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Disseny Tipogràfic. Apunts al marge / 2012-2013

Recull de referents gràfics i anotacions per a l’alumnat, 
amb idees esparses que fan de guió per a l’exposició 
i debat en les sessions presencials; recurs paral·lel i 
complementari al desenvolupament estricte dels exer-
cicis que es proposen a l’assignatura.

Es mostren els temes a mode de fragments esbossats, 
evitant postular fórmules tancades, intentant obrir es-
pais d’evolució: que l’alumne pugui ampliar-ne el seu 
estudi autònom, els acabi de relacionar i en faci la seva 
síntesi personal.

El document es publica en versió apunts, amb resolu-
ció d’imatges inferior a l’original.

https://campusvirtual.ub.edu/pluginfile.php/ 
3000265/mod_resource/content/1/DT_12-13.pdf

oriolmoret@ub.edu
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Intro

D’entre els centenars d’esquemes que, en manuals 
de cal·ligrafia, volen resumir el joc de traços (incli-
nacions-graus) i estri (ploma), em quedo amb els de 
Mercator.

No només per la seva claredat d’exposició, ni per les 
boniques llatinades, sinó per una raó més interna i de 
deformació professional (passió): Mercator era car-
tògraf —i, així, com si ens pogués orientar fins trobar 
el nord.

(1512-1594)
Mercator i la seva projecció; els graus (la inclinació);  orientar

Gerardus Mercator. Literarum latinarum, quas italicas, cursoriasque 
vocant, scribendarum ratio, Louvain 1540

«Atlas» Rel amb Ortelius

Vesalius, 1514-1564
De humani corporis fabrica, 1543

Tot, xilografia. A partir d’aquí, comentar els esquelets —humans i al-
fabètics

I la dissecció en traços
Ductus (i cursus): la problemàtica terminològica

Osley, 194 Osley, 195Osley, 194
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Capital monumental (epigràfica)

Període clàssic (escriptura canonitzada): —i a ii

Les «proporcions clàssiques»: contra un quadrat, comprovar 
l’amplada de les lletres —AHMO, 1; ES, 1/2…

interpunctus; espai entre paraules: Parkes i Saenger

cf Cattich

Cursus i ductus
El ductus paleogràfic, el (no) nostre ductus

Estri i lletra

El cisell teòricament impossible de Noordzij

Els exercicis d’ara, i els exercicis de Palmer.

Korger, 74-75

Martin, 106

Korger, 106

Palmer, 19

Palmer, 21

Noordzij, 31

Frutiger, 97
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Carolina (o carolíngia), viii

Atribuïda a Alcuí de York, dins el programa de reforma i estandardit-
zació imperial de Carlemany (Carolus Magnus)
Document i cancelleria
Origen de la minúscula
Pròpiament minúscula, fins i tot en majúscules

les versions del segle xx

Johnston, 8

Johnston, 270-271

Martin, 111

Martin, Judy. (Stribley, Miriam, coord.) Guía completa de caligrafía. 
Técnicas y materiales. Madrid: Hermann Blume, 1985.
Korger, Hildegard. Handbook of Type and Lettering. London: Lund 
Humphries, 1992.
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Gòtica textur

Les escriptures nacionals,
El suposat estalvi de pergamí: lletres menudes i apretades
Cap a homogeneïtat
ca. xiv: textur (Alemanya) de forme (França) blackletter (Anglaterra)
rotunda llatina
els angles

scrittura umanistica (model: ix)
cancellaresca

Chappell

Textura i teixit: requalificació del text —i el pes de la interlínia?

Korger, 91
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La postura i la inclinació de la taula
Algú podria fer un estudi sobre com afecta això en les formes 
gràfiques que s’obtenen.
Cf Johnston-Encyclopédie
i com escriuen els cal·lígrafs d’avui dia

Els traços i els temps: dos traços es poden fer en un temps, però 
mai un traç s’ha de fer en dos temps —no es diu «mai un traç es 
pot fer en dos temps» per evitar confusions. En veritat, un traç 
retraçat són ja dos traços, o sigui que la possibilitat planteja un 
dilema existencial quasi metafísic. Resumint, només es diu així per 
insistir en la necessitat que els traços s’han de fer d’un sol cop.

Levarie, 59

Johnston, [frontispici]

Johnston, 31
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Resumint quatre coses de Noordzij 
(que no són poc)

Noordzij, 7; 31; 42-43; 38-40; 53-58; 63-65
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Per qui vulgui tafanejar curio-
ses aplicacions sobre com fer 
servir els dits:
www.calligraphypractice.com

Child & Howes, 135

Child & Howes, 149

La Foundational de Johnston, culpables (ella i ell) d’«una» versió 
carolina del segle xx i de que molts anglesos escriguin «tan bé»…

A l’esquerra, un d’aquells fulls de mostra cal·ligràfica, amb fletxetes 
de cursus (paleogràfic, etc.), creus d’esborrar pífies i anotacions per 
a la correcció…

A la dreta: l’opinió dels experts, que poden fer sentir que això de fer 
lletres és tan elevat que no hi ha més lloc per a elegits. Johnston 
feia vint-i-vuit (28) a, en diferent ordre de traços (o sigui, «ductus» 
segons els paleògrafs i acòlits), i escrivia que només una (1) d’elles 
era correcta. Com en un concurs de la tele, com en una conversa 
de senyores María comentant com s’aconsegueix un blanc més 
blanc a l’hora de fer la bugada. Coses dels experts, que acostumen 
a empassar-se les solucions i fan patir els altres per la seva poca 
traça.

La solució a l’endevinalla:
apostem per la de l’extrem 
inferior esquerre?
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Frutiger, 156

Això de sota torna a ser de Frutiger.
Torna a tenir pinta de ductus a la paleogràfica, però no és ben 
bé això ni així… Caldria revisar i rellegir el llibre, amb tanta certa 
distància com cert respecte, i veure si això també ens serveix per a 
entendre una mica millor tot aquest enrenou de les lletres.
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Cancellaresca corsiva

cf scrittura umanistica

Cal·ligrafia i xilografia: la difícil relació. (cf Mercator, aprenent de 
xilògraf i gravador)
Vicentino: comparar les pàgines impreses i el fragment escrit. 
També punxonista.
Uns diran que les coses milloraran amb l’expansió de les planxes 
de coure (mitjan xvi). Cresci dirà que no —amb barreja de seny 
tècnic i metafísica: el xilògraf buida els blancs i respecta el traçat 
del cal·lígraf; el gravador buida el traçat i en fa desaparèixer les 
seves subtileses.
A comparar amb la defensa del blanc de Noordzij.
A comparar amb les relacions cal·lígraf-punxonista.

Els conflictes i els egos, un cop més.

Les lletres dels pintors: Rafael (Chappell,96), Miquel Àngel, Ticià: 
cf Fairbank

[Vicentino, v] [Vicentino, vi]

Fairbank, pl.32Fairbank2, pl.25
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Bastarda

(Cancellaresca bastarda, cancellaresca circonflessa?, bastarda 
española, la verdadera cancelleresca…)
Sobre les atribucions: Fanti en fa referència (però no estem segurs 
d’a què, a banda del nom), Ycíar en mostra una; Vespasiano li dóna 
estatut al títol del seu tractat; Cresci l’assenta sense donar-li el 
nom; Palatino la bateja així, despectivament…
Lucas l’adopta i perfecciona… Servidori en fa la seva reflexió, 
coronant Cresci i premiant Lucas…

I Servidori (i el propi Lucas?) admeten que l’origen és la cursiva 
tipogràfica aldina… també anomenada itàlica… també anomenada 
grifa —sigui per Sébastien Gryphus (més acceptat), sigui per Fran-
cesco Griffo, el punxonista que va tallar cursives per a Aldo…

[Lucas] Korger, 113

[Cresci] Osley, 112

«La letra bastarda, pues, siendo su nombre verdadero letra Canci-
lleresca, ha sido desde principios del siglo XVI hasta ahora la letra 
mas hermosa, y la norma de todos los que han enseñado qualquier 
caracter llano y cursivo, bastardo y no bastardo. Por ella debemos 
mil obligaciones á Aldo Pio Manuzio […]
El mismo Aldo fué el inventor de este preciosísimo caracter, que se 
llamó Aldino, y es en realidad el verdadero origen del bastardo llano 
y cursivo. El tal caracter Aldino se usó y usa en las Imprentas de 
toda Europa, y en España con el nombre de Grifo, creo que por ha-
berse valido comunmente de él Sebastian Grifo para sus famosas 
ediciones en Leon de Francia […]»
Servidori, 5

«Dice el P. Amphiareo varias veces que él ha sido el inventor de 
dicho caracter [bastardo]; pero yo lo dudo mucho […]»
Servidori, 12 (i cf 11)

«[Cresci] Da su caracter Cancilleresco, ó bastardo llano y cursivo: 
destierra enteramente lo esquinado en las letras, y las hace con 
una curvatura agradable, y con el encadenamiento de unas con 
otras del modo que indicó Aldo en el principio y fin de las que él 
mismo restauró […] Da á las letras el caido de 14 á 15 grados; 
y con respecto á que quiere ean el doble mas altas que anchas, 
encierra el cuerpo dentro de una figura romboide.»
Servidori, 19
Don Anselmo

13 // Disseny Tipogràfic • Grau de Disseny • UB • 2012-2013 • Oriol Moret

versió apunts



Fairbank, pl.51

Korger, 105

Korger, 95

Chappell, 117

Bâtarde

Una altra curiositat. A Noordzij no li estranya gens tot això de la 
bastarda de Borgonya —a Brugge; origen de la fraktur («són la 
mateixa»), «genuina» alemanya.

bastarda-civilité: cf contrapunt i estridències

La civilité de Granjon.

cf Secretary hand (de secrets i floritures: rapidesa i lligar… cap a la 
taquigrafia, per exemple?

Aunque, deteniéndose un poco, tal vez tendría mucho sentido: sí había ouvra-
ges uniformes libres de meslange. Las que venían a la memoria con facilidad 
eran aquellas que se enfardelaban bajo el nombre genérico de «civilités», los 
libros de urbanidad que, en el entorno tipográfico francés, dicen, popularizó 
Granjon a partir de mediados del siglo xvi. Lo que más saltaba a la vista de 
ellos era que no se componían ni con droites ni con penchées, ni con romains 
ni con italiques, sino con una sola letra «de escritura», que supuestamente 
Granjon bautizó «lettre françoise d’art de main» y que luego se divulgó como 
«caractères de Civilité» o, en su forma abreviada, «civilité». Lo bonito viene 
a continuación: los estudiosos acostumbran a aceptar que «la civilité» de 
Granjon es una bâtarde.
Ahora conviene dejarlo así, sin hurgar en las razones de este bautizo particular 
(se admite que recibe el nombre de La civilité puérile et honnête, que Granjon 
imprimió desde 1558 con estos tipos, traducción francesa de De civilitate 
morum puerilium (1530) de Erasmo, quien dedicó la obra a su pupilo Henri de 
Bourgogne –curiosamente de Borgoña, de donde, dicen, procedía la bâtarde 
en que se modeló «la civilité» de Granjon); ni en las distintas precisiones que 
acostumbran a ofrecerse para su clasificación formal («gótica cursiva, o semi-
cursiva, cancilleresca…») –como aperitivo, se podría empezar con la reseña que 
Fournier le dedica en el repaso de espèces que cierra el segundo volumen de 
su Manuel: en el número 8 de la lista de éxitos, aunque suavizada con el título 
«Cursive Françoise», sin trazas de bâtarde. 
Sólo apuntar que hay quien ha visto en «la civilité» un intento de alternativa 
a italique, o sea, al final, una familia gráfica secundaria que acompañara al 
redondo o romain. No parece probable pero, en tal supuesto, se daría una 
circunstancia inversa a la de la moyenne: se alejaría demasiado, trop, de droite 
–y, por si se diera el caso, también se alejaría demasiado, trop, de italique.
En resumen, se deja así, y se acepta lo que aceptan los estudiosos, a excep-
ción de inoportunos como Fournier: «la civilité» de Granjon es una bâtarde.

Ahora conviene aceptar, sin más, que «la civilité» de Granjon es una bâtarde 
o, sin tapujos y por si no quedara claro, una bastarda –esa palabrota de larga 
tradición en el discurso caligráfico que, fuera de su ámbito, se considera un 
insulto. Ya se intuye que, para merecer tal palabra, sólo se requiere ser fruto 
de alguna relación indebida. En el caso de las letras, puede proceder de 
cruzar formas de distinto origen o de generar formas con un procedimiento 
instrumental impropio. Para el hilo presente, basta retener este doble principio 
y prescindir de las formas particulares, a su vez resbaladizas, que puedan 
asociarse a «bâtarde» o, para el caso, a «bastarda».
No se va a hacer ningún esfuerzo para definir con precisión los rasgos caracte-
rísticos de «la» bastarda –en el caso de que existan, en el caso de que pueda 
pretenderse que haya algo como «la» bastarda. Todo aprendiz de letra sabe 
que, por lo general y como mínimo, cada país tiene su bastarda –francesa, es-
pañola, italiana… También, que no son la misma ni tienen mucho que ver  –por 
si los adjetivos que la califican no fueran suficiente: a considerar que, en los 
adjetivos, se contiene esta especie de orgullo nacional raro que parece recla-
mar señas de identidad para algo tan complicado como lo bastardo. Después, 
ya se puede adivinar, que no habrá una sola bastarda francesa, o la que sea, 
de donde sea, a lo largo del tiempo. Que, otra vez más, se volverán a calificar 
con nuevos adjetivos más finos, como figuran, por ejemplo, entre las espèces 
tipográficas que repasa Fournier en el segundo volumen de su Manuel, con 
sus argumentos comunes –así, para la bâtarde brisée «qui imitoit l’écriture 
ordinaire»; para la bâtarde ancienne, «Elle est nommée Bâtarde, parce qu’elle 
dérive des lettres de Formes, Caractère plus figuré & dont on a retranché les 
angles & quelques traits.» (Manuel typographique, vol. II, 264-265.)… lo cual 
podría propiciar un debate y contienda tan pintoresco como el que tuvo lugar, 
en el siglo xviii español, acerca de la pureza de «su» bastarda.
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Fairbank, pl.63 Fairbank, pl.66

Anduaga, [2] Anduaga, [3]

Palmer, 23

«L’anglesa»

I el lligam mercantil-comercial: cap a la més 
commercial de totes, l’anglesa, que ells anome-
nen round-hand… 

Anduaga simplifica la construcció amb els 
seus pocs traços… això sí, segons principis 
d’enginyeria cal·ligràfica, una mica com Aznar 
de Polanco.

Acabarem amb Palmer.

[Disculpes especials: la composició de la pàgina és més porqueria…]
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Notes sobre altres alfabets i escriptures

Això quedarà com a simple anotació.
L’objectiu bàsic és tan sols adonar-se de 
la varietat d’escriptures més enllà de l’occidental llatina
que no tot són escriptures alfabètiques (sil·làbiques, ideogramàti-
ques…)
que la pròpia conformació gràfica pot apuntar com s’han de llegir 
(sentit d’escriptura i lectura)
que algunes semblen dempeus i altres que pengen
que n’hi ha que tenen més d’una formalització reglamentada (la 
«bicameral de Bringhurst»: majúscules, minúscules)
que cada cultura incorpora la seva noció de ritme en els traços i en 
els espais d’escriptura (grafisme i contragrafisme)
…

cf escriptura bustrofèdica (bustrofedó)
La referència als orígens i evolució de l’alfabet, amb tots els seus 
girs al llarg del temps, i totes les teories al seu entorn (com a 
mínim, entretingudes i curioses).
Gelb, Moorhouse, Gaur.
Més suau: Tuson.
En to quasi lleuger i anecdòtic: Salvador i Lodares.

Frutiger, 163

Legros & Grant, 543, 551, 555, 557
Núñez Contreras, 211

Pot algú que no conegui una escriptura dissenyar-ne caràcters?
Pot un analfabet ser dissenyador tipogràfic?
(Les apostes dels dissenyadors tipogràfics arrauxats; el repàs 
a alfabets tipogràfics de punxonistes passats; el lament de 
Steinberg sobre el grec canònic «d’Aldo» respecte el de la 
Biblia Complutense; la llegenda de Pradell… o la de les filles 
correctores de Plantin.)

Fent barreges amb uns i altres
poden sortir propostes enginyoses
tant com acudits superficials

[Els exemples adjunts tenen un pèl de trampa. Alguns sembla 
que suportin millor els justificats que d’altres. I en qualsevol 
cas es pot considerar si la versió tipogràfica desmereix 
respecte de la versió manuscrita original: això pot semblar 
un prejudici, però podria fer replantejar l’evolució de la forma 
tipogràfica tal com la coneixem, amb cert deslligam de la mà 
(cf. exemple anglosaxona).]

Siríaca: dreta-esquerra; consonàntica;
Devanagari: esquerra-dreta; sil·làbica;
Burmesa: esquerra-dreta; sil·làbica;
Kalmuck: dalt-baix; esquerra-dreta; alfabètica.
Un resum complet a les pàgines finals de Gaur.
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Steinberg, 99 Steinberg, 51

el lament de Steinberg (justificat i justificable) sobre el grec canònic 
«d’Aldo» respecte el de la Biblia Complutense;

Cànons a diferents veus: bíblies políglotes, la Complutense (Brocar) i la d’Anvers (Plantin).
Respectes culturals; homogeneïtat, contrast;
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Entorn la creació de nous caràcters
L’alfabet tipogràfic i els «seus» caràcters

A vegades es pot creure que hi ha necessitat de crear algun nou 
caràcter que cobreixi un buit.

Un altre cas: l’anglosaxó mecanitzat —un sargit
Prescindint de si les formes són més o menys boniques, cal con-
venir que és un nyap perquè intenta combinar dos patrons gràfics 
molt distants —mentre l’original manuscrit mantenia un únic patró 
i el resolia amb efectivitat fins i tot en aquells casos en què les 
formes podien semblar una mica extravagants.

Llengües inventades i llengües indígenes (cf. Marina Garone)

Alfabet fonètic

A l’altre extrem, els emoticons

Legros & Grant, 536

Fairbank2, pl. 20

G. B. Shaw

Imagining Language; Printing Surfaces; Gaur
Eco

Detectar nyaps i coses lletges
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Quark

Ventana > Glifos
[GID / Unicode]

Toda la fuente
Alternativas para selección
Caracteres especiales (de separación)
Caracteres especiales

Caracteres europeos
Símbolos

InDesign

Texto > Pictogramas
[GID / Unicode / Nombre]

Alternativas
Fuente completa

Latino básico y latino 1
Latino extendido A
Latino extendido B
Puntuación
Superíndices y subíndices
Números
Monedas
Símbolos
Símbolos matemáticos
Griego
Cirílico

Word

Insertar > Símbolo

Símbolos
Caracteres especiales

[Carácter / Carácter Unicode]

Això us pot donar una idea de la poca compleció d’algunes fonts 
i del fet d’haver de recórrer a altres alfabets per fer pegots que es 
vegin el mínim possible

GID/CID, Glyph IDentity, Character IDentity (suposo: GID també té 
altres significats que no quadren aquí)

Unicode i la codificació. Si tot és només codi, potser caldria pregun-
tar-se què hi pinten els caràcters (o «glifs») que fem servir encara. 
Això també canviaria la mateixa noció de «disseny tipogràfic».

Adoptar l’arrova per evitar les repeticions i el llenguatge sexista
l’arrova és bisexual
en castellà, compañer@s (que no sé si es llegeix compañeraos o 
compañeroas), encara podria passar;
en català, no, ni de cap manera
«Benvolgudes i benvolguts coordinador@s,»
és una autèntica bestiesa,
que a alguns i algunes (o a algunes i alguns, mai algun@s) encara 
els pot fer gràcia i creure que això fa de col·legui cibernauta
però el plural femení català va amb e, i el plural masculí català no 
va amb res, o sigui que @, per més neutre que es cregui, aquí és 
una falta d’ortografia
i no, la cosa no milloraria si en comptes d’una mena de a es fes 
una mena de e
en qualsevol dels casos, el nou caràcter continuaria cantant
per més simpàtic i modern que sigui el cap d’estudis, la cap de 
departament o la coordinadora del grau

Hi ha moltes maneres de cantar, però, en el que ara ens ocupa, el 
cant desafina:
el símbol de l’arrova (@) pot estar en si mateix ben dissenyat, però 
entre les lletres d’un text continuarà cantant perquè la seva missió 
no és comportar-se com xxxxxxxx, el seu valor no és textual

I em sembla que no és només una cosa d’acostumar-s’hi

Com hauria de ser, aleshores, el nou alfabet tipogràfic?
Aquell que, mantenint la coherència gràfica, traspassés temps i 
cultures?
Un repte per als dissenyadors tipogràfics d’avui dia que semblen 
voler tenir l’última paraula («He creat una font multiestilística en 
dos-cents trenta-vuit pesos»).
l’Helvetica en ciríl·lic, àrab, hebreu, xinès… (veure menú de tipus a 
l’ordinador)
una mica com la Coca-Cola?
cf bíblies políglotes
La idea d’«alfabet universal»

No cal anar tan enllà:
el signe de multiplicar no és una x, sinó una cosa semblant a això: 
×
O les fraccions numèriques

Revisar Unicode: taules i categories
www. unicode.org

ela geminada
www.l·l.cat

les cometes i apòstrofs «tipogràfics»

contraccions, lligadures, dígrafs

cf Bringhurst, Appendix A: Sorts & Characters, 271-286

@

…
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Tipografia, sinònim d’«Impremta» 
(fins a finals de segle xix)

Tipografia, escriptura amb motlles 
· el motlle com a artifici (la substitució del «natural») 
· el motlle: serialització i plantejament industrial 
· «el motlle» en tipografia 
 · forma tipogràfica (motlle d’impressió: polimotlle),  
 · tipus movible (o mòbil: monomotlle), 
 · matriu 
 · motlle de foneria

Ars scribendi artificialiter 
(art i artifici)

Cal dir res, dels llibres tabularis?

Major producció, major difusió…
La impremta com a revolució 
[Eisenstein, Elizabeth.  
La revolución de la imprenta 
en la Edad Moderna europea. 
Madrid: Akal, 1994.]

La propagació de models gràfics 
(i, de fet, de les modes)
L’error industrial: correcció i 
revisió ortotipogràfica

Hi pot haver alguna escriptura 
«natural»?
Quanta gent llegia aleshores?
Els lectors, fins a quin punt eren 
conscients del canvi i de les 
seves implicacions? Havien de 
ser-ne? O és justament enga-
nyar, el propi de la tipografia?

Sigüenza y Vera, Juan Joseph. Mecanismo del arte de la imprenta para facilidad de los operarios que le exerzan (1811). 

El secret desvetllat: el colofó del 
Catholicon de Gutenberg.

«Literatura tècnica»:  
manuals d’impremta  
(art i mecànica)  
(disciplina o ofici)
Moxon (1683), Fertel (1723), 
Sigüenza (1811).  
[I Paredes (c. 1680)]

Osley (Juan de la Cuesta), 172

Steinberg2, 19

Martín, 199
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L’artificialitat de la nova escriptura:  
la nova concepció de la «lletra» en el procés productiu i d’ús

El punxonista  
 genera la lletra des del contragrafisme intern 
(contrapunxó: blancs en relleu); estampa el contra-
punxó en una altra barreta d’acer: a partir dels blancs 
interns (ara incidits), delimita el contorn exterior de la 
lletra mitjançant llimes, extraient (buidant, esculpint) 
matèria: el punxó mostra el grafisme en relleu i 
especular 
 estampa (punxona) el punxó en un bloc de metall 
més tou (coure, por exemple): la matriu, en la que el 
grafisme apareix incidit i «del dret». Lògicament, amb 
un punxó es poden obrir diverses matrius.

Tal com l’escriptura tipogràfica fragmenta el curs «na-
tural» de l’escriptura manual (secció en lletres), l’«ofici 
d’amanuense» es fragmenta en oficis especialitzats en 
l’entorn tipogràfic.
En els primers temps, aquestes especialitats podien reunir-se en un mateix 
obrador, però al cap de poc es desplaçarien a espais propis.

El fonedor  
 justifica la matriu (rectifica el bloc percudit pel 
punxó; l’acondiciona per al seu posterior emplaça-
ment en el motlle de foneria) 
 ajusta la matriu en el motlle de foneria per a 
determinar la posició del grafisme en la cara superior 
del tipus movible —en sentit longitudinal (alineació) i 
lateral (apropament o prosa). 
 fon tipus movibles: els tipus movibles d’un mateix 
caràcter (d’una mateixa matriu) són «idèntics».

El rectificador 
 rectifica els tipus per tal que tinguin la mateixa 
altura tipogràfica (per a la seva impressió homogènia)

L’emplanadora 
 confecciona planes o tortas de tipus movibles: 
selecciona una quantitat determinada de tipus de 
cada caràcter (sorts) segons una pòlissa per a distri-
buir als impressors.

El caixista  
 forma línies de composició amb els tipus movi-
bles a una mesura (ample de caixa) justa, establerta 
d’antuvi: per a justificar la línia se serveix dels espais 
(i altres blancs) tipogràfics. 

L’entintador i el premsista  
 completen el procés. (Després intervindran 
l’enquadernador, el llibreter…)

La seqüència especular–«del dret» al llarg de les fases del procés

La lletra ara és física, el grafis-
me encapsulat en una peça de 
metall: mesura, ocupa, pesa, 
es compra i es ven.
La lletra és física, però ara: ¿on 
és, què és la lletra?

(La història del producte o del 
procés productiu)
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Projecte, ordre i regulació en la tècnica tipogràfica
Alguns aspectes entorn l’arrel física de les lletres

Els contrapunxons es poden considerar les peces 
germinals d’una fosa, que garanteixen la familiaritat 
entre caràcters d’un mateix joc: un mateix contra-
punxó podia utilitzar-se per a estampar diferents 
punxons de diferents caràcters —aquí, la familiaritat 
no és tant una qüestió de semblança com de perti-
nença, ja que es comparteix un element comú.
Una mostra d’intercanviabilitat i economia.

El joc de contrapunxons i punxons és el més proper a l’«obra 
artística, única» en la producció tipogràfica. 

La imposició de la forma tipogràfica en la premsa 
ha de disposar els motlles d’acord amb el format 
final de l’imprès: també aquí es trenca la seqüència 
lineal per tal que, en el full plegat, les pàgines casin.

Ja que les lletres són físiques, es necessita un espai 
que les contingui: els caixetins de les caixes. Antiga-
ment es distribuien en dues caixes:
 ·  la caixa alta: majúscules, versaletes —ordre 

alfabètic
 ·  la caixa baixa: minúscules —distribució d’ús: les 

lletres més usuals es troben més a l’abast del 
caixista

En tant que model, la distribució de la caixa admet variacions 
locals, en funció de la llengua o de pràctiques especialitzades. 
Tanmateix, la seva evolució permet establir paral·lels amb els usos 
lingüístics i ortotipogràfics al llarg del temps.

I, malgrat tot això, la lletra és ara aparentement «anònima», 
sense distinció, sense caràcter.

¿Quina quantitat de cada lletra cal fondre? ¿Com 
s’abasteix i es proporciona de lletra als impressors?

La pòlissa com a element regulador de la producció i de la seva 
distribució: pòlisses per a fonedors i pòlisses per a emplanadores 
(quants caràcters d’una mateixa matriu, o quantes arroves de 
metall, cal fondre; quina quantitat de tipus d’un mateix caràcter hi 
ha d’haver en la torta que es distribueix per a l’impressor).

L’impressor ha de preveure sobrant (excedent, 
estoc): disposar de prou lletra per a compondre un 
número determinat de pàgines. Les foneries tipogrà-
fiques produiran mostres impreses de caràcters o 
catàlegs tipogràfics en què es donaran indicacions 
de pesos i quantitats com a orientació per a fer les 
comandes.
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la inversió de termes:  
el blanc (contragrafisme) com a fonament tipogràfic

el canvi de mòdul generador:  
del traç cal·ligràfic al contrapunxó tipogràfic

el canvi de mòdul regulador:  
del traç cal·ligràfic (pauta cal·ligràfica) al quadratí tipogràfic

La tipografia com a sistema modular

ABCDEFGHI
ABCDEFGHI
ABCDEFGHIJKL
ABCDEFGHIJ

El bateig dels alfabets tipogràfics
 
(o com poden tenir nom les lletres industrials?) 
((han de tenir-ne?))

La incorporació del grafisme en una peça física obliga a replantejar 
la noció de cos que s’usava en l’entorn cal·ligràfic.
[Vicentino i Palatino.]

El quadratí tipogràfic apareix com el mòdul lògic de la nova escrip-
tura: en proporció amb ell, es generen els blancs tipogràfics (espais 
i quadrats), peces de menor altura per tal que no imprimeixin, però 
que permetin espaiar paraules i completar el motlle. En la tècnica 
tipogràfica, tot motlle ha de ser sòlid, compost a mesura justa, 
justificat.

I tampoc sorprèn aleshores que el més proper al «nom» d’un 
alfabet fos la seva denominació mètrica. Els cossos s’anomenaven, 
principalment, d’acord amb el seu destí de gènere bibliogràfic (mi-
sal, lectura, breviario, glosilla); l’autoria («de Garamont») s’hi podia 
afegir, com a adjectiu. Només a partir del xix-xx es començaran a 
anomenar els alfabets (després de numerar els seus cossos) tal 
com els coneixem avui dia.

La referència de foneria expressa el vincle entre els diferents nivells 
de formalització de l’alfabet tipogràfic (això és, un cos concret 
d’una família gràfica d’una família tipogràfica).

El catàleg tipogràfic «modern» com a mostra de nivell familiar: un 
catàleg específic d’una família tipogràfica («adscrita» a una família 
estilística) inclou mostres de les seves famílies gràfiques, que es 
concreten en els diferents cossos, aquí conjunts de peces.

La normalització mètrica de la tipografia: 
Fournier i Didot al segle xviii; els anglo-
saxons, al xix.

La propaganda de la tesi:
http://hdl.handle.net/10803/1379
[aquí, la segona part o «Segon_de_tres» 
i, si cal, la tercera o «Tercer_de_tres», 
amb aspirines a l’abast.]

Si, com alguns diuen, la família 
és un invent burgès, convindria 
aclarir quin és el model de 
família que s’aplica en la 
nomenclatura tipogràfica…
Tot i que pugui tenir les 
seves arrels en la proposta del 
Romain du Roi, el seu establi-
ment sistemàtic no arriba fins 
el xix-xx, acompanyat d’una 
producció «més mecanitzada». 
Aquesta afavorirà (amb el 
pantògraf, per exemple) una 
forma particular de variacions 
tipogràfiques —que també 
s’aplicaran a noves versions 
d’alfabets històrics: diferents 
foneries poden fondre «la 
seva Garamond», en famílies 
gràfiques inexistents en temps 
de Garamont (la negreta, 
l’estreta…).

La família tipogràfica Univers, 
de Frutiger. L’esquema exposa 
la generació de famílies grà-
fiques en base als dos eixos 
fonamentals: el gruix de la lle-
tra (ampla-estreta), el gruix de 
l’asta (negra-fina). A ells se’ls 
afegeix el grau d’inclinació, per 
a les cursives o, aquí, millor, 
obliqües.
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La tesi de la Luz:
http://hdl.handle.net/10803/81829

I els jocs del Marc Antoni:
http://gutenberginy.sourceforge.net/

I…  
per què la textur, entre totes?

[espai per xerrar]

[Aquí comença tota la vostra feina del segon exercici.]
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Cànons formals tipogràfics

Constructors:  
de l’ideal renaixentista al Romain du Roi

«la» gòtica

Fust, Gutenberg, Schöffer
Impressores itinerants 
(alemanys)

l’eradicació del model  
bàrbar, la recerca del 
model humanístic 

la «romana»  
de Sweynheym y Pannartz
la romana (veneciana)  
de Jenson

el model clàssic

Manuzio i Griffo:  
la cursiva tipogràfica
Garamond,  
Granjon i les cursives  
majúscules

el «gust holandès»: 
variacions del model 
francès

(Plantin, Elsevier)
Van Dyck, Kis

noves visions  
de la lletra

Moxon: el tipògraf com a 
arquitecte

Romain du Roi
enginyeria tipogràfica
el projecte absolutista

el trànsit insular

Caslon
Baskerville

la modernitat  
neoclàssica

(Fournier,) Didot, Bodoni

la vulgaritat anònima

palsecs (grotesques)
normandes
egípcies

i litogràfiques (cal·ligràfiques  
«angleses», per exemple)

Mostra mínima de repàs als models gràfics canònics

[Un record: l’exercici de models gràfics de Tipografia i Arquitectura 
Gràfica II.]

Bringhurst, estils, etc.
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Felice Feliciano da Verona, Alphabetum Romanum (1460)
Luca Pacioli, Divina Proportione… (1509?)
Damiano Moylle (1480-1483?), Pierre Le Bé, Wolfgang Fugger 
(1553)
d’1:9 a 1:12

L’arrel arquitectònica: abecedaris i alfabets

Constructors: de l’ideal renaixentista al Romain du Roi
abecedaris i alfabets
l’arrel arquitectònica
la terminal del Romain du Roi

Felice Feliciano da Verona, Alphabetum Romanum (1460)
Luca Pacioli, Divina Proportione… (1509?)
Damiano Moylle (1480-1483?), Pierre Le Bé, Wolfgang Fugger 
(1553)
d’1:9 a 1:12

La seqüència puntual de Dürer (1525)
La designació dels punts
L’ordre orgànic

La seqüència puntual de Dürer (1525)
La designació dels punts
L’ordre orgànic
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La progressió quasilineal de Tory (1529)
L’espai interlineal xifrat
L’espai com corps
L’ordre decreixent i la supervisió del projecte
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El teixit quadriculat de Truchet i companyia
La quadrícula: designació de les línies
El trànsit cap a la quadrícula cartesiana
El quadradet residual com a mòdul «constructiu»:
el trencament de la seqüència constructiva
La seqüència recomposta: engranatges impossibles i pastitxos

El caràcter monumental
El lloc i l’expressió del «caràcter» tipogràfic:  
les diversions en el procés
La marca gravada del caràcter: el model calcogràfic i l’exemple 
avortat (tipogràfic)
La realitat impossible i la ficció de l’absolut: l’autoreferència  
de «L’alfabet, sóc jo» —la divisió distintiva d’identificació
La monumentalitat tipogràfica: els canvis d’escala, la (in)corporació 
alfabètica en graus, el temps… l’anonimat
La condició superior i ideal de tipus: dissemblança
La desintegració del component humanístic i antròpic: el quadradet 
buit, de nou
La nova cosmologia de les lletres
La paradoxa dels ulls com a jutges sobirans: concessió 
d’incapacitat i invalidació del projecte; escissió esperit-matèria, 
projecte-resultat, dibuix-lletra

Les planxes:
1695
no després de 1704
1716-18
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Aquí: recordar construcció modular grafismes (traços cal·ligràfics, 
trossos tipogràfics (punxó, etc.)) i correccions òptiques

—abans de la simplificació dels alfabets «modulars bàsics»

Les caracteritzacions de Le Brun
Conférence sur l’expression générale et particulière (1668)

El valor metodològic del dibuix: mesura i modulació
Ús didàctic i personal: del coneixement a la còpia
Dissecció i reconstrucció de passions cartesianes
Símptomes, significació i ètica
Marca, distinció, identitat i diferència… o la ver-semblança teatral
El codi facial i la tècnica de les formes: el catàleg de tipus  
i la superació de la galeria de personatges
(El pentagrama de fugues i el calibre de Fournier…)

El revolt de la fisiognomia
Conférence sur la physiognomie (1668)

De la tipificació de les passions al refinament tècnic: antropometria 
moderna
L’explosió fisiognòmica: sistematització quadriculada, ombres, 
versemblança
La hibridació, el grotesc, la caricatura
La repel·lència fascinant del Romain du Roi
Les classificacions: biològiques, tipogràfiques
Detalls retòrics
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Construccions: dels alfabets modulars al supertipus

Reconstruccions: les propostes híbrides

Aquí a la dreta, dos vells coneguts: 
a dalt, els pavages de le père Truchet (1704);
a sota, alguns caractères de musique de Fournier le jeune (1764).

Un i altre són magníficament pesats amb les seves possibilitats i 
capacitats (abans que els de Bolonya s’inventessin les competèn-
cies i les habilitats) de combinatòria.

En aquesta mania de punyetetes hi hauria d’haver una raó per 
«disputar-los» l’autoria dels «punts tipogràfics»: un i altre són 
excel·lents decoradors, que posen els elements menuts en cor, 
que els acorden. Per això necessiten un sistema mètric «fiable», 
minuciós, que els permeti seguir els seus jocs amb precisió.

Això va per advertir que tot es pot reduir a una qüestió més o menys 
simple, més o menys complicada, de combinatòria.
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I, per combinatòries, aquestes 
—del bonic manual de Lefevre 
(1855). «L’anglesa de combi-
nació» ja no combina lletres, 
sinó un reguitzell de «traços» 
sense significat, irreconeixibles, 
insignificants.

Pel que deia Lefevre, el mestre 
de «l’anglesa de combinació» 
va ser Firmin Didot, de la 
nissaga dels Didot —la de 
François-Ambroise, Didot 
l’aîné, el dels «nous» points 
typographiques.

Els «treballs de llima»
Els mapes de Serra i Oliveres, 
entre altres excentricitats

[Aquí hauríeu de llegir o 
mirar els altres arxius: alfabets 
modulars (en el període 
d’entreguerres); Cassandre; el 
Veloz de Trochut.]
[Els alfabets de trepa /
Els exercicis escolars de la 
Bauhaus]

Lefevre, 124, 128
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Això és avançar-nos, si cal considerar la cronologia. Però és una 
mena de combinatòria, típica de finals del segle xx. A la dreta, Rotis 
i Stone —alfabets multiestilístics que desafien les classificacions 
tipogràfiques fins al moment. Els alfabets eren multifamiliars i 
s’inscrivien dins d’estils. Ara, ja no: els nous alfabets es resolen 
en romana, pal sec i semi. «Semi»-el-que-sigui (semi-romana, 
semi-palsec), la proposta híbrida per definició —el que alguns dirien 
«transvestida». La ruptura de la noció de família tal com es coneixia.

A partir d’aquí, altres possibilitats més lúdiques.
Alfabets-objecte (a sota a la dreta, Tory, 1529, abans que Brossa); 
alfabets antropomòrfics; 
els alfabets pròpiament arquitectònics…

Typo, 20-21

Elam, 106

Supertipus —una col·lecció de peces tipogràfiques que, per combi-
nació, pot generar tant grafismes alfabètics com icònics o estructures 
ornamentals.

Tot abecedari es compon pel concert d’un nombre limitat de formes, 
grafismes o traços constituents. En l’entorn tipogràfic del supertipus, 
qualsevol forma s’inscriu en una superfície rectangular: grafisme i 
contragrafisme estan fixats en peces que només es poden combinar  
per juxtaposició ortogonal, amb girs de 90°.

Així, la primera fase de l’exercici consisteix en determinar aquestes 
peces bàsiques dels abecedaris lapidaris d’origen. La selecció ha 
de ser econòmica: que, amb el mínim nombre de peces, es puguin 
compondre totes les lletres de l’abecedari. En aquest procés, és ine-
vitable que s’alterin algunes de les formes originals –i això obre pas 
a més experimentació: no només per crear aquelles lletres que no 
hi havia en la làpida, sinó per proposar versions alternatives, com 
les de trepa.
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Qüestions d’ofici: de l’exemple de Fournier a l’enginyeria tipogràfica 
del segle xix

El Calibre de sept parties de Fournier: courtes, longues (d’en haut, 
d’en bas), pleines. En resum: 2-3-2. (Per a les versaletes, una mica 
més que 3.)

Contrastar el patró amb altres èpoques
Comprovar si realment el Calibre és de set parts
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Fournier
Les fórmules de Fournier (1764)

Alignement, approche
Els patrons: HO, mo
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(encara que sigui avançar-se al xix del títol)

Les fórmules de Tracy (1986)

HHHH
HHOOHH

nnnn
nnonn
nnonon
nnoonn

(altres)

HAHBHCHDHEH…
OAOBOCODO…
nnanbncndnen…
ooaoboco…

(cf. Smeijers)

Tracy, 74-75
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Legros & Grant, 126

Neufville-Bauer, [2]

Apunts de normalització al xix-xx: la standard line

Magnífiques taules amb xifres, decimals i mitjos punts
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Legros & Grant, 123

Tracy, 39

Les correccions òptiques han existit sempre, des que tenim ulls. 
Però segurament no s’hi havia parat prou esment fins que va 
irrompre el principi pantogràfic de manera generalitzada —a banda, 
és clar, de l’aventura del Romain du Roi.

Com si arribés el moment de quantificar la correcció.

Benton (1885)

Legros & Grant, 196
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Més taules farcides de xifres i decimals de l’estranya parella d’enginyers 
Legros i Grant i el seu magnífic «manual» de 1916.
La primera taula (Table 8) uniformitza, amb tots els decimals que calgui, 
els sets de diferents caràcters i en dóna la quantitat de tipus total, 
segons sembla, d’acord amb una pòlissa i una regla de tres.
La segona és millor. La del self-spacing type, en honor al nom, es val per 
si sola: fraccions relatives de sisè, sense decimals que emprenyin —una 
mena de premonició dels jocs de Monotype i altres amb les seves units 
d’ 1/18, per començar. Curiós, que l’inventor del tipus fos Linn Boyd 
Benton, el mateix que el de la punxonadora pantogràfica.

Legros & Grant, 73, 78

Legros & Grant, 196
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No, això d’aquí, al costat, no és una captura de pantalla de cap 
programa informàtic de disseny tipogràfic. Torna a ser un invent del 
tàndem Legros-Grant, de 1916.

Legros & Grant, 214
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09

Lletres d’envàs i alfabets extravagants
El circ tipogràfic del segle xix

Prèvia: la litografia de finals del xviii (Senefelder, 1798) —el dibuix 
lliure, ja no el gravat
Les litogràfiques, o cal·ligràfiques, o d’escriptura, la tradició anglesa 
del xviii. (cf civilité de Granjon i altres propostes esporàdiques.)

La normanda: exageració al límit de la romana moderna

L’egípcia en versió anglesa (slab-serif: Figgins, c. 1817, «Antique»); 
sobre les llegendes del nom —Thorne, «Egyptian»; aparent igualtat 
de traços; terminals en forma de bloc (en angle recte o arrodonides 
—pas cap a les «Clarendon» i «Scotch»); revifament al període 
d’entreguerres (més regulars i «mecanitzades», millors minúscules 
—Memphis; Beton (Época); Karnak; Cairo; Stymie; Rockwell…

La pal sec (sans-serif: «antique», «grotesque», «gothic», «doric»…): 
la pretesa amputació de les terminals de les egípcies
rètols, de nou, des de temps enrere; i tipus de fusta per a cartells 
com a alternativa a normandes i egípcies
William Caslon IV, 1816, «Egyptian» —incompleció i poc ressò
Figgins, 1832
Els balbucejos (negretes, negretes estretes…) fins a principis del 
xix —per acabar amb les del període d’entreguerres, que ja s’han 
revisat.

La tradició de retolació (sign-painting; per a alguns, lettering…): la 
lletra dibuixada, «construïda» (cf. Gill Sans, també)

I tot això, abans del pantògraf fresador: la imaginació humana 
havia previst les deformacions abans que es poguessin resoldre 
automàticament.
Frankenstein és de 1818. (Com el Manuale Tipografico, pòstum, 
de Bodoni.)
L’origen comercial, diuen.

El Far-West i les lletres vernacles «genuïnes»: Buffalo Bill també 
va acabar en un circ, que el més genuí dels ianquis sembla 
l’espectacle

Conjuntant les dues vies, ja poden aparèixer anticursives, les de 
fals relleu…

Grandville
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10

Qüestions d’ofici /2: els dibuixos del segle xx, cap a la fotocompo-
sició i l’electrònica
Classificacions formals i noves dimensions familiars

Aquí ens haurem d’imaginar els dibuixos, o recuperar-los d’entre 
altres documents: els de la Futura de Renner, els de la Weiss de 
Weiss…
Els de Renner i els de Gill sempre poden ser curiosos, perquè les 
quadrícules contra què es dibuixen les lletres semblen servir de 
ben poc...

I tot això també ha de poder servir per tractar la relació entre 
cal·lígraf-retolista-dibuixant-dissenyador i punxonista.
(Recuperar relació impressor-punxonista: Aldo i Griffo?)
Baskerville i Handy (precisament, amb aquest cognom)
i tots els que vénen després, més coneguts
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Legros & Grant, 89

Amb la incorporació de lletrotes com les de la sessió anterior, 
l’espectre tipogràfic ja es troba prou infladet per a preocupar-se i 
trobar alguna mena d’esquema que les ordeni… encara que això 
només es faci des d’un punt de vista formal.

Les classificacions formals poden començar amb De Vinne (1900) 
o Thibaudeau (1903) i continuar amb Vox (1954) fins a petar amb 
la de Dixon (1995), només per citar-ne algunes de les més conegu-
des. Totes se centren en les formes i gairebé s’obliden de la resta, 
amb alguna pinzellada ampla sobre la llegibilitat; i totes semblen 
tenir aquella mena de necessitat carregosa d’adaptació als temps: 
com si només canviessin, es renovessin les formes.

El de sota és dels enginyers Legros i Grant (1916), amb un primer 
exercici d’expansió en la noció «família tipogràfica» que, si es vol, es 
pot comparar amb propostes posteriors com la Univers de Frutiger 
—tant pel que fa a la resolució formal en percentatges, com en la 
designació de les famílies gràfiques.
(Coses dels percentatges dels enginyers, el gruix dels traços 
horitzontals es manté invariable: les famílies-límit (Extra condensed, 
Expanded) resulten febles i no s’aguanten per enlloc.

De jocs d’associació formal simple, n’hi ha a cabassos, en els 
llibres de tipografia.  Això d’aquí sota, de Frutiger. El de la dreta, de 
Spiekermann i Ginger.

Frutiger es queda curt en la seva exposició i deixa els paral·lelismes 
a l’aire, esmentant els plàstics tant com l’aerodinàmica dels 
automòbils nordamericans. (—vaja, com un professor de Disseny 
Tipogràfic qualsevol, per dir alguna cosa.)

La gracieta de Spiekermann i Ginger és més tramposa que la a de 
Johnston —tot i que també hi hagi mínimes traces de fonament.

Frutiger2, 32 Spiekermann & Ginger, 40
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«I ara que tenim tots aquests numerets, què?»

Sobretot, no us angoixeu. En algun moment podeu pensar que us 
trobeu en un carreró sense sortida, però cal tenir paciència. Sí, 
també a final de curs.

No heu de pensar que trobareu una fórmula màgica que us perme-
trà resoldre l’exercici amb un clac de dits. És possible que hi hagi 
un algorisme que descrigui i resumeixi les correccions òptiques, 
però no espero que el trobeu —seria bonic, però ara no cal. Al 
capdavall, no hem de perdre de vista que les correccions són això, 
òptiques, i que, en primera instància, es fan a ull. No tant a ull com 
per a fer-les intuïtivament: per això us haurien de servir les mesures 
que heu pres
El sentit comú 
Les franges. També segurament deu haver-hi estudis optomètrics 
que ho lliguin tot, però això també cau fora del nostre abast.

N’hi ha prou amb seguir i aplicar algun criteri mínimament 
fonamentat.

Si aquestes mesures (o numerets) es poguessin creuar en una base 
de dades o full de càlcul…

Recordeu que a l’enunciat s’especificava que es valora especial-
ment que s’incorporin mètodes i procediments de treball alternatius 
i complementaris, i això significa que podeu posar de la vostra part 
amb seny

«Això no quadra…»

Davant d’algunes mostres electròniques d’angoixa, us faig aquest 
missatge per intentar calmar-vos una mica.
Després de barallar-vos amb els constructors, ara li toca el torn a 
les mesures que heu pres dels diferents cossos, amb tot de xifres 
incomprensibles. 
«Això no quadra…»
Jo continuo creient que sí, que hi ha d’haver alguna raó al seu 
darrere, i l’únic que passa és que se’ns escapen els trucs d’ofici i 
que no els podrem resoldre completament aquest cop. (El misteri 
dels numerets i de les taules de justificació continua: això, que a 
vosaltres potser us fastigueja, a mi m’anima a seguir furgant —però 
no cal estar-hi d’acord.)
Amb això al davant, tranquils i tranquil·les. Convé que tingueu totes 
les dades ben enregistrades com a mostres objectives sobre les 
que treballar, però no heu de pensar que trobareu una fórmula 
màgica per a resoldre l’exercici. O, el que ve a ser el mateix, no us 
deixeu ofuscar per les xifres: us poden ajudar, però potser no són 
la solució.
Com continuar, aleshores? Recordant que les correccions són això, 
òptiques, i que, en primera instància, es fan a ull. No tan a ull com 
per a fer-les intuïtivament (que per algun motiu heu fet la feina 
anterior), però sí incorporant-hi una bona dosi de sentit comú i els 
assajos i comprovacions pertinents. Les xifres us ofereixen un mínim 
radi d’actuació. A partir d’aquí, cal seguir i aplicar algun criteri de 
cert fonament i lògica: «si aplico les proporcions d’aquest cos a 
aquest altre, surt així; aquest “així” l’he de retocar per aquí i per 
allà amb seny perquè òpticament s’hi assembli més…» (Recordeu 
que haureu de fer les comprovacions a mida real sobre paper, no 
en pantalla.)
I així acabo. Repeteixo que la intenció del missatge és descarregar-
vos neguits i apuntar vies que us permetin avançar si us encalleu. 
Qualsevol cosa, ja sabeu.
Ànims i records,
Oriol
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«Això no quadra, això no serveix de res…»

Les coses quadren a la seva manera

És mentida que no serveixi de res: només cal que us ho mireu 
amb una mica de distància, sense deixar-vos ofuscar per les xifres. 
Aquestes us han de donar una orientació, que sempre haureu de 
comprovar, i ajustar.

La regla de tres…

Quina mena de paràbola…

12 16 24 36 48

35 52 51 59

360 360 360 360 360

112 128 127 105

507 540 538 524

12 16 24 36 48

1/10 1/7 1/7 1/6

1 1 1 1 1

3/10 3/8 – 1/3 3/8 – 1/3 2/7
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