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Sans Forgetica, així és la tipografia
que et permetrà recordar millor tot el
que llegeixes
Investigadors de la Universitat RMIT d'Austràlia asseguren que aconsegueix
potenciar la memòria per les peculiaritats del seu trencador disseny
Un grup d'investigadors de la Universitat RMIT d'Austràlia assegura haver inventat la font
tipogràfica que ajuda a entendre millor el que es llegeix i permet recordar amb molta més falicitat.
La nova font es diu Sans Forgetica i a primera vista es veu molt estranya. El seu disseny però, té
una explicació.

Sans Forgetica

Segons explica un dels seus creadors, Stephen Banham, el cervell "reduirà el ritme de lectura
perquè buscarà completar les parts de les lletres que falten. Però activant aquest mecanisme
s'aconsegueix potenciar la memòria i recordar molt millor tot el text". L'altra peculiaritat de la Sans
Forgetica és que té una inclinació cap a l'esquerra ?quan normalment la cursiva és cap a la
dreta?.
Un experiment per demostrar que funciona
No n'hi ha prou en dir-ho. S'ha de demostrar. I per això la Universitat RMIT han presentat també
els resultats d'un experiment en el qual han participat 400 estudiants universitaris australians.
La prova era senzilla. La meitat dels nois i noies havien de llegir un text escrit amb Sans
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Forgetica i l'altra meitat llegien el mateix text però en Arial. Un cop acabada la lectura es va fer
una prova de memòria i comprensió lectora amb els següents resultats: El grup que havia llegit
utilitzant la nova font, recordaven un 57% del text. El que ho havia fet amb Arial, un 50%.
Una font per a textos curts
Els mateixos investigadors i creadors de la tipografia han explicat que aquesta està pensada per a
textos relativament curts. I reconeixen que llegir tota una novel·la amb Sans Forgetica podria
arribar a ser "un mal de cap".
Descarregar la Sans Forgetica.
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