Materials de Preedició. Sèrie de textos en PDF descarregables lliurement
sobre tipografia, escriptura i llengua i la tecnologia que hi està relacionada. Aquests documents contenen enllaços. Feu clic a qualsevol text
o imatge susceptible de contenir un enllaç a una adreça web.
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3. Visualització i dreceres de teclat
Es comença a observar la dimensió
d’InDesign. Només s’hi treballa
còmodament quan es coneixen i
s’han ajustat uns quants paràmetres
elementals. Cal que el programa
comenci a ser, com deia aquell
poema de Salvat-Papasseit, «la casa
que vull».
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Al tema que comença ara hi escau el primer vídeo dels tres que
Darío G. Imirizaldu té en el seu canal de YouTube. Vegeu-ne la
referència al tema 1 (§ 1.2. «Primeres paraules»). Com sempre, és
recomanable fer una cerca dins el lloc web d’InDesignSecrets.
Exemples d’articles que hi he trobat són els següents:

t «Presentation Mode in InDesign: Some Secrets» (http://

indesignsecrets.com/presentation-mode-indesignsecrets.php).
t «List of Hidden Characters (“What is that weird character
in my text?”)» (http://indesignsecrets.com/list-ofhidden-characters-what-is-that-weird-character-inmy-text.php).
t «Hidden Gems: The Story Editor» (http://indesignsecrets.
com/hidden-gems-the-story-editor.php).
t «Create a Keyboard Shortcut for Preview Mode» (http://
indesignsecrets.com/create-a-keyboard-shortcut-forpreview-mode.php).
El lloc web de FAQ, també esmentat al tema 1, té un article que,
per al tema actual, va com l’anell al dit:

t «Canviar la mida de la taula de treball d’InDesign?»

(http://www.faq.cat/ca/canviar-la-mida-de-la-taulade-treball-dindesign).

Fig. 1. Imatge completa del tauler de treball. Se sol utilitzar per tenir-hi
materials que s’hagin de coŀlocar dins la pàgina, però es recomana netejar-lo
sovint, perquè aquests materials no utilitzats fan augmentar molt el pes de
memòria dels documents.
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3.1. L’àrea de treball i la pàgina
Hi ha tres termes que corresponen a tres «àmbits» en relació amb
la visualització: pàgina (page), doble pàgina (spread) i tauler de
treball (pasteboard). L’anomenat pasteboard (fig. 1) és l’àrea total en
què treballa el programa. Moltes vegades els dissenyadors tenen
caixes, imatges i textos fora de pàgina, en aquest espai disponible.

Fig. 2. Opcions del menú
View, més útils que no pas
l’ús de l’eina Zoom.

Fig. 3. Desplegable de
números de pàgina a la
barra inferior de la
finestra del document.
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3.1.1. Pàgines i dobles pàgines
Entre la visió completa del tauler de
treball i l’amplificació de la part més
petita possible de la pàgina hi ha una
gradació molt àmpia, que es pot recórrer
mitjançant les dreceres de teclat de zoom
(fig. 2), però hi ha unes dreceres que no
surten als menús i van igualment bé. Per
ampliar el zoom, es pitgen la tecla Cmd
i la barra de l’espai; si es fa clic, el zoom
augmenta, però també es pot fer clic en
una part de la pantalla i arrossegar el
cursor enllà per formar el rectangle que
es vol visualitzar. I a la inversa, per
reduir el zoom, es pitgen les tecles Opt i Cmd i la barra de l’espai,
i aleshores es fa clic en qualsevol punt del document.
Accions

Menús o dreceres

Ampliar zoom (Zoom In).

Cmd =

Reduir zoom (Zoom Out).

Cmd –

Encabir la pàgina en la finestra (Fit Page
in Window).

Cmd 0

Encabir la doble pàgina en la finestra (Fit
Spread in Window).

Opt Cmd 0

Mida normal (Actual Size).

Cmd 1

Tauler de treball complet (Entire Pasteboard).

Maj Opt Cmd 0

Zoom del 50 %.

Cmd 5

Zoom del 200 %.

Cmd 2

Zoom del 400 %.

Cmd 4

A qualsevol que revisi textos en InDesign li interessarà molt
tenir una gran mobilitat per tot el document. Hi ha moltes possibilitats a l’abast de la mà per
saltar a diferents parts de
l’obra. També és important
conèixer les dreceres de
teclat per passar pàgines
endavant i enrere (pàgines
senceres, s’entén) i igualment dobles pàgines.
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Accions

Menús o dreceres

Moure la pàgina a voluntat.

Opt + clic sostingut del ratolí

Passar a la pàgina següent.

Maj + Pàg. amunt o avall

Passar a la doble pàgina
següent.

Opt + Pàg. amunt o avall (però
només té sentit si s’ha reduït prou la
visualització per tenir la doble pàgina
tota sencera a la vista).

La navegació per pàgines es pot fer en el panell Pages (drecera:
F12 ) o mitjançant el desplegable que hi ha a la barra inferior de la
finestra del document (fig. 3).

3.1.2. Finestres
Quan hi ha més d’un document obert, existeixen diverses maneres
d’organitzar les finestres (Cascade, Tile, Float in Window). InDesign no
segueix gens la manera de fer del Finder del sistema operatiu del
Mac. Per tant, no disposem de la funcionalitat Split View i no tenim
un mode de pantalla completa que es pugui activar i desactivar.
Així mateix, per treballar en documents llargs, és molt útil
utilitzar la funcionalitat de dividir la finestra d’un document en
dues parts i tenir en cada una un punt diferent de l’obra. Aquesta
possibilitat i les que he dit anteriorment es van a buscar al menú
Window > Arrange, com es llegeix en les instruccions que hi ha a
continuació.
Accions

Menús o dreceres

Encaixar totes les finestres dins la
caixa principal del programa.

Window > Arrange >
Consolidate All Windows

Desencaixar les finestres de la
caixa principal.

Window > Arrange > Float in
Window

Dividir una determinada finestra
en dues.

Window > Arrange > Split
Window

3.2. Vista normal i previsualització
3.2.1. Modes de visualització
Vegeu també:

Podcast de divulgació d’ús
d’aplicacions i trucs del sistema
operatiu de Mac per treballar més
eficientment amb dispositius
Apple. Subscriviu-vos-hi gratuïtament a iTunes i Vimeo. Twitter:
@Escriure_Mac.
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Es podria dir que, en la pràctica, és impossible deixar els textos
ben compostos sense tenir en pantalla els caràcters invisibles i
altres elements de composició. Per aquesta raó, s’han de conèixer
els dos principals modes de visualització: Normal i Preview. El primer (fig. 4) és el mode en què de facto es treballa, per la quantitat
d’informació d’interfície que proporciona: els caràcters invisibles,
les guies, els enllaços entre caixes de text, una possible superposició de caixes, etc. El mode Preview o de previsualització, en canvi,
proporciona una pàgina neta d’elements de maquetació; solament
serveix per veure el resultat de la composició.
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També tenim el mode Presentation o de presentació, que pot fer la
mateixa funció que el mode Preview i alhora ser d’utilitat en presentacions amb projector.
Acció

Menú o drecera

Diferents modes de visualització.

View > Screen Mode: Normal,
Preview i Presentation

3.2.2. L’antialiàsing

Fig. 4. Vista normal d’un document. S’hi observen la quadrícula (en gris), la pauta (en blau)
i les guies (en rosa). Les tres
caixes de text estan enllaçades
per l’ordre que indiquen les
línies de connexió.

Hi ha una preferència de visualització que ha d’estar sempre seleccionada, perquè altrament no es pot treballar amb comoditat. Es
tracta de l’antialiàsing (anti-aliasing), que és una millora dels contorns de les imatges i els caràcters tipogràfics solament per a la
visualització en pantalla.
Acció

Menú o drecera

Activar l’antialiàsing.

InDesign > Preferences > Display
Performance > Enable Anti-aliasing

3.3. Guies, quadrícula i pauta
És important saber com s’activen i desactiven les guies, la quadrícula i la pauta, uns elements de gran ajuda en la composició. Altres
funcionalitats útils són mostrar/ocultar els límits de les caixes i
mostrar/ocultar les vinculacions entre caixes de text que contenen
el text seguit.
Editar amb InDesign de Mac
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Acció

Menús

Mostrar/ocultar les guies.

View > Grids & Guides > Show/Hide
Guides

Mostrar/ocultar la
quadrícula.

View > Grids & Guides > Show/Hide
Document Grid

Mostrar/ocultar la pauta.

View > Grids & Guides > Show/Hide
Baseline Grid

Mostrar/ocultar els
límits de caixa.

View > Extras > Show/Hide Frame
Edges. Drecera de teclat: Ctrl Cmd h

Mostrar ocultar les
View > Extras > Show/Hide Text
vinculacions entre caixes Threats (no es veuen si no hi ha cap caixa
de text.
seleccionada). Drecera de teclat: Alt Cmd y

Fig. 5. Finestra de les preferències de graelles. S’hi veuen les
configuracions de la pauta
(Baseline Grid) i la graella de
document (Document Grid).
Molts dissenyadors editorials
ignoren aquesta darrera;
prefereixen treballar amb guies
(l’apartat de preferències que hi
ha just a sota, a la columna
esquerra: Guides & Pasteboard). Li
podríem fer una petició a
Adobe: si us plau, permeteu-nos
veure el camp Increment Every en
miŀlímetres.

La pauta rep un nom estrambòtic en InDesign: Baseline Grid
(graella de línia de base). És un recurs molt important a l’hora de
situar el text en la pàgina. Les línies del text poden estar forçades
o no a alinear-se a aquesta pauta. Utilitzada escaientment, serveix
per harmonitzar text i caixes horitzontalment. Per això es configura en els primers passos de creació d’un document.
Pel que fa a la graella de document (Document Grid), hi ha una
manera poc professional però molt pràctica de tenir-la configurada
(fig. 5): a Horizontal, sota Document Grid, s’especifica 30 mm a Gridline
Every i 6 a Subdivisons; a Vertical, respectivament, 29,7 (29.7 en la
versió en anglès) i 6. El resultat és una graella de requadres de 5 mm
d’ample (30 ÷ 6) i 4,95 mm d’alt (29,7 ÷ 6).
Acabo de dir que és un truc poc professional, i així és, perquè els
dissenyadors editorials i de premsa segueixen uns paràmetres
diferents a l’hora de fer la composició de la pàgina. El que proposo
aquí és útil per a documents que hagin de quedar bé sense haver de
ser publicats comercialment.
Editar amb InDesign de Mac

6

3. Visualització i dreceres de teclat

Acció

Menú o drecera

Configuració de la
pauta.

InDesign > Preferences > Grids > Baseline
Grid. Aquí s’han de configurar els paràmetres
Start, Relative To i Increment Every.

3.4. Caràcters invisibles
Els caràcters invisibles són un repertori molt gran en InDesign.
Uns quants són veritablement caràcters tipogràfics, com ara els
espais blancs, mentre que els altres representen elements de la
maquetació, propis d’InDesign (fig. 6). Els que són estrictament de
text tenen molta importància en la feina de revisió de textos. Molt
sovint, doncs, els revisors necessiten tenir-los visibles en pantalla.
Els més corrents són els diferents espais blancs, els tabuladors, el
guionet tou, el salt de línia, el retorn de carro…
Al manual de l’usuari en PDF, pàgina 105 (vegeu-ne la referència
al tema 1, § 1.2. «Primeres paraules») hi ha una llista dels caràcters
invisibles. Exemples d’uns quants més podrien ser els següents:

t Index marker: punt d’inserció d’un marcador d’índex analític.
t Hidden conditional text: punt d’inserció d’un camp de text

condicional.
t Anchored object: punt d’inserció d’un objecte ancorat.
t XML tag: punt d’inici o final d’una etiqueta XML.
Acció

Menú o drecera

Mostrar o amagar els caràcters
invisibles (solament en mode de
visualització normal).

Type > Show/Hide Hidden
characters. Drecera: Alt Cmd i

Fig. 6. Exemple de
caràcters invisibles:
1. espai dur o de
no-separació; 2. salt
de línia forçat; 3. espai
fi; 4. final del text.

Editar amb InDesign de Mac
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3.5. L’editor de textos
Vet aquí una eina que no cal utilitzar obligatòriament per editar
textos, però que sens dubte s’ha de conèixer. En l’editor de textos
s’hi visualitzen el text i tots els caràcters invisibles en una interfície neutra, sense maquetació. És un contenidor del contingut cru
d’una determinada caixa de text.
Els colors que es veuen a la figura 7, negre per al fons i groc per
al text, són una opció, perquè InDesign deixa oberta aquesta interfície als gustos de l’usuari. Vegeu-ho a les instruccions que hi ha
a continuació.
Accions

Menús o dreceres

Cridar l’editor de textos (s’ha de tenir
seleccionada alguna caixa de text o
tenir-hi el cursor actiu).

Edit > Edit in Story Editor.
Drecera: Cmd y

Personalització de l’editor de textos:
lletra, cos de lletra, color de la lletra,
color de fons i altres paràmetres.

InDesign > Preferences >
Story Editor Display

Fig. 7. El mateix text de la
figura anterior, vist en
l’editor de textos.

3.6. Dreceres de teclat
InDesign ve de sèrie amb una gran quantitat de dreceres de teclat
configurades, però és molt important adaptar-les als propis gustos;
és la manera de fer la feina amb menys desgast (fig. 8). No es tracta
de canviar-ne moltes, sinó solament aquelles que costi recordar o
que vulguem tenir en tecles molt directes. A continuació, una
mostra de com es poden tenir associades les tecles F1 a F12 a
determinades funcionalitats d’ús habitual (no és cap recomanació,
sinó un mer exemple que pot interessar o no):
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Editar amb InDesign de Mac
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mode de visualització normal
mode de visualització d’impressió mode de visualització
d’impressió
inserció d’un espai fi
inserció d’un espai dur d’amplada variable
inserció d’un guionet tou o discrecional
fer emergir la finestra d’incorporació d’entrades als diccionaris
3. Visualització i dreceres de teclat

F7
F8
F9
F10
F11

mostrar/ocultar les guies
mostrar/ocultar la quadrícula
mostrar/ocultar la pauta
[cap funcionalitat assignada]
[pròpia de la instaŀlació d’InDesign] mostrar/ocultar el
panell d’estils de paràgraf
F12 [pròpia de la instaŀlació d’InDesign] mostrar/ocultar el
panell de pàgines
Acció

Menú o drecera

Crear o modificar una drecera de
teclat.

Edit > Keyboard Shortcuts…
Drecera: Ctrl k

Una pega molt gran que presenta InDesign és la limitació per
assignar dreceres de teclat a estils de paràgraf i de caràcter. Els
usuaris que disposin d’un teclat gran, això és, d’aquells que tenen
un teclat numèric a la part dreta, poden associar als estils tres
combinacions de tecles i un número del teclat numèric: Maj, Cmd

Fig. 8. Finestra de configuració de dreceres de teclat. Al camp Set, es tria l’espai de
treball a què ha d’anar assignada la combinació de tecles; a Product Area es tria l’àmbit
de què forma part la funcionalitat; a Current Shortcuts es comprova si la funcionalitat
ja té alguna drecera assignada (si és el cas, la podem ignorar, perquè la nova també funcionarà, o esborrar-la); a New Shortcut es tecleja la drecera desitjada i es comprova que
no estigui assignada prèviament a una altra funcionalitat.
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i Maj Cmd. Per exemple, si vull tenir tres dreceres per a estils de
cursiva en tres idiomes diferents, podria fer això:

t Maj 1 – cursiva i idioma espanyol
t Cmd 1 – cursiva i idioma anglès britànic
t Maj Cmd 1 – cursiva i idioma alemany
En el cas que el teclat sigui compacte, que és el que tenen els
ordinadors portàtils i uns quants models de la casa Apple, no hi ha
combinació possible, perquè els números de la fila superior del
teclat no són reconeguts com ho eren els del teclat numèric. L’única solució, solament apta per a iniciats —un truc que em va suggerir un amic que domina les estratègies d’automatització en InDesign— seria tenir un script per a cada estil i assignar a cadascun
una drecera de teclat, i aleshores sí que es podrien utilitzar els
números de la fila superior.
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