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Tres Raons bàsiques perquè ens decidíssim a oferir aquest programa d’especialització:
1ª) No és cert que s’escrigui menys que abans i que l'escriptura manuscrita tendeixi a
desaparèixer. Ja vam exposar en el llibre de Mariluz Puente: Grafologia i Ciéncia, validación con
150 tesis doctorales, Ed. UOC, que davant la preocupació de la gent per si això ocorria, varem
realitzar un sondeig en papereries i el resultat va ser sorprenent: S'està incrementat molt
notablement la venda de llibretes, agendes, diaris, bolígrafs, plomes, llapis i tot tipus de
material d'escriptura, això sí, s'estava sofisticant l'exigència de l'usuari, es buscava la
personalització i es concedia a l'escriptura manuscrita una valoració més artística i alhora de marca
pròpia o identitat singular.
2º) És cert que les cartes i postals van deixar pas a l'e-mail i als comunicats en fòrums i xarxes
socials, però com ja s'ha comentat es venen més paquets de petites notes adhesives, carpetes
amb material d'escriptura, llibretes, diaris personals, etc., però fins i tot en aquests comunicats per
correu electrònic, gràcies a la idea que ja va apuntar Mariluz Puente en 2006 i 2007 quan va
publicar l'article: Grafologia Digital en la revista Ciències Criminològiques, és possible aplicar
elements d'anàlisis grafopsicològic a determinades comunicacions realitzades per
ordinador.
3º) La importància que ha adquirit
l'escriptura manuscrita, en un sentit
més qualitatiu, ha potenciat que el
món de la publicitat i màrqueting
implanti contínuament en els seus
cartells o publicitat elements d'escriptura manuscrita o tipogràfica
que simuli la manuscrita, de fet en
l'afany de personalització dels comunicats per ordinador es capta
també aquesta necessitat d'apropar
la tipografia a l'expressió manuscrita
amb la idea inconscient de donar-li
aquest caràcter més personal.

En l'exemple de la publicitat de “la
Caixa” com ja advertim en la revista
ICG 2011 en l'article Psicologia de
l'escriptura tipogràfica:

http://www.grafoanalisis.com/z_psicologia_escritura-tipografica.pdf el dissenyador o publicista es
nota que no ha tingut l'assessorament d'un grafòleg, doncs en cas contrari no hagués comès el
greu error de seleccionar una grafia amb enormes triangulacions, jambas o eixos inferiors
regressius, angles, etc. perquè semblés l’home gran de la foto que empara a la seva dona, ja que
en comptes de proteccionisme en tot cas s'interpreta com a imposició, intrascendència i fins i tot
possible tirania en l'àmbit familiar.

En el cas de la nota que apareix en moltes bústies,
s'intenta aparentar lletra manuscrita para: “donar
confiança”.
També veiem com s'ha disparat la motivació per crear
tipografies en Internet, i això no és tant el nostre objectiu,
però sí el d'assessorar en l'adequada utilització de les
mateixes sobre la base de la interpretació grafopsicológica
que desconeixen els encarregats de la publicitat, en cas
contrari pot ocórrer com estem veient també amb cert
horror, com des de sectors socials ben intencionats per a
una activitat altruista se'ls ocorre destacar una tipografia
que representa al grup marginal dels indigents, la qual
cosa és molt lloable, però si atenem a l'especial
grafonomía ens portem les mans al cap en descobrir el
model seleccionat de la mateixa, el qual està ple
d'elements que la grafopsicología interpreta molt
negativament, com a propis de l'egoisme, el sectarisme, la
tendència a formar clans secrets, la desviació de la líbido i
fins i tot en alguns cassos la tendència a la perversió, etc.
Josep Àngel Borrás, professor del nostre equip en el Master de Grafoanàlisi Europea i en el Màster
de Criminalística, EPSI-UAB, fa uns tres anys va fer un estudi sobre els cartells dels indigents de
Barcelona, descobrint que un gran
nombre d'ells coincidien en l'autoria del
cartell, la qual cosa donava a entendre
que algú els preparava aquest cartell. No
és el cas de la cal·ligrafia que exposem,
però gairebé hagués estat millor que els
organitzadors de tal iniciativa haguessin
seleccionat la dels cartells repetits doncs
almenys no incorporaven tants elements
negatius de la personalitat, cosa que
èticament i des del nostre coneixement
no podem potenciar i és també un altre dels motius d'aquest curs, on la principal professora M.
Cruz Baró, coneix bé no solament la grafoanàlisi sinó també el camp del disseny gràfic doncs és
professora en tots dos camps d'actuació.
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