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 44 Assegura’t que el teu tipus arriba fins al final

 47 No inclinis lletres a l’esquerra ni componguis  
en vertical lletres horitzontals

 48 No posis juntes dues lletres que s’assemblin 
massa

 49 No componguis junts pesos amb diferents graus 
de condensació

 50 Iguala les mides de lletra quan posis junts dos 
tipus diferents

 52 Pots deixar espai addicional entre les majúscules

 54 No afegeixis espai addicional entre  
les minúscules

 56 No facis massa categories

 58 No toquis massa els valors per defecte
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 62 Convida a la lectura

 65 Segur que et cal una retícula?

 68 Oblida el cícero, les piques i els punts

 70 Fes marges regulars

 72 No facis línies massa llargues ni massa curtes

 73 No t’escarrassis amb el número de pàgina

 74 Marca els paràgrafs convenientment

 76 No combinis columnes centrades amb d’altres  
no centrades

 77 Iguala el nombre de línies de les columnes

 78 No deixis paraules soltes
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 80 No construeixis sistemes d’organització del text 
que no siguin intuïtius

 82 Quadra les línies de text

 84 Tanca l’interlineat i la interlletra amb els cossos 
grans

 86 Si compons amb majúscules, tanca la interlínia

 87 Augmenta la interlínia quan construeixis 
paràgrafs en negatiu
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 90 Tria amb cura els caràcters
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ni falses versaletes 

 100 Les negretes són per destacar paraules

 101 Evita les negretes de les romanes

 102 El paper i la pantalla fan efectes diferents

 104 Escull bons tipus per a pantalla i aplica’ls el valor 
de cos adequat

 106 Quan hagis de justificar columnes de text, 
examina bé la partició i l’espaiatw
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Tria només un parell de tipografies
Des del projecte més simple fins al més complex, 
en tindràs prou amb un o dos tipus de lletra  
o de famílies. Com a màxim, tres.
Tingues en compte sempre aquest principi: amb 
un o dos tipus de lletra n’hi ha prou per a qualsevol 
treball. Potser en projectes complexos i extensos, com 
ara diaris o revistes, en necessitis tres o quatre com 
a màxim, però la base d’una publicació sol consistir 
només en un parell de tipografies. No te’n calen més.

Escollim les tipografies segons l’ús que els 
donarem, segons les nostres preferències estètiques, 
etcètera. Avui, canviar de lletra és més fàcil, ràpid i 
econòmic que mai. Tenim al nostre abast milers de 
models i podem buscar-ne moltíssims més a la xarxa. 
Segurament per això també és més habitual que mai 
veure dissenys amb una sobreabundància de tipus.

Molts tipus equivalen a moltes veus. Quan 
totes miren de destacar alhora, no sabem quina 
escoltar. De la mateixa manera que és millor buscar 
l’adjectiu exacte en comptes de fer servir moltes 
paraules, un parell de lletres que siguin prou 
diferents (pàg. 44 Y) són un bon començament per 
a qualsevol disseny, per vast que sigui.

The Guardian, 
dissenyat per Mark 
Porter el 2005, tan 
sols utilitza ver-
sions de la mateixa 
família creada per 
Christian Schwartz. 
Un sistema 
complex com un 
diari pot arribar a 
fun cionar amb una 
sola tipografia.

Procura que el tipus de lletra que triïs no 
comuniqui res que no vulguis comunicar
Tots els estils de lletra expressen alguna cosa, per 
poc que sigui. Mira d’escollir una lletra que no 
transmeti res diferent d’allò que explica el text.
Tria acuradament l’estil de la lletra que hagis 
d’utilitzar perquè, tot i que no ho vulguis, sempre 
comunicarà alguna cosa més del que diu el text. 
Fins i tot si fas una composició amb text fals, ja 
estàs emetent un missatge a través de la tipografia 
que hi assignis. No hi ha un tipus de lletra que 
puguem dir que és neutre: un tipus neutre 
transmet neutralitat, la qual cosa ja és un missatge 
en si mateix.

Malgrat que aquesta és una de les regles més 
simples i evidents, pot resultar paralitzant. Davant 
el menú de tipus, tothom dubta, des del principiant 
fins al dissenyador més experimentat, coneixedor 
de la història de la tipografia i dels seus estils.

Com ho resolem? Potser el més senzill és escollir 
tipografies que, com a mínim, no comuniquin res 
que no t’hagis proposat comunicar.

Quart consell: Cinquè consell:

Hauríem d’utilitzar 
aquest tipus de 
lletra?
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No t’equivoquis de mitjà
Gairebé totes les tipografies s’han dissenyat 
pensant en un mitjà determinat. Tingues en 
compte sempre com es reproduirà la que has triat.
Tots els alfabets han estat dissenyats per ser 
reproduïts amb una tècnica concreta. Algunes fonts 
modernes són prou versàtils per resistir qualsevol 
mitjà, però el dibuix de cada alfabet es va pensar 
per al mitjà de reproducció més habitual a la seva 
època. Gairebé tots els clàssics de la tipografia, de 
la Garamond a la Bodoni, passant per la Caslon o 
la Baskerville, van ser, en un principi, tipus mòbils 
de metall que s’imprimien per pressió de dalt a 
baix sobre paper, amb uns resultats molt diferents 
als que avui s’obtenen amb la impressió òfset, que 
és bàsicament un procés químic. Les tipografies 
del tipus Scotch Roman, com la Monotype Ionic, 
lletres romanes amb serif més gruixut i amb menys 
contrast que les seves predecessores, també es van 
pensar per a la impressió per pressió, però amb 
cilindre. La Frankfurter Highlight té detalls tan 
fins que només pot funcionar bé en transferibles 
o similars. La Reactor no podria existir sense el 
llenguatge PostScript. I la Verdana fou concebuda 
principalment perquè encaixés bé en els píxels de 
pantalla, però també fa goig al paper (pàg. 104 Y).

Perquè el teu disseny es vegi bé, tingues 
en compte com es reproduirà. Valora si la 
teva lletra s’ha de llegir sobre paper de diari, 
pantalla d’ordinador, vinil o paper setinat. Pensa 
si s’imprimirà en òfset, es pintarà a mà o es 
reproduirà amb serigrafia.

Sisè consell:

Monotype Ionic

Frankfurter Highlight

Reactor

Verdana

Adobe Garamond

Bodoni 72

Adobe Caslon

Bitstream Baskerville

L’Adobe Garamond és probablement 
la versió digital més fidel de la lletra 
històrica de Claude Garamond. L’au-
tor d’aquesta versió moderna, Robert 
Slimbach, va agafar com a base del dibuix 
mostres de la mida Parangon (aproxima-
dament, un cos 18 actual) del mostrari de 
1592 d’Egenolff-Berner. Per això l’Adobe 
Garamond és massa fina per a cossos de 
text que s’hagin d’imprimir en òfset. El 
que en el passat funcionava en metall 
no funcionarà necessàriament amb les 
tècniques d’avui.
Algunes tipografies de l’època de la 
impressió en metall han suportat millor el 
pas a l’òfset, com per exemple la Sabon, 
una lletra de mitjan segle xx també inspi-
rada en els tipus de Garamond.
Una altra opció de lletra romana per a cos 
de text és l’FF Quadraat de Fred Smeijers. 
També es va inspirar en formes del segle 
xvı, però en aquest cas hi ha poca dife-
rència entre majúscules i minúscules, és 
estreta, però sobretot té menys contrast 
de traços.

La font Chicago és avui una adaptació 
a vectors de la lletra que Susan Kare va 
concebre en píxels perquè s’utilitzés en 
el primer sistema operatiu de Macintosh. 
És un exemple de lletres que no hauries 
d’utilitzar sobre paper, llevat que t’agradi 
aquest aspecte tosc que té en vectors.

Adobe Garamond 8/9 pt

FF Quadraat 8/9 pt

Sabon 8/9 pt
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Evita les script
Les lletres que imiten escriptures manuals poden 
ser un bon recurs decoratiu, però no són ben  
bé tipografies.
La tipografia va néixer imitant la lletra cal·ligràfica. 
Els tipus de Gutenberg emulaven una determinada 
escriptura feta amb ploma i, poc després, els tipus 
italians van imitar també l’escriptura feta a mà. 
I malgrat que la lletra d’impremta va començar 
molt aviat a ser una cosa autònoma, hi van seguir 
havent tipus que imiten la mà humana. A la 
impremta clàssica tenen una certa tradició les que 
avui coneixem com a “script”, la lletra lligada més 
formal. S’emprava sobretot per a targetes de visita.

Com va dir una vegada un alumne meu, utilitzar 
lletres que imiten l’escriptura a mà és com tenir flors 
de plàstic a casa. Una tipografia cal·ligràfica és un 
estil una mica forçat. Pot servir per crear determinats 
efectes, però poques vegades esdevenen creïbles.

Si les fas servir, evita les majúscules. Tampoc 
n’alteris la interlletra i compon-les sempre en línia 
recta.

No hi ha una Janson “bona”, no hi ha  
una Plantin “bona”
Totes les tipografies clàssiques actuals són versions 
d’algun model clàssic. No hi ha cap versió que  
sigui la bona.
Les tipografies que fem servir avui que porten 
el nom de Plantin estan basades en les lletres 
tallades per Robert Granjon, Christophe Plantin 
era impressor. El tipus Janson Text no ve de les 
lletres fetes per Anton Janson, sinó dels tipus que 
va fer Miklós Tótfalusi Kis. La tipografia que es 
coneix com a Granjon no és exactament d’aquest 
tallador de punxó, sinó que, en part, són els tipus de 
Claude Garamond, mentre que diverses tipografies 
modernes que s’atribuïen a Garamond es va 
descobrir que, en realitat, eren de Jean Jannon. 
Avui hi ha tipografies dibuixades a partir de les 
impressions de lletres de Garamond, però això 
no garanteix que siguin millors que cap de les 
anteriors, ja que la tècnica de disseny de tipus, 
composició i impressió ha canviat tant que aquesta 
autenticitat té poc valor.

No et preocupis per si la teva lletra és l’autèntica. 
L’important és que funcioni.

Desè consell:Novè consell:

Per aconseguir una marca personal, en 
lloc d’utilitzar l’exuberant però artificial 
Zapfino… Garamond 3 ITC Garamond

Garamond Simoncini URW Garamond

Stempel Garamond Adobe Garamond

Sabon EB Garamond

… sempre serà millor fer alguna cosa a 
mà, com aquesta retolació de la cal·lígrafa 
Gina Serret.
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Tretzè consell:

Escull el tipus de lletra pensant en quina mida  
la utilitzaràs
Un dels errors més comuns és fer servir una 
tipografia en una mida diferent a l’escala per  
a la qual ha estat dissenyada.
No totes les lletres han estat pensades per ser 
reproduïdes a la mateixa mida ni per a un mateix 
ús. Malgrat que hi ha tipografies que han canviat 
de context amb cert èxit al llarg de la història, una 
lletra dissenyada per a cossos petits difícilment 
funcionarà en cossos grans, i viceversa.

Si deixem de banda les fonts de fantasia 
(Z pàg. 29), que evidentment només ens serviran 
per compondre titulars o logotips, com podem 
saber si una lletra ha estat concebuda per ser 
utilitzada en una mida gran o petita? De vegades 
ho esbrinarem si llegim el que ens n’expliquen les 
foneries o els autors. Però, per estar-ne una mica 
més segurs, com a orientació et pot ser útil saber 
que, comparades amb les lletres per a cossos grans, 
les lletres per a cossos petits tenen una estructura 
una mica més ampla i una diferència d’altura 
menor entre les majúscules i les minúscules. A més, 
comparades amb les lletres de títols, de vegades 
tenen també formes més abruptes, i les seves parts 
fines —serifs i traços prims— són més gruixudes.

Una altra manera de saber si una tipografia és 
adequada per als textos de lectura correguda, la 
qual cosa implica que s’utilitzarà en cossos petits 
(pàg. 62 Y), és comprovar si l’espai buit interior 
dels caràcters és aproximadament equivalent 
a l’espai buit entre aquests, tal com mostra 
l’esquema.

9 pt

72 pt

La tipografia 
Nimrod, disse-
nyada per Robin 
Nicholas el 1980 
per a Monotype, és 
una de les millors 
i més utilitzades 
per a premsa. Es va 
emprar per primera 
vegada en el diari 
Leicester Mercury. 
A la imatge de la 
dreta, apareix al di-
ari econòmic Cinco 
Días, dissenyat per 
Pablo Martín. Els 
serifs robustos de 
la Nimrod, la manca 
d’ornaments i una 
gran altura de les 
minúscules fan que 
sigui una lletra so-
ferta, molt llegible 
en cossos petits. 
Com passa amb els 
actors i actrius del 
teatre, quan ens 
hi acostem, però, 
veiem el maquillat-
ge i ja no són tan 
guapos.

La composició 
perfecta de text per 
a lectura és aquella 
en què l’espai 
interior i exterior 
de cada caràcter 
és igual, és a dir, 
l’espai del forat de 
la o ha de ser igual 
a l’espai que hi 
ha entre aquesta 
lletra i la següent. 
Aquest model va 
quedar fixat amb 
les primeres tipo-
grafies romanes del 
Renaixement.

El disseny d’algu-
nes tipografies, 
molt poques, té 
versions per a  
cossos grans  
i cossos petits. Com 
la família Miller, de 
Matthew Carter.

Miller Display

Miller Text

Miller
Miller

Miller

Millerw
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Retoca les paraules soltes
Quan fas peces de text aïllat, estàs retolant,  
no editant amb tipografia.
Quan dissenyes una paraula o una frase curta que 
no forma part d’un text més gran, estàs retolant o 
creant un lettering, tant si ho fas amb cal·ligrafia, 
com si dibuixes tu les lletres o fas servir una font 
tipogràfica. Si fas això últim, potser descobriràs 
que algunes lletres no combinen entre elles com 
esperaves. Les tipografies es dissenyen perquè 
totes les combinacions de lletres funcionin bé, 
especialment alguns parells que apareixen més 
freqüentment en la majoria de llengües. Però de 
vegades et semblarà que aquesta r no encaixa amb 
la t que la segueix o que el punt de la i ara sembla 
molt alt.

Independentment de si la font amb què treballes 
és gratuïta o si l’has comprada, pots fer el que et 
convingui: alterar l’espai entre caràcters, canviar la 
mida individual d’un caràcter, o fins i tot modificar-
ne el dibuix original.

Generalment, en aquests treballs utilitzem una 
interlletra negativa (pàg. 84 Y), de vegades, els 
espaiats entre lletres, que no han estat dissenyats 
per a aquest tipus d’ús, no es veuen iguals. Per 
compensar-ho, podem retocar específicament les 
distàncies entre parells de caràcters alterant-ne el 
kerning (pàg. 88 Y) manualment.

Tampoc no hem de tenir cap mirament a l’hora de 
modificar la forma de les lletres que no ens agradin. 
Podem fer-ho convertint la font en vectors, malgrat 
que, aleshores, ja no podrem canviar el text.

Quinzè consell:

Myriad Pro Black 
amb la interlletra 
a 0.

Interlletra a  − 60.

Alguns parells de 
caràcters amb el 
kerning alterat.

Alguns caràcters 
amb el dibuix 
alterat.

− 15 − 25 − 10
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Troba aquest llibre a la teva llibreria 
habitual o a editorialgg.com

https://editorialgg.com/cinquanta-i-tants-consells-sobre-tipografia-libro.html




