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.

Editar amb InDesign de Mac.
6. OpenType i dos panells
El programa és bo si fa la feina bé,
i InDesign és dels bons. Però els
programes, les coses que fan, no les
inventen: la lletra tipogràfica digital
la sistematitza l’estàndard OpenType.

SUMARI

6.1. Lletres Brill i Source Sans
6.2. Què és OpenType
6.3. El panell de glifs
6.4. El panell de caràcter
6.5. Majúscules i versaletes
6.6. Xifres
6.7. Fraccions
6.8. Lligadures
6.9. Més OpenType

3
3
5
6
6
8
11
12
12

Text i edició: © Pere Farrando Canals. Twitter: @Preedicio, @Escriure_Mac, @WritingonaMac. LinkedIn: Pere
Farrando. URL i RSS: preedicio.com. Vilanova i la Geltrú, 4 de gener del 2017. URL: www.preedicio.com/editar_
id/tema6.pdf. Llicència Creative Commons: «Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (cc
by-nc-sa 4.0)» (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca).

No tinc clar que calgui conèixer OpenType amb profunditat
per editar textos, si més no quan la publicació la fa un equip i hi
ha algú altre al càrrec de la composició. Tanmateix, com que moltes
vegades hem de treballar en solitari, amb l’única companyia de la
planta del menjador i l’accés a internet, podem concórrer que un
cert domini d’aquesta eina tipogràfica sí que fa falta. Tot seguit
dono unes referències de textos que es poden llegir.
Hi havia un document que es podia descarregar al web d’Adobe,
titulat «OpenType user guide for Adobe fonts», que tenia una
última versió no gaire recent, del 2008, però contenia les idees
principals, junt amb unes indicacions de com InDesign permet
accedir a les funcionalitats OpenType. L’enllaç (http://www.
adobe.com/type/browser/pdfs/OTGuide.pdf) ha deixat de
funcionar; l’esmento aquí per si algun dia torna a estar disponible.
Una empresa de venda de lletres tipogràfiques, FontShop, proporciona un document semblant al desaparegut d’Adobe i titulat
«FontFont OpenType user guide» (versió 5, d’abril del 2012,
https://www.fontfont.com/staticcontent/downloads/FF_OT_
User_Guide.pdf). Explica què signifiquen els termes standard i pro
en el web de FontShop i el significat d’una pila d’icones que els
serveixen per descriure les funcionalitats d’OpenType que presenta
cada lletra. El que importa ara és que, mentre fa això, va donant
una idea de totes les possibilitats que té OpenType.
Una altra empresa important que dissenya i ven lletres tipo
gràfiques és Typotheque. Al seu web hi ha una pàgina en què es
repassa en forma de taula quines funcionalitats d’OpenType admeten una pila d’aplicacions: «OpenType feature support in applications» (https://www.typotheque.com/fonts/opentype_
feature_support). El repertori d’aplicacions no està gens actualitzat —esmenten la versió 7 de QuarkXPress i la CS5 d’InDesign—,
però tot i així trobo aquesta taula interessant.
Com que en un punt del text cito un article del professor Josep
M. Pujol, en dono aquí la referència: «L’escriptura tipogràfica, 1.
La font digital», Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística, 22,
2001 (http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/
view/127881).
En aquest tema, no faré la passejada habitual pel lloc web d’InDesignSecrets. Qui en tingui ganes, que escrigui expressions com
OpenType, Character panel i Glyphs panel en el seu camp de cerca i vegi
què n’obté.

Fig. 1. Exemple d’alternança de les lletres
Source Sans Pro, per als títols, i Brill, per
al text seguit. Si una publicació requereix
posar una atenció especial en l’estètica i
l’aspecte tipogràfic, val la pena que un
dissenyador avesat al tractament de detall
del material tipogràfic doni el vistiplau
a les parelles de lletres, perquè els emparellaments no són una decisió tan fàcil
com sembla a primera vista.
Editar amb InDesign de Mac
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Per acabar, cal dir que l’especificació d’OpenType està dispo
nible al lloc web de Microsoft (https://www.microsoft.com/
en-us/Typography/OpenTypeSpecification.aspx). La versió
actual és la 1.8, però fan malament de proporcionar-la sense cap
avís, perquè en realitat aquesta no començarà a estar desplegada
fins més endavant. La que s’ha de llegir ara és la 1.7, que he trobat
fent clic a Developer Information, després a Specifications i aquí, al
paràgraf titulat «OpenType Specification v1.8», a la frase «Click
here to see other versions» (https://www.microsoft.com/
typography/otspec/versions.htm).

6.1. Lletres Brill i Source Sans
Com que en aquest tema tractaré tot un seguit de possibilitats
tipogràfiques, recomano, a qui vulgui fer proves a partir de les indicacions, utilitzar una lletra que les cobreix totes. S’anomena Brill
(fig. 1) i està disponible gratuïtament, amb el benentès que no se’n
faci un ús comercial (http://www.brill.com/about/brill-fonts).
Té una gran quantitat de glifs, més de 5.000, i cobreix àmpliament
les escriptures llatina, grega i ciríl·lica. Va acompanyada d’un PDF
que explica les propietats OpenType que té configurades i fins i tot
una llista completa dels glifs que conté. (Perquè aparegui el botó
de descàrrega, primer s’ha de fer clic per acceptar els termes d’ús.)
La Brill és una lletra amb serifs. Si algú vol combinar-la amb
una altra de pal, una possibilitat és la Source Sans Pro (https://
github.com/adobe-fonts/source-sans-pro; feu clic a Latest
release, sota l’epígraf Download the fonts (OTF, TTF, WOFF, WOFF2,
EOT)), creada per Adobe i també gratuïta. No té tants glifs (1.942),
però sí molts més que les lletres d’ús habitual, i cobreix moltes
propietats OpenType.
En el tema anterior, vaig donar la definició de font: un fitxer
amb extensió otf o ttf i que conté els glifs d’un dels estils d’una
lletra. Per tant, s’entén que una lletra —o també una família— és
el conjunt de fonts que tenen un disseny unitari. La Calibri, l’Helvetica Neue, l’Adobe Caslon Pro… són lletres. Desaconsello els
termes tipus de lletra i tipografia amb aquest significat.

6.2. Què és OpenType
Les fonts del format de lletra OpenType són un fitxer que conté
uns dissenys i uns paràmetres i que, per funcionar correctament,
s’ha de cenyir als termes establerts en l’especificació de l’estàndard.
No diria que les fonts siguin programes, però Josep M. Pujol sí que
va utilitzar aquesta noció per afirmar que, al cap i a la fi, les fonts
són uns petits ginys que requereixen un aprenentatge de la nostra
part per treure’n profit:
Les fonts digitals deuen ser l’únic software que es distribueix
sense el corresponent manual d’instruccions malgrat que la
immensa majoria de les persones que previsiblement les hauEditar amb InDesign de Mac

3

6. OpenType i dos panells

ran de fer servir no tinguin cap mena de formació ni d’experiència en la manipulació de la tipografia. (Pujol, 2001, 24)
Un gran avantatge d’OpenType és la seva condició de multiplataforma. Queden lluny aquells dies en què les fonts creaven dificultats greus de compatibilitat entre sistemes operatius. D’altra banda,
pot passar que unes quantes fonts en el nostre ordinador no siguin
OpenType. El més probable és que funcionin, però no recomano
instal·lar-ne de molt antigues, perquè en anys passats hi havia fonts
que provocaven penjades del sistema operatiu.
En les pàgines que segueixen tractaré unes quantes propietats
definides en OpenType i que són necessàries en les obres compostes tipogràficament en escriptura llatina. No parlaré sobre qüestions tècniques com el posicionament dels signes diacrítics, sinó
sobre unes quantes configuracions gràcies a les quals el text pot
contenir tots els matisos necessaris per transmetre de manera
eficient i bella el contingut creat per l’autor.
He consultat el text oficial de l’especificació i puc assegurar
que OpenType té 139 propietats (en anglès, features). Aquí en veurem catorze.

Fig. 2. Parts destacades del panell de glifs:
1. Nom de la lletra seleccionada en el punt
on el cursor està actiu. 2. Nom de l’estil
que s’està mostrant. 3. Dos botons amb
què es pot empetitir o engrandir la visualització dels glifs en el panell. 4. Barra
Recently Used, que reprodueix els darrers
glifs que hàgim inserit pel sistema de
fer-hi dos clics. 5. Desplegable titulat Show,
que dóna accés a determinats conjunts
de glifs de la font. 6. Desplegable contextual, que s’obté mitjançant el botó de
l’angle superior dret del panell, un botó
que tenen tots els panells en InDesign.
Editar amb InDesign de Mac
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6.3. El panell de glifs

Fig. 3. Vista dels glifs alternatius per a la erra majúscula en
la rodona de la lletra Linux
Libertine O. A part d’una
versaleta, hi ha una majúscula
amb la cueta que baixa per sota
de la línia de base.

S’ha fet gruar, però li ha arribat l’hora. Necessitem el panell de
glifs, que sembla una eina rudimentària però té el seu què. En les
versions posteriors a la CS6, ha sofert certes millores. Les tractaré
quan tingui l’oportunitat d’actualitzar-me i d’actualitzar aquest
tema.
Per aplicar les característiques de format a segments de text,
necessitarem treballar amb el panell de glifs en combinació amb
el de caràcter, que tracto una mica més avall. Alerta, però: la
manera ideal de treballar consisteix no a fer intervencions puntuals, sinó a traslladar tantes característiques com es pugui als estils
de paràgraf i de caràcter, que tocaré en el pròxim tema.
La funció més bàsica del panell de glifs (fig. 2) és permetre’ns
inserir-los en el text un per un fent-hi dos clics. Cada vegada que
ho fem, el glif en qüestió queda reflectit en la barra superior,
titulada Recently Used. És bo recordar que aquest panell es pot fer
més gran o més petit, igual com si fos una finestra.
Val la pena dedicar un moment d’atenció al desplegable Show, que està dividit en quatre parts. Les tres primeres opcions tenen un significat evident: Recent Glyphs,
Alternates for Selection (fig. 3) i Entire Font. Les alternatives
a la selecció són molt útils: són tots els glifs possibles
per a un caràcter seleccionat (només un), els mateixos
que quan cliquem i aguantem sobre la casella d’un glif
concret.
Les dues àrees més grans que hi ha després d’Entire
Font són una mica obscures, perquè InDesign no
informa gens sobre el seu objecte; no n’he trobat rastre en el PDF
de guia de l’usuari. ¿Quina diferència hi ha entre les dues? Doncs
bé, la primera àrea fa referència a grups de caràcters —una cosa
similar als blocs de Unicode—, i la segona, a propietats OpenType.
Amb altres paraules, la primera respon a la pregunta de quins
caràcters cobreix la font i la segona la de quines funcionalitats
tipogràfiques.

6.3.1. Informació de
cada glif
En la quadrícula de glifs,
s’observa que n’hi ha que
tenen un petit triangle a la
base, costat dret: aquestes
caselles són les que es despleguen si hi fem clic i aguantem. En el moment que
posem el cursor a sobre d’un
d’aquests requadres, el que
obtenim és un requadre
informatiu de fons groc que
val la pena saber interpretar
(fig. 4).

Fig. 4. Aquí tenim els glifs
alternatius al signe de sumar.
El cursor està situat a sobre del
signe en format superíndex.
Les dades que proporciona
InDesign són quatre. 1a línia:
«GID», el codi numèric del glif.
2a línia: «Unicode», el codi
del caràcter. 3a línia: «Superscript (sups)», el nom de la
propietat OpenType d’aquest
glif. 4a línia: «Name», la
denominació Unicode del
caràcter.
Editar amb InDesign de Mac
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6.4. El panell de caràcter
Era indispensable explicar el panell de glifs abans de posar-se a
parlar del de caràcter (fig. 5), perquè aquest destaca per l’orientació
qüestionable que ofereix a l’usuari sobre el material tipogràfic. Si la
lletra que estàs utilitzant té ben definides o no les propietats Small
Caps, Case-sensitive Forms, Superscript i Subscript d’OpenType,
no ho sabrem en aquest panell, sinó solament en el de glifs.
El fet que hi hagi dos panells «germans», Character i Paragraph,
ajuda a entendre que InDesign treballa a partir de dos tipus de
paràmetres: de nivell de paràgraf i de nivell de caràcter. Tots els
ítems d’aquests panells es poden controlar mitjançant estils, que
és el que he dit més amunt que s’havia de fer sempre que es pogués.
La gran pega del panell de caràcter és la distribució que fa de
les funcionalitats tipogràfiques en el desplegable contextual. Com
s’observa a la figura 5, número 6, a l’interior de l’opció OpenType,
l’usuari pot entreveure que certes possibilitats manquen en la font
perquè estan encloses dins de claudàtors. El que no veurà mai és
si la font disposa o no de les quatre propietats que esmentava al
principi d’aquest apartat (núm. 4 de la mateixa figura).
Fig. 5. Vista completa del panell
de caràcter. 1. Camp de l’altura
de línia, que surt en aquest
panell perquè és un paràmetre
de nivell de caràcter, i no de
paràgraf. 2. Camp de l’interlletratge sistemàtic o tracking.
3. Camp d’idioma, que també
és de nivell de caràcter. 4. Opcions All Caps, Small Caps, Superscript i Subscript, situades fora
del desplegable OpenType.
5. Paràmetres de subratllat
(Underline) i ratllat (Strikethrough), que no són propietats
OpenType. 6. Desplegable de les
propietats OpenType. Les que
estan encloses dins de claudàtors són propietats absents en
la font que estiguem utilitzant.
En el cas de la rodona de la
Brill, s’observa que no té
la propietat de xifres antigues
d’amplada variable ([Proportional
Oldstyle]), que no fa falta perquè
aquest tipus de xifres són les
que la font té configurades per
defecte. Pel que fa a la propietat
de subíndex ([Subscript/Inferior]),
el programa s’equivoca, perquè
sí que està configurada en
la font. 7. Llista dels conjunts
de glifs alternatius definits
en la font (1, 2, 3, 4 i 20).
Editar amb InDesign de Mac

6.5. Majúscules i versaletes
En aquest apartat i els que segueixen, dono el nom oficial d’unes
determinades propietats OpenType, el seu codi dins l’estàndard
(una abreviació de quatre caràcters; en lletra monoespaiada, perquè
es tracta de codi) i la seva localització en el panell de caràcter.
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Panell de caràcter

Fig. 6. Heus aquí un mateix
títol compost de maneres
diferents. La primera vegada,
està compost en versaletes a
partir de l’opció All Small Caps.
Les inicials majúscules de Poesia
i Catalunya continuen sent
majúscules, però els seus glifs
són els de la propietat Small
Capitals From Capitals (c2sc).
Les xifres tenen una altura
uniforme, proporcionada amb
les versaletes. El segon títol està
compost en versaletes normals
(propietat Small Caps, smcp).
El tercer títol té el paràmetre
d’InDesign All Caps. Les xifres,
els parèntesis i el guió mitjà
estan alineats a l’altura de les
majúscules (propietat Case-sensitive Forms, case). Finalment,
he escrit el quart títol en
majúscules i he passat les xifres
a modernes, però no he tocat
els signes de puntuació. Tant els
parèntesis com el guionet mitjà
tenen un centre horitzontal
massa baix.
Com a curiositat, per a qui
ho vulgui saber, els dos primers
títols, en versaletes, tenen un
tracking de 20; els dos següents,
en majúscules, el tenen de 60.
Editar amb InDesign de Mac

Descripció

Propietat

Menú o drecera

Alineació a
majúscules.

Case-sensitive Forms
(case).

Desplegable contextual:
All Caps.

Versaletes normals.

Small Caps (smcp).

Desplegable contextual:
Small Caps.

Alineació a
versaletes.

Small Capitals From
Capitals (c2sc).

Desplegable contextual:
OpenType > All Small Caps.

Vaig tractar les majúscules en el tema anterior (§ «5.6.2. L’efecte
Tot Majúscules» i fig. 14, pàg. 12 i 13) per culpa del botó All Caps de
la barra de controls, que provoca grans inconvenients en l’editatge
quan s’utilitza en text redactat. Ara toca tornar a esmentar el botó
fatídic per un altre motiu: correspon a la propietat Case-sensitive
Forms, que en el panell de caràcter no està inclosa dins l’apartat
OpenType (vegeu-la en el núm. 4 de la fig. 5, no en el núm. 6).
Una cosa és utilitzar les propietats OpenType de Tot Majúscules,
Tot Versaletes o Versaletes en títols (fig. 6), que no són formes
tipogràfiques del text seguit, i una altra utilitzar-les en expressions
a l’interior del text seguit. La convenció més habitual d’aplicació
de versaletes és la relacionada amb les xifres romanes, com ara els
segles o els números de toms o volums d’una obra. Algunes publicacions utilitzen versaletes en les sigles. Per exemple, si jo volgués
anomenar la sèrie Editar amb InDesign de Mac amb una sigla,
podria fer EIM o eim. Personalment, no sóc gaire amic de la
versaleta per a les sigles, tret que la lletra tingui unes majúscules
molt aparatoses.
El raonament a l’hora de crear un criteri de majúscules o versaletes en una publicació hauria de tenir en compte els paràmetres
OpenType d’alineació. Posem per cas que una sigla o acrònim conté
alguna xifra. És el que es fa per referir-se al Diccionari de la llengua
catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, segona edició, que se sol
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abreujar fent DIEC2. Aquest número 2 ha de ser una xifra moderna, és a dir, alineada a les majúscules, que vol dir que no hauríem de veure mai DIEC2. I si la sigla es compon en versaletes,
ha de ser diec2, no pas diec2. La reflexió sobre l’alineació continua en l’apartat següent, vista des del punt de vista de les xifres.

6.6. Xifres
6.6.1. Antigues i modernes
Abans d’encarar el tractament de les xifres, diré que utilitzo la
parella de termes antic/modern per referir-me a les xifres elzevirianes o minúscules, per una banda, i a les majúscules, per l’altra.
Actualment, hi ha lletres que tenen les antigues com a opció per
defecte, i això, que no és una pega per si mateix, crea un cert caos,
perquè de vegades les veiem acompanyant majúscules, com he
explicat en l’apartat anterior.
OpenType concep les xifres a partir de dos eixos: un, l’alineació
a majúscules o a minúscules; l’altre, l’amplada fixa o variable. Per
aquesta raó, InDesign ens dóna quatre opcions, que són les combinacions possibles de les dues propietats. Per visualitzar-ho millor,
divideixo les instruccions següents en dues taules, una per a les
propietats OpenType i una altra per a les opcions que trobem en
InDesign.

Fig. 7. En el text d’aquesta imatge hi ha una barreja
intencionada de criteris en relació amb les xifres.
Les sigles que van acompanyades de números, com
és el cas de GR-5 i similars, van millor amb les xifres
modernes, de manera que tota l’expressió sigui
majúscula. Noteu que fins i tot el guionet està
alineat a les majúscules. A l’última línia del primer
paràgraf es veuen GR-5 i GR-83 amb unes xifres
antigues que fan mal d’ulls per la falta de coherència
visual amb les majúscules de la seva esquerra. A
continuació hi ha GR-92 compost en versaletes
i xifres antigues; queda més bé, però el text adquireix un aire com massa refinat i intel·lectual per a
un tema com el d’aquest text.
En el segon paràgraf hi veiem l’expressió km 25
amb xifres antigues, que són coherents amb la
minúscula del símbol km. Res no ens impedeix
d’utilitzar les versaletes unes ratlles més avall per
marcar les xifres romanes dels segles, xii-xiii, però
és molt habitual que en textos no acadèmics es
prescindeixi de les versaletes completament i
s’utilitzin les majúscules en lloc seu, i encara més si
la lletra que s’ha escollit no en té, de versaletes, que
sol passar.
A l’última ratlla es veu l’expressió 24,5 km amb
xifres modernes, que és el que tindríem si en l’obra
es descartessin les xifres antigues.
Editar amb InDesign de Mac
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Propietats OpenType
Descripció

Propietat

Xifres antigues.

Oldstyle Figures (onum).

Xifres modernes.

Lining Figures (lnum).

Xifres d’amplada fixa.

Tabular Figures (tnum).

Xifres d’amplada variable.

Proportional Figures (pnum).

Accions en el panell de caràcter
Acció

Menú o drecera

Xifres antigues d’amplada
variable.

Desplegable contextual: OpenType >
Proportional Oldstyle.

Xifres antigues d’amplada
fixa.

Desplegable contextual: OpenType >
Tabular Oldstyle.

Xifres modernes d’amplada
variable.

Desplegable contextual: OpenType >
Proportional Lining.

Xifres modernes d’amplada
fixa.

Desplegable contextual: OpenType >
Tabular Lining.

Pel que fa a les xifres d’amplada fixa (fig. 8), és veritat que s’utilitzen poc, solament en taules i columnes que s’hagin d’alinear
verticalment. En aquests casos, però, milloren molt l’aspecte de les
dades.

6.6.2. Superíndexs i subíndexs
Igual com solem fer amb les cometes —ho comento en el tema
anterior—, els superíndexs i subíndexs els solem deixar en mans

Fig. 8. Exemple d’una taula
en què les dades necessiten la
propietat de xifres d’amplada
fixa. A les columnes titulades
«2040» i «2045», les xifres
tenen dues propietats: són
modernes (lnum) i d’amplada
fixa (tnum). A la tercera
columna són d’amplada variable; noteu el desordre evident
en l’alineació vertical.
Editar amb InDesign de Mac
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del programa. Seleccionem el número, fem clic en un botó de la
barra de controls i avall que fa baixada, i els programes, per defecte,
fan una manipulació del glif normal que no dóna mai un bon
resultat visual. Sempre es veu escanyolit. Tanmateix, si la font no
disposa dels glifs pertinents, no hi ha més remei que confiar en
aquesta funcionalitat del programa.
Òbviament, els glifs de xifres superíndex i subíndex s’utilitzen
en expressions de temàtica científica. Si fem una ullada a l’article
«principi d’Arquimedes» en una enciclopèdia, veurem que hi ha
expressions com P = Vγ1 i F = Vγ2. Aquest 2 subíndex és el mateix de
CO₂ i H₂O, unes fórmules que massa vegades trobem escrites amb
un 2 normal (fig. 10 i 11).
Panell de caràcter
Descripció

Propietat

Menú o drecera

Superíndexs.

Superscript (sups).

Desplegable contextual: OpenType > Superscript/Superior.

Subíndexs.

Subscript (subs).

Desplegable contextual: OpenType > Subscript/Inferior.

Hi ha un ús de les xifres superíndex que és especialment rellevant en la composició de llibres i articles acadèmics: la crida de les
notes a peu de pàgina (fig. 9). Perquè
InDesign pugui formatar aquesta xifra
correctament, fa falta que la font activa
tingui els glifs de totes les xifres en
format superíndex i alhora que la
propietat OpenType estigui configurada. Si no ho està —passa més sovint
del que sembla—, el programa crea una
xifra superíndex emulada, com deia al
principi d’aquest apartat: redueix la
grandària de la xifra normal i n’eleva
la línia de base.

Fig. 9. Exemple real d’una carta publicada
al llibre Epistolari Joan Coromines & Josep Pla
(Fundació Pere Coromines i Destino, 2001,
pàg. 79). En poques ratlles hi ha quatre
crides de nota. La lletra Brill té la propietat
OpenType de superíndex, i per tant l’execució dels glifs és correcta. Al costat de
cada crida hi he afegit el número compost
amb el paràmetre de superíndex sense la
propietat OpenType perquè s’observi
la pèrdua de qualitat tipogràfica que hi ha.
Les crides de nota no s’haurien de publicar
mai d’aquesta manera.
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6.7. Fraccions
En el bloc Latin-1 Supplement de Unicode hi ha les fraccions ½,
¼ i ¾, i després hi ha un altre bloc, Number Forms, que en té unes
quantes més, com ara ⅓, ⅖, ⅝ i altres. Totes aquestes fraccions són
caràcters precompostos. El que ens importa a nosaltres no és que
la font disposi d’aquests caràcters, sinó que tingui tots els glifs
necessaris per compondre les fraccions, això és, les xifres en format de numerador i denominador i la barra inclinada en format
de fracció (fig. 12).
Panell de caràcter

Fig. 10. Fragment de l’article
«principi d’Arquimedes» de
l’Enciclopèdia catalana en què he
fet el mateix que en la figura
anterior. Al costat dels números
1 i 2 subíndex hi he afegit els
emulats per InDesign (línies 2a
i 4a). El resultat encara és pitjor.

Descripció

Propietat

Menú o drecera

Fracció.

Fractions (frac).

Desplegable contextual: OpenType >
Fractions.

Numeradors.

Numerators
(nmrs).

Desplegable contextual: OpenType >
Numerator.

Denominadors.

Denominators
(dnom).

Desplegable contextual: OpenType >
Denominator.

La propietat de fraccions és un comodí, perquè, quan l’apliquem,
automàticament s’implementen les altres dues: per a les xifres de
l’esquerra, la de numerador; per a les de la dreta, la de denominador. Per descomptat, la barra es converteix en l’específica de fracció,
que és una mica més inclinada.

Fig. 11. Al panell de glifs, si tenim activa la lletra Gentium i
seleccionem Superscripts & Subscripts al desplegable del mig,
comprovem que totes les xifres i un gran nombre de caràcters
complementaris tenen glifs de superíndex i subíndex. En canvi,
les dues propietats OpenType no estan definides. En conseqüència, aquests glifs solament es poden inserir en el text un
per un fent dos clics a les caselles corresponents i, a més a més,
no es poden utilitzar en les crides de les notes a peu de pàgina.
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6.8. Lligadures
Pel que fa a les lligadures, s’ha de saber que n’hi ha de dos tipus:
habituals i no habituals. Per norma general, els dissenyadors les
creen per resoldre algun problema de contacte entre dues lletres.
Altres vegades són una aportació estètica que pot fer servei en
rètols i títols, no pas en el text seguit, perquè no farien més que
distreure l’atenció del lector a cada pas.
Existeixen també unes propietats OpenType d’ús més especialitzat, Historical Ligatures (hlig) i Contextual Ligatures (clig), que
només es poden inserir manualment, fent dos clics en els glifs en
el cas que la font els incorpori, perquè el panell de caràcter no
proporciona la manera d’invocar-les.
Les lligadures habituals (fig. 13) solen ser fi i fl, però hi ha fonts
que també assignen aquesta propietat a ff, fj, ffi i ffl. El repertori de
lligadures no habituals, per la seva banda, varia moltíssim de font
a font. Per exemple, l’Adobe Caslon Pro té solament ct i st, mentre
que la Minion Pro té ch, ck, ct, sp i st, i la Brill té ct, st, çt, şt, șt i
una altra que no puc reproduir aquí amb la lletra Joanna Nova.
Panell de caràcter
Descripció

Propietat

Menú o drecera

Lligadures
habituals.

Standard Ligatures (liga).

Desplegable contextual: Ligatures.

Lligadures no Discretionary
habituals.
Ligatures (dlig).

Desplegable contextual: OpenType >
Discretionary Ligatures.

6.9. Més OpenType
Les propietats OpenType que he tractat fins ara són refinaments
tipogràfics molt bonics però que no semblen una necessitat de
primer ordre. Un doctorand o professor universitari, per exemple,
podria publicar un article acadèmic amb majúscules en comptes de
versaletes i amb xifres superíndex i subíndex falses, i no passaria
res. Tanmateix, OpenType és més gran que el que he explicat aquí.
Per concebre la dimensió d’aquesta eina tecnològica que és
l’estàndard i format de lletra OpenType, anirà bé saber que inclou
taules classificatòries de quatre elements: glifs (glyphs), escriptures

Fig. 12. En primer lloc en aquesta imatge, unes
quantes fraccions que la lletra Source Sans Pro té
com a precompostes. En segon lloc, les mateixes
fraccions compostes utilitzant el paràmetre de
fraccions d’OpenType d’InDesign. Hi he afegit una
fracció que conté un punt, una coma i parèntesis, que
són uns caràcters que en la Source Sans tenen glifs
de numerador i denominador.
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(scripts), idiomes (language systems) i propietats (features). Un castell
complex i necessari per cobrir les necessitats de les escriptures de
tot el món.
Abans de tancar el tema, vull esmentar breument una altra
propietat d’OpenType, els conjunts de glifs alternatius, que poden
arribar a ser un nombre de vint, per bé que les fonts solen cobrirne solament uns quants, si no cap.
Panell de caràcter
Descripció

Propietat

Conjunts
estilístics.

ss02…, ss20).

Menú o drecera

Stylistic Sets (ss01, Desplegable contextual: OpenType >
Stylistic Sets: Set 1, Set 2…, Set 20.

Exemples de conjunts estilístics poden ser els que té la lletra
Source Sans Pro. Per no haver de buscar aquests caràcters un per
un en l’opció Alternates for Selection del desplegable Show del panell
de glifs i inserir-los en el text fent-hi dos clics, el que convé és
crear un estil de caràcter que tingui activat un dels conjunts o més
d’un. Però, dient això, estic entrant en una altra àrea de l’ús d’InDesign: l’aprofitament dels estils per aconseguir una gran efectivitat en la composició del text. Matèria per a un altre tema.
Pròxim tema: 7. Estils de text.

Fig. 13. Un cas especial pel que
fa a les lligadures és la lletra
Joanna Nova. No té configurada
la propietat de lligadures
discrecionals, però, en contrapartida, té totes les que es
veuen aquí incloses en la propietat de lligadures estàndard.
La raó de dissenyar un glif per
a una lligadura com ffî és que
convingui millorar el contacte
entre el ganxo de la f i el
circumflex de la i.
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