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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5. Caràcters i glifs
Per molt poderós que sigui InDesign,
hi ha coneixements sobre el text
tipogràfic que s’adquireixen fora de
l’ús del programa. La bona composició prové tant de les eines que proporciona InDesign com del saber fer
de l’usuari.
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Fig. 1. Els vídeos d’Escriure amb
un Mac que esmento en aquest
tema són una bona manera
d’entendre millor el Mac amb
què treballem cada dia.
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En les pàgines que segueixen, abans de posar-me a parlar d’InDesign, faig una introducció sumària, una mirada a vol d’ocell, de
Unicode. Com que és un tema ampli i que va a l’arrel de la tecnologia de l’escriptura, recomano tenir-lo present i anar-ne llegint
coses, començant pels materials que suggereixo en les línies que
segueixen.
Per començar, hi ha un article de Mary Brandel que explica la
situació que va motivar que es creés la taula de caràcters ASCII, que
és, tot i que no en termes absoluts, el grau zero de la codificació
dels caràcters tipogràfics. Encara està hostatjat al web de CNN:
«1963: The debut of ASCII» (http://edition.cnn.com/TECH/
computing/9907/06/1963.idg/index.html). Surt citat a la
pàgina sobre ASCII de la Viquipèdia en anglès, que per descomptat
és una lectura recomanada: «ASCII» (https://en.wikipedia.org/
wiki/ASCII). A més a més, hi ha un blog d’una professora de la
Universitat de l’Estat de Pennsilvània que val la pena seguir mitjançant alguna aplicació de RSS: Got Unicode (3.0) (http://sites.psu.
edu/gotunicode/).
Sobre caràcters de tota mena i en concret els espais i els guions
i guionets, hi ha una sèrie de textos de Vincent Connare al lloc
web de Microsoft aglutinada sota el títol «Character design standards». Una secció es titula «Space Characters» (https://www.
microsoft.com/typography/developers/fdsspec/spaces.htm)
i la que conté informació sobre guions i guionets és la titulada
«Character design standards - Punctuation 2» (https://www.
microsoft.com/typography/developers/fdsspec/punc2.htm).
Així mateix, vaig parlar de l’espai dur en un article a la revista
Llengua i Ús: «L’espai dur: un refinament invisible» (http://www.
raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260891).
L’article que acabo de citar no hauria estat possible sense l’existència prèvia de dos articles de Josep M. Pujol, també a la revista
Llengua i Ús: «L’escriptura tipogràfica, 1. La font digital» (http://
www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/127881) i
«L’escriptura tipogràfica, 2. Tipografia de qualitat» (http://www.
raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/128012). Un any
després del malaurat traspàs de Pujol, vaig escriure un article en
què pretenia valorar els seus dos textos i aportar-ne una visió
actualitzada, a Llengua i Ús, no podia ser altrament: «Josep M. Pujol
i la composició del text» (http://www.raco.cat/index.php/
LlenguaUs/article/view/270974).
Pel que fa a Unicode, en el lloc web d’aquest organisme, dins
la pestanya «New to Unicode», hi ha la secció «What is Unicode?»
(http://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html).
Un cop dins aquesta secció, es pot llegir la «Technical Introduction» (http://www.unicode.org/standard/principles.html).
D’altra banda, existeix un dossier de Richard Ishida en forma de
pàgines web consecutives que cobreix molts temes més que no els
necessaris per a la nostra vida diària, però que pot servir per obtenir unes quantes idees bàsiques i adonar-se de la complexitat de
la tecnologia del text: «An Introduction to Writing Systems &
Unicode» (http://r12a.github.io/scripts/tutorial/). A banda
d’informar-se sobre els topants de Unicode, és iŀlustratiu fer una
2
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ullada a les taules oficials de caràcters en PDF, que s’obtenen al seu
web, a la secció «The Unicode Standard», subsecció «Code Charts»
(http://www.unicode.org/charts/), començant per les dues
primeres: «Basic Latin (ASCII)» i «Latin-1 Supplement».
Per adquirir pràctica en l’ús de caràcters i glifs, no hi ha res
millor que aprofitar els documents que un mateix elabora. Posem
per cas que estem fent uns apunts de l’idioma que estiguem aprenent en un moment donat: ¿per què no apuntar la transcripció
fonètica de tal mot que ens fa encallar? ¿Escric un text sobre un
viatge que he fet a Txèquia? Ocasió perfecta per escriure uns quants
caràcters inhabituals.
I encara una mica més enllà: ¿quina lletra estic utilitzant?,
¿quants glifs conté?, ¿quines llengües cobreix? En la sèrie Editar
amb InDesign de Mac no hi ha espai per tractar qüestions com
aquestes, que no pertanyen estrictament al món d’InDesign, sinó
al sistema operatiu. Sobre les lletres tipogràfiques i altres eines del
sistema macOS —fins fa quatre dies s’anomenava OS X—, com
els teclats instaŀlats i instaŀlables, el Visor de Teclat i el Visor de
Caràcters, qui vulgui pot mirar uns vídeos meus del podcast
Escriure amb un Mac: «em33. Teclat hexadecimal Unicode», «em38.
Instaŀlar una lletra», «em39. Visor de Caràcters». Estan disponibles gratuïtament a la plataforma iTunes i al web Vimeo.
Com ja és costum, toca mirar quins materials d’ajuda estan
a disposició en obert al web d’InDesignSecrets. Hi he fet la cerca
spaces i n’he obtingut l’enllaç d’un PDF titulat «The InDesignSecrets’ Guide to Special Characters in Adobe InDesign», que
tracta els espais blancs a la primera pàgina, sota el títol «White
space». Després, hi he cercat hyphens i ha aparegut en primer lloc
l’enllaç a una «Field Guide to InDesign Hyphens» (http://
indesignsecrets.com/field-guide-to-indesign-hyphens.php).
En tercer lloc, hi he cercat all caps i un dels resultats ha sigut «All
Caps Isn’t Really Uppercase» (http://indesignsecrets.com/
all-caps-isnt-really-uppercase.php), un article que toca de ple
una de les qüestions que tracto en aquest tema.

Fig. 2. Dues plaques del carrer
Nowy Świat de Varsòvia. A la de
la dreta s’observa que l’empresa
de retolació va haver d’apanyarse per reproduir el caràcter Ś. A sota, el mateix nom
compost amb la lletra Ilerda,
dissenyada per Enric Crous en
l’època de la tipografia de plom.
L’empresa Neufville Digital la
va digitalitzar, però es va
limitar als tipus existents. Avui,
amb 154 glifs, és una lletra
inservible.
Editar amb InDesign de Mac
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5.1. Unicode
5.1.1. Pàgines de codi
Mentre no existia Unicode, ¿què érem?, ¿caçadors-recoŀlectors? És
broma. Només pretenc dir que una llista de tots els caràcters de les
llengües de tot el món que fa possible que els sistemes informàtics
de qualsevol punt de la terra es puguin intercomunicar, ens converteix en… menys primitius.
Abans de Unicode, el material tipogràfic digital es configurava
en forma de pàgines de codi, unes taules que assignaven punts de
codi a repertoris de caràcters molt curts. Podia passar que un
missatge de correu electrònic sortís d’un ordinador de Bulgària,
escrit amb alfabet ciríŀlic, i arribés a Portugal, a un ordinador que
no tingués la pàgina de codi pertinent. I no diguem si el missatge
provenia de Corea o Tailàndia.

5.1.2. Caràcters i definicions
Unicode és una coŀlecció de definicions de caràcters que pretén
ser universal. Vol arribar a cobrir totes les llengües del món. A part
dels caràcters de les llengües, incorpora signes de tota mena: de
puntuació, matemàtics, ornaments, emojis… També dóna entrada
a signes diacrítics i deixa buides un determinat nombre de caselles,
sense definició, perquè es puguin utilitzar sense haver de crear
punts de codi nous.
La denominació o fitxa de cada signe de Unicode té un format
fix. Es pot anomenar un caràcter mitjançant el seu codi de quatre
números o lletres, però es recomana donar la denominació sencera
sempre que es pugui, en majúscules o, si la publicació ho permet,
en versaletes. Per exemple, el caràcter de la ela amb ratlleta transversal del polonès, ł, s’anomena u+0142 latin small letter l
with stroke.

5.1.3. Cerques
Fig. 3. En els PDFs dels blocs de
Unicode s’hi llegeix primer la
taula dels caràcters. El fragment
de la imatge correspon al bloc
Latin Extended-A.
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Per fer cerques de caràcters, un web de referència és Fileformat,
en concret la pàgina sobre Unicode (http://www.fileformat.info/
info/unicode/index.htm). Un altre web, d’enfocament molt

Fig. 4. A continuació de la taula, els
PDFs proporcionen els caràcters en
forma de llista. Aquí s’observen les
definicions dels caràcters Ł i ł.
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tècnic, és UniView (https://r12a.github.io/uniview/). També hi
ha decodeunicode.org, però no sembla estar actualitzat.
En els Macs, s’ha de conèixer el Visor de Caràcters del sistema
operatiu (he esmentat el meu vídeo sobre aquesta eina al principi).
En iOS, hi ha unes quantes aplicacions que poden ser visualitzadores de caràcters o proporcionar teclats instaŀlables que permeten
introduir-ne mentre teclegem. Conec les anomenades Unicode Pad
Pro, Uniconsole, Uni, UniChar i IPAChartApp.

5.1.4. Formes precompostes i combinades

Fig. 5. Exemples de caràcters
combinats. La lletra utilitzada
és la Charis SIL, que és considerada la millor per escriure
transcripcions fonètiques.

Editar amb InDesign de Mac

Hi ha fonts digitals —em refereixo als fitxers que tenen extensió
otf o ttf i que conformen una família o lletra— que no contenen
caràcters com ara la essa majúscula amb hàtxek del txec, Š (u+0160
latin capital letter s with caron, fig. 3), o la a minúscula
amb ogonek del polonès, ą (u+0105 latin small letter a with
ogonek). Aleshores, si som afortunats i la lletra que havíem escollit disposa dels diacrítics necessaris, hem d’utilitzar el caràcter de
base (la S i la a) i introduir a continuació el hàtxek i l’ogonek
combinables ( ◌̌ u+030c combining caron; ◌̨ u+0328 combining ogonek). Noteu que, a l’hora de mostrar els signes diacrítics,
se sol utilitzar el caràcter de la rodona puntejada, ◌ (u+25cc dotted circle).
Acabo de dir que el hàtxek i l’ogonek havien de ser combinables,
i és un detall important. De signes diacrítics (en anglès, diacritic
marks), Unicode n’incorpora de fixos, que es poden escriure independentment de cap caràcter de base, i de combinables (en anglès,
combining marks), que vol dir que en el moment de ser introduïts es
coŀloquen automàticament sobre el caràcter anterior. Aquests
darrers tenen el terme combining dins la seva expressió Unicode.
Com ja he comentat en els primers paràgrafs, val la pena comprovar quants i quins glifs tenen les fonts que estiguem utilitzant
en una determinada obra. En els Macs, ho podem fer mitjançant
l’aplicació Catàleg Tipogràfic del sistema operatiu (en la versió en
anglès, Font Book), anant al menú Veure > Repertori. Si no tenim
sort i les lletres no tenen els diacrítics de combinació, no queda
més remei que inserir el diacrític d’amplada fixa a continuació del
caràcter de base i fer-lo endarrerir mitjançant un interlletratge
negatiu (fig. 6). No cal dir que, fetes les coses així, el text no queda
mai tan bé com quan està compost amb els caràcters apropiats.
Fins ara hem vist que caràcters com Š i ą es poden inserir en
forma de caràcter unitari o precompost, en forma de caràcters de
base als quals s’adjunta un diacrític de combinació, que es coŀloca
tot sol en la posició escaient, i en forma de caràcters de base seguits
d’un diacrític d’amplada fixa, que s’ha de fer recular manualment.
La pregunta és, ¿feia falta proporcionar tres maneres d’escriure una
sola forma?; ¿ha patit un empatx de diacrítics, Unicode? La resposta
és que no, Unicode no s’ha empatxat, i sí, feia falta. La raó és tecnològica: un dels principis que segueix Unicode és que la seva codificació ha de ser compatible amb les pàgines de codi que existien
abans de la seva creació, de tal manera que les aplicacions puguin
processar les dades procedents de sistemes anteriors.
5
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5.2. Caràcters i glifs
5.2.1. Una distinció fonamental
Per entendre com funciona el text tipogràfic a nivell de la unitat
de base, el caràcter, s’ha de tenir present que no són el mateix
aquesta entitat, el caràcter, i la forma gràfica amb què pren cos,
el glif. Un caràcter és una noció abstracta que correspon a un punt
de codi (code point). Un glif, en canvi, és una forma concreta, una
representació, un disseny. Per a cada caràcter de Unicode hi ha un
glif per defecte, però les fonts el poden tenir dissenyat com el seu
creador vulgui i en poden tenir més d’un per cada punt de codi.
De caràcters de l’escriptura llatina que són representats per glifs
diversos (fig. 7) n’hi ha uns quants: en moltes fonts, la lletra Q sol
tenir variants en què la cueta és més llarga; les xifres antigues
(0123456789) i modernes (0123456789) corresponen al mateix
repertori de xifres, del zero al nou; les versaletes són en realitat
variants de les minúscules, i finalment hi ha els estils de lletra, que
constitueixen variants gràfiques que mai no entraran com a tals en

Fig. 6. Vista dels dos paràmetres de caràcter que podem utilitzar per
coŀlocar manualment un signe diacrític sobre el caràcter de base (a la
barra de controls, núm. 6, i al panell de caràcter, núm. 7): l’interlletratge
(kerning) i l’interlletratge sistemàtic (tracking). Detall de la numeració:
1. caràcter precompost de la g minúscula amb punt a sobre; 2. signe no
combinable del punt a sobre; 3. la g i el punt a sobre teclejats consecutivament; 4. coŀlocació del punt a sobre havent seleccionat la g i havent-hi
aplicat un tracking negatiu de –350; 5. coŀlocació del punt a sobre havent
seleccionat la g i havent-hi aplicat un kerning negatiu de –380.

Editar amb InDesign de Mac
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Unicode, que es basa expressament en el text net (en anglès, plain
text).
Un altre exemple de caràcter que pot ser representat per dos glifs
el tenim en la sigma del grec. Normalment s’escriu σ, però a final
de paraula adquireix la forma ς. Les lligadures fi i fl, al seu torn,
són el cas contrari: tenen cada una dos punts de codi que són
representats en el text final —pàgina de paper o pantalla de dispositiu— per un sol glif.

5.2.2. El panell de glifs, encara no
Una vegada introduïda la distinció fonamental caràcter/glif,
comença a ser necessari saber com podem inserir glifs concrets en
els textos mitjançant el panell de glifs d’InDesign. Tanmateix, si ho
expliqués ara, em trobaria que el relat quedaria partit en dos, entre
aquest tema i el següent. Per això prefereixo deixar aquest recurs
a un costat, en stand by, i dedicar la resta del tema a altres funcionalitats d’InDesign que tenen a veure amb l’escriptura tipogràfica.

5.3. Retorn de carro i salt de línia

Fig. 7. Vet aquí dues línies que
tenen els mateixos caràcters i
en què en canvi s’utilitzen glifs
diferents. A la ratlla de sobre,
hi ha aplicada la propietat Tot
Versaletes, que veurem en el
pròxim tema. Les fonts ben
dissenyades incorporen tot un
seguit de glifs alternatius que
s’alineen a les proporcions
de les versaletes, com es veu
que fan en aquest exemple el
guió llarg, els claudàtors, els
signes d’interrogació i admiració, les claus i els parèntesis.
Editar amb InDesign de Mac

Allò que la màquina d’escriure reduïa a una sola acció, el retorn de
carro, en els entorns digitals adquireix una de dues formes, retorn
de carro o salt de línia. El primer efectua un canvi de paràgraf i el
segon fa un trencament de la línia sense començar un paràgraf nou.
Suposo que encara hi ha usuaris de processadors de text que no
coneixen aquesta diferència, però els escriptors, correctors i similars no es poden permetre ignorar-la.
Aquests dos elements textuals formen part dels anomenats caràcters de control o no imprimibles i ja constaven en la taula ASCII.
Un, amb la sigla CR (de carriage return), codi u+000d, i l’altre, amb
la sigla LF (de line feed), u+000a. En un tema posterior, quan arribi
el moment de tractar les expressions regulars, aquests caràcters
tornaran a sortir en l’explicació, perquè cadascun té un codi específic que el representa en aquests patrons: \r per al retorn de carro
i \n per al salt de línia.
L’ús del retorn de carro i el salt de línia té conseqüències en el
formatament del text, perquè té a veure amb una distinció fonamental. Tots els paràmetres de format tipogràfic que InDesign és
capaç d’implementar en els textos tenen una condició a triar entre
dues: o bé són paràmetres de paràgraf, o bé ho són de caràcter.
Aleshores, no cal esforçar-se gaire per entendre que certes caracte-
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rístiques del paràgraf no es replicaran si teclegem un salt de línia
(fig. 8 i 9). Diguem, per exemple, que tenim un paràgraf que té un
espaiat per sobre de 8 punts; el salt de línia no afegeix aquest
espaiat, perquè InDesign entén que encara no s’ha abandonat el
paràgraf actual.
Acció

Menú o drecera

Teclejar un salt de línia.

Type > Insert Break Character > Forced
Line Break. Drecera: Maj retorn

5.4. Espais blancs

Fig. 8. En aquest titular en
francès (que significa «Majúscules i caixa baixa»), hi ha un
salt de línia després de Capitales
i un retorn de carro després de
casse. InDesign els representa
amb dos caràcters invisibles
diferents.

Fig. 9. Un filet és un paràmetre
de nivell de paràgraf. Per això,
el filet verd de ratlletes no
s’executa quan fem un salt de
línia, és a dir, a sota de Capitales.

De tots els espais que existeixen en el repertori Unicode, n’hi ha
dos que són o haurien de ser d’ús habitual en l’escriptura i l’edició:
l’espai dur i el fi. Els altres s’han de conèixer i de vegades s’han
d’utilitzar, perquè aporten al text tipogràfic el grau de refinament
que converteix una obra funcional i acceptable en una de proporcionada i plaent als ulls.
L’espai dur fa la mateixa funció que el guionet dur (d’aquest en
parlo una mica més avall): impedir que dos segments de text
caiguin en línies diferents. S’utilitza en l’interior d’expressions
com C. Riba o 150 aC. Teclejar-lo en els Macs és molt fàcil: la drecera
de teclat és Opt espai. Una altra cosa és que els programes admetin aquesta drecera, cosa que fa la major part, no InDesign.
Acció

Menú o drecera

Inserir algun dels diversos espais
blancs.

Type > Insert White Space

Per meres ganes de comprovar-ho, he mirat com queden els
espais dur, fi i ultrafí en LibreOﬃce Writer i Nisus Writer Pro.
Utilitzant certes lletres, els espais fi i ultrafí queden relativament
bé, però amb unes altres queden desproporcionadament estrets.
InDesign els executa molt millor. La diferència que hi ha entre
aquest darrer i els altres dos programes és que ens ofereix un espai
dur d’amplada variable i un altre d’amplada fixa. Vegeu-los en la
taula següent.
Els espais blancs en InDesign
Denominacions i Unicode

Caràcter invisible

InDesign en anglès: Em Space. InDesign en espanyol:
Espacio largo. Català: quadratí. Unicode: u+2003.
ID angl.: En Space. ID esp.: Espacio corto. Cat.: mig
quadratí. Unicode: u+2002.
ID angl.: Nonbreaking Space. ID esp.: Espacio de no
separación. Cat.: espai flexible de no-separació.
Unicode: u+00a0.

Editar amb InDesign de Mac
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ID angl.: Nonbreaking Space (Fixed Width). ID esp.:
Espacio de no separación (ancho fijo). Cat.: espai de
no-separació. Unicode: u+202f.
ID angl.: Third Space. ID esp.: Tercio des espacio. Cat.:
1/3 de quadratí. Unicode: u+2004.
ID angl.: Quarter Space. ID esp.: Cuarto de espacio.
Cat.: 1/4 de quadratí. Unicode: u+2005.
ID angl.: Sixth Space. ID esp.: Sexto de espacio. Cat.:
1/6 de quadratí. Unicode: u+2006.
ID angl.: Hair Space. ID esp.: Espacio ultrafino. Cat.:
1/24 de quadratí. Unicode: u+200a.
ID angl.: Thin Space. ID esp.: Espacio fino. Cat.: 1/8
de quadratí. Unicode: u+2009.
ID angl.: Figure Space. ID esp.: Espacio para cifra.
Cat.: amplada dels numerals d’amplada fixa. Unicode: u+2007.
ID angl.: Punctuation Space. ID esp.: Espacio de
puntuación. Cat.: amplada d’un signe d’exclamació,
un punt o un caràcter de dos punts. Unicode:
u+2008.

Una bona recomanació a autors, editors i similars és que assignin dreceres de teclat als dos espais que s’utilitzen més, el dur i el
fi, i, si així es vol, a l’ultrafí. No em sembla que calgui crear-ne una
per al dur d’amplada fixa, però evidentment les dreceres de teclat
han de respondre a les necessitats de cadascú. En el tema 3 d’Editar amb InDesign de Mac, al § 3.6, vaig donar constància de les
dues que faig servir jo: F3 per a l’espai fi i F4 per al dur. També tinc
la drecera Maj Opt F3 assignada a l’espai ultrafí. Podria dedicar
Maj Opt F4 a l’espai dur d’amplada fixa, però no l’he hagut d’utilitzar gairebé mai, i per tant no val la pena.

Fig. 10. En la variant nord-americana de l’anglès, s’utilitzen els
guions llargs en els incisos i
en situacions en què nosaltres
escriuríem dos punts o punt
i coma. De vegades s’han de
separar amb un espai ultrafí
perquè no quedin tan enganxats a les paraules que tenen a
esquerra i dreta. És el que he fet
aquí, però s’ha de tenir en
compte una cosa: si la destinació és una publicació en paper,
no hi ha cap problema; en una
publicació electrònica, però,
estaríem cometent un error de
llengua, perquè aquests signes
de puntuació no s’han de
separar amb espais.
Editar amb InDesign de Mac

5.5. Guions i guionets
El repertori de guions i guionets no és tan llarg com el d’espais
blancs, i també són caràcters definits en Unicode. En la feina
d’editar textos són ben coneguts el guionet normal i els dos guions,
mitjà i llarg. També hauria de ser d’ús habitual el guionet dur o de
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no-separació. I pel que fa al tou o discrecional, s’ha de tenir clar
quan fa nosa i quan és útil.
El guionet tou o discrecional és el que es fa visible solament si
el tal punt de partició de la paraula cau a final de ratlla. Sovint n’hi
ha en els documents d’InDesign perquè s’havien introduït prèviament en el Word original. Si això passa, s’ha de considerar la
possibilitat d’esborrar-los tots (mitjançant una cerca i reemplaçament) abans de començar a treballar en el text.
Els guions i guionets en InDesign

Fig. 11. Imatge d’un mateix
text compost amb dues lletres
diferents. A dalt, la Joanna
Nova; a sota, l’Adobe Caslon
Pro. He inserit un espai ultrafí
entre els guions llargs i les
paraules que enclouen i entre
la i cursiva de bigoti i el parèntesi rodó. En totes dues lletres,
aquest espai afegit funciona la
mar de bé. Una altra vegada,
hem de recordar que en una
publicació electrònica estaríem
creant una falta de llengua.

Editar amb InDesign de Mac

Català

Castellà

InDesign en anglès

Unicode Caràcter

guionet

guión

hyphen, dash

u+2010

-

guionet tou o
discrecional

guión
discrecional

discretionary
hyphen, soft hyphen

u+00ad

[invisible] / -

guionet dur o
de no-separació

nonbreaking
guión de no
(non-breaking)
separación
hyphen

u+2011

-

guió llarg

raya

em dash

u+2013

–

guió mitjà o
menys

menos

en dash

u+2014

—

En InDesign, el guionet tou introdueix restriccions en la partició
a final de ratlla. Quan s’insereix a l’interior d’una paraula, aquell
punt de partició esdevé l’únic possible. En parlaré en un tema
posterior. La introducció de guionets tous per forçar determinades
particions —ara estic pensant en publicacions en paper, perquè les
electròniques segueixen uns paràmetres diferents— és una feina
que correspon a la fase final de la composició del text, aquell moment en què es fan els darrers ajustos.
Acció

Menú o drecera

Inserir algun dels diversos
espais blancs.

Type > Insert Special Character >
Hyphens and Dashes
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Al seu torn, el guionet dur o de no-separació fa la funció contrària: impedeix que els dos segments de text a les seves dreta i
esquerra caiguin en línies diferents. S’utilitza en expressions del
tipus AP‐2. La drecera de teclat que hi tinc assignada és F5. Podria
haver reservat Maj Opt F5 per al guionet dur, però, per raons
vàries, ha acabat anant a parar a Ctrl Opt Cmd -.

5.6. Majúscules i minúscules
Els dos recursos textuals que acabo de tocar, espais i guions i guionets, són objecte d’accions concretes o «manuals», és a dir, s’insereixen d’un en un o, a tot estirar, fent cerques i reemplaçaments.
En canvi, les majúscules sí que poden ser incloses en automatitzacions com els estils. Ara, però, com que reservo els estils per a un
tema posterior, les tractaré per la part que correspon a les intervencions concretes en el text.

5.6.1. Els quatre modes
En la revisió de textos, és molt habitual que s’hagi de passar caràcters inicials de paraules de minúscula a majúscula i viceversa. En
InDesign, és útil disposar de dreceres de teclat per fer-ho de la
manera més ràpida possible, però abans fa falta entendre com es
manipulen les caixes alta i baixa, que són uns termes ben vàlids
en català i espanyol i alhora s’assemblen molt als anglesos uppercase
i lowercase. En aquesta llengua també existeix el terme capitals
(‘majúscules’). El francès fa una mica d’aquí i d’allà: capitales i bas
de casse.
Els quatre modes de majusculització i minusculització amb què
es pot modificar un segment de text en InDesign són els següents:
UPPERCASE, lowercase, Title Case i Sentence case.

Fig. 12. Els guions mitjans són
una opció estèticament agradable en els ítems de les llistes.

Editar amb InDesign de Mac

Acció

Menú o drecera

Modificar les majúscules i minúscules del
segment de text seleccionat.

Type > Change Case

El resultat de cada un dels modes s’observa en la manera que
InDesign té d’anomenar-los. El mode Title Case té poc sentit en el
nostre entorn, mentre que en té molt en les obres en anglès, perquè
en aquesta llengua hi ha tota mena de títols i titolets escrits amb
moltes majúscules internes. Són casos com el d’un disc de jazz que
es titula Straight, No Chaser; InDesign practica la mateixa convenció
en els menús de la versió anglesa del programa, per exemple Text
Frame Options.
Per altra banda, el quart mode, Sentence case, posa en majúscula
solament la inicial que vagi després d’un signe de puntuació que
el programa interpreti que requereix anar seguit de majúscula. El
punt i els signes d’interrogació i exclamació la requereixen, segons
InDesign, però els dos punts i els punts suspensius no. I, d’una
11
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manera desconcertant, les seqüències ?, i !, (interrogant més coma,
exclamació més coma), requereixen majúscula a continuació. Conclusió: aquest és un mode inservible en l’editatge del text.
En el meu ús del programa, el que faig és utilitzar els tres primers modes, de vegades en una selecció d’una sola paraula, d’altres
en una selecció d’un fragment més llarg. Les dreceres de teclat les
tinc organitzades així:
Opt F1 — minúscula (lowercase).
Opt F2 — majúscula la inicial (Title Case).
Opt F3 — majúscula tot el segment (UPPERCASE).

5.6.2. L’efecte Tot Majúscules
Hi ha una altra funcionalitat relacionada amb les majúscules que
s’ha d’utilitzar amb cura i que no té res a veure amb els quatre
modes que acabo de tractar: l’opció All Caps dels atributs de caràcter.
Per començar, si tenim algun tros de text compost tot en majúscules, hem de comprovar si es tracta de majúscules reals o d’aquest
paràmetre de conversió a majúscules.
Perquè la funcionalitat All Caps és això: una conversió efectuada
per InDesign i no una cadena de caràcters de majúscules reals. Es
veuen unes majúscules, però vés a saber com està escrit el text en
realitat. Per culpa d’això, pot passar que el sistema de verificació
ortogràfica marqui paraules com a incorrectes perquè tenen majúscules i minúscules estranyes. Visualitzar el text en l’editor de
textos no serveix per examinar el text real, perquè també s’hi
veuen les majúscules emulades; les dues maneres de saber-ho són
comprovar aquest atribut al panell de caràcter (fig. 13) o mirar el
botó corresponent a aquest atribut a la barra de controls (fig. 14).

5.7. Cometes tipogràfiques
El repertori de cometes és un element del text tipogràfic que té
una pega: el solem deixar a les mans del programa. Si es pogués

Fig. 13. Vista del panell
d’atributs de caràcter i del
seu desplegable, en què
s’observa l’opció All Caps.

Editar amb InDesign de Mac

12

5. Caràcters i glifs

fer-ne un estudi estadístic, m’agradaria saber quanta gent ha mirat
alguna vegada la preferència de cometes tipogràfiques automàtiques
en Word, LibreOﬃce Writer, Pages i similars. La cara positiva de la
qüestió és que totes les cometes es poden inserir directament
mitjançant el teclat. En Windows i en Mac s’utilitzen combinacions de tecles diferents. A continuació, les del Mac:
Opt 8 i Opt 9 — cometes altes d’obertura i de tancament;
Maj Opt 8 i Maj Opt 9 — cometes simples d’obertura i tancament;
Maj Opt ´ i Maj Opt ç — cometes baixes d’obertura i de tancament.
Tecles i preferències a banda, sí que hauríem de procurar que
desapareguessin dels textos compostos professionalment les cometes i apòstrofs de màquina d’escriure, els verticals rectes. En l’escriptura tipogràfica, les cometes tenen obertura i tancament i
l’apòstrof és un signe que està dissenyat perquè miri cap a l’esquerra.
Les preferències relacionades amb les cometes en InDesign es
configuren en dos apartats diferents, com s’observa en les instruccions que hi ha a continuació. Pel que fa al sistema de cometes

Fig. 14. Aquí tenim un malson tipogràfic. A part de la falta de proporcionalitat i l’empitjorament de la llegibilitat que significa la reducció a
les majúscules, veiem que InDesign marca unes quantes paraules amb el
subratllat dentat verd. Deuen estar escrites amb minúscula inicial. El cas
de KM és un inconvenient d’un altre tipus: molts símbols s’escriuen en
minúscula i es fa estrany veure’ls modificats així. Pel que fa a Orientació,
deu tenir alguna majúscula interna que fa que es vegi la paraula com
a incorrecta, i Llobregat deu estar escrit amb minúscula inicial. Mentre
estigui actiu en aquest text el botó All Caps, que es veu a la barra de
controls, no puc comprovar cap d’aquestes situacions.

Editar amb InDesign de Mac
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d’obertura i tancament, s’ha de recordar que depenen de l’idioma
que estigui actiu en el desplegable de la preferència de diccionari
(vegeu-lo a la fig. 15). Val la pena fer la prova de canviar l’idioma per
observar com efectivament l’opció de cometes canvia. Per a l’alemany, el sistema que surt per defecte és „“, i per al francès, «».
M’he trobat, però, que per al neerlandès em sortia “”, tot i que
hauria de ser „”.
Accions

Menús o dreceres

Preferència de cometes
tipogràfiques automàtiques.

InDesign > Preferences > Type: Use
Typographer’s Quotes.

Preferència de sistema de
cometes d’obertura i tancament.

InDesign > Dictionary: desplegables
Double Quotes i Single Quotes, que depenen de l’idioma que estigui actiu.

S’ha de tenir en compte un detall de les dues preferències
esmentades en la taula anterior: són d’aquelles que poden ser de
document o d’aplicació. Si les configurem sense cap fitxer obert,
tindrem les funcionalitats activades en tots els que creem a partir
d’aquell moment; si ho fem amb un d’obert, estem fent l’activació
solament per al document en qüestió.
Pròxim tema: 6. OpenType i panell de glifs

Fig. 15. Vista de la preferència
de diccionari. L’idioma escollit
al desplegable superior és
l’alemany, reforma del 2006. Al
mig de la imatge es veuen els
dos desplegables Double Quotes i
Single Quotes, on es tria el
sistema de cometes.

Editar amb InDesign de Mac
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