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Pere Farrando: Els sistemes operatius actuals de Microsoft porten les
lletres Times New Roman i Palatino Linotype en format Open Type. ¿Les proporcions de la Palatino són millors que les de la Times?
Josep M. Pujol: La Times, des del punt de vista de l’estètica tipogràfica, ve
a ser l’equivalent d’una mula. És a dir, és un híbrid de romana antiga i de romana
moderna. Té un avantatge, i és que és una lletra impersonal, autènticament, una
lletra de presidiari, com si diguéssim. Aquesta sensació d’impersonalitat, que és
una de les seves virtuts, entre cometes, també és un desavantatge. Per exemple,
té una cursiva un pèl massa poc visible, una cursiva que, en la mesura que s’acosta al sistema de la romana moderna, contrasta poc. A l’hora de fer una tria, la
Times no té cap virtut especial en matèria de bellesa. Igual com si compares un
cavall i una mula, que estèticament segur que et decantes pel cavall. La Palatino,
en realitat, és un cas molt especial. Com se sap, la va crear Hermann Zapf per
a treballs publicitaris, no per compondre text. Més aviat era per ser utilitzada
en cossos de display. És una lletra que està plena de singularitats. Des d’aquest
punt de vista, és el contrari de la Times, massa preciosista en alguns moments,
particularment en les cursives, que són molt cal·ligràfiques. Als alemanys, que
tenen una tradició lletrística molt sui generis, els va fascinar i es va utilitzar moltíssim. I la van imposar com a lletra de text. Llavors va ser quan Hermann Zapf
va haver de crear l’Aldus com a equivalent de la Palatino per compondre text.
Evidentment té una cursiva més contrastada que la Times.
PF: La digitalització generalitzada ha fet entrar a totes les cases i oficines
una impressora. Tots som uns petits “editors”.
JMP: Hi ha un fet important, i és que fins a l’adveniment de la digitalització
—que vol dir fins al 1985—, la cosa era clara, els originals estaven fets amb lletres
de màquina de palanca i els llibres es feien amb tipografia. ¿Això què vol dir?: que
hi havia una escriptura artificial informal i una escriptura artificial perfecta, que
era la tipogràfica. Les persones que veien el producte imprès veien una lletra
perfecta utilitzada professionalment, perquè la tipografia només la tocaven els
professionals. ¿Què ha passat amb l’adveniment de la digitalització?: que estem
utilitzant lletres perfectes —la Times, la Palatino— i en canvi les utilitzem imperfectament. I això crea unes distorsions enormes. Per exemple, en un moment
determinat, fa un parell o tres d’anys, l’administració nord-americana va deixar
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de prescriure que els seus documents es fessin amb Courier
New per fer-se amb Times New Roman. De fet, la Times, pel
fet que Microsoft la regalava dins del sistema operatiu, s’ha
imposat com a lletra d’original, lletra de xoc, per a abans
d’editar un text. Lògicament, es pot dissenyar un text amb
Times. Per això crec que el caràcter impersonal, gris, anònim,
de la Times —que és una característica objectiva— potser sí
que s’avé a aquesta idea d’esborrany, d’original. Tot i que, en
fi, no és que em faci gràcia la idea.
PF: El glif de la ela geminada de la Palatino Linotype,
majúscula i minúscula, té el punt volat molt enganxat a
l’ast. No dóna un resultat prou satisfactori. No queda bé
amb la segona ela.
JMP: El problema de la ela geminada és bastant complicat. En fi, si es pot resoldre, és la informàtica que l’ha de
resoldre. El que passa és que costarà, perquè s’haurà de
preveure el trencament de paraula a final de ratlla. A més a
més, possiblement no seria una bona solució dividir el dígraf
en dos glifs, l’un amb el punt volat i l’altre sense, perquè
aleshores el del punt volat s’hauria d’escalar molt bé per a
cossos grans i petits. Trobo que és bastant difícil que quedi
prou bé en totes les mides.
PF: En un article sobre un local nocturn veiem cool i
lounge en cursiva perquè no les entra el diccionari (pensem en el d’Edicions 62); en canvi, bloody mary i leitmotiv sí que hi consten i es posen en rodona. La cursiva requereix un tractament molt complex. I no diguem quan
en un titular se substitueix la cursiva per unes cometes
simples.
JMP: Passa una mica com en tot. La història de la tipografia és història del llibre fins als anys vint. Fins aquell moment, tot es publica amb mentalitat de llibre, cosa que vol
dir amb mentalitat de lectura lineal progressiva, racionalista.
Esclar, a partir d’aquí el volum de material imprès fa explosió i apareixen tipografies que podríem dir-ne sectorials: la
de premsa, la de revistes... De fet, ja s’han produït modificacions, com per exemple això que deies de la utilització de
les cometes simples en funció de cursiva en els titulars. No
es dóna en els llibres i en canvi sí en les revistes i els diaris.
Per exemple, en les revistes surt molt el punt final de text,
aquell quadradet d’un color o el que sigui que apareix al final
de l’article perquè el lector interpreti que s’acaba allà. Això
en el llibre no es dóna. El blanc de pàgina i els culs de llàntia ja feien aquesta funció. El tema de la cursiva, en realitat,
és el criteri pel qual posem en cursiva o no un determinat
estrangerisme. I aquí passa una cosa molt divertida. Resulta
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que la referència hauria de ser la presència o absència en el diccionari de l’Institut [d’Estudis Catalans]. Per fer l’Ortotipografia amb en Joan Solà vam veure que això no funcionava, perquè el mateix diccionari ja t’admet que hi ha
paraules que són, des del punt de vista gràfic, al·lòctones. És a dir, presenten
combinacions de lletres que no són patrimonials. Whisky, per exemple. No hi
ha hagut manera, en català, de fer el que ha fet el castellà. Seria teòricament
possible, però ningú ha pensat a fer-ho. I en canvi a ningú se li acut d’escriure
whisky en cursiva. De manera que aquest és un criteri hipòcrita. En realitat, a
l’Ortotipografia esbossem un criteri nou més responsable —i que té una base
teòrica— que diu que s’ha de posar en cursiva tot allò que d’alguna manera
convé destacar perquè el lector se n’adoni. Si consideres que cool o lounge
són paraules que estan incorporades en el teu vocabulari i que no tenen res
d’especial, rodona. L’ortotipografia, com diem al llibre, és responsabilitat de
l’autor, cosa que moltes vegades l’autor no sap.
PF: Són reflexions que escauen molt al corrector i l’editorial, però molt
poc al dissenyador.
JMP: Aquestes coses no les puc ensenyar en una facultat de disseny, ni
tan sols en un curs pensat específicament en el disseny de llibres. No ho puc
explicar perquè no és feina del dissenyador. Estic reflexionant darrerament
sobre quina és la zona de l’ortotipografia que el dissenyador sí que ha de conèixer. I em trobo que moltes coses són d’una percepció que no és la pròpia
del dissenyador.
PF: ¿Per exemple, l’ús del guió mitjà per marcar els incisos?
JMP: Aquest fenomen va començar en la premsa periòdica, va passar de
seguida a les revistes i ara rebota cap al llibre. Aquí ens fiquem en un altre terreny. No sé realment —i m’agradaria saber-ho— quin és l’origen del guió mitjà. En la tradició nostra, la romànica, no hi havia més que el guionet i el guió.
És un fenomen molt recent, un signe de puntuació molt recent.
PF: ¿Què es pot dir de l’estat actual de l’ortotipografia?
JMP: En Joan Solà i jo som partidaris de difondre la noció que l’ortotipografia no és un afer de correctors. És essencialment un afer d’autor. El corrector, naturalment, que la té com un bagatge professional, ha de suplir les
mancances que pugui tenir l’autor. S’ha ensenyat a la gent ortografia; l’ortotipografia, evidentment, ha d’entrar a les escoles. S’han d’ensenyar tots els
recursos de l’expressió escrita, i per tant de l’ortotipografia. La gent, ara que
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tenen ordinador a casa, han d’acabar la seva formació sabent manejar aquestes coses, no confonent-se, no utilitzant
una negreta quan haurien d’utilitzar una cursiva o per exemple no tolerar unes cometes de màquina d’escriure.
PF: Però se’n veuen molts, d’apòstrofs i cometes rectes...
JMP: A La Vanguardia, no sé per què, s’utilitza sistemàticament l’apòstrof recte en els titulars.
PF: ¿Existeix l’ensinistrament de configurar el document —al programa d’autoedició o de tractament de textos, s’entén— prèviament a posar-se a escriure-hi?
JMP: El Word ve preparat per convertir l’apòstrof recte
en el rodó. El que passa és que ara, quan xucles un text d’internet o el canvies de format, se’t desconfigura una altra vegada. És molt senzill, es fa un canvi automàtic i ja està. La
gent, si té una determinada sensibilitat, aquestes coses les
pot fer. Jo no sóc de formació de disseny gràfic i els meus
esborranys són dissenyats, perquè no suporto la tipografia
utilitzada en funció d’esborrany. M’he dissenyat la meva pàgina d’acord amb uns principis i les faig sempre així.
PF: En la segmentació professional, tant en editorials
com en la premsa, hi ha la figura del redactor. L’autor, en
canvi, ¿no és una figura massa genèrica, per encarregar-li
que vetlli per l’ortotipografia?
JMP: En la premsa hi ha aquest element intermedi, el redactor, que no hi és en el món editorial ni en la producció
cada vegada més immensa que no arriba a l’editorial. Els paperots que es poden generar en una universitat, per exemple, acabaran alguns en forma de llibre, d’article de revista...,
però n’hi ha molts que circulen entre els col·legues tal com
han sortit de la impressora. N’hi ha tota una gamma increïble. Abans s’escrivia a mà i només es feia passar el treball a
màquina en el cas que hi hagués una editorial al darrere. Ara
ja no és així. Aquests conceptes ballen cada dia més.
PF: El nostre món és la impressora de format A4.
Aleshores, ¿hi ha unes proporcions bàsiques per compondre els marges d’esquerra i dreta i de cap i peu, perquè la
caixa de text sigui més agradable?
JMP: En això no es pot pontificar. En el llibre se seguien
unes proporcions tradicionals, però en els documents que es
fan ara aquestes regles no funcionen. Si miressis un original
meu, la plantilla que faig servir, veuries que es pot fer una
cosa que no és la tradicional i que em sembla que no queda
del tot malament. El funcionament de les notes, el títol, la
utilització de la zona de capçalera, els números de pàgina...
PF: ¿En una sola cara o en dues?
JMP: En una sola cara. És una pàgina amb funció d’o
riginal. Per mi, l’original és d’una sola cara. No solament
pensant en la presentació a algú altre, sinó perquè a l’esquena s’hi poden apuntar coses, i és més pràctic a l’hora d’imprimir-lo.
PF: Els darrers anys hem contemplat el naixement i
consolidació de l’editorial Campgràfic.
JMP: Des de fa uns set o vuit anys s’ha notat un canvi immens en aquest pla. Quan vaig entrar a Seix Barral, l’any 71,
em van contractar perquè els havia agradat una traducció
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meva d’un text complicat i vaig passar a ser cap de traducció
i correcció. I no hi havia ningú que s’ocupés de la tipografia
del llibre. El responsable editorial anava a la impremta, entregava el paquet de fulls i deia: “Aquest llibre pertany a tal
col·lecció”. I la impremta, o el taller de composició, ja sabia
com havia d’anar l’interlineat, l’amplada de caixa... S’ho apanyaven ells tot. Jo en aquella època ja havia detectat, sense
saber-ho, la tipografia Tschichold, els Penguin Poets i els altres Penguin. Em quedava enlluernat, i vaig pensar: “S’han
de fer els llibres com aquesta gent”. Quan em vaig informar,
em vaig trobar que només hi havia una publicació, La composición en artes gráficas, que era una publicació tècnica
per a aprenents d’impressor. I un bon dia va comparèixer per
l’editorial el germà del director. Amb en Gabriel Ferrater —el
director era Joan Ferrater— ens coneixíem i érem amics. I li

vaig explicar: “És que em repugnen els llibres tal com surten, els trobo molt lletjos. En canvi, els llibres anglesos...”.
Vaig descobrir que en Gabriel era aficionat a la tipografia,
i em va deixar un llibre que va ser la meva iniciació, un manual d’Oliver Simon, un amic de Stanley Morison. Aquesta
va ser la meva introducció a la tipografia. A partir d’aquí em
vaig mantenir comprant i llegint llibres anglesos... fins ara.
Esclar, des de fa set o vuit anys estem en una mena d’explosió d’interès per la tipografia. Hi ha una autèntica fam,
i Campgràfic ha nascut per saciar aquesta voracitat. I efectivament crec que els està anant molt bé. Tot i que hi havia
algú altre. Gustavo Gili publicava —i publica— coses més de
dissenyador. En canvi, Campgràfic publica coses més amb
interès històric, moltes vegades; i amb un interès, d’altra
banda, per la bona composició. Quan van treure el manual
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de cal·ligrafia de Mediavilla, no n’hi havia d’altre. És la primera publicació sobre cal·ligrafia amb cara i ulls que es fa en
aquest país.
PF: ¿Quina atenció es mereix, la cal·ligrafia?
JMP: Per entendre la romana antiga, des de la Bembo fins
a la Caslon, i encara per entendre la Baskerville, és imprescindible saber cal·ligrafia i la seva història. Després de Didot
i Bodoni, ja no és així. I la tradició anterior és una tradició de
lletra artesanal, manual, cal·ligràfica. Tant és així que en les
meves classes d’història de la lletra tipogràfica començo explicant què deu a la cal·ligrafia la romana antiga. Per judicar
una cursiva, per exemple, s’ha de saber com funciona la cal·
ligrafia. Llavors sí que entens què és una bona cursiva.
PF: Tenim els termes font, l’arxiu digital d’una sèrie, i
tipus de lletra, el més ampli. Heu proposat adoptar lletra,
però tipus de lletra està més generalitzat.
JMP: De termes generalitzats, de fet, no n’hi ha gaires,
perquè d’aquestes coses no se’n parlava. Abans, les impremtes funcionaven amb les lletres que tenien. Els impressors
no sabien ni que tinguessin nom. És freqüent que en una
impremta trobis un calaix que hi digui Futura i que a dins hi
hagi una lletra de pal sec que no l’és. No hi ha tradició terminològica.
PF: Aleshores, tipus de lletra per designar la família,
“tipus de lletra Garamond”, ¿és recomanable?
JMP: Jo diria que tipus de lletra no és una expressió que
d’entrada resulti significativa, perquè un tipus de lletra és

la cursiva, la rodona... En anglès en diuen typeface, però
aquest type està relacionat amb tipografia; en canvi, tipus
és el genèric de categoria o de classe, que no ens diu gran
cosa. És a dir, tipus de lletra és ambigu. Quan se’m diu: “El tipus de lletra d’aquest llibre és diferent d’aquest altre”, no sé
què em diu la persona fins que no m’ho aclareix. A vegades
la gent em diu: “Aquests tipus de lletra són diferents”, i són
cossos diferents.
PF: ¿El terme font està massa cenyit a l’àmbit digital
per adoptar-lo de manera general?
JMP: En aquests moments, font és ambigu. Esclar que
la llengua és plena d’ambigüitats. Podria tenir dues accepcions: des d’un punt de vista extens, “família, tots els estils
d’una lletra”, i en un sentit precís, “arxiu concret d’una varietat de totes les d’una família”. La gent utilitza aquestes expressions d’una manera ambigua i moltes vegades, parlant,
fan servir font per referir-se a tota la Times, posem per cas.
A mi no m’acaba de fer el pes. El que passa és que ara, amb
les noves lletres de format Open Type, sí que arribarem a un
punt en què font i família seran una mateixa cosa.
PF: ¿Fem punt mort pel que fa a establir els termes,
doncs?
JMP: És possible que d’aquí a una temporada la polèmica
deixi de tenir sentit, que amb un cop de tecla puguis passar
de les versaletes a les cursives, per exemple. No sé com evolucionarà, però és possible que com sempre se’ns tiri a sobre
l’evolució de les coses i la qüestió quedi sense objecte.

Oliver Simon, 1945

“Vaig descobrir que en
Gabriel [Ferrater] era
aficionat a la tipografia,
i em va deixar un llibre
que va ser la meva
iniciació, un manual
d’Oliver Simon, un amic
de Stanley Morison.”


