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Materials de Preedició. Conjunt de textos en PDF
descarregables sobre tipografia, escriptura i llengua
i la tecnologia que hi està relacionada. El lector pot
fer clic o picar sobre els ítems del sumari i sobre

qualsevol text o imatge susceptible de contenir un
enllaç a una adreça web. Vegeu igualment les altres
descàrregues i les seccions «Obra» i «Qui soc i contacte» del web www.preedicio.com.

Els dies 22 i 23 de novembre del 2018 es van
fer al Museu del Disseny de Barcelona les primeres Jornades ‘Escriptura i tipografia’,
organitzades per Eina, Centre Universitari de
Disseny i Art, i coordinades per Enric Jardí
dins l’entorn del Màster en Tipografia Avançada. El dijous 22 va ser el torn de Juan Carlos
Moreno Cabrera («Aspectos icónicos de los sistemas de escritura») i Pilar Cano i Ferran Milan
(«Tipografia més enllà de l’Europa occidental»); el divendres 23, hi van parlar Pere Farrando («La trama del text: Matèria i propietats
del text tipogràfic») i Andreu Balius («L’experiència àrab»).

§1. Una manera apropiada de parlar de la tipografia
és la metàfora del text com a teixit. La va utilitzar
Josep M. Pujol a l’article «Libros, librejos y libroides»
(suplement Culturas de La Vanguardia, 23 de març
del 2005, pàg. 4). Una traducció al català, amb el títol
que Pujol va presentar al diari, està disponible al
web Preedició (fig. 1, «Disseny de producte per a la
indústria del text», octubre del 2006, http://preedicio.
com/article1.pdf  ).
Deia el professor: en llatí, textum ‘teixit’, «el teixit
semiòtic de l’alfabet». L’arrel és la mateixa de tektōn
‘fuster picapedrer, obrer’, de la qual deriva també
arquitecte.
§2. L’article esmentat de Pujol parla del llibre com
a objecte industrial. Concep que té, com a tal, una
dimensió d’enginyeria i una de disseny. (El mateix
Pujol desenvolupa aquesta idea en un text posterior
que esmento més endavant.)

Fig. 1. Primera pàgina de l’article de
Josep M. Pujol traduït al català, el primer d’Els articles de Preedició.

També hi sumaritza en poques ratlles el desenvolupament del llibre. A l’edat mitjana, a les universitats,
el llibre adquireix nous elements: presentació combinada de text i glossa (fig. 2), numeració de capítols, taula de matèries… Fins que arriba la
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tipografia: «S’acaba l’era del registre de la paraula
i s’obre la del registre del pensament», i el llibre
incorpora notes a peu de pàgina, glossaris ordenats
alfabèticament…
En els estudis de tipografia, bastants materials tracten del llibre, i és comprensible, per la seva potència
en la cultura. El propòsit de la present xerrada no és
centrar-nos en cap objecte, sinó eixamplar la noció
de tipografia tant com es pugui.
§3. El text tipogràfic és: (a) escriptura (i, com a tal,
pensament lingüístic); (b) tecnològic, mediatitzat
per una tecnologia complexa; (c) compost en una
àrea (pàgina o pantalla).
Es pot relativitzar que l’àrea sigui un dels seus components. Exemples: (1) En una exposició, veiem
sovint textos a les parets, i no concebem aquestes
com un marc dotat d’amplada i altura. (2) Una aplicació de realitat augmentada en un dispositiu mòbil
crea una sensació de continuïtat entre la pantalla del
dispositiu i la realitat.

Fig. 2. Manuscrit en què s’observa la convivència
del text principal, a l’interior, i la glossa, tot al voltant. Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó, ms.
Ripoll 32, Constitucions i Usatges, fol. 4.

§4. El professor Pujol va parlar una vegada més del
llibre tipogràfic al text «Reflexiones para una teoría
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del diseño del libro» (fig. 3, Juan J. Arrausi, ed.,
Diseño e impresión de la tipografía, Ediciones CPG,
2009, pàg. 145-160). Hi afirma que l’escriptura a
màquina és més formal que la manual, però no
arriba al nivell de la tipogràfica. Les escriptures
manual i mecanogràfica són aptes «tan solo para
redactar borradores de trabajo» (pàg. 157). És en l’entorn tipogràfic que esdevé possible la professionalització i el desenvolupament tecnològic.

En aquest text Pujol desenvolupa la idea del llibre
com a objecte industrial. La part d’enginyeria en un
llibre no és com la de qualsevol altre producte fabricat industrialment: hi ha una «enginyeria del missatge», que recau sobretot en mans de l’autor. És
aquest qui pren decisions sobre el recorregut de lectura, qui determina les parts de l’obra, qui crea les
taules i llistes, qui utilitza els recursos tipogràfics
per expressar tots els matisos comunicatius que
necessita.
§5. La composició tipogràfica consisteix en el que
podríem anomenar posada en pàgina, un terme que
sembla un calc del francès mise en pages (en anglès,
layout). Tanmateix, en català i espanyol ja tenim
expressions anàlogues com posada en marxa, posada
a punt, posada a la venda… No hi ha d’haver inconvenient a utilitzar-lo.

Fig. 3. Llibre coordinat
per Juan J. Arrausi que
conté el text de Josep M.
Pujol del 2009.
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§6. Fonamentalment, la posada en pàgina o composició implica un joc de diferenciació des del moment
de la col·locació del primer element: forma contra
fons. Quan hi ha més d’una forma, la dialèctica és
entre formes i entre formes i fons, també entre formes i el marc o àrea (fig. 4). El joc de diferenciacions
pot arribar a ser molt complex.
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Més terminologia: en la posada en pàgina creem
formes tipogràfiques, i, igual com fem fotoperiodista
i fotoreportatge a partir de fotografia, podem fer tipoforma a partir de forma i tipografia.
§7. Els manuals de pràctiques editorials parlen d’una
jerarquia doble: l’estructura jeràrquica del contingut
ha d’inspirar la distribució dels recursos tipogràfics.
Un exemple és el Manual de diseño editorial, de Jorge
de Buen (fig. 5, 3a ed., Trea, 2008).
De Buen no diu que tots els llibres tinguin la mateixa
estructura ni que hagin de tenir una composició
semblant, però sí que divulga la idea de translació de
l’estructura del contingut a la composició. Fins i tot
suggereix una jerarquia en els estils de lletra
(pàg. 326).
§8. La idea de jerarquia en les formes tipogràfiques
pot ser qüestionada. Exemples:
Fig. 4. Les formes tipogràfiques «neixen» de la
diferenciació visual. Si una tipoforma no es distingeix, no existeix. Pàgina d’Anne Zali i Annie Berthier, dir., L’aventure des écritures: Naissances,
Bibliothèque Nationale de France, 1997.
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→→ Paràgraf de citació: té una gran importància perquè dona autoritat al text de l’autor, i tanmateix se
sol compondre en cos més petit.
→→ Notes a peu de pàgina: contenen referències
bibliogràfiques (autoritat, també) o contingut
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complementari, que no necessàriament interessa
menys al lector.
→→ Peus de figura: conformen un discurs paral·lel
com a mínim tan important com el del text general.
Conclusió: la composició no respon a una presumpta estructura jeràrquica en el contingut, sinó
a les pròpies necessitats de diferenciació, a una dialèctica visual pròpia.
§9. En comptes d’explicar la composició a partir de
la jerarquia de les parts del contingut, podríem parlar de funcions de les formes tipogràfiques.
Fig. 5. Il·lustració del llibre
de Jorge de Buen.

El vocabulari del sector editorial i de la premsa ja
conté moltes expressions que expressen la funció.
En el llibre: títol de secció, títol de capítol, subtítol,
nota a peu de pàgina, capçalera, sumari…; en diaris
i revistes: entradeta, destacat, avanttítol…
L’exercici interessant consisteix a donar denominacions a les altres tipoformes:
→→ paràgraf de text seguit de començament (sense
la primera línia sagnada),
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→→ paràgraf de text seguit de continuació (amb la
primera línia sagnada);
→→ paràgraf de text seguit de canvi de tema (separat
per una línia blanca)…
§10. La identificació i denominació de les funcions
té una utilitat principal: serveix per adquirir consciència del que es fa —el que «està passant»— en la
composició. Però s’ha de reconèixer la dificultat
pràctica o fins i tot la impossibilitat de crear un sistema complet de funcions.

Fig. 6. Una portada com a exemple de la dialèctica pròpia
de la diferenciació entre tipoformes. «L’aventure des écritures» és el títol de la sèrie; «Naissances», el del volum.
¿Per què ha d’anar compost així i no a la inversa, amb predomini visual del volum sobre la sèrie?

Fig. 7. Model Turabian de treballs de recerca (http://
cmosshoptalk.com/2018/05/08/official-turabian-chicago-stylepaper-formatting-tip-sheets/). No fa un exercici d’identificació
de tipoformes, però sí de les distincions entre aquestes.
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Més enllà dels llibres, diaris i revistes, també són
objectes tipogràfics els pòsters (fig. 8), llocs web,
tríptics, catàlegs de productes… Fins i tot les aplicacions als ordinadors i dispositius mòbils. ¿Com
faríem un «comentari compositiu» (una cosa anàloga al comentari de text en literatura) d’una obra
d’aquestes?

§12. Un fet que fa que el text tipogràfic sigui tan
potent és que al seu interior, és a dir, dins els «blocs»
de cada forma, hi ha encara una altra dialèctica: segments de text marcat (diguem-ne microformes, si és
que cal; potser no cal), en el sentit d’enriquit amb
algun recurs en relació amb el text general o no marcat (fig. 9).

§11. Les tipoformes (a) compleixen una funció i
(b) tenen atributs.

El fenomen de les microformes en el text apropa
dos mons: la composició tipogràfica i l’editatge. En
aquest darrer, les funcions són matisos comunicatius. I dic comunicatius per no abusar de les expressions significat i tret semàntic, pròpies de la lingüística.
§13. El text tipogràfic és digital, i ja comença a ser
una redundància que ho diguem. Si de cas, quan no
sigui digital, especifiquem-ho: fotocomposició, linotípia…
§14. El text digital es fa mitjançant tres recursos:

Fig. 8. Exemple de pòster
(http://www.loc.gov/pictures/
item/92500870/). Encara que
no hi hagi tipoformes «tradicionals», ha de ser possible
identificar-les: totes tenen
atributs.
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→→ els caràcters (Unicode, fig. 11),
→→ les propietats tipogràfiques d’aquests caràcters
(OpenType), i
→→ el programari que renderitza aquest material (sistemes operatius, aplicacions).
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§15. Les propietats OpenType estan definides en les
fonts (els fitxers d’extensió ttf o otf). Pot passar que
el dissenyador no les hagi previst o que el programa
no les invoqui correctament. Quan tot funciona bé
(fig. 12), es despleguen les possibilitats de refinament tipogràfic.

Fig. 9. Les bibliografies són un exemple de forma
tipogràfica en què s’acumulen diferenciacions a l’interior. A més a més, serveixen per explicar que l’idio
ma és un atribut compositiu com qualsevol altre. En
aquest fragment de bibliografia hi ha anglès, alemany, llatí, espanyol, francès, català i no-idioma (sí,
en InDesign i algun altre programa existeix el paràmetre de no-idioma).

Fig. 10. Captura de pantalla del processador de text
Mellel (MacOS i iOS), creat a Israel. Treballa molt bé
amb text de direccionalitat de dreta a esquerra.
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§16. En la natura del text tipogràfic digital hi ha
el text net: el text anterior a la composició, mancat
d’atributs tipogràfics.

Virtuts del text net: (a) perennitat (no està sotmès
a la caducitat dels programes propietaris), (b) interpretabilitat (els caràcters Unicode estan descrits i
són processables) i (c) universalitat (la tecnologia
Unicode & OpenType aspira a cobrir totes les escriptures).

Fig. 12. Propietats OpenType. A la 1a línia, els parèntesis
i el guió mitjà es veuen verticalment mal centrats, perquè
per defecte els caràcters estan pensats en relació amb el
ritme de les minúscules. Això està corregit a la 2a línia
gràcies a la propietat case. La propietat de versaletes smcp
de la 3a línia no substitueix les majúscules, mentre que
c2sp, a la 4a, sí, i també substitueix els parèntesis i el guió
mitjà per uns de proporcionats a les versaletes.

Fig. 11. Fragment de l’estàndard Unicode. Els caràcters
tenen una definició (en majúscules) molt travada: si hi ha
les expressions small letter o capital letter, significa que l’escriptura (latin, cyrillic, etc.) té repertori de
majúscules i minúscules.
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§17. Els caràcters, en termes digitals, estan definits
en pàgines de codi. La pàgina ASCII, creada el 1963,
va ser el primer intent de crear un sistema de compatibilitat entre dispositius i entre fabricants. La primera versió de Unicode va sortir l’octubre del 1991.

En ASCII hi havia dos caràcters, LF i CR, salt de línia
i retorn de carro, respectivament (fig. 13), que van
ser assumits per Unicode —aquest sempre ha sigut
compatible amb les pàgines de codi anteriors—. Ara
són u+000a line feed i U+000D CARRIAGE
RETURN, i tots dos continuen sent rellevants en el
funcionament dels processadors de text.

Fig. 13. Fragment de la taula ASCII. Les dues
caselles acolorides són el caràcter de salt de línia
(LF) i de retorn de carro (CR).

Fig. 14. Exemple de text net. Finestra de l’aplicació Textastic, un editor de codi de MacOS. El contingut és codi en HTML.
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§18. El text net consisteix en unes cadenes de caràcters i una finestra d’una aplicació. ¿Hi existeix el
paràgraf? No: si no hi ha atributs tipogràfics, no hi
ha concepte de forma tipogràfica. Per marcar-hi les
particions pròpies dels paràgrafs de l’escriptura n’hi
ha prou amb un caràcter de salt de línia.
§19. Un avantatge de treballar en el text net és que
es disposa del codi GREP. No és un llenguatge de
programació, sinó un complement d’aquests (el que
s’anomena una biblioteca o library), però hi comparteix el fet que utilitza caràcters alfabètics i signes
de l’escriptura. Serveix per identificar patrons dins
les cadenes de caràcters (fig. 15).
§20. El text tipogràfic té elements compositius de
terminats per les escriptures. Els caràcters tots sols
no són suficients per representar els missatges. Fa
falta la direccionalitat: horitzontal, vertical, d’esquerra a dreta o viceversa. En japonès, per exemple,
tant es pot escriure en sentit horitzontal com en vertical.

Pere Farrando. «La trama del text:
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Fig. 15. Dos exemples d’ús del codi GREP en InDesign.
(1) Cercles rosa. Volem aplicar automàticament un estil de
cursiva a les lletres encloses entre parèntesis; el patró identifica qualsevol lletra minúscula que tingui al davant un
espai i un parèntesi i al darrere un parèntesi i un espai:
(?<=\s\()\l(?=\)\s). (2) Cercle blau. Volem impedir que
un guió llarg quedi isolat al final de ratlla mitjançant un
paràmetre de no-separació; el patró identifica qualsevol
guió mitjà o llarg que tingui al davant un espai i al darrere
dos caràcters més: (?<=\s)(~_|~=)...
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Els programes han de poder processar i generar
aquests elements compositius. I una classe important d’aquests programes són els navegadors web.

§21. La composició de textos a la xarxa es fa mitjançant codi de tres estàndards principals mantinguts
pel World Wide Web Consortium (W3C): HTML, CSS
i JavaScript.
L’estàndard CSS, que va néixer al desembre del 1996,
és la base de la tipografia web, però encara s’està
desenvolupant. La versió 3 està en fase de redacció
i va creixent per parts: flexible box, grid layout… Per
exemple, la invocació de la propietat de versaletes
OpenType està inclosa en CSS3 i els navegadors ja
l’admeten, però encara té la condició de candidate
recommendation.
§22. En una reunió recent del Grup de Treball de
CSS, es va reflexionar sobre el significat de semàntica
en el context de l’estàndard CSS. Des que va néixer
HTML5, s’ha estat divulgant la idea d’aquest com a
«codi semàntic». Etiquetes com ara <article>,
<section>, <header>, <footer> i <figure>, que no
existien en versions anteriors de l’estàndard, han
motivat la moda de dir que HTML5 és semàntic.

Fig. 16. Imatge extreta de l’estàndard CSS3 on s’observa la
propietat writing-mode, que està en fase de candidate recommendation. El valor horizontal-tb (columna value) és
el que opera per defecte. Els altres valors cobreixen les
diferents direccionalitats possibles. CSS defineix la direccionalitat en tres nivells: del caràcter, del text (dins de la
caixa) i de la caixa.

En realitat, aquestes etiquetes i altres que ja existien,
com <cite>, <blockquote>, <ul> i fins i tot <p>, fan
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una descripció estructural del document, no declaren res sobre el seu significat. Per tant, seria millor
no abusar del qualificatiu de semàntic. (D’altra
banda, ocorre que dins del W3C ja existeix un conjunt de tecnologies anomenat Semantic Web, que, al
seu torn, també constitueixen un sistema de descripció estructural del text.)

§23. Una mostra de la complexitat a l’hora de pro
cessar el text net és la tecnologia que hi ha en els
ginys de cerca. Aquests «motors» necessiten determinar segments en el text per proporcionar després
coincidències quan un usuari fa una consulta. L’operació de partició s’anomena segmentació o tokenization (fig. 17).

Fig. 17. Segons el sistema triat en la segmentació, en
l’expressió d’anar-se’n pot haver-hi 7, 5 o un sol segment
(token) (vegeu els números). La condició és que el giny
tracti l’apòstrof i el guionet com a elements separadors
o no de paraula.

§24. En aquest repàs de la matèria i les propietats
del text tipogràfic han quedat coses al tinter. A con
tinuació proposo una estructura de seccions i capítols que poden ajudar a mantenir un ordre en l’estudi d’aquesta àrea de coneixement. (No es tracta de
ser especialista en tots els temes, cosa impossible,
sinó de tenir-ne una idea de conjunt.)
L’embrió d’aquesta estructura va respondre a la
necessitat personal d’organitzar els apunts i PDFs a
l’ordinador. Des del març del 2017 fins avui, ha anat
creixent i modificant-se. No és gens descartable que
en un futur hi inclogui alguna secció més. Vegeu-la
a la pàgina següent.
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Estudi del text tipogràfic
→→ L’escriptura
(Teoria de l’escriptura; els sistemes; les escriptures; les reformes ortogràfiques; la lectura; la puntuació; la màquina d’escriure; la pragmàtica)
→→ Història i tecnologia
(No inclou la tecnologia digital, perquè totes les
seccions posteriors tracten aspectes de natura
digital)
(Teoria del text tipogràfic; història de la tipografia; història de la lletra tipogràfica; la tipografia
al segle XX; història de la retolació (display); la
tecnologia; la llegibilitat)
→→ La composició
(Teoria de la composició; el curs horitzontal i el
curs vertical; el llibre, el diari, la revista; ús de les
propietats OpenType; la relació entre composició
i editatge; models i exemples)
→→ La matèria
(¿De què està fet el text tipogràfic?)
(Unicode; codificació; formats de lletra; tipo
metria)

→→ Els instruments
(Accés als caràcters; el programari de teclats;
expressions regulars; ginys de cerca; programari
de maquetació)
→→ El text en codi
(El text net i el text formatat; el codi semàntic;
la composició adaptativa; la composició fixa; TeX
i LaTeX; l’hipertext)
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