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L’ús de la negreta 
 
Els tipus de lletra 
 
Els diferents tipus de lletra (rodona, cursiva, negreta...) s’utilitzen segons unes normes 
determinades i ajuden que un text sigui més fàcil de llegir i més clar. Si abusem d’aquests 
recursos, els textos acaben sent massa carregats i poc clars. Cal, doncs, fer-los servir quan 
toca. En aquest número de La Píndola us presentem els usos més habituals de la lletra 
negreta. 
 
La negreta 
 
Tipus de lletra de traç més gruixut que el normal. 
 
Usos més habituals 
 

 Títols: La negreta es pot fer servir en els títols de documents o llibres, i en els títols dels 
capítols, dels apartats, etc. Exemples: 
 

Relació de fets (en un informe) 
 
Decret pel qual s’inicia l’expedient de baixa d’empadronament del senyor Javier 
Goberna Redonnet i se li dóna audiència, expedient núm. 214 
 

 
Recordeu que els títols i subtítols no porten mai punt al final. 
 

 Paraules o fragments remarcats: Per a aquests casos se sol fer servir la cursiva, però es pot 
fer servir la negreta en textos de caràcter didàctic per remarcar molt alguna qüestió i també se 
sol fer servir en cartells, díptics o tríptics per remarcar dates, el nom de l’activitat, etc. Convé no 
abusar-ne, perquè un text amb massa fragments remarcats amb negreta acaba sent poc 
entenedor. 
 

La inscripció serà del 10 al 18 de juny. 
 
 

 

 
La pregunta del mes 
 
Feu una fletxa per unir els tipus de lletra amb el seu nom. 
 
Rodona    abcdefg  
Cursiva    abcdefg 
Negreta   ABCDEFG 
Versal    abcdefg 
Versaleta   ABCDEFG 
Negreta cursiva   abcdefg 
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Resposta  
 
Rodona    abcdefg  
Cursiva    abcdefg 
Negreta   ABCDEFG 
Versal    abcdefg 
Versaleta   ABCDEFG 
Negreta cursiva   abcdefg 
 

 
La dosi extra 
 
De la lletra versal també se’n diu caixa alta, capital gran i majúscula.  
 
La versaleta o capital petita o mediúscula és una lletra majúscula d’una altura mitjana, una 
majúscula de la mida d’una minúscula per entendre’ns. 
 
 


