Materials de Preedició. Sèrie de textos en PDF descarregables sobre
tipografia, escriptura i llengua i la tecnologia que hi està relacionada.
El lector pot fer clic o picar sobre els ítems del sumari i sobre qualsevol
text o imatge susceptible de contenir un enllaç a una adreça web.
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9. El final de ratlla
Així és el final de ratlla: com més
hi entres, més coses hi trobes per
comentar. Costa molt complir els
requeriments de l’ortografia i alhora
aconseguir l’estètica compositiva en
el cos i el perfil de la caixa de text.
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Començo el repàs de materials útils (en aquest tema, una mica
llarg) referint-me a la nostra acadèmia. La nova ortografia oficial,
que en el moment de redactar el tema 8 encara no s’havia publicat,
ja existeix en paper i en PDF: Institut d’Estudis Catalans, Ortografia
catalana (2017) (http://www.iec.cat/llengua/documents/
ortografia_catalana_versio_digital.pdf). L’apartat que ens
interessa és el § 3.2.1. «Sil·labificació gràfica i partició de mots a
final de ratlla» (pàg. 100-101).
En català i en paper, es poden consultar les particions al Dicci
onari ortogràfic i de pronúncia, de Jordi Bruguera (4a reimpr., Enciclopèdia Catalana, 1997). En línia, el Gran diccionari de la llengua catalana
d’Enciclopèdia Catalana proporciona els punts de partició. Està
inclòs dins d’un camp de cerca que reuneix tots els recursos d’Enciclopèdia en línia: enciclopèdia.cat (http://www.enciclopedia.
cat/). No totes les entrades els incorporen. Quan passa això, s’ha
de cercar una altra paraula de la mateixa família. Per exemple, a
adherir no hi consten, però a adherència sí.
L’acadèmia espanyola, en la seva ortografia del 2010 (Ortografía
de la lengua española, Espasa, 2012), dedica a les particions un apartat
més llarg (pàg. 402-411). Es pot consultar en línia (http://www.rae.
es/recursos/ortografia/ortografia-2010; aquí s’entra a «Acceso a la consulta de la Ortografía de la lengua española», http://aplica.
rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi). És una manera molt poc
pràctica de presentar el contingut. Un altre llibre que es pot consultar és Ortografía del español, de María Moliner (Gredos, 2012). La
secció que ens interessa és la § 3.2. «Uso del guion para dividir
palabras al final de línea» (pàg. 77-79).
Com que el final de ratlla és un tema que no s’exhaureix amb
l’aplicació de l’ortografia, hem de veure com l’enfoquen les obres
del món de l’edició. El tan valuós Manual d’estil (Mestres et al., 2007,
3a ed. rev., Eumo; UB; Associació de Mestres Rosa Sensat; UPF)
dedica un capítol sencer a les particions: § vi. «La partició i la separació de mots a final de ratlla» (pàg. 143-166). Una particularitat
que té, a banda del fet que informa sobre les pràctiques en un bon
nombre de llengües, és que dedica un apartat a les separacions que
afecten determinats segments de text unitaris, com ara títols i
fórmules. Al seu torn, l’Ortotipografia, de Josep M. Pujol i Joan Solà

Fig. 1. Fragment d’una pàgina del New
Oxford spelling dictionary. S’hi observen dos
graus de preferència a l’hora de partir les
paraules: la barra vertical és un punt pre
ferent; la barra partida, un punt secundari.
És curiós que es mantingui la base etimològica a photo|gram i photo|graph, i en canvi
no en pho¦tog|raph¦er ni pho¦tog|raphy. En
català i espanyol no tenim tradició d’es
pecificar punts de partició de diferents
nivells. El Diccionari ortogràfic i de pronúncia
de Jordi Bruguera no ho fa.
Editar amb InDesign de Mac
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(4a ed. rev., Educaula, 2011), tracta els finals de ratlla a § 13.23-25
«Regles tipogràfiques de la divisió de mots» (pàg. 387-388).
En l’àmbit de l’espanyol, Martínez de Sousa dedica un capítol
de la seva Ortografía y ortotipografía del español actual (2a ed. corr., Trea,
2008; l’edició més recent és la 3a) a les particions: § 3. «División de
palabras» (pàg. 114-128). L’exposició de Sousa sobre la qüestió és
més especulativa que no prescriptiva.
Pel que fa a l’anglès, es parla a grans trets del model estatunidenc i el model britànic. El diccionari de referència per a l’àmbit
dels EUA és el diccionari Merriam-Webster, que és el que segueix
The Chicago manual of style; en l’entorn britànic, el paper recau en
el diccionari d’Oxford. Tenim la gran sort que el Merriam-Webster
en línia (https://www.merriam-webster.com) dona compte dels
punts de partició en les entrades. Com que el diccionari d’Oxford
no ho fa, l’únic material que puc consultar per a l’anglès britànic
és el llibre que ja vaig esmentar al tema anterior: New Oxford spelling
dictionary (Oxford University Press, 2005; fig. 1).
Els dos llibres d’estil en anglès que tinc a mà presenten un
apartat per a les particions que es titula igual: «Word division».
El manual per a l’anglès britànic és New Hart’s rules (Oxford University Press, 2005, pàg. 57-62); l’altre, The Chicago manual of style (15a ed.,
University of Chicago Press, 2003, pàg. 286-289; n’acaba de sortir
fa molt poc la 17a ed.).
Dedico una part del present tema a les estratègies per evitar
particions i separacions. Un dels recursos útils és l’espai dur o de
no-separació, que vaig tractar en un article de la revista Llengua i Ús:
«L’espai dur: un refinament invisible» (núm. 52, 2012, pàg. 13-22;
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/
download/260891/348090).
L’ajuda en línia del lloc web d’Adobe conté un text que es titula
«Revisión ortográfica y diccionarios de idiomas» (https://helpx.
adobe.com/es/indesign/using/spell-checking-languagedictionaries.html). L’apartat rellevant per al tema d’ara és «Diccionarios ortográficos y de separación por sílabas». Un altre text
que ens interessa és «Composición y separación de texto por

Fig. 2. Exemple d’una columna de premsa que no és de les
més estretes que se solen veure. Els paràmetres de justificació
no són prou folgats per permetre que el segment ⸢(1936-⸣ de la
tercera línia pugi a la segona. Per evitar aquests blancs gegantins, doncs, s’hauria d’haver intervingut en algun punt anterior
del text.
En segon lloc, veiem que hi ha sis guionets consecutius.
Al meu entendre, cap pega; al contrari: ho requereix l’amplada
de columna. Malauradament, s’han ajuntat tres finals idèntics,
tres síl·labes ⸢vi-⸣. Pregunto: en un diari o revista, ¿a qui correspon la tasca de detectar un cas com aquest i posar-hi remei?
¿Al periodista redactor, al maquetador o al corrector?
Editar amb InDesign de Mac
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sílabas en Adobe InDesign» (https://helpx.adobe.com/es/
indesign/using/text-composition.html#compose_text).
Al web d’InDesignSecrets hi ha un article de David Blatner
que parla de les maneres d’evitar les particions en adreces web
i que ens va com l’anell al dit, encara que sigui del 2008: «Turning
Off Hyphenation for URLs» (https://indesignsecrets.com/
turning-off-hyphenation-for-urls.php). Un altre, més recent,
és un dels consells de la setmana: «Tip of the Week: Controlling
Hyphenation» (https://indesignsecrets.com/tip-weekcontrolling-hyphenation.php). No estic segur de quin article
d’InDesignSecrets va ser el que em va inspirar per fer un episodi
del podcast Escriure amb un Mac: em08. «InDesign. Bloqueig de
les particions» (Vimeo: https://vimeo.com/56513370; iTunes:
https://itunes.apple.com/es/podcast/escriure-amb-un-mac/
id501616128?l=ca&mt=2). A Vimeo és el segon episodi més vist
de tots.
La mecànica per saber quines particions es preveuen en les
paraules en InDesign ja la vaig tocar en el tema 8, al § 8.8. «Partició de mots» (pàg. 12-13). Aquí en continuaré parlant, però les
instruccions no les repetiré.
Per acabar, a l’últim apartat cito un llibre que he llegit recentment i que pot interessar molt a tota persona que es deleixi per la
composició i la història tipogràfiques: Keith Houston, Shady characters: Ampersands, interrobangs and other typographical curiosities (Penguin Books, 2015).

9.1. Estètica tipogràfica ideal
El final de ratlla, dins la composició del text, ve a ser un animal
que es pot domesticar, però que conserva als seus dintres un component salvatge que es pot manifestar en qualsevol moment. Si deixem a una banda les regles ortogràfiques, gairebé sembla com si les
preguntes sobre mantenir un segment unit o no fossin filosòfiques.
¿Quines expressions mereixen ser mantingudes dins la mateixa

Fig. 3. Imatge de l’episodi
em08 del podcast Escriure amb
un Mac, que vaig pujar a iTunes
i Vimeo l’últim dia del 2012.
Editar amb InDesign de Mac
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línia o ho requereixen per ser ben interpretades? ¿Quins resultats
gràfics fan mal d’ulls en els perfils esquerre i dret del paràgraf?
Els llibres de consulta intenten donar resposta a aquests inter
rogants amb consells d’estètica tipogràfica més o menys afortunats
i sovint poc realistes. En la vida real, hi ha textos que sí que poden
ser tractats amb refinament: els que es processen en un mitjà de
comunicació en paper o en una editorial. Pel que fa a la resta,
siguem sincers: qualsevol que tingui un blog, per exemple, si posa
un espai dur o un guionet tou aquí i allà, ja fa tot el que la tecno
logia li posa a les mans; no hi ha cap altre recurs disponible. Tampoc conec cap processador de text que permeti aplicar un atribut
de no-separació a un segment de text com sí que es pot fer en
InDesign.

Fig. 4. Una cosa és cantar les
virtuts de la composició en
bandera i una altra seria no
reconèixer que la composició
justificada també pot quedar
bé. A la imatge, una pàgina que
té tot l’aplom de la tradició de
la bona composició. Noteu,
però, que a les línies quarta i
cinquena del cos del text no
s’ha evitat la repetició del final.
Es tracta d’un llibret no venal:
Beatrice Warde, La copa de cristal:
La tipografía debería ser invisible,
València, Campgràfic, 2004;
traducció d’Ana Elisa Gil Vordermeyer i estudi introductori
de Josep M. Pujol.
Editar amb InDesign de Mac
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Les bones pràctiques en el tema que ens ocupa són conegudes
i raonables, si no fos pel fet que, al més sovint, estan pensades per
a professionals i no tenen en compte que molts textos «viuen» en
un medi digital. Agafem com a exemple la llista de consells del
Manual d’estil. Tots valen la pena. Solament hi ha un detall: parla
de «caixes de gran amplada», «de mida mitjana» i «més estretes»,
unes referències pròpies dels textos en paper i en PDF i que no es
poden aplicar a la composició adaptativa.
De les recomanacions d’estètica tipogràfica que es llegeixen
en els materials de consulta, n’hi ha una que vull comentar, perquè
fa molta ràbia veure-la reproduïda una vegada i una altra. És aquella que diu que no hi ha d’haver més de tres guionets consecutius
en el perfil dret del paràgraf (fig. 2). El Manual d’estil exhibeix
ponderació mitjançant la remarca «si la disposició tipogràfica del
text ho permet» (pàg. 147). L’Ortotipografia fa el mateix i hi afegeix l’exquisidesa a què ens té acostumats: «La tipografia actual,
encertadament, prefereix sacrificar la integritat dels mots a augmentar l’espaiat entre les paraules» (pàg. 388).
Si se’m permet l’aportació, en comptes de donar un xifra concreta com a límit, seria molt millor explicar que la quantitat de
guionets consecutius és necessàriament més alta com més estreta
sigui la caixa de text. Amb altres paraules, si no vols tenir grans
dificultats per compondre els paràgrafs, ¿per què crees una
amplada de columna tan estreta? I encara hi ha un altre factor:
les lletres tipogràfiques de dibuix molt rodó i ample no són unes
bones aliades, perquè consumeixen ràpidament qualsevol amplada
de caixa.
No tinc espai aquí per al cas dels textos electrònics que s’han
d’adaptar a pantalles diferents. Sí que sé que l’estàndard CSS3
encara tracta les particions d’una manera embrionària. I després
hi ha el paper que té en el control de les particions el sistema
operatiu de cada dispositiu.

9.2. Retrat de conjunt
Abans d’entrar a l’arena, escau recordar que estem parlant de
la composició del paràgraf. En el tema 7 vaig avisar que hi havia
uns quants paràmetres d’aquesta part de la tipografia que no es
podien entendre per separat (§ 7.3.1. «Justificació», pàg. 7-8). A la
noció de P&J que vaig comentar, això és, el conjunt d’elements de
particions i justificació, s’hi ha d’afegir un tercer constituent,
l’idioma, fins a tal punt que la sigla, si depengués de mi, passaria
a ser P&J&I (i en anglès, H&J&L), perquè l’administració dels punts
de partició requereix que prèviament s’hagi assignat l’idioma
desitjat al text.
Així com la justificació entrava en el tema 7 de la sèrie Editar
amb InDesign de Mac —com a part dels estils de paràgraf, però
és obvi que constitueix un tema per si sola— i així com les parti
cions ocupen tot el present tema 9 i ja entraven una mica en
el tema 8, es pot dir que el paràmetre d’idioma queda cobert pel
mateix tema 8 i pel pròxim, que encara no sé com titularé.
Editar amb InDesign de Mac
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9.3. Els recursos d’InDesign
Les instruccions per inserir els punts de partició en les entrades
dels diccionaris de l’usuari les vaig donar al tema anterior, al § 8.8.
«Partició de mots» (pàg. 12-13). A continuació dono compte dels
recursos d’InDesign tant per controlar les particions de mots com
per evitar que determinats segments quedin en línies diferents.

9.3.1. La finestra de particions
Igual com tots els altres components del paràgraf en InDesign, les
particions es poden controlar localment, és a dir, en un determinat
paràgraf, o bé en els estils. Aquí no dono la instrucció d’invocar
el panell de paràgraf, sinó la de configurar un determinat estil que
ja hàgim creat. (Noteu que InDesign utilitza en anglès el terme
erroni hyphenation, en comptes de l’apropiat word division.)
Acció

Menú o drecera

Accedir a la finestra
de particions d’un
estil de paràgraf.

Se selecciona l’estil al panell d’estils de paràgraf.
Al desplegable contextual o havent fet Ctrl clic
o clic amb el botó dret sobre el nom de l’estil,
s’escull Hyphenation…

A la finestra de particions (fig. 5), el que l’usuari pot determinar
és un seguit de restriccions a l’aparició del guionet discrecional,
començant per la possibilitat d’anul·lar-la del tot si es desmarca la
casella Hyphenate. És el que es fa en els estils de títols i apartats, perquè es tracta de segments sense justificar que queden fora del text
seguit, i no té sentit que els forcem a omplir la línia. A sota d’aquesta casella hi ha quatre camps incrementals:

Fig. 5. Al mig de la finestra
de particions, hi tenim una
barra de desplaçament emmarcada per les expressions Better
Spacing i Fewer Hyphens. No té
misteri: ¿vols que hi hagi
menys guionets o que n’hi hagi
més i en conseqüència millori
la distribució dels blancs a l’interior dels paràgrafs? A continuació, tres caselles sobre les
quals no cal comentar res d’especial tret de la primera: Hyphenate Capitalised Words. El mot
capitalised es refereix tant a les
paraules escrites totes amb
majúscules com a les que tenen
solament la inicial majúscula.
Jo prefereixo tenir-la desmarcada perquè afecta un gran
nombre de paraules.
Editar amb InDesign de Mac
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tt Words with at Least: quantitat mínima de caràcters perquè
una paraula sigui considerada partible.
tt After First: nombre mínim de caràcters a partir del qual
es farà la partició.
tt Before Last: nombre mínim de caràcters per la part final
de la paraula.
tt Hyphen Limit: nombre màxim de guionets consecutius.

El camp següent, Hyphenation Zone, té un significat opac. Fa falta
llegir l’ajuda en línia (https://helpx.adobe.com/es/indesign/
using/text-composition.html#compose_text, apartat «Definición de las opciones de Separación por sílabas automática en un
párrafo») per saber en què consisteix:
Zona de separación por sílabas Especifique la cantidad
de espacio en blanco permitido al final de una línea de texto
no justificado antes de que empiece la separación por sílabas. Esta opción solo se aplica al utilizar la composición línea
por línea de Adobe con texto no justificado.
És a dir, aquest camp és rellevant només quan s’ha seleccionat
el mode de justificació Adobe Single-line Composer. A partir dels
mil·límetres especificats, el programa comença a aplicar les particions si escau que n’hi hagi. Com més engrandim la xifra, més curtes
tendiran a ser les línies del paràgraf.

9.3.2. Restringir o evitar separacions i particions
Ocorre molt sovint que s’hagin de restringir les possibilitats de
partició a un sol punt del mot o que s’hagi d’evitar la divisió d’un
mot o un determinat segment. Els recursos que apunto a continuació serveixen per fer una cosa o l’altra. Són eines que poden fer
servei a tothom, professionals o no, a l’hora d’ajustar els paràgrafs
en la fase final de la confecció de qualsevol document.
Entre els recursos, n’hi ha dos que també tenim en els proces
sadors de text i els sistemes operatius: el guionet tou o discrecional
i el guionet dur o de no-separació. El tercer recurs és l’atribut de
no-idioma, que, a part d’InDesign, només tinc constància que
existeixi en un programa de l’entorn Mac, Nisus Writer (www.
nisus.com). El quart recurs el dona InDesign i cap altre programa
que jo conegui (fa temps que no miro QuarkXPress i ara mateix no
puc comprovar si té aquesta funcionalitat): el paràmetre de noseparació.

Editar amb InDesign de Mac

Accions

Menús o dreceres

Inserció d’un guionet dur
o de no-separació.

Type > Insert Special Character >
Hyphens and Dashes > Nonbreaking
Hyphen

Inserció d’un guionet tou
o discrecional.

Ídem > Discretionary Hyphen
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Paràmetre de
no-idioma.

Se selecciona un segment de text i s’escull
No Language en el desplegable d’idioma de
la barra de controls o en el del panell de
caràcter.

Menú d’aplicació ràpida: No Break. També
Paràmetre de no-separació. al panell de caràcter, al desplegable contextual: No Break.
Modificació dels punts de
partició en un diccionari
de l’usuari.

Vegeu la inserció de la titlla en una entrada al tema 8 (§ 8.8, pàg. 12-13).

Els paràmetres de no-separació i no-idioma són atributs de
caràcter. És bo recordar-ho per si de cas necessitem estils de caràcter específics per aplicar-los. Un exemple podrien ser els segments
formats per xifres seguides d’algun símbol, com ara ⸢320 m2⸣ o
⸢2,25 cm⸣, que en condicions normals han de caure a la mateixa
línia. Podríem aplicar-hi un estil de caràcter que tingués el paràmetre de no-separació i alhora un determinat estil de xifres.
Un altre exemple podria ser el de denominacions i marques
com OpenType, TrueType, Webfont i similars, que s’interpreten millor
en forma compacta. L’estil de caràcter de no-separació o no-idioma
podria ser configurat com un estil GREP a l’interior dels estil de
text normal, i així no ens hauríem de preocupar d’aplicar-lo mot
a mot. (Preveig tocar els estils GREP en un tema posterior.)

9.3.3. El cas de les URLs
Un cas corrent és el de les adreces de llocs i pàgines web. A l’article
d’InDesignSecrets de David Blatner citat al principi, s’esmenta un
recurs que no he donat més amunt: el salt de línia discrecional. No
dic que no es pugui fer servir, però crec que el més còmode és
l’atribut de no-idioma.
Igual com en les URLs, l’atribut de no-idioma funciona bé en
les adreces de correu electrònic i en els segments de codi.

Fig. 6. En aquest fragment
de pàgina, observem que ha
quedat isolat a final de ratlla
un guió llarg d’obertura. Al
maquetador i al corrector
d’aquesta obra els ha passat per
alt. La solució ràpida és selec
cionar el guió llarg i dues
lletres més i aplicar-hi el paràmetre de no-separació. Un
remei permanent seria crear
un patró GREP i incloure’l
dins l’estil de paràgraf com un
estil GREP. No vull donar la
referència d’aquest llibre perquè és una mala edició, tant de
composició com de correcció.
Editar amb InDesign de Mac
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els actualitzin. En català, tenim la sort que ha arribat a un nivell
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òptim. Per aquesta raó, ja fa temps que ha deixat de fer falta mantenir uns quants diccionaris de l’usuari per al català. No és el cas
del Hunspell de l’espanyol.
En el tema 8 vaig preferir no entrar en el detall de quins dicci
onaris de l’usuari recomanava crear, però sí que vaig comentar això
(§ 8.6. «Diccionaris de l’usuari», pàg. 11):
Si el lector ho vol i no li fa mandra, potser millor que creï dos
diccionaris per a cada idioma, per tenir separades les entrades
normals de les relacionades amb particions.
Una altra qüestió que vaig introduir és el fet que el Hunspell
català marca les particions també de les vocals que queden isolades
al principi o al final, com en i~~ni~~ci~~a~~lit~~za~~ci~ó (§ 8.8.
«Partició de mots», pàg. 13):
No ens ha de fer patir que una vocal sola a final de paraula
pugui quedar separada, perquè per defecte els paràmetres de
partició dels paràgrafs tenen una restricció d’un mínim de dos
caràcters tant a principi com a final de ratlla, si no és que hem
augmentat la xifra nosaltres mateixos.
El giny ha de funcionar així perquè puguem obtenir particions
apropiades en casos com ⸢d’a-quest⸣ i ⸢l’o-ratge⸣.
El Hunspell català té altres virtuts. Per exemple, hi ha particions que s’eviten per no crear segments malsonants com els finals
de espècul (⸢es-pècul⸣), bàcul (⸢bàcul⸣) i minúscul (⸢mi-núscul⸣). Encara
falta incorporar-hi casos com culpable, culminar i cultivar, tret que es
decideixi no ser tan estricte, una opció igualment vàlida.
Finalment, una altra característica que posa el Hunspell català
molt per davant de l’espanyol és la gran quantitat de noms propis
que incorpora. La partició de Shakespeare, per exemple, és ⸢Shakespeare⸣, perquè pronunciem el nom amb dues síl·labes, a l’anglesa.
Pel que fa al Hunspell de l’espanyol, només diré que hi ha molta
feina per fer, per no parlar del problema dels dos models que
comento més avall.

9.5. El català
En termes generals, les llengües del nostre entorn fan les particions de manera que es respecti la pronunciació de les síl·labes. L’aplicació d’aquest criteri en català segueix molt la intuïció, amb el
benentès que un parli català com a primera llengua o com a segona
i amb gran contacte amb el català, i a més a més que un tingui una
idea de com funcionen els diftongs. A un estudiant primerenc de
català li deu costar molt aprendre que els grups de consonants tg, tll
i tx se separen i en canvi cr, fl, i tr no; com també que oi fa diftong
a garoina i no a roïna i que a preueu i rèieu hi ha un triftong.
L’altre gran criteri comú a moltes llengües és el manteniment
dels formants d’una paraula, això és, prefixos i parts d’origen
etimològic. En català hi ha prefixos que són molt evidents, com
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⸢ben⸣estar, ⸢des⸣enrotllar i ⸢post⸣industrial, però també uns quants que
un no sol recordar encara que els hagi estudiat, com ⸢an⸣estèsia.
Els formants de les paraules compostes, com capipota i collverd, són
fàcilment detectables, però estic segur que poca gent recorda que
són compostes ⸢nos⸣⸢altres⸣ i ⸢vos⸣⸢altres⸣.

9.5.1. Recomanacions
L’ortografia acabada d’estrenar de l’Institut d’Estudis Catalans
estableix que la partició a final de ratlla «se sol fer aprofitant els
guionets existents»: perdent⸢-⸣se, para⸢-⸣sol, Poble⸢-⸣sec. Noteu que
l’expressió de l’enunciat és se sol fer. Per tant, podem convertir la
recomanació en un criteri de sentit comú i que ja he esmentat més
amunt: com més estreta sigui la caixa de text, més tolerarem unes
particions que en condicions normals farien mal d’ulls. (No cal dir
que sempre hi ha casos extrems, com el nom de Guarda-si-venes,
un poble de la Segarra. ¿A algú li semblaria bé afegir-hi encara un
altre guionet?)
Tenim el cas dels acrònims, que poden ser dues coses (vegeu
com ho explica el Manual d’estil a § ix.4.10-13, pàg. 329-330): sigles
que es llegeixen com si fossin paraules (INTERPOL,
ERASMUS, UNESCO, RENFE; en moltes publicacions
s’escriuen amb majúscula inicial i prou: Interpol, Unesco,
Renfe) o expressions que contenen inicials i parts de
denominacions (Rumasa, Ruiz Mateos, SA; Idescat, Institut d’Estadística de Catalunya). Els uns i els altres queden més bé sense partir; els acrònims amb majúscula
inicial són més proclius a ser partits. En cas de grans
dificultats de composició, particions com UNES-CO i
Ides-cat no serien cap ofensa a la tradició, però és veritat
que es fan estranyes. De fet, el Manual d’estil és una mica
més estricte que això que acabo de dir (§ vi.1.13, pàg,
146).

Fig. 7. Quan es fa composició en bandera, no és recomanable
ser un negacionista de les particions, perquè el resultat és que
queden línies que massa curtes i es creen uns blancs per la
dreta desmesurats. Segons Pujol i Solà a l’Ortotipografia
(§ 11.49, pàg. 348), la creença que no justificar significa no partir «gairebé sempre fa oscil·lar el marge dret dels textos compostos així amb una amplitud excessiva, lletja i incòmoda».
A la imatge, un exemple d’una caixa de 60 mm d’amplada.
Solament han calgut dos guionets en un paràgraf llarg (els
dos cercles). L’objectiu de la composició en bandera és que en
el perfil dret hi hagi un ritme agradable de línies curta-llargacurta-llarga. Sempre hi ha el risc, però, que quedin finals poc
agradables (el rectangle) i molt difícils d’evitar.
Amb el marc ovalat, destaco el final de les primeres ratlles
per recordar que, estèticament, es considera més agradable
que la primera sigui una mica més curta que les següents. Per
tant, aquí hauríem necessitat una altra partició.
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9.5.2. Els no-diftongs
Un criteri que viatja de taula en taula i de xarxa en xarxa és
aquell que diu que les separacions de dues vocals no queden bé,
encara que siguin correctes pel fet que no hi existeixi diftong; per
exemple, en casos com internaci⸢-⸣onal, flu⸢-⸣orescent, consu⸢-⸣etud. És
probable —una mera especulació— que es pensi així per la influència de l’espanyol. No conec cap material de consulta que recomani que s’evitin aquests guionets tret d’un, la nostra estimada
Ortotipografia (§ 13.23.b, pàg. 387), i em pesa dir que no hi estic
d’acord.
El motiu és senzill: la consciència de la pronunciació. Fem
cu-e-ta amb tres síl·labes, no dues. No diem cièn-cia, sinó ci-èn-ci-a.
Així doncs, ci-entífic, ficci-ons, propi-etat, gui-atge… són particions no
solament acceptables, sinó fins i tot boniques de veure. Sempre al
meu entendre, esclar.

9.6. L’espanyol
Els criteris per partir paraules a final de ratlla en espanyol s’assemblen molt als del català. El capítol de l’ortografia de la RAE sobre
aquest ús del guionet (§ 4.1.1.1. «Como signo de división de palabras
a final de línea», pàg. 402-411) és bastant més extens que el de
l’ortografia catalana i més difícil d’aprehendre.

9.6.1. Els dos models
Hi ha una gran diferència entre els sistemes català i espanyol:
aquest darrer té dos models en relació amb les paraules compostes
o formades amb prefixos: el sil·làbic, que segueix la pronunciació
i les regles generals, i el morfològic, que respecta les parts i que
Martínez de Sousa anomena etimològic.
Model sil·làbic

Model morfològic

bie-nes-tar

bien⸢-⸣es-tar

de-sac-ti-var

des⸢-⸣ac-ti-var

in-te-rac-ción

in-ter⸢-⸣ac-ción

ex-tre-maun-ción

ex-tre-ma⸢-⸣un-ción

his-pa-noa-me-ri-ca-no

his-pa-no⸢-⸣a-me-ri-ca-no

in-fraes-truc-tu-ra

in-fra⸢-⸣es-truc-tu-ra

mul-tiu-sos

mul-ti⸢-⸣u-sos

reins-ta-lar

re⸢-⸣ins-ta-lar

rom-peo-las

rom-pe⸢-⸣o-las

Incomprensiblement, el giny Hunspell de l’espanyol no adopta
cap posició sobre els dos models: fa tant hi-pe⸢-⸣rac-ti-vo i in-te⸢-⸣
rac-ción com des⸢-⸣ac-ti-var, des⸢-⸣aca-tar (que s’ha de corregir, perquè
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hi falta un guionet) i in-fraes-truc-tu-ra (esmentat i corregit a la taula
anterior).
Les paraules que comencin amb un prefix del tipus hiper-, inter-,
ciber- i que tinguin a continuació una arrel que comenci amb erra
només poden tenir la partició al mig de les dues erres: hi-per⸢-⸣
rea-lis-ta, in-ter⸢-⸣re-la-cio-na-do. Dono aquí una llista de paraules que
he trobat que no complien la regla en el Hunspell de l’espanyol i
que he incorporat al meu diccionari de l’usuari de particions:
ciberromance, hiperrealismo, hiperrealista, interracial, interrelación, interregno, interregional, interrelacionar, interreligioso, superrápido, superratón.
A continuació, una altra llista de paraules que he trobat que
tenien particions incorrectes per raons diverses. Dono solament
la forma masculina singular i l’infinitiu; s’entén que s’han de fer
entrades per a les formes declinades.
Partició de Hunspell

Entrada nova

alco-hol

al-cohol

al-haraca

alha-ra-ca

bra-h-ma-nis-mo

brah-ma-nis-mo

ciu-da-drea-le-ño

ciu-dad-rea-le-ño

co-hibir

cohi-bir

des-abor

de-sa-bor

geofí-si-co

geo-fí-si-co

in-hibirse

inhi-bir-se

pos-tcon-ci-liar

post-con-ci-liar

pos-tver-bal

post-ver-bal

prep-to-le-mai-co

pre-pto-le-mai-co

pro-híben

prohí-ben

sin-s-abor

sin-sa-bor

vi-huela

vihue-la

També val la pena crear unes quantes entrades al diccionari de
particions per evitar que quedin a final o principi de ratlla formes
malsonants: dispu-ta, es-pec-tácu-lo, ten-tácu-lo.

9.6.2. El doble guionet
L’ortografia de la RAE estableix que els compostos amb guionet
que caiguin a final de ratlla s’han de partir per aquell lloc i s’ha
de repetir el guionet al començament de la ratlla següent: créditovivienda ha de d’esdevenir crédito-/-vivienda.
L’ortografia anterior, del 1999, no incorporava aquesta regla.
No sé quina implantació pràctica té en l’activitat de les editorials
i els diaris i revistes, però una altra obra, l’Ortografía del español de
María Moliner, la reprodueix. Martínez de Sousa proposa la duplicació del guionet (Ortografía y ortotipografía… § 10.5.20.1.4, pàg.
361-363) com a solució per als casos com re-creación, en què un autor
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està utilitzant el guionet de manera excepcional per expressar el
sentit literal de ‘cosa tornada a crear’.
Òbviament, en l’entorn web i en moltes aplicacions que tenim
als ordinadors és impossible obtenir aquestes particions. Els processadors de text que conec no les fan, però en canvi en InDesign
sí que són possibles. No estan codificades en el giny de particions,
però es poden implementar en el diccionari de l’usuari.

Fig. 8. El portuguès, igual com
l’espanyol, té en la seva ortografia oficial una regla que diu
que el guionet s’ha de repetir
al principi de la ratlla següent.
No entenc com una autoritat
de la llengua s’atreveix a mantenir una norma que la tecnologia del text d’ús massiu ignora
completament. El llibre que es
veu a la imatge és Paulo Feytor
Pinto, Novo acordo ortográfico da
língua portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da
Moeda, 2009.
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Acció

Menú o drecera

Creació d’una entrada de particions
que dupliqui el guionet al principi
de la ratlla posterior.

Al punt on s’ha de fer la
duplicació, s’hi introdueix
el codi ~-.

A continuació, una llista d’expressions afectades per aquesta
norma que he comprovat. Són léxico-semántico, crédito-vivienda, calidad-precio i contencioso-administrativo.
Partició de Hunspell

Forma corregida

lé~~xi~~co~~-~se~~mánti~~co

lé~~xi~~co~-se~~mán~~ti~~co

cré~~di~~to~~-~vi~~vien~~da

cré~~di~~to~-vi~~vien~~da

ca~~li~~dad~~-~pre~~cio

ca~~li~~dad~-pre~~cio

con~~ten~~cio~~so~~~ad~~mi~~nis~~tra~~ti~~vo

con~~ten~~cio~~so~ad~~mi~~nis~~tra~~ti~~vo

9.6.3. Un problema digital
Quan estem asseguts davant l’ordinador i dediquem estones de
la nostra jornada a crear estils, ajustar els paràgrafs i introduir les
correccions —nostres o que ens arribin d’altres correctors—, ens
importa que l’eina principal, InDesign, ens ajudi al màxim. Els
lectors de la sèrie Editar amb InDesign de Mac que hagin
arribat fins aquí ja saben assignar un idioma a un estil de paràgraf
o de caràcter, com s’instal·la un diccionari Hunspell i com es creen
entrades noves als diccionaris. Per tant, ja som capaços tots de
mirar les coses des del punt de vista de la verificació ortogràfica,
i no en els termes abstractes de l’ortografia.
En InDesign hi podem tenir ginys Hunspell per a varietats
diferents de l’espanyol: d’Espanya (es_ES), de Mèxic (es_MX), de
l’Argentina (es_Ar)… El que no podem fer és tenir-ne dos per a
una mateixa varietat (els fitxers d’extensió .dic no es poden duplicar), ni tampoc tindria sentit acumular entrades dobles, contradictòries, això és, la mateixa paraula incorporada dues vegades amb
punts de partició diferents. ¿Què passa si en una empresa ens
diuen que segueixen el model sil·làbic i en una altra el morfològic?
Sàpiga el lector que no tinc ni idea de com resoldre-ho. Si algú em
preguntés quin dels dos models prefereixo, afirmaria que el mor
fològic, que és el que seguim en català, però no em queixaria si en
espanyol es decidís descartar-lo per adoptar universalment el
sil·làbic.

9.7. L’anglès
Una diferència que hi ha entre les llengües d’arrel germànica i
les d’arrel llatina és la quantitat de combinacions de vocals i consonants que difereixen. En concret en anglès, hi ha molts monosíl·
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Fig. 9. En els dispositius mòbils, la major part d’aplicacions
abandonen el text a la seva sort
o, a tot estirar, invoquen el
recurs que proporcioni el sistema operatiu. A la imatge, una
pantalla d’un lector de RSS en
un telèfon mòbil. De cinc
guionets que hi ha, només un
és correcte: rede-signed. Les
particions de les altres paraules
haurien de ser de-vel-op-er,
name-space, some-thing i Ital-ian.

labs que no es poden partir, però que en InDesign, si no hem
canviat l’idioma espanyol o català per una de les varietats de l’anglès, es parteixen, com s’observa en la llista següent:
Monosíl·lab anglès

Partició de l’idioma català

choir

cho~~ir

freeze

fre~~e~~ze

live

li~~ve

reach

re~~ach

there

the~~re

style

sty~~le

Si observem les varietats britànica i americana de l’anglès sense
pensar en regles específiques de partició de mots, es constata que la
primera tendeix a tenir menys punts de partició. Vegeu-ne uns
quants exemples:
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em-pathy

em-pa-thy

em-phasis

em-pha-sis

frozen

fro-zen

honey

hon-ey

photo-graph

pho-to-graph

under

un-der

Una gran diferència entre els dos models és que l’americà
segueix més la pronunciació, com es veu en els exemples següents,
que trec del manual de Chicago (§ 7.35, pàg. 287):
Varietat britànica

Varietat americana

dem-oc-racy

de-moc-ra-cy

know-ledge

knowl-edge

9.7.1. Anglès britànic
Un diria que els mantenidors del Hunspell de l’anglès britànic no
llegeixen la mateixa obra que jo, aquell New Oxford spelling dictionary
referenciat al principi. Vet aquí unes quantes entrades que he hagut
de crear perquè no es complien els punts de partició del llibre
d’Oxford.
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Mot

Partició de Hunspell

Entrada nova

antinomy

an~~ti~~nomy

anti~~nomy

championship

cham~~pi~~on~~ship

cham~~pion~~ship

follow-on

fol~~low~~-on

follow-~on

follow-through

fol~~low~~-~through

follow-~through

follow-up

fol~~low~~-up

follow-~up

freeride

freeride

free~~ride

liquidation

li~~quid~~a~~tion

li~~quid~~ation

lithographic

litho~~graphic

litho~~graph~~ic

lithology

li~~tho~~logy

lith~~ology

made-up

made~~-up

made-~up

McCarthy

Mc~~Carthy

~McCarthy

north-east

north~~-~east

north-~east

north-eastern

north~~-~east~~ern

north-~eastern

sacred

sac~~red

sa~~cred

set-in

set~~-in

set-~in

set-off

set~~-~off

set-~off

set-up

set~~-up

set-~up
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9.7.2. Anglès americà
Aparentment, les diferències entre el Hunspell de l’anglès estatu
nidenc i el diccionari Merriam-Webster són menors. Vet aquí unes
quantes:
Mot

Partició de Hunspell

Entrada nova

antinomy

an~~tin~~omy

an~~tin~~o~~my

championship

cham~~pi~~onship

cham~~pi~~on~~ship

liquidator

liq~~uida~~tor

liq~~ui~~da~~tor

lithograph

litho~~graph

lith~~o~~graph

Fig. 10. Fins i tot les obres ben
fetes tenen relliscades. Noteu,
en aquesta pàgina, que les línies
novena i desena acaben igual i,
encara més casualitat, la desena
i l’onzena comencen igual.
D’altra banda, a ningú se li ha
acudit que l’expressió ⸢Web 3⸣,
a les línies setena i vuitena,
necessitava un espai dur al mig.
El llibre és Mary Norris, Between you & me: Confessions of
a comma queen, Nova York i
Londres, W. W. Norton & Company, 2015.
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lithology

lithol~~ogy

li~~thol~~o~~gy

McCarthy

Mc~~Ca~~r~~thy

Mc~~Car~~thy

setoff

setoff

set~~off

setup

setup

set~~up

9.8. Pensament final
Per acabar, m’abelleix de declarar simpatia per unes ratlles del
britànic Keith Houston que vaig llegir no fa gaire. Primer esmenta
dos personatges importants, Hermann Zapf i Donald Knuth, que
van crear ginys digitals de partició de mots amb poca fortuna,
malgrat que valuosos, perquè van ser els primers intents de respondre a una necessitat imperiosa. Després remet ni més ni menys que
a Johannes Gutenberg per introduir el seu missatge, amb el qual
coincideixo. En dono l’anglès i a continuació la meva versió en
català (Shady characters, pàg. 142-143):
It is hard to escape the feeling that Zapf, Knuth, and company took up a sledgehammer to crack a nut. Employing the
brute strength of computers to rearrange paragraphs and
mathematically deform letters in an endless quest to avoid
hyphens seems redundant when Gutenberg’s elegant original
solutions stare them in the face: hyphenate more often, not
less; embrace abbreviations; and encourage type designers
to provide alternative letterforms. One could even move
wholesale to left-justified, or ragged-right text, given that study
after study shows that it is easier to read than the obsessively
justified lines present in almost all modern books. What
the typographer Ari Rafaeli called his profession’s “loathing
of hyphens” has a lot to answer for.
Costa esquivar la impressió que personatges com Zapf i Knuth mataven
mosques a canonades. Utilitzar la força bruta dels ordinadors per recompondre paràgrafs i deformar lletres matemàticament sense aturador
amb l’objectiu d’evitar l’ús de guionets sembla fútil, tenint com tenien
a mà les elegants i originals troballes de Gutenberg: partiu més sovint, no
menys; aprofiteu les abreviacions, i animeu els dissenyadors tipogràfics a
proporcionar formes de lletres alternatives. Fins i tot es podria adoptar
a gran escala la composició en bandera o alineada a l’esquerra, del moment que es demostra, estudi rere estudi, que es llegeix millor que les
línies obsessivament justificades de gairebé tots els llibres moderns. Allò
que el tipògraf Ari Rafaeli va denominar ‘aversió pels guionets’ de la seva
professió té bona part de culpa sobre les pràctiques actuals.

Pròxim tema: 10. Diccionaris de mots
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