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7. Estils de text
Compondre un document sense
estils és com participar en una rua
de Carnaval sense haver assajat els
passos de ball. Encara que crear
estils no sigui una obligació, significa
que has fet una parada tècnica per
organitzar-te.
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Hi ha uns quants materials que exposen els fonaments dels
estils de text en InDesign. Un article que coincideix molt amb
l’enfocament que dono aquí és del web InDesignSecrets i es titula
«Creating Smarter Text Styles for Long Documents» (http://
indesignsecrets.com/creating-smarter-text-styles-longdocuments.php#). En aquest mateix web hi ha un article que
dona un bon consell: crear un estil de caràcter de negació, és a dir,
d’absència d’estil, per poder-hi assignar una drecera de teclat que
esborri altres estils. És «Apply Character Style [None] with a
Keyboard Shortcut» (http://indesignsecrets.com/applycharacter-style-none-keyboard-shortcut.php).
Una introducció al tema es pot veure en un dels vídeos de Darío
G. Imirizaldu al seu canal de YouTube: «3.7. Estilos de párrafo y de
carácter» (https://www.youtube.com/watch?v=stHshjibY8&list=PLWy4dLueWkeIe-3UxkSV9qEusuHQ-4_q&index=13).
En el web d’Adobe en castellà (encara que el títol de la pàgina
sigui en anglès) hi ha textos d’introducció a l’ús d’estils en general,
no solament els de text (es refereix a la versió actual del programa):
«Style topics in InDesign» (https://helpx.adobe.com/es/
indesign/topics/styles.html).
El podcast Escriure amb un Mac, que vaig deixar en mode pausa
l’estiu passat però continua estant disponible, va començar precisament amb una reflexió sobre l’estil de paràgraf de base d’InDesign
i el tractament de l’idioma en la composició: «em01. L’idioma en
InDesign» (iTunes: https://itunes.apple.com/es/podcast/
em01.-lidioma-en-indesign/id501616128?i=1000110385356&l=
en&mt=2; Vimeo: https://vimeo.com/36420170). Continua sent
l’episodi més visionat. Un altre episodi que tocava el present tema
és «em11. De Word a InDesign, i un script» (iTunes: https://
itunes.apple.com/es/podcast/em11-hd-.-word-indesign-i/id5
01616128?i=1000153880685&l=en&mt=2; Vimeo: https://vimeo.
com/64875977). Haig de dir, però, que no tocaré la qüestió de la
importació de documents de Word en InDesign, ni aquí ni en els
pròxims temes. Hi ha dues àrees més de la composició que depenen d’una manera molt estreta de la bona utilització d’estils i que
encara no he decidit si tractaré en un futur: les notes a peu de
pàgina i el sumari de l’obra.

7.1. Fonaments
InDesign és un programa que està basat en estils d’una manera
estructural. La capacitat de crear obres llargues i complexes no
seria tal si no hi hagués paràmetres que es poguessin aplicar transversalment a tota l’obra. Els estils són això: feixos de paràmetres
que s’apliquen a tot arreu del document i que operen conjuntament.
El manual de l’usuari d’InDesign en castellà (no n’he donat la
referència al principi perquè l’enllaç ha deixat de funcionar, però el
vull citar igualment) ho explica, específicament en relació amb els
estils de text, d’una manera molt grisa, però així són els manuals,
¿oi que sí? És el fragment següent (pàg. 363):
Editar amb InDesign de Mac

2

Tema 7. Estils de text

Un estilo de carácter es un conjunto de atributos de formato
de carácter que se puede aplicar a un texto en un solo paso. Un
estilo de párrafo incluye atributos de formato de párrafo y
carácter, y se puede aplicar a un párrafo seleccionado o a un
intervalo de párrafos. […] Al cambiar el formato de un estilo, se actualiza todo el texto al que se haya aplicado dicho
estilo con el nuevo formato.
Es pot concebre la importància dels estils de text si es mira
la llista de funcionalitats d’InDesign en què aquests tenen algun
paper:

t
t
t
t
t

el paràmetre d’idioma
les notes a peu de pàgina
els sumaris o taules de contingut
les cerques i reemplaçaments
els patrons GREP

Fig. 1. Exemple d’un paràgraf
d’una obra d’arqueologia repetit.
Els noms dels jaciments van
acompanyats cada vegada d’un
codi entre parèntesis. Per a la
segona versió, he creat un estil
de caràcter de superíndex que
he aplicat a tots els codis. Com
que deixar la puntuació a
la dreta del codi creava una
alteració desagradable de la
línia de base, l’he posada
entremig del nom i el seu codi.
En els casos en què no hi ha
puntuació (per exemple, després de Vinya d’en Crispí), la separació és un espai fi. La segona
composició evita les interrupcions visuals que creen les
majúscules, però té una pega:
crea segments de text llargs que
el programa no parteix, i
aleshores s’han de fer intervencions manuals en els salts de
línia.
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t
t
t
t
t
t

Fig. 2. Exemple de distribució
d’estils en carpetes al panell
d’estils de paràgraf. Sense cap
carpeta, hi ha els tres estils
de text general i el del títol de
l’obra. Això que ensenyo no és
cap recomanació, però una cosa
és ben certa: mentre no estàs
treballant en l’índex analític,
o les taules, o el sumari, ¿per
què hauries de tenir tots els
seus estils visibles, ocupant
espai del panell? Els botons
de la barra inferior són els
següents: 1. nou grup d’estils;
2. eliminació del format extern
a l’estil en el text seleccionat;
3. creació d’un estil nou; 4. eliminació de l’estil o el grup
seleccionat.

les caixes de text
el text condicional
els índexs analítics
la composició de taules i ceŀles
la importació de Word i XML
l’exportació a XML, HTML i epub

En la composició del text, les raons per utilitzar els estils
podrien ser les següents: per productivitat, perquè es fa més feina
amb menys accions; per fiabilitat, perquè els estils en InDesign
funcionen admirablement bé, i perquè són una plasmació de la
jerarquia tipogràfica, una concreció de les diferents formes tipogràfiques de l’obra.
Treballar amb estils significa incorporar els estils en el procés
de composició. Una persona que hi estigui molt avesada, el més
segur és que els creï sobre la marxa, si no és que aprofita una
estructura creada en alguna plantilla. En determinades empreses,
l’aplicació dels estils és una fase per ella mateixa. Cada terra fa
sa guerra.
Aplicar estils al text és una activitat de marcatge. Implica delimitar el text en parts, unes parts que no són entitats planes, sinó
que tenen alguna condició. Un determinat títol intern, per exemple, si el qualifiquem de nivell 3, passa a encapçalar sense ambigüitat
una part del contingut. Igualment, si identifiquem un paràgraf
amb la denominació entradeta, és perquè hem concebut un tipus de
contingut especial que fem correspondre amb una forma tipogràfica. Amb altres paraules, l’estructura del contingut i la tipogràfica
es retroalimenten.

7.2. Atributs de paràgraf i de caràcter
Per entendre els estils de text, s’ha de diferenciar entre atributs de
paràgraf i de caràcter. En InDesign, l’entitat paràgraf és un paraigua que aglutina tots dos tipus d’atributs, perquè en el moment de
crear-ne un ja es poden definir tots els paràmetres de caràcter, però
això no ens hauria de despistar: els atributs, o bé són de naturalesa
de paràgraf o bé de naturalesa de caràcter. En programes com ara
QuarkXPress i Mellel, les coses funcionen d’una altra manera. Per
les proves que he fet, diria que el sistema d’InDesign és més pràctic.
Hi ha determinats atributs del text que s’ha de recordar que
són de caràcter, com ja vaig insinuar en el tema anterior (§ «6.4.
El panell de caràcter», fig. 5): lletra, estil de lletra, idioma, línia de
base, altura de línia. I, per descomptat, són de caràcter atributs
com el cos de lletra i els dos interlletratges, normal i sistemàtic
(kerning i tracking).

7.3. Estils de paràgraf
No crec que sigui necessari repassar totes les parts de la creació
d’un estil de paràgraf (fig. 3). N’hi ha que són de comprensió
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directa, com les opcions de subratllat i
ratllat (Underline Options i Strikethrough
Options). Les Paragraph Rules són els filets de
paràgraf, i els Tabs, els tabuladors. A qui es
posi per primera vegada a crear un estil no
li tocarà més remei que fer proves fins a
trobar el resultat satisfactori en cada un
d’aquests apartats.
Altres seccions que no tocaré són les
següents: Export Tagging, que està relacionada
amb l’exportació a HTML; Span Columns, que
té a veure amb el nombre de columnes
paràgraf per paràgraf; Keep Options, que són
les restriccions per evitar vídues i òrfenes
i per començar seccions en pàgina nova;
Drop Caps and Nested Styles, que crea lletres
capitulars i estils intercalats; GREP Style, que
també crea estils intercalats, i Bullets and
Numbering, que serveix per crear llistes.
La secció Hyphenation, sobre restriccions en
qüestió de guionets, queda reservada per a
un tema posterior.

Fig. 3. Vista de l’àrea
vertical de la finestra de
creació d’un estil de
paràgraf. En el detall de
les seccions, s’observa
que els paràmetres de
paràgraf i de caràcter
estan barrejats sense cap
tipus d’alerta.

Fig. 4. Secció General de la
finestra de creació d’un estil de
paràgraf. Vaig comentar en el
tema 3 (§ «3.6. Dreceres de
teclat») la gran pega que és la
limitació a l’hora de crear
dreceres de teclat per als estils,
que es fa aquí, al camp Shortcut.
El desplegable Based On és
important a l’hora de racionalitzar la creació i jerarquia dels
estils, com es veurà en el § 7.7.
«Proposta d’estils».

Fig. 5. En aquesta vista de la
secció Basic Character Formats,
s’observa que ja he escollit la
lletra Brill en cos 13. L’altura de
línia (Leading), de 14 punts, és
irrellevant, perquè prefereixo
fer prevaldre sobre aquest
paràmetre l’alineació a la pauta
(fig. 7). La casella Ligatures
correspon a la propietat OpenType de lligadures estàndard
i sol estar marcada per defecte.
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Acció

Menús o dreceres

Mostrar/ocultar el
panell d’estils de paràgraf.

Type > Paragraph Styles. Drecera: F11.
També: Window > Styles > Paragraph
Styles.

Crear un estil de paràgraf.

Desplegable contextual del panell, opció New
Paragraph Style… També, mitjançant el segon
botó per la dreta de la barra inferior del
panell (fig. 2, núm. 3).

Modificar la configuració d’un estil creat
prèviament.

En el desplegable contextual del panell,
opció Style Options… També, fent clic amb el
botó dret o Ctrl clic sobre el nom de l’estil,
opció: Edit "[nom de l’estil]"…

Esborrar un estil o un
grup d’estils.

Mitjançant el botó de la paperera de la barra
inferior del panell (fig. 2, núm. 4). També,
fent clic amb el botó dret o Ctrl clic sobre
el nom de l’estil o el grup.

Reformular un estil des
de zero.

En la finestra de configuració de l’estil, al
desplegable Based On, s’escull l’opció preferida i després es fa clic al botó Reset To Base.

Crear un estil a partir
d’un text ja formatat.

Es coŀloca el cursor en el text en qüestió i es
fa clic al botó de creació d’un estil pitjant la
tecla Alt.

Mantenir l’estil i esborrar els estils de caràcter
que hi hagi.

Clic amb el botó dret o Ctrl clic sobre el
nom de l’estil: Apply "[nom de l’estil]", Clear
Character Styles.

Mantenir l’estil i esborrar els trets de caràcter
aplicats sense cap estil.

Clic amb el botó dret o Ctrl clic sobre el
nom de l’estil: Apply "[nom de l’estil]", Clear
Overrides.

Aplicar un estil en un
paràgraf i alhora el del
paràgraf següent.

Se seleccionen els dos paràgrafs. Es fa clic en
el primer estil amb el botó dret o Ctrl clic.
S’escull l’opció Apply "[nom de l’estil]" and then
Next Style.

Configuració d’un estil
amb una línia blanca
d’espai per sobre.

Secció Indents and Spacing: al camp Space
Before, s’escriu la mateixa altura que l’altura
de línia, que es pot expressar en punts (per
ex., 16 pt) o en miŀlímetres (per ex., 4 mm).

Vegeu més instruccions sobre estils de paràgraf a les taules del
§ 7.6. «L’estil de paràgraf de base» i el § 7.7. «Proposta d’estils».

Fig. 6. Aquí, en els Advanced
Character Formats hi ha el
paràmetre d’idioma i quatre
opcions, només una de les quals
pot ser que necessitem alguna
vegada i que, de fet, és un
atribut de caràcter: la modificació de la línia de base (Baseline
Shift).

Editar amb InDesign de Mac

6

Tema 7. Estils de text

7.3.1. Justificació
Un dels pilars de la composició de textos és que les diferents peces
que hi hagi en una pàgina, diguem-ne blocs o caixes o el terme que
m’agrada a mi, formes tipogràfiques, han de tenir un aspecte compacte. En cada paràgraf hi ha d’haver un equilibri entre els signes
i els blancs, de manera que es creï una sensació de gris uniforme.
Ni massa espessor, ni massa blancor.
Per aconseguir l’espaiat compacte utilitzant les eines que proporciona InDesign hem de mirar quatre configuracions:

t
t
t
t

altura de línia,
espaiat entre paraules,
espaiat entre caràcters,
restriccions a les particions a final de ratlla.

InDesign permet que els espaiats entre paraules i entre caràcters
(fig. 8) funcionin com un acordió mitjançant tres percentatges:
mínim (Minimum), desitjat o escollit (Desired) i màxim (Maximum).
Mentre que l’espaiat entre caràcters sol utilitzar-se poc i per
defecte té una quantitat de zero, l’altre té d’inici uns marges molt
folgats, del 80 al 120 per cent, que habitualment em semblen excessius. Ara bé, la necessitat de tocar o no les xifres que el programa

Fig. 7. En la secció de sagnats i espaiats
(Indents and Spacing), es pot veure que
solament hi he configurat l’alineació a
l’esquerra (Alignment: Left) i l’alineació
a la pauta (Align to Grid: All Lines). El
sagnat de primera línia es configura
a First Line Indent.

Fig. 8. En la secció de justificació
(Justification), s’observa que he restringit l’espaiat entre paraules entre un 90
i un 115 per cent. A la part inferior hi
ha el paràmetre anomenat Auto
Leading, que crea una altura de línia
a partir del cos de lletra que estigui
actiu en l’estil. Com que l’altura de
línia sol establir-se en els paràmetres
bàsics de caràcter (Basic Character
Formats, fig. 5), aquest percentatge
deixa de ser rellevant. A més a més,
s’ha de recordar que molt habitualment preferirem forçar les línies a la
pauta, més que no confiar en l’altura
de línia. Sigui com sigui, si el cos de
lletra és de 12 punts i confiem l’altura
de línia a aquest paràmetre, tindrem
un resultat de 14,4 punts.
Editar amb InDesign de Mac
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dona en aquests dos espaiats depèn sempre de la font que s’estigui
utilitzant, perquè aquestes tenen incorporada la informació de la
quantitat de blanc en els glifs i també una definició de l’espai blanc
normal. Per tant, no hi ha indicacions que valguin.
El concepte complet de justificació inclou, per descomptat, el fet
que el paràgraf estigui justificat o no, un paràmetre que crea dos
resultats estèticament molt diferents. En tots dos casos hi ha un
altre gran element que intervé en l’aspecte final dels paràgrafs, les
particions a final de ratlla. Sense les particions, tindríem per tot
arreu paràgrafs justificats plens de blancs interns grans com cases
de pagès i paràgrafs alineats a l’esquerra amb línies excessivament
curtes.
Aquests dos elements de la composició solen ser resumits en la
bibliografia mitjançant l’expressió particions i justificació, abreujada
P&J, que en anglès seria hyphenation and justification, H&J. Repeteixo
que reservo les particions per a un tema posterior.
És indispensable tractar en aquest apartat el desplegable Composer (fig. 8), perquè té un paper important en la composició. Conté
dos modes una mica difícils d’entendre en el primer moment que
un usuari del programa els descobreix. La descripció del seu funcionament podria anar així:

t Adobe Paragraph Composer. El programa genera una

composició de tot el paràgraf havent avaluat tots els punts
possibles de salt de línia i totes les particions.
t Adobe Single-line Composer. El càlcul dels salts i particions es fa línia per línia. La quantitat de text que entra en una
línia és calculada solament en aquella.
Un motiu de confusió que crea l’Adobe Paragraph Composer quan
està actiu és que de vegades un canvi en el text en un punt d’un
paràgraf provoca que es refacin diverses línies, també per sobre del
punt en qüestió. La raó és que aquest mode examina totes les línies
del paràgraf. En canvi, en el mode Single-line Composer, els canvis
solament poden crear variacions cap avall en el text des del punt
on estiguem fent la modificació. (No cal fer cas dels altres dos
modes, que tenen l’expressió world-ready en la denominació: s’utilitzen per a escriptures que tenen
direccionalitat de dreta a esquerra,
com l’àrab i l’hebreu.)

Fig. 9. Vista del panell d’estils de
caràcter, en què no he creat cap grup.
Sobre la nomenclatura començada
amb una lletra ce i el fet que alguns
estils tinguin una indicació d’idioma
(c-cursiva-EN-UK, c-cursiva-ES…), vegeu
el § «7.5. Anomenar i mantenir estils».
Botons destacats: 1. crear un nou grup
d’estils; 2. crear un nou estil; 3. eliminar l’estil o el grup seleccionat.
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7.4. Estils de caràcter
Com que tots els trets tipogràfics de nivell de caràcter formen part
dels estils de paràgraf, el conjunt d’estils de caràcter (fig. 10) que
vulguem tenir en un document ha de servir només per formatar
segments de text. No té cap sentit aplicar un estil de caràcter a tot
un paràgraf; si més no, no se me n’acut cap.
Acció

Menús o dreceres

Mostrar/ocultar el
panell d’estils de caràcter.

Type > Character Styles. Drecera: Maj
F11. També: Window > Styles > Character
Styles.

Crear un estil de caràcter.

Desplegable contextual del panell, opció New
Character Style… També, mitjançant el botó
del mig de la barra inferior del panell (fig. 9,
núm. 2).

En el desplegable contextual del panell,
Modificar la configuraopció Style Options… També, fent clic amb el
ció d’un estil prèviament
botó dret o Ctrl clic sobre el nom de l’estil,
creat.
opció: Edit "[nom de l’estil]"…
Esborrar un estil o un
grup d’estils.

Mitjançant el botó de la paperera de la barra
inferior del panell (fig. 9, núm. 3). També,
fent clic amb el botó dret o Ctrl clic sobre
el nom de l’estil o el grup.

Reformular un estil des
de zero.

En la finestra de configuració de l’estil,
s’escull l’opció preferida del desplegable
Based On i després es fa clic al botó Reset To
Base.

Crear un estil a partir
d’un text ja formatat.

Es coŀloca el cursor en el text en qüestió
i es fa clic al botó de creació d’un estil nou.

Configuració d’un estil
de no-separació.

A la secció Basic Character Formats, s’activa
la casella No Break.

Configuració d’un estil
de text subratllat.

A la secció Underline Options, s’activa la
casella Underline On. A sota, al camp Weight,
s’escull el gruix del filet; al camp Oﬀset, es
defineix la separació del filet en relació amb
la línia de base; al camp Type, s’escull el tipus
de línia (seguida, puntejada…).

7.4.1. Estils intercalats
Aquest apartat que estic dedicant als estils de caràcter és l’apropiat
per esmentar una secció de la creació dels estils de paràgraf: capitulars i estils intercalats (Drop Caps and Nested Styles, fig. 13). Aquí no
parlaré de les lletres capitulars, però sí que vull esmentar les altres
dues possibilitats. Tant els estils intercalats normals com els de
línia (fig. 13, núm. 2 i 3) es basen en estils de caràcter, és a dir,
consisteixen en l’aplicació d’un determinat estil sota una condició
definida. Quan es fa clic a un dels dos botons (New Nested Style, New
Line Style), el primer que el programa demana a l’usuari és que
esculli quin estil de caràcter vol utilitzar. Aquesta és la funcionaEditar amb InDesign de Mac
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litat que s’utilitza quan es vol fer, per exemple, que la primera línia
d’un paràgraf surti tota en versaletes.
Es pot dir que la funcionalitat dels estils intercalats pertany
a l’ús avançat d’InDesign, i per tant no la tractaré.

7.5. Anomenar i mantenir estils
La planificació i l’organització dels estils són qüestions en què
prevalen l’experiència personal, el sentit comú i la pràctica. El
sistema que s’esculli ha de funcionar per a una determinada persona i una determinada obra. Tanmateix, hi ha coses útils que es
poden tenir en compte:

Fig. 10. Finestra de creació
d’un estil de caràcter. A l’àrea
vertical de l’esquerra hi llegim
les seccions del futur estil.
Totes estan disponibles en els
estils de paràgraf. La casella
Preview, a l’angle inferior
esquerre, serveix per visualitzar
sobre la marxa la configuració
que estiguem creant. Si no ens
convenç, sempre podem cancellar l’operació.

Fig. 11. A la secció de formats
bàsics de caràcter (Basic Character Formats), a la part destacada,
hi ha quatre caselles que poden
tenir tres estats: no marcat,
marcat i l’estat que es veu aquí,
que és ignorar-ho (ignore).
Aquest darrer estat significa
«no estic establint res sobre
aquest atribut». Una casella
important és l’anomenada
No Break (no-separació), perquè
l’impediment de la separació
sol fer molt servei en l’editatge.
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t Es poden crear estils sense cap document obert. D’aquesta

manera, el programa funciona com si tingués una plantilla
d’estils incorporada. Cada vegada que creem un document,
tindrem aquells estils a la nostra disposició.
t Es pot utilitzar el recurs de basar uns quants estils en un
de determinat per reduir el volum de feina i la complexitat
a l’hora de definir-los.
t Es poden organitzar per carpetes i alfabèticament, com ja
s’ha vist a la figura 2.

Fig. 12. En aquesta secció
(OpenType Features), tornem a
trobar-hi caselles que poden ser
marcades, no marcades o ignorades. Al mig es veuen les
opcions del desplegable de
tipus de xifra (Figure Style), que
ja havíem comentat en el tema
anterior (§ «6.6. Xifres», pàg. 8).

Fig. 13. Tornem momentàniament als estils de paràgraf.
Vista de la secció Drop Caps and
Nested Styles. Al núm. 1, la part
corresponent a les lletres
capitulars. Al núm. 2, la part
en què es creen estils intercalats. Al núm. 3, una variant dels
estils intercalats que modifica
tota una línia.
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Acció

Menús o dreceres

Crear un grup
d’estils.

Es fa clic al botó núm. 1 de les fig. 2 i 9. També, al
desplegable contextual, opció New Group from Styles,
que agafa els estils que estiguin seleccionats.
També, se selecciona l’estil o estils, s’hi fa clic
amb el botó dret o Ctrl clic i s’escull New Group
from Styles.

Esborrar un grup
d’estils.

Vegeu les taules d’instruccions dels § 7.3 i § 7.4.

Canviar el nom
d’un estil.

En l’estil que està seleccionat, es fa doble clic just
a sobre del nom de l’estil. També, en la finestra
d’edició de l’estil, a General, s’escriu en el camp
Style Name.

7.6. L’estil de paràgraf de base
És important recordar que en InDesign no hi ha mai text que no
tingui assignat un estil de paràgraf. Si no se n’ha creat i assignat
cap, el que està actiu és el de base o Basic Paragraph Style. Val la pena
que hi fem una ullada.
Es pot aprofitar aquest estil per establir el que podríem denominar grau zero tipogràfic, que consisteix en les característiques tipogràfiques que converteixen un determinat text en el menys marcat,
menys afectat. Les variacions sobre aquests paràmetres que s’apliquin a altres formes tipogràfiques seran el vehicle que indicarà que
allò ja no és redacció expositiva, sinó alguna forma de contingut
especial o complementari.
Puc assajar d’enumerar uns quants paràmetres d’InDesign per al
paràgraf de grau zero —més enllà dels obvis, com ara la font d’una
determinada lletra tipogràfica i el cos de lletra—. L’experiència li
dirà a cada usuari quins altres ha de controlar. Apunto els següents:

Fig. 14. Vista del desplegable contextual del panell de creació
d’un estil de paràgraf. Opcions destacades: 1. Break Link to Style,
que deixa el text seleccionat sense cap vinculació a estils de
paràgraf. 2. Load Paragraph Styles… i Load All Text Styles…, que
permeten xuclar els estils creats en un altre document, tots
o uns quants. 3. New Style Group, que crea una carpeta per reunir
uns quants estils. 4. Sort by Name, que ordena els estils pel seu
nom de dalt a baix.
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t idioma
t altura de línia (si no és que s’ha establert una pauta a què
s’alineïn forçadament les línies del paràgraf)

t interlletratge (això és, kerning òptic o mètric)
t interlletratge sistemàtic (això és, tracking; alternativament,
t
t
t
t
t
t

espaiat entre caràcters)
activació o no de les lligadures estàndard
alineació a l’esquerra o justificació
espaiat entre paraules
restriccions a les particions a final de ratlla
mode de composició
tipus de xifres, antigues o modernes

He donat instruccions sobre els estils de paràgraf en altres
apartats. Afegeixo a continuació dues instruccions que són útils en
l’estil de paràgraf de base:
Accions

Menús o dreceres

Alineament forçat de
les línies a la pauta.

Secció Indents and Spacing. Al desplegable Align
to Grid, s’escull All Lines.

Prevenció de línies
vídues i òrfenes.

Secció Keep Options: es marca la casella Keep
Lines Together i es configuren les opcions que
hi ha a continuació segons les pròpies preferències.

7.7. Proposta d’estils
Ho torno a dir: les idees que hi ha a continuació s’han d’entomar
com el que són, meres indicacions que responen a uns costums
i experiència individuals. No hi ha res que pugui substituir satisfactòriament la pràctica d’un mateix. Que cadascú faci les proves
que cregui convenients i vegi quin
aprenentatge en treu.

Fig. 15. Les possibilitats del desplegable
contextual dels estils de caràcter són les
mateixes que vèiem en el de la figura
anterior. Opcions destacades: 1. Select All
Unused, que permet seleccionar de cop els
estils que no s’estan utilitzant en el document, per esborrar-los després o simplement constatar-ho. 2. Encara que tingui
menys utilitat, per la senzilla raó que
d’estils de caràcter n’hi ha menys, sempre
va bé tenir la capacitat de crear-ne grups.
3. Insisteixo que val la pena aprofitar
aquesta funcionalitat.
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7.7.1. El text seguit
Quan em refereixo a text seguit estic pensant en obres expositives,
no en revistes o altres publicacions que s’allunyin de la idea genèrica de llibre, perquè aquestes requeririen un enfocament diferent.
D’una manera genèrica, crec que el paràgraf de text seguit pot ser
controlat mitjançant tres estils (els ordeno alfabèticament):
p-normal – Sense sagnat a la primera línia i sense espai blanc
per sobre.
p-normal-1abans – Sense sagnat a la primera línia i amb una
línia blanca de separació per sobre.
p-normal-1L – Amb sagnat a la primera línia i sense blanc
extra per sobre.
Accions

Menús o dreceres

Camp Space Before: els mateixos punts que
l’altura de línia. Si s’utilitza l’alineació a la
Espai blanc d’una línia per
pauta, aquesta quantitat ha de ser lleugerasobre del paràgraf.
ment inferior, perquè no es creïn dues
línies blanques en comptes d’una.

Sagnat de primera línia.

Camp First-line Indent: quantitats orientatives són la mateixa del cos de lletra, la
mateixa de l’altura de línia, una quantitat
entremig o la que es trobi apropiada per
crear l’efecte desitjat.

Basar un estil en un altre.

Desplegable Based On.

Una estratègia que funciona bé consisteix a basar tots tres estils
en el de paràgraf de base, o bé basar-hi solament p-normal i fer
dependre els altres dos d’aquest darrer.

Fig. 16. Exemple d’un estil,
anomenat p-citacio basat en un
altre, p-normal, com llegim en
el camp Based On. A continuació,
a Next Style, podríem haver
especificat quin estil sol haverhi a continuació, per aprofitar
l’acció d’aplicar un estil i alhora
el següent (vegeu-la a la taula
d’instruccions del § 7.4). Després, al requadre titulat Style
Settings, observem els paràmetres que té de diferència amb
el que li fa de base: sagnat a
l’esquerra (left indent) de 5 mm
i sagnat a la dreta (right indent)
de 5 mm. Cap altra variació.
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7.7.2. Títols o apartats
Habitualment, és complicat definir un sistema d’estils per a títols
i parts internes quan se’n preveuen molts nivells, com passa per
exemple en les tesis doctorals. En la proposta que faig, prenc com
a referència el que es fa en HTML, en què hi ha sis etiquetes, de
la h1 a la h6. El fet que les denominacions tinguin la lletra hac
com a identificadora facilita que s’ordenin alfabèticament totes
juntes i que quedin situades per sobre dels altres estils.
h0 – Nom reservat per al títol més general de tots, el de l’obra,
volum o secció.
h1 – Títol de primer nivell, com podria ser el de capítol o d’article.
h2 – Títol de segon nivell.
h3 … h6 – Títols de nivells 3 a 6.

Fig. 17. Una manera de controlar
les línies blanques de separació
entre diferents nivells d’apartats
i el text normal és fer que cap
estil d’apartat tingui espai extra
després. En conseqüència,
aquests estils aniran seguits unes
vegades per un p-normal i unes
altres per un p-normal-1abans.
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Pel que fa a l’estratègia de basar estils, la proposta que faig és
que depenguin —si no tots, els més freqüents— de h3.

7.7.3. Textos complementaris
Vet aquí uns quants estils d’ús corrent en les obres expositives.
L’abreviació pc de la nomenclatura significa «paràgraf complementari» i serveix perquè quedin coŀlocats conjuntament en la llista
d’estils quan l’ordenem alfabèticament.
pc-bibliografia – De sagnat francès.
pc-citacio – Determinat per recursos tipogràfics que varien
molt segons les preferències dels componedors.
pc-citacio-1L – Els mateixos paràmetres que en l’estil anterior
més el sagnat de primera línia.
pc-peu-figura – Segons les pròpies preferències.
pc-nota – Segons les pròpies preferències.
pc-peu-pagina, p-capcalera – Segons les pròpies preferències.
Acció

Menús o dreceres

Estil de paràgraf de
bibliografia (o de
sagnat francès).

Secció Indents and Spacing: al camp Left Indent,
10 mm (o l’amplada que es cregui convenient);
al camp First Line Indent, -10 mm (la mateixa que
en el camp anterior però amb un guionet normal
al davant).

Tots els estils d’aquesta sèrie poden estan basats en p-normal.
Una altra solució és basar en p-normal els que tinguin el mateix cos
de lletra i basar en p-nota els que tinguin un cos més petit.

7.7.4. Llistes i taules
En la proposta següent, pel que fa a les llistes, entenc que se n’utilitzen habitualment de dos tipus, ordenades i no ordenades, i que
aquests tipus tenen, al seu torn, nivells de detall:
pl-noord1, pl-noord2, pl-noord3…
pl-orden1, pl-orden2, pl-orden3…
Ara el prefix és pl («paràgraf de llista»). Per crear un sistema de
numeració com el que requereixen les tesis doctorals, InDesign
demana que abans es «defineixi» una llista, però aquest és un tema
avançat que ara no tocaré.
Al seu torn, les taules són una part de la composició que InDesign permet automatitzar, però solament fins a un cert punt, i una
part d’aquesta automatització consisteix a assignar estils de text a
tipus diferents de ceŀles. Això és el que es veu en la llista següent:
pt-titol
pt-cos-c, pt-cos-d, pt-cos-e
pt-encap-c, pt-encap-d, pt-encap-e
Editar amb InDesign de Mac

16

Tema 7. Estils de text

Ara el prefix és pt («paràgraf de taula»). Hi ha un estil per al
títol de la taula, tres més per a les ceŀles d’encapçalament (anomenats encap), que poden tenir les tres alineacions, centrada, dreta i
esquerra (lletres c, d i e), i tres més per a les ceŀles del cos de la taula,
també centrada, dreta i esquerra.

7.7.5. Segments (estils de caràcter)
En aquest punt, deixo a banda els estils de paràgraf i encaro la
casuística dels de caràcter. La llista és curta, i per tant no hi fa falta
cap codi que faciliti l’ordenació alfabètica, però el poso igualment
perquè em serveix d’ajuda visual.
c-codi
c-cursiva
c-cursiva-EN-UK
c-cursiva-ES

c-negreta
c-noseparacio
c-nota-crida
c-rodona

c-url
c-versaleta

Fig. 18. En aquesta composició
hi ha dos paràgrafs de citació
que tenen el mateix cos de
lletra del text normal. Els trets
que demarquen aquests blocs
són les línies blanques per
sobre i per sota i el sagnat de
tot el paràgraf per l’esquerra.
En moltes obres, el paràgraf que
segueix un bloc de citació va
sense sagnat de primera línia,
però jo prefereixo que sí que en
tingui, perquè l’interpreto com
una continuació del text seguit
d’abans de la citació.
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En aquest conjunt d’estils, els anomenats c-rodona i c-cursiva no
necessiten cap definició d’idioma, perquè agafen la de l’estil de
paràgraf. A partir d’aquí, es poden crear estils de caràcter per fer
gestió del multilingüisme. M’explico. En algunes obres hi pot haver
citacions de textos en moltes llengües i terminologia variada. Aleshores, la manera d’activar els diccionaris de les llengües és marcar
aquests fragments amb un estil específic que tingui l’atribut de l’idioma desitjat. Si no es fa així, la probabilitat de tenir males particions a final de ratlla augmenta molt. Igual com he creat c-cursiva-EN-UK i c-cursiva-ES, es pot acabar tenint c-cursiva-DE, c-rodona-ES,
c-rodona-DE…
Pròxim tema: 8. Revisió assistida.
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