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Introducció a la tipografia tranquil·la 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

El present programa ofereix una formació bAslca en el terreny de la composició 
de textos de lectura seguida: el de la tipografia destinada a la producció 
ed Hortal. Par te tx de la cons ta tac ió de la ba tx ls s lm a quall tat mitjana de 1 lllbre 
espanol l de les seves causes: la lnsenslbtlitat dels editors en general davant 
la qualitat de les prestac ions gràfiques dels seus productes (fomentada per la 
desorfentacfó del públSc lector, mancat de punts de referència) l l'absèncla d'un 
autènt.t.: codl de qualtta' referit específicament a le¿ noves t~cnologfes "entre 
el personal tècnic dedicat a la composició. Només la Intervenció del dlssenyañor 
pot trencar aquest cercle viciós. 

Tanmatetx, la docència regular de les escoles de disseny s'orienta normalment 
cap a sectors del món gr&flc -cobertes, cartells, packaglng, logotips, papereria 
d'empresa, etc.-, que requereixen un tractament "calent", tnmsgressor 1 conno
tatiu, destinat sobretot a una percepció selectiva 1 1nstantAn1!1 de textos breus, 
que s'oposa al del llibre, destinat a un esforç continuat 1, per això mateix, es
senc ialment denotatiu 1 transparent, per al qual el respecte als limlts imposats 
per la flslologla de la lectura i la percepció visual lla referència a la tradi
ció com a "nivell zero''. lliure de connotacions <però no pas estèticament neu
tre>, són principis constitutius. El curset es proposa una reflexió cr1tlca sobre 
aq•Jes t segon tIpus de d lsseny i es pec lalmen t sobre e ls elements de la trad lc ló 
<amenaçats ara per raons extr tnseques a la seva va 11desa> suscept lb les d'in te
grar el nucll d'una tipografia no connotativa. 

El curset consta de vult sessions de dues hores, articulades en dues unitats 
docents de durada variable separades per un descans de quinze minuts, 1 reque
reix una aula adequada per a la projecció de diapositives. Els alumnes realit
zaran un treball prbctlc sobre un conjunt de clnc elements <portada, taula de 
contingut, comP.nçament de capltol 1 díptic Interior amb jerarquització del 
contingut> a triar entre diversos tipus d'originals que els senm oferts. 

lA F ll.OSOF IF.S TlPOGRÀF lQUES 

1. Tensions de la tipografia: <a> significat 1 significant <connotacló/denotoc16>, 
< b> l'heretatge h Jstòrlc <trad teló/or lg ina 11 tat>, <e> osc ll·laclons doctr lnals 
<slmetrla/astmetrlo>, {d) edltlng 1 disseny. 2. La flslologlo de la percepció 
1 els Hmtts de la creativitat: mlcrotlpografia/macrotlpografta. 3. Per una 
tipografia de grau zero. 

I · MICROTIPOGRAFIA 

18 LA LLETRA 

1. El plom 1 la pel·licula: problemes 1 respostes de l'evolució tecnològica 
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<catxes, monotip, llnotSp, fotocomposició, eutoedlcló, lletres transferibles>. 
2. Problemes de font: <a> la reducció del nombre de carbcters <versaletes 1 
pseudo-versaletes, numerals elzevlrlans/anglesos, lligadures, slgnes tlpogrbfics>, 
<b> la modulació electrònica dels caràcters <curslva/pseudo-cursiva, condensades/ 
pseudo-cond~nsad~s>, <e> adaptació als diferents cossos. 2. Variacions: rodona, 
cursiva, negreta, versals !·versaletes. 3. La llegibilitat dels carbcters tipo
grafies. 4. Problemes del kernlng: <a> conceptes <compensació ~:~utomAtlca 1 varta
b le de e~ rAc ters CAVCCl, kern lng per sectors: kern lng norma 11 tze t, kern lng de 
disseny>, <b> el recte ús del kernlng. 

2A LF.S FAMltiES TIPOGRAFIQUES <1>: ELS ELEMENTS 

l. Ls contribució .!PlgrAflca. 2. La contribució cal·ligràflca. 

28 LF.S FAMfLIES TIPOGRÀFIQUES <2>: LES FORMES 

1. Els estils gòtics en la tipografia. 2. La slntesl de l'humanisme. 

3A LES FAMfLIES TIPOGRÀFIQUES <3>: LA TRADICIÓ CLÀSSICA I LES SEVES 
RECRE~ClONS . 

1. La fal·làcla de les classificacions . 2. Valors culturals del patrimoni tlpo-
grAf lc : <"> la trad lcló ca l·ltgrAftca, <b> la trad lc ló geomètr lea <e> e ls problemes 
especials de la premsa. 3 . Creacions actuals 1 recuperacions desitjables. 

38 LF.S FAMfLIES TIPOGRÀFIQUES <4>: L'EXPLOSIÓ POSTINDUSTRIAL 

1. Les grotesques i les seves estratègies. 2. Les egípcies. 3. Tipus singulars. 

4A LA L1NIA 1 EL PARÀGRAF 

1. Le longitud de la Unta. 2 . Història dels blancs tipogràfics. 3. L'edmintstract6 
del blanc a l'interior de 11!1 catxa. ol. El par~graf. 5. Raons de la composició 
(justificada, centrada, en bandera a dreta o esquerra, orgànica>. 

48 RF.PINAMENTS ESTtTJCS EN MATtRIA DE COMPOSICIÓ 

1. l.t"'s ver s aletes 1 les seves funcions. 2. Refinaments estètlc:s en l'escriptura 
dels nombres : (c!l) xifres romanes, <b> xifres aràbigues. 5. Les ceplletres. 6. El!'ò 
ornamP.nls tlpogr&flcs. 

II • MACROTIPOGRAFIA 

5A LA PÀGINA 

\. Plec 1 format. 2. Catxa. 3. Marges. 4. Foliació. 5. Signatures. 

58 EL LliBRE 

t. L'organització del llibre. 2. El plec de prlnclpts .. 3. La coberta l els seus 
textos. 
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88ses de polftica tipogràfica 

6A PROBLEMES ESPECIALS (1): LA LITERATURA 

1. La poes1e. 2. El teatre. 

68 PROBLEMES ESPECIALS <2>: LLIBRES DE COSES 

1. Notes. 2. Llistes: (tt) teules de contingut, <b> índexs, (e) bibllogrefles, 
<e> catAlP.gs. 3. Estadlstlqoes. 4. Textos de consulta. 5. Textos instrucctonals. 

7A ANÀLISI DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC (1): EL CÒDEX MANUSCRIT 

88 ANÀLISI DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC <2>: DE GUTEMBERG AL DISSENY 

BA LA PORTADA < 1 >: .ELS ESTILS CLÀSSICS 

88 LA PORTADA <2>: ASIMETRIA I PSEUDO-ASIMETRIA 
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