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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4. Documents, pàgines i caixes
Els editors, com la resta de gent,
necessiten fer textos: informes,
apunts, cartes… Per a ells i els altres
autors de papers variats, vet aquí
uns quants conceptes fonamentals
sobre documents.
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Igual com en temes anteriors, escau recordar que una bona ajuda
la proporcionen els vídeos de Darío G. Imirizaldu. Vegeu l’enllaç al
seu canal de YouTube que vaig incloure al tema 1. En concret, destaco els vídeos titulats «2.4. Crear un documento nuevo», «3.1. Marcos de texto» i «3.2. Enlazar marcos».
Així mateix, al manual de l’usuari en PDF (vegeu-ne l’enllaç al
tema 1), hi ha un capítol titulat «Getting started» que comença
amb l’apartat «Creating new documents»; el capítol següent,
«Text», comença amb l’apartat «Threading text». El lloc web
d’Adobe té una pàgina útil titulada «Add text to frames» (https://
helpx.adobe.com/indesign/using/adding-text-frames.html).
Per últim, al lloc web InDesignSecrets es pot fer una cerca de la
paraula anglesa overset, que proporcionarà un seguit d’articles útils
per treballar amb caixes de text. I ara, mans a l’obra.
Vam veure la finestra de creació d’un document nou en el tema 1.
Vegeu-hi la figura 2 i l’acció «Crear un document». Unes ratlles
més avall, s’hi explica que per començar a escriure en un document d’InDesign fa falta crear una caixa. Recordem-ho («Editar
amb InDesign de Mac. 1. Més enllà de Word i LibreOﬃce», p. 5):
Per últim, tenint seleccionada l’eina Text (tractarem les eines
en el pròxim tema), fem clic en un punt del document i arrosseguem enllà el cursor per crear la caixa de text —a esquerra o
a dreta, amunt o avall— fins que tingui l’altura i l’amplada
desitjades.

4.1. Pàgines i caixes de text
4.1.1. Creació de pàgines
Veurem més avall que es poden crear pàgines d’una manera que va
lligada a la creació de caixes de text, però serà bo que, de bon
principi, ho deixem de banda i fem una previsió de la llargada del
document. Sempre hi haurà la possibilitat de retallar pàgines o
crear-ne de noves en una fase posterior de la confecció de l’obra.
Com passa amb altres funcionalitats d’InDesign, la gestió de pàgines es pot fer per dues vies: pels menús o mitjançant un panell
específic (fig. 1).

Fig. 1. Panell de pàgines. Al núm. 1, les pàgines mestres
que hem creat, una per a la portada (A-portada) i una altra
per a les pàgines normals (B-cos). Al núm. 2 s’observa que
les pàgines tenen la lletra que indica quina pàgina mestra
hi està assignada. Al núm. 3, tres opcions: modificar les
mides de pàgina, crear una pàgina i eliminar pàgines.
Editar amb InDesign de Mac
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Accions

Menús o dreceres

Veure el panell de
gestió de pàgines.

Window > Pages. Drecera: F12

Afegir una pàgina nova
Layout > Pages > Add Page. Drecera: Maj
a continuació de la que
Cmd p
està activa.
Afegir una pàgina o un
nombre determinat de
pàgines en un punt
determinat del document.

Layout > Pages > Insert Pages… Les
opcions són After Page, Before Page, At Start of
Document, At End of Document. En el panell
Pages, es fa clic al desplegable, al racó superior
dret, i la primera opció és Insert Pages…

4.1.2. Introduir text d’una font externa
Qualsevol text que hàgim copiat i tinguem al porta-retalls pot ser
enganxat en una caixa de text d’InDesign. Tanmateix, és més fiable
el mètode de coŀlocar el text, i utilitzo aquesta paraula, coŀlocar,
perquè és la que correspon a l’anglès place. (La mateixa acció serveix
per inserir una imatge en el document; vegeu el § 4.6, més avall.)

Crear pàgines i enllaçar caixes de text, accions que no
solem necessitar quan escrivim en processadors de text,
són habituals en l’ús d’InDesign
Els formats de document que InDesign reconeix com a font de
text són Word (extensions doc i docx), text net (txt), RTF (rtf) i Excel
(xls i xlsx). La importació es pot configurar fins a un cert punt, però,
per molt que dominem aquestes opcions, obtindrem un text que
necessitarà ajustaments. Ho dic perquè ningú no es faci iŀlusions:
no existeix la possibilitat de treballar molt en un document de
Word amb vista a reduir el tractament del text en InDesign. M’ocuparé de la importació de text amb més detall en un altre tema.

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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Accions

Menús o dreceres

Coŀlocar text procedent d’un fitxer
extern.

File > Place. Drecera: Cmd d

Visualitzar les opcions d’importació File > Place. Casella Show Import
de text.
Options.

4.1.3. Enllaçar caixes de text
El concepte fonamental en aquest punt és que les caixes poden
estar vinculades entre elles o no. Si no ho estan, cadascuna constitueix el que en termes d’InDesign és un article (en anglès, article),
que és una manera com una altra d’anomenar un text que té principi i final. Si efectivament estan vinculades, aleshores el denominat
3
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article és un element «multicaixa»: el text salta de caixa en caixa
sense deixar de ser un article.
En tot moment pot passar que el text excedeixi la superfície
permesa per la caixa o caixes i que deixi de veure’s plasmat (fig. 2).
Quan hi ha text que queda ocult (en anglès, overset), és el moment
de crear caixes noves i enllaçar-les o de redimensionar les que
tinguem. (Bo serà recordar que el text sobreeixit es pot visualitzar i
editar mitjançant l’editor de textos, que demostra que el text no
està visible en el mode de maquetació, però no ha desaparegut.
Vegeu el § 3.5 del tema 3 d’aquesta sèrie, «L’editor de textos».)
Accions

Menús o dreceres

Es fa clic en un dels requadrets que hi ha a
Enllaçar dues caixes
l’esquerra i a dalt, i a la dreta i a baix, i a continude text.
ació un clic a la segona caixa.
Desenllaçar una
caixa de l’anterior
o la posterior.

Als requadrets laterals d’entrada o sortida, s’hi fa
doble clic. El text que hi hagi a la segona caixa
no es perd, sinó que es conserva com a text
sobreeixit de la primera caixa.

4.1.4. Creació manual de caixes de text
Hi ha dos sistemes per crear caixes de text, el manual i l’automàtic.
El primer mètode consisteix a crear caixes cada vegada que se’n
necessiti i havent creat una pàgina nova quan faci al cas. Sembla un
procediment molt rudimentari, però ho és menys del que sembla.
Per començar, és molt fàcil adaptar la caixa que s’està creant a les
mides establertes, perquè les guies tenen un efecte d’atracció que fa
que amb un gest aproximat la caixa resultant s’adapti de manera
precisa als límits de la caixa.
Fig. 2. Al cercle blau, el petit
requadre de color vermell amb
un signe de sumar a l’interior
que indica que la caixa té text
sobreeixit.
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Quan ja tenim una caixa a la primera pàgina, per crear-ne una
altra a la pàgina següent, s’ha de fer clic al requadret que hi ha al
racó de sota a la dreta, anar a la pàgina de destinació i reproduir el
gest de creació de la caixa de text. També es pot fer un sol clic, i
aleshores, si el cursor estava situat sobre la guia superior, la caixa
que es crea s’adapta tota sola als límits establerts per les guies.
Accions

Menús o dreceres

Activar l’efecte d’atracció de les
guies.

View > Grids & Guides > Snap
to Guides

Activar l’efecte d’atracció de la
graella de document.

View > Grids & Guides > Snap
to Document Grid

Crear una sola caixa de text en la
En el moment de fer clic en la guia
pàgina nova i inserir-hi el text que superior de la pàgina nova, es
hi càpiga.
pitgen les tecles Maj Opt.
Crear tantes pàgines i caixes de
text com calguin per encabir-hi
tot el text.

En el moment de fer clic en la guia
superior de la pàgina nova, es pitja
la tecla Maj.

4.1.5. Creació automàtica de caixes de text
Existeix una manera de fer que el document, per si sol, adapti el
nombre de pàgines a l’extensió del text. És una funcionalitat que
pot interessar a algú que escrigui en el document d’InDesign i no
vulgui passar pel trasbals —cap gran cosa, al meu entendre— de
crear pàgines noves cada dos per tres. Es tracta d’una funcionalitat
que pot ser de nivell de document o d’aplicació. Per tant, si la
configurem amb un document obert, els paràmetres serviran
solament per a aquell document, mentre que, sense cap document
obert, serviran per a tots els documents creats a partir d’aleshores.
La funcionalitat en qüestió s’anomena Smart Text Reflow (fig. 3)
i la tenim a les preferències, apartat Type. Perquè funcioni, hi ha
d’haver com a mínim una caixa de text marcada especialment com

Fig. 3. En una pàgina mestra,
una caixa de text té un símbol
com el del núm. 1, que esdevé el
del núm. 2 si hi fem clic. En
aquest segon estat, la caixa de
text té activada la propietat
Smart Text Reflow.
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a base per a la continuïtat del text, però no en una pàgina normal,
sinó en una pàgina mestra. (Sobre les pàgines mestres, vegeu
l’apartat següent.)
Accions

Menús o dreceres

Activar la funcionalitat Smart Text InDesign > Preferences > Type.
Reflow.
Es marca la casella Smart Text Reflow.
Marcar una caixa de text en una
pàgina mestra com a base per al
text continuat.

En la caixa de text que es creï, es fa
clic en un requadre rectangular amb
unes ratlletes a l’interior que hi ha a
la part superior esquerra dels límits
de la caixa.

Limitar la fluència del text
InDesign > Preferences > Type.
solament a les caixes de text
Es marca la casella Limit to Primary
creades a partir de la pàgina mesText Frames.
tra.
Addició d’una pàgina nova amb
una caixa de text automàtica just Al desplegable Add Pages To, s’escull
a continuació de la pàgina on
End of Story.
s’estigui escrivint.
Addició al final del document.

Al desplegable Add Page To, s’escull
End of Document.

4.2. Les pàgines mestres
No hi ha els mateixos elements tipogràfics en una obertura d’un
capítol que en una pàgina del cos d’un llibre, per exemple. Les pàgines mestres (fig. 1), uns models que s’apliquen a les pàgines del
document, permeten preveure-ho i facilitar la feina de composició.
Qualsevol element de la pàgina que sigui repetitiu —la foliació o
número de pàgina, les capçaleres o peus i elements decoratius com
ara filets— pot anar en una mestra.
L’accés a les pàgines mestres es fa al panell Pages. Per defecte, les
pàgines noves tenen assignada la primera de les mestres. A part
d’assignar-ne una manualment, les pàgines mestres es poden
escollir en el moment de crear pàgines noves mitjançant l’opció
Insert Pages… (fig. 4), que ja hem vist.
Fig. 4. En el moment de crear
pàgines noves es pot escollir, a
Master, a quina pàgina mestra
han de correspondre.

Els marges i el nombre de columnes es poden configurar pàgina
per pàgina en les pàgines normals, però es recomana fer-ho en les
mestres per una simple raó d’organització. S’ha de recordar que,
per configurar els marges i el nombre de columnes en una pàgina
mestra, primer s’ha de seleccionar o bé la doble pàgina o bé una de
Editar amb InDesign de Mac
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sola; altrament, estaríem configurant una pàgina normal, la que fos
que estigués activa.
L’element molt probablement més important que ha d’anar en
les pàgines mestres és el número de pàgina automàtic (fig. 5). Com
que en els documents d’InDesign no existeixen «de sèrie» els
components de capçalera i peu de pàgina que sí que proporcionen
els processadors de text, a l’hora de situar el número de pàgina
automàtic, l’usuari ha de crear una àrea ex professo, igual com per a
textos del tipus de títols de capítol o de parts de l’obra.
Accions

Menús o dreceres

Configurar els marges i el nombre
de columnes d’una pàgina.

Layout > Margins and
Colums…

Inserir el caràcter especial de
numeració de la pàgina.

Type > Insert Special
Character > Current Page
Number

4.3. Desar ‘com a’ i exportar
Els documents d’InDesign es poden convertir a altres formats
mitjançant les habituals opcions Save As… i Export… La primera
dóna solament les opcions següents:

t InDesign CS6 document
t InDesign CS6 template
t InDesign CS4 or later (IDML)
La tercera possibilitat porta a confusió, perquè en realitat el
document resultant no és un fitxer de cap versió concreta, sinó un
IDML (extensió idml), que és un format d’etiquetatge propi d’Adobe
i inspirat en XML. La conversió a aquest format és una possibilitat
que s’ha de tenir molt present, perquè un IDML és l’única solució
per obrir un document amb una versió anterior d’InDesign.
L’acció d’exportar, al seu torn (fig. 6) és més potent que la de
desar com a (altrament dita anomenar i desar). Encara que correctors i
editors no hagin de tenir coneixement d’aquestes possibilitats per
Fig. 5. El rectangle de
punts és una caixa
creada expressament
per posar-hi el número
de pàgina, que es
visualitza mitjançant el
codi A perquè la pàgina
mestra activa és la A.
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força, sempre és recomanable fer unes proves, crear un document
de prova i assajar de fer les diferents exportacions, entre les quals
es repeteix l’exportació a IDML.
Accions

Menús o dreceres

Anomenar i desar el document.

File > Save As…

Exportar el document.

File > Export

Fig. 6. Possibilitats
d’exportació en
InDesign: un món
per explorar.

4.4. Missatges d’alerta
Els missatges d’alerta són corrents quan un document passa d’un
ordinador a un altre. Aquí en tracto tres.

4.4.1. Alerta de manca de fonts
InDesign substitueix les fonts tipogràfiques que li manquin. Gràcies a això, el text afectat per aquesta anomalia pot ser llegit, editat i
imprès. Ara bé, l’error no li
passarà mai per alt al programa (fig. 7): a cada acció, com
ara imprimir o exportar a PDF,
emergirà el missatge d’alerta. I per a comoditat nostra el

Fig. 7. Alerta de manca de fonts
digitals en el nostre ordinador.
Si no hem de fer gaire intervenció en el text o bé ja sabem que
no ens les proporcionaran, no cal
preocupar-se: es pot fer la feina
sobre la lletra de substitució.
Editar amb InDesign de Mac
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missatge porta un botó, Find Font… que ens condueix cap a la
finestra on podrem fer les substitucions necessàries.
Acció

Menú o drecera

Detectar les lletres tipogràfiques que faltin
i substituir-les per altres de disponibles.

Type > Find Font…

4.4.2. Alerta d’enllaços d’imatges incorrectes
InDesign guarda curosament la localització de les imatges que
entren en un document. Si falla la ruta d’accés a la imatge o el seu
nom canvia, obtindrem el missatge d’alerta corresponent (fig. 8).
En pantalla, continuarem veient-la, perquè InDesign se’n reserva
una versió de baixa resolució, però no serveix per continuar treballant en el document.
Acció

Menú o drecera

Supervisar els enllaços d’imatges
o altres fitxers que no siguin
vàlids.

Mitjançant el panell Links:
Window > Links. Drecera:
Maj Cmd d

4.4.3. Alerta de conflictes en la partició de paraules
Vet aquí una alerta (fig. 9) a què s’ha d’acostumar tothom que
treballi amb text en InDesign, amb el benentès que utilitzi els
idiomes i els diccionaris, que és el que recomanem de fer, com es
veurà en temes posteriors.
A l’espera de tractar com escau la gestió de diccionaris i idiomes
en InDesign, diguem de moment que la millor resposta a la pregunta del missatge d’alerta sol ser sovint, tot i que no sempre, el

Fig. 8. Alerta d’enllaços d’imatge erronis.

Fig. 9. Alerta de conflictes en les particions de
paraules.
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botó User Dictionary, que vol dir que el diccionari d’idioma que
tinguem instaŀlat en el nostre ordinador prevaldrà sobre les
expressions que algú altre hagi acceptat en un ordinador anterior.
Dic diccionari d’idioma, i no de particions, perquè en InDesign la
recopilació de particions no està separada de la recopilació d’entrades noves.

4.5. El sumari
La creació del sumari d’una obra (en anglès, table of contents; fig. 10)
és una tasca que només es pot dominar quan ja es coneixen completament els estils de paràgraf i de caràcter. InDesign recopila els
títols de les parts d’un document que estiguin formatats amb uns
determinats estils i en captura els números de pàgina automàticament. Sense estils, doncs, la confecció del sumari hauria de ser
manual. Una feinada.
Acció

Menú o drecera

Inserció i composició d’un sumari.

Layout > Table of Contents…

Fig. 10. Finestra de composició i inserció del sumari. Elements destacats: 1. Títol i
estil de paràgraf que hi correspon. 2. Estils de paràgraf del document que entren en
el sumari. 3. Estil de paràgraf per a cada nivell. 4. Tabulador especial perquè el
número de pàgina vagi alineat a la dreta. 5. Estil de caràcter específic per al número
de pàgina. 6. Casella marcada perquè els apartats del sumari esdevinguin clicables
en un PDF. S’ha de recordar, també, que tenim el Botó ‘More/Fewer Options’.
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4.6. Inserció d’imatges
Les imatges es poden inserir en una pàgina d’InDesign des d’una
finestra de l’escriptori, mitjançant el sistema d’arrossegar i deixar
anar. Com que el programa ocupa tota la pantalla, aquest sistema
no és gens còmode. Per això s’utilitza l’acció Place, igual com per
importar text (vegeu el § 4.1.2).
Quan ja hem fet l’acció Place i ja hem seleccionat la imatge o
imatges que necessitem, hem de tenir en compte un fet essencial:
1. Si teníem seleccionada una caixa, la imatge s’inserirà a dins
d’aquesta;
2. si no en teníem cap de seleccionada, s’inserirà en el punt de
l’àrea de treball on fem clic;
3. si teníem seleccionada una caixa de text i el cursor actiu, la
imatge quedarà inserida en aquell punt que marca el cursor,
(sí, a dins del text).
Se’n poden coŀlocar unes quantes de cop (fig. 11), i aleshores el
que passa és que InDesign les acumula pel mateix ordre en què han
sigut copiades i les enganxa una per una a cada clic que es faci.
Acció

Menú

Inserir una imatge o unes quantes
en un document.

File > Place… Drecera: Cmd d

Fig. 11. Quan ja hem seleccionat les imatges, el cursor indica
el punt d’inserció i el nombre
d’imatges en memòria. Aquí
s’observa, dins la miniatura, un
petit número 2 entre parèntesis,
que vol dir que haurem de fer
clic dues vegades.

4.7. Tres funcionalitats més
4.7.1. Les capes
La funcionalitat de capes d’InDesign (fig. 12), per als usuaris que no
són dissenyadors, i per dir-ho coŀloquialment, queda lluny. És una
funcionalitat que tenen en comú InDesign, Illustrator i Photoshop
—i també els programes de la competència— i que els dissenyadors
editorials fan servir cada dia. En les tasques d’edició s’ha de saber
que existeixen i tenir-ne unes nocions bàsiques.
El que s’explica a continuació no és la creació de capes, però sí
una acció específica que es pot fer mitjançant els menús o bé en el
panell de capes.
Editar amb InDesign de Mac
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Totes les caixes que pugui arribar-hi a haver en un determinat
punt d’un document d’InDesign tenen un ordre de profunditat, és
a dir, estan posicionades a sobre de tot, a sota de tot o en punts
intermedis. El programa permet fer pujar o baixar la caixa seleccionada al capdamunt, al capdavall o posició per posició.
En condicions normals, tots els objectes formen part d’una sola
capa, perquè sempre n’hi ha una per defecte. Tant si treballem així
com si n’hem creat d’altres, es poden efectuar les accions per
modificar la profunditat dels objectes mitjançant els menús o,
alternativament, mitjançant el panell de capes, que reprodueix
fidelment aquesta ordenació i per descomptat permet modificar les
posicions.
No cal dir que les capes permeten fer moltes coses més enllà de
l’ordenació en profunditat dels elements de la pàgina. Es poden
tenir capes plenes de material però ocultes, perquè no molestin
mentre estem treballant. Una altra possibilitat consisteix a tenir un
text en un idioma en una capa i una traducció d’aquest en una altra,
de tal manera que, d’un mateix document, se’n puguin treure PDFs
de més d’una versió.
Accions

Menús o dreceres

Fer pujar un objecte un nivell o al Object > Arrange: Bring Forward,
capdamunt; fer-lo baixar un nivell Bring to Front, Send Backward, Send to
o al capdavall.
Back.
Panell de capes.

Window > Layers

Fig. 12. Tenim tres requadres superposats. Si no poguéssim fer clic directament al blau, perquè quedava
ocult sota els altres dos, hauríem de clicar sobre el verd tres vegades pitjant la tecla Cmd. A la segona imatge,
tenim seleccionada la caixa vermella i ho veiem reproduït al panell de capes. A la tercera imatge, s’observa
que hem mogut la caixa vermella cap a la posició superior. Per fer-ho des del panell de capes, no hem de
pitjar sobre el seu nom, <rectangle>, sinó sobre el quadret de la dreta, i aleshores arrossegar-lo amunt.
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4.7.2. Un «llibre»
En InDesign existeix un format de document anomenat book que
consisteix en una mena de contenidor de documents. Seria molt
millor que d’aquestes agrupacions de documents en poguéssim dir
projecte o alguna altra cosa semblant, però el terme book ha perdurat
versió rere versió.
Els llibres (fig. 13) s’utilitzen per crear obres extenses. Proporcionen com a gran avantatge que permeten sincronitzar una sèrie de
paràmetres en tots els documents que els integrin; per exemple, les
pàgines mestres i els estils de text. Mitjançant un llibre també es
pot fer un sumari que incorpori els títols de tots els documents i
els seus números de pàgina, així com crear una paginació única.
Hi ha una cosa impredictible en relació amb els llibres d’InDesign. Es creen igual com es crea un document normal (vegeu la
instrucció a sota), però en realitat són un panell, que resulta que no
es pot invocar com els altres panells, anant al menú Window. Cada
vegada que es crea o s’obre un llibre, emergeix el seu panell.
Accions

Menús o dreceres

Crear un llibre.

File > New > Book…

Fig. 13. Vista del panell d’un
llibre. En aquest cas, encara no
hi ha cap document assignat.
Per afegir-hi documents, es pot
fer mitjançant el desplegable
(núm. 1) o mitjançant el botó
del signe de sumar (núm. 2).
Quan ja hi hagi documents,
sempre n’hi haurà un que actuï
de base: els estils i les pàgines
mestres d’aquest seran els
replicats en tots els altres
documents.
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4.7.3. Arrossegar segments de text
En InDesign es pot traslladar text d’un punt a un altre pitjant i
arrossegant el cursor, però és una funcionalitat que no està activada per defecte, i el lloc on s’ha d’anar a buscar no és obvi. Vegeu-ho
a la instrucció a continuació. No hi ha dubte que, en la feina de
revisió de textos, la capacitat d’arrossegar un fragment i deixar-lo
anar en algun altre lloc del mateix text seguit és una gran ajuda.
Acció

Menú o drecera

Activació de la funcionalitat
d’arrossegar text: 1. en la vista
de maquetació; 2. en l’editor de
textos.

InDesign > Preferences > Type
> Drag and Drop Text Editing:
1. Enable in Layout View; 2. Enable in
Story Editor.

Pròxim tema: 5. Caràcters i glifs
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