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presentació: marc, tema

La tesi que es presenta aquí deriva del programa de doct orat Les Revolucions 
Tipogràfi ques, impartit en el Departament de Disseny i Imatge de la Universitat de 
Barcelona. Amb ella, es pretén situar la tipografi a dins l’entorn del disseny.

«El mitjà tipogràfi c» és un títol genèric de conveniència, al que se li pot retreure 
manca de concreció. Possiblement hauria convingut acotar el tema amb algun subtí-
tol, però, al capdavall, no s’ha cregut oportú: el títol és sufi cientment signifi catiu de la 
invest igació, i es correspon sufi cientment al seu caràct er.

En qualsevol cas, el títol deixa clara una idea bàsica: la de mitjà — amb matisos, 
la de tipografi a se sobreentén, atès el programa de doct orat al que s’acull la tesi. Aquí, 
doncs, la tipografi a es considera des de la seva condició mediadora, i, en aquest a con-
dició, és inevitable abordar-ne l’aspect e que més intervé en la mediació, la tècnica.

Recollint l’anterior, la tipografi a que es debat en aquest  est udi és l’originària, la que 
es conté en el seu signifi cat d’escriptura amb motlles, això és, la “tipografi a en plom”. 
D’aquí en sorgeix, indirect ament, l’acotació cronològica: la tipografi a que es debat 
en aquest  est udi és la que es comprèn entre mitjan segle XV i principis de segle XX. 
Aquest  llarg període cronològic només té ple sentit des de l’arrel tècnica. En altres 
paraules, la tecnologia és l’element fonamental que permet considerar aquest  període 
com un període, el que s’ha denominat, a vegades, “de la impremta manual”.

Lletra, tècnica, i mà, són conceptes claus en el tema d’est udi. Però, fora d’ells, entre 
ells, en un espai intermedi, n’hi ha un de fonamental, que act ua de frontissa, perquè 
relaciona, i en certa manera engloba, els anteriors: la mesura.

La mesura és l’únic element en què queda recollida, i conjuntada, tota forma alfa-
bètica i, per extensió, tipogràfi ca. En la tècnica tipogràfi ca, la mesura és un mitjà d’in-
corporació: la lletra tipogràfi ca és física, material i, així, medeix, ocupa, pesa. I es maneja. 
La lletra tipogràfi ca, la de plom, és l’única que permet recollir la sensació d’exist ència: 
la lletra impresa és un record de la lletra profundament física. D’aquí, dues conside-

«el mitjà tipogràfic»
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racions derivades: que, en el record, la mesura és d’una altra mena, en què la mesura 
originària és inexist ent i només es pot intuir; i que, des del record, la lletra tipogràfi ca 
física, mesurada en totes les seves dimensions, no deixa de ser un mitjà.

Aquí hi pot convenir apuntar la relació entre mitjà i mesura, més enllà del joc de 
paraules. El mitjà tipogràfi c aborda la tipografi a com a mitjà, des de la noció mediado-
ra de “mesura”. La mesura és alhora fi ltre i object e d’est udi. I convé aclarir que, aquí, 
la “mesura”, en el seu espai intermedi, per la seva condició intermèdia, s’ha ampliat, 
i eixamplat en els seus diversos signifi cats. La ramifi cació de la mesura ha revertit, al 
capdavall, en l’obertura de la mateixa invest igació.

I així es pot reprendre el que s’havia dit abans: que el títol és sufi cientment signifi -
catiu de la invest igació, i que es correspon sufi cientment al seu caràct er. La invest iga-
ció tract a un tema prou conegut des d’una visió que, per oberta, es pot creure menys 
coneguda, més incerta, i, al capdavall, pròpiament intermèdia.

*

La mesura és un element regulador. Qualsevol sist ema mètric es basa en la capa-
citat de comparació entre dues o més magnituds. En aquest a relació, una d’elles és la 
referència, i l’altra és la comparada. La primera, encara que només sigui de manera 
intuïtiva, sempre gaudeix de la categoria de patró, de mòdul, de peça indiscutible i, per 
tant, duu la just esa en la seva act uació.

Qualsevol act e de mesura es pot entendre, aleshores, com la simple comparació en-
tre allò que és ideal (el patró) i allò que exist eix (la peça comparada i referida). Aquest a 
comparació és, en defi nitiva, la prova de la just esa, la verifi cació de l’exact itud de la 
referència i del referit, que sobrepassa l’est adi de la simple magnitud física per situar-
se més enllà, i en què, consegüentment, s’incorporen nous valors. La idea que s’acaba 
d’exposar és un dels motors del present escrit: les mides i les mesures de la tipografi a 
també han de poder ser avaluables d’acord amb aquest a altra dimensió, que, en major 
o menor grau, es troba incorporada en la simple dimensió física.

Així, tot conjunt d’object es de la mateixa espècie es pot ordenar mitjançant la seva 
mesurabilitat. O bé, la mesurabilitat pot ser un criteri d’ordenació, que permet organit-
zar un entorn, ordenar i controlar un univers fi nit, en què els seus elements es coneixen 
per causa de les seves mides i magnituds, i s’articulen jeràrquicament en categories del 
nost re coneixement.

Per la mateixa raó, i en contrapartida, aquest a ordenació revela un nou univers, de 
tot allò que no hi ha en l’univers anterior, i que hauria de ser-hi. Això és, indica buits 
i llacunes, que contrarest en els coneixements anteriors: així, al cost at d’aquest s, cal 
reconèixer també el propi desconeixement i, a partir d’aquest es advertències, situar el 
punt de vist a. El punt de vist a contempla dos camins fonamentals.
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El primer fi gura traçat majorment en els manuals i tract ats de tipografi a que s’han 
publicat al llarg dels segles. En el mateix camí es troben documents com les most res 
i els catàlegs tipogràfi cs; i obres coetànies que, sense inscriure’s en la categoria de la 
tract adíst ica, tanmateix s’hi relacionen i, al capdavall, contribueixen de manera signi-
fi cativa a conformar la visió panoràmica del fet tipogràfi c. D’aquest a visió global en 
resulta un coneixement de les diferents concepcions mètriques al llarg de la hist òria; 
i, també, de la capacitat d’adaptació i d’evolució dels conceptes en relació direct a als 
usos i cost ums d’ofi ci, de la pràct ica professional que s’ha desenvolupat des del segle 
XV fi ns els nost res dies.

El segon camí en què s’ha fi xat l’est udi és més tortuós, i difícilment se’l pot consi-
derar així, atès que és un grup de camins: més aviat, són punts de divergència del camí 
principal que s’ha referit abans, això és, viaranys insinuats, però no transitats realment. 
Aquest s són els diversos intents fracassats, truncats per causes polítiques, religioses, o 
de diversa mena, que, en els termes plantejats aquí, han proposat noves vies i que, al 
capdavall, han eixamplat, i concretat, la visió de l’est udi. Perquè aquest s camins han in-
dicat procediments que es podien desenvolupar o, si més no, han indicat aplicacions que 
es podien fer, per tal d’omplir els buits que les propost es anteriors no contemplaven.

Amb aquest s camins al davant, la tesi es proposa est ablir ponts, dreceres entre ells, 
per tal de resseguir, de manera més completa, el curs evolutiu de la concepció mètrica 
en la tipografi a, i de la mateixa tipografi a, i poder-lo presentar com un “nou” camí lògic 
i conjuntat.

aspectes metodològics

En línies generals, s’ha seguit el sist ema que, formalment, acost uma a entendre’s 
com deduct iu - però, en aquest  cas, com en tota invest igació, s’ha hagut d’inventar una 
sist emàtica específi ca, que ampliés i complementés l’anterior.

La matèria d’est udi, la tipografía, i, amb ella, la seva determinació mètrica, es con-
templa com a procés de formalització del llenguatge verbal escrit. Així, s’adopta una 
visió subtilment diferent a aquelles que concentren l’atenció de manera gairebé exclu-
siva en la forma gràfi ca. Aquí es considera que les lletres, la seva presentació i la seva 
exist ència, són el resultat d’un procés que s’inicia en la idealització formal i acaba en la 
impressió d’un motlle de plom. En aquest  esdevenir hi ha diferents fases i etapes, en 
què cadascuna d’elles s’encamina a una confi guració gràfi ca i es veu determinada per la 
utilització d’inst rumental específi c i amb fi nalitats concretes.

D’acord amb això, aquí, la tipografi a, en les seves diferents concrecions materials, 
pren un paper act iu com a subject e d’est udi i, així, com a guia de la invest igació: la 
pròpia grafi a en plom most ra quins punts cal tract ar, i com cal tract ar-los, indica els 
valors i els criteris que cal aplicar.
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Així, des de la concepció de procés, s’apunta a una sist ematització del curs formal 
sota el seu valor de relació: això condiciona una visió dinàmica i sincrònica dels dife-
rents nivells d’act uació sobre i en el mitjà tipogràfi c, amb un fi l conduct or des de la 
idea, com a detonant d’una exist ència física, fi ns la pròpia exist ència d’aquest a, ja sigui 
la ideal, ja sigui la física.

Amb aquest es bases est ablertes, cal fer unes consideracions addicionals:

Fonts

La primera consideració contempla les fonts que s’han utilitzat per adquirir punts 
de referència. S’ha treballat sobre dues menes de fonts primàries.

El primer grup bàsic est à format pels tract ats i manuals de tipografi a publicats des 
del segle XVII fi ns a principis del segle XX, tal com s’ha aclarit a l’inici d’aquest  text. 
Només cal puntualitzar que, per proximitat i per tradició, s’han considerat especial-
ment els tract ats de l’entorn espanyol.

El segon grup est à format per textos complementaris a les fonts primàries– d’his-
toriadors, de tipògrafs, d’est udiosos en general.

Línies d’anàlisi

Amb aquest  material, i amb les diferents dades que proporcionaven, s’ha seguit una 
sèrie de camins d’anàlisi i de comparació que es poden resumir en els següents punts:

En primer lloc, la realització d’una comparativa mètrica, això és, la const atació de 
les diferents relacions, equivalències, proporcions, etc, que ofereix la pròpia mesurabi-
litat tipogràfi ca. El valor primordial d’aquest  procés no és solament la comparativa en 
si: damunt seu, permet const atar l’evolució del concepte tipogràfi c en relació direct a 
amb el camp de producció. Així s’evidencia com les mesures, les magnituds, passen 
de ser això, simples magnituds, a ser una sist ema sintàct ic d’organització, en primera 
inst ància del motlle tipogràfi c, i en segona inst ància del pla gràfi c.

El segon camí se situa en els valors semàntics. No en la determinació mètrica, sinó 
en la denominació verbal utilitzada per denominar les diferents magnituds dels cossos 
tipogràfi cs. Aquí hi ha la voluntat d’est ablir, a través del nom, la pròpia concepció de 
la utilitat i de l’ús de la mesura tipogràfi ca, entenent que els noms propis són indica-
tius dels atributs denominats. Són els indicadors d’una mena particular de genealogia 
– i cal dir que l’articulació d’aquest a genealogia, tant en el pla nominal com en el pla 
usual, es troba immersa en un esquema verbal signifi catiu més ampli, que es refl ect eix 
en el conjunt de les accions de la pràct ica tipogràfi ca.

El tercer nivell d’aproximació fa referència a les aplicacions dins la pràct ica profes-
sional de la tipografi a: aquelles regles d’or o de coneixement usual, les “raons d’ofi ci” 
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que, des del fer, generen un procés de conformació dels motlles. Aquest s aspect es són 
fonamentals, ja que la conformació de diverses conduct es processuals implica indefec-
tiblement la const atació dels límits operatius, tant del propi material utilitzat, com de 
les capacitats dels agents que hi act uen.

Material

Hi ha un últim grup de material d’est udi que mereix el nom amb propietat: l’equi-
pament i l’inst rumental que envolta la presència física de la tipografi a. Tot aquest  ma-
terial, des del motlle de foneria, a les caixes d’impremta, es pot considerar perifèric a la 
tipografi a, si aquest a s’entén com un simple joc de regles geomètriques conformadores, 
o com un simple joc de peces, o com un simple joc de caràct ers impresos. La seva po-
sició perifèrica no s’ha de confondre, però, amb una condició accidental.

Des de la visió d’aquest  est udi, l’equipament, l’inst rumental, conformen l’entorn 
material en què es desenvolupa la tipografi a, i per aquest a raó no se’l pot menyst enir. 
Se l’ha de contemplar, necessàriament, perquè en ells s’hi contenen, de manera més o 
menys explícita, usos i maneres de fer que es troben íntimament lligades a, i determi-
nen, la presentació última de la tipografi a, en tipus movibles, o en caràct ers impresos.

Aquest a consideració és tan sols lògica i coherent amb el plantejament inicial que 
s’ha formulat abans, segons el qual la tipografi a s’ha d’abordar des d’una òptica de 
procés. Així es reforça la seva qualitat de conjunció.

propòsit, i justificació

La pretensió d’aquest a tesi és oferir un farcell de coneixements i d’eines discipli-
nàries al camp del disseny, provinents de l’empirisme de la pràct ica d’ofi ci, o, en altres 
paraules, es pretén generar coneixement transcendent des de la immediatesa de la 
pràct ica. La transcendència pot sorgir, de manera simple, quan es consideren els lli-
gams entre la tipografi a, com a forma textual, i l’home: si l’home ja no es pot deslligar 
del text, d’aquí se segueix que la generació de disciplina en aquest  terreny no solament 
afect a la pròpia saviesa de l’ofi ci, sinó la mateixa concepció de l’home com a ésser. 
Aquest a és una lect ura que es pot creure extrema i grandiloqüent, però no per això és 
equivocada: en qualsevol cas, cal apreciar-hi el conjunt d’interrelacions i d’infl uències 
entre els dos subject es. Així, tal com l’home es veu culturalment condicionat pel text 
en les seves diverses formes i nivells, la tipografi a, en la seva condició de pràct ica hu-
mana, recull i most ra, també en diferents formes i nivells, els cost ums i els valors de la 
humanitat.

La pràct ica professional de la tipografi a, tal com es refereix aquí, fa temps que 
és morta. Des d’aleshores, la tipografi a, la seva tècnica, i la seva pràct ica, han sofert 
diverses transformacions. La més aparent, i, alhora, la més profunda, és la provocada 



el mitjà tipogràficvi

per l’entorn digital. Aquí no cal detallar els canvis respect e de la concepció analògica, 
mecànica, representacional, funcional, del període anterior: n’hi ha prou amb remarcar 
que la tipografi a en plom és “del període anterior”.

En aquest  punt cal situar la comesa de la tesi, en el marc de l’entorn universitari 
present, no com a magatzem d’antiguitats ni cementiri de rampoines, sinó com a pòsit 
d’herències, això és, enllaç de transmissions, de transferències, de comunicacions. Per-
què en aquest a transferència es produeix, convenientment, el canvi signifi catiu d’ori-
entació: les aportacions de l’est udi no poden ser, en cap cas, matèria purament tècnica, 
és a dir, no poden ser, ni han de ser, coneixements a efect es empírics o pragmàtics, sinó 
que es converteixen en recursos de coneixement disciplinari – on es diu disciplinaris, 
s’hi podria llegir, per extensió, culturals i civilitzatoris. En aquest  entorn, i en aquest  
temps, només es pot fer, i cal fer, una síntesi de “l’anterior període”, una síntesi que 
organitzi un cos de coneixements independents d’aquella immediatesa product iva i 
material, però una síntesi que sigui capaç d’aportar aquelles direct rius a aquest  període, 
que permeti est ablir relacions entre els períodes (i, amb ells, les tècniques, i les pràct i-
ques), siguin paral·lelismes, ponts, vincles, o lligams. I per això cal obrir, o resituar, la 
visió.

Perquè, tot i la mort social de l’ofi ci tipogràfi c, tot i les seves transformacions pos-
teriors, encara ha de quedar lloc per al sentit de les coses i de les pràct iques – d’aque-
lles coses i d’aquelles pràct iques. En el pitjor dels casos, la tipografi a en plom seria un 
simple referent. Però ja es pot endevinar que aquest  cas no és, de cap manera, “pitjor”; 
i que ser referent mai és tan “simple”. Amb aquest es dues observacions, es pot recu-
perar una de les idees que sobrevola en aquest  est udi: la tipografi a en plom, en tant 
que punt de referència, és un patró. I, en aquest a condició de patró, conté tot el ventall 
de dimensions de mesura, d’avaluació, això és, des de les magnituds físiques, a les de 
relació, i a les de caire moral.

Amb això no es vol dir que sigui el patró: els patrons canvien amb les magnituds, 
amb les relacions, i amb la moral. I ja est à bé que sigui així. El patró “de l’anterior pe-
ríode” és poc apropiat, ara. A cada període li corresponen els seus patrons, i qualsevol 
intent de conversió resulta, en rigor, un nyap. La simple conversió i reducció de pa-
trons és un exercici que, per concret i puntual, sovint és est èril. El valor act ual dels pa-
trons anteriors no es troba en el reguitzell d’usos concrets o fórmules que se’n deriven 
– perquè els usos i les fórmules només tenien sentit i podien ser operatius aleshores, 
en aquell entorn regulat per aquell patró. Més aviat, cal matisar i situar el valor en el 
procediment, per tal com és aquest  el que permet creure en un valor globalitzador dels 
coneixements gràfi cs: això és, un procediment global que permeti entendre la confor-
mació tipogràfi ca en totes les seves manifest acions. En altres paraules, un procediment 
que, respect ant l’especifi citat de les diverses arrels tecnològiques, relacioni, i conjunti, 
les diferents presentacions tipogràfi ques que se’n deriven.

L’est udi present observa les magnituds, la mesura, sota aquest a multiplicitat d’as-
pect es. Per causa d’això, la visió que es pren és, en termes d’abast , àmplia, general. 
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L’amplitud no s’ha de limitar a la superfície: els diversos aspect es no sempre es perce-
ben, ni tan sols cal que s’intueixin; però es fan servir. Hi són. D’una manera o altra, hi 
són. I es pot parlar d’ells. Això faria creure que aquest a és una visió profunda del tema, 
i, en cert sentit, n’és: però, aquí, la profunditat no es planteja tant en termes d’elevació 
com d’intensitat, és a dir, d’intimitat. Aquí s’exposa una visió profundament íntima, 
que és incòmoda d’exhibir, i, en ocasions, fàcil de fer-ne riota. Aquest a visió, amb ria-
lles o sense, guia, per dins, el present treball.

L’amplitud de la visió, complementada per la profunditat íntima, ha de recordar la 
posició intermèdia de l’est udi, tal com s’ha exposat abans. En aquest a posició inter-
mèdia, però, la tipografi a se situa en el centre, en el cor. A força de burxar-la per dins, 
d’interrogar-la en qualitat de supervivent, es pot recuperar allò que, al llarg del temps 
i per diverses raons, s’ha anat encobrint, perdent, oblidant, o ignorant. I aleshores, per 
més forassenyat i curiós i divertit que sembli, la tipografi a acaba explicant-se com a 
subject e. Des d’aquest a post ura se la respect a aquí, i se li intenta const ruir un discurs 
que sigui l’ànima, germen, o motor, del propi reconeixement i dels possibles desenvo-
lupaments. Això és, un discurs a mida.

estructura, curs

La tesi s’est ruct ura en dos grans blocs.

Primer bloc

El primer bloc, argumentatiu, es divideix en tres parts.

La Part 1 const a de cinc capítols, en què s’esbossen les bases conceptuals generals 
de l’est udi, per tal de situar la noció de mesura en un context cultural ampli. A aquest s 
efect es, s’adopta una est ruct ura seqüencial, de conte, en què cada capítol refereix un 
est adi mètric de complexitat creixent per a l’home.

Aquí, “est adi mètric” s’ha d’entendre de manera general, això és, com a est adi evo-
lutiu en què l’home desenvolupa recursos per a comprendre, valorar, i const ruir el seu 
entorn. Així mateix, la “complexitat creixent” es pot entendre des d’un punt de vist a 
tan sols quantitatiu, additiu, això és, cada est adi pressuposa, i inclou, els anteriors. La 
suma d’est adis acaba conformant la noció àmplia de mesura de què es parteix en aquest  
treball; o bé, la mesura es compon d’aquest s est adis, que act uen, en major o menor 
grau, amb més o menys intensitat, en les diverses situacions i en els diversos entorns 
en què es desenvolupa l’home. En resum, la seqüència, el conte que es presenta de la 
mesura humana podria ser aquest : la consciència de l’entorn, la intervenció en l’entorn, 
la relació dins de l’entorn, la creació de nous entorns. En tots aquest s est adis, o capítols, 
l’home fa ús de la mesura, i la readeqüa, a conveniència, d’acord amb les circumst àncies 
particulars dels entorns.
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Així, es dibuixa un marc conceptual de caire general, que acaba concretant-se, a 
l’últim capítol, amb un repàs del sist ema antropomètric, com a síntesi efect iva i ope-
rativa de les nocions anteriors.

La Part 2 presenta, també en cinc capítols, la tipografi a d’acord amb les bases an-
teriors, això és, com a àmbit d’aplicació de mesura. Aquí, aleshores, sembla produir-se 
una certa inversió de l’esquema i uns certs reajust os de l’ordre que s’havia seguit abans. 
Es parteix d’on havia acabat el conte anterior: de l’artifi cialitat dels artefact es i dels 
artifi cis.

La defi nició de la tipografi a com a art d’escriptura artifi cial permet prendre consci-
ència del subject e específi c d’est udi i, així, determinar-ne un primer nivell d’apreciació 
i de valoració, o sigui, de mesura. La sola defi nició o presa de consciència ret compte 
de l’aspect e més bàsic i, en certa manera, més est àtic, de la qüest ió.

El nou est adi de defi nició narra la gènesi de la lletra tipogràfi ca: l’emplaça en el 
marc del procés product iu, el dels artífexs responsables de la seva artifi cialitat, per tal 
de revelar l’ordre i la seqüència de relacions de les pràct iques professionals (socials, 
humanes) i, alhora, insinuar aproximacions mètriques concretes dels act ors o agents 
product ius – des de l’inst rumental físic. D’aquest  curs de producció plurifàsic, en re-
sulten les diverses peces que, engalzades, encadenades en nivells de concreció creixent, 
const itueixen els alfabets tipogràfi cs.

El tercer capítol pren aquest es peces com a graus de formalització integrats en una 
entitat processual, l ’alfabet tipogràfi c: l’alfabet tipogràfi c resultant, és, en si, un procés. 
I, així, es reconsidera i es complementa el punt de vist a anterior: el repàs al procés de 
producció narrava el procés generatiu de la lletra, i les peces es consideraven per la 
seva condició de resultats parcials en la seqüència; ara es descriuen aquest s resultats 
parcials, aquest es peces, en tant que continents de generació, d’est adis seqüencials en el 
conjunt processual de l’alfabet tipogràfi c. I, un cop aquí, les peces ja generades, “est àti-
ques”, es poden apreciar des de visions seqüencials complementàries: l’epist emològica, 
i metodològica, que se centra en la dimensió conceptual del conjunt; i la familiar, que 
es fonamenta en l’encaix físic i la pertinença material de les peces. Una i altra fan apa-
rèixer nous valors de judici de l’escriptura tipogràfi ca.

Ja es pot veure que els tres capítols precedents no segueixen la seqüència lògica 
d’acció que es presentava en la primera part de l’est udi. Aquí, per causa de la concen-
tració en el subject e de debat, el temps es planteja en termes formals – en certa mane-
ra, els tres primers capítols de la segona part es corresponen a les tres formes verbals 
bàsiques: infi nitiu, gerundi, i participi.

El quart capítol recull les tres formes, les tres apreciacions dels capítols anteriors, 
i les articula d’acord amb la noció global de sist ema. Aquí s’aglutinen i se sintetitzen 
les anteriors concepcions mètriques: els valors mètrics referits abans es redimensionen 
físicament, i s’incorporen, encapsulats, en les peces, que s’interrelacionen de manera 
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signifi cativa en el conjunt est ruct urat, emmotllat, de la tipografi a. Les nocions de tipus, 
i de motlle, que s’han considerat fonamentals, es tradueixen en les nocions tipogràfi -
ques de cos i de blanc: es diu nocions, perquè en elles hi caben diverses formalitzacions, 
diverses peces – però, en qualsevol cas, cal remarcar que, en consonància amb l’arrel 
artifi cial de l’escriptura tipogràfi ca, el conjunt físic de peces s’articula dimensionalment 
a partir del buit, del blanc, que, aquí, és un sòlid.

Les nocions s’expliquen millor amb paraules: l’últim capítol d’aquest a part fa un 
repàs select iu de termes tipogràfi cs que, de manera més o menys explícita, remeten a 
aspect es mètrics. Així, act ua com a resum dels capítols anteriors, però en un altre pla, el 
purament verbal, i nominal, que serà bàsic en la tercera part de l’est udi: aquí es remet, 
en darrera inst ància, a la relació entre el nom i la cosa. Si les mides i les mesures con-
tenen altres dimensions més enllà de les físiques, aleshores els vocables també poden 
remetre a aquest  més enllà.

Les dues parts anteriors serveixen per acotar els dos temes fonamentals de la tesi: 
la mesura, i la tipografi a. La Part 3 recull i aglutina les visions precedents per fer un 
repàs de la noció de mesura en la tipografi a al llarg del temps. Com en les parts ante-
riors, es comença presentant el tema amb la seva defi nició: així, es discuteix el terme 
tipometria, i es contemplen amb cert detall les diverses aproximacions mètriques que 
es contenen en els “tipòmetres”, des de l’òptica cronològica i d’evolució conceptual en 
l’àmbit mètric.

La revisió de l’inst rumental tipomètric fa de preàmbul a l’anàlisi est rict a de la 
mesura en la tipografi a. En aquest  apartat, es fa necessari reconsiderar el temps que 
conforma el “període de la impremta manual”, i plantejar una periodització d’aquest  
temps sota criteris mètrics, o de conceptualització de la mesura. No cal dir que aquest a 
periodització no s’ha de prendre en termes axiomàtics, i que és subject able a l’error, i 
susceptible de modifi cacions post eriors. En el moment present, i amb les dades act u-
als, no s’és capaç de fer-ne cap altra.

Així, prenent la referència mètrica dels graus o cossos tipogràfi cs com a criteri rect or, 
el “període de la impremta manual” es pot seccionar en tres grans períodes. En termes 
generals, els tres períodes se succeeixen d’acord amb la sèrie qualifi cació-nominació-
numeració, que es correspondria, amb reserves i ajust os, a la dels conceptes científi cs 
– classifi catoris, comparatius, mètrics. Aquest a seqüència es tradueix de manera semblant 
quan es considera l’articulació dels graus en el conjunt tipogràfi c, en una cadena que 
va de l’hermetisme a l’expansió, amb les fases intermèdies de tancament i d’obertura 
graduals.

En aquest  curs dels esdeveniments, s’hi perceben, lògicament, els canvis d’usos i 
de signifi cat de les mesures en la pràct ica, canvis que es fan explícits en l’anàlisi de les 
fonts documentals: cada període es repassa, en el marc del curs cronològic habitual, 
des de les fonts documentals concretes, que s’han referit anteriorment, i que es prenen 
com exemples de concepcions mètriques. Cadascuna d’aquest es fonts es tract a de ma-
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nera particular, i se n’extreuen les peculiaritats específi ques, siguin aquest es aportaci-
ons most ra del camí professional usual, siguin replantejaments rellevants que indiquin 
desviacions del camí anterior.

No cal dir que les fonts documentals són més nombroses com més s’avança en el 
temps. Això demana limitar i concentrar l’atenció: en conseqüència, no es detallen 
les concepcions mètriques a efect es locals; ni es revisen tots els manuals dels que es 
té notícia – per a la visió global que es proposa aquí, n’hi ha prou amb seleccionar i 
abordar aquells que es creuen signifi catius, exemplars. Al capdavall, l’anàlisi dels dife-
rents exemples, d’acord amb els criteris enunciats, acaba per conformar un panorama 
sufi cientment ampli i complet, que permet dibuixar, i resseguir, l’evolució de la noció 
mètrica en la tipografi a de manera lògica.

I, amb el camí rast rejat, es poden apuntar els desenvolupaments post eriors: així, si 
en el marc governat per la tècnica tipogràfi ca, això és, si durant el “període de la im-
premta manual”, s’han pogut apreciar matisos i canvis en la concepció de la mesura, 
aleshores els canvis conceptuals s’han de fer sentir de manera possiblement més mar-
cada amb el canvi tècnic, amb noves aproximacions mètriques.

Segon bloc

El segon bloc és de caire expositiu, i es compon de dos apèndixs. Es conceben com 
aplicacions pràct iques, a diferents nivells, de les idees exposades en el primer bloc. En 
aquest  sentit, fan de conclusions de l’est udi.

L’Apèndix I és una base de dades, en què es volen recollir, relacionar, i integrar, les 
diferents nocions de mesura en l’àmbit tipogràfi c que s’havien apuntat a la Part 3 de 
l’est udi. Les dades provenen de les fonts documentals que s’han referit anteriorment: 
most res i catàlegs tipogràfi cs, tract ats i manuals de tipografi a, i obres afi ns. Com ales-
hores, aquí se centra l’atenció en la magnitud del cos tipogràfi c - així, a partir de les 
referències particulars als cossos tipogràfi cs, es poden deduir les diferents nocions de 
mesura, dest riar-ne les seves peculiaritats, i traçar-ne el seu esquema evolutiu global.

És obvi que el principal valor de la base de dades és metodològic i inst rumental. En 
primera inst ància, permet organitzar les dades a efect es de desenvolupar el discurs de 
la invest igació. Tanmateix, la seqüència no és ni tan lineal, ni tan rígida: base de dades 
i invest igació s’han desenvolupat paral·lelament, i això implica que, en la conformació 
d’una i altra, hi ha hagut interaccions, retroalimentacions, mutacions i replantejaments, 
o, en resum, creixements orgànics. La idea d’organisme és ocurrent aquí, perquè gover-
na l’articulació dels arxius. Així, cada arxiu vol exposar una aproximació o concepció 
mètrica, i el conjunt d’arxius pretén ser un refl ex de “la mesura” en la seva pluralitat de 
facetes. Al capdavall, però, aquest a entitat plural, en què s’hi recullen diversos est adis 
evolutius de mesura, és la lletra tipogràfi ca: des d’aquest  punt de vist a, la base de dades 
és, sobretot, una eina que exposa relacions de qualitats i quantitats de la tipografi a.
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L’Apèndix II és una aplicació pràct ica, una propost a d’amidament i de mesurament 
d’obres bibliogràfi ques d’acord amb criteris apuntats, també, al llarg de l’est udi. En 
aquest  sentit, fa el paper de conclusions de la tesi - això és, una de les possibles con-
clusions. Si abans s’ha insist it en les qüest ions de procés i de procediment, aquest es 
qüest ions reapareixen aquí de manera exemplar. La propost a que es presenta ara es 
pot considerar, de fet, l’aplicació d’un procediment - d’un procediment global i plural; 
d’un procediment compost , si es vol, per diversos subprocediments. Aquest s subproce-
diments es corresponen, de manera lògica, a les aproximacions mètriques bàsiques que 
s’han traçat al llarg de l’est udi, i que s’han recollit en la base de dades de l’Apèndix I.

El present apèndix torna a tenir bast ant de conte. El camp de proves són les obres 
impreses per Pere Posa a cavall dels segles XV i XVI. La raó d’elegir-les és doble. 
D’una banda, per causa de les denominacions letra groça, mitjana, de glosar, i manu-
da, que fi guren en el seu inventari: l’inventari es refereix en l’est udi, dins del repàs 
al primer període de la mesura en la tipografi a, com una most ra de qualifi cació i de 
referència àmplia en termes de “franja tipogràfi ca”. La segona raó és de context: les 
obres impreses per Posa poden ser exemples de la mesura barcelonina en temps dels 
incunables.

Amb això, doncs, el conte del segon apèndix s’assembla a un conte de detect ius: en 
ell hi intervenen la detecció i la deducció. Així, hi ha una doble comesa: detect ar les 
letres, i deduir-ne els valors d’acord amb les diferents concepcions mètriques que s’han 
exposat.

Abans s’ha dit que els apèndixs feien de conclusions de la tesi. Ara cal dir que els 
apèndixs no est an plenament acabats, que no es poden considerar concloents. Aquí es 
pot tornar a recordar que, dins de l’esperit de la invest igació, els apèndixs també són 
processos i que, en conseqüència, és tan sols lògic que no s’hagin acabat. Des d’una 
visió est rict a, això apareix com un subterfugi. No n’és. Des d’aquest a visió est rict a, es 
pot defensar-se i argumentar que s’ha acabat allò que es podia acabar: la detecció de 
les letres. La rest a, continua en joc. Tant l’est abliment d’aproximacions mètriques, com 
la seva aplicació, han de poder est ar subject es a matisos ulteriors per tal de precisar-
les, això és, cal que no s’acabin. Convé que no s’acabin, per salut de la disciplina: una 
virtut dels apèndixs és, precisament, la seva obertura, això és, la insinuació de camins 
de desenvolupament.

advertència

Pel caràct er humaníst ic que s’ha pretès donar a la tesi, i per tal de treballar amb 
els avantatges i possibilitats que ofereix la tipografi a, s’ha volgut valoritzar el discurs 
en tres nivells diferents de context expositiu. A aquest s efect es, ha semblat adient, de 
sentit comú, recollir l’esquema conceptual de la mètrica tipogràfi ca tal com apareix 
formulada en l’inventari de Posa, que s’acaba de referir. Així, s’ha utilitzat una letra 
mitjana per al cos de l’obra; una de glosar, per a les notes argumentatives que acompa-
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nyen i complementen el text d’obra; una manuda, per als peus d’il·lust ració — la letra 
groça o, millor, les letres groces, són per als títols i subtítols. Degut a aquest a est ruct ura 
expositiva, que ningú busqui les notes a peu de pàgina, ni a fi nal de capítol.

En la mateixa línia, cal assenyalar que el text s’ha organitzat i jerarquitzat només 
amb recursos tipogràfi cs, sense servir-se de l’ordre numèric de les est ruct ures cientí-
fi ques habituals, per la fragmentació que implica. S’ha volgut jugar amb la capacitat 
d’organització de l’espai com a sist ema únic de seqüència d’arguments: això torna a 
semblar adient, de sentit comú, en un est udi i invest igació que pretén most rar la capa-
citat sist ematitzadora de la mesura i de la tipografi a.








