, cosa que no és certa. Les vendes de llibre
electrònic en teoria havien de ser espectaculars. Els preus…
Nosaltres fem el llibre en paper, i eixa feina que ja està feta la
passem a l’aplicació. Per tant, el preu és baixet. La qüestió de

Poques professions
deuen ser més interessants que mantenir
viva l’editorial
Campgràfic. En
aque!es pàgines
esmentem uns quants
luxes que els entrevi!ats han viscut en
el camí, com ara
publicar Josep M.
Pujol i replicar una
obra compo!a per
Jan Ts"i"old
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llegir o no llegir un llibre electrònic, interessar-t’hi o no, no va en funció del que valga, sinó
dels teus desitjos, i els desitjos de la gent, amb
electrònica o sense, no han variat. La venda dels
llibres electrònics és pobra. Que no vol dir que
no existesca, però no és un boom, perquè el nou
mitjà no ha creat lectors nous.
f. xavier Teníem dos propòsits: un, oferir els
llibres de Campgràfic1 a aquells que eren geogràficament molt distants, i dos, oferir-los a un preu
assequible, especialment en el cas d’Amèrica
Central i del Sud. Més enllà d’eixos avantatges,
teníem una preocupació, i crec que s’ha resolt
molt bé, que era com apareixeria eixe llibre
visualment, tècnicament. El resultat que ha
donat l’aplicació d’Apple és molt bo. És cert que
cap dels dos objectius, ni el salt geogràfic ni el
preu, ha donat com a resultat un increment de
vendes…, però cal ser-hi. En eixos països s’estan
venent més llibres en paper a través del web que
no exemplars electrònics.
p. L’edició electrònica és una realitat, però,
¿embrionària, encara?
fèlix En l’edició digital, a internet i on siga, allò
que pot funcionar millor és el que el temps
destruïx, és a dir, la immediatesa. ¿Per què funcionen les coses en el camp de les ciències?
Perquè tenen una comunicació específica que
ha de ser molt ràpida. Una cosa que s’ha publicat
avui, al cap de dos mesos està obsoleta. No pots

1. Visiteu www.campgrafic.com.
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esperar a la pròxima publicació en paper. Hi ha
una necessitat que la via electrònica resol estupendament.
f. xavier Si em permets, hi ha una anècdota.
Un dia, en un comentari de cafè, una amiga
m’explicava que tenia l’iPhone 5, l’iPad, un
e-book i l’iMac, i que la capacitat de lectura que
tenia era immensa. I en un moment determinat
vaig fer la pregunta —haig de reconèixer que
conscientment—: «¿Quin és l’últim llibre que has
llegit?», i em va dir: «És que últimament no tinc
temps». Cal que separem les coses: la tecnologia
és un avanç important, però estem immersos
en una bombolla comercial que acapara tota la
nostra atenció: tu has de tindre totes les eines.
Però el fet de llegir continua sent una decisió
personal, exactament la mateixa que abans.
A part de la capacitat d’acumular, necessitem la
capacitat d’esforç per fer una cosa, siga per plaer
o siga per descobrir coses noves.

La relació amb Josep M. Pujol
p. Expliqueu-me el vostre contacte amb Josep M.
Pujol. ¿Com va començar, la relació?
fèlix Sabíem coses sobre ell, pel seu llibre
sobre Stanley Morison.2
2. Stanley Morison, Principios fundamentales de la
tipografía, Barcelona, Ediciones del Bronce, 1998;
traducció: José Aguilar i Dolors Udina; edició: Josep
M. Pujol; estudi preliminar: Josep M. Pujol, «De
William Morris a Stanley Morison».

Captura de pantalla de l’aplicació
de Campgràfic per a iPad d’Apple.
Vista de La copa de cristal, de
Beatrice Warde, doble pàgina del
sumari i el començament del text
introductori de Josep M. Pujol.
Aquest opuscle està disponible
a l’apartat «Opúsculos gratuitos»
de l’aplicació.
2 — Entrevista 3: Fèlix Bella i F. Xavier Llopis

p. Els ‘Principios fundamentales’.
fèlix I perquè la gent d’aquí ens anaven donant
referències seves, però no recorde amb detall
el primer moment. El que sí que recorde és que
quedàrem a dinar a Barcelona, al restaurant
La Camarga.
p. ¿Tu ens sabies res, Xavier?
f. xavier El coneixia pel Tractat de puntuació,
que va ser l’embrió de la posterior Ortotipografia.3 Com a filòleg, el llibre va ser tot un descobriment. L’únic que teníem era l’obra de José
Martínez de Sousa. Però el Tractat de puntuació
va ser el primer a posar els punts sobre les is
d’una manera sistemàtica. El primer llibre nostre
que va sortir publicat l’any 2000 va ser el de Paul
Renner,4 i potser en la presentació d’aquest
llibre ací a Barcelona, en algun moment, algú…
o ell mateix es va acostar. I… «Ja quedarem»,
¿no? «Ja quedarem». I va ser quan vam anar al
restaurant i vam anar xerrant més. Aviat va
prendre estima per Campgràfic i es féu estimar
per Campgràfic.
3. Josep M. Pujol i Joan Solà, Tractat de puntuació,
Barcelona, Columna, 1989; Ortotipografia: Manual de
l’autor, l’editor i el dissenyador gràfic, Barcelona,
Columna, 1995.
4. Vegeu al final una relació de totes les obres de
Campgràfic esmentades.
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p. En aquell moment també hi havia el manual
de Josep Lluís Martín i Montse Mas.
f. xavier I pensàvem què faríem a continuació.
I sí que recorde que ens va plantejar fins i tot el
debat que hi va haver entre Max Bill i Jan Tschichold;5 ell ja tenia traduïts els textos. I a partir
d’aquí va començar una relació telefònica i per
correu electrònic. Llavors ens plantejàrem
publicar La Nueva Tipografía de Tschichold i li
vam encarregar una introducció, que no concebíem més que com una introducció corrent, amb
tota la llibertat de dir: «Mira, el que necessitis».
Ens imaginàvem que podrien ser cinc o deu
pàgines…
p. I va ser un treball complet de recerca.
f. xavier El resultat, en relació amb el que
s’havia pensat, era imprevisible. Una visió de
dues èpoques en Tschichold, una de més
5. Bill va criticar Tschichold per haver abandonat
el vaixell de la Nova Tipografia en un article en una
revista suïssa el 1946. Aquest va respondre a la
mateixa revista al cap de poc (llegiu la resposta a
l’addenda de La Nueva Tipografía, p. 259-274). Paul
Renner es va afegir al debat en un altre article, també
a la mateixa revista, el 1948. El lector interessat pot
trobar un relat d’aquest intercanvi de visions a «La
respuesta de Renner al conflicto entre Tschichold
y Bill», al llibre Paul Renner de Christopher Burke,
p. 177-182.
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avantguardista i una altra de conservadora, esdevingué, amb tot el detall i la documentació
a l’abast, un treball sobre cinc èpoques, en què
comenta la vida personal, la vida laboral del
personatge i la situació social, econòmica i
política d’Europa. Té una triple i quàdruple
lectura. Vam quedar sorpresos. En un primer
moment vèiem que no enviava el text. Sempre
deia que hi estava treballant. I al final van ser
quaranta pàgines que seguien el model del que
havia fet amb Stanley Morison.
p. I després hi ha l’anècdota del tercer Congrés
de Tipografia de València, que va ser el 2008, crec.6
fèlix Sí, Hochuli, en l’últim moment no pogué
venir a València, però tenia les imatges de la
conferència preparades... I va ser Josep Maria
qui «inventà» la conferència.
f. xavier Un altre exemple. Quan vam fer
La copa de cristal, de Beatrice Warde, dinant a
València, ens va oferir la foto que apareix a
l’interior del llibre, i va dir: «És que esta dona no
podia ser d’altra manera que inteŀligent, perquè
era bella. Mireu quina mirada tenia». I ens va
facilitar ell la foto. Vés a saber on l’havia aconseguida.
fèlix Pujol mirava el fet social i cultural de la
tipografia. Després de la presentació de La Nueva

6. Tercer Congrés Internacional de Tipografia, Glocal.
Tipografía en la era de la globalización, 20-22 de juny
del 2008. Jost Hochuli estava convidat a dictar la
conferència de clausura. L’acte també valia com a
presentació del seu llibre traduït feia poc per Campgràfic, El detalle en la tipografía. El text de la conferència i les imatges van ser enviats a Josep M. Pujol
perquè la traduís i la llegís en substitució de Hochuli.
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Tipografía, quan parlàvem amb ell en petit
comitè, deia: «Ja és el moment de dir que els
Principios fundamentales de Stanley Morison són
la reacció conservadora a la Nova Tipografia». A
tota acció segueix una reacció. Darrere una nova
tipografia que pretén trencar les regles del joc ve
una resposta dels anglesos.

Edicions de regal
p. El llibret de Beatrice Warde és no venal. ¿El vau
fer per commemorar alguna cosa?
f. xavier No, seguíem la tradició de fer plaquettes. Féiem una edició reduïda d’algun llibre
que poguera tenir una certa importància com a
obra commemorativa, i servia de regal per Cap
d’Any, per a nosaltres, per als clients i per als
amics. Hi ha des d’una conferència que va fer
a València Philip Luidl sobre la lletra gòtica i la
seua associació amb el règim nazi —que va
desmuntar històricament—, fins a l’«Oda a la
tipografía» de Pablo Neruda, un treball de Max
Aub, una conferència d’Enric Satué sobre l’Acadèmia de Belles Arts i el de Beatrice Warde.
fèlix El mateix títol, allò de la democràcia i
la tipografia,7 penses: ¿què hi deu tenir a veure?
Després veus que és evident que per aquí hi ha
un camí.
p. Els estudiosos de Tschichold han reconegut a
Pujol el que va fer en la introducció que li vau
encarregar.
fèlix De Tschichold hi havia imatges, però no
molts estudis.
7. La introducció de Pujol es titula «La aplicación del
principio cardinal de la democracia a la tipografía».

Taula de l’editorial exposada al
sisè Congrés Internacional de
Tipografia de València (20-22
de juny de 2014). En primer
terme, la reedició de l’estudi
de Josep M. Pujol Jan Tschichold y la tipografía moderna.
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f. xavier Robert Kinross, en La tipografía
moderna, l’únic llibre que esmenta en castellà és
aquest de Tschichold,8 i fa referència explícita a
la introducció de Pujol i tota la feina de recerca
que havia fet. És cert que Pujol és un dels primers que fa aquest tipus d’investigació i es
converteix en un referent, com ja va ocórrer
arran del llibre de Stanley Morison. I ho fa a
través de publicacions que tenen una presència
menor, com són les introduccions, els pròlegs.
Un entorn que també anava amb la seua personalitat, la seua generositat. Mai en la vida que li
demanàrem consell o un treball o una ajuda va
plantejar una relació comercial, i mira que hauria
pogut proposar alguna cosa, que nosaltres
hauríem pogut atendre o no. Era una manera de
compartir els seus coneixements pel bé de la
tipografia. No era un hobby, perquè Pujol eleva
el hobby a la màxima potència. Era una passió
veritable per tot eixe món, per tot el que
8. «The introductions to the English-language and
Spanish-language editions of Die neue Typographie (by
the present writer and by Josep M. Pujol, respectively)
should be consulted» (Robin Kinross, Modern typography: An essay in critical history, 2a ed., Londres,
Hyphen Press, 2004, p. 244; edició en espanyol de
Campgràfic, vegeu la referència al final).
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representava. Crec que havia vist el buit que hi
havia en aquesta àrea i se sentia obligat a aportar-hi el que pogués. I aquí vam coincidir. Va ser
una de les grans coincidències de Campgràfic.

Producció de ‘La Nueva
Tipografía’
p. Per fer el llibre de Jan Tschichold, que no és un
facsímil sinó una rèplica, ¿vau tenir moltes restriccions, condicions a complir?
fèlix En la negociació amb el propietari dels
drets vam haver d’acceptar el compromís que
fos exactament igual que l’original. El paper de
l’original era de pasta mecànica, lluent, un paper
que ara, per a lectura, no utilitza ningú. El vam
haver de buscar. Per un altre costat, haguérem
de digitalitzar la lletra tipogràfica de l’original.
p. ¿El model era la lletra impresa en paper?
fèlix Sí. Vam escanejar l’original i a partir
d’aquest vam treure tots els caràcters.
f. xavier Va ser una tasca titànica, lletra per
lletra, d’agafar-la, redibuixar-la a l’ordinador,
completar-la i començar a utilitzar-la. Una tasca
que dugué a la perfecció Martín Impresores.
fèlix Del compromís adquirit, una part que
ens va tocar complir era que, si una imatge anava
a la pàgina trenta a l’esquerra, en la nostra versió

Bella: «El llibre d’Aldo
Novarese es mereixeria tenir
més sortida. El vam fer
pensant que la inve!igació
sobre la con!rucció dels
carà#ers i tota la informació
sobre Alemanya i Itàlia
serien d’interès co$e#iu»

havia d’anar al mateix lloc. Per a nosaltres és una
enorme satisfacció, perquè, quan els americans
feren una edició dels llibres emblemàtics del
segle passat, un dels quals era el de Tschichold,9
van tirar pel carrer del mig: de lletra tipogràfica,
la que van voler; les imatges, on van voler. Inclús
es comenta que el text en alemany i l’anglès són
dos textos diferents.

Les vendes de Campgràfic
p. ¿Quins són els èxits de Campgràfic?
fèlix El nostre best seller és el manual de Josep
Lluís Martín i Montse Mas.
f. xavier Ja n’hem fet nou edicions.
fèlix La tendència és que els llibres didàctics
es venguen millor que els de pensament. Un
llibre que surt molt bé és El abecé de la buena
tipografía de Tschichold, de la seva última època.
Un altre, per exemple, és la Tipografía básica de
Philipp Luidl. En canvi, el d’Aldo Novarese, El
signo alfabético, es mereixeria tenir més sortida.
Nosaltres el vam fer pensant que la seva investigació sobre la construcció dels caràcters i tota la
informació sobre Alemanya i Itàlia serien d’interès coŀlectiu.
f. xavier Tots els llibres nostres s’han anat
venent. La crisi ens ha afectat a tots, però hi ha
hagut un degoteig constant. No podem dir de
cap llibre que s’haja quedat en el magatzem. Els
llibres que tenen la capacitat d’entrar en els
plans de formació —el de Martín i Mas o
9. Jan Tschichold, The New Typography (A Centennial
Book). Berkeley: University of California Press, 1995;
traducció: Ruari McLean; introducció: Robin Kinross.
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El detalle en la tipografía— es nota que tenen una
incidència. Els llibres de pensament, els clàssics,
com els de Paul Renner, Tschichold i Otl Aicher,
sí, tenen eixida, però és un goteig. I després hi
ha Andrés Trapiello, que és un cas molt especial,
perquè té un públic captiu.
fèlix En vam fer una tirada com les que fem
habitualment, de dos mil exemplars, i vam
arribar tard a fer la segona edició. La venda va
ser rapidíssima. No ens havia passat, encara. No
estàvem preparats per a fer una segona edició
tan ràpidament.

Campgràfic i la moda
de la tipografia
p. En el sentit positiu de la paraula ‘moda’, ¿podem dir que Campgràfic neix perquè la tipografia
està de moda, pel fenomen d’atracció que crea la
tipografia?
f. xavier Si la pregunta és si això es va plantejar, es va debatre i com a conseqüència es va
arribar a la decisió de muntar Campgràfic… no.
Campgràfic neix d’una relació personal. Fèlix
havia fet un màster d’arts gràfiques amb Josep
Lluís de professor. Per una altra banda, jo em
dedicava al món de la correcció i ens coneixíem,
amb Fèlix, de l’àmbit laboral, i en un moment
determinat, amb Josep Lluís.
p. Fèieu el paquet complet del cicle productiu.
f. xavier Sí, la santíssima trinitat. Josep Lluís
imprimeix, Fèlix dissenya i maqueta i jo faig la
correcció i fins on arribe la traducció. ¿Que això
va nàixer perquè hi havia unes expectatives en
aquell moment? A València hi havia un determinat caliu en el món del disseny.

F. Xavier: «Crèiem que
hi devia haver gent
treballant en el món de
la tipografia, que molts
treballs s’e!aven quedant en els arxius dels
departaments universitaris, i alguns han pogut
aflorar»
fèlix Nosaltres solem dir que som fills de
l’IVAM.10 Hi anaven a parar totes les avantguardes, i ho vam viure de primera mà. Tinguérem
accés a llibres i revistes i a tot el seu magatzem.
Som fills de la magnífica època de modernitat
de l’IVAM.
f. xavier Al mateix temps apareixen bolets
com el Congrés de Tipografia a València. Quan
t’ho mires en perspectiva, sí que és cert que
formem part d’eixe hummus que hi havia a
València a partir del disseny: exposicions monogràfiques, de Roy Lichtenstein a László MoholyNagy i les avantguardes dels països de l’Est, del
constructivisme rus a les avantguardes txeques… I ara, quan mires endarrere, veus deu
anys de Congrés de Tipografia i un catàleg de
Campgràfic que considerem que com a editors
en podem estar satisfets. I se’ns ha confirmat
una cosa: crèiem que hi devia haver gent treballant en el món de la tipografia, que molts treballs s’estaven quedant en els arxius dels departaments universitaris, i alguns han pogut aflorar.
Un dels últims llibres, el d’Albert Corbeto, és una
tesi doctoral; el de Josep Lluís Martín sobre
Giralt-Miracle, també. I d’altra banda, fem confluir obres que han marcat una fita durant el
segle xx amb les investigacions més actuals, per
no deixar-los en un valor historicista, sinó donarlos una contextualització: el llibre de Christopher
Burke que acompanya l’obra de Paul Renner, la
introducció de Josep M. Pujol al llibre de Jan
Tschichold…
10. L’Institut Valencià d’Art Modern (www.ivam.es/va)
va obrir al públic a València el 1989. Al seu lloc web es
poden repassar totes les exposicions que hi han
tingut lloc per anys del 1999 ençà.
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fèlix A més a més, els llibres històrics no
s’entendrien sense la contextualització, perquè
algunes parts del seu contingut estan clarament
superades.

El paper i l’opció tipogràfica
de Campgràfic
p. Sempre heu imprès en un paper que no és
blanc, sinó cru. Quan vau començar, aquesta
pràctica no era gaire corrent, però s’ha generalitzat.
fèlix El blanc pur, encara que sigui un blanc
trencat, és una incorrecció. És a dir, el contrast
màxim és el que resulta menys llegible. Una base
que tinga un cert to diferent del blanc ens va
millor que el blanc, que te pega en els ulls. ¿Per
què triàrem eixe paper? Perquè teníem un
problema. Havíem de fer un llibre que fóra de
paper, que no fóra cuixé, que no tinguera una
pàtina setinada. Havia de tenir un cert to de
color per millorar la llegibilitat i havia de ser
possible imprimir-hi en color. És clar, totes eixes
característiques i imprimir-hi en color no fan la
tria gens fàcil, perquè els papers que tenen
«mà», que es diu, tenen tendència que la tinta
s’hi escoli. En aquella època ja era al mercat el
GardaPat,11 que té totes les característiques de
mà, color… I la tinta, encara que siga negra,
queda damunt de tot, lluent, viva. És tan viva
com si el paper fos cuixé.
p. I la combinació de la lletra Celeste amb la
Futura dóna bon resultat. ¿A qui se li va acudir?
fèlix Hi ha decisions que són producte d’una
11. De l’empresa Cartiere del Garda, S.p.A. (www.
gardacartiere.it).
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casualitat. El primer llibre que vàrem fer va ser el
de Christopher Burke, i ell utilitza la Celeste per
al text. La vàrem provar, vàrem veure que funcionava i la vam adoptar. Ell també utilitzava la
Futura en l’edició en anglès. Més enllà d’això, la
nostra maqueta [de Paul Renner, de Burke] juga
amb la desigualtat, el moviment. Els paràgrafs no
estan alineats per la dreta, no partim paraules a
final de línia, i com a conseqüència, quan poses
el número de pàgina, ¿on el poses? ¿En la línia
que et marca la caixa, que no és regular? No pot
ser. Et semblaria que se’n va fora. Per això està
una mica cap endins. És un llibre de detalls. Ell
utilitza tres gammes de lletra. La normal i la
Small Text per a les notes, perquè la normal, en
un cos tan xicotet com el de les notes, seria
iŀlegible. La Celeste dóna molt de joc.
p. ¿Has dit tres?
fèlix Sí, i la versaleta.
—————
Obres de Campgràfic esmentades
(per ordre d’aparició)
Paul Renner, El arte de la tipografía, 2000.
José Luis Martín i Montse Mas, Manual de
tipografía, 2001.
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Vordermeyer; intr.: Josep M. Pujol, «La
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historiador de la tipografía i Tipos de imprenta
en España.
José Luis Martín, Ricard Giralt-Miracle. El diálogo
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