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Os que gustamos dos li-
bros temos a teima de obser-
valos e admiralos non só po-
lo seu contido senón tamén 
(ou por riba, ás veces) pola 
súa condición de obxectos. 
Un libro ben deseñado, ben 
impreso e ben encadernado 
é un artefacto cuxa beleza 
non sempre resulta accesi-
ble, sexa pola súa antigüida-
de, sexa pola súa condición 
exclusiva. Ter nas mans unha 
obra de hai anos posibilíta-
nos regresar por unha espe-
cie de túnel do tempo. Pero 
aquela maneira de editar ca-
se artesanal, con 
baile de caracte-
res incorporado, 
xa é historia. 

G u t e n b e r g  
inventou a tipo-
grafía, a compo-
sición con tipos 
móbiles para a 
impresión a pre-
sión, que che-
gou ata o século 
XX, cando apare-
ceron a linotipia 
e o ófset. Pero es-
tes sistemas de reprodución 
seguían a ser privativos do 
oficio de impresor, fose para 
publicar libros ou publicida-
de, fose para editar xornais: 
o creador (escritor, deseña-
dor, xornalista) non intervi-
ña na composición dos con-
tidos a imprimir: libraba o 
texto –escrito a man ou a 
máquina– e o profesional da 
imprenta conformábao para 
pasalo ao papel impreso. 

Pero coa aparición da in-
formática, hai uns anos, os 
sistemas mecánicos para a 
confección de textos foron 
superados. Hoxe son os pro-
pios autores os que deseñan 
(deseñamos) o cadro de tex-
to seguindo uns patróns pre-
viamente definidos: tipo de 
letra, caixa da mesma, com-
posición dos parágrafos, etc. 
Logo, os profesionais de pre-
impresión lle darnlle a for-

ma definitiva. 
Estas ferramentas infor-

máticas facilitan tamén a au-
toedición a aqueles autores 
que se atreven a non depen-
der das editoriais ou non te-
ñen maneira de que os seus 
escritos sexan tidos en con-
ta por elas. De igual xeito, os 
participantes en obras co-
lectivas (actas dun congre-
so, artigos en revistas científi-
cas ou de crítica) teñen que 
pasar polo filtro dunhas pau-
tas ou normas que veñen da-
das polos responsables da 
edición, moi diferentes duns 

casos a outros: 
bibliografía ao 
final ou a pé de 
páxina; comi-
ñas baixas 
(francesas) ou 
altas (inglesas) 
para a reprodu-
ción de frases 
ou para os títu-
los de artigos; 
sangrados; va-
riedade tipográ-
fica, etc. 

Para os espe-
cialistas, futuros profesionais 
da edición, usuarios especia-
lizados ou público moi inte-
resado, Enric Jardí vén de 
publicar Así se hace un libro 
(Arpa). Este coñecido dese-
ñador catalán dedícase ao 
mundo editorial e á imaxe 
corporativa. Froito da súa ex-
periencia, deu clases en di-
versas universidades e agora 
coordina un máster de tipo-
grafía avanzada e deseño de 

páxina na escola Eina da 
UAB. 

Nesta obra, Jardí presenta 
de maneira moi didáctica 
todas as fases que cómpre 
dominar –ou polo menos 
coñecer– para ter certas ga-
rantías de éxito á hora de 

confeccionar o formato dun 
texto que ten que ir á im-
prenta. Para iso describe os 
diferentes elementos que 
conforman un libro (vale ta-
mén para o deseño dunha 
revista), tanto os que definen 
o seu interior (formato, pro-

porcións, letras) como os 
acabados visibles de primei-
ra (cuberta e tapas, portada, 
tripa). 

Pero nesta segunda parte 
os autores apenas teñen in-
tervención, polo que boa 
parte deste manual está de-
dicada ao que sería a estrita 
composición dos textos. 
Desde cando é preferible 
optar por un corpo único ou 
por columnas; os espazos e 
sangrados de e entre pará-
grafos; as proporcións de tí-
tulos e subtítulos. E moi es-
pecialmente, o asunto das le-
tras a empregar e os diferen-
tes tipos e espazados entre 
elas, cousa que pode reper-
cutir ás veces nun aforro de 
páxinas (é dicir, de tempo e 
de papel). 

Neste senso, Enric Jardí 
guía o lector no que respec-
ta ás diversas solucións que 
oferta o mercado: formatos 
estándar dos paquetes de 
edición informática ou pro-
dutos específicos para o tra-
tamento de textos. Tamén 
verbo das diversas posibili-
dades que temos á hora de 
optar por un deseño ou por 
outro e as vantaxes e incon-
venientes que teñen. E a ma-
neira de complemento, en 
tanto que se trata xa dun ti-
po de edición moi especiali-
zado, dá algunhas orienta-
cións para tratar os libros 
que incorporan grafismo, 
imaxes ou táboas (xa que lo-
go estatísticas) a partir de 
follas de cálculo.

De como facer un 

 libro 
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JOAQUIM VENTURA

As letras –ou, mellor 
dito, as tipografías– son 
as raíñas da imprenta. 
Gutenberg reproduciu 
de maneira mecánica a 
caligrafía gótica alemá 
empregada no seu tem-
po, seguramente de for-
ma mimética. O certo é 
que os primeiros impre-
sores estaban moi limita-
dos á hora de dispoñer 
dos caracteres necesa-
rios para 
compoñer 
unha páxi-
na. Para su-
perar tal 
uniformida-
de, algúns 
impresores (sinalemos a 
familia holandesa Ezelvir 
entre eles) deseñaron ti-
pos de letras variados 
que pasaron identifica-
los. 

Isto ficou definitiva-
mente superado coa edi-
ción informática. A base 
de conxuntos binarios, 
un usuario dispón dunha 
grande variedade de le-
tras: formais, frívolas ou 
vangardistas. Enric Jardí 

non entra a fondo neste 
asunto pero orienta na 
relación que hai entre as 
tipografías (Garamond, 
Janson, Documenta, Sa-
bon, Quadrat) e cadan-
súa aplicación á hora de 
imprimir. 

Cando temos que se-
guir unhas pautas, case 
nos pedirán unha tipo-
grafía neutra (Times New 
Roman, por exemplo). 

Pero cando escribimos 
un texto destinado a ou-
tro podemos elixir: nun 
currículo, por exemplo, 
cómpre elixir unha fonte 
que denote unha imaxe 
dinámica (Georgia, Cali-
bri), cousa que pode in-
fluír no resultado busca-
do. Claro que iso non re-
solve a ortografía nin evi-
ta que nos pidan un pa-
rágrafo escrito a man: a 
grafoloxía sempre vence.

As raíñas da 
impresión

 
De Gutenberg 

á impresión dixital: 
unha longa xeira na 
historia do libro. Na 

imaxe pequena: o de-
señador catalán En-

ric Jardí.
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