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Alatinidade influencia 
Marta Cerdà , que exalta 
essa característica nas 

cores fortes e na tipografia 
emocionante de seus trabalhos. 
"Sou latina. Minha formação é 
aberta e exuberante", defende. 

A designer e ilustradora 
catalã afirma que a cidade em 
que vive, Barcelona, colabora 
com sua maneira de trabalhar. 
"Barcelona é um ótimo lugar 
em termos de criatividade e, 
apesar da globalização, possui 
uma linguagem visual só sua. 
É uma cidade que traduz 
visualmente toda sua cultura." 
Os designs refinados de Marta 
já conquistaram uma lista 
de clientes como Nike, The 
Guardian, Coca-Cola, Ray Ban 
e Penguin Books. 

A vencedora da sexta edição 
da competição criativa Art 
Director's Club Young Guns 
conta mais sobre suas influências, 
caligrafia e comidas estragadas... 

Quais seriam os trabalhos que 
mais refletem o que você faz? 
Cito dois: ilustração e lettering. 
Acho que a capa que criei para o 
guia Spain Arts and Culture é um 
bom exemplo de como ilustro. 
Tenho a tendência de usar os 
elementos de uma maneira muito 
gráfica. Conceitualmente, não sigo 
muito uma narrativa, pois sou 
direta. Mas, na execução, tenho 
uma abordagem mais barroca, 
como uma artesã. 

Com lettering, tenho respeito 
por tudo que é antigo, tanto em 
tipografia quanto em caligrafia. No 
projeto para Atom for Peace, usei 
referências como Raymond 
Morrone e Gun Larson Brunsbo, 
que criaram ótimos letterings nos 
anos 1970, e George Bickham the 
Elder, que usa uma caligrafia inglesa 
típica do século XVIII. Usei essas 
referências e ainda acrescentei 
meu toque pessoal. 

O lettering possui uma 
condensação extrema e uma 

ornamentação rígida. Procurava 
estabelecer um estilo que variasse 
entre uma aparência manual e 
digital, mas que estivesse adaptado 
ao momento tecnológico atual. 

Seu trabalho tem elementos de 
caligrafia. Como os insere? 
Acho que entender a caligrafia de 
forma a entender a tipografia é o 
básico. São dois lados de uma 
mesma moeda. Isso é o que meu 
professor na universidade, Oriol 
Miró, me contou quando entrei na 
disciplina de tipografia. 

Olhar a caligrafia me ajuda a 
entender a lógica das formas da 
tipografia, como elas se comportam 
dependendo do estilo, como 
nascem e porquê. Tento traduzir as 
formas para o digital porque sou 
péssima em caligrafia. Na capa do 
suplemento Guardian Guide, do 
The Guardian, criei um lettering 
que lembra como as letras estão 
conectadas em diferentes 
alfabetos na caligrafia. 
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Os workshops do Oriol me 
pemitem escapar da rotina. São 
espaços silenciosos, sem 
ferramentas digitais, e-mails, 
Facebook e telefones tocando. 
Ajuda a concentrar melhor e 
aceitar os erros como parte do 
processo, já que não há Ctrl+Z. 

Você cria a partir de influências 
inesperadas, como isso funciona? 
A primeira influência que achei 
que teria um efeito negativo, 
como designer, foi ter cursado 
dois anos de psicologia. Decidi 
que não queria ser psicóloga e vi 
que precisava seguir um caminho 
mais criativo, como o design 
gráfico. Todos os estudos que li a 
respeito, percepção visual, ilusão, 
teoria da Gestalt, foram 
inspiradores. Ironicamente, 
foram o ponto central para 
desistir do curso. 

Existem diversos truques 
visuais que podemos ver e usar 
no design gráfico. O logo da 
FedEx apresenta uma imagem 
baseada na lei da figura/fundo da 
Gestalt: primeiro lê-se as letras, 

por serem as formas 
reconhecidas de imediato, para 
depois, com esforço, conseguir 
ver a seta entre o "E" e o "X". Só é 
possível ver a seta ou ler o logo, 
porque, quando se olha apenas 
uma parte, - neste caso a imagem 
-, a outra permanece como 
informação visual, se tornando o 
fundo e, sendo assim, ignorado 
pelo cérebro. É como ter duas 
camadas visuais separadas que se 
tornam invisíveis quando a outra 
aparece. Acho isso fantástico. 

Em tipografia, caligrafia ou 
lettering, essa teoria é importante. 
E preciso olhar os espaços vazios 
como uma dessas camadas, porque 
eles também oferecem leitura, 
mesmo que as formas não tenham 
nenhum sentido. No fim, existe uma 
parte da psicologia que tem forte 
conexão com o design gráfico e, 
devido aos meus estudos em 
psicologia, isso é fácil de enxergar. 

A música é muito importante 
para você? Que relação ela tem 
com o design? 
A música é como um remédio para 
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minha criatividade: me mantém 
otimista e me ajuda a ficar focada. 
Algumas vezes o som funciona 
como um estímulo para mim. 
Lembro que estava ouvindo muito 
o álbum Biophilia, da Bjök, e 
assistindo muito o vídeo Mutual 
Core da cantora, quando criei o 
rótulo de vinho Artelados. A música 
pode ser algo bastante visual. Se 
tenho que fazer um cartaz para um 
grupo musical, vou ouvi-lo durante 
toda a execução do meu projeto, 
sem parar. Tento ser uma tradutora 
visual da música. 

Com clientes tão importantes, 
de que forma lida com seus 
projetos pessoais? 
Trabalho em alguns projetos 
pessoais desde a faculdade. É uma 
ótima forma de tentar conquistar 
clientes. Esse tipo de trabalho 
começou a ficar mais importante 
quando me tornei freelancer. Não 
tinha muito trabalho e precisava 
manter meu site atualizado. Criei 
diversas peças pelas quais queria 
ser chamada para trabalhar: 
ilustração e tipografia. Funcionou. 

Toda vez me pedem este estilo de 
ilustração ou aquele tipo de letra. 
Essa ação foi importante para meu 
desenvolvimento profissional. 

Nessa etapa da minha carreira, 
funciona da mesma forma, mas 
tem outra dimensão. No projeto 
Ship ofFools, que fiz em 2012, 
queria criar uma peça conceituai. 
Nas palavras de Stefan Sagmeisten 
"Se quiser explorar uma nova 
direção, é preciso tentar por si 
mesmo primeiro". 

Qual foi o projeto mais estranho 
que criou? 
Foi um pôster que fiz junto do 
designer Alex Trochut, em 2007, 
para a papelaria Arjowiggins. 
Tínhamos comido algo estragado e, 
enquanto trabalhávamos, nos 
restou ir ao banheiro a cada 
segundo. Foi estranho! De certa 
forma, isso influenciou o modo 
como usamos as cores no trabalho. 
Mas, tirando isso, aprendi que é 
possível se divertir em trabalhos 
coletivos e peças tridimensionais. 
Ah... e principalmente, aprendi a 
não comer maionese no verão. • 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, n. 74, p. 60-65, out. 2013.




