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Definició de tipografia

1. Tècnica de dissenyar, compondre, i fixar, en 
qualsevol suport que en permeti la visualització, en 
què s'utilitzen tipus de lletra de qualsevol mena.

2. Conjunt de lletres, números, etc. amb un disseny 
concret, que s'utilitza en impressió i altres medis 
de comunicació visual.



  

Evolució de la tipografia

s. XV – Impremta de tipus mòbils

finals s. XIX – Linotip i Monotip.

mitjans s. XX – Fotocomposició.

final s. XX – Autoedició, tipografia digital.

segle XXI – Nous formats, document electrònic. 



  

Tipus de lletra, creació

500 anys

Objectiu
Disseny

Punxons
Matrius i còpies

Producte final

Digital

Objectiu
Disseny
Corbes de Bézier
Formats digitals
Producte final



  

Què ha canviat?

500 anys

Accés a l'ús,
la creació

i la distribució: 
només el sector 
industrial gràfic

Digital

Accés a l'ús,
la creació

i la distribució:
tota la

comunitat.



  

Tipografia digital

Comercial

Objectius: benefici econòmic.
Llicències: programari propietari.

Protecció del benefici econòmic.
Sempre ha estat així.

Així ha de seguir.



  

És possible un altre model de 
tipografia digital?

No comercial

Objectius: compartir un bé cultural.
Llicències: programari lliure.

Protecció copyleft.
És necessari. És positiu.



  

Convivència entre tipografia 
lliure i propietària?

No és problemàtica.
És beneficiosa.
És enriquidora.

Benefici per als dos models.
Cultura tipogràfica.



  

GNU/Linux i la tipografia

Llicències de programari lliure:

Usar tipus de lletra.
Estudiar com estan fets.

Copiar, modificar i millorar-los
Compartir-los i distribuir-los.

Com la resta de programari lliure.



  

GNU/Linux i la tipografia

Llicències de programari lliure:

GPL amb excepció tipogràfica.

Arphic public license.

Open Font License (OFL) v. 1.1, de SIL



  

GNU/Linux i la tipografia

Eines lliures de creació tipogràfica:

FontForge – Edició i creació de tipus.
Inkscape – Dibuix vectorial de glifs.
XSane – Escaneig d'originals.
GIMP – Edició d'imatges.
Scribus – Maquetació professional.
Processadors de textos.



  

Distribució de tipografia lliure

Internet i el web:

Obtenir, compartir, mesclar,
distribuir i aprendre com

funcionen els tipus de lletra:

Open Font Library



  

Procés de creació tipogràfica
en entorns GNU/Linux.

Exemple pràctic

Gamaliel
Un tipus de lletra lliure

creat amb GNU/Linux



  

Tria  d'un tema, definició d'objectius i 
decisions de disseny prèvies:

- Tipus de lletra vinculat a Catalunya.
- Basat en l'incunable Gamaliel, imprès a 
Barcelona l'any 1496 per Joan Rosembach.

- No recuperació del tipus, fer un tipus nou, 
modern, però amb regust antic.

- Usar només rectes i arcs de circumferència.
- Llicència OFL

Gamaliel



  

Documentació

Gamaliel



  

Estudi de les proporcions

Gamaliel



  

Disseny dels glifs

Gamaliel



  

Edició amb FontForge

Gamaliel



  

Generar tipus de lletra OTF

Gamaliel



  

Compartir amb la comunitat

Gamaliel
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